
แบบฝึกหดัช้ินท่ี 6 เร่ือง การจดัการขอ้มูล 

 

 งานน้ีใหจ้บัคู่ 2 คน ท างานส่งช้ินน้ี (ส าหรับนิสิตท่ีไม่มีคู่ ใหบ้อกอาจารย ์และท าเป็นงานเด่ียวแทน 
และใหเ้ป็นจบัคู่ท่ีไม่เหมือนกบัแบบฝึกหดัช้ิน 3 และ 4) 
 ขอ้มูลโปรแกรม SPSS ท่ีใหท่้านมาทั้ง 4 ไฟล ์เป็นขอ้มูลการส ารวจนกัเรียนในสหรัฐอเมริกา จ านวน 
7,185 คน ในโรงเรียนจ านวน 160 โรงเรียน ขอ้มูลท่ีส ารวจนกัเรียนคือ เช้ือชาติ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยลกัษณะตวัแปรตา่งๆ เป็นดงัน้ี  
 

ช่ือตวัแปรใน
โปรแกรม 

ช่ือเตม็ รายละเอียด 

individ รหสัประจ าตวัของนกัเรียน  

Schooled รหสัประจ าตวัของโรงเรียน  
minority เช้ือชาติ 1 = เป็นชนกลุ่มนอ้ย (ไม่ใช่พวกผิวขาว), 0 = ไม่ไดเ้ป็นชน

กลุ่มนอ้ย 
female เพศหญิง 1 = เป็นเพศหญิง, 0 = เป็นเพศชาย 
ses สถานะทางเศรษฐกิจและ

สงัคม (ค านวณมาจาก
การศึกษา อาชีพ และรายได้
ของพอ่แม่) 

ถูกปรับใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน (z-score) มีค่าท่ีเป็นไปได้
ตั้งแต่ -4 (สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมไม่ดี) ถึง 4 (สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสงัคมดี) 

mathach ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

ยิง่สูงแสดงวา่ผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ดี 

 

 ไฟลท์ั้ง 4 ไฟลจ์ะมีลกัษณะดงัน้ี 

 ไฟลท่ี์ 1 ประกอบไปดว้ยรหสัประจ าตวัของนกัเรียน เช้ือชาติ และเพศ ของนกัเรียนเลขท่ี 1 – 

4000 

 ไฟลท่ี์ 2 ประกอบไปดว้ยสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนเลขท่ี 1 – 4,000 

 ไฟลท่ี์ 3 ประกอบไปดว้ยรหสัประจ าตวัของนกัเรียน เช้ือชาติ และเพศ ของนกัเรียนเลขท่ี 4,001 

– 7,185 

 ไฟลท่ี์ 4 ประกอบไปดว้ยสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนเลขท่ี 4,001 – 7,185 

ใหท่้านวเิคราะห์ดงัตอ่ไปน้ี 
1. ใชค้  าสัง่ Merge File ในการรวมไฟลท์ั้ง 4 ไฟลใ์หอ้ยูใ่นไฟลเ์ดียว 
2. เปล่ียนระดบัหน่วยตวัอยา่ง จากระดบันกัเรียนเป็นระดบัโรงเรียน โดยการใชค้  าสัง่ Aggregate 

ใหไ้ฟลใ์หม่ท่ีรวมเรียบร้อยแลว้มีตวัแปรรหสัประจ าตวัโรงเรียน จ านวนนกัเรียน ร้อยละของ
นกัเรียนท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ย ร้อยละของนกัเรียนท่ีเป็นเพศหญิง ค่าเฉล่ียของสถานะทางเศรษฐกิจ
และสงัคม และค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 



3. ใหท่้านน าขอ้มูลระดบันกัเรียน มาวาดกราฟฮิสโตแกรมของสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แยกเพศ (ใชค้  าสัง่ Split files) 

4. ใหท่้านน าขอ้มูลระดบัโรงเรียน เลือกเฉพาะโรงเรียนท่ีมีชนกลุ่มนอ้ยมากกวา่ 20 % (ใชค้  าสัง่ 
Select cases) มาวาดกราฟฮิสโตแกรมร้อยละของเพศในแต่ละโรงเรียน 

การส่งงานใหส่้งดงัน้ี 

1. ขอ้ท่ี 1 ใหส่้งงานเป็นไฟล ์Data ท่ี Merge เสร็จแลว้ โดยใหต้ั้งช่ือไฟลถื์อวา่ขอ้น้ีเป็นขอ้ท่ี 1 

(ส่วนท่ีเป็นขอ้ใหต้ั้งเป็น 01) 

2. ขอ้ท่ี 2 ใหส่้งงานเป็นไฟล ์Data ท่ี Aggregate เสร็จแลว้ โดยใหต้ั้งช่ือไฟลถื์อวา่ขอ้น้ีเป็น 
ขอ้ท่ี 2 

3. ขอ้ท่ี 3 ใหส่้งเป็นไฟล ์Syntax และไฟล ์Output 

4. ขอ้ท่ี 4 ใหส่้งเป็นไฟล ์Syntax และไฟล ์Output (ขอ้ท่ี 3 และขอ้ท่ี 4 ใช ้Syntax และ 
Output คนละไฟลก์นั) 

ส่งรวมทั้งหมด 6 ไฟล ์การตั้งช่ือใชห้ลกัการเหมือนกบัแบบฝึกหดัช้ินท่ี 3 - 5 

 ส่งเขา้ท่ี Email psunthud@hotmail.com ทุกคน (ถา้กนัขอ้ผิดพลาด อาจส่งงานของท่านส ารอง
เขา้ท่ี psunthud@yahoo.co.th ไดอี้กทางหน่ึง 
 Email ท่ีท่านใชใ้นการส่งงาน ขอใหเ้ป็น Email ท่ีช่ือและนามสกลุเป็นช่ือและนามสกลุจริงของท่าน 
มิฉะนั้นอาจารยจ์ะไม่รู้วา่ท่านคือใคร 
 

ก าหนดภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. 
ส าหรับงานท่ีอาจารยไ์ดรั้บแลว้ อาจารยจ์ะเขียนลงใน Announcement ใน Blackboard วา่ไดง้านของใคร

บา้งแลว้ ถา้นิสิตท่ีส่งงานแลว้ แต่พบวา่อาจารยไ์ม่ไดรั้บ ใหส่้งใหม่อีกคร้ังหน่ึงภายใน  
วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายในเวลา 8.00 น. อาจารยจ์ะเขียนลงใน Announcement อีกคร้ังหน่ึง 

ถ้านิสิตคนใดไม่พบว่างานของตนเองอยู่ใน Announcement คร้ังทีส่อง ถือว่าท่านไม่ได้ส่งงาน 
 

 ท าอยา่งไรบา้ง ท่ีจะท าใหง้านน้ีท าคะแนนไดดี้ 

1. ส่งไฟลค์รบ 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
3. ท าครบทุกขอ้ 

4. ตั้งช่ือไฟลถู์กตอ้ง 
5. ส่งงานตรงเวลา 
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