บทที่ 3
การจัดการแฟมขอมูล
บางครั้งขอมูลที่สรางขึ้นเปนแฟมขอมูลแลวยังไมสามารถนํามาวิเคราะหไดตาม
วัตถุประสงคของการวิจยั เนื่องจากอาจมีแฟมขอมูลอยูหลายแฟม จําเปนตองรวมขอมูลจากทุก
แฟมกอน หรืออาจตองการเพียงบางสวนของแฟมขอมูลนั้นในการวิเคราะหขอมูล หรืออาจ
ตองการจัดเรียงขอมูลตามลําดับของคาของตัวแปรบางตัวกอนการวิเคราะห การจัดการเกี่ยวกับ
แฟมขอมูลเหลานี้ทําไดดังตอไปนี้
1. การเรียงลําดับขอมูลตามคาของตัวแปร
คําสั่งที่ใชสําหรับจัดเรียงลําดับขอมูลตามคาของตัวแปร คือ คําสั่ง Sort Cases
โดยปกติเราอาจจะปอนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตามลําดับเลขที่ของแบบสอบถาม ดังนั้นถา
ตองการเรียงลําดับขอมูลใหมตามคาของตัวแปรที่สนใจ
ตัวอยางเชน
จากแฟมขอมูล
DataTest1.sav ตองการใหเรียงลําดับขอมูลตามประสบการณการทํางาน (exp) จากนอย
ไปมาก และเรียงตามจํานวนเงินเดือน (salary) จากนอยไปมากดวยมีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ Data , Sort Cases จะไดหนาตาง Sort Cases
2. ที่หนาตาง Sort Cases คลิกที่ตัวแปรที่ตองการเรียงลําดับกอน ในที่นี้คือ ตัว
แปร exp แลวคลิกเลือกที่ Ascending ใน Sort Order เพราะตองการเรียงขอมูล
จากนอยไปมาก แลวคลิกทีห่ ัวลูกศร ¾หนาชอง Sort by : ผลที่ไดคือ experiance
[exp] – Ascending อยูในชอง Sort by :
3. คลิกที่ตัวแปรที่ตองการเรียงลําดับตอมา ในที่นี้คือ ตัวแปร salary ทํา
เชนเดียวกับขอ 2 ดังภาพที่ 3.1 แลวคลิกที่ OK ผลลัพธที่ไดคือ ขอมูลที่จัดเรียงใหม
ตามที่ตองการ ดังภาพที่ 3.2
4. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ File , Save As… ตั้งชื่อ DataSort ในชอง File
name : และที่ชอง Save as type : เปน SPSS (*.sav) แลวคลิกที่ปุม
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Save จะไดแฟมขอมูลใหมชื่อ DataSort.sav ที่ขอมูลเรียงลําดับจากนอยไปมากตามตัว
แปร exp และ salary ตามลําดับ

ภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.2
2. การรวมขอมูลจากแฟมขอมูลตั้งแต 2 แฟมขึ้นไป
กรณีที่มีตวั อยางจํานวนมากจําเปนตองใหพนักงานหลายคนชวยกันปอนขอมูล โดยแตละ
คนก็จะเก็บ (save) ขอมูลเปนชื่อแฟมขอมูลตาง ๆ กอนจะนําขอมูลไปวิเคราะหจําเปนตอง
รวมแฟมขอมูลตาง ๆ นั้นใหเปนแฟมขอมูลเดียว การรวมแฟมขอมูลอาจทําได 2 แบบ คือ แบบ
แรกรวมแฟมขอมูลที่มีตัวแปรเหมือนกัน ลักษณะนี้เปนการตอตัวอยางจนครบจํานวนตัวอยาง
ทั้งหมดที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชคําสั่ง Merge Files แบบ Add Cases
แบบที่สองกรณีที่แบบสอบถาม 1 ฉบับมีความยาวมาก แบงออกไดหลายตอน ซึ่งในแตละตอนก็
มีหลายตัวแปร เราอาจตองแบงแบบสอบถามฉบับหนึ่งออกเปนหลายสวน แตละสวนประกอบ
ดวยตัวแปรบางตัวแปรเทานัน้ ของตัวอยางทั้งหมด ใหพนักงานปอนขอมูลรับผิดชอบในการปอน
ขอมูลคนละสวนนีแ้ ลวเก็บ (save) ขอมูลเปนชื่อแฟมขอมูลตาง ๆ ดังนั้นกอนจะนําขอมูลไป
วิเคราะหจําเปนตองรวมตัวแปรทั้งหมดจากแฟมขอมูลตาง ๆ นั้น โดยใชคําสั่ง Merge
Files แบบ Add Variables
2.1 การใชคําสัง่ Merge Files แบบ Add Cases
สมมติวามีแฟมขอมูล 2 แฟมคือ DataTest1.sav มี 10 ตัวอยาง และ
DataTest2.sav มี 10 ตัวอยาง ตองการรวมแฟมขอมูล 2 แฟมนี้ ซึ่งทั้ง 2 แฟมนี้มีตวั
แปรเหมือนกัน ทําไดดังนี้
1. เปดแฟมขอมูล DataTest1.sav
2. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ Data , Merge Files , Add Cases… ผลที่ไดคือ
หนาตาง Add Cases : Read File ดังภาพที่ 3.3
3. ที่หนาตาง Add Cases : Read File เลือกแฟมขอมูล DataTest2
ซึ่งอยูในโฟลเดอร C:\SPSSExample แลวคลิกปุม Open ผลที่ไดคือ หนาตาง
Add Cases from C:\SPSSExample\DataTest2.sav ดังภาพที่ 3.4
แลวคลิกปุม OK ผลที่ไดคือ ขอมูลในแฟม DataTest2 จะไปตอทายแฟมขอมูล
DataTest1 ไดจํานวนตัวอยางทั้งหมดเทากับ 20 ตัวอยาง
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ภาพที่ 3.3
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ภาพที่ 3.4
2.2 การใชคําสัง่ Merge Files แบบ Add Variables
สมมติวามีแฟมขอมูล 2 แฟมคือ DataTest3.sav ที่มีตัวแปร id , sex ,
exp , และ salary สวนแฟมขอมูล DataTest4.sav มีตัวแปร id it1 , it2 ,
it3 , และ it4 การรวม 2 แฟมนี้ทําไดดังนี้
1. เปดแฟมขอมูล
DataTest3.sav
ที่อยูในโฟลเดอร
C:\SPSS
Example
2. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ Data , Merge Files , Add Variables… จะ
ไดหนาตาง Add Variables : Read File เลือกแฟมขอมูล DataTest4 แลวคลิก
ปุม Open จะไดหนาตาง Add Variables from C:\SPSS
Example\DataTest4.sav ดังภาพที่ 3.5
3. หนาตาง Add Variables ในชองภายใต New Working Data
File : จะปรากฎชื่อตัวแปรของทั้ง 2 แฟมขอมูลนั้น สวนภายใตชอง Excluded
Variables : จะปรากฎชื่อตัวแปรของแฟมขอมูล DataTest4 ที่ซ้ํากับตัวแปรของ
แฟมขอมูล DataTest3 คือตัวแปร id ซึ่งจะไมนํามารวมกับแฟมขอมูล DataTest3
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แลวคลิกที่
Match cases on key variables in sorted files เพื่อเลือก
วิธีการจับคูตัวอยาง
4. การเลือกวิธีการจับคูตัวอยางแบบ Both files provide cases : เปน
วิธีการจับคูตัวอยางตอตัวอยางที่มีคาของตัวแปรหลักเหมือนกัน โดยปกติโปรแกรมจะเลือกให
จับคูดวยวิธีนอี้ ยูแลว ซึ่งการกําหนดตัวแปรหลักทําไดโดย คลิกที่ตัวแปร
id
ในชอง
Excluded Variables : แลวคลิกที่หัวลูกศร ¾ หนาชอง Key Variables :
แลวคลิกปุม OK จะมีคาํ เตือนวา ถาขอมูลไมไดเรียงลําดับตามตัวแปรหลักจากนอยไปมากจะ
จับคูตัวอยางตอตัวอยางไมสาํ เร็จ แลวคลิกปุม OK ผลลัพธที่ไดคือ แฟมขอมูลใหมที่รวมตัว
แปรของทั้ง 2 แฟมขอมูลเขาดวยกันแลว
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ภาพที่ 3.5
3. การเลือกขอมูลมาวิเคราะหเพียงบางสวน
การเลือกขอมูลมาบางสวนจากขอมูลทั้งหมดทําไดโดยคําสั่ง Select Cases ถา
ตองการเลือกขอมูลเฉพาะบางคาของตัวแปรหนึ่ง
สมมติวาตองการเลือกเฉพาะขอมูลของพนักงานเพศชาย ในที่นี้คือ ตัวแปร sex ที่มีคา
เทากับ 1 ของแฟมขอมูล DataTest1.sav
1. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ Data , Select Cases… จะไดหนาตาง Select
Cases
2. ที่หนาตาง Select Cases ภายในกรอบ Select คลิกเลือกที่ If
condition is satisfied แลวคลิกปุม If เพื่อกําหนดเงื่อนไข ผลที่ไดคือ หนาตาง
Select Cases : If ดังภาพที่ 3.6
3. ที่หนาตาง Select Cases : If กําหนดเงื่อนไขที่ตองการคือ sex = 1
โดยพิมพลงในชองวางดานขวาบน หรืออาจใชวิธีคลิกตัวแปร sex แลวคลิกหัวลูกศร ¾ ,
คลิกปุม = , คลิกปุม 1 เสร็จแลวคลิกปุม Continue จะกลับมาสูหนาตาง Select
Cases แลวคลิกปุม OK ผลที่ไดคือ แฟมขอมูลที่คัดเลือกเฉพาะขอมูลของพนักงานเพศ
ชาย
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ภาพที่ 3.6
4. การแบงขอมูลออกเปนกลุม ๆ ตามคาตาง ๆ ของตัวแปรหนึ่ง
บางครั้งการวิเคราะหขอมูลอาจตองการวิเคราะหแยกเปนกลุม ๆ ตามคาตาง ๆ ของตัว
แปรหนึ่ง ตัวอยางเชน จากแฟมขอมูล DataTest1.sav ตองการแสดงการแจกแจงความถี่
ของตัวแปร sex ในแตละคาของตัวแปร dep โดยใชคําสั่ง Split File เพื่อแบงขอมูล
ออกเปนกลุมตามคาของ dep กอนแลวใชคําสั่ง Frequencies เพื่อแสดงการแจกแจง
ความถี่ของ sex ทําไดดงั นี้
1. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ Data , Split File… จะไดหนาตาง Split File
2. ที่หนาตาง Split File
คลิกเลือกตัวแปร dep ในชองซายมือ , คลิกเลือก Compare groups
แลวคลิกที่หวั ลูกศร ¾ ผลที่ไดคือ ตัวแปร dep จะยายเขาไปอยูในชองภายใต Groups
Based on : ดังภาพที่ 3.7
แลวคลิกปุม OK ผลที่ไดคือ
แฟมขอมูล DataTest1 ถูกจัดเรียงลําดับใหมตามคาของตัวแปร dep จากนอยไปมาก
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3. ไปที่เมนูบาร คลิกที่
Analyze , Descriptive Statistics ,
Frequencies… จะไดหนาตาง Frequencies
4. ที่หนาตาง Frequencies
คลิกที่ sex , dep แลวคลิกหัวลูกศร ¾ ผลที่ไดคือ sex , dep ถูกยายเขาไป
อยูในชองขวามือของ Variable(s) : แลวคลิกปุม OK จะไดหนาจอ Output1 –
SPSS Viewer ดังภาพที่ 3.8
ขอควรระวัง : ถาตองการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดอีกครั้ง โดยไมมกี ารแบงขอมูลออกเปนกลุม
ๆ ตามคาตาง ๆ ของตัวแปรหนึ่ง ตองกลับมาใชคําสั่ง Split File อีกครั้ง เพื่อกลับสูสภาพ
เดิมของขอมูล โดยคลิกที่ Analyze all cases , do not create groups แลวคลิก
ปุม OK

ภาพที่ 3.7
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Frequencies
Warnings

Frequency tables are not produced for the following variables because they are split
variables: department.
Statistics
department
Dept of Personal
Dept of Finance
Dept of Marketting

sex
N
N
N

Valid

3

department
3

Missing

0

0

Valid

3

3

Missing

0

0

Valid

4

4

Missing

0

0

Frequency Table
sex

department
Dept of Personal

Valid

Dept of Finance

Valid

Dept of Marketting

Valid

male

Frequency
3

Percent
100.0

Valid
Percent
100.0

Cumulative
Percent
100.0

male

2

66.7

66.7

66.7

female

1

33.3

33.3

100.0

Total

3

100.0

100.0

female

4

100.0

100.0

100.0

ภาพที่ 3.8
5. การเปลี่ยนหนวยของการวิเคราะหจากระดับ Micro เปนระดับ Macro
ตัวอยางเชน แฟมขอมูล DataTest1.sav ไดถูกเตรียมขึ้นแบบ cases คือเปน
ขอมูลของแตละคนหรือแตละหนวยตัวอยาง แตตองการวิเคราะหโดยเปลี่ยนหนวยตัวอยางจากคน
(cases) เปนแผนก (dep) จึงจําเปนตองมีการรวมหนวยของการวิเคราะหจากระดับคน
(cases) เปนระดับแผนก (dep) โดยตองรวมตัวแปรอื่น ๆ ใหมีหนวยของการวิเคราะห
เปนระดับแผนกดวย ดังนี้
1. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ Data , Aggregate… จะไดหนาตาง Aggregate
Data
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2. ในหนาตาง Aggregate Data
คลิกที่ตัวแปร dep ในชองซายมือ แลวคลิกที่หัวลูกศร ¾ หนาชอง Break
Variable (S) : ตัวแปร dep จะยายมาอยูในชองนี้
คลิกที่ตัวแปร exp และ salary ในชองซายมือแลวคลิกที่หวั ลูกศร ¾ หนา
ชอง Aggregate Variable (S) : ในชองนี้จะปรากฏตัวแปรใหมคือ exp =
MEAN(exp) และ salary = MEAN(salary) แลวคลิกปุม Name &
Label จะไดหนาตาง Aggregate Data : Variable Name and Lable
3. ในหนาตาง Aggregate Data : Variable Name and Label ..
เพื่อตั้งชื่อตัวแปรใหมในชอง Name : พิมพคําวา MeanSal สวนในชอง
Label : พิมพคําวา Mean of salary ดังภาพที่ 3.9 แลวคลิกปุม
Continue
4. ในหนาตาง Aggregate Data
ภายในชอง Aggregate Variable(S) : คลิกที่ตัวแปร exp =
MEAN exp แลวคลิกปุม Name & Label .. เพื่อตั้งชื่อตัวแปรใหมในชอง
Name : พิมพคําวา MeanExp สวนในชอง Label : พิมพคําวา Mean of
exp แลวคลิกปุม Continue
5. ในหนาตาง Aggregate Data
คลิกที่
Save number of cases in break group as
variable :
6. โปรแกรมจะสรางแฟมขอมูลขึ้นมาใหมชื่อ Aggr.sav ซึ่งมีตัวแปร dep ,
MeanSal , MeanExp , และ N_Break แลวคลิกปุม OK
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ภาพที่ 3.9
6. การสรางตัวแปรใหมจากการคํานวณคาเฉลี่ยของตัวแปรในแฟมขอมูล
ในการวิจัยทางสังคมศาสตรสวนใหญ ขอมูลมักอยูในรูปของคะแนนสอบซึ่งมีสเกลการ
วัดแบบชวง (interval scale) หรืออันดับที่ซึ่งมีสเกลการวัดแบบอันดับ (ordinal
scale) บางครั้งมีความจําเปนตองสรางตัวแปรใหมจากการคํานวณคาของตัวแปรในแฟมขอมูล
ตัวอยางเชน การคํานวณคาเฉลี่ยของคาที่อยูในตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปร เพื่อใชเปนขอมูล 1 คา
ของตัวอยางหนึ่งหนวย ในการวิเคราะหทางสถิติ เชน การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม
ซึ่งใชสถิติทดสอบคือ t-test
ตัวอยางเชน การประเมินการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทยของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2546 กลุม
ตัวอยางคือ นิสิตชั้นปที่ 1 ที่เขารับการอบรม จํานวน 140 คน ทําการประเมินการอบรมโดย
การถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมในประเด็นตาง ๆ แลวใหเลือกตอบระดับความคิดเห็น
5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผูประเมินตองการทราบระดับความคิดเห็น
เฉลี่ยของประเด็นคําถามตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง วิธีการคือ การแปลงระดับความคิดเห็นใหเปน
คะแนน เพื่อสะดวกในการคํานวณโดยใหคะแนนดังนี้
มากที่สุด
=
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
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ปานกลาง
=
3 คะแนน
นอย
=
2 คะแนน
นอยที่สุด
=
1 คะแนน
การคํานวณคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผูเขาอบรมคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ
ภาวนา ซึ่งมีขอคําถาม 4 ขอ คือ ขอ 1.1 , ขอ 1.2 , ขอ 1.3 และ ขอ 1.4 สามารถใช
โปรแกรม SPSS ชวยในการคํานวณไดโดยมีวิธีการคือ
1. สรางแฟมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
สรางแฟมขอมูลชื่อ Eva1.sav ตามวิธีการที่อธิบายไวแลวในบทที่ 2 ตั้งชื่อตัว
แปรที่เปนขอคําถามแตละขอโดยใหขอคําถาม ขอ 1.1 มีชื่อตัวแปร it1.1, ขอคําถามขอที่
1.2 มีชื่อตัวแปร it1.2, ขอคําถามขอที่ 1.3 มีชื่อตัวแปร it1.3, และขอคําถามขอที่
1.4 มีชื่อตัวแปร it1.4 ทําเชนเดียวกันนี้ตอไปจนถึงขอคําถามขอที่ 10.4 มีชื่อตัวแปร
it10.4
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการบันทึกขอมูล ตามวิธีการที่อธิบายไวแลว
ในบทที่ 2
2. การสรางตัวแปรใหม
สมมติวาตองการสรางตัวแปรใหมจากการคํานวณคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของ
ขอคําถามขอที่ 1.1 ถึงขอที่ 1.4 สามารถทําไดโดยใชคําสั่ง Compute มีขั้นตอนการ
ใชคําสั่งดังนี้
1. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ Transform , Compute จะไดหนาตาง
Compute Variable
2. ในหนาตาง Compute Variable
ในชอง Target Variable : พิมพชื่อตัวแปรที่สรางขึ้นใหม เพื่อใช
สําหรับเก็บคาของตัวแปรใหมนี้ ซึ่งไดจากการคํานวณ ในที่นี้ตั้งชื่อตัวแปรใหมเปน m1
ในชอง Numeric Expression : เลือกทําได 2 แบบคือ
(1) เลือกฟงกชันที่อยูในกรอบ Functions : มาใสในชองนี้ เชนกรณีนี้
ตองการคํานวณคาเฉลี่ยของคาที่อยูในตัวแปร it1.1 , it1.2 , it1.3 และ it1.4
ดังนั้นจึงเลือกฟงกชัน MEAN (numexpr , numexpr , …) โดยคลิกที่ฟงกชันนี้
จะเกิดแถบสีเขมที่ฟงกชันนี้ แลวคลิกที่ลูกศร ¿ จะทําใหไดฟงกชนั MEAN (? , ?)
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ยายเขาไปอยูในชอง Numeric Expression : แลวพิมพชื่อตัวแปร (it1.1 to
it1.4) แทนเครื่องหมาย ? ภายในวงเล็บของฟงกชัน MEAN หรืออาจใชวิธีการเลือก
คลิกที่ตัวแปร it1.1 ที่อยูในชองใตปมุ Type & Label … แลวคลิกที่ปุมลูกศร ¾
เพื่อใหปรากฏตัวแปร it1.1 แทนเครือ่ งหมาย ? ตัวแรก ทําเชนเดียวกันอีกครั้งคือ เลือก
คลิกที่ตัวแปร it1.4 แลวคลิกที่ปุมลูกศร ¾ เพื่อใหปรากฏตัวแปร it1.4 แทน
เครื่องหมาย ? ตัวหลัง และพิมพคําวา “to” แทนเครื่องหมาย “,” ระหวางตัวแปร it1.1
และ it1.4 เนื่องจากตองการคํานวณหาคาเฉลี่ยของคาในตัวแปร it1.1 , it1.2 ,
it1.3 และ it1.4 และตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้อยูติดกันในแฟมขอมูล Eva1.sav ดูไดจาก
ภาพที่ 3.10
(2) พิมพสูตรการคํานวณหาคาเฉลี่ยของคาที่อยูในตัวแปร it1.1 , it1.2 ,
it1.3 และ it1.4 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้อยูติดกันในแฟมขอมูล Eva1.sav จึงพิมพ
สูตรการคํานวณคือ MEAN (it1.1 to it1.4) ดูไดจากภาพที่ 3.10
คลิกที่ปุม OK จะไดผลลัพธคือ ตัวแปร m1 ที่สรางขึ้นใหม จะเปน
คาเฉลี่ยของคาที่อยูในตัวแปร it1.1 ถึง it1.4 ซึ่งตัวแปร m1 จะปรากฏอยูใ น
แฟมขอมูล Eva1.sav ดูไดจากภาพที่ 3.11
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ภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.11

7. การถวงน้ําหนักขอมูลที่แตละระดับของตัวแปร
7.1 แบบการปอนขอมูล
การบันทึกขอมูลในแฟมขอมูลที่ประกอบดวยหลายตัวแปร มีวิธีการบันทึกไดหลายแบบ
คือ แบบที่ 1 บันทึกขอมูลเปนรายตัวอยาง หรือเปนราย record หรือเปนราย case
หรือเปนรายคน ตัวอยางเชน เรื่องการประเมินการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมารยาท
ไทย ใชวิธีการบันทึกขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเปนรายคนที่มีคา ของตัวแปรตาง ๆ ทีละตัว
แปร เชน ตัวแปรตอไปนี้คอื id, sex, major, it1.1, it1.2, it1.3, it1.4 แลว
ปอนขอมูลดวยโปรแกรม SPSS ดังอธิบายไวแลวในบทที่ 2 เรื่องการสรางแฟมขอมูล
ดําเนินการปอนขอมูลของผูตอบแบบสอบถามทีละคน ดังนี้
แถวที่ 1 เปนขอมูลของคนที่ 1 ที่มีคาของตัวแปร id, sex, major, it1.1,
it1.2, it1.3, it1.4
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แถวที่ 2 เปนขอมูลของคนที่ 2 ที่มีคาของตัวแปร id, sex, major, it1.1,
.
it1.2,
it1.3, it1.4
.
.
แถวที่ n เปนขอมูลของคนที่ n ที่มีคาของตัวแปร id, sex, major, it1.1,
it1.2, it1.3, it1.4
เมื่อดําเนินการปอนขอมูลเสร็จสมบูรณแลวจึงบันทึกขอมูลดวยคําสั่ง File , Save As…
แลวระบุชื่อไฟลคือ Eva1.sav จะไดรูปแบบของขอมูลในแฟมขอมูล Eva1.sav ดัง
ภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.12
แบบที่ 2 บันทึกขอมูลโดยการสรางตัวแปรใหมเพื่อใสคาที่เปนจํานวนนับของตัวอยาง
ที่อยูในแตละระดับของตัวแปรตาง ๆ ทําใหขอมูลในแถวหนึ่งหรือที่ระดับหนึ่งของตัวแปรหนึ่งมี
น้ําหนักไมเทากับขอมูลของ 1 ตัวอยาง แตเทากับจํานวนนับของตัวอยางนั้น มักจะตั้งชื่อตัวแปร
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ที่ใสคาของจํานวนนับของตัวอยางวา “Count” ดังนั้นกอนจะนําขอมูลนี้ไปวิเคราะหคาสถิติ
ตาง ๆ จึงจําเปนตองทําการถวงน้ําหนักกอนดวยคําสั่ง Data , Weigh Cases
ตัวอยางเชน อยากทราบวาเพศและพรรคการเมืองที่ชอบมีความสัมพันธกันหรือไม ตัวแปรที่
สนใจศึกษาคือ พรรคการเมือง กําหนดใหชื่อตัวแปร party ที่มีคา 3 คา คือ (1 =
Democrat , 2 = Independent , 3 = Republican) และเพศ กําหนดใหชอื่
ตัวแปร sex ที่มีคา 2 คา คือ ( 0 = หญิง , 1 = ชาย) บันทึกขอมูลอยูใ นแฟมขอมูล
Corret1.sav จะไดรูปแบบของขอมูลดังภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.13
7.2 การถวงน้ําหนักขอมูล
ตัวอยางขอมูลจํานวนผูที่ชอบพรรคการเมืองจําแนกตามเพศ
ในแฟมขอมูลชือ่
Corret1.sav ผูวิจัยตองการวิเคราะหความสัมพันธของเพศกับพรรคการเมืองที่ชอบของกลุม
ตัวอยาง กอนการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร sex และ party ตองทําการถวงน้ําหนัก
ขอมูลกอนโดยการใชคําสั่ง Weight Cases… มีขั้นตอนการใชคําสั่งดังนี้
1. ไปที่เมนูบาร คลิกที่ Data , Weight Cases… จะไดหนาตาง Weight
Cases
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2. ในหนาตาง Weight Cases
คลิกที่ O Weight cases by คลิกที่ตัวแปร count ใหยายเขาไปอยูใ น
ชอง Frequency Variable :
แลวคลิกปุม OK หนาตางนี้จะถูกปดไป
ผลลัพธที่ไดคือที่รูปแบบของขอมูลในแฟมขอมูล Corret1.sav จะเหมือนเดิม แต
น้ําหนักของขอมูลในแตละแถวหรือในแตละระดับของตัวแปร sex และตัวแปร party จะ
ถูกถวงน้ําหนักแลวคือ ในแถวที่ 1 ที่ตัวแปร sex ที่มีคาเปน 0 และตัวแปร party ที่มี
คาเปน 1 มีจํานวนตัวอยางเทากับ 279 ตัวอยาง และในทํานองเดียวกันขอมูลในแถวที่ 2 ถึง
แถวที่ 6 จะถูกถวงน้ําหนักแลวเชนเดียวกัน

