คู่มือสำหรับผูเ้ ริ่ มต้นใช้งำน Genstat®-EDU

คำนำ
คู่มือสำหรับผูเ้ ริ่ มต้นใช้งำน Genstat®-EDU ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่มีควำมสนใจและเริ่ ม ต้น
เรี ยนรู้กำรใช้งำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงสถิติ Genstat®-EDU โดยได้รวบรวมฟังก์ชันพิ้นฐำนที่จำเป็ นต่อ
กำรใช้งำน อำทิ กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนำ (Descriptive analysis) กำรออกแบบกำรทดลอง (Design of
experiment, DOE) กำรเปรี ยบเทียบระหว่ำง 2 ตัวแปร (T-test) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว
(One-way ANOVA) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ 2 ทำง (Two-way ANOVA) เป็ นต้น คู่มือฉบับ
นี้ ไ ด้แสดงขั้นตอนและวิธีกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบอย่ำงง่ำย เพื่อ ให้ผูใ้ ช้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจและนำไป
ปฏิบตั ิตำมได้ ท้ำยนี้ หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำผูใ้ ช้ทุกท่ำนจะสนุกกับกำรเรี ยนรู้และใช้งำนโปรแกรมสำเร็ จ รู ป
Genstat®-EDU และสำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุก ต์ใ ช้อ ย่ำ งเหมำะสมและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่อ
งำนวิจยั ของท่ำน
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1. องค์ประกอบหลักของ Genstat®-EDU
Menu bar

Standard toolbar

Spreadsheet toolbar

Start page

Navigator pane

Status bar

องค์ประกอบหลักของ Genstat®-EDU ได้แก่
• Start page เป็ นหน้ำเริ่ มต้นเมื่อเข้ำใช้งำน Genstat®-EDU รวบรวมลิ้งค์สำหรับเปิ ดไฟล์ต่ำง ๆ
เว็บไซต์ และควำมช่วยเหลือ (Help) โดยหน้ำ Start page แสดงไฟล์และข้อมูลที่ใช้งำนล่ำสุด และ
เมนูที่ถูกใช้งำนบ่อยที่สุด
• Menu bar แสดงเมนูหลักในกำรใช้งำนซอฟท์แวร์ ดังนี้
o File: สำหรับเปิ ดข้อมูล และบันทึกผลกำรวิเครำะห์
o Edit: สำหรับคัดลอก และวำงบำงคำสั่ง
o View: เปลี่ยนรู ปแบบกำรนำเสนอในหน้ำต่ำงอื่น ๆ
o Run: ใช้เมื่อต้องกำรประมวลผลโดยใช้ Genstat®-EDU command language
o Data: สำหรับกำรนำเข้ำข้อมูล และกำรจัดกำรตัวแปร
o Spread: สำหรับกำรสร้ำงชุดข้อมูลใหม่ รวมถึงกำรจัดกำรข้อมูลในแต่ละคอลัมภ์
o Graphics: สำหรับกำรสร้ำงกรำฟต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรนำเสนอข้อมูล
o Stats: สำหรับวิเครำะห์สถิติในรู ปแบบต่ำง ๆ
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o Tools: สำหรับจัดกำร working environment, แถบเครื่ องมือ กำรเปลี่ยนสี ตัวอักษร และ
ขนำดตัวอักษร
o Window: สำหรับกำรจัดกำรหน้ำต่ำงของ Genstat EDU
o Help: รวบรวมเมนูช่วยเหลือต่ำง ๆ เช่น Genstat help, คู่มือกำรใช้งำน (ไฟล์ pdf), เว็บไซต์
และ video tutorials เป็ นต้น
• Toolbar แถบเครื่ องมือ มี 2 แถบ ได้แก่ Standard toolbar แสดงปุ่ มเครื่ องมือที่จำเป็ นต่อกำรใช้งำน
ซอฟท์แวร์ และ Spreadsheet toolbar สำหรับกำรจัดกำรหน้ำ Genstat spreadsheet โดยเมื่อนำเมำส์
ไปวำงที่ปุ่มเครื่ องมือจะปรำกฎรำยละเอียดของเครื่ องมือนั้น ๆ ทั้งนี้สำมำรถเพิ่ม-ลดและจัดกำรปุ่ ม
เครื่ องมือต่ำง ๆ ได้โดยเข้ำไปที่เมนู Tools | Customize Toolbar
Standard toolbar
Spreadsheet toolbar
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เมนู Tools | Customize Toolbar สำหรับจัดกำรแถบเครื่ องมือ

• Status bar แสดงสถำนะกำรทำงำนของซอฟท์แวร์
• Genstat windows ซอฟท์แวร์รองรับกำรทำงำนแบบ multiple-window approach ทำให้สำมำรถเปิ ด
หลำยหน้ำต่ำงได้พร้อมกัน โดยมีหน้ำต่ำงที่สำคัญ ดังนี้
o Genstat spreadsheet หน้ำต่ำงแสดงข้อมูลในรู ปแบบ row-column โดยผูใ้ ช้สำมำรถแก้ไข
จัดกำรข้อมูลได้
o Output window หน้ำต่ำงแสดงผลลัพท์ที่ได้จำกกำรทำงำนทั้งหมดในรู ปแบบข้อควำม
ได้แก่ คำสัง่ ผลกำรวิเครำะห์ คำเตือน และข้อผิดพลำด ยกเว้นรู ปกรำฟที่จะแสดงแยกใน
Genstat Graphics Viewer
o Input Log หน้ำต่ำงแสดงคำสั่ง (Genstat command language) ทั้งหมดที่ถูกใช้งำน
o Event Log หน้ำต่ำงแสดงคำเตือนและข้อผิดพลำดต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรวิเครำะห์
ข้อมูล
o Genstat graphics viewer หน้ำต่ำงแสดงรู ปกรำฟที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้เมนู
Graphics และ Stats โดยสำมำรถทำกำรปรับเปลี่ยน/แก้ไข และบันทึกเป็ นไฟล์รูป (เช่น
ไฟล์ jpg, tif, png, pdf เป็ นต้น) ได้
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Genstat Spreadsheet

Output Window

Input Log
Genstat Graphics Viewer

Event Log

• Navigator pane เป็ นส่วนแสดงข้อมูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ แยกเป็ นส่วน ๆ ดังนี้
o Data view แสดงรำยละเอียด รู ปแบบและโครงสร้ำงข้อมูลทั้งหมดที่กำลังเปิ ดใช้งำนอยูใ่ น
ขณะนั้น โดยแยกเป็ นแต่ละชนิดของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลในรู ปแบบ vectors, metrics,
scalars, tables, pointers และข้อมูลชนิดอืน่ ๆ
o Window view แสดงหน้ำต่ำงกำรทำงำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย
▪ Output หน้ำต่ำงผลลัพท์
▪ Input Log หน้ำต่ำงคำสั่ง
▪ Event Log หน้ำต่ำงคำเตือนและข้อผิดพลำด
▪ Books แสดงหน้ำต่ำงข้อมูล (Genstat spreadsheet) ที่เปิ ดใช้งำนอยูใ่ นขณะนั้น
▪ Menus แสดงเมนูท้งั หมดที่เปิ ดใช้งำนอยูใ่ นขณะนั้น
▪ Text แสดงหน้ำต่ำงข้อควำม (text file) ทั้งหมดที่เปิ ดใช้งำนอยู่ในขณะนั้น
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Data view

Window view
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2. กำรนำเข้ำและจัดกำรข้อมูล
ในคู่มือนี้เป็ นกำรแสดงขั้นตอนแบบง่ำยในกำรเริ่ มต้นใช้งำน Genstat®-EDU โดยแสดงตัวอย่ำงกำร
นำเข้ำข้อมูลที่อยู่ในรู ปแบบไฟล์ gsh และ MS-excel กำรจัดกำรตัวแปร และกำรคำนวณค่ำอย่ำงง่ำยเท่ำนั้น
ซึ่งรำยละเอียดในกำรนำเข้ำและกำรจัดกำรข้อมูลทั้งหมดสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำก Genstat Guides เรื่ อง
Introduction to Genstat for Windows โดยเข้ำ ไปที่ เ มนู Help | Genstat Guides | Introduction to Genstat for
Windows

2.1 กำรนำเข้ ำข้ อมูลตัวอย่ำงใน Genstat®-EDU
วิธีกำร:
1. ไปที่เมนู File | Open Example Data Sets
2. เลือกไฟล์ขอ้ มูลที่ตอ้ งกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ไฟล์ Ant.gsh (ไฟล์ *.gsh หมำยถึง Genstat spreadsheet)
จำกนั้นกดปุ่ ม Open data
3. ข้อมูลทีไ่ ด้จะถูกเปิ ดในหน้ำต่ำง Spreadsheet
C

A

B

หมำยเหตุ ข้อมูลตัวอย่ำงทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่ C:\Program Files\GenEdu\Data
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2.2 กำรนำเข้ ำข้ อมูลจำกไฟล์ MS-excel
วิธีกำร:
1. เมนู File | Open -> เลือกตำแหน่งของไฟล์ที่บนั ทึกไว้ (C:\Program Files\GenEdu\Data) -> เลือก
ไฟล์ Bacteria.xls -> กด Open
หรื อ กดไอคอน บน Spreadsheet toolbar แล้วเลือกไฟล์ที่ตอ้ งกำรนำเข้ำข้อมูล
หรื อ ใช้เมนู File | Open Example Data Sets -> เลือกไฟล์ Bacteria.xls -> กด Open data
2. ดำเนินกำรตำมภำพ จำก A ถึง E
ตัวอย่ำงข้อมูล bacteria ในหน้ำ Genstat data

A เลือกนำเข้ำข้อมูลในหน้ำ Genstat Data -> กด Next

B ยืนยันข้อมูลที่จะนำเข้ำ -> กด Next

C เลือกคอลัมภ์ที่ตอ้ งกำรนำเข้ำ -> กด Next
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D กด Finish (ใช้ default ของโปรแกรม)

E ข้อมูลถูกเปิ ดใน Genstat spreadsheet และพร้อมใช้งำน

2.3 กำรจัดกำรชนิดข้ อมูล
ข้อ มูล ทั้งหมดเมื่อ นำเข้ำในโปรแกรม Genstat®-EDU แล้ว ผูใ้ ช้ต้อ งทำกำรระบุชนิ ดของข้อ มู ล
เสี ยก่อน แล้วจึงทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลในขั้นต่อไป เนื่ องจำกกำรใช้ชนิ ดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะมีทำให้
ได้ผลกำรวิเครำะห์ที่ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน
ชนิดของข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
• Sheet type ได้แก่ ข้อมูลชนิด vector, matrix, symmetric matrix, diagonal matrix, table และ scalar
• Column type ได้แก่ ข้อมูลที่เป็ น variate, factor, text และ units vector
ข้อมูล: Bacteria.xls
ใน Data view ของโปรแกรม จะเห็นว่ำข้อมูล
• ในคอลัมภ์ crop เป็ นชนิด factor (แทนด้วย
เครื่ องหมำยตกใจสีแดง) และ
• ข้อมูลในคอลัมภ์ counts เป็ น variate (แทน
ด้วยตัวอักษร V สีฟ้ำ)
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ตัวอย่ำง: ต้องกำรเปลี่ยนชนิดข้อมูลในคอลัมภ์ crop จำก Factor เป็ น Text
วิธีกำร: สำมำรถทำได้หลำยวิธี ได้แก่
วิธีที่ 1 คลิกขวำที่หัวคอลัมน์ “crop” -> เลือก Convert to Text -> จำกนั้นสังเกตหัวคอลัมน์เปลี่ยนไปใช้
สัญลักษณ์รูปตัว T สี เขียว
วิธีที่ 2 ดับเบิลคลิกที่หัวคอลัมน์ “crop” -> กดปุ่ ม Convert -> ดำเนินกำรตำมภำพ A
A เลือก “crop” -> เลือก Text -> กด OK

วิธีที่ 3 ใช้เมนู Spread | Column | Convert -> เลือกคอลัมน์ “crop” -> ดำเนินกำรตำมภำพ A
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2.4 กำรคำนวณค่ำตัวแปร
ข้อมูล: Sulphur.gsh
ข้อมูลตัวอย่ำงกำรทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบค่ำปริ มำณซัลเฟอร์
ในอำกำศที่วดั ได้ในวันที่มีฝนตกและฝนไม่ตก เนื่องจำก
หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์เชื่อว่ำ ฝนสำมำรถชะล้ำงซัลเฟอร์
ในอำกำศได้
•
•
•
•

Sulphur: ปริ มำณซัลเฟอร์
Windsp: ควำมเร็วลม
Winddir: ทิศทำงลม
Rain: ฝน

ตัวอย่ำง: ต้องกำรคำนวณค่ำข้อมูลในคอลัมภ์ Sulphur ให้อยูใ่ นรู ป logarithm base 10
วิธีกำร:
1. เปิ ดข้อมูล Sulphur.gsh (เมนู File | Open Example Data Sets -> เลือกไฟล์ -> คลิก Open data)
2. เข้ำไปที่เมนู Data | Calculations -> คลิกที่ปุ่ม Functions

3. กรอกข้อมูลในส่วนต่ำง ๆ -> คลิก OK
a. X: “Sulphur” (ดับเบิลคลิกที่ Sulphur ในช่อง Available data)
b. Function class: “Transformations” (เลือกจำก drop-down list)
c. Function:
“Logarithm to base 10” (เลือกจำก drop-down list)
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4. สังเกต ช่องบนสุดจะปรำกฏสูตรกำรคำนวณ LOG10(Sulphur) -> กรอกข้อมูล ดังนี้
a. Save result in: “Log_sulphur” (สำหรับตั้งชื่อตัวแปรใหม่ที่ได้จำกกำรคำนวณ)
b. คลิ๊ก Display in spreadsheet: -> เลือก [Sulphur.gsh]Sulphur เพื่อแสดงข้อมูลที่คำนวณใหม่
ในหน้ำ spreadsheet เดิม หำกต้องกำรแสดงข้อมูลในหน้ำต่ำงใหม่ เลือก New spreadsheet
c. กด Run

5. คอลัมภ์ทถี่ ูกคำนวณใหม่ Log_sulphur จะปรำกฏในหน้ำ spreadsheet[Sulphur.gsh]

11

6. หำกต้องกำรบันทึกข้อมูลเป็ นไฟล์ใหม่ เลือก File | Save As -> เลือก working directory ที่ตอ้ งกำร
บันทึก -> กำหนดชื่อและเลือกรู ปแบบไฟล์ (เช่น *.gsh, *.xlsx, *.xls เป็ นต้น) -> กด Save
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สัญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับกำรคำนวณใน Genstat®-EDU
บวก
+
-

ลบ

*

คูณ

/

หำร

.

ปฏิกิริยำร่ วม

<

น้อยกว่ำ

<=

น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ

>

มำกกว่ำ

>=

มำกกว่ำหรื อเท่ำกับ

==

เท่ำกับ

/=

ไม่เท่ำกับ

.IN.

มีค่ำเท่ำกับค่ำอื่น ๆ ในชุดข้อมูลเดียวกัน

.NI.

มีควำมหมำยตรงกันข้ำมกับ .IN.

.AND.

และ: a และ b เป็ นจริ ง

.OR.

หรื อ: a หรื อ b หรื อ a และ b เป็ นจริ ง

.NOT.

ไม่: a เป็ นจริ ง

.EOR.

หรื อ: a หรื อ b อย่ำงใดอย่ำงนั้นที่เป็ นจริ ง
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3. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนำ (Descriptive analysis)
ข้อมูล: Sulphur.gsh
วิธีกำร:
1. เปิ ดข้อมูล Sulphur.gsh (เมนู File | Open Example Data Sets -> เลือกไฟล์ -> คลิก Open data)
2. เปิ ดเมนู Stats | Summary Statistics | Summary Statistics -> กรอกข้อมูลตำมภำพ -> กด Run
A เลือกตัวแปรจำกช่อง Available data: ไปยัง
Variates: โดยใช้กำรดับเบิลคลิก หรื อ
ใช้ลูกศร (->)
B ข้อมูลถูกแบ่งกลุ่มโดย...
C เลือกค่ำสถิติที่ตอ้ งกำรคำนวณ

D เลือกกรำฟที่ตอ้ งกำร
E

กด Run

3. ผลกำรวิเครำะห์แสดงในหน้ำ Output และกรำฟ boxplot แสดงใน Genstat graphics viewer
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4. กำรแสดงข้อมูลเป็ นภำพ (Data visualization)
ข้อมูล: Sulphur.gsh
ตัวอย่ำง: สร้ำงแผนภูมิแท่ง (2D Histogram) จำกข้อมูลในคอลัมภ์ Sulphur
วิธีกำร:
1. เปิ ดข้อมูล Sulphur.gsh (เมนู File | Open Example Data Sets -> เลือกไฟล์ -> คลิก Open data)
2. คลิกเมนู Graphics | Create Graph -> เลือกรู ปแบบข้อมูลในกล่อง What is the form of the data?
เป็ น “Single variate”-> เลือกชนิดของกรำฟทีต่ อ้ งกำรสร้ำง “2D Histogram” -> กด OK
หรื อ ใช้เมนู Graphics | Histogram

A

B

3. เลือกตัวแปรที่ตอ้ งกำรสร้ำงกรำฟ -> เลือก “Sulphur” ใส่ในช่อง Data variates -> กด Run
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C

D

4. หรื อหำกต้องกำรระบุขอ้ มูลอื่น เช่น ชื่อกรำฟ ชื่อแกน x และ y และขนำดของกรำฟ -> ตั้งค่ำที่แท็บ
Options, X-Axis, Y-Axis และ Frame -> กด Run
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ตัวอย่ำง Histogram of Sulphur

หำกต้องกำรแก้ไขกรำฟ ใช้วิธีกำรดับเบิลคลิกที่รูปภำพ -> เปลี่ยนกำรตั้งค่ำในหน้ำ Options
ตัวอย่ำง: แก้ไขสี ในแท่งกรำฟจำกแดงเป็ นม่วง
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5. กำรออกแบบกำรทดลอง (Design of experiment)
ตัวอย่ำง 1: ทำกำรออกแบบกำรทดลองแบบ RCBD โดยมีจำนวนปัจจัย 10 ระดับ และจำนวนซ้ ำ 3 ซ้ ำ
วิธีกำร:
1. เปิ ดเมนู Stats | Design | Generate a standard design
2. ทำกำรตั้งค่ำ ดังนี้
A เลือกชนิด Design: One-way design (in
randomized blocks)
B ตั้งค่ำองค์ประกอบต่ำง ๆ
- Blocks: ระบุชื่อและจำนวนบล็อค ในที่น้ ี
อำจหมำยถึง จำนวนซ้ ำ
- Units within blocks: ระบุชื่อหน่วยกำร
ทดลองภำยในบล็อค
- Treatment: ระบุชื่อและจำนวนทรี ทเมนต์

C กด Run

3. Layout และตำรำง ANOVAของแผนกำรทดลองแสดงในหน้ำต่ำง Output และ Spreadsheet
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ตัวอย่ำง 2: อยำกทรำบว่ำต้องมีจำนวนซ้ ำเท่ำไหร่ จึงจะสำมำรถแยกควำมแตกต่ำงของทรี ทเมนต์ได้ โดย
กำหนดค่ำตำม default คือ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05, power ในกำรทดสอบ 80%, ขนำดของควำม
แตกต่ำงระหว่ำงทรี ทเมนต์ เท่ำกับ 1, ควำมแปรปรวนภำยในบล็อคหรื อซ้ ำ เท่ำกับ 1, กำรทดสอบ
แบบ 2 ทำง (two-sided test)
วิธีกำร:
1. เปิ ดเมนู Stats | Design | Generate a standard design -> กดปุ่ ม Replications required
2. ทำกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ (ในที่น้ ีใช้ defaults) -> กด OK

A กำหนดค่ำต่ำงๆ ที่ใช้สำหรับทดสอบ

B
ปุ่ มช่วยเหลือ ให้รำยละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเมนูน้ ี

3. ผลกำรวิเครำะห์ในหน้ำต่ำง Output
19

จำนวนซ้ ำที่ตอ้ งกำรเพื่อให้สำมำรถแยก
ควำมแตกต่ำงอิทธิพลของทรี ทเมนต์
เท่ำกับ 1 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และมี
power อย่ำงน้อย 80% คือ 16 ซ้ ำ
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6. กำรเปรียบเทียบระหว่ำง 2 ตัวแปร (T-test)
ข้อมูล: Manufacture.gsh
ข้อมูลชุดนี้ได้จำกกำรทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบผลผลิต (yield) ที่ได้จำก
วิธีกำรผลิต 2 วิธี ได้แก่ standard method และ new method
คำถำม: ผลผลิตที่ได้จำกทั้ง 2 วิธี มีค่ำเท่ำกันหรื อไม่
ทดสอบสมมติฐำน: µ1 = µ2 หรื อไม่ (two-sided test)
ข้อสังเกต: ข้อมูลผลผลิตของทั้ง 2 วิธี ถูกจัดในไว้ในคอลัมภ์เดียวกันแต่
แยกได้ดว้ ยวิธีกำรผลิต -> ข้อมูลอยูใ่ นรู ปแบบ one variate with group
factor

วิธีกำร:
1. เปิ ดเมนู Stats | Statistical Tests | One- and two- sample t-tests
2. ตั้งค่ำตำมภำพด้ำนล่ำง -> กด Run

A

B

C

3. ผลกำรวิเครำะห์
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ค่ำเฉลี่ย ควำมแปรปรวน ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำควำม
คลำดเคลือ่ นมำตรฐำนของทั้ง 2
ทรี ทเมนต์

ค่ำสถิติ t-test เท่ำกับ 2.95 ที่ d.f =14
มีค่ำ p-value = 0.011 (น้อยกว่ำระดับนัยสำคัญ 0.05)
สรุ ป ทั้ง 2 วิธีให้ค่ำเฉลี่ยของผลผลิตแตกต่ำงกัน
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7. กำรวิเครำะห์ ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-way ANOVA)
7.1 ข้ อมูลแบบ no blocking design
ข้อมูล: Rat.gsh
กำรทดลองเพื่อศึกษำอิทธิพลของสำรอำหำรต่อกำรเจริ ญเติบโตของหนู
โดยหนู 20 ตัวจะถูกสุ่มให้ได้รับสำรอำหำรแต่ละชนิด ๆ ละ 4 ตัว
• ปัจจัย คือ สำรอำหำร (diet) จำนวน 5 ชนิด (a, b, c, d และ e)
• ตัวแปร คือ น้ ำหนักของหนูหลังได้รับสำรอำหำร (weight)
คำถำม: สำรอำหำรแต่ละชนิดมีผลต่อกำรเจริ ญเติบโตของหนูหรื อไม่

วิธีกำร:
1. เปิ ดเมนู Stats | Analysis of Variance | One- and Two-way
2. กรอกรำยละเอียดตำมภำพ
A เลือกกำรวิเครำะห์แบบทำงเดียว
B ระบุตวั แปรตำมและทรี ทเมนต์

C กด Run

3. ผลกำรวิเครำะห์ในหน้ำต่ำง Output แสดงตำรำง ANOVA และค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักหนูในสำรอำหำรแต่
ละชนิด
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อิทธิพลของ diet ค่ำ p-value = 0.003 (น้อยกว่ำ
 = 0.05)
สรุ ป สำรอำหำรมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของหนู
ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ

ค่ำเฉลี่ยสำรอำหำรแต่ละชนิด

4. หำกต้องกำรให้โปรแกรมแสดงค่ำวิเครำะห์อื่น ๆ และรู ปกรำฟ สำมำรถเลือก “Options”
จำกหน้ำต่ำงเมนู One- and two- way Analysis of variance -> เลือกค่ำวิเครำะห์และ
กรำฟที่ตอ้ งกำร -> กด OK -> กด Run

เลือกค่ำและกรำฟที่ตอ้ งกำร

ตัวอย่ำงผลกำรวิเครำะห์เพิ่มเติม
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7.2 กำรเปรียบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison)
5. หำกต้องกำรเปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ยของสำรอำหำรแต่ละชนิด สำมำรถใช้ฟังก์ชนั่ “Multiple
comparisons” โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
a. ทำกำร activate ฟังก์ชนั่ นี้ โดยไปที่เมนู Tools | Options บนเมนูบำร์
b. ไปที่แท็บ Menus -> ในช่อง Customize เลือก “Show multiple comparisons on menus” ->
กด OK

Note: ขั้นตอนนี้ ทำกำรตั้งค่ำเพียงครั้งเดียวเพื่อ activate ปุ่ ม “Multiple comparisons”
หลังจำกนั้นจะสำมำรถใช้ฟังก์ชนั่ นี้จำกเมนูต่ำง ๆ ได้
c. กลับไปที่หน้ำต่ำงเมนู One- and two- way Analysis of variance -> เลือก Options -> เลือก
Multiple comparisons
OK -> กด Run

-> เลือกค่ำที่ตอ้ งกำร -> กด OK -> กด
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เลือกทรี ทเมนต์ที่ตอ้ งกำร
ทดสอบ

เลือกวิธีทดสอบ กำหนดระดับ
นัยสำคัญ และกำรแสดงผลที่
ต้องกำร

d. ผลกำรวิเครำะห์ Multiple regression ด้วยวิธี Bonferroni test
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7.3 ข้ อมูล Randomized-block design
ข้อมูล: Ratlitters.gsh
กำรทดลองเพื่อศึกษำอิทธิพลของสำรอำหำรต่อกำรเจริ ญเติบโตของหนู
โดยหนูที่ใช้ในกำรทดลองมีจำนวน 8 ครอก ๆ ละ 5 ตัว แต่ละตัวจะถูก
สุ่มให้ได้รับสำรอำหำรคนละชนิด และหนูในครอกเดียวกันจะถือว่ำมี
ควำมคล้ำยคลึงกันมำกกว่ำครอกอื่น ดังนั้น ครอกจึงเท่ำกับบล็อก
•
•
•
•

Litter: ครอกหนูที่ 1-8
Rat: หนูตวั ที่ 1-5 ในแต่ละครอก
Diet: สำรอำหำร 5 ชนิด (A-E)
Gain: น้ ำหนักหนูหลังได้รับสำรอำหำร

วิธีกำร:
1. เปิ ดเมนู Stats | Analysis of Variance | One- and Two-way
2. กรอกรำยละเอียดตำมภำพ
A เลือกกำรวิเครำะห์แบบทำงเดียว
B ระบุตวั แปรตำมและทรี ทเมนต์
C ระบุ block structure
D กด Run

3. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
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อิทธิพลจำก block

อิทธิพลจำก diet มีค่ำ p-value = 0.103
(น้อยกว่ำ  = 0.05)
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8. กำรวิเครำะห์ ควำมแปรปรวนแบบสองทำง (Two-way ANOVA)
ข้อมูล: Canola.gsh
กำรทดลองเพื่อศึกษำอิทธิพลของปุ๋ ย N และ S ต่อ
ผลผลิตคำโนลำ (canola)
• ทรี ทเมนต์ 2 ชนิด คือ N และ S
• ใช้แผนกำรทดลองแบบ RBD (block = บล็อก,
plot = หน่วยทดลองภำยในบล็อก)

วิธีกำร:
1. เปิ ดเมนู Stats | Analysis of Variance | One- and Two-way
2. กรอกรำยละเอียดตำมภำพ -> กด Run
A เลือกกำรวิเครำะห์แบบทำงเดียว
B ระบุตวั แปรตำม ทรี ทเมนต์ และ
บล็อก
C เลือก “Include interaction”
เพื่อทดสอบปฏิกิริยำร่ วม
ระหว่ำงทรี ทเมนต์

3. ผลกำรวิเครำะห์
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ค่ำควำมแปรปรวนจำก
อิทธิพลของ block
อิทธิพลของ N
อิทธิพลของ S
อิทธิพลปฏิกิริยำร่ วม N และ S

ค่ำเฉลี่ยผลผลิตแต่ละระดับของ N
ค่ำเฉลี่ยผลผลิตแต่ละระดับของ S
ค่ำเฉลี่ยผลผลิตแต่ละระดับของ N x S
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9. กำรวิเครำะห์ กำรถดถอยเชิงเส้ นอย่ ำงง่ำย (Simple linear regression)
ข้อมูล: Pressure.gsh
ข้อมูลควำมดันโลหิตของผูห้ ญิงจำนวน 38 คน ที่มีอำยุระหว่ำง 20-80 ปี
คำถำม: อำยุ (Age) และควำมดันโลหิต (Pressure) มีควำมสัมพันธ์กนั
หรื อไม่

วิธีกำร:
1. พล็อต Scatter plot เพื่อดูควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Age และ Pressure โดยเข้ำไปที่เมนู Graphics | 2D
Scatter Plot -> กำหนดตัวแปร Y variate = Pressure และ X variate = Age (สำมำรถเลือกหน้ำต่ำง
อื่น ๆ เช่น Options, Lines and Symbols, Key เป็ นต้น เพื่อตั้งค่ำและจัดกำรกรำฟตำมที่ตอ้ งกำรได้
เช่น เลือก Options และตั้งชื่อกรำฟในช่อง Graph title:) -> กด Run
B กำหนด Y และ X variate

A
เลือก Type of plot:
Single XY

C
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2. จำกกรำฟ Scatter plot พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมดันโลหิต (Y) กับอำยุ (X) มีแนวโน้ม
เส้นตรง โดย เมื่อ X เพิ่ม Y จะเพิ่ม และเมื่อ X ลด Y จะลดตำม

3. วิเครำะห์สมกำรถดถอย โดยใช้เมนู Stats | Regression Analysis | Linear Models -> เลือกรู ปแบบ
และกำหนดตัวแปรสำหรับกำรวิเครำะห์ -> กด Run
A เลือกรู ปแบบกำรวิเครำะห์
B ระบุตวั แปร Y และ X

C

4. ผลกำรวิเครำะห์
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ตำรำง ANOVA จำกกำรวิเครำะห์กำรถดถอย

สมกำร คือ Pressure = 63.04 + 0.4983*Age
ค่ำ p-value น้อยกว่ำ 0.05
นัน่ คือ อำยุกบั ควำมดันโลหิตมีควำมสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อกันทีร่ ะดับนัยสำคัญ 0.05

5. พยำกรณ์ค่ำจำกสมกำรถดถอยที่ได้จำกข้อ 4 โดยเปิ ดเมนู Linear Regression จำกหน้ำต่ำง Window
ทำงด้ำนซ้ำยมือของโปรแกรม ด้วยกำรดับเบิลคลิ๊ก -> เลือกปุ่ ม Predict

ดับเบิลคลิ๊ก

6. กำหนดค่ำที่ตอ้ งกำรพยำกรณ์ในช่อง Predict Values at: -> กด Run
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A กำหนดค่ำ X ที่ตอ้ งกำรพยำกรณ์ค่ำ Y
ในที่น้ ี ต้องกำรทรำบค่ำควำมดันโลหิตเมื่อผูห้ ญิง
มีอำยุ 25 50 75 และ 100 ปี

B กด Run

7. ผลกำรพยำกรณ์ค่ำจำกสมกำรถดถอย

ค่ำควำมดันโลหิตจำกกำรพยำกรณ์ที่อำยุต่ำงๆ
รวมทั้งค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรำฐำน (s.e.)
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10. กำรวิเครำะห์ กำรถดถอยเชิงเส้ นพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ข้อมูล: Water.gsh
ข้อมูลกำรใช้น้ ำของโรงงำนแห่งหนึ่งในระยะเวลำ
17 เดือน โดยต้องกำรทรำบว่ำมีปัจจัยอะไรบ้ำงที่มี
ผลต่อกำรใช้น้ ำของโรงงำนแห่งนี้
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง:
•
•
•
•
•

Water = water usage
Employ = the number of employees
Opdays = the number of operating days
Product = the amount of production
Temp = the average temperature

วิธีกำร:
1. เปิ ดเมนู Stats | Regression Analysis | Linear Models -> กำหนดรู ปแบบและตัวแปรสำหรับกำร
วิเครำะห์ -> กด Run
A เลือกรู ปแบบกำรวิเครำะห์
B ระบุตวั แปร Y และ X

C

2. ผลกำรวิเครำะห์
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ค่ำ adjusted R-squared

ค่ำ p-value ของสถิติทดสอบนัยสำคัญ
ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ค่ำคงที่ และสัมประสิทธิ์กำรถดถอยของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
สมกำร: Water = 6.36 - 0.02182*Employ – 0.1267*Opdays + 0.2117*Product + 0.01387*Temp

หมำยเหตุ รำยละเอียดกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นพหุของตัวอย่ำงนี้ สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ที่ Genstat
Guide: Regression หน้ำ 17-29 เข้ำไปที่เมนู Help | Genstat Guides | Regression, Nonlinear and
Generalized Linear Models
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11. กำรทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)
ข้อจำกัดของกำรทดสอบไคสแควร์
1. จำนวนที่วดั ต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นกลุ่ม หรื อข้อมูลคุณภำพ (qualitative or categorical data)
2. จำนวนตัวอย่ำงต้องมำกกว่ำ 20
3. กลุ่มที่ทำกำรศึกษำต้องเป็ นอิสระต่อกัน (independence)
สูตรในกำรคำนวณไคสแควร์

2

โดย

=

𝑘𝑖=1

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )2
𝐸𝑖

𝑂𝑖

=

ควำมถี่ที่ค่ำสังเกตที่เกิดขึ้นจำกกำรทดลองจริ ง ๆ (Observed frequency)

𝐸𝑖

=

ควำมถี่ที่คำดหวังจะเป็ นไปตำมทฤษฎี (Expected frequency)

กำรทดสอบไคสแควร์สำมำรถจำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ
• กำรทดสอบภำวสำรู ปสนิทดี (Chi-square of goodness of fit)
• กำรทดสอบควำมเป็ นอิสระโดยใช้ไคสแควร์ (Chi-square test of independence)

11.1 กำรทดสอบภำวสำรูปสนิทดี (Chi-square of goodness of fit)
ตัวอย่ำง: ในกำรผสมพันธุ์ไม้ดอกชนิดหนึ่งระหว่ำงพันธุ์ที่ให้ดอกสี แดงและสี ขำว โดยทฤษฎีพนั ธุกรรม
จะต้องได้ลูกผสมทีม่ ี ดอกสี แดง : สี ชมพู : สี ขำว เป็ นอัตรำส่วน 1 : 3 : 1 ในกำรทดลองผสมพันธุ์ไม้ดอก
ชนิดนี้ครั้งหนึ่งได้ไม้ดอกลูกผสม จำนวน 120 ต้น แบ่งเป็ นต้นดอกสี แดง สี ชมพู และสี ขำว จำนวน 24 80
และ 16 ต้น ตำมลำดับ จงทดสอบสมมติฐำนเพื่อสรุ ปผลกำรทดลองเทียบกับทฤษฎี (ธีระศักดิ์, 2546)
วิธีกำร:
1. สร้ำงชุดข้อมูลในโปรแกรม Genstat โดยใช้เมนู Spread | New | Create -> เลือก Vector -> ระบุ
ขนำดของชุดข้อมูล e.g. จำนวน Rows: และ Columns: -> กด OK
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เลือก Vector A

B ระบุจำนวน Rows:
และ Columns:

C เลือก Set as active
sheet
D

2. ไปที่หน้ำ spreadsheet -> เปลี่ยนชื่อหัวคอลัมภ์ โดยกำรดับเบิลคลิ๊กที่หัวคอลัมภ์ที่ตอ้ งกำรแก้ไข ->
แทน C1 ด้วย Colour หรื อสี ดอก และกด Apply -> เลือก Column: C2 จำก drop-down list เปลี่ยน
ชื่อเป็ น Count หรื อค่ำสังเกต และกด Apply (ทำซ้ ำขั้นตอน E - G) -> เปลีย่ น C3 เป็ น Expected
หรื อค่ำคำดหวัง -> กด OK
เลือกคอลัมภ์ที่ตอ้ งกำรเปลี่ยน E
กำหนดชื่อคอลัมภ์ใหม่ F
G
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3. พิมพ์ค่ำข้อมูลลงในตำรำง spreadsheet โดยกำรคลิ๊กที่เซลล์ที่ตอ้ งกำรแก้ไข -> และเปลี่ยนคอลัมภ์
Colour ให้เป็ น Factor

เปลี่ยนคอลัมภ์ Colour ให้เป็ น Factor

หมำยเหตุ: ค่ำ Expected หรื อค่ำคำดหมำย คำนวนจำกอัตรำส่วนดอกสี แดง : สี ชมพู : สี ขำว
เป็ น 1 : 3 : 1 เท่ำกับ 120*1/5 : 120*3/5 : 120*1/5 เท่ำกับ 24 : 72 : 24
4. เปลี่ยนรู ปแบบหน้ำต่ำงข้อมูลจำก Vector เป็ น Table โดยใช้เมนู Spread | Manipulate | Convert ->
ทำตำมขั้นตอน H – J จำกรู ปด้ำนล่ำง

เลือก Sheet type เป็ น Table H

เลือก 1 classifying factor

I
J

5. คำนวณและทดสอบค่ำไคสแควร์ โดยใช้เมนู Stats | Statistical Test | Goodness of fit -> ดำเนินกำร
ตำมภำพ -> กด Run
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K ระบุคอลัมภ์ที่เป็ นค่ำสังเกต
และค่ำคำดหมำย
L d.f. = 3 - 1 =2
M เลือกวิธีกำรวิเครำะห์

6. ผลกำรวิเครำะห์

ค่ำ p-value มำกกว่ำ 0.05
สรุ ปได้ว่ำ ประชำกรลูกผสมนี้ มีอตั รำส่ วน
ดอกสี แดง : สีชมพู : สีขำว เท่ำกับ 1 : 3 : 1
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11.2 กำรทดสอบควำมเป็ นอิสระ โดยใช้ ไคสแควร์ (Chi-square test of independence)
ข้อมูล: New Zealand Income Survey.gsh
ตัวอย่ำง: ต้องกำรทดสอบควำมเป็ นอิสระ
โดยใช้ไคสแควร์ ระหว่ำงเพศ (Gender)
และระดับกำรศึกษำ (Qualification)

วิธีกำร:
1. เปิ ดเมนู Stats | Statistical Test | Contingency Tables (Chi-square)
2. เลือก Create table เพื่อสร้ำงตำรำงแจกแจงควำมถี่ระหว่ำง 2 ปัจจัยที่ตอ้ งกำร

3. ดำเนินกำรตำมภำพ
a. เลือก Forming a summary table using grouping factors -> กด OK
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b. เลือก Gender และ Qualification มำใส่ในช่อง Groups: -> ตั้งชื่อตำรำงที่ถูกสร้ำงใหม่ใน
ช่อง Save table in: “Table1” -> กด OK
A

B

C

c. ตำรำงแจกแจงควำมถี่ Table1 ทีถ่ ูกสร้ำงขึ้น (เปิ ดจำกเมนู Spread | New | Data in Genstat > เลือก Type of Spreadsheet: Table -> เลือก Table1 -> เลือก Load in Book: New book ->
กด Load)

4. ทำกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นอิสระต่อกันของทั้งสองตัวแปร
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A

B

C
D

5. ผลกำรวิเครำะห์
Degree of freedom = (2-1)*(4-1) = 3
ค่ำ p-value มำกกว่ำ 0.05
สรุ ปได้ว่ำ เพศและระดับกำรศึกษำเป็ นอิสระต่อกัน
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