โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อทําการวิเคราะหและประมวลผลในการทําวิจัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร
อาจารยรตั ติกาล ทาโบราณ
อาจารยสุรีรัตน อนุเพ็ญ
ในปจจุบัน การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาจะตองมีการทําวิทยานิพนธหรือปริญญา
นิพนธหรืองานวิจัยเพื่อนําเสนอขอรับปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ในสถาบันที่ศึกษาอยู ตลอดจนการ
ทําวิจัยของนักวิจัยที่อยูในหนวยงานตาง ๆ หรือครูที่ทําวิจัยเพื่อขอเลื่อนตําแหนง ปรับเงินเดือน ซึ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่จะชวยผูวิจัยใหสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตองมีอยูดวยกันหลายโปรแกรม
นอกจากนี้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติก็เปนโปรแกรมหนึ่งที่เปนที่นิยมกันเปนสวนใหญ เนื่องมาจากใชงานได
งายและสามารถหามาใชไดงา ยและเนื่องจากขอเสนอแนะในการอบรมการใชโปรแกรม Excel เพื่อการวัดและ
ประเมิน ผลการเรียนรูขอองนักเรียนสําหรับครูแลว ผูเขาอบรมตองการอบรมการใชโปรแกรมที่ใหผลการ
วิเคราะหที่แมนยําและถูกตองนาเชื่อถือได นอกจากนี้ผูเขาอบรมยังตองการที่จะเรียนรูโปรแกรมที่ใชงายในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนั้นจึงเล็งเห็นวาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมีความสําคัญมากสําหรับการวิเคราะห
และประมวลผลในการทํางานวิจัย โดยมีเนื้อหาที่บรรยาย กลาวไดพอสังเขปดังนี้
วัตถุประสงคของโครงการ
1.
2.
3.
4.

เพื่อตองการใหมีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อตองการใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหและประมวลผลได
เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปเผยแพรใหกับผูอื่น
เพื่อบูรณาการกับวิชาหลักสถิติ วิชาสถิติธุรกิจ และวิชาความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน

วิธีการดําเนินงานเพือ่ เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อทําการวิเคราะหและประมวลผลในการทําวิจัยนั้นมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตรประชุมอาจารย เนื่องจากในรอบปที่ผานมาไดรับขอมูลจาก ผลการ
ประเมินโครงการ พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญวาครูและบุคลากรอยากใหมีการจัดอบรมการใชโปรแกรม
สําเร็จตรูปทางสถิติเพื่อนําไปใชในการทําผลงาน และที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งคณะทํางานใน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อทําการวิเคราะหและประมวลผลในการทําวิจัย
ขั้นที่ 2 จัดทําโครงการและนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโครงการ ภายหลังไดรับการ

อนุมัติเงินงบประมาณ หัวหนาโครงการดําเนินการประสานงานในเรื่อง จํานวนผูเขาอบรม วันเวลาและสถานที่
ใชในการอบรม
ขั้นที่ 3 เมื่อกําหนดวันเวลาไดแลว หัวหนาโครงการติดตอประสานงานวิทยากรที่จะมาบรรยายและ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาสถิติธุรกิจ และรายวิชาความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน จากนั้นจึงประชาสัมพันธและ
รอการตอบกลับจากครูที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 – 2 และครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 8
ขั้นที่ 4 มอบหมายใหนักศึกษาเตรียมพรอมพรอมดานการใชงานโปรแกรมทางสถิติ รวมทั้งจัดทํา
เอกสารสําหรับการอบรม
ขั้นที่ 5 ติดตอประสานงานวิทยากรเพื่อเตรียมความพรอมเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะใช อาหารกลางวัน
และอาหารวาง
ขั้นที่ 6 ดําเนินการจัดทําปายชื่อโครงการเพื่อใชในวันอบรม และปายแสดงการเดินทางมายังหอง
ประชุม
ขั้นที่ 7 กอนการดําเนินการอบรม 2 วัน หัวหนาโครงการดําเนินการประสานงานกับฝายอาคารสถานที่
เพื่อเตรียมความพรอมเรื่องอุปกรณตางๆ เชน เครื่องฉายภาพ LCD เครื่องเสียง จอภาพ เปนตน
ขั้นที่ 8 ในวันอบรมจัดการอบรมเชิงบรรยายเชิงทฤษฎีสลับกับการฝกปฏิบัติโดยการฝกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติไปตามลําดับความยากงายของตัวสถิติทดสอบ
ขั้นที่ 9 ประชุม สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรม และขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดโครงการ

องคความรูที่ไดจากการจัดทําโครงการ
จากการจัดโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อทําการวิเคราะหและประมวลผลในการทําวิจัยแกคุณครูผูเขารับการอบรม พบวาคุณครูสวนใหญ
จําเปนตองไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่องดังตอไปนี้
การวิจัยตองใชสถิติหลายกลุม ไดแก
กลุมที่ 1 สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ ทั้งรายขอ และทั้งฉบับ ที่เรียนมาในวิชาการประเมินผล
การเรียนหรือวัดผลประเมินผล เชน กรณี
1. แบบทดสอบการหาคุณภาพรายขอ เชน คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)
การหาคุณภาพทั้งฉบับ ไดแก การหาคาความเที่ยง เชน KR-20 และการหาคาความตรงใชดัชนี IOC
(ความสอดคลอง)
2. แบบสอบถามลักษณะที่เปนแบบประมาณคา การหาคุณภาพรายขอใชคาที (T- value)
การหาคาความเที่ยงใชสูตร Alpha Coefficient (α ) ของ Cronbach และในการหาคาความตรงของ
แบบสอบถามก็ใชการหาดัชนี IOC
สําหรับเครื่องมือแบบอื่น เชน แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ฯลฯ มีวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ
เชนกัน ศึกษาไดจากตําราการวัดผลประเมินผลทั่วไป
สรุปวา คุณครูที่จะทําวิจัยตองมีทักษะพื้นฐานดานการวัดผลประเมินผล และการหาคุณภาพของ
เครื่องมือที่จะใชในการวิจัยมากอน (ซึ่งมีสถิติมากมายหลายตัว) และสามารถใชคอมพิวเตอรชวยในการ
คํานวณคาสถิติไดอยางสะดวกรวดเร็ว
กลุมที่ 2 สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เชน คาเฉลี่ย (X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความถี่ รอยละ สถิติวัดความสัมพันธ เปนสถิติพื้นฐานที่ตองใชกับการวิจัยเกือบทุกเรื่อง
กลุมที่ 3 สถิติอางอิง (Inferential Statistics) หรือสถิติอนุมาน
สถิติอางอิง เปนสถิติที่ใชสรุปคาสถิติไปยังคาพารามิเตอร ใชในกรณีทําการวิจัยกับกลุมตัวอยาง
โดยมากจะใชในการทดสอบสมมุติฐานที่นักวิจัยตั้งไว (Hypothesis Testing) หรือ การทดสอบความมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Test of Significance)
หลักการเลือกสถิติใหเหมาะสม
1. การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อบรรยายขอมูล (กรณีทํากับประชากรทั้งหมด ใชสถิติบรรยาย)
หรือสรุปอางอิงจากกลุมตัวอยางไปยังคาประชากร (กรณีทําการวิจัยกับกลุมตัวอยาง ตองใชสถิติบรรยายและ
สถิติอางอิง)
2. จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชมีกี่กลุม
3. ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาอยูในระดับใดหรือมาตราใด ไดแก นามบัญญัติ จัดอันดับ อันตรภาค
อัตราสวน
4. ตัวแปรที่ใชมีกี่ตัว

เมื่อพิจารณาลักษณะสําคัญของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดแลว ตองเลือกสถิติอางอิง
ใหเหมาะกับลักษณะของขอมูล และขอตกลงเบื้องตนของสถิติแตและตัวซึ่งสถิติที่ใชในการอางอิงขอมูล
มี 2 ประเภท คือ
สถิติแบบพาราเมตริก (Parametric) ใชสําหรับขอมูลอันตรภาค อัตราสวน และ
แบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ใชสําหรับขอมูลที่อยูในระดับนามบัญญัติและจัดอันดับ
การเลือกใชสถิติอางอิงขอมูลที่ใชกันมากสรุปไดดังตาราง
ระดับการวัด
ขอมูล
นามบัญญัติ
จัดอันดับ

อันตรภาค
และ
อัตราสวน

สถิติที่เหมาะสม
กลุมตัวอยาง 1 กลุม
กลุมตัวอยาง 2 กลุม
Binomial test
Mcnemar test
2
χ - test
χ2 - test
Komogorovsminov test Sign test
Runs test
U - test

t –test
Z - test

T – test
Z – test
F - test

กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม
Cocharn Q-test χ2 - test
Friedman two-way
Analysis of variance
Kruskal –wallis one –way
Analysis of variance
Analysis of variance (ANOVA)
Analysis of covariance (ANCOVA)
MANOVA

เชน
1. สุมนักเรียนมา 9 คน เพื่อทดสอบความรูหลังจากที่อบรมไปแลว พบวานักเรียนไดคะแนน 6,
7, 9, 10, 5, 6, 4, 7, 5 ถาจะทดสอบวาคาเฉลี่ยของนกเรียนโรงเรียนแหงนั้นมีคาเทากับ 7 คะแนน (เกณฑ
ที่ตั้งไว) จริงหรือไม ขอมูลลักษณะนี้ใช t - test แบบ อิสระ (Independent)ทดสอบ เพราะเปนกลุม
ตัวอยาง 1 กลุมขนาดเล็ก (N < 30) และขอมูลเปนคะแนนอยูในระดับอันตรภาค
2. ตองการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชายและหญิงจํานวนกลุมละ 25
คน ตองใช t – test แบบอิสระ (Independent) ทดสอบ
3. ตองการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล โดยสุมตัวอยาง
มากลุมละ 500 คน ใช Z - test ทดสอบ
4. ในการทดสอบผูเขาอบรมกอนการอบรมและหลังการอบรม เพื่อดูประสิทธิผลของโครงการนี้
ตองใช t – test แบบ ไมอิสระ (Dependent)
5. ตองการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ กลาง เล็ก ใช
ANOVA ทดสอบ
6. จากการทดสอบความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร ผูดําเนินการโครงการ และผูรับบริการ ใน
โครงการอบรมอยางหนึ่งปรากฏวา กลุมผูบริหารเห็นวาดี 244 คน กลุมผูดําเนินการโครงการจํานวน 243
คน และกลุมผูรับบริการจํานวน 320 คน เห็นวาควรปรับปรุง จะทําการทดสอบวากลุมตัวอยางทั้ง 3
กลุมมีความคิดเห็นแตกตางกันหรือไม ตองใช χ2 - test เพราะขอมูลที่วัดมาเปนความถี่ (มาตรานาม
บัญญัติ)

7. คะแนนเกณฑปกติ (Norm) ของแบบทดสอบวัดความรูค ณิตศาสตรมีคาเทากับ 60 คะแนน
โรงเรียนแหงหนึ่งอางวานักเรียนของตนมีความรูมากกวาเกณฑมาตรฐาน เพื่อเปนการทดสอบคํากลาวอาง
ดังกลาว ผูวิจัยไดสุมนักเรียนของโรงเรียนนั้นมาจํานวน 40 คน แลวทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานวิชา
คณิตศาสตรปรากฏวา ไดคะแนนเฉลี่ย 62 คาสความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12 ขอมูลลักษณะนี้ ใช
Z – test แบบกลุมตัวอยางเดียวทดสอบเพราะเปนการทดสอบคาเฉลี่ยของประชากรกลุมเดียวที่มีขนาดใหญ
(N>30)

