
เอกสารท่ี 5 
 
 
 
 

การจดัท าสถิติและการวิเคราะหข้์อมลูภาคตดัขวาง 
(Cross section analysis) 

 
 
 
 
 
 
 

ภกัด์ิ ทองส้ม 
เสนอต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

30 กนัยายน 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

การจดัท าสถิติและการวิเคราะหข้์อมลูภาคตดัขวาง(Cross section analysis) 
 

ภกัดิ ์ทองสม้ 
30 กนัยายน 2556 

 
1. การจดัท าสถิติเพ่ือใช้ส าหรบังานวิจยั 

1.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

การวจิยัทางสงัคมศาสตรห์มายถงึกระบวนการการด าเนินงานเพื่อหาค าตอบของโจทยป์ญัหาทาง
สงัคมศาสตร์(social science)ที่ต้องใช้ทัง้หลกัวิชาการและวธิกีารด าเนินงานทางสถิติที่ถูกต้องเพื่อให้
สามารถสรา้งความมัน่ใจไดว้่าค าตอบทีไ่ดน้ัน้มคีวามเป็นจรงิ น่าเชื่อถอืได ้ 

1.1.1 ประเภทของงานวจิยั 

ประเภทของงานวจิยัตามวธิกีารทางสถติมิ ี3 ประเภทคอื 

1) การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์เช่นการคน้ควา้จากเอกสาร(desk research) ตวัอย่างในทาง
เศรษฐศาสตร ์คอืการเกบ็ขอ้มูล time series แลว้เอามาสรา้งสมการหาความสมัพนัธ์
ของตวัแปรเป็นแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตรเ์ป็นตน้ 

2) การทดลอง ซึ่งในทางสังคมศาสตร์อาจท าได้ค่อนข้างจ ากัดเพราะเป็นเรื่องของ
พฤตกิรรม 

3) การวจิยัเชงิพรรณนา(descriptive research) เป็นการวจิยัที่มุ่งหาค าตอบในปจัจุบนั 
เป็นการเกบ็ขอ้มลูแบบภาคตดัขวาง เพื่อน ามาวเิคราะหห์าค าตอบของเหตุและผลต่างๆ
ซึง่เป็นจดุมุง่หมายของเอกสารฉบบันี้ที ่“ผูร้บัจา้ง” ประสงคต์้องการถ่ายทอดใหก้บั ขว. 
ไวใ้ชป้ระโยชน์ในการท างานวจิยัต่างๆ ต่อไป 

1.1.2 ขัน้ตอนหรอืระเบยีบวธิขีองการด าเนินงานวจิยั ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนคอื 

1) การก าหนดปญัหา จะต้องเป็นโจทย์ปญัหาที่ใหญ่พอสมควร เช่น ในกรณีของการ
ส่งเสรมิ SMEs ปญัหาดงักล่าวควรใหผ้ลกระทบในวงกวา้งต่อการตดัสนิใจก าหนดแนว
ทางการส่งเสรมิ เป็นต้น ต้องคุ้มค่ากบัทรพัยากรที่ต้องใช้เพื่อด าเนินการค้นคว้าหา
ค าตอบโดยวธิกีารวจิยัดงักล่าว 

2) การก าหนดขอบเขตของการศึกษา เป็นขัน้ตอนของการเอาประเด็นปญัหาและ
การศกึษามาเจอกนั เพราะการศกึษาจ าเป็นต้องระบุขอบเขตว่าต้องการให้ครอบคลุม
เฉพาะทีส่นใจหรอืสามารถด าเนินการได ้
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3) การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็นการก าหนดหน่วยทางสถติเิพื่อท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

4) ก าหนดเครือ่งมอืทีใ่ชเ้พื่อการรวบรวมขอ้มลู เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ การส่งแบบ
บนัทกึ การเกบ็ขอ้มลูทางไปรษณยีห์รอืไปรษณยีอ์เีลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

5) การรวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้ตอนทีม่รีายละเอยีดและขอ้ยุง่ยากพอสมควรโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลคือการบริหารงาน
ภาคสนามทัง้หมด 

6) การประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู 

7) การจดัท ารายงานผลการศกึษา 

1.2 ประชากรและตวัอย่าง(population & sample) 

ประชากรหมายถึงจ านวนหน่วยของสถิติหรอืข้อมูลที่มอียู่ทัง้หมดตามที่ขอบเขตของการวจิยัที่
ก าหนดขึน้มา ส่วนขอบเขตของประชากร(population frame) หมายถงึประชากรเฉพาะทีต่้องการศกึษาหรอื
สามารถอา้งองิทีม่าและทราบจ านวนไดอ้ย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่นจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดทีม่ใีนพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานครคอืประชากร และจ านวนครวัเรอืนที่มาขึน้ทะเบยีนกบัเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครคอื
ขอบเขตประชากรเป็นตน้ ดงันัน้อาจมบีางครวัเรอืนทีต่ ัง้อยูใ่น กทม. แต่ไมไ่ดม้าขึน้ทะเบยีนจงึเป็นประชากร
แต่ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขต  

ตวัอย่างหรอืกลุ่มตวัอย่างหมายถงึจ านวนหน่วยของสถติหิรอืขอ้มลูในส่วนที่ผูท้ าการศกึษาวจิยัได้
เลอืกขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรในขอบเขตทีก่ าหนด 

1.3 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

วธิกีารสุ่มตวัอยา่งหมายถงึการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ตวัอย่างเพื่อท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
ใชเ้ป็นตวัแทนของประชากร 

1.3.1 หลกัเกณฑข์องการเลอืกตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 

1) สามารถใชเ้ป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากรทัง้หมด ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการศกึษาเรื่องการ
ไมไ่ดร้บัการศกึษาของเดก็วยัเรยีนใน กทม. ถ้าใชค้รวัเรอืนจดทะเบยีนในแต่ละเขตเป็น
ตวัอยา่ง กอ็าจไมส่ามารถเป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร 

2) มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ก็จ าเป็นที่ต้องอยู่ภายใต้
งบประมาณ ก าลงัคนและกรอบเวลาเวลาทีก่ าหนดในการศกึษา 

3) ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งทีถู่กตอ้งตามหลกัวธิกีารทางสถติ ิ
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1.3.2 แนวคดิของการก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

หลกัการของก าหนดขนาดของตวัอย่างควรค านึงถึงการใช้จ านวนตามวธิีการของสถิติเป็น
ความส าคญัล าดบัแรกเพื่อลดความคลาดเคลื่อนใหน้้อยที่สุด ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษาที่ไดก้็จะถูกต้อง
และใชป้ระโยชน์ได ้แต่มไิดห้มายความว่าถ้าใชต้วัอย่างในจ านวนมากแลว้ท าใหไ้ม่มคีวามคลาดเคลื่อน
เพราะขึน้อยูก่บัวธิกีารทีใ่หไ้ดม้าซึง่ตวัอย่าง จ านวนตัวอย่างถ้ามเีพยีงพอ(ต่อขนาดของประชากร)แลว้
นัน้ ถ้าหากจะเพิม่(หรอืลด) ตวัอย่างลงก็อาจจะไม่มผีลกระทบต่อ error มากนักเมื่อเทยีบกบัจ านวน
ตวัอยา่งทีม่อียูใ่นจ านวนน้อย หลงัจากนัน้ล าดบัต่อไปจงึจะพจิารณาว่าสามารถมงีบประมาณด าเนินได้
มากน้อยเพยีงใด ทีพ่บบ่อยครัง้คอืงบประมารไม่เพยีงพอ ถ้ามผีลกระทบไม่มากนักต่อจะนวนตวัอย่าง
ภายใต้ของเขตที่ศกึษาก็อาจด าเนินการได้ แต่ถ้ามผีลกระทบมากอาจจ าเป็นต้องก าหนดของเขตของ
การศกึษาใหมใ่หเ้หมาะสม หรอืมุง่เน้นเฉพาะตวัอยา่งทีต่อ้งการศกึษาโดยแทจ้รงิเท่านัน้ 

1.3.3 วธิกีารสุ่มตวัอยา่ง 

การสุ่มตวัอย่างม ี2 วธิคีอืการสุ่มแบบใช้หลกัของความน่าจะเป็น(probability) และการสุ่ม
แบบทีไ่มไ่ดใ้ชห้ลกัความน่าจะเป็น 

การสุ่มแบบใชห้ลกัของความน่าจะเป็นแบ่งออกไดเป็น 4 ประเภท 

1) Simple random sampling หมายถงึวธิกีารสุ่มทีต่วัอย่างทัง้หมดมโีอกาสถูกเลอืกมาที่
เท่าๆกนั เช่น การจบัสลาก การสุ่มวธินีี้มขีอ้ดคีอืง่ายจงึเป็นที่นิยม วธิกีารคอืเพยีงแค่
เอารายชื่อประชากรทัง้หมดมาใชแ้ละใหห้มายเลขเท่านัน้  แต่วธินีี้ควรใชก้บัประขากรที่
มจี านวนไมม่ากนกั เครือ่งมอืทีน่ิยมใชก้บัวธินีี้คอืตาราง random number 

2) Systematic random sampling เป็นการสุ่มเหมอืน simple random sampling แต่มกีาร
ค านวณหาระยะห่างระหว่างตัวอย่าง โดยเอาจ านวนประชากรหารด้วยตัวอย่าง 
หลงัจากนัน้สุ่มตวัอยา่งแรกส่วนตวัอยา่งต่อไปกน็บัตามระห่างดงักล่าว 

3) Stratified random sampling เป็นวธิทีี่ใช้กบัประชากรขนาดใหญ่ การส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาตอที่ครอบคลุมตัวอย่างทัว่ประเทศจะใช้วิธีการสุ่มวิธีนี้ โดย
สามารถจดัชัน้ตวัอย่างไดห้ลายระดบั(stage)หรอืชัน้ต่างๆ เช่น 2-stage, 3-stage เป็น
ตน้ หลกัการคอืตอ้งใหต้วัอยา่งในแต่ละชัน้มลีกัษณะเหมอืนกนัมากทีสุ่ด 

4) Cluster random sampling เป็นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มย่อยเหมอืนกบั stratified random 
sampling แต่ทีต่่างกนัทีส่ าคญัคอืตวัอย่างในแต่ละกลุ่มต้องมคีวามแตกต่างกนัใหน้้อย
ทีสุ่ด หรอืผสมผสานกนัมากทีสุ่ด 
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ส่วนวธิกีารสุ่มทีไ่มไ่ดใ้ชห้ลกัความน่าจะเป็นนัน้ โดยหลกัการแลว้ควรหลกีเลีย่งทีจ่ะน ามาใช ้
ถา้จ าเป็นควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั รวมทัง้การตคีวามของค่าทีไ่ดจ้ากตวัอย่างดว้ยเช่นกนั การสุ่ม
แบบทีไ่ม่ไดใ้ชห้ลกัความน่าจะเป็นมยี่อยๆ หลายวธิ ีแต่วธิทีีน่ิยมกนัคอื purposive sampling หรอื
การสุ่มแบบเจาะจง 

1.3.4 วธิกีารก าหนดขนาดตวัอยา่งม ี2 วธิ ี

1.3.4.1 ใชว้ธิกีารค านวณเพื่อก าหนดจ านวนตวัอยา่ง 

ในกรณทีราบจ านวนประชากร จะใชส้ตูรการค านวณดงันี้ 

  n =  N/(1+N(e)2) 

เมือ่  n คอืจ านวนตวัอยา่งทีต่อ้งใช้ 

  N คอืจ านวนประชากรทีท่ราบจ านวน 

  e คอื % ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้เช่น 5% ดงันัน้ e = .05 

ในกรณไีมท่ราบจ านวนประชาการ ใชส้ตูรการค านวณดงันี้ 

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

เมือ่ n คอืจ านวนตวัอยา่งทีต่อ้งใช้ 

  P คอื % ทีต่อ้งการจะสุ่มจากประชากรทัง้หมด 

  Z คอืค่ามาตรฐานหรอื Z score ซึง่ควรใชท้ี ่95%(หรอืมากกว่าขึน้ไป) ดงันัน้ z= 
1.96 

  e คอื % ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้เช่น 5% ดงันัน้ e = .05  

1.3.4.2 ใชค้่าจากตารางส าเรจ็รปูทีน่ักสถติไิดม้กีารค านวณไว้ ทีม่กีารใชก้นัมากคอืค่าของ 
Taro Yamane 

นอกจาก 2วิธีดังกล่าวแล้ว ยังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ
ค านวณหาจ านวนตวัอยา่งไดด้ว้ยเช่นกนั 

1.4 แบบสอบถาม 
การไดม้าซึง่ขอ้มลูที่ผูว้จิยัต้องการสามารถใช้เครื่องมอืต่างๆได้หลายรปูแบบ เช่นการทดสอบ การ

สมัภาษณ์หรอืการสงัเกตซึง่ไมว่่าวธิใีดตอ้งมแีบบฟอรม์ส าหรบับนัทกึขอ้มลูตามทีต่้องการดว้ย เช่น การ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การสมัภาษณ์โดยใช้แบบฟอรม์สมัภาษณ์(เช่นการสมัภาษณ์เพื่อคดัเลอืก
พนกังานใหม)่ หรอืการสงัเกตซึง่ตอ้งมแีบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูโดยผูท้ีท่ าการสงัเกตดว้ย หรอืเกบ็
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ขอ้มลูจากการบนัทกึประจ าวนั เช่นการใหแ้บบฟอรม์ใหแ้ม่บา้นบนัทกึรายการอาหารทีค่รวัเรอืนบรโิภค
ประจ าวันในแต่ละวันรอบสัปดาห์ หรือการใช้วิธีสนทนากลุ่ มเป็นต้น รวมทัง้การสอบถามโดยใช้
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามคอืเครื่องมอืวจิยัประเภทหนึ่งเพื่อรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็น “ความจรงิ” จากผูถู้กสอบถาม
หรอืตวัอย่างหรอืหน่วยสถติ ิลกัษณะค าถามในแบบสอบถามจ าแนกได ้2 ประเภทคอืค าถามแบบเปิด 
และค าถามแบบปิด ค าถามแบบเปิดมขี้อดีคือให้อิสระเต็มที่กับผู้ตอบเต็มที่ จึงควรใช้กับการถาม
ประเภทความเห็น แต่ในการประมวลผลผู้วิจยัต้องรวบรวมและจดัเป็นกลุ่มๆ ของค าตอบที่อยู่ใน
ประเภทเดยีวกนัเข้าด้วยกนั(เคยปรากฏมทีี่ปรกึษาที่ประมวลค าตอบแบบปลายเปิดโดยการรวบรวม
ค าตอบทัง้หมดทุกๆแบบส่งมาให้) ส่วนค าถามแบบปิดเป็นวธิใีห้ผู้ตอบเลอืกได้เฉพาะที่ก าหนดมาให้
เท่านัน้ ค าถามประเภทนี้สามารถแบ่งย่อยออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคอื 1) check-list, 2) ranking, 3) 
rating 

คุณลกัษณะทีส่ าคญัของแบบสอบถามคอืต้องสัน้ กระชบั ใชถ้้อยค าทีเ่ขา้ใจง่าย และควรเรยีงล าดบั
จากค าตอบงา่ยๆ ไปหายาก โครงสรา้งของแบบสอบถาม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคอื 

1) ขอ้มลูทัว่ไปของตวัอยา่งหรอืผูต้อบแบบสอบถาม 
2) ขอ้ถามความจรงิหรอืขอ้มลูหรอืตวัเลขต่างๆทีต่อ้งการรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการศกึษาวเิคราะห ์ 
3) ความเหน็หรอืทศันคตทิีม่ต่ีอปญัหาทีน่กัวจิยัตอ้งการศกึษา  

ทัง้นี้ข้อถามส่วนแรกและส่วนที่สองควรสมัพนัธ์กัน ข้อมูลส่วนแรกควรเป็นปจัจยัหรอืเหตุผลที่
สามารถใชอ้ธบิาย facts ทีเ่กดขึน้ในส่วนทีส่องได ้

หลกัการของวธิกีารออกแบบโครงสรา้งของแบบสอบถามม ี7 ขัน้ตอน 
1) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทัว่ไปเกี่ยวกบัปญัหาที่ต้องการวจิยั เพื่อมาก าหนดโครงสร้าง

ค าถาม หรอือาจใชป้ระสบการณ์ องคค์วามรูใ้นเรื่องนัน้ๆ หรอืดูจากงานศกึษาเก่าๆทีค่ลา้ยคลงึ
กนั 

2) ก าหนดโครงสรา้งของแบบสอบถาม ก าหนดค าทีส่ าคญัๆ นิยามและส านวนภาษา  
3) ยกรา่งขอ้ค าถาม ก าหนดว่าค าถามแต่ละขอ้ควรเป็นแบบใด(เปิด, ปิด, check-list, ranking หรอื 

rating เป็นขัน้ตอนทีไ่ดแ้บบสอบถามในเบือ้งตน้  
4) การขอความเหน็จากผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญ 
5) ทดสอบแบบสอบถามกบัตวัอย่างจรงิ ค้นหาว่าผู้ที่จะตอบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจตรงกบัที่

นักวจิยัต้องการถามหรอืไม่ ตรวจสอบว่าถ้าไม่มกีารอธบิายใดๆเพิม่เตมิผูต้อบจะเขา้ใจค าถาม
หรอืไม่ โดยหลกัการแล้วการทดสอบแบบสอบถามมใิช่เป็นการเกบ็ขอ้มลูเพื่อน ามาใชว้จิยั แต่
เป็นการค้นหาความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถามกบัหน่วยสถิตหิรอืผู้ตอบที่อยู่ในกลุ่ม
ประชากร ถ้านักวิจยัเห็นว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันควรทดสอบแยกแต่ละกลุ่มของ
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ตวัอย่าง จ านวนของการทดสอบอาจไม่จ าเป็นที่ต้องมจี านวนมาก ขึน้อยู่กบัขอ้ความจรงิที่ ได้
(พบว่ามงีานวิจยัที่ที่ปรกึษาด าเนินการให้กับ สสว. ได้เอาค าตอบที่ได้จากขัน้ตอนทดสอบ
แบบสอบถามมาใชจ้รงิซึง่ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั)    

6) ปรบัปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสม(ในขัน้ตอนนี้มนีักสถติิบางท่านเสนอว่าควรมกีารทดสอบ
แบบสอบถามซ ้าอกีครัง้ แต่อาจไมจ่ าเป็นมากนกั) 

7) น าแบบสอบถามไปใชง้านจรงิ 
1.5 วิธีการเกบ็ข้อมลู 

วธิกีารเกบ็ขอ้มลูมหีลายวธิ ีทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
1) การส่งทางไปรษณีย(์จากประสบการณ์พบว่าวธินีี้ไดผ้ลค่อนขา้งน้อย ตวัอย่างเช่นในกรณีของ

แบบสอบถามทีง่่ายทีสุ่ดโดยถามความเหน็ผูป้ระกอบการธุรกจิและค าตอบเป็นลกัษณะ check 
list ความยาวประมาณ 1 หน้า เป็นไปรษณยีต์อบกลบัโดยไม่ต้องปิดแสตมป์ พบว่าอตัราไดร้บั
แบบคนืต ่าประมาณ 5 % แต่ถา้ผูต้อบเป็นครวัเรอืนคาดว่าน่าทีจ่ะสงูกว่านี้) 

2) การสอบถามทางโทรศพัท ์
3) การสมัภาษณ์โดยตรง(face to face) ซึ่งมทีัง้โดยวธิทีอดแบบ(ส่งแบบสอบถามให้ศกึษา

ล่วงหน้าแล้วนัดวนัมาเก็บแบบหรอืสมัภาษณ์) และไม่มกีารทอดแบบ วธินีี้เป็นวธิทีี่คาดหวงั
ผลไดด้ทีีสุ่ด 

4) การสอบถามทาง internet 

สิง่ที่จะต้องส่งให้กับผู้ตอบแบบร่วมไปกับแบบสอบถาม ขึ้นอยู่กับวิธกีารเก็บข้อมูล เช่นวิธี
สมัภาษณ์ หรอืการส่งทางไปรษณีย ์โดยทัว่ไปแล้วควรประกอบด้วย 1)หนังสอืน า 2) ค าอธบิายขอ้
ค าถาม และ 3)แบบสอบถาม โดยจะต้องมคี าระบุการเก็บขอ้มูลต่างๆ เป็นความลบั ไม่มกีารเผยแพร่
เป็นรายบุคคล ไวด้ว้ย 

1.6 การบริหารจดัการงานภาคสนาม 
โดยแท้จรงิแล้วงานบรหิารงานภาคสนามมขีอบเขตงานที่ครอบคลุมขัน้ตอนของการด าเนินงาน

ภาคสนามทัง้หมด เป็นขัน้ตอนทียุ่่งยาก แต่มคีวามส าคญัค่อนขา้งมากต่อการรวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีาร
สมัภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรง เรื่องทีส่ าคญัๆ ที่ต้องพจิาณาในขัน้ตอนของภาคสนามที่ส าคญั
คอื 

1) การจดัเตรยีมบุคลากรทัง้พนักงานสมัภาษณ์(enumerators) พนักงานพีเ่ลีย้ง(supervisors) ต้อง
ท าการสรรหา การอบรมใหค้วามรู ้ก าหนดหน้าทีใ่หช้ดัเจน 

2) การประสานงาน ต้องด าเนินการล่วงหน้าและควรใช้บุคลากรในพื้นที่ด าเนินการ ในกรณีการ
สอบถามผู้ประกอบการควรประสานงานกบั อุตสาหกรรมจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั เป็นต้น ใน
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บางกรณอีาจจ าเป็นตอ้งใหห้น่วยงานดงักล่าวออกหนงัสอืแนะน าตวัไปดว้ย หรอืมเีจา้หน้าทีข่อง
หน่วยงานดงักล่าวร่วมไปสมัภาษณ์ดว้ย 

3) การสมัภาษณ์ ควรนัดล่วงหน้ากบัตวัอย่าง พนักงานสมัภาษณ์ต้องแต่งตวัให้เรยีบรอ้ย มบีตัร
ประจ าตวัแสดงให้เห็นชดัเจน มกีารแนะน าตวั การใช้วาจาสุภาพ การสมัภาษณ์ควรเป็นการ
ซกัถามตวัต่อตวั บุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งไม่ควรอยู่ในขณะสอบถาม อธบิายวตัถุประสงค์ของงาน 
ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ การถามไม่จ าเป็นต้องเรยีงค าถามตามแบบสอบถาม ควรเรยีงจากง่ายไป
หายาก สอบถามเสมอืนเป็นการพดูคุยปรกต(ิดงันัน้พนกังานภาคสนามต้องจดจ าค าถามในแบบ
ให้ได้แม่ย า)หลงัจากนัน้จงึดูว่ายงัมสี่วนใดที่ยงัไม่มคี าตอบ ก็ถามค าถามเฉพาะส่วนนัน้ๆ ใน
บางช่วงควรให้ผูต้อบไดแ้สดงความคดิเหน็บ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลาย การถามควรถามตัง้แต่
ตน้จนจบ ไมค่วรม ีbreak และไมค่วรใชเ้วลายาวนานมากเกนิไป 

4) พนกังานสนามตอ้งท าหน้าทีต่รวจสอบค าตอบต่างๆ (edit) ในแบบสอบถามใหค้รบถ้วน ถูกต้อง 
ในขัน้ตอนของภาคสนาม ก่อนทีจ่ะส่งใหผู้ร้วบรวมจงึตดิต่อกนัไป 

5) เจา้หน้าที ่Supervisor จะตอ้งท าหน้าทีท่ ัง้การใหค้ าปรกึษาแก่ enumerator และแก้ปญัหาต่างๆ
ในระดบัพืน้ทีท่ ัง้หมด 

6) ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลควรเป็นเฉพาะเวลากลางวนั(พระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กซึ่งเป็น
เวลาทีก่ฎหมายสถติขิองประเทศไทยก าหนดไว)้ 

7) ในกรณจี าเป็นทีต่อ้งมกีารซ่อมแบบ(แบบทีเ่กบ็ขอ้มลูมาไดค้ าตอบทีไ่มส่มบรูณ์ ต้องเกบ็เพิม่เตมิ
ส่วนทีข่าดหายไป) ควรด าเนินการทนัท ี

1.7 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 
การก าหนดระยะเวลาในขัน้ตอนของการเกบ็ขอ้มลูควรเป็นระยะเวลาทีส่ ัน้ เพื่อป้องกนัมใิห้

ปจัจยัทีอ่าจเกดิผลกระทบต่อตวัอยา่งแต่ละรายแตกต่างกนั 
ถ้าจ านวนพืน้ที่ที่ต้องด าเนินการเก็บขอ้มูลมมีากหลายพื้นที ่เช่นครอบคลุมทัว่ประเทศ ใน

กรณนีี้ตอ้งด าเนินการในทุกๆพืน้ทีไ่ปพรอ้มๆ กนั 
ในบางกรณีอาจเกดิเหตุการณ์ส าคญั เช่นเกดิภยัพบิตันิ ้าท่วม ไม่สามารถเขา้พื้นที่ที่ได้รบั

ผลกระทบนัน้ได้ ในกรณีนี้อาจจ าเป็นต้องตดัพื้นที่ดงักล่าวออกไป หรอืถ้าจะด าเนินการต่อเมื่อ
สามารถเข้าพื้นที่ได้แล้วค าถามและค าตอบถามจะต้องเป็นการย้อนหลงัให้ตกอยู่ในช่วงเวลาที่
ส ารวจภาคสนามปรกติ(ในทางปฏบิตัิจรงิกรณีเกิดมหาอุทกภยัปี 2554 ที่ผ่านมาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามก็ยงัคงตอบจากความรู้สึกบนผลกระทบของอุทกภัยแม้ว่าจะขอให้ตอบในช่วง
ระยะเวลาทีป่รกตกิต็าม)  

1.8 การประมวลข้อมลู 

การประมวลผลคอืการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยสถติแิต่ละรายให้เป็นภาพรวมของตวัอย่างและ
ประชากรทัง้หมด ส่วนการวเิคราะหเ์ป็นการหาค่าทางสถติต่ิางๆ แบ่งออกเป็นการวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา
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(descriptive) ไดแ้ก่การหาค่าทางสถติเิช่น ค่ากลาง ค่าการกระจาย การเบีย่งเบน ค่าความสมัพนัธห์รอื
สหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์เชิงอนุมานเป็นการตีความจากตวัอย่างไปสู่ประชากรซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและการทดสอบสมมตุฐิานทัง้หมดๆ  

 ขัน้ตอนของการประมวลขอ้มลู ประกอบดว้ย 
1) การตรวจสอบขอ้มลู 
2) การลงรหสั 
3) การ key ขอ้มลูลงโปรแกรมประมวลผลหรอืโปรแกรมฐานขอ้มลู 
4) การประมวลขอ้มลู 
5) การตรวจสอบผลทีป่ระมวลได ้

1.9 การวิเคราะหแ์ละรายงานผลการศึกษา 

เป็นขัน้ตอนของการน าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าท าการวเิคราะห ์เป้าหมายของการวเิคราะหค์อื
การคน้หาค าตอบของโจทยง์านวจิยัทีไ่ดก้ าหนดไว ้ในกรณีงานวจิยัประเภทเชงิพรรณนาขัน้ตอนนี้กค็อื
การวเิคราะหข์อ้มลูภาคตดัขวาง(cross section analysis) 

หลงัจากนัน้เป็นการน าผลที่ได้จาการวเิคราะห์มาจดัท ารายงานเผยแพร่ การน าเสนอขอ้มูลใน
รายงานสามารถแสดงเป็นไดท้ัง้ตาราง รปูกราฟ และเชงิพรรณนา ประกอบกนัไป การเขยีนรายงานควร
เขยีนให้ครอบคลุมข้อมูลที่ได้มาจากการวเิคราะห์ทัง้หมดให้ครบถ้วน ตรงตามประเด็นแต่ละประเด็น 
และสามารถอธบิายโจทยป์ญัหาไดถู้กต้อง ชดัเจน คลอบคลุมตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้เนื้อหาของ
รายงานอยา่งน้อยควรประกอบดว้ย 5 ส่วนคอื 

1) บทน า ระบุปญัหาคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจ ัย 
วตัถุประสงค ์ขอบเขตงาน ตลอดจนนิยามศพัท ์ขอ้ก าหนด เงือ่นไขและขอ้จ ากดัต่างๆ 

2) ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผลการศกึษาทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้า 

3) ระเบยีบวธิวีจิยั 

4) ผลการศกึษาทีไ่ด(้สามารถแยกประเดน็ยอ่ยได ้ถา้มเีนื้อหามาก) 

5) สรปุและขอ้เสนอแนะ 

2. การวิเคราะหข้์อมลูภาคตดัขวาง(cross section analysis)1 

                                                           
1

 เนื้อหาสาระของ cross section analysis ในส่วนนี้ทัง้หมดเหมอืนกบับทสรุปในเรือ่งสถติทิีน่ าเสนอในส่วนของหวัขอ้เศรษฐมติ ิแบบจ าลอง

เศรษฐกจิมหภาค(macromodel) การน ามาน าเสนอในส่วนนี้อกีครัง้เพือ่ใหเ้อกสารของการจดัท าสถติแิละการวเิคราะหข์อ้มลูภาคตดัขวางมความ

ครบถว้น  
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การวเิคราะหข์อ้มลูภาคตดัขวางม ี2 ระดบั ระดบัแรกเป็นการวเิคราะหเ์บือ้งตน้ บนขอ้มลูแต่ละรายการที่
เกบ็รวบรวมมา หรอือาจเรยีกไดว้่าเป็นการหาค่าสถติต่ิางๆ จากขอ้มลูกไ็ด้เช่นกนั ค่าทีห่าเช่น ความถี่หรอื
การกระจาย ค่ากลาง ค่าเบีย่งเบน เป็นต้น ส่วนการวเิคราะห์ระดบัสองเป็นการวเิคราะหท์ี่ลกึลงไป มคีวาม
ยุง่ยากและรายละเอยีดขึน้ เป็นการวเิคราะหถ์งึความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรหนึ่งกบัอกีตวัแปรหนึ่งซึง่โดยวธิี
ทีง่่ายที่สุดคอืการดูค่าสหสมัพนัธ์ แต่ค่าดงักล่าวจะบอกไดเ้พยีงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัหรอืไม ่
และในทิศทางใด(ดูจากเครื่องหมาย) ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวแปรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ส่วน
ความสมัพนัธ์จากการวิเคราะห์อีกวิธหีนึ่งคือการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรง และถ้าความสมัพนัธ์
ดงักล่าวมทีฤษฎทีางเศรษฐศาสตรก์ ากบั สามารถระบุไดว้่าตวัแปรอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล ความสมัพนัธ์
ควรเป็นแบบทศิทางใด สมการทีไ่ดก้จ็ะเป็นแบบจ าลองทางเศรษฐกจิ(economic model)  

2.1 Frequency distribution 
จากข้อมูลที่ได้มาในเบื้องต้นต้องพจิารณาว่าเป็นข้อมูลดบิแต่ละรายรวมเข้าด้วยกนั (ungrouped 

data) หรอืเป็นขอ้มลูทีไ่ดม้กีารจดักลุ่มไวแ้ลว้(grouped data) การจดัขอ้มลูใหเ้ป็น grouped data มี
ความส าคญัและจ าเป็นในกรณีที่ถ้ามขี้อมูลเป็นจ านวนมาก สูตรการค านวณต่างๆ ในที่นี้ เป็นแบบ 
ungrouped data แต่กส็ามารถน าไปใชก้บั grouped data ไดเ้ช่นกนั 

ค่าสถติพิืน้ฐานของการค านวณหา frequency ทีส่ าคญัมดีงันี้  
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 หรือ arithmetic mean หรือ average คือค่า central tendency ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ขอ้จ ากดัของ mean คือ จะถูกกระทบ

ดว้ยค่า extreme value ในขอ้มูลชุดนั้นๆ การวดัค่า central tendency อ่ืนๆ อีก เช่น weighted mean, geometric mean 

harmonic mean เป็นตน้  
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AD = (∑ | x- |)/N 

2.3.2 Variance 


2 =  (∑ (x-) 2)  /N 

2.3.3 Standard deviation 


 =  (∑ (x-) 2)  /N 

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 การวิเคราะหส์ถิติอนุมาน(inference statistics)  

สาระส าคญัของสถิตอินุมานคอืการศึกษาเรื่องโอกาสความน่าจะเป็น(probability) ถ้าสมมุตวิ่า
เหตุการณ์ A สามารถเกดิขึน้ได ้nA   ครัง้ จากจ านวนเหตุการณ์ทัง้หมด N ครัง้ทีเ่ป็นไปไดแ้ละทุกๆครัง้มี
โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั ดงันัน้ ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิ A, แสดงโดย P (A) มคี่าเท่ากบั  nA / N(การแสดง
ค่า probability สามารถแสดงไดอ้กีทางหนึ่งโดยรปูภาพ เรยีกว่า Venn diagram) 
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ค่า probability ม ี2 ลกัษณะคอื probability of single event และ probability of multiple event 
ซึง่ในกรณีหลงันี้ยงัแบ่งออกเป็น mutually exclusive events และ not mutually exclusive events โดย
มกีฎพืน้ฐานเกีย่วกบั multiple event probability ทีส่ าคญั คอื 

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 หมายถงึตวัแปรทีค่่าของตวัแปรนัน้มคีวามสมัพนัธก์บั

โอกาสที่จะเกดิขึน้ (A random variable is a variable whose value are 
associated with some probability of being observed) 

ตวัแปร X เป็น random variable ถ้าหากทุกๆ ค่าจรงิ(real number) ซึง่
เท่ากบั a ใดๆแลว้  ตวัแปร X มคี่า probability ทีจ่ะมคี่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่า a, 
เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ไดว้่า 

P (X ≤ a)  

2.5.2 Probability distribution 
หมายถงึรปูแบบ(formula) ของความน่าจะเป็น ในการใหไ้ดม้าซึ่งค่าของ 

random variables ในค่าต่างๆ 

 random variable ม ี2 รูปแบบ คอื discrete random variable และ 
continuous random variable, รปูแบบหนึ่งของ discrete random variable ที่
ส าคญัคอื binomial distribution, รวมทัง้การหาค่า mean, standard deviation ของ 
binomial distribution ดงักล่าว  

2.5.3 Normal probability distribution 
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หมายถึง continuous random variable ที่มรีูปแบบการกระจายของ 
probability ที่จะเกดิค่า X ขึน้ในระหว่าง(interval) a และ b, มรีูปเป็นระฆงัคว ่า
(bell-shaped distribution) การกระจายในลกัษณะ normal probability distribution 
มคีวามส าคญัและใช้ค่อนขา้งมากในทางสถติ ิโดยทัว่ไปจะใชโ้ดยระบุในท านองว่า 
“เมื่อ X มกีารกระจายเป็น normal distribution ซึ่งม ีmean เท่ากบั  และ 
variance เท่ากบั 2 จะเขยีนแทนดว้ยว่า 

  X  N(, 2) 

 The central limit theorem = เมื่อขนาดของตวัอย่างมจี านวนเพิม่ขึน้(n 
) การกระจายตัวของตัวอย่างจะเป็น normal distribition โดยไม่ค านึงว่า 
parent population จะมรีปูร่างอย่างไร การใช ้theorem ดงักล่าวนี้ไดเ้มื่อ n > 30 
และสามารถค านวณหาค่า Z  

  Z =  (X - ) /  

2.5.4 
2-distribution, t-distribution และ F-distribution 

เป็นรปูแบบการกระจายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจาก normal distribution ทีม่กีาร
ใชก้นัค่อนขา้งมากในทางสถติ ิ


2-distribution หมายถงึรปูแบบการกระจายของค่า sum of square of n 

independent standard normal variables, Z  2, เมื่อ Z = ∑ ( x 2), โดยที ่ 
xiIN(0,1)  ทัง้นี้ I = independent, N = normal 

t-distribution  หมายถงึการกระจายของ  Z = x /  (y/n) เมื่อ x และ y 
เป็นตวัแปรที่เป็นอสิระต่อกนั โดยที่ x มกีารกระจายเป็น normal, mean = 0, 
variance = 1 และ y มกีารกระจายเป็น 2 

F-distribution หมายถึงการกระจายของ  Z = (y1/n1) / (y2/n2) เมื่อ         
y1  

2 
n1 , และ y2  

2 
n2  โดยที ่y1 และ y2 เป็นตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

2.5.5 ในเรื่องของ statistical inference ยงัมหีวัข้อที่ส าคญัอีก 2 หวัข้อคือการประมาณค่า
(estimation) และการทดสอบสมมตุฐิาน(testing hypothesis) 

1) Estimation 
a. กรณ ีnormal distribution(n > 30) 
P(mean x – 1.96 <  < mean x+1.96) = 0.95  
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b. กรณ ีt-distribution(n < 30) 
P(mean x – t(s/ n) <  < mean x - t(s/ n) = 0.95 

2) Testing hypothesis กรณี population mean มขีัน้ตอน(formal step) 3 
ขัน้ตอน ดงันี้ 

a. ก าหนด 
H0  = 0 

H1  = 0 

 

เมอื H0 = null hypothesis, H1 = alternative hypothesis, 0 = 
hypothetical value 

b. ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ (โดยปรกตทิัว่ไปจะใช ้= 5%) 
c. สุ่มตวัอย่างจากประชากร ค านวณหาค่า mean ของ X (in standard 

deviation units) ซึง่กค็อืค่า Z (กรณี n > 30) ถ้าค่าของ Z ตกอยู่ใน 
acceptance region คือยอมรบั H0 ส่วนกรณีอื่นๆ คือปฏิเสธ H0 
ยอมรบั H1 

2.6 การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ(์correlation coefficient) 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ป็นค่าทางสถติทิี่ใชว้เิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัว่ามี

ความสมัพนัธก์นัหรอืไม ่มากน้อยเพยีงใด และเป็นไปในทศิทางใด ใชแ้ทนดว้ยสญัลกัษณ์  γ 
ค่า γ มคี่าตัง้แต่ -1 จนถงึ +1, ถา้เท่ากบั | 1 | แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัมากทีสุ่ด กรณีเท่ากบั 

0 แสดงวาไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเลย, ค่า + แสดงความสนัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนค่า – แสดงว่า
สมัพนัธใ์นทางตรงกนัขา้ม 

ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้นัน้ ถา้ไมม่ทีฤษฎทีางเศรษฐศาสตรก์ ากบัไว ้จะไม่สามารถบอกไดว้่า ตวั
แปรอะไรเป็นเหตุหรอือะไรเป็นผล แต่ถ้ามทีฤษฎรีะบุไว ้เช่นราคาเป็นปจัจยัก าหนดปรมิาณ ถ้าสมมุติ
หาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ดเ้ท่ากบั – 0.5 แสดงว่าราคาก าหนดปรมิาณไดแ้ต่ไมม่ผีลมากนกั 

สตูรค านวณค่า γ มดีงันี้ 
             
 γ = (n ∑xy – (∑x)( ∑y))/(n∑x2 – (∑x)2)( n∑y2 – (∑y)2) 
 
การถอด square root เป็นการถอดทัง้พจน์ในวงเลบ็ทัง้หมด 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ละค่า Chi-square (χ2) มคีวามสมัพนัธก์นั ดงันี้ 
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  χ2 = (γ2 N) / (1- γ2) 
  

2.7 Regression analysis 
2.7.1 Ordinary least square(OLS) 

Regression analysis ของขอ้มลู cross-section โดยวธิ ีOLS มวีธิกีารในท านองเดยีวกนักบั
ขอ้มลูอนุกรมเวลา(ดูในเอกสาร macroeconomic model) แต่มเีทคนิคในรายละเอยีดและการวดัค่าทาง
สถติมิากกว่าและต่างกนัอยูบ่า้ง  

ในกรณีของขอ้มูลอนุกรมเวลา การสรา้งสมการด้วยวธิ ี regression เพื่อหาค่า parameter มี
ความหมายว่าเป็นการเอาพฤติกรรมในอดตีมาใช้ส าหรบัหาหรอืท านายค่าในอนาคต แต่ในกรณีของ 
cross section data เป็นการตคีวามว่า เป็นการหาค่า parameter ซึ่งเป็นพฤตกิรรมที่ได้จากกลุ่ม
ตวัอย่างทีส่ ารวจเพื่อเอาไปอธบิายพฤตกิรรมโดยรวมหรอืของหน่วยอื่นๆ ในประชากรเดยีวกนัทัง้หมด 
ณ เวลาเดยีวกนั ดงันัน้สมมุติว่าถ้าเราเก็บข้อมูลภาคตดัขวางเพื่อสร้างสมการการบรโิภคขึ้นอยู่กับ
รายไดใ้นพืน้ทีภ่าคเหนืออาจไมส่ามารถเอามาใชก้บัภาคกลางหรอืภาคใตไ้ด ้ 

เนื่องจากขอ้มลู cross section ทีน่ ามาใช ้run linear regression ซึง่มลีกัษณะเป็นราย record 
เรยีงกนัไปในแนวของ row(อาจเป็น column กไ็ดแ้ต่ในทีน่ี้ถอืว่า row เป็นกรณีปรกตทิัว่ไป) ดงันัน้เมื่อ
น าทุก record มารวมกนั จะไดชุ้ดขอ้มลูมลีกัษณะเป็นเสมอืน matrix ขนาดใหญ่ ตวัแปรแต่ละตวัคอื
ขอ้มลูใน field ต่างๆแต่ละ field เรยีงกนัตัง้แต่ observationที ่1 ในแถวที ่1, observationที ่2 อยู่ในแถว
ที ่2 เรยีงกนัลงไปจนค่า observation สุดทา้ย program SPSS กม็กีารจดัการขอ้มลูในลกัษณะดงักล่าว 
ในการ run regression จะต้องก าหนดว่าจะเอาตวัแปรคอืค่าใน field ใดเป็นตวัแปรต้น(independent or 
regressors) และตวัแปรใดเป็นตวัแปรตาม(dependent or regressand) ทัง้ในรปูแบบของ single 
regression และ multiple regression  

ถา้เขยีนในรปูของ matrix จะไดเ้ป็น 
 
   Y = X β + ε 
 
เมือ่ Y = matrix ของ dependent variable(regressand) มขีนาด n x1 
 X = matrix ของ independent variable(regressors) มขีนาด n x k 
 β = matrix ของค่า regression coefficient มขีนาด k x 1 
 ε = matrix ของ error term มขีนาด n x 1  
 n = จ านวน observations 
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 k = จ านวนตวัแปร independent 
 
โดยวธิ ีordinary least squares, ค่าของ β เทา่กบั 

 

β  =  (X /  X)-1  (X /  y)  
 
เง่ือนไขคือ   

1) (X /  X) ต้องสามารถ inverse ได ้หมายความว่า rank3 ของ X ซึง่สมมุตใิหเ้ท่ากบั k, 
จะต้องไม่ม ีcolumn ของ x ใดๆ ที่จะสามารถแสดงค่าได้พอด(ีexactly)เท่ากบัการ 
combination (เช่น การบวก ลบ หรอืคณู หาร) ของ k-1 column ทีเ่หลอื   

2) จ านวน observation ตอ้งมากกว่าจ านวนของ β(หรอืจ านวน column ของ x) นัน่คอื  n 
> k  

2.7.2 OLS variance estimator and standard error  

  Variance (2) 
   

2 = (e / e) / n-k 
   Standard error 
   = 2 

2.7.3 การค านวณค่า uncentered R2   
R2

u = RSSu/TSSu = 1- SSEu/ TSSu 

เมือ่  RSSu =  y/Px y 
TSSu =  y/ y 
SSEu = y/Mx y 
Px = Projection matrix = X(X/X)-1X/ 

Mx = Annihilator matrix = In - X(X/X)-1X/ 

                                                           
3

 ค่า rank หมายถงึจ านวน row(และ column) ทีเ่ป็นอสิระจาก row(และ column) อื่นๆ ในจ านวนทีส่งูทีส่ดุ ตวัอย่างเช่น 

matrix หนึ่ง มขีนาด 5 X 7 โดยทีค่่าใน row ที ่1 ถงึ 5(และ column ที ่1 ถงึ 7) เป็นอสิระต่อกนัทัง้หมด แสดงว่า matrix นี้

มคี่าเท่ากบั 7 ซึง่มจี านวนสงูสดุ แต่ถา้สมมุตวิ่า column ที ่7 ไดจ้าก column ที ่3 คณูกบั column ที ่5(หรอือื่นๆ เช่น 

column 3 คณูกบัค่าคงทีค่่าหนึ่ง) แสดงว่า column ที ่7 ไม่เป็นอสิระ ไป 1 column ดงันัน้ matrix นี้จงึม ีrank เท่ากบั 6  
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2.7.4 R-bar square 
(R-bar)2 = SSE n-1/ TSS n-k  

  ค่า R-bar square อสิระจากจ านวน regressor ดงันัน้การเปรยีบเทยีบระหว่าง 2 model(ซึง่
แต่ละ model อาจมจี านวน regressor ไมเ่ท่ากนั) จงึตอ้งใช ้R-bar square เสมอ 

2.7.5 สมมตุฐิานของ regressors 

การ run linear regression ของ cross sectional data จ าเป็นต้องมสีมมุตฐิานก าหนด
ใหก้บัค่า regressor ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัจ านวนขอ้มลูทีม่(ีobservation)ว่าเป็นขอ้มลูขนาดเล็กหรอืขนาด
ใหญ่ 

จ านวนขอ้มลูทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัการ run regression ของ cross sectional data ขึน้อยู่
กบัการรูล้กัษณะของค่า error term ถ้า error term เป็นอสิระต่อกนัและมกีารกระจายทีด่า้นซา้ย
และขวามรีปูร่างเหมอืนกนั(identically distribution or asymptotic distribution) เช่นเป็นรปูระฆงั
คว ่า ในลกัษณะนี้ จ านวน observation ประมาณ 30 ค่า(finite or small sample) กอ็าจจะเพยีงพอ 
แต่ถา้ไมเ่ป็นอสิระต่อกนัหรอืการกระจายไม่ indentically ซึง่กนัและกนั ในกรณีนี้อาจจ าเป็นต้องใช้
ตวัอย่างจ านวนมากถงึ 100 ถงึ 1,000 ตวัอย่าง(large sample) หรอือาจจ าเป็นต้องมจี านวน
มากกว่านี้  

ในกรณีของ cross sectional analysis นัน้ การก าหนดสมมุตฐิานใหก้บั regressor และการ
ทดสอบสมมตุฐิานค่าต่างๆ(การทดสอบสมมตุฐิานกค็อืการวดัว่าผลทีไ่ดจ้ากขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้าก 
observation ต่างๆมคีวามเป็นจรงิทีต่รงกบัทฤษฎี) ขึน้อยู่กบัขนาดของจ านวน observation ว่า 
เป็น small scale sample(finite) หรอืเป็น large scale sample(non-finite) อย่างไรก็ตาม
โดยทัว่ไปแลว้ จะมสีมมตุฐิานประกอบดว้ย ดงันี้ 

1) Linearity หมายถงึว่า regressor อยู่ร่วมกบั parameter ในลกัษณะ multiplicative และ 
error term อยูใ่นรปู additive 

2) Conditional mean หมายถงึว่า error term มคี่า mean เท่ากบัศูนย ์ไม่ว่า x จะเป็น
เท่าไร 

3) rank ของ x มคี่าเท่ากบั k และมคี่า propabilty เท่ากบั 1, โดยที่จ านวนของ 
observation, n ตอ้งมากว่า k, หรอืจ านวน regressor เพื่อให ้matrix ของ X/X สามารถ
ทีจ่ะ invert ได,้ ส่วน propability เท่ากบั 1 นัน้เพื่อใหม้ัน่ใจว่า x แต่ละตวัไม่ correlate 
กนั(ท านองเดยีวกนักบั multicollinearity ในขอ้มลู time series) 

4) Conditional homoskedasticity หมายความว่า ค่า residual ม ีvariance ทีเ่หมอืนกนั 
5) Conditional correlation หมายความว่า error term แต่ละค่าต้องไม่สมัพนัธก์นั(ท านอง

เดยีวกบั autocorrelation ในขอ้มลู time series) 
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6) Conditional normality หมายถงึการกระจายตวัของค่า error term เป็น normal     
2.7.6 Hypothesis testing 

Regression ของ cross sectional data มหีลกัการของการทดสอบสมมุตฐิาน ในท านอง
เดยีวกบัขอ้มลู time series แต่วธิกีารสรา้ง form ของการทดสอบจะเป็นในรปูของ matrix ค่าสถติิ
ทีใ่ชท้ดสอบทีส่ าคญัประกอบดว้ย 

1) t-test เป็นการทดสอบสมมตุฐิานว่าค่าของ parameter ไมเ่ท่ากบั 0 
2) Wald test เป็นการทดสอบระยะห่างระหว่าง Rβ และ r, ถ้า H0 เป็นความจรงิ(ยอมรบั 

H0) หมายความว่า  Rβ – r ≈ 0, R คอื functional form ของ Rk to Rm  และ r เป็น 
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) เป็นโปรแกรมทีส่ามารถ
ใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้การจดัการขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูประเภท cross section data จุดมุ่งหมายของการ
น าเสนอหวัขอ้การใช้งาน program SPSS ในทีน่ี้เพื่อเป็นการให้ค าแนะน าในเบือ้งต้นของการใช ้program 
ทางสถติสิ าหรบั cross sectional analysis ตามทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้ที ่2 (หมายเหตุ ผูเ้ขยีน(ผูร้บัจา้ง) ได้
เคยศกึษาและไดใ้ช้งาน program SPSS กบัขอ้มูลผลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน
(observation > 100,000 records) เมื่อคราวไปปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาที ่สวค. แต่กเ็ป็นเพยีงการใชง้าน
จรงิในเบื้องต้น เฉพาะการจดัการขอ้มูลที่ไม่ซบัซ้อนและ run regression อย่างง่ายของแบบจ าลองการ
บรโิภคของครวัเรอืนที่ขึ้นกบัรายได้รวมกบัตัวแปรอื่น พบว่าเป็น program ที่ไม่ยุ่งยากมากนัก ถ้า ขว. 
จะต้องท างานวจิยัต่อไปในอนาคตเหน็ว่า ควรมกีารจดัหา program ดงักล่าว รวมทัง้การส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมเพื่อใชง้านโปรแกรมดงักล่าว)  

มเีอกสารพมิพเ์ผยแพร่ค าอธบิายเกี่ยวกบัการใชง้าน program SPSS อยู่หลายเล่ม ซึง่เล่มทีผู่เ้ขยีนใช้
คอื “การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย SPSS และ AMOS” เขยีนโดยรศ. ธานินทร ์ศลิป์จารุ(พ.ศ. 
2555) ซึง่เป็นการอธบิายบน version 15  

เมื่อเริม่เรยีกใชง้าน program SPSS จะมหีน้าต่างของการท างานทีคุ่ ้นเคยตามลกัษณะคลา้ยกบั MS 
Excel  

ส่วนประกอบของโปรแกรม SPSS ประกอบดว้ย 

1) Data editor windows 
2) Syntax editor window 
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3) Output window 
4) Draft output window 
5) Script window 
3.1 การน าเข้าข้อมลู 

การน าเขา้ขอ้มลูสามารถท าไดท้ัง้การ key ขอ้มลูเขา้ไปโดยตรงและ การ import จาก Excel (หรอื
อื่นๆ เช่น notepad หน้าต่างทีใ่ชส้ าหรบัการน าเขา้ขอ้มลูคอื Data editor windows 

3.1.1 กรณนี าเขา้ขอ้มลูโดยตรง 
1) ตัง้ค่าตวัแปร ในแถบค าสัง่ variable view จะมหีวัตารางประกอบด้วย name, type, 

width, decimals, label…….ใหก้ าหนดค่าต่างๆ ลงไป 
2) เลอืกเซลล ์แถวและคอลมัน์ 
3) ป้อนขอ้มลู 
4) สามารถท าการคดัลอกหรอืยา้ยขอ้มลูตามทีต่อ้งการได้ 
5) บนัทกึ file ขอ้มลู (นามสกุลเป็น xxx.sav) 

3.1.2 กรณนี าเขา้จาก  MS-Excel 
1) ถ้ามขีอ้มูลอยู่แล้วต้องจดั form ของขอ้มูลให้ตรงกบัที่ SPSS จะเรยีก หรอืถ้า key 

ขอ้มูลใหม่ต้องเริม่จากการ,เปิดโปรแกรม Excel, ใส่ชื่อตวัแปรในแถวแรกบนหวัของ
คอลมัน์ทุกคอลมัน์ ตามชื่อตวัแปรต่างๆ 

2) Key ขอ้มลูแต่ละตวัเรยีงกนัลงมาตามแนวคอลมัน์ เช่น สมมุตคิอลมัน์ที ่1 ชื่อตวัแปร
รายไดข้องธุรกจิ ใหใ้ส่ขอ้มลูรายไดข้อง observation ที ่1 ในแถว 2 (แถว 1 เป็นชื่อตวั
แปร), observation ที ่2, 3, 4…..ในแถวต่อๆ มาเรยีงกนัลงมา หรอืในกรณีถ้ามขีอ้มลู
อยู่แลว้กต็้องจดั form ของ sheet ให้เป็นตามแนวทางดงักล่าวดงักล่าว อาจใช้การ 
insert แถวบนสุดแลว้ใส่ชื่อตวัแปรไปกไ็ดถ้า้ของเดมิไมม่ไีว้ 

3) Save file excel ที ่key ขอ้มลูตาม form หรอืจดัการตาม form ดงักล่าวแลว้ 
4) เปิด SPSS, หน้าต่าง data editor, เลอืกค าสัง่ read text data, ก าหนดประเภท file ที่

จะเรยีกมาเป็น MS-Excel 
5) Open file name และ file type ทีต่้องการ, ก าหนดชื่อตวัแปรแถวแรก, ก าหนด sheet, 

ก าหนดช่วง cell แลว้ กด OK เพื่อ import ขอ้มลูเขา้มา 
หมายเหตุ  ค าอธบิายทีเ่ขยีนนี้เป็นการอธบิายหลกัโดยคร่าวๆ เท่านัน้ ในการท าจรงิจะ
มรีายละเอยีดมากว่านี้ ผู้ใช้จะต้องดูจาก window และแถบต่างๆ รวมทัง้ดูวธิใีช้จาก
แนวทางทีร่ะบุในคู่มอืประกอบกนัไป  

3.2 การจดัการข้อมลู 
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สามารถด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ ทีส่ าคญัคอื 
3.2.1 การสรา้งตวัแปรใหม่จากการค านวณและ function ตามที ่SPSS ก าหนดไว้, การสรา้งใช้

แถบค าสัง่ transform, compute variable 
3.2.2 การสรา้งตวัแปรใหมแ่บบ if case 
3.2.3 การเลอืกตวัแปรยอ่ยโดยวธิ ีselect cases 

3.3 การวิเคราะหค่์าทางสถิติ 
3.3.1 การวเิคราะหค์่าทางสถติทิัว่ไป 

การวิเคราะห์ค่าสถิติทัว่ไปยงัคงใช้หน้าต่าง data editor, ใช้แถบค าสัง่ analyze, 
descriptive statistic หลงัจากนัน้กเ็ลอืกใชค้ าสัง่ยอ่ยตามทีต่อ้งการ เช่น frequencies   

1) การหาค่าสถติขิองตวัแปรเดยีว เช่น ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าความถี่ ค่าตวักลาง mean, 
median, mode ค่าการเบีย่งเบน(standard deviation) 

นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ภายใต้ค าสัง่ descriptive statistic สามารถที่จะเลอืก
ค าสัง่ย่อยคอื crosstabs กไ็ดซ้ึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการวเิคราะห์แบบแจก
แจงค่าความถี ่2 ทาง 

ผลทีไ่ดส้ามารถก าหนดใหอ้อกรายงานเป็นรปูกราฟกไ้ดเ้ช่นกนั 
2) การเปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปร เช่น compare means, หาค่า correlation, ค านวรหค่า

Chi-square, t-test, ANOVA เป็นตน้ 
3.3.2 การ run regression 

เป็นการใชค้ าสัง่ภายใต้หน้าต่าง data editor เช่นกนั ไปทีแ่ถบค าสัง่ analyze, เลอืกค าสัง่ 
regression, linear regression หลงัจากนัน้เป็นการเลกืตวัแปรที่จะก าหนดเป็น dependent 
variable และ independent variable และกดปุม่ OK เพื่อ run linear regression ทีต่อ้งการ 

โปรแกรม SPSS จะใหค้่าสติต่ิางๆ ทัง้ค่า estimated parameter, ค่า standard error, R2, 
adjusted-R2, ค่า t-statistic, ค่า P(เพื่อใชท้ดสอบว่า parameter ดงักล่าว significant หรอืไม่(ถ้า
ค่าทีค่ านวณ > α .05 แสดงว่าไม ่significant) 

การจดจ าค่าต่างๆ ดงักล่าวนี้ค่อนขา้งยุ่งยากเพราะมรีายละเอยีดมาก จ าเป็นต้องฝึกปฏบิตัิ
จากขอ้มูลจรงิ และเรยีนรูไ้ปตามคู่มอืทกี าหนดจะเขา้ใจได้ไม่ยากนัก(แต่ที่ส าคญัคอืต้องท าความ
เขา้ใจความหมายและการตคีวามของค่าต่างๆทีไ่ด ้และใชป้ระโยชน์การวเิคาะหจ์ากค่าดงักล่าว) 
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