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การจัดทาสถิ ติและการวิ เคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง(Cross section analysis)
ภักดิ ์ ทองส้ม
30 กันยายน 2556
1. การจัดทาสถิ ติเพื่อใช้สาหรับงานวิ จยั
1.1 ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์หมายถึงกระบวนการการดาเนินงานเพื่อหาคาตอบของโจทย์ปญั หาทาง
สังคมศาสตร์(social science)ที่ต้องใช้ทงั ้ หลักวิชาการและวิธกี ารดาเนินงานทางสถิติท่ถี ู กต้อ งเพื่อให้
สามารถสร้างความมันใจได้
่
ว่าคาตอบทีไ่ ด้นนั ้ มีความเป็นจริง น่าเชื่อถือได้
1.1.1 ประเภทของงานวิจยั
ประเภทของงานวิจยั ตามวิธกี ารทางสถิตมิ ี 3 ประเภทคือ
1) การวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์ เช่นการค้นคว้าจากเอกสาร(desk research) ตัวอย่างในทาง
เศรษฐศาสตร์ คือการเก็บข้อมูล time series แล้วเอามาสร้างสมการหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรเป็นแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์เป็นต้น
2) การทดลอง ซึ่ง ในทางสัง คมศาสตร์อ าจท าได้ ค่ อ นข้า งจ ากัด เพราะเป็ น เรื่อ งของ
พฤติกรรม
3) การวิจยั เชิงพรรณนา(descriptive research) เป็ นการวิจยั ที่มุ่งหาคาตอบในปจั จุบนั
เป็นการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง เพื่อนามาวิเคราะห์หาคาตอบของเหตุและผลต่างๆ
ซึง่ เป็นจุดมุง่ หมายของเอกสารฉบับนี้ท่ี “ผูร้ บั จ้าง” ประสงค์ต้องการถ่ายทอดให้กบั ขว.
ไว้ใช้ประโยชน์ในการทางานวิจยั ต่างๆ ต่อไป
1.1.2 ขัน้ ตอนหรือระเบียบวิธขี องการดาเนินงานวิจยั ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอนคือ
ั หาที่ใ หญ่ พ อสมควร เช่ น ในกรณี ของการ
1) การก าหนดปญั หา จะต้ อ งเป็ นโจทย์ป ญ
ส่งเสริม SMEs ปญั หาดังกล่าวควรให้ผลกระทบในวงกว้างต่อการตัดสินใจกาหนดแนว
ทางการส่ งเสริม เป็ นต้น ต้องคุ้มค่ ากับทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อดาเนินการค้นคว้าหา
คาตอบโดยวิธกี ารวิจยั ดังกล่าว
ั หาและ
2) การก าหนดขอบเขตของการศึ ก ษา เป็ น ขัน้ ตอนของการเอาประเด็น ป ญ
การศึกษามาเจอกัน เพราะการศึกษาจาเป็ นต้องระบุขอบเขตว่าต้องการให้ครอบคลุม
เฉพาะทีส่ นใจหรือสามารถดาเนินการได้
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3) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการกาหนดหน่ วยทางสถิตเิ พื่อทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4) กาหนดเครือ่ งมือทีใ่ ช้เพื่อการรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การส่งแบบ
บันทึก การเก็บข้อมูลทางไปรษณียห์ รือไปรษณียอ์ เี ล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
5) การรวบรวมข้อมูล เป็นขัน้ ตอนทีม่ รี ายละเอียดและข้อยุง่ ยากพอสมควรโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยวิธ ีส ัม ภาษณ์ ขัน้ ตอนการรวบรวมข้อ มูล คือ การบริห ารงาน
ภาคสนามทัง้ หมด
6) การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
7) การจัดทารายงานผลการศึกษา
1.2 ประชากรและตัวอย่าง(population & sample)
ประชากรหมายถึงจานวนหน่ ว ยของสถิติหรือ ข้อ มูล ที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตามที่ขอบเขตของการวิจยั ที่
กาหนดขึน้ มา ส่วนขอบเขตของประชากร(population frame) หมายถึงประชากรเฉพาะทีต่ ้องการศึกษาหรือ
สามารถอ้างอิงทีม่ าและทราบจานวนได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นจานวนครัวเรือนทัง้ หมดทีม่ ใี นพืน้ ทีจ่ งั หวัด
กรุงเทพมหานครคือประชากร และจานวนครัวเรือนที่มาขึน้ ทะเบียนกับ เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครคือ
ขอบเขตประชากรเป็นต้น ดังนัน้ อาจมีบางครัวเรือนทีต่ งั ้ อยูใ่ น กทม. แต่ไม่ได้มาขึน้ ทะเบียนจึงเป็ นประชากร
แต่ไม่ได้อยูใ่ นขอบเขต
ตัวอย่างหรือกลุ่มตัวอย่างหมายถึงจานวนหน่ วยของสถิตหิ รือข้อมูลในส่วนที่ผทู้ าการศึกษาวิจยั ได้
เลือกขึน้ มาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของประชากรในขอบเขตทีก่ าหนด
1.3 วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างหมายถึงการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ ตัวอย่างเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ใช้เป็นตัวแทนของประชากร
1.3.1 หลักเกณฑ์ของการเลือกตัวอย่าง ประกอบด้วย
1) สามารถใช้เป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากรทัง้ หมด ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการศึกษาเรื่องการ
ไม่ได้รบั การศึกษาของเด็กวัยเรียนใน กทม. ถ้าใช้ครัวเรือนจดทะเบียนในแต่ละเขตเป็ น
ตัวอย่าง ก็อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนทีด่ ขี องประชากร
2) มีข นาดที่เ หมาะสมเพื่อ ให้ เ กิด ความคลาดเคลื่อ น แต่ ก็ จ าเป็ น ที่ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
งบประมาณ กาลังคนและกรอบเวลาเวลาทีก่ าหนดในการศึกษา
3) ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างทีถ่ ูกต้องตามหลักวิธกี ารทางสถิติ
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1.3.2 แนวคิดของการกาหนดขนาดตัวอย่าง
หลักการของกาหนดขนาดของตัวอย่างควรค านึงถึงการใช้จานวนตามวิธ ีการของสถิติเป็ น
ความสาคัญลาดับแรกเพื่อลดความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด ซึง่ จะทาให้ผลการศึกษาที่ได้ก็จะถูกต้อง
และใช้ประโยชน์ได้ แต่มไิ ด้หมายความว่าถ้าใช้ตวั อย่างในจานวนมากแล้วทาให้ไม่มคี วามคลาดเคลื่อน
เพราะขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารทีใ่ ห้ได้มาซึง่ ตัวอย่าง จานวนตัวอย่างถ้ามีเพียงพอ(ต่อขนาดของประชากร)แล้ว
นัน้ ถ้าหากจะเพิม่ (หรือลด) ตัวอย่างลงก็อาจจะไม่มผี ลกระทบต่อ error มากนักเมื่อเทียบกับจานวน
ตัวอย่างทีม่ อี ยูใ่ นจานวนน้อย หลังจากนัน้ ลาดับต่อไปจึงจะพิจารณาว่าสามารถมีงบประมาณดาเนินได้
มากน้อยเพียงใด ทีพ่ บบ่อยครัง้ คืองบประมารไม่เพียงพอ ถ้ามีผลกระทบไม่มากนักต่อจะนวนตัวอย่าง
ภายใต้ของเขตที่ศกึ ษาก็อาจดาเนินการได้ แต่ถ้ามีผลกระทบมากอาจจาเป็ นต้องกาหนดของเขตของ
การศึกษาใหม่ให้เหมาะสม หรือมุง่ เน้นเฉพาะตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษาโดยแท้จริงเท่านัน้
1.3.3 วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างมี 2 วิธคี อื การสุ่มแบบใช้หลักของความน่ าจะเป็ น (probability) และการสุ่ม
แบบทีไ่ ม่ได้ใช้หลักความน่าจะเป็น
การสุ่มแบบใช้หลักของความน่าจะเป็นแบ่งออกไดเป็น 4 ประเภท
1) Simple random sampling หมายถึงวิธกี ารสุ่มทีต่ วั อย่างทัง้ หมดมีโอกาสถูกเลือกมาที่
เท่าๆกัน เช่น การจับสลาก การสุ่มวิธนี ้ีมขี อ้ ดีคอื ง่ายจึงเป็ นที่นิยม วิธกี ารคือเพียงแค่
เอารายชื่อประชากรทัง้ หมดมาใช้และให้หมายเลขเท่านัน้ แต่วธิ นี ้ีควรใช้กบั ประขากรที่
มีจานวนไม่มากนัก เครือ่ งมือทีน่ ิยมใช้กบั วิธนี ้คี อื ตาราง random number
2) Systematic random sampling เป็ นการสุ่มเหมือน simple random sampling แต่มกี าร
ค านวณหาระยะห่ า งระหว่ า งตัว อย่ า ง โดยเอาจ านวนประชากรหารด้ว ยตัว อย่ า ง
หลังจากนัน้ สุ่มตัวอย่างแรกส่วนตัวอย่างต่อไปก็นบั ตามระห่างดังกล่าว
3) Stratified random sampling เป็ นวิธที ่ใี ช้กบั ประชากรขนาดใหญ่ การสารวจของ
ส านัก งานสถิติแ ห่ ง ชาตอที่ค รอบคลุ มตัว อย่างทัวประเทศจะใช้
่
ว ิธ ีก ารสุ่ ม วิธ ีน้ี โดย
สามารถจัดชัน้ ตัวอย่างได้หลายระดับ (stage)หรือชัน้ ต่างๆ เช่น 2-stage, 3-stage เป็ น
ต้น หลักการคือต้องให้ตวั อย่างในแต่ละชัน้ มีลกั ษณะเหมือนกันมากทีส่ ุด
4) Cluster random sampling เป็ นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มย่อยเหมือนกับ stratified random
sampling แต่ทต่ี ่างกันทีส่ าคัญคือตัวอย่างในแต่ละกลุ่มต้องมีความแตกต่างกันให้น้อย
ทีส่ ุด หรือผสมผสานกันมากทีส่ ุด
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ส่วนวิธกี ารสุ่มทีไ่ ม่ได้ใช้หลักความน่าจะเป็นนัน้ โดยหลักการแล้วควรหลีกเลีย่ งทีจ่ ะนามาใช้
ถ้าจาเป็นควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง รวมทัง้ การตีความของค่าทีไ่ ด้จากตัวอย่างด้วยเช่นกัน การสุ่ม
แบบทีไ่ ม่ได้ใช้หลักความน่ าจะเป็ นมีย่อยๆ หลายวิธ ี แต่วธิ ที น่ี ิยมกันคือ purposive sampling หรือ
การสุ่มแบบเจาะจง
1.3.4 วิธกี ารกาหนดขนาดตัวอย่างมี 2 วิธ ี
1.3.4.1 ใช้วธิ กี ารคานวณเพื่อกาหนดจานวนตัวอย่าง
ในกรณีทราบจานวนประชากร จะใช้สตู รการคานวณดังนี้
n
เมือ่

=

N/(1+N(e)2)

n คือจานวนตัวอย่างทีต่ อ้ งใช้
N คือจานวนประชากรทีท่ ราบจานวน
e คือ % ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ เช่น 5% ดังนัน้ e = .05

ในกรณีไม่ทราบจานวนประชาการ ใช้สตู รการคานวณดังนี้
n
เมือ่

=

(P(1-P)(Z)2)/ (e)2

n คือจานวนตัวอย่างทีต่ อ้ งใช้
P คือ % ทีต่ อ้ งการจะสุ่มจากประชากรทัง้ หมด
Z คือค่ามาตรฐานหรือ Z score ซึง่ ควรใช้ท่ี 95%(หรือมากกว่าขึน้ ไป) ดังนัน้ z=

1.96
e คือ % ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ เช่น 5% ดังนัน้ e = .05
1.3.4.2 ใช้ค่าจากตารางสาเร็จรูปทีน่ ักสถิตไิ ด้มกี ารคานวณไว้ ทีม่ กี ารใช้กนั มากคือค่าของ
Taro Yamane
นอกจาก 2วิธ ีด ัง กล่ า วแล้ ว ยัง สามารถใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ส าเร็จ รู ป ทางสถิติ
คานวณหาจานวนตัวอย่างได้ดว้ ยเช่นกัน
1.4 แบบสอบถาม
การได้มาซึง่ ข้อมูลที่ผวู้ จิ ยั ต้องการสามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้หลายรูปแบบ เช่นการทดสอบ การ
สัมภาษณ์หรือการสังเกตซึง่ ไม่ว่าวิธใี ดต้องมีแบบฟอร์มสาหรับบันทึกข้อมูลตามทีต่ ้องการด้วย เช่น การ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์โดยใช้แบบฟอร์มสัมภาษณ์ (เช่นการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
พนักงานใหม่) หรือการสังเกตซึง่ ต้องมีแบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลโดยผูท้ ท่ี าการสังเกตด้วย หรือ เก็บ
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ข้อมูลจากการบันทึกประจาวัน เช่นการให้แบบฟอร์มให้แม่บา้ นบันทึกรายการอาหารทีค่ รัวเรือนบริโภค
ประจ าวัน ในแต่ ล ะวัน รอบสัป ดาห์ หรือ การใช้ว ิธ ีส นทนากลุ่ ม เป็ น ต้น รวมทัง้ การสอบถามโดยใช้
แบบสอบถาม
แบบสอบถามคือเครื่องมือวิจยั ประเภทหนึ่งเพื่อรวบรวมข้อมูล ทีเ่ ป็ น “ความจริง” จากผูถ้ ูกสอบถาม
หรือตัวอย่างหรือหน่ วยสถิติ ลักษณะคาถามในแบบสอบถามจาแนกได้ 2 ประเภทคือคาถามแบบเปิ ด
และค าถามแบบปิ ด ค าถามแบบเปิ ด มีข้อ ดีค ือ ให้อิส ระเต็ม ที่กับ ผู้ต อบเต็ม ที่ จึงควรใช้กับการถาม
ประเภทความเห็น แต่ ใ นการประมวลผลผู้ว ิจ ยั ต้อ งรวบรวมและจัดเป็ น กลุ่ มๆ ของค าตอบที่อ ยู่ใ น
ประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน (เคยปรากฏมีท่ปี รึกษาที่ประมวลคาตอบแบบปลายเปิ ดโดยการรวบรวม
คาตอบทัง้ หมดทุกๆแบบส่งมาให้) ส่วนคาถามแบบปิ ดเป็ นวิธใี ห้ผู้ตอบเลือกได้เฉพาะที่กาหนดมาให้
เท่านัน้ คาถามประเภทนี้สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็ น 3 ประเภทคือ 1) check-list, 2) ranking, 3)
rating
คุณลักษณะทีส่ าคัญของแบบสอบถามคือต้องสัน้ กระชับ ใช้ถ้อยคาทีเ่ ข้าใจง่าย และควรเรียงลาดับ
จากคาตอบง่ายๆ ไปหายาก โครงสร้างของแบบสอบถาม โดยทัวไปจะประกอบด้
่
วย 3 ส่วนคือ
1) ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่างหรือผูต้ อบแบบสอบถาม
2) ข้อถามความจริงหรือข้อมูลหรือตัวเลขต่างๆทีต่ อ้ งการรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาวิเคราะห์
3) ความเห็นหรือทัศนคติทม่ี ตี ่อปญั หาทีน่ กั วิจยั ต้องการศึกษา
ทัง้ นี้ ข้อ ถามส่ ว นแรกและส่ ว นที่ส องควรสัมพันธ์กัน ข้อ มูล ส่ ว นแรกควรเป็ นปจั จัยหรือ เหตุ ผ ลที่
สามารถใช้อธิบาย facts ทีเ่ กดขึน้ ในส่วนทีส่ องได้
หลักการของวิธกี ารออกแบบโครงสร้างของแบบสอบถามมี 7 ขัน้ ตอน
1) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทัวไปเกี
่
่ยวกับปญั หาที่ต้องการวิจยั เพื่อมากาหนดโครงสร้าง
คาถาม หรืออาจใช้ประสบการณ์ องค์ความรูใ้ นเรื่องนัน้ ๆ หรือดูจากงานศึกษาเก่าๆทีค่ ล้ายคลึง
กัน
2) กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม กาหนดคาทีส่ าคัญๆ นิยามและสานวนภาษา
3) ยกร่างข้อคาถาม กาหนดว่าคาถามแต่ละข้อควรเป็ นแบบใด(เปิด, ปิด, check-list, ranking หรือ
rating เป็นขัน้ ตอนทีไ่ ด้แบบสอบถามในเบือ้ งต้น
4) การขอความเห็นจากผูร้ หู้ รือผูเ้ ชีย่ วชาญ
5) ทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่างจริง ค้นหาว่าผู้ท่จี ะตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจตรงกับที่
นักวิจยั ต้องการถามหรือไม่ ตรวจสอบว่าถ้าไม่มกี ารอธิบายใดๆเพิม่ เติมผูต้ อบจะเข้าใจคาถาม
หรือไม่ โดยหลักการแล้วการทดสอบแบบสอบถามมิใช่เป็ นการเก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้วจิ ยั แต่
เป็ นการค้นหาความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถามกับหน่ วยสถิตหิ รือผู้ตอบที่อยู่ในกลุ่ม
ประชากร ถ้า นัก วิจ ยั เห็น ว่ า แต่ ล ะกลุ่ ม มีค วามแตกต่ า งกัน ควรทดสอบแยกแต่ ล ะกลุ่ ม ของ

6

ตัวอย่าง จานวนของการทดสอบอาจไม่จาเป็ นที่ต้องมีจานวนมาก ขึน้ อยู่กบั ข้อความจริงที่ ได้
(พบว่า มีงานวิจยั ที่ท่ปี รึก ษาดาเนินการให้ กับ สสว. ได้เ อาค าตอบที่ได้จากขัน้ ตอนทดสอบ
แบบสอบถามมาใช้จริงซึง่ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง)
6) ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสม(ในขัน้ ตอนนี้มนี ักสถิติบางท่านเสนอว่าควรมีการทดสอบ
แบบสอบถามซ้าอีกครัง้ แต่อาจไม่จาเป็นมากนัก)
7) นาแบบสอบถามไปใช้งานจริง
1.5 วิ ธีการเก็บข้อมูล
วิธกี ารเก็บข้อมูลมีหลายวิธ ี ทีส่ าคัญได้แก่
1) การส่งทางไปรษณีย(์ จากประสบการณ์พบว่าวิธนี ้ีได้ผลค่อนข้างน้อย ตัวอย่างเช่นในกรณีของ
แบบสอบถามทีง่ ่ายทีส่ ุดโดยถามความเห็นผูป้ ระกอบการธุรกิจและคาตอบเป็ นลักษณะ check
list ความยาวประมาณ 1 หน้า เป็ นไปรษณียต์ อบกลับโดยไม่ต้องปิ ดแสตมป์ พบว่าอัตราได้รบั
แบบคืนต่าประมาณ 5 % แต่ถา้ ผูต้ อบเป็นครัวเรือนคาดว่าน่าทีจ่ ะสูงกว่านี้)
2) การสอบถามทางโทรศัพท์
3) การสัมภาษณ์ โดยตรง(face to face) ซึ่งมีทงั ้ โดยวิธที อดแบบ(ส่งแบบสอบถามให้ศกึ ษา
ล่วงหน้าแล้วนัดวันมาเก็บแบบหรือสัมภาษณ์ ) และไม่มกี ารทอดแบบ วิธนี ้ีเป็ นวิธที ่คี าดหวัง
ผลได้ดที ส่ี ุด
4) การสอบถามทาง internet
สิง่ ที่จะต้อ งส่ งให้ก ับผู้ตอบแบบร่วมไปกับแบบสอบถาม ขึ้นอยู่กับวิธกี ารเก็บข้อมูล เช่นวิธ ี
สัมภาษณ์ หรือการส่งทางไปรษณีย์ โดยทัวไปแล้
่
วควรประกอบด้วย 1)หนังสือนา 2) คาอธิบายข้อ
คาถาม และ 3)แบบสอบถาม โดยจะต้องมีคาระบุการเก็บข้อมูลต่างๆ เป็ นความลับ ไม่มกี ารเผยแพร่
เป็นรายบุคคล ไว้ดว้ ย
1.6 การบริ หารจัดการงานภาคสนาม
โดยแท้จริงแล้วงานบริหารงานภาคสนามมีขอบเขตงานที่ครอบคลุมขัน้ ตอนของการดาเนินงาน
ภาคสนามทัง้ หมด เป็ นขัน้ ตอนทีย่ ุ่งยาก แต่มคี วามสาคัญค่อนข้างมากต่อการรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี าร
สัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรง เรื่องทีส่ าคัญๆ ที่ต้องพิจาณาในขัน้ ตอนของภาคสนามที่สาคัญ
คือ
1) การจัดเตรียมบุคลากรทัง้ พนักงานสัมภาษณ์ (enumerators) พนักงานพีเ่ ลีย้ ง(supervisors) ต้อง
ทาการสรรหา การอบรมให้ความรู้ กาหนดหน้าทีใ่ ห้ชดั เจน
2) การประสานงาน ต้องดาเนินการล่วงหน้าและควรใช้บุคลากรในพื้นที่ดาเนินการ ในกรณีการ
สอบถามผู้ประกอบการควรประสานงานกับ อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จงั หวัด เป็ นต้น ใน
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บางกรณีอาจจาเป็นต้องให้หน่วยงานดังกล่าวออกหนังสือแนะนาตัวไปด้วย หรือมีเจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานดังกล่าวร่วมไปสัมภาษณ์ดว้ ย
3) การสัมภาษณ์ ควรนัดล่วงหน้ากับตัวอย่าง พนักงานสัมภาษณ์ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย มีบตั ร
ประจาตัวแสดงให้เห็นชัดเจน มีการแนะนาตัว การใช้วาจาสุภาพ การสัมภาษณ์ควรเป็ นการ
ซักถามตัวต่อตัว บุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวข้องไม่ควรอยู่ในขณะสอบถาม อธิบายวัตถุประสงค์ข องงาน
ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ การถามไม่จาเป็ นต้องเรียงคาถามตามแบบสอบถาม ควรเรียงจากง่ายไป
หายาก สอบถามเสมือนเป็นการพูดคุยปรกติ(ดังนัน้ พนักงานภาคสนามต้องจดจาคาถามในแบบ
ให้ได้แม่ยา)หลังจากนัน้ จึงดูว่ายังมีส่วนใดที่ยงั ไม่มคี าตอบ ก็ถามคาถามเฉพาะส่วนนัน้ ๆ ใน
บางช่วงควรให้ผตู้ อบได้แสดงความคิดเห็นบ้างเพื่อเป็ นการผ่อนคลาย การถามควรถามตัง้ แต่
ต้นจนจบ ไม่ควรมี break และไม่ควรใช้เวลายาวนานมากเกินไป
4) พนักงานสนามต้องทาหน้าทีต่ รวจสอบคาตอบต่างๆ (edit) ในแบบสอบถามให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ในขัน้ ตอนของภาคสนาม ก่อนทีจ่ ะส่งให้ผรู้ วบรวมจึงติดต่อกันไป
5) เจ้าหน้าที่ Supervisor จะต้องทาหน้าทีท่ งั ้ การให้คาปรึกษาแก่ enumerator และแก้ปญั หาต่างๆ
ในระดับพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
6) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลควรเป็ นเฉพาะเวลากลางวัน(พระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็ น
เวลาทีก่ ฎหมายสถิตขิ องประเทศไทยกาหนดไว้)
7) ในกรณีจาเป็นทีต่ อ้ งมีการซ่อมแบบ(แบบทีเ่ ก็บข้อมูลมาได้คาตอบทีไ่ ม่สมบูรณ์ ต้องเก็บเพิม่ เติม
ส่วนทีข่ าดหายไป) ควรดาเนินการทันที
1.7 การกาหนดระยะเวลาดาเนิ นงาน
การกาหนดระยะเวลาในขัน้ ตอนของการเก็บข้อมูลควรเป็ นระยะเวลาทีส่ นั ้ เพื่อป้องกันมิให้
ปจั จัยทีอ่ าจเกิดผลกระทบต่อตัวอย่างแต่ละรายแตกต่างกัน
ถ้าจานวนพืน้ ที่ท่ตี ้องดาเนินการเก็บข้อมูลมีมากหลายพื้นที่ เช่นครอบคลุมทัวประเทศ
่
ใน
กรณีน้ตี อ้ งดาเนินการในทุกๆพืน้ ทีไ่ ปพร้อมๆ กัน
ในบางกรณีอาจเกิดเหตุการณ์สาคัญ เช่น เกิดภัยพิบตั นิ ้ าท่วม ไม่สามารถเข้าพื้นที่ท่ไี ด้รบั
ผลกระทบนัน้ ได้ ในกรณีน้ีอาจจาเป็ นต้องตัดพื้นที่ดงั กล่าวออกไป หรือถ้าจะดาเนินการต่อเมื่อ
สามารถเข้าพื้นที่ไ ด้แล้ว คาถามและค าตอบถามจะต้องเป็ นการย้อ นหลังให้ตกอยู่ในช่วงเวลาที่
สารวจภาคสนามปรกติ(ในทางปฏิบตั ิจริงกรณีเกิดมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามก็ย งั คงตอบจากความรู้ส ึก บนผลกระทบของอุ ทกภัย แม้ว่ า จะขอให้ต อบในช่ ว ง
ระยะเวลาทีป่ รกติกต็ าม)
1.8 การประมวลข้อมูล
การประมวลผลคือการรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยสถิตแิ ต่ละรายให้เป็ นภาพรวมของตัวอย่างและ
ประชากรทัง้ หมด ส่วนการวิเคราะห์เป็นการหาค่าทางสถิตติ ่างๆ แบ่งออกเป็ นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
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(descriptive) ได้แก่การหาค่าทางสถิตเิ ช่น ค่ากลาง ค่าการกระจาย การเบีย่ งเบน ค่าความสัมพันธ์หรือ
สหสัมพันธ์ และการวิเ คราะห์เ ชิงอนุ มานเป็ นการตีความจากตัว อย่างไปสู่ประชากรซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการทดสอบสมมุตฐิ านทัง้ หมดๆ
ขัน้ ตอนของการประมวลข้อมูล ประกอบด้วย
1) การตรวจสอบข้อมูล
2) การลงรหัส
3) การ key ข้อมูลลงโปรแกรมประมวลผลหรือโปรแกรมฐานข้อมูล
4) การประมวลข้อมูล
5) การตรวจสอบผลทีป่ ระมวลได้
1.9 การวิ เคราะห์และรายงานผลการศึกษา
เป็นขัน้ ตอนของการนาข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ เป้าหมายของการวิเคราะห์คอื
การค้นหาคาตอบของโจทย์งานวิจยั ทีไ่ ด้กาหนดไว้ ในกรณีงานวิจยั ประเภทเชิงพรรณนาขัน้ ตอนนี้กค็ อื
การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคตัดขวาง(cross section analysis)
หลังจากนัน้ เป็ นการนาผลที่ได้จาการวิเคราะห์มาจัด ทารายงานเผยแพร่ การนาเสนอข้อมูลใน
รายงานสามารถแสดงเป็นได้ทงั ้ ตาราง รูปกราฟ และเชิงพรรณนา ประกอบกันไป การเขียนรายงานควร
เขียนให้ครอบคลุมข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ทงั ้ หมดให้ครบถ้วน ตรงตามประเด็นแต่ละประเด็น
และสามารถอธิบายโจทย์ปญั หาได้ถูกต้อง ชัดเจน คลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ เนื้อหาของ
รายงานอย่างน้อยควรประกอบด้วย 5 ส่วนคือ
ั หาคือ อะไร มีค วามส าคัญ อย่ า งไร เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ต้ อ งวิจ ัย
1) บทน า ระบุ ป ญ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ตลอดจนนิยามศัพท์ ข้อกาหนด เงือ่ นไขและข้อจากัดต่างๆ
2) ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้า
3) ระเบียบวิธวี จิ ยั
4) ผลการศึกษาทีไ่ ด้(สามารถแยกประเด็นย่อยได้ ถ้ามีเนื้อหามาก)
5) สรุปและข้อเสนอแนะ
2. การวิ เคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง(cross section analysis)1
1

เนื้อหาสาระของ cross section analysis ในส่วนนี้ทงั ้ หมดเหมือนกับบทสรุปในเรือ่ งสถิตทิ น่ี าเสนอในส่วนของหัวข้อเศรษฐมิติ แบบจาลอง
เศรษฐกิจมหภาค(macromodel) การนามานาเสนอในส่วนนี้อกี ครัง้ เพือ่ ให้เอกสารของการจัดทาสถิตแิ ละการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคตัดขวางมความ
ครบถ้วน
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคตัดขวางมี 2 ระดับ ระดับแรกเป็นการวิเคราะห์เบือ้ งต้น บนข้อมูลแต่ละรายการที่
เก็บรวบรวมมา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็ นการหาค่าสถิตติ ่างๆ จากข้อมูลก็ได้ เช่นกัน ค่าทีห่ าเช่น ความถี่หรือ
การกระจาย ค่ากลาง ค่าเบีย่ งเบน เป็ นต้น ส่วนการวิเคราะห์ระดับสองเป็ นการวิเคราะห์ท่ีลกึ ลงไป มีความ
ยุง่ ยากและรายละเอียดขึน้ เป็นการวิเคราะห์ถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับอีกตัวแปรหนึ่งซึง่ โดยวิธ ี
ทีง่ ่ายที่สุดคือการดูค่าสหสัมพันธ์ แต่ค่าดังกล่าวจะบอกได้เพียงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั หรือไม่
และในทิศ ทางใด(ดู จ ากเครื่อ งหมาย) ไม่ ส ามารถบอกได้ว่ า ตัว แปรอะไรเป็ น เหตุ อ ะไรเป็ น ผล ส่ ว น
ความสัมพันธ์จากการวิเ คราะห์อีก วิธหี นึ่งคือ การสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรง และถ้าความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กากับ สามารถระบุได้ว่าตัวแปรอะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล ความสัมพันธ์
ควรเป็นแบบทิศทางใด สมการทีไ่ ด้กจ็ ะเป็นแบบจาลองทางเศรษฐกิจ(economic model)
2.1 Frequency distribution
จากข้อ มูลที่ได้มาในเบื้องต้นต้องพิจารณาว่าเป็ นข้อมูลดิบแต่ละรายรวมเข้าด้ว ยกัน (ungrouped
data) หรือเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มกี ารจัดกลุ่มไว้แล้ว (grouped data) การจัดข้อมูลให้เป็ น grouped data มี
ความสาคัญ และจาเป็ นในกรณีท่ีถ้ามีข้อ มูล เป็ นจานวนมาก สูต รการค านวณต่ างๆ ในที่น้ีเ ป็ นแบบ
ungrouped data แต่กส็ ามารถนาไปใช้กบั grouped data ได้เช่นกัน
ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของการคานวณหา frequency ทีส่ าคัญมีดงั นี้
2.1.1 Absolute frequency
Absolute frequency = the number of observations in each class
2.1.2 Relative frequency
Relative frequency = dividing the number of observation in each class by the total
number of observations in the data as a whole
2.1.3 Histogram
Histogram = a bar graph of a frequency distribution
2.1.4 Frequency polygon
Frequency polygon = a line graph of a frequency distribution
2.1.5 Cumulative frequency distribution
Cumulative frequency distribution = the total number 0f observations in all classes
up and including the class
2.1.6 Ogive
Ogive = a distribution curve
2.2 Measure of central tendency
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2.2.1 Mean(the arithmetic mean or average)2
Ungrouped data
 = (∑x)/N
Grouped data
 = (∑fx)/N , เมือ่ f = frequency of each class, x = the class midpoint
2.2.2 Median
Ungrouped data
Median = the ((N+1)/2)
Grouped data
Median = L +((n/2 – F)/fm) * c
L = lower limit of the median class
n = the number of observation in the data set
F = sum of the frequencies up to but not including the median class
fm = frequency of the median class
c = width of the class interval
2.2.3 Mode
Ungrouped data
Mode = the value that occurs most frequently in the data set
Grouped data
Mode = L + (d1/(d1 + d2)) * c
L = lower limit if the modal class(i.e., the class with the greatest frequency)
d1 = frequency of the modal class minus the frequency of the previous
class
d2 = frequency of the modal class minus the frequency of the following
class
c = width of the class interval
2.3 Measures of dispersion
2.3.1 Average deviation(AD)
2

Mean หรื อ arithmetic mean หรื อ average คือค่า central tendency ที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ข้อจากัดของ mean คือ จะถูกกระทบ

ด้วยค่า extreme value ในข้อมูลชุดนั้นๆ การวัดค่า central tendency อื่นๆ อีก เช่น weighted mean, geometric mean
harmonic mean เป็ นต้น
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AD = (∑ | x- |)/N
2.3.2 Variance
2

= (∑ (x-) 2) /N



=  (∑ (x-) 2) /N

2.3.3 Standard deviation
3 Coefficient of variance(V)
V
=
/
หมายเหตุ  for population, s = for sample
 for population, x = for sample
N for population, n = for sample
2.4 Shape of frequency distribution
2.4.1 Skewness
Zero skewness = symmetrical about its mean
Positively skewness = right tail is longer, mean > median > mode
Negatively skewness = left tail is longer, mean , < median < mode
Skewness = the Pearson’s coefficient of skewness, the third moment
2.4.2 Kurtosis
Leptokurtic = peaked curve
Platykurtic = flat curve
Kurtosis = the fourth moment
2.5 การวิ เคราะห์สถิ ติอนุมาน(inference statistics)
สาระสาคัญของสถิตอิ นุ มานคือการศึกษาเรื่องโอกาสความน่ าจะเป็ น (probability) ถ้าสมมุตวิ ่า
เหตุการณ์ A สามารถเกิดขึน้ ได้ nA ครัง้ จากจานวนเหตุการณ์ทงั ้ หมด N ครัง้ ทีเ่ ป็ นไปได้และทุกๆครัง้ มี
โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน ดังนัน้ ความน่ าจะเป็ นทีจ่ ะเกิด A, แสดงโดย P (A) มีค่าเท่ากับ nA / N(การแสดง
ค่า probability สามารถแสดงได้อกี ทางหนึ่งโดยรูปภาพ เรียกว่า Venn diagram)
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ค่า probability มี 2 ลักษณะคือ probability of single event และ probability of multiple event
ซึง่ ในกรณีหลังนี้ยงั แบ่งออกเป็ น mutually exclusive events และ not mutually exclusive events โดย
มีกฎพืน้ ฐานเกีย่ วกับ multiple event probability ทีส่ าคัญ คือ
1) Rule of addition for mutually exclusive events
P (A or B) = P (A) + P (B)
2) Rule of addition for not mutually exclusive events
P (A or B) = P (A) + P (B) - P (A and B)
3) Rule of multiplication for independent events
P (A and B)
= P (A) * P (B)
4) Rule of multiplication for dependent events
P (A and B)
= P (A) * P (B / A)
P (B / A) = conditional probability of B, given that A has already
occurred
2.5.1 Random variable
Random variable หมายถึงตัวแปรทีค่ ่าของตัวแปรนัน้ มีความสัมพันธ์กบั
โอกาสที่จะเกิดขึน้ (A random variable is a variable whose value are
associated with some probability of being observed)
ตัวแปร X เป็ น random variable ถ้าหากทุกๆ ค่าจริง(real number) ซึง่
เท่ากับ a ใดๆแล้ว ตัวแปร X มีค่า probability ทีจ่ ะมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า a,
เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า
P (X ≤ a)
2.5.2 Probability distribution
หมายถึงรูปแบบ(formula) ของความน่ าจะเป็ น ในการให้ได้มาซึ่งค่าของ
random variables ในค่าต่างๆ
random variable มี 2 รูปแบบ คือ discrete random variable และ
continuous random variable, รูปแบบหนึ่งของ discrete random variable ที่
สาคัญคือ binomial distribution, รวมทัง้ การหาค่า mean, standard deviation ของ
binomial distribution ดังกล่าว
2.5.3 Normal probability distribution
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หมายถึง continuous random variable ที่มรี ูปแบบการกระจายของ
probability ที่จะเกิดค่า X ขึน้ ในระหว่าง(interval) a และ b, มีรูปเป็ นระฆังคว่ า
(bell-shaped distribution) การกระจายในลักษณะ normal probability distribution
มีความสาคัญและใช้ค่อนข้างมากในทางสถิติ โดยทัวไปจะใช้
่
โดยระบุในทานองว่า
“เมื่อ X มีการกระจายเป็ น normal distribution ซึ่งมี mean เท่ากับ  และ
variance เท่ากับ 2 จะเขียนแทนด้วยว่า
X  N(, 2)
The central limit theorem = เมื่อขนาดของตัวอย่างมีจานวนเพิม่ ขึน้ (n
) การกระจายตัวของตัวอย่างจะเป็ น normal distribition โดยไม่คานึงว่า
parent population จะมีรปู ร่างอย่างไร การใช้ theorem ดังกล่าวนี้ได้เมื่อ n > 30
และสามารถคานวณหาค่า Z
Z
2.5.4

=

(X - ) / 

2-distribution, t-distribution และ F-distribution
เป็นรูปแบบการกระจายอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจาก normal distribution ทีม่ กี าร
ใช้กนั ค่อนข้างมากในทางสถิติ
2-distribution หมายถึงรูปแบบการกระจายของค่า sum of square of n
independent standard normal variables, Z  2, เมื่อ Z = ∑ ( x 2), โดยที่
xiIN(0,1) ทัง้ นี้ I = independent, N = normal
t-distribution หมายถึงการกระจายของ Z = x /  (y/n) เมื่อ x และ y
เป็ นตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกัน โดยที่ x มีการกระจายเป็ น normal, mean = 0,
variance = 1 และ y มีการกระจายเป็น 2
F-distribution หมายถึงการกระจายของ Z = (y1/n1) / (y2/n2)
y1   n1 , และ y2  2 n2 โดยที่ y1 และ y2 เป็นตัวแปรทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน

เมื่อ

2

2.5.5 ในเรื่อ งของ statistical inference ยังมีหวั ข้อ ที่สาคัญ อีก 2 หัว ข้อ คือ การประมาณค่ า
(estimation) และการทดสอบสมมุตฐิ าน(testing hypothesis)
1) Estimation
a. กรณี normal distribution(n > 30)
P(mean x – 1.96 <  < mean x+1.96) = 0.95
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b. กรณี t-distribution(n < 30)
P(mean x – t(s/ n) <  < mean x - t(s/ n) = 0.95
2) Testing hypothesis กรณี population mean มีขนั ้ ตอน(formal step) 3
ขัน้ ตอน ดังนี้
a. กาหนด
H0

=
0
H1



=

0

เมือ H0 = null hypothesis, H1 = alternative hypothesis, 0 =
hypothetical value
b. กาหนดระดับความเชื่อมัน่ (โดยปรกติทวไปจะใช้
ั่
= 5%)
c. สุ่มตัวอย่างจากประชากร คานวณหาค่า mean ของ X (in standard
deviation units) ซึง่ ก็คอื ค่า Z (กรณี n > 30) ถ้าค่าของ Z ตกอยู่ใน
acceptance region คือ ยอมรับ H0 ส่ ว นกรณีอ่ืนๆ คือ ปฏิเ สธ H0
ยอมรับ H1
2.6 การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์(correlation coefficient)
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เป็ นค่าทางสถิตทิ ่ใี ช้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวว่ามี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเป็นไปในทิศทางใด ใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ γ
ค่า γ มีค่าตัง้ แต่ -1 จนถึง +1, ถ้าเท่ากับ | 1 | แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั มากทีส่ ุด กรณีเท่ากับ
0 แสดงวาไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย, ค่า + แสดงความสันพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนค่า – แสดงว่า
สัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม
ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ ถ้าไม่มที ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กากับไว้ จะไม่สามารถบอกได้ว่า ตัว
แปรอะไรเป็ นเหตุหรืออะไรเป็ นผล แต่ถ้ามีทฤษฎีระบุไว้ เช่นราคาเป็ นปจั จัยกาหนดปริมาณ ถ้าสมมุติ
หาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ได้เท่ากับ – 0.5 แสดงว่าราคากาหนดปริมาณได้แต่ไม่มผี ลมากนัก
สูตรคานวณค่า γ มีดงั นี้
γ

= (n ∑xy – (∑x)( ∑y))/(n∑x2 – (∑x)2)( n∑y2 – (∑y)2)

การถอด square root เป็นการถอดทัง้ พจน์ในวงเล็บทัง้ หมด
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์และค่า Chi-square (χ2) มีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
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χ2

=

(γ2 N) / (1- γ2)

2.7 Regression analysis
2.7.1 Ordinary least square(OLS)
Regression analysis ของข้อมูล cross-section โดยวิธ ี OLS มีวธิ กี ารในทานองเดียวกันกับ
ข้อมูลอนุ กรมเวลา(ดูในเอกสาร macroeconomic model) แต่มเี ทคนิคในรายละเอียดและการวัดค่าทาง
สถิตมิ ากกว่าและต่างกันอยูบ่ า้ ง
ในกรณีของข้อมูลอนุ กรมเวลา การสร้างสมการด้วยวิธ ี regression เพื่อหาค่า parameter มี
ความหมายว่าเป็ นการเอาพฤติกรรมในอดีตมาใช้สาหรับหาหรือทานายค่าในอนาคต แต่ในกรณีของ
cross section data เป็ นการตีความว่า เป็ นการหาค่า parameter ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างทีส่ ารวจเพื่อเอาไปอธิบายพฤติกรรมโดยรวมหรือของหน่ วยอื่นๆ ในประชากรเดียวกันทั ง้ หมด
ณ เวลาเดียวกัน ดังนัน้ สมมุติว่าถ้าเราเก็บข้อมูล ภาคตัดขวางเพื่อสร้างสมการการบริโภคขึ้นอยู่กับ
รายได้ในพืน้ ทีภ่ าคเหนืออาจไม่สามารถเอามาใช้กบั ภาคกลางหรือภาคใต้ได้
เนื่องจากข้อมูล cross section ทีน่ ามาใช้ run linear regression ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นราย record
เรียงกันไปในแนวของ row(อาจเป็ น column ก็ได้แต่ในทีน่ ้ีถอื ว่า row เป็ นกรณีปรกติทวไป)
ั ่ ดังนัน้ เมื่อ
นาทุก record มารวมกัน จะได้ชุดข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นเสมือน matrix ขนาดใหญ่ ตัวแปรแต่ละตัวคือ
ข้อมูลใน field ต่างๆแต่ละ field เรียงกันตัง้ แต่ observationที่ 1 ในแถวที่ 1, observationที่ 2 อยู่ในแถว
ที่ 2 เรียงกันลงไปจนค่า observation สุดท้าย program SPSS ก็มกี ารจัดการข้อมูลในลักษณะดังกล่าว
ในการ run regression จะต้องกาหนดว่าจะเอาตัวแปรคือค่าใน field ใดเป็ นตัวแปรต้น(independent or
regressors) และตัวแปรใดเป็ นตัวแปรตาม(dependent or regressand) ทัง้ ในรูปแบบของ single
regression และ multiple regression
ถ้าเขียนในรูปของ matrix จะได้เป็น
Y=Xβ+ε
เมือ่ Y
X
β
ε
n

= matrix ของ dependent variable(regressand) มีขนาด n x1
= matrix ของ independent variable(regressors) มีขนาด n x k
= matrix ของค่า regression coefficient มีขนาด k x 1
= matrix ของ error term มีขนาด n x 1
= จานวน observations
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k

= จานวนตัวแปร independent

โดยวิธ ี ordinary least squares, ค่าของ β เท่ากับ
β

=

(X / X)-1 (X / y)

เงื่อนไขคือ
1) (X / X) ต้องสามารถ inverse ได้ หมายความว่า rank3 ของ X ซึง่ สมมุตใิ ห้เท่ากับ k,
จะต้องไม่ม ี column ของ x ใดๆ ที่จะสามารถแสดงค่าได้พอดี(exactly)เท่ากับการ
combination (เช่น การบวก ลบ หรือคูณ หาร) ของ k-1 column ทีเ่ หลือ
2) จานวน observation ต้องมากกว่าจานวนของ β(หรือจานวน column ของ x) นัน่ คือ n
>k
2.7.2 OLS variance estimator and standard error
Variance (2)
2 = (e / e) / n-k
Standard error

= 2
2.7.3 การคานวณค่า uncentered R2
R2u = RSSu/TSSu = 1- SSEu/ TSSu
เมือ่

3

RSSu =
TSSu =
SSEu =
Px
=
Mx
=

y/Px y
y/ y
y/Mx y
Projection matrix = X(X/X)-1X/
Annihilator matrix = In - X(X/X)-1X/

ค่า rank หมายถึงจานวน row(และ column) ทีเ่ ป็ นอิสระจาก row(และ column) อื่นๆ ในจานวนทีส่ งู ทีส่ ดุ ตัวอย่างเช่น
matrix หนึ่ง มีขนาด 5 X 7 โดยทีค่ ่าใน row ที่ 1 ถึง 5(และ column ที่ 1 ถึง 7) เป็ นอิสระต่อกันทัง้ หมด แสดงว่า matrix นี้
มีค่าเท่ากับ 7 ซึง่ มีจานวนสูงสุด แต่ถา้ สมมุตวิ ่า column ที่ 7 ได้จาก column ที่ 3 คูณกับ column ที่ 5(หรืออื่นๆ เช่น
column 3 คูณกับค่าคงทีค่ ่าหนึ่ง) แสดงว่า column ที่ 7 ไม่เป็ นอิสระ ไป 1 column ดังนัน้ matrix นี้จงึ มี rank เท่ากับ 6
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2.7.4 R-bar square
(R-bar)2

= SSE n-1/ TSS n-k

ค่า R-bar square อิสระจากจานวน regressor ดังนัน้ การเปรียบเทียบระหว่าง 2 model(ซึง่
แต่ละ model อาจมีจานวน regressor ไม่เท่ากัน) จึงต้องใช้ R-bar square เสมอ
2.7.5 สมมุตฐิ านของ regressors
การ run linear regression ของ cross sectional data จาเป็ นต้องมีสมมุตฐิ านกาหนด
ให้กบั ค่า regressor ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั จานวนข้อมูลทีม่ (ี observation)ว่าเป็ นข้อมูลขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญ่
จานวนข้อมูลทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการ run regression ของ cross sectional data ขึน้ อยู่
กับการรูล้ กั ษณะของค่า error term ถ้า error term เป็ นอิสระต่อกันและมีการกระจายทีด่ า้ นซ้าย
และขวามีรปู ร่างเหมือนกัน(identically distribution or asymptotic distribution) เช่นเป็ นรูประฆัง
คว่า ในลักษณะนี้ จานวน observation ประมาณ 30 ค่า(finite or small sample) ก็อาจจะเพียงพอ
แต่ถา้ ไม่เป็นอิสระต่อกันหรือการกระจายไม่ indentically ซึง่ กันและกัน ในกรณีน้ีอาจจาเป็ นต้องใช้
ตัวอย่างจานวนมากถึง 100 ถึง 1,000 ตัวอย่าง(large sample) หรืออาจจาเป็ นต้องมีจานวน
มากกว่านี้
ในกรณีของ cross sectional analysis นัน้ การกาหนดสมมุตฐิ านให้กบั regressor และการ
ทดสอบสมมุตฐิ านค่าต่างๆ(การทดสอบสมมุตฐิ านก็คอื การวัดว่าผลทีไ่ ด้จากข้อมูลทีร่ วบรวมได้จาก
observation ต่างๆมีความเป็ นจริงทีต่ รงกับทฤษฎี) ขึน้ อยู่กบั ขนาดของจานวน observation ว่า
เป็ น small scale sample(finite) หรือเป็ น large scale sample(non-finite) อย่างไรก็ตาม
โดยทัวไปแล้
่
ว จะมีสมมุตฐิ านประกอบด้วย ดังนี้
1) Linearity หมายถึงว่า regressor อยู่ร่วมกับ parameter ในลักษณะ multiplicative และ
error term อยูใ่ นรูป additive
2) Conditional mean หมายถึงว่า error term มีค่า mean เท่ากับศูนย์ ไม่ว่า x จะเป็ น
เท่าไร
3) rank ของ x มีค่าเท่ากับ k และมีค่า propabilty เท่ากับ 1, โดยที่จานวนของ
observation, n ต้องมากว่า k, หรือจานวน regressor เพื่อให้ matrix ของ X/X สามารถ
ทีจ่ ะ invert ได้, ส่วน propability เท่ากับ 1 นัน้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า x แต่ละตัวไม่ correlate
กัน(ทานองเดียวกันกับ multicollinearity ในข้อมูล time series)
4) Conditional homoskedasticity หมายความว่า ค่า residual มี variance ทีเ่ หมือนกัน
5) Conditional correlation หมายความว่า error term แต่ละค่าต้องไม่สมั พันธ์กนั (ทานอง
เดียวกับ autocorrelation ในข้อมูล time series)
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6) Conditional normality หมายถึงการกระจายตัวของค่า error term เป็น normal
2.7.6 Hypothesis testing
Regression ของ cross sectional data มีหลักการของการทดสอบสมมุตฐิ าน ในทานอง
เดียวกับข้อมูล time series แต่วธิ กี ารสร้าง form ของการทดสอบจะเป็ นในรูปของ matrix ค่าสถิติ
ทีใ่ ช้ทดสอบทีส่ าคัญประกอบด้วย
1) t-test เป็นการทดสอบสมมุตฐิ านว่าค่าของ parameter ไม่เท่ากับ 0
2) Wald test เป็ นการทดสอบระยะห่างระหว่าง Rβ และ r, ถ้า H0 เป็ นความจริง(ยอมรับ
H0) หมายความว่า Rβ – r ≈ 0, R คือ functional form ของ Rk to Rm และ r เป็ น
vector ขนาด m x 1
3) Likelihood ratio test เป็นการทดสอบ relative probability ของ observed data
4) Lagrange multiplier test เป็นการทดสอบ
minβ (y-Xβ)/ (y-Xβ) , subject to Rβ – r = 0
3. การใช้งาน program SPSS
Program SPSS(Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็ นโปรแกรมทีส่ ามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ทงั ้ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลประเภท cross section data จุดมุ่งหมายของการ
นาเสนอหัวข้อการใช้งาน program SPSS ในทีน่ ้ีเพื่อเป็ นการให้คาแนะนาในเบือ้ งต้นของการใช้ program
ทางสถิตสิ าหรับ cross sectional analysis ตามทีไ่ ด้อธิบายในหัวข้อที่ 2 (หมายเหตุ ผูเ้ ขียน(ผูร้ บั จ้าง) ได้
เคยศึกษาและได้ใช้งาน program SPSS กับข้อมูลผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
(observation > 100,000 records) เมื่อคราวไปปฏิบตั งิ านเป็ นทีป่ รึกษาที่ สวค. แต่กเ็ ป็ นเพียงการใช้งาน
จริงในเบื้องต้น เฉพาะการจัดการข้อมูลที่ไม่ ซบั ซ้อนและ run regression อย่างง่ายของแบบจาลองการ
บริโภคของครัว เรือ นที่ข้นึ กับรายได้รวมกับตัวแปรอื่น พบว่าเป็ น program ที่ไม่ยุ่งยากมากนัก ถ้า ขว.
จะต้องทางานวิจยั ต่อไปในอนาคตเห็นว่า ควรมีการจัดหา program ดังกล่าว รวมทัง้ การส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมเพื่อใช้งานโปรแกรมดังกล่าว)
มีเอกสารพิมพ์เผยแพร่คาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน program SPSS อยู่หลายเล่ม ซึง่ เล่มทีผ่ เู้ ขียนใช้
คือ “การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ย SPSS และ AMOS” เขียนโดยรศ. ธานินทร์ ศิลป์จารุ(พ.ศ.
2555) ซึง่ เป็นการอธิบายบน version 15
เมื่อเริม่ เรียกใช้งาน program SPSS จะมีหน้าต่างของการทางานทีค่ ุ้นเคยตามลักษณะคล้ายกับ MS
Excel
ส่วนประกอบของโปรแกรม SPSS ประกอบด้วย
1) Data editor windows
2) Syntax editor window

19

3) Output window
4) Draft output window
5) Script window
3.1 การนาเข้าข้อมูล
การนาเข้าข้อมูลสามารถทาได้ทงั ้ การ key ข้อมูลเข้าไปโดยตรงและ การ import จาก Excel (หรือ
อื่นๆ เช่น notepad หน้าต่างทีใ่ ช้สาหรับการนาเข้าข้อมูลคือ Data editor windows
3.1.1 กรณีนาเข้าข้อมูลโดยตรง
1) ตัง้ ค่าตัวแปร ในแถบคาสัง่ variable view จะมีหวั ตารางประกอบด้วย name, type,
width, decimals, label…….ให้กาหนดค่าต่างๆ ลงไป
2) เลือกเซลล์ แถวและคอลัมน์
3) ป้อนข้อมูล
4) สามารถทาการคัดลอกหรือย้ายข้อมูลตามทีต่ อ้ งการได้
5) บันทึก file ข้อมูล (นามสกุลเป็น xxx.sav)
3.1.2 กรณีนาเข้าจาก MS-Excel
1) ถ้ามีขอ้ มูลอยู่แล้วต้องจัด form ของข้อมูลให้ตรงกับที่ SPSS จะเรียก หรือถ้า key
ข้อมูลใหม่ต้องเริม่ จากการ,เปิ ดโปรแกรม Excel, ใส่ช่อื ตัวแปรในแถวแรกบนหัวของ
คอลัมน์ทุกคอลัมน์ ตามชื่อตัวแปรต่างๆ
2) Key ข้อมูลแต่ละตัวเรียงกันลงมาตามแนวคอลัมน์ เช่น สมมุตคิ อลัมน์ท่ี 1 ชื่อตัวแปร
รายได้ของธุรกิจ ให้ใส่ขอ้ มูลรายได้ของ observation ที่ 1 ในแถว 2 (แถว 1 เป็ นชื่อตัว
แปร), observation ที่ 2, 3, 4…..ในแถวต่อๆ มาเรียงกันลงมา หรือในกรณีถ้ามีขอ้ มูล
อยู่แล้วก็ต้องจัด form ของ sheet ให้เป็ นตามแนวทางดังกล่าวดังกล่าว อาจใช้การ
insert แถวบนสุดแล้วใส่ช่อื ตัวแปรไปก็ได้ถา้ ของเดิมไม่มไี ว้
3) Save file excel ที่ key ข้อมูลตาม form หรือจัดการตาม form ดังกล่าวแล้ว
4) เปิด SPSS, หน้าต่าง data editor, เลือกคาสัง่ read text data, กาหนดประเภท file ที่
จะเรียกมาเป็น MS-Excel
5) Open file name และ file type ทีต่ ้องการ, กาหนดชื่อตัวแปรแถวแรก, กาหนด sheet,
กาหนดช่วง cell แล้ว กด OK เพื่อ import ข้อมูลเข้ามา
หมายเหตุ คาอธิบายทีเ่ ขียนนี้เป็ นการอธิบายหลักโดยคร่าวๆ เท่านัน้ ในการทาจริงจะ
มีรายละเอียดมากว่านี้ ผู้ใช้จะต้องดูจาก window และแถบต่างๆ รวมทัง้ ดูวธิ ใี ช้จาก
แนวทางทีร่ ะบุในคู่มอื ประกอบกันไป
3.2 การจัดการข้อมูล
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สามารถดาเนินการได้หลายลักษณะ ทีส่ าคัญคือ
3.2.1 การสร้างตัวแปรใหม่จากการคานวณและ function ตามที่ SPSS กาหนดไว้, การสร้างใช้
แถบคาสัง่ transform, compute variable
3.2.2 การสร้างตัวแปรใหม่แบบ if case
3.2.3 การเลือกตัวแปรย่อยโดยวิธ ี select cases
3.3 การวิ เคราะห์ค่าทางสถิ ติ
3.3.1 การวิเคราะห์ค่าทางสถิตทิ วไป
ั่
การวิเ คราะห์ค่ าสถิติท วั ่ ไปยังคงใช้หน้ าต่ าง data editor, ใช้แถบค าสัง่ analyze,
descriptive statistic หลังจากนัน้ ก็เลือกใช้คาสังย่
่ อยตามทีต่ อ้ งการ เช่น frequencies
1) การหาค่าสถิตขิ องตัวแปรเดียว เช่น ค่า สูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าความถี่ ค่าตัวกลาง mean,
median, mode ค่าการเบีย่ งเบน(standard deviation)
นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ภายใต้คาสัง่ descriptive statistic สามารถที่จะเลือก
คาสังย่
่ อยคือ crosstabs ก็ได้ซ่งึ จะเป็ นประโยชน์ในกรณีท่ตี ้องการวิเคราะห์แบบแจก
แจงค่าความถี่ 2 ทาง
ผลทีไ่ ด้สามารถกาหนดให้ออกรายงานเป็นรูปกราฟก้ได้เช่นกัน
2) การเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร เช่น compare means, หาค่า correlation, คานวรหค่า
Chi-square, t-test, ANOVA เป็นต้น
3.3.2 การ run regression
เป็ นการใช้คาสังภายใต้
่
หน้าต่าง data editor เช่นกัน ไปทีแ่ ถบคาสัง่ analyze, เลือกคาสัง่
regression, linear regression หลังจากนัน้ เป็ นการเลืกตัวแปรที่จะกาหนดเป็ น dependent
variable และ independent variable และกดปุม่ OK เพื่อ run linear regression ทีต่ อ้ งการ
โปรแกรม SPSS จะให้ค่าสิตติ ่างๆ ทัง้ ค่า estimated parameter, ค่า standard error, R2,
adjusted-R2, ค่า t-statistic, ค่า P(เพื่อใช้ทดสอบว่า parameter ดังกล่าว significant หรือไม่(ถ้า
ค่าทีค่ านวณ > α .05 แสดงว่าไม่ significant)
การจดจาค่าต่างๆ ดังกล่าวนี้ค่อนข้างยุ่งยากเพราะมีรายละเอียดมาก จาเป็ นต้องฝึกปฏิบตั ิ
จากข้อมูลจริง และเรียนรูไ้ ปตามคู่มอื ทีกาหนดจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก (แต่ท่สี าคัญคือต้องทาความ
เข้าใจความหมายและการตีความของค่าต่างๆทีไ่ ด้ และใช้ประโยชน์การวิเคาะห์จากค่าดังกล่าว)
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