
หัวข้อการพัฒนา   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 
สรุปสาระส าคัญ  
  การเขียนโครงการวิจัยจะได้ผลดี ถ้านักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
ทราบถึงขั้นตอนการเขียนโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ได้แก่ การเขียนความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมุติฐานวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ตลอดจนระเบียบวิ ธีวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้การด าเนินงาน 
โครงการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการวิจัย สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง และตอบ
โจทย์สมมติฐานที่วางไว้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ วิเคราะห์สถิติทาง
การเกษตร สามารถแปรผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจว่าการเขียนรายงานผล การวิจัยที่ได้มีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ทางสถิติได้มากท่ีสุด โปรแกรมส า เร็ จรูป 
SPSS  (Statistical Package for Social Science) เป็นโปรแกรมที่มี ประสิทธิภาพสูง สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูลได้ 
และมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติ และ
ความสามารถในการจัดการกับข้อมูลและผลลัพธ์ในรูปของตารางและกราฟ หรือแผนภูมิชนิดต่างๆ ได้ทั้งแบบ 
2 มิติ และ 3 มิต ิ มีการใช้งานโปรแกรมไม่ซับซ้อน เหมาะส าหรับผู้ใช้ที่ ต้องการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นย าและรวดเร็ว การใช้โปรแกรม SPSS ไม่จ าเป็นต้องมี ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติเป็นอย่างดีเสมอไป แต่
ขอให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลด้วยสถิติ เบื้องต้น เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น 
โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานโปรแกรม SPSS มักจะ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ซึ่งนักวิจัย
จ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ อย่างถูกต้องและแม่นย า    
       
  โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประกอบด้วย 2 sheet คือ Data View และ Variable View การ

ใช้งานโปรแกรม SPSS มีรายละเอียดดังต่อไปนี้       

  การท างานของโปรแกรม SPSS เริ่มต้นด้วยการเลือกเมนู (Menus) โดยแต่ละหน้าจอมี 

Menu Bar ซึ่งประกอบด้วยค าสั่งเลือกใช้งาน (Data View และ Variable View) แต่จะมีค าสั่ง 2 ค าสั่ง คือ 

Analyze และ Graphs ที่อยู่ในทุกๆ หน้าจอเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเมนูค าสั่งในแต่ละ 

หน้าจอมีดังนี ้           

  1)  Data View Menus ในหน้าจอของ Data View Menus เป็นการเข้ารหัสตัวแปร มีค าสั่ง

ต่างๆ ดังนี้           

  - File เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้เปิด สร้าง หรือบันทึกไฟล์ข้อมูล อ่านไฟล์ข้อมูลที่สร้างโดย โปรแกรม

อ่ืน ๆ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Access เป็นต้น      

  - Edit เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้แก้ไข คัดลอก ตัด หรือค้นหาข้อมูล    

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 



  - View เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้ Customize toolbar, Status bar, Font และ Label 

  - Data เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ข้อมูล การรวมไฟล์ การสร้างเซตย่อย ของ

ไฟล์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการเพ่ิมตัวแปร การเพ่ิมข้อมูล การเรียงล าดับข้อมูล การแยกไฟล์ ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว ไม่มีผลต่อไฟล์ข้อมูลเดิม ยกเว้นมีการสั่งให้  บันทึก

การเปลี่ยนแปลงนั้น          

  - Transform เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของไฟล์ข้อมูล ค านวณค่าตัวแปร 

ใหม่โดยใช้ฟังก์ชันของตัวแปรเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนชั่วคราว ไม่มีผลต่อไฟล์ 

ข้อมูลเดิม ยกเว้นมีการสั่งให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้น      

  - Analyze  เป็นเมนูค าสั่งที่ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสิติ เช่น การสร้างรายงาน   

การหาค่าสถิติเบื้องต้น การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล    

  - Graphs เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้ในการสร้างกราฟประเภทต่างๆ    

  - Utilities เป็นเมนูค าสั่งที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรในไฟล์ข้อมูลที่ใช้งานอยู่ 

  - Window เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้ในการจัดเลือก และควบคุม window โดยใช้ window menu 

ในการสลับ SPSS window หรือ minimize SPSS window ที่เปิดไว้ทุก window   

  - Help เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้เชื่อมต่อกับ SPSS Internet Home Page และอธิบายความหมาย 

ของค าสั่งต่างๆ ที่มีใช้ในโปรแกรม SPSS        

  2) Variable View Menus ในหน้าจอ Viewer เป็นหน้าจอแสดง Output จากการวิเคราะห์ 

ข้อมูลทางสถิติ เป็นการเข้ารหัสตัวแปรใน SPSS มีค าสั่งต่างๆ ดังนี้     

  - File เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้เปิด บันทึก สร้าง และพิมพ์ไฟล์ข้อมูล   

  - Edit, View การท างานเหมือนใน Data View Menus    

  - Insert เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้เพิ่ม/แทรก page bread, title, chart, graph, text file 

  - Format เป็นเมนูค าสั่งที่ใช้เปลี่ยน alignment ของ output ที่เลือก   

  - Analyze, Graphs การท างานเหมือนใน Data View Menus   

  - Utilities, Windows, Help การท างานเหมือนใน Data View Menus เช่นเดียวกัน 

  ส าหรับขั้นตอนการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สถิติทางการเกษตรในครั้งนี้ มีการใช้โปรแกรมส าเร็จ 

รูป SPSS ซึ่งวิเคราะห์สถิติจากแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) 

วิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Varience (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) มีการฝึกปฏิบัติโดยการวิเคราะห์แบบ univariate กรณีที่ต้องการวิเคราะห์เพียง 1 

parameter และ multivariate ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้หลาย parameter ในครั้งเดียว ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 



  กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการทดลองแบบ RCBD โดยการวิเคราะห์แบบ 

multivariate ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้        

  - กรอกข้อมูลในหน้า Variable View Menus อาจจะมีการ copy ตัวเลขมาจากโปรแกรม 

excel ที่ได้กรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเร็วขึ้น    

  - เลือกค าสั่ง Analyze ค าสั่งย่อย General Linear Model อาจเลือก univariate กรณีที่ 

ต้องการวิเคราะห์เพียง 1 parameter และ multivariate กรณีที่ต้องการวิเคราะห์หลาย parameter ในครั้ง 

เดียว จะปรากฎภาพดังนี้             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - จะปรากฏ 2 หน้าต่างให้ใส่ข้อมูล Dependent Variable และ Fixed Factor ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - หน้า Model เลือกค าสั่ง custom และย้ายตัวเลือก treatment และ replication 

(ด้านซ้าย) ไปในหน้า model (ด้านขวา) เลือก Sum of squares (type III) และ Include Intercept Model 

ดังภาพ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - หน้า Options จะปรากฏ 2 หน้าต่างให้ใส่ข้อมูล Display Means for Treatment และ

เลือก Display แบบ Descriptive Statistics โดยใช้ Significants Level ที่ระดับ 0.05 Confidence 

Intervals ดังภาพ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - ค าสั่ง Post Hoc Multiple Comparisons ย้ายตัวเลือก treatment (ด้านซ้าย) ไปในหน้า 

Tests (ด้านขวา) เลือก Equal Variances Assume แบบ Duncan ดังภาพ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - เลือกค าสั่ง continue ตามด้วย OK โปรแกรมจะค านวณ output ออกมา โดยแสดงตาราง 

ANOVA ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างจากค่า F-test ดังภาพตัวอย่าง      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - และกรณีที่ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างทางสถิติ จะมีตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยออกมาใน Post 

Hoc Tests ดังภาพ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สามารถแปรผลการวิเคราะห์ได้จากตาราง ANOVA ว่าข้อมูล มี

ความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99 หรือ 95 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และกรณีที่ 

ค่าเฉลี่ยของแต่ละ parameter มีความแตกต่าง จะสามารถแปรผลจากตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Post Hoc 

Tests) ในข้อมูลด้านล่างของ output ซึ่งจะระบุว่าทรีทเมนต์ใดแตกต่างหรือไม่แตกต่างกับทรีทเมนต์ใดบ้าง 

และสามารถค านวณค่า %CV ได้จากการเปรียบเทียบค่า Mean Square Error กับค่า Total mean ซึ่งจะท า

ให้ทราบว่าการทดลองมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับใด เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ นักวิจัยจึงสามารถสรุปผลการ

ทดลองประกอบการเขียนรายงานผลการทดลองได ้       

  นอกจากนี้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการวางแผนการทดลอง 

แบบอ่ืนๆ ได้เช่นเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 

Randomized Design), RCBD (Randomized Complete Block Design), Factorial in RCBD, Split 

Plot/Split-split plot Design หรือ Latin Square Design เป็นต้น      

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้              

  มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม SPSS สามารถวิเคราะห์สถิติทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ และสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้องต่อไป  

 


