การใชโปรแกรม StatLab
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ StatLab สรางขึ้นโดยใช ภาษา Visual Basic for Applications ที่เพิ่มเขา
ไป (Add-in) ใน Microsoft Excel สําหรับใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสรางกราฟที่
เหมาะสมในการนําเสนอขอมูล ปจจุบันการนําเสนอขอมูลดวยกราฟเปนที่นิยมกันมาก สามารถนําเสนอได
งายโดยไมตองยุงยากกับกระบวนการคํานวณและการนําเสนอ เนื่องจากความสะดวกจากการใชเทคโนโลยี
ไมวาขอมูลนัน้ จะมีจํานวนมากนอยเพียงใด การพัฒนาชุดคําสั่งใน Excel สามารถทําไดหลากหลายโดยไม
หยุดนิ่ง ผูพัฒนาสามารถเพิ่มเติมเมนูการวิเคราะหสถิติใหมๆ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงไดตาม
ตองการ

1. การติดตั้งโปรแกรม StatLab ใน Excel
การติดตั้งโปรแกรม StatLab ใน Excel ขั้นแรกเปดเครื่อง นําแผน CD หรือ Handy drive ที่มี
โปรแกรมนี้อยู ใสใน CD Drive หรือ ที่สําหรับตอ Handy drive เปดโปรแกรม Excel และเลือกรายการตาม
ขั้นตอนดังรูป 1.1
1. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากแถบเมนู
2. เลือก Add-Ins หนาจอนี้ปรากฏขึ้นมาใหเพิม่ โปรแกรมนี้เขาไป ดังรูปที่ 1.1
3. คลิก Browse เลือก Directory ที่เปน Drive สําหรับแผน CD (โดยปกติ Drive D) หรือ Drive F
สําหรับ Handy drive เลือกแฟมโปรแกรม ชื่อ Statlab.xla คลิก OK
4. มีขอความปรากฏวา “Copy statlab.xla to the Microsoft Excel Add-in Library?” ตอบ Yes
คลิก OK

รูปที่ 1.1: หนาจอการติดตั้งโปรแกรม StatLab ใน Excel
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เมื่อติดตั้งโปรแกรมแลว หนาจอ Excel ปรากฏเมนู และ แถบเครื่องมือของโปรแกรม StatLab ดังรูปที่ 1.2
ซึ่งมีฟงกชันการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด 6 ฟงกชัน ประกอบดวย การนําเสนอขอมูลดวยกราฟ คาสถิติ
เบื้องตน ทดสอบขอมูลตัวแปรเดียว เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูล ความสัมพันธเชิงเสนตรง และ การ
ทดสอบความเปนอิสระ พรอมวิธีการใชงาน และ การเลือกคา คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร หรือสี
ของกราฟตามความตองการของผูใช

รูปที่ 1.2: แถบเครื่องมือโปรแกรม StatLab ใน Excel
การเพิ่มโปรแกรม StatLab แฟมขอมูล StatLab.hlp นี้ถูกคัดลอกจากแผน CD หรือ Handy driveไป
เก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร (โดยปกติจะเก็บไวใน Directory C:Program Files\Microsoft
Office\Office\Library)
ถาตองการลบโปรแกรม StatLab ออกจากหนาจอ Excel ใหเลือก Tools -> Add-Ins แลวคลิก
StatLab ออกซึ่งเครื่องหมายขีดถูกหนารายการจะหายไป คลิก OK แถบเครื่องมือในหนาจอ Excel ก็จะ
หายไป อยางก็ตามแฟมโปรแกรม StatLab.xla และ StatLab.hlp ยังอยูใ นเครื่องคอมพิวเตอร ถาตองการแถบ
เครื่องมือนี้มาใชงานอีก ใหเลือก Tools -> Add-Ins แลวเลือก StatLab จะปรากฏเปนเครื่องหมายขีดถูกหนา
รายการ เลือก OK
ถาตองการลบโปรแกรมนี้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร ใหทําตามรายการดังกลาวขางตนเพื่อใหแถบ
เครื่องมือหายไปจากหนาจอกอนแลว เขาไปลบโปรแกรมนี้ใน Directory ที่เก็บ (โดยปกติจะเก็บไวใน
Directory C:Program Files\Microsoft Office\Office\Library)

2. โครงสรางของขอมูล
ในทางสถิติตัวแปรคือคุณลักษณะของสิ่งตางๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามหนวยที่เก็บขอมูลมา ในการ
วิเคราะหขอมูลตัวแปรสามารถจัดไดเปน 3 กลุม นั่นคือ กลุมที่ 1 ตัวแปรตน หรือ ตัวแปรอิสระ หรือ ตัวแปร
ปจจัย (Explanatory variables) กลุมที่ 2 ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่สนใจ (response variables) และ กลุมที่ 3
2

ตัวแปรอื่นๆ หรือ ตัวแปรรวม (other variables) เพื่อความเขาใจตรงกันสําหรับการใชโปรแกรม StatLab
กําหนดใช ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรรวม แทนดวยอักษร x, y และ x2 ตามลําดับ
ตัวแปรตามเปนตัวแปรที่สนใจจะศึกษา โดยที่ตัวแปรตนนั้นอาจเปนตัวแปรปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอ
ตัวแปรตาม ในขณะทีต่ ัวแปรรวมเปนตัวแปรปจจัยรองทีม่ ีผลตอตัวแปรตาม ในการวิเคราะหขั้นพืน้ ฐานนี้
จะไมกลาวถึงตัวแปรรวม
ขอมูลสามารถจําแนกตามลักษณะการวัดไดเปน ขอมูลมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal data)
ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพทีจ่ ดั เปนกลุม เชน ตัวแปรศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต และ
ศาสนาอื่นๆ) ในกรณีขอมูลมาตรวัดนามบัญญัตินี้ถูกจัดเปนสองกลุมเรียกวา ตัวแปรแบบ binary เชนตัวแปร
เพศ (ชาย และ หญิง) ถาขอมูล เชิงคุณภาพนี้ถูกจัดกลุมแลวในแตกลุมบอกลําดับไดเรียกวา ขอมูลมาตรวัด
เรียงลําดับ (ordinal data) เชน ผลการเรียนของนักศึกษา (เกรด A, B+, B, C+, C, D+ และ D) จะเห็นไดวา A
เปนลําดับที่ดที ี่สุด และ D เปนลําดับที่แยที่สุด ถาขอมูลเชิงปริมาณจะมีความตอเนื่องของขอมูลซึ่งเปนการ
บรรยายลักษณะหรือสมบัติของสิ่งที่ศึกษาอยูในรูปของตัวเลขและสามารถนํามาเปรียบเทียบความแตกตาง
หรือเปรียบเทียบในรูปอัตราสวนได เชน อุณหภูมิ น้ําหนัก อายุ พื้นที่ เปนตน
ในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม StatLab นี้เพื่อใหงา ยตอการเขาใจ จึงจําแนกขอมูลออกเปน
สองประเภทเทานั้น นั่นคือ ขอมูลประเภทกลุม (categorical) ซึ่งประกอบดวย binary, nominal และ ordinal
และ ขอมูลประเภทตอเนื่อง (continuous) วิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอมูล ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหนจี้ ะจัดเก็บใน Excel โดยที่ตัวแปรจัดอยูในแนวคอลัมนสวนในแนวแถว
เปนขอมูลของแตละหนวยตัวอยาง
เชน ขอมูลตัวอยาง(1) ทีไ่ ดปรับเปลี่ยนคาของขอมูลบางสวน เปนการสํารวจการใชจายของกลุม
ประชากรวัยทํางาน ประกอบดวยตัวแปรทั้งหมด 7 ตัวแปร (ไมรวมลําดับที่) จํานวน 90 ตัวอยาง โดยมี
รายละเอียดของขอมูลดังนี้
1. เพศ
0 แทน เพศชาย
1 แทน เพศหญิง
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
1 แทนการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนตน
2 แทนการศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับอนุปริญญา
3 แทนการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา
4. อาชีพ
1 แทนอาชีพขาราชการ
2. แทนอาชีพพนักงานบริษทั
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5. รายได
6. คาอาหาร
7. คาอื่นๆ

3. แทนอาชีพแรงงานรับจาง
4. แทนอาชีพคาขาย
รายได (บาท/เดือน)
รายจายเกี่ยวกับอาหาร (บาท/เดือน)
รายจายอืน่ ๆ (บาท/เดือน)

ขอมูลนี้ถูกจัดเก็บใน Excel แผนงานชื่อ “รายจาย” ดังรูปที่ 2.1 ซึ่งพรอมสําหรับการวิเคราะหดว ย
โปรแกรม StatLab

รูปที่ 2.1: หนาจอการเตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะหดว ย StatLab
รูปที่ 2.1 ตัวแปร อายุ รายได คาอาหาร และ คาอื่นๆ เปนตัวแปรประเภทตอเนื่อง สวนตัวแปร เพศ
การศึกษา อาชีพ เปนตัวแปรประเภทกลุม ในการวิเคราะหดวย StatLab ถาขอมูลเปนเปนประเภทกลุม ตอง
ลงรหัสดวยตัวเลข เชนตัวแปร เพศ การศึกษา และ อาชีพ ในคอลัมน B, D และ E มีความหมายของรหัส
แสดงวาในคอลัมนที่ J (ชื่อตัวแปร), K (รหัสตัวแปร) และ L (ความหมายของตัวแปร) สําหรับตัวแปร
ประเภทตอเนือ่ งเปนขอมูลที่ตัวเลขมีคาอยูแลวสามารถนํามาวิเคราะหไดเลย
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3. การนําเสนอขอมูลตัวแปรเดียวดวยกราฟ
ขอมูลประเภทตอเนื่อง
การนําเสนอขอมูลดวยกราฟเปนการดูการกระจายของขอมูลโดยรวม ซึ่งขอมูลตางประเภทกันใช
วิธีการนําเสนอดวยกราฟที่แตกตางกัน เชน ขอมูลดังรูปที่ 2.1 เพื่อดูการกระจายของรายไดของกลุม ตัวอยาง
นี้ ตัวแปรที่สนใจคือ ตัวแปรรายได (คอลัมน F) ซึ่งเปนขอมูลประเภทตอเนื่อง กราฟที่เหมาะสมสําหรับ
ขอมูลประเภทนี้คือ กราฟฮิสโตแกรม กราฟ box plot หรือ แผนภูมิตน ใบ วิธีการนําเสนอตัวแปรนี้ดว ย
StatLab มีขั้นตอนดังนี้
1. ในแถบเมนู หรือแถบเครื่องมือ StatLab เลือก ฟงกชัน การนําเสนอขอมูลดวยกราฟ หนาจอ
ของตัวเลือกนีป้ รากฏขึ้นใหใสขอมูล และคาตางๆ
2. ในชอง ขอบเขตของขอมูล เปนชองที่ตองใสขอมูลที่ตองการนําเสนอดวยกราฟ จะนําเสนอ
ขอมูลไดครั้งละหนึ่งตัวแปร วิธีการใสขอบเขตของขอมูลสามารถใสได 3 วิธี
a. เลือกขอมูลกอน เลือกฟงกชนั จากเมนู หรือจากแถบเครือ่ งมือ StatLab เชน ตัวอยางนี้
ในหนาจอขอมูล คลิกที่คอลัมน F แลวเลือกฟงกชันการนําเสนอขอมูลจากแถบ
เครื่องมือ เซลลอางอิงของขอมูลคาแรก (รวมชื่อตัวแปร) ถึงเซลลอางอิงของขอมูลคา
สุดทายที่ตองการวิเคราะหจะปรากฏในชองขอบเขตของขอมูล ดังรูปที่ 3.1
b. เลือกฟงกชันจากแถบเมนูกอ น แลวพิมพเซลล อางอิงในชองขอบเขตของขอมูล เชน
F1:F91
c. เลือกฟงกชันจากแถบเมนูกอน แลวใชวีธีการยอสวนของหนาจอนี้ โดยการคลิกปุม
ซึ่งอยูตอนทายของชองใสขอบเขตของขอมูล ใชเมาสเลือกขอมูลที่ตองการวิเคราะห
3. คลิกประเภทของขอมูล ตอเนื่อง
4. เลือกกราฟที่ตอ งการนําเสนอ เชน ฮิสโตแกรม คลิก ตกลง

รูปที่ 3.1: หนาจอการใชฟงกชันการนําเสนอตัวแปรรายไดดวยกราฟฮิสโตแกรม
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หลังจากคลิก ตกลง ในรูปที่ 3.1 โปรแกรม StatLab แสดงผลการนําเสนอขอมูลในแผนงานใหมอกี
สองแผนงาน ชื่อ แผนงาน “ผลการวิเคราะห” และ แผนงาน “การคํานวณ” ซึ่งผลที่ตองการจะอยูในแผน
งาน “ผลการวิเคราะห” ดังรูป 3.2

รูปที่ 3.2: ผลการใชฟงกชันการนําเสนอตัวแปรรายไดดวยกราฟฮิสโตแกรม
รูปที่ 3.2 แสดงการกระจายของตัวแปรรายไดมีลักษณะเบไปทางขวา ถาตองการนําเสนอตัวแปรนี้
ดวย box plot ตองกลับไปในแผนงานขอมูล “รายจาย” ใหเริ่มเลือกขอมูลใหม แลวทําตามขั้นตอนที่กลาวมา
ในขอที่ 1-3 ในสวนของกราฟ คลิก Box plot คลิก ตกลง โปรแกรม StatLab จะมีขอความถามวาตองการ
นําเสนอผลการวิเคราะหนี้ทบั แผนงานเดิมที่มีอยูหรือไม แสดงดังรูป 3.3

รูปที่ 3.3: ขอความยืนยันการการลบแผนงานผลการวิเคราะหขอมูล
รูปที่ 3.3 ขอความยืนยันการลบแผนงานผลการวิเคราะหขอมูลมี 3 ตัวเลือกนั่นคือ
ลบ หมายถึง ใหลบแผนงานเดิมที่มีอยู โดยไมตองมีการยืนยันอีกครั้ง
ลบ ยืนยันอีกครั้ง หมายถึง ลบแผนงานเดิมที่มีอยู แตตองแสดงขอความยืนยันกอนลบ
ไมลบ หมายถึง ไมอนุญาตใหลบแผนงานนี้ เมื่อคลิกตัวเลือกนี้ จะมีชองใหระบุชื่อแผน
งานใหม ตัวอยางในรูปที่ 3.3 คลิก ตกลง ผลแสดงดังรูปที่ 3.4
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รูปที่ 3.4: ผลการใชฟงกชันการนําเสนอตัวแปรรายไดดวยกราฟ box plot
รูปที่ 3.4 กราฟ box plot แสดงคาผิดปกติ (outlier) หนึ่งคาซึ่งเปนคาของรายไดที่สูงประมาณ 48000
บาท/เดือน
ขอมูลประเภทกลุม
ตัวอยางขอมูลประเภทกลุมกราฟที่เหมาะสมสําหรับขอมูลประเภทนีค้ ือ แผนภูมิแทง หรือ แผนภูมิ
วงกลม เชน ตองการดูการกระจายของกลุม อาชีพของกลุมตัวอยางนี้ ตัวแปรที่สนใจคือตัวแปร อาชีพ
(คอลัมน E) โดยมีความหมายของขอมูลอยูใน คอลัมน L แถวที่ 10 ถึง 13 ในการนําเสนอตัวแปรนี้ดว ย
StatLab มีขั้นตอนดังนี้ ดังรูปที่ 3.5
1. เลือกขอมูล คอลัมน E เลือกฟงกชันการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ ขอบเขตของขอมูล ปรากฏ
E1:E91
2. ประเภทของขอมูล คลิก กลุม
3. เลือกกราฟที่ตอ งการนําเสนอ เชน คลิก แผนภูมแิ ทง
4. ความหมายของขอมูล คลิก มี ใส L10:L13 คลิก ตกลง ผลการนําเสนอตัวแปรอาชีพดวย
แผนภูมแิ ทงแสดงดังรูป 3.6

รูปที่ 3.5: หนาจอการใชฟงกชันการนําเสนอตัวแปรรอาชีพดวยแผนภูมแิ ทง
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แผนภูมแิ ทงหรือแผนภูมิวงกลมสามารถนําเสนอไดจากโปรแกรม Excel โดยตรงซึ่งตองทําตาราง
แจกแจงความถี่ของขอมูลกอน ใน StatLab สามารถนําเสนอแผนภูมแิ ทงหรือแผนภูมิวงกลมของขอมูลที่
จัดเก็บเปนกรณีๆ (case by case data) ไดโดยไมตองแจกแจงความถี่ของขอมูลกอน ผลการนําเสนอตัวแปร
อาชีพ ดวยแผนภูมิแทงดังรูป 3.6

รูปที่ 3.6: ผลการใชฟงกชันการนําเสนอตัวแปรอาชีพดวยแผนภูมแิ ทง
รูปที่ 3.6 อาชีพสวนใหญของกลุมตัวอยางนี้เปนพนักงานบริษัท ถาตองการนําเสนอตัวแปรนีด้ วย
แผนภูมวิ งกลม ในหนาฟงกชัน คลิก แผนภูมิวงกลม ผลแสดงดังรูป 3.7

รูปที่ 3.7: ผลการใชฟงกชันการนําเสนอตัวแปรอาชีพดวยแผนภูมวิ งกลม
รูปแบบของแผนภูมิแทงและแผนภูมิวงกลมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามใจผูใช โดยใชวิธีการ
จัดการรูปแบบของกราฟในโปรแกรม Excel เชน รูปที่ 3.7 ถาตองการลบกรอบของกราฟวงกลมโดยการ
คลิกขวาที่แผนภูมวิ งกลม เลือก Format Plot Area ในแถบ Pattern ในสวนของ Border คลิก None และ
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ในสวนของ Area คลิก None หรือ ตองการใสคารอยละของแตละอาชีพในกราฟ คลิกขวาที่แผนภูมิวงกลม
เลือก Chart option เลือก Percentage คลิก OK ดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8: การใชคารอยละในแผนภูมิวงกลม

4. การวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตน (Descriptive)
การวิเคราะหขอ มูลเบื้องตนคือการดูคาสถิติตางๆ ของขอมูลที่สนใจ เชน ตัวอยางขอมูล 2.1
ตองการทราบคาสถิติเบื้องตนของรายได รายจายเกีย่ วกับอาหารและรายจายอืน่ ๆ ซึ่งบันทึกในคอลัมน F, G
และ H ในการวิเคราะหดว ย StatLab มีขั้นตอนดังนี้
1. ในแผนงานขอมูล “รายจาย” เลือกขอมูล คอลัมน F, G และ H ในแถบเครื่องมือ StatLab เลือก
คาสถิตเิ บื้องตน ฟงกชันนี้สามารถวิเคราะหขอมูลไดมากกวา 1 ตัวแปร ดังรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1: หนาจอการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวย StatLab
2. ในหนาจอนี้ รูปที่ 4.1 มีตัวเลือก กราฟฮิสโตแกรม ซึ่งกราฟฮิสโตแกรมนี้ผูวิเคราะหสามารถ
เลือกวาจะใหโปรแกรมกําหนดคาโดยอัตโนมัติหรือกําหนดคาเอง ผูวิเคราะหสามารถกําหนด
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จํานวนอันตรภาคชั้นของขอมูล (จํานวนแทงของ ฮิสโตแกรม) ความกวางของอันตรภาคชั้น คา
เริ่มตนของอันตรภาคชั้นแรก และคาสุดทายของอันตรภาคชั้นสุดทาย
ถาตองการใหแสดงผลของกราฟฮิสโตแกรม ใหเลือก ฮิสโตแกรมและกําหนดคาตามที่ตองการ ถาไม
ตองการกราฟ ไมตองเลือกฮิสโตแกรม แลว คลิก ตกลง ผลการวิเคราะหขอมูลจะปรากฎในแผนงานใหมชื่อ
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.2: ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวย StatLab
รูปที่ 4.2 ผลการวิเคราะหนปี้ ระกอบดวย ขนาดของขอมูล คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาต่าํ สุด คามัธยฐาน คาสูงสุด และ คาสัมประสิทธิ์ของความเบ และ ความโดง โดยปกติแลวถา
ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติคาสัมประสิทธิ์ความเบและความโดงมีคา เทากับศูนย

5. การคํานวณหาชวงความเชื่อมั่น (Confidence interval)
ชวงความเชื่อมั่น 95% ของคาเฉลี่ยประชากร
จากขอมูลตัวอยางในรูปที่ 2.1 การคํานวณหาชวงความเชื่อมั่น 95% ของคาเฉลี่ยประชากรของ
คาอาหาร มีขั้นตอนในวิเคราะหดว ย Statlab ดังนี้
1. เลือกขอมูลที่ตองการวิเคราะหในคอลัมน G
2. เลือกฟงกชัน การทดสอบขอมูลตัวแปรเดียว ในชอง ขอบเขตของขอมูล มีเซลลอางอิงที่
ตองการวิเคราะหปรากฏอยู นั่นคือ G1:G91
3. เลือก ประเภทของขอมูล ตอเนื่อง
4. เลือกกราฟ ชวงความเชื่อมั่น คลิก ตกลง ดังรูปที่ 5.1 และผลจากวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 5.2
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รูปที่ 5.1: การคํานวณหาชวงความเชื่อของคาเฉลี่ยประชากรและกราฟของรายจายเกีย่ วกับคาอาหาร
รูปที่ 5.1 มีตัวเลือกกราฟ Box plot ถาตองการใหแสดง Box plot เลือกกราฟ Box plot ถาไม
ตองการกราฟนี้ไมตองเลือก แลว คลิก ตกลง ผลการวิเคราะหขอมูล ดังรูปที่ 5.2

รูปที่ 5.2: กราฟและคาชวงความเชื่อของคาเฉลี่ยประชากรของรายจายเกีย่ วกับคาอาหาร
รูปที่ 5.2 แสดงคาสถิติเบื้องตนของ คาอาหาร พรอมกราฟชวงความเชื่อมั่น 95% ของคาเฉลี่ยอาหาร
การปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบของตัวอักษร สามารถใชตัวเลือกตางๆใน Excel ได
กลุมตัวอยางนีม้ ีรายจายคาอาหารโดยเฉลี่ยประมาณ 4838.7 บาท/เดือน มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2129.2 บาท ชวงความเชื่อมัน่ ของคาเฉลี่ยรายจายคาอาหารอยูระหวาง 4392.7-5284.6
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ชวงความเชื่อมั่น 95% ของคาสัดสวนประชากร
การคํานวณหาชวงความเชื่อมั่นของคาสัดสวนประชากร เชนขอมูลตัวอยางในรูปที่ 2.1 การ
คํานวณหาคาสัดสวนของประชากรชายและหญิง ตัวแปร เพศ (0=ชาย และ 1=หญิง) อยูในคอลัมน B โดยมี
ความหมายของรหัสในคอลัมน L3-L4 มีขั้นตอนในการวิเคราะหดังนี้
1. เลือกขอมูลที่ตองการวิเคราะหในคอลัมน B
2. เลือกฟงกชันการทดสอบขอมูลตัวแปรเดียว ในชอง ขอบเขตของขอมูล มีเซลลอางอิงที่
ตองการวิเคราะหปรากฏอยู นั่นคือ B1:B91
3. เลือก ประเภทของขอมูล กลุม ในกรณีนี้ขอ มูลไมไดจัดเก็บเปนความถี่ คลิก ไมใช
4. เนื่องจากตัวแปรนี้เปนขอมูลประเภทกลุม มีตัวเลือกใหใสความหมายของรหัสขอมูล คลิก มี
แลวพิมพ L3:L4
5. เลือกกราฟ ชวงความเชื่อมั่น คลิก ตกลง ดังรูปที่ 5.3 และผลจากวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 5.4

รูปที่ 5.3: การคํานวณหาชวงความเชื่อของคาสัดสวนและกราฟของประชากรชายและหญิง
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รูปที่ 5.4: กราฟและคาชวงความเชื่อของคาสัดสวนประชากรชายและหญิง
รูปที่ 5.4 แสดงสัดสวนของประชากรชายมีคาเทากับ 0.53 โดยมีชวงความเชื่อมั่น 95% อยูระหวาง
0.43 และ 0.63 และสัดสวนของประชากรหญิงเทากับ 0.47 โดยมีชวงความเชื่อมั่น 95% อยูระหวาง 0.36
และ 0.57
ในกรณีที่ขอมูลประเภทกกลุมจัดเก็บเปนความถี่ เชน ขอมูลกรณีศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรังแก
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดปตตานี (2) จํานวน 244 คน ดังรูปที่ 5.5

รูปที่ 5.5: ชวงความเชื่อของคาสัดสวนกรณีขอมูลประเภทกลุมจัดเก็บเปนความถี่
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รูปที่ 5.5 ขอมูลจัดเก็บเปนความถี่ ในคอลัมน A คือ ตัวแปรลักษณะการรังแกแบงเปน 4 แบบ 1.ไม
เคยรังแก 2. รังแกผูอื่น 3. ถูกผูอื่นรังแก และ 4. รังแกผูอนื่ และถูกผูอื่นรังแก ในคอลัมน B จํานวนนักเรียน
ในลักษณะการรังแกแบบตางๆ ขั้นตอนการวิเคราะหดวย StatLab ฟงกชัน ทดสอบขอมูลตัวแปรเดียว ดังนี้
1. ในชองขอบเขตของขอมูล พิมพ B1:B5
2. ประเภทของขอมูล คลิก กลุม โดย ขอมูลเก็บเปนความถี่ คลิก ใช
3. ความหมายของขอมูล พิมพ A2:A5
4. เลือกกราฟ ชวงความเชื่อมั่น คลิก ตกลง ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 5.6

รูปที่ 5.6: กราฟและคาชวงความเชื่อของคาสัดสวนพฤติกรรมการรังแกรูปแบบตางๆ
6. การทดสอบขอมูลตัวแปรเดียว (Univariate analysis)
การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากรกลุมเดียว
จากตัวอยางรูปที่ 2.1 ขอมูลคาใชจายของประชากรวัยทํางาน สมมติวารายจายคาอาหารของ
ประชากรวัยทํางานโดยเฉลี่ย 3000 บาท/เดือน และทราบวามีคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานประชากรเทากับ
1500 บาท ในการทดสอบสมมติฐานนี้มีขนั้ ตอนดังนี้
1. เลือกขอมูลในคอลัมน G แลวคลิกฟงกการทดสอบขอมูลตัวแปรเดียวในแถบเครื่องมือของ
StatLab ในชอง ขอบเขตของขอมูล มีเซลลอางอิงที่ตองการวิเคราะหปรากฏอยู นั่นคือ
G1:G91 ดังรูปที่ 6.1
2. เนื่องจากขอมูลนี้ (คาอาหาร) เปนประเภทตอเนื่อง เลือก ขอมูลประเภทตอเนื่อง
3. สมมติฐานหลัก คลิก มี พิมพ คาเฉลี่ยของประชากร 3000
4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คลิก ทราบ พิมพ 1500
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5. กราฟ เลือก ชวงความเชื่อ คลิก ตกลง ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 6.2

รูปที่ 6.1: การทดสอบคาเฉลี่ยของรายจายคาอาหารของประชากรวัยทํางาน

รูปที่ 6.2: ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของรายจายคาอาหารของประชากรวัยทํางานในกรณีทราบคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประชากร
รูปที่ 6.2 แสดงผลการทดสอบคาเฉลี่ยของรายจายคาอาหารของประชากรวัยทํางานในกรณีที่ทราบ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหนี้แสดงคาสถิติเบื้องตนของตัวแปรคาอาหาร และทดสอบ
สมมติฐานหลักคือ
H0: คาเฉลี่ยประชากรของคาอาหารมีคาเทากับ 3000 บาท/เดือน (μ0 = 3000 บาท/เดือน)
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StatLab ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05
ในกรณีทราบคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรใชการทดสอบ z-test ซึ่ง คาทดสอบ z เทากับ
11.63 โดยมีคา p-value < 0.0001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือ
สามารถดูไดจากกราฟชวงความเชื่อมั่น ซึ่งมีเสนตรงที่คาเทากับ 3000 (คาของสมมติฐาน) ถาเสนตรงนี้อยู
ในชวงความเชื่อมั่น จะไมปฏิเสธสมมติฐานหลัก ในรูป 6.2 เสนสมมติฐานไมไดอยูในชวงความเชือ่ มั่น
สรุปวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ โดยเฉลี่ยแลวประชากรวัยทํางานมีรายจายคาอาหารแตกตางจาก 3000
บาท/เดือน เมือ่ ดูจากคาเฉลีย่ มีคาสูงกวา 3000 บาท/เดือน
ในขอมูลตัวแปรคาอาหาร ถาไมทราบคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใน StatLab ชอง คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คลิก ไมทราบ ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 6.3

รูปที่ 6.3: ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของรายจายคาอาหารของประชากรวัยทํางานในกรณีไมทราบคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
รูปที่ 6.3 สถิติที่ใชในการทดสอบคือ t-test ซึ่งคาชวงความเชื่อมั่น 95% ของคาเฉลี่ยประชากร
คํานวณโดยใชคาวิกฤติ t ในรูปที่ 6.2 คํานวณโดยใชคาวิกฤติ z
การทดสอบคาสัดสวนของขอมูลตัวแปรเดียว (Proportion test)
จากตัวอยางรูปที่ 2.1 ขอมูลคาใชจายของประชากรวัยทํางาน เชนตองการทดสอบวาสัดสวนของ
เพศชายและหญิงมีคาไมแตกตางกัน นั่นคือสัดสวนของเพศหญิง และเพศชายมีคาเทากับ 0.5 ในการทดสอบ
สมมติฐานนี้มขี ั้นตอนดังนี้
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1. เลือกขอมูลในคอลัมน B คลิกฟงกชัน การทดสอบขอมูลตัวแปรเดียวในแถบเครื่องมือของ
StatLab ในชอง ขอบเขตของขอมูล มีเซลลอางอิงที่ตองการวิเคราะหปรากฏอยู นั่นคือ B1:B91
ดังรูปที่ 6.4
2. ประเภทของขอมูล เลือก ขอมูลประเภทกลุม ในกรณีนี้ขอ มูลนี้ไมไดจดั เก็บเปนความถี่ คลิก
ไมใช
3. ความหมายของรหัสขอมูล คลิก มี พิมพ L3:L4
4. สมมติฐานหลัก คลิก มี คลิก ระบุคา พิมพ 0.5
5. กราฟ ในกรณีขอมูลที่ตองการวิเคราะหเปนประเภทกลุม กราฟที่สามารถนําเสนอไดมีกราฟ
ชวงความเชื่อมั่น เลือก ชวงความเชื่อมั่น คลิก ตกลง ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 6.5

รูปที่ 6.4: การทดสอบสัดสวนของประชากรชาย และ หญิงในวัยทํางานแตกตางกันหรือไม
โปรแกรม StatLab ทดสอบสัดสวนของกลุมที่ลงรหัสตัวเลขที่สูงกวา เชน ตัวแปรเพศ (0=เพศชาย
และ 1= หญิง) ในกรณีนี้เปนการทดสอบสัดสวนของประชากรเพศหญิงมีคาแตกตางจาก 0.5 หรือไม
สมมติฐานหลักคือ
H0: สัดสวนประชากรหญิงเทากับ 0.5 (π = 0.5)
แสดงผล ดังรูปที่ 6.5
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รูปที่ 6.5: ผลการทดสอบสัดสวนของประชากรชาย และ หญิงในวัยทํางานแตกตางกันหรือไม
รูปที่ 6.5 ทดสอบคาสัดสวนดวย z-test คาทดสอบ z เทากับ -0.6325 โดยมีคา p-value เทากับ
0.5271 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปวา ไมปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ สัดสวนของประชากรหญิง
ไมแตกตางจาก 0.5
การทดสอบขอมูลกลุมจําแนกทางเดียว
การทดสอบขอมูลกลุมจําแนกทางเดียว เปนการวิเคราะหลักษณะเดียวกับการทดสอบคาสัดสวน
ประชากร แตในกรณีนี้ขอมูลมีจํานวนกลุมมากกวาสองกลุม ขอมูลบันทึกเปนกรณีๆ หรือ บันทึกเปน
คาความถี่ของแตละกลุม โดยใชการทดสอบแบบไควสแควร (Chi-square) เชน ขอมูลตัวอยางดังรูปที่ 2.1
ซึ่งเปนการบันทึกขอมูลเปนแบบกรณีๆ สมมติวาตองการทดสอบสัดสวนของอาชีพของประชากรวัยทํางาน
วาแตกตางกันหรือไม สมมติฐานหลักคือ
H0: สัดสวนของประชากรอาชีพขาราชการ พนักงานบริษัท แรงงาน และ คาขาย ไมแตกตางกัน
หรือ H0: πขาราชการ=πพนักงานบริษัท = πแรงงาน=πคาขาย
ในการวิเคราะหดวย StatLab ตองพิมพคาสมมติฐาน ในทีว่ างของหนาจอแผนงานขอมูล นั่นคือคา
สมมติฐานของแตละอาชีพเทากับ 0.25 เชน พิมพในเซลล M10:M13 ขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
1. เลือกขอมูลในคอลัมน E แลวคลิกฟงกชนั การทดสอบขอมูลตัวแปรเดียวในแถบเครื่องมือของ
StatLab ในชอง ขอบเขตของขอมูล มีเซลลอางอิงที่ตองการวิเคราะหปรากฏอยู นั่นคือ E1:E91
ดังรูปที่ 6.6
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2. ประเภทของขอมูล เลือก ขอมูลประเภทกลุม ในกรณีนี้ขอ มูลนี้ไมไดจดั เก็บเปนความถี่ คลิก
ไมใช
3. ความหมายของรหัสขอมูล คลิก มี พิมพ L10:L13
4. สมมติฐานหลัก คลิก มี พิมพ เซลลอางอิงที่พิมพที่มีคาสัดสวนของ สมมติฐานหลัก M10:M13
ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 6.7

รูปที่ 6.6: การทดสอบสัดสวนอาชีพของประชากรวาแตกตางกันหรือไม

รูปที่ 6.7: ผลการทดสอบสัดสวนอาชีพของประชากรวาแตกตางกันหรือไม
รูปที่ 6.7 คาไคสแควรเทากับ 5.0 และคาองศาแหงความเปนอิสระเทากับ 3 คา p-value เทากับ 0.17
ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไมปฏิเสธสมมติฐานหลัก นัน่ คือ สัดสวนของอาชีพขาราชการ
พนักงานบริษทั แรงงาน และ คาขาย ของประชากรวัยทํางานนี้ไมแตกตางกัน
19

ในกรณีที่ขอมูลจัดเก็บเปนความถี่ เชน ตัวอยางจากทฤษฏีเกี่ยวกับถั่วหลังจากผสมพันธุระหวางถั่ว
ลันเตาพันธุแทเมล็ดกลมสีเหลือง กับ เมล็ดยนสีเขียว ของ Gregor Mendel สัดสวนของถั่วเมล็ดกลมสีเหลือง
เมล็ดกลมสีเขียว เมล็ดยนสีเหลือง และ เมล็ดยนสีเขียว คือ 9:3:3:1 นักศึกษาชีววิทยาสนใจที่จะศึกษาทฤษฏี
นี้ จึงไดทําการทดลองผสมพันธุถั่วสองลักษณะนี้ เก็บขอมูลจํานวนถัว่ ไดดังนี้
เมล็ดกลมสีเหลือง จํานวน 320 เมล็ด
เมล็ดกลมสีเขียว จํานวน 115 เมล็ด
เมล็ดยนสีเหลือง จํานวน 102 เมล็ด
เมล็ดยนสีเขียว จํานวน 35 เมล็ด
ผลการทดลองของนักศึกษานี้สนับสนุนทฤษฏีของ Medal หรือไม สมมติฐานหลัก คือ
H0: สัดสวนของถั่วเมล็ดกลมสีเหลือง เมล็ดกลมสีเขียว เมล็ดยนสีเหลือง และ เมล็ดยนสีเขียว คือ
9:3:3:1 ในการวิเคราะหดว ย StatLab มีขั้นตอนดังรูปที่ 6.8 และผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 6.9

รูปที่ 6.8: การทดสอบแบบไคสแควร
รูปที่ 6.9 มีคาไคสแควรเทากับ 0.8 และคาองศาแหงความเปนอิสระเทากับ 3 คา p-value เทากับ
0.839 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไมปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ผลการทดลองของนักศึกษา
นี้สนับสนุนทฤษฏีของ Medal

20

รูปที่ 6.9: ผลการทดสอบแบบไคสแควร
7. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูล
การทดสอบคาเฉลี่ยของขอมูลประชากรสองกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน
ขอมูลที่มีความสัมพันธกันเปนคูๆ ของประชากรกลุมทีห่ นึ่ง และประชากรกลุมที่สอง โดยทดสอบ
คาเฉลี่ยผลตางของขอมูลสองกลุมที่ไมเปนอิสระตอกันนี้ สถิติทีใชในการทดสอบเรียกวา การทดสอบ
คาเฉลี่ย 2 กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน (Pair t-test) เชน การเปรียบเทียบสารเคมี 2 ชนิดที่มีประสิทธิภาพชวย
ใหผาไมหดตัว ทําการทดลองโดยการนําผา 8 ชนิด แตละชนิดตัดผาเปนสองชิ้นในขนาดที่เทากัน ชิ้นหนึ่ง
ใชสารเคมี A และชิ้นที่สองใชสารเคมี B แลวนําผาที่ใชสารเคมีแตละชนิดไปตมในน้ําเดือด 6 ชัว่ โมง นําผา
แตละชิ้นมาวัดการหดตัว ขอมูลการหดตัวของผา 8 ชนิด พรอมวิธีการวิเคราะห แสดงดังรูปที่ 7.1
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รูปที่ 7.1: การทดสอบคาเฉลี่ยของขอมูลประชากรสองกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน
รูปที่ 7.1 ในคอลัมน D แสดงผลตางของขอมูลสองกลุมโดยการคํานวณใน Microsoft Excel
ทดสอบการหดตัวของผาที่ใชสารเคมีทั้งสองชนิด มีสมมติฐานหลัก
H0: คาเฉลี่ยของผลตางของการหดตัวของผาจากการใชสารเคมีทั้งสองชนิดไมแตกตางกัน (μd= 0)
นั่นคือ คาเฉลี่ยของผลตางประชากรมีคาเทากับ ศูนย ขัน้ ตอนการวิเคราะห ดวย StatLab
1. เลือกฟงกชัน การทดสอบขอมูลตัวแปรเดียว ขอบเขตของขอมูล D1:D9 (คาผลตาง)
2. เลือกขอมูลประเภท ตอเนื่อง
3. สมมติฐานหลัก มี พิมพ 0 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไมมี เลือก กราฟชวงความเชือ่ มั่น คลิก
ตกลง ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 7.2
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รูปที่ 7.2: ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของขอมูลประชากรสองกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน
การทดสอบคาเฉลี่ยของขอมูลประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน
การทดสอบนี้เปนการวิเคราะหขอมูลสองตัวแปรทั้งสองตัวแปรตองบันทึกตางคอลัมนกันใน
Microsoft Excel ตัวแปรหนึ่งเปนตัวแปรตาม (y) ตองเปนขอมูลประเภทตอเนื่อง และอีกตัวแปรหนึ่งเปนตัว
แปรตน (x) ตองเปนขอมูลประเภทกลุมที่มีสองกลุม สถิติที่ใชเรียกวา การทดสอบคาเฉลี่ย 2 กลุมอิสระ
(Two Sample t-test) เชนขอมูลเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และเกรดเฉลี่ยสะสมของภาค
การศึกษาที่ 1 ปที่ 1 ของนักศึกษาปการศึกษา 2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะศึกษาศาสตร ที่มีภูมิลําเนาอยูจังหวัดปตตานี ยะลา และ นราธิวาส จํานวน 129 คน
ถาตองการเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาเพศชาย และหญิง โดยมี
สมมติหลัก
H0: คาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาชายและหญิงไมแตกตางกัน
(μหญิง= μชาย หรือ μหญิง – μชาย = 0)
ใน StatLab มีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
1. เลือกฟงกชัน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูล ขอบเขตของขอมูล ตัวแปรตาม (y) พิมพ
F1:F130 และ ตัวแปรตน (x) พิมพ C1:C130
2. ตัวแปรรวม ไมมี
3. ความหมายของตัวแปร x พิมพ J7:J8
4. เลือกกราฟ ชวงความเชื่อมั่น คลิก ตกลง ดังรูปที่ 7.3 และผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 7.4
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รูปที่ 7.3: การทดสอบคาเฉลี่ยของเกรดเฉลีย่ สะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาชายและหญิง

รูปที่ 7.4: ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาชายและหญิง
รูปที่ 7.4 แสดงคาสถิติเบื้องตนของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 แยกตามเพศ ขอมูลชุดนี้มี
จํานวนนักศึกษาหญิง 91 คนนักศึกษาชาย 38 คน โดยเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาหญิง (3.035) สูงกวา
ของนักศึกษาชาย เมื่อทดสอบคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมระหวางนักศึกษาชาย และหญิง โดยใชการ
ทดสอบ Two Sample t-test มีคาทดสอบ t เทากับ 4.994 คาองศาแหงความเปนอิสระ 127 มีคา p-value <
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0.0001 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือ ตัดสินใจกราฟชวงความเชื่อมั่น
95% ของผลตางคาเฉลี่ย จะเห็นวา คา 0 ซึ่งเปนคาสมมติฐานไมไดอยูในเสนชวงความเชื่อมั่น สรุปไดวา
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาของนักศึกษาปการศึกษา 2549 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีแตกตางกัน เมื่อดูจากกราฟชวงความเชื่อมั่น 95%
ของคาเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาหญิงสูงกวานักศึกษาชาย
การทดสอบคาเฉลี่ยของขอมูลประชากรมากกวาสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน
การทดสอบในกรณีที่ตวั แปรหนึ่งเปนตัวแปรตาม (y) ตองเปนขอมูลประเภทตอเนื่อง และอีกตัว
แปรหนึ่งเปนตัวแปรตน (x) ตองเปนขอมูลประเภทกลุมที่มีมากกวาสองกลุม สถิติที่ใชในการทดสอบคือ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway ANOVA) ใชการทดสอบ F ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห
เหมือนกับการทดสอบคาเฉลี่ยของขอมูลประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน เชน ตองการเปรียบเทียบ
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาปการศึกษา 2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะศึกษาศาสตร โดยมีสมมติหลัก
H0: คาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตรไมแตกตางกัน
รูปที่ 7.5 เกรดเฉลี่ย ม.6 เปนตัวแปรตาม (คอลัมน F) คณะเปนตัวแปรตน (คอลัมน B) ใน StatLab มีขั้นตอน
การวิเคราะหดงั นี้
1. เลือกฟงกชัน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูล ขอบเขตของขอมูล ตัวแปรตาม (y) พิมพ
F1:F130 และ ตัวแปรตน (x) พิมพ B1:B130
2. ตัวแปรรวม ไมมี
3. ความหมายของตัวแปร x พิมพ J3:J5
4. เลือกกราฟ ชวงความเชื่อมั่น คลิก ตกลง ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 7.6
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รูปที่ 7.5: การทดสอบคาเฉลี่ยของเกรดเฉลีย่ สะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาทั้ง 3 คณะ

รูปที่ 7.6: ผลการทดสอบคาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักศึกษาทั้ง 3 คณะ
รูปที่ 7.6 แสดงคาสถิติเบื้องตนของเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 แยกตามคณะ และคา
ทดสอบ F เทากับ 13.868 คาองศาแหงความเปนอิสระเทากับ 2 และ 126 คา p-value < 0.0001 ซึ่งมีคานอย
กวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุปไดวามีอยางนอยหนึ่งคณะที่มเี กรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 แตกตางจากคณะอืน่ ๆ ซึ่งสังเกตไดจากกราฟชวงความเชื่อมั่น 95% ของคาเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ของแตละคณะ พบวานักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารมีเกรดเฉลี่ยต่ําที่สุด
ในขณะที่นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร มีคาเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ไมแตกตางกันสังเกตจากเสนเชื่อมตอระหวางคาเฉลี่ยของชวงความเชื่อมั่นทั้งสอง
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8. การทดสอบความสัมพันธเชิงเสนอยางงาย
การสรางสมการความสัมพันธระหวางขอมูลสองตัวแปร ตัวแปรตามและตัวแปรตนเปนประเภท
ตอเนื่อง สมการพยากรณทไี่ ดจะเรียกวาสมการถดถอยอยางงาย (Simple Linear regression) เชนขอมูล
ระดับไขมันในรางกายจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน รายละเอียดขอมูลที่เก็บคือ ความหนาของระดับ
ไขมันที่ชั้นผิวหนัง (มิลลิเมตร) ความยาวรอบเอว (เซนติเมตร) และ ระดับไขมันในรางกาย (แครอรี่) บันทึก
ใน Excel ดังรูปที่ 8.1

รูปที่ 8.1: การทดสอบความสัมพันธเชิงเสนอยางงาย
สมมติวาตองการทดสอบวาระดับไขมันในรางกาย กับ ความยาวรอบเอวมีความสัมพันธกันหรือไม
โดยกําหนดวา ความยาวรอบเอวเปนตัวแปรตาม และระดับไขมันในรางกายเปนตัวแปรตน สมมติฐานหลัก
H0: ความยาวรอบเอวและระดับไขมันในรางกายมีความสัมพันธเชิงเสนตรง (β = 0)
การวิเคราะหดว ย StatLab มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกฟงกชัน การทดสอบความสัมพันธเชิงเสนตรง ขอบเขตของขอมูล y (ตัวแปรตาม)
C1:C31 และ x (ตัวแปรตน) B1:B31
2. ตัวแปรรวม ไมมี
3. เลือกกราฟ Scatter plot คลิก ตกลง ผลการวิเคราะหขอมูลดังรูปที่ 8.2
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รูปที่ 8.2: ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเสนอยางงาย
รูปที่ 8.2 แสดงกราฟ Scatter plot ระหวางระดับไขมัน กับ รอบเอวมีความสัมพันธเชิงเสนตรงใน
ทางบวกและเสนสมการ รอบเอว = 33.9631 + 0.8622(ระดับไขมัน) คาความชันเทากับ 0.8622 มีคาชวง
ความเชื่อมั่น 95% ระหวาง 0.686 ถึง 1.038 มีคาทดสอบ t เทากับ 10.0259 และคาองศาแหงความเปนอิสระ
เทากับ 28 คา p-value < 0.0001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุปวาความยาว
รอบเอวกับระดับไขมันมีความสัมพันธเชิงเสนตรงในทางบวก นัน่ คือ ถาระดับไขมันในรางกายเพิม่ ขึ้นหนึ่ง
แครอรี่ ความยาวรอบเอวจะเพิ่มขึ้น 0.8622 เซนติเมตร
9. การทดสอบความเปนอิสระ
ในกรณีที่ขอมูลตัวแปรตาม และตัวแปรตนเปนประเภทกลุม จะทดสอบความเปนอิสระของสองตัว
แปรนี้ (Test of indepenece) สถิติที่ใชคือ การทดสอบไคสแควร เชนขอมูลกรณีศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
รังแกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดปตตานี ดังรูปที่ 5.5 พฤติกรรมการรังแกจัดกลุมเปน
กลุมรังแกผูอื่น และกลุมไมเคยรังแกผูอื่น จําแนกตามเพศ โดยมีสมมติฐานหลักคือ
H0: พฤติกรรมการรังแกและเพศเปนอิสระตอกัน
การบันทึกขอมูลและการวิเคราะหดว ย StatLab แสดงดังรูปที่ 9.1
การวิเคราะหดว ย StatLab มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกฟงกชัน การทดสอบความเปนอิสระ ในชองขอบเขตของขอมูล y (ตัวแปรตาม) A1:A5
และ x (ตัวแปรตน) B1:B5
2. ความหมายของขอมูล Y คลิก มี พิมพ F3:F4 และความหมายของขอมูล X คลิก มี พิมพ F7:F8
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3. ขอมูลจัดเก็บเปนความถี่หรือไม คลิก ใช ใสเซลลอางอิงที่เก็บขอมูลนี้ พิมพ C1:C5
4. กราฟ คลิก แผนภูมิแทง คลิก ตกลง

รูปที่ 9.1: การทดสอบความเปนอิสระระหวางพฤติกรรมการรังแกและเพศ
รูปที่ 9.1 ในชองขอบเขตของขอมูลทั้งตัวแปร y แล x เปนตัวแปรประเภทกลุม สองตัวแปรนี้
สามารถใสสลับกันได ไมทําใหผลการวิเคราะหเปลี่ยน จะแตกตางกันที่รูปแบบการนําเสนอตารางและ
กราฟ ผลการวิเคราะหแสดงดังรูป 9.2

รูปที่ 9.2: ผลการทดสอบความเปนอิสระระหวางพฤติกรรมการรังแกและเพศ
รูปที่ 9.2 แสดงตารางสองทางของขอมูลสองตัวแปรนีใ้ นตารางคาสังเกต และการทดสอบไคส
แควรนี้มีคาคาดหมาย และคาไคสแควรของขอมูลแตละคา ดังตารางคาคาดหมาย และ ตารางคาไคสแควร
คาไคสแควรรวมเทากับ 0.01 คาองศาแหงความเปนอิสระเทากับ 1 มีคา p-value เทากับ 0.94 ซึ่งมีคามากกวา
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ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไมปฏิเสธสมมติฐานหลัก นัน่ คือ พฤติกรรมการไมรังแกหรือรังแกผูอื่นไมมีแตกตาง
กันระหวางเพศชายและเพศหญิง
ในกรณีขอมูลจัดเก็บเปนกรณีๆ เรื่องพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน
จังหวัดปตตานี ขนาดตัวอยาง 244 คน เชนสนใจพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนมีความสัมพันธกับความ
รุนแรงในบานหรือไม โดยมีสมมติฐานหลักคือ
H0: พฤติกรรมการรังแกและความรุนแรงในบานเปนอิสระตอกัน
การบันทึกขอมูลและการวิเคราะหดว ย StatLab แสดงดังรูปที่ 9.3

รูปที่ 9.3: การทดสอบความเปนอิสระระหวางพฤติกรรมการรังแกและความรุนแรงในบาน
รูปที่ 9.3 ขั้นตอนการวิเคราะหเหมือนกับตัวอยางในรูป 9.1 เนื่องจากขอมูลตัวอยางนีไ้ มไดบันทึก
เปนความถี่ ในชอง ขอมูลเก็บเปนความถีห่ รือไม คลิก ไมใช ผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 9.4

รูปที่ 9.4: ผลการทดสอบความเปนอิสระระหวางพฤติกรรมการรังแกและความรุนแรงในบาน
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รูปที่ 9.4 ไคสแควรเทากับ 11.52 คาองศาแหงความเปนอิสระเทากับ 2 และมีคา p-value เทากับ
0.003 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุปวา พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัด
ปตตานี มีความเปนสัมพันธกับความรุนแรงในบาน นั่นคือนักเรียนที่เห็นพฤติกรรมความรุนแรงภายในบาน
จะมีพฤติกรรมไปรังแกผูอนื่ สูง
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