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บทที่ 5
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี



การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี

สามารถท าได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
• การแจกแจงความถี่แบบทางเดียว
• การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง



การแจกแจงความถี่แบบทางเดียว

• การน าเสนอข้อมูลท่ีแสดงคุณลักษณะใดเพียงลักษณะเดียวมา
จ าแนกหรือแจกแจงความถี่

• ตัวแปรท่ีควรจะน าเสนอในรูปของการแจกแจงควรจะเป็นตัวแปร
ท่ีมีค่าไม่มากนัก คือตัวแปรท่ีมีระดับการวัดในมาตรานามบัญญัติ
หรือมาตราอันดับ

• ถ้าเป็นตัวแปรในมาตราอันตรภาคและอัตราส่วนก็ควรจะมีการ
จัดเป็นกลุ่มก่อน



ตัวอย่างการน าเสนอการแจกแจงความถี่แบบทางเดียว
ตารางที.่.  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ

ต่ ากว่าปริญญาตรี 35 31.82

ปริญญาตรี 42 38.18

ปริญญาโท 23 20.91

ปริญญาเอก 10 9.09

รวม 110 100



ค าอธิบายใต้ตาราง

จากตารางที…่ กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.18 รองลงมาเป็นผู้จบการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรีและปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.82 และ 20.91 ตามล าดับ โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีน้อยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 9.09



ตารางที่..แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน

(ให้นักศึกษาเขียนค าอธิบายใต้ตาราง)

ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน ร้อยละ
ต่ ากว่า  10  ปี
10 – 15      ปี
16 – 25      ปี
26  ปี  ขึ้นไป 

101
56
52
61

37.41
20.74
19.26
22.59

รวม 270 100.00



การแจกแจงความถ่ีแบบหลายทาง

ตัวอย่างการน าเสนอการแจกแจงความถ่ีแบบหลายทาง
อาจท าได้ 2 ลักษณะดังนี้
แบบท่ี 1 แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนท้ังหมดตามแถว (Row) 
แบบท่ี 2  แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนท้ังหมดตามหลัก (Column)
แบบท่ี 3 แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนท้ังหมด



การแจกแจงความถ่ีแบบหลายทาง

การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง

เป็นการน าเสนอข้อมูลต้ังแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป มาจ าแนกหรือ
แจกแจงพร้อม ๆ กัน เช่น 

จ าแนกข้อมูลตาม เพศ และระดับการศึกษา จ าแนกข้อมูลตาม
ระดับความพึงพอใจกับอาชีพ หรือ จ าแนกข้อมูลตามภาค อาชีพ 
และ สถานภาพ



การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง

แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนท้ังหมดตามแถว (Row)

ตารางท่ี…แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศและ
ระดับการศึกษา

เพศ ระดับการศึกษา รวม

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ชาย 23 30 16 7 76

30.26 39.47 21.05 9.21 100.00

หญิง 13 18 11 9 51

25.49 35.29 21.57 17.65 100

รวม 36 48 27 16 127



แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนท้ังหมดตามหลัก (Column)
ตารางที.่.แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา

เพศ ระดับการศึกษา รวม

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ชาย 23 63.33 30 63.41 16 65.00 7 57.14 76

หญิง 13 36.67 18 36.59 11 35.00 9 42.86 51

รวม 36 100 48 100 27 100 16 100 127



แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนท้ังหมด
ตารางที่.. แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา

เพศ ระดับการศึกษา รวม
(ร้อยละ)ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ชาย
(ร้อยละ)

23 30 16 7 76

18.25 23.81 12.70 5.56 60.32

หญิง
(ร้อยละ)

12 18 11 9 50

9.52 14.29 8.73 7.14 39.68

รวม
(ร้อยละ)

36 48 27 16 126

28.57 38.10 21.43 12.70 100.00


