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การบริหารจัดการฐานขอมูลสําหรับงานวิจัยทางการแพทย 
 
 การบริหารจัดการขอมูลเปนการเตรียมขอมูลใหมีคุณสมบัติและรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหขอมูล  โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. การออกแบบแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูล (Questionnaire design)   
2. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Data collection) 
3. การสรางฐานขอมูลเพ่ือใชในการบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร (Database management) 
4. การบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร (Data entry) 
5. การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล (Data validation and checking) 

 
การออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaire design) 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการทํางานวิจัย  จําเปนตองมีการสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูลเสมอ  
ไมวาจะเปนการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  หรือตอบแบบสอบถามดวยตนเอง หรือเปนการเก็บขอมูลจากเวชระเบียนของ
คนไข   โดยมีหลักเกณฑในการสรางแบบสอบถามดังนี้ 

1. แบบสอบถามทุกชุดจะตองมีหมายเลขกํากับ และตองเปนตัวเลขที่ไมซ้ํากัน เราเรียกหมายเลขนี้วา ID number 
โดยหมายเลขนี้นําไปใชประโยชนในดานการจัดเก็บแบบสอบถาม  เพ่ือนําไปสูการสืบคนที่สะดวกและรวดเรว็  
ในกรณีที่ตองการยอนกลับไปดูขอมูลในแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามจะตองมีการจัดเรียงลําดับของเน้ือหาใหเหมาะสม  ขอคําถามตองไมกระโดดไปมา  
3. ขอมูลที่มีลักษณะเปนขอมูลตอเนื่อง เชน อายุ  น้ําหนัก  สวนสูง  จะตองเก็บเปนตัวเลขตามลักษณะของขอมูล

นั้น  ไมควรจัดแบงเปนเปนกลุมๆตั้งแตตอนเก็บขอมูล  เพราะจะไมสามารถนําตัวเลขที่มีอยูมาจัดกลุมใหมไดใน
ภายหลัง 

4. ขอมูลกลุมที่ไมมีการเรียงลําดับและเลือกตอบไดเพียงขอเดียว เชน เพศ แบงเปน ชาย กับ หญิง  จะตองมีการ
กําหนดตัวเลขเพ่ือแสดงลักษณะของกลุมนั้นๆ  ตัวอยางเชน 1 = เพศชาย   2 = เพศหญิง  

5. ขอมูลกลุมที่มีการเรียงลําดับของกลุมและเลือกตอบไดเพียงขอเดียว เชน ระดับความเจ็บปวด แบงเปน ปวด
เล็กนอย  ปวดปานกลาง  ปวดมาก  จะตองมีการกําหนดตัวเลขเพื่อแสดงลักษณะของกลุม รวมทั้งมีการจัด
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก  ตัวอยางเชน  1 = ปวดนอย  2 = ปวดปานกลาง  3 = ปวดมาก   

6. ขอมูลกลุมที่เลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอ เชน ขอมูลโรคประจําตัวของผูปวย  ซึ่งผูปวยแตละรายอาจมีโรค
ประจําตัวเพียงหนึ่งโรค หรือมากกวาหนึ่งโรคก็ได  การเก็บขอมูลประเภทนี้จะตองกําหนดตัวแปรเพื่อแทนชื่อ
โรคแตละโรค โดยตัวแปรหนึ่งตัวจะแทนชื่อโรคหนึ่งโรค  และตองกําหนดตัวเลขเพื่อแสดงคําตอบในแตละตัว
แปร ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
โรคประจําตัว คําตอบ 

- เบาหวาน 1. เปน                  2. ไมเปน 
- ความดัน 1. เปน                  2. ไมเปน 
- หัวใจ 1. เปน                  2. ไมเปน 

 
7. ควรมีการกําหนดตัวเลข เพ่ือใชเปนคําตอบในกรณีที่คําถามขอนั้นๆ ไมรูคําตอบ หรือไมมีขอมลู (missing data)   

ซึ่งตัวเลขที่นิยมใชเปนสัญลักษณแทนความหมายของ missing data คือ 9 หรอื 99 หรือ 999 เปนตน  
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ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลจากเวชระเบียนในการศึกษาอัตราการรอดชีพของไตในผูปวยที่ไดรับการ
เปลี่ยนไต ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
Data Registry for Ramathibodi Renal Transplant Center 

Part I  Recipient form Variable name 

ID id   

HN of recipient hnr  

Sex of recipient sexr  

 1. Male  2. Female       9. Missing   

Date of birth dateb / /  

Height (cm) ht  

Weight (kg) wt  

Clinical at presentation:  

 - Fever                fever      

 1. Yes  2. No       9. Missing   

 - Fatigue             fatigue    

     1. Yes  2. No       9. Missing   

 - Weight loss        wtloss     

   1. Yes  2. No       9. Missing   

Mode of dialysis mode    

 1. HD      2. CAPD         3. Pre-emptive         9. Missing  

Autoantibody T cell autot    

 1. Positive              2. Negative            9. Missing  

Specify type auto T cell typet    

 1. IgG  2. IgM  9. Missing  
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Part II  Followup form Variable name 

HN of recipient hnr    

Date of visit datev / /  

Creatinine cr .  

Creatinine clearance crclear  .  

Treatment:   

 - Prednisolone pred  

 1. Yes  2. No  9. Missing    

 Specify dose of Prednisolone (mg/day) dosepred .  

 - Diltiazem dzm    

 1. Yes  2. No  9. Missing    

 Specify dose of Diltiazem (mg/day) dosedzm .  

Outcome of interest:   

Graft Failrue gf  

 1. Yes  2. No  9. Missing    

Date of Graft failure dategf / /  

Complication comp  

 1. Yes  2. No  9. Missing    

If yes, specify complication spcomp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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การสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม EpiData 

 การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหในงานวิจัยทางการแพทย ผูวิจัยควรคํานึงถึงความถูกตองของขอมูล ซึ่งอาจมี
ความผิดพลาดไดในระหวางการคียขอมูล ดังนั้นโปรแกรมที่จะใชสําหรับการเตรียมขอมูล ควรจะมีความสามารถในการ
ควบคุมขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งในระหวางการคียขอมูล หรือแมกระทั่งหลังจากคียขอมูลเสร็จแลว ในปจจุบันมี
โปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการเปนฐานขอมูลมากมาย แตละโปรแกรมมีความยากงายแตกตางกันไป โปรแกรม EpiData 
เปนโปรแกรมหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ดี และเหมาะสมสําหรับใชเปนฐานขอมูลดังนี้   

1. ควบคุมคุณภาพของขอมูลในขณะที่ทําการปอนขอมูลลงคอมพิวเตอร 
2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเมื่อมีการปอนขอมูลซ้ํา 2 ครั้ง (double entry)  
3. กําหนดความสัมพันธระหวางไฟลฐานขอมูล ในกรณีที่แบบสอบถามคอนขางซับซอน    
4. โปรแกรมไมซับซอน ใชงาย และสามารถบันทึกขอมลูขนาดใหญไดถึง 80,000 เรคอรด และมีตัวแปรไดถึง 

900 ตัว   
 

เมื่อเขาสูโปรแกรม  EpiData จะปรากฏแถบเมนูที่สําคัญ 3 แถวดังรูป ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

                        

                   
    1  คือ แถบเมนูหลัก 
      2  คือ Work process ทูลบาร 
      3  คือ ทูลบารที่ประกอบดวยปุมคําส่ังที่ใชทํางานกับ Epi-Editor 
                   
โปรแกรม EpiData จะทํางานไดสมบูรณแบบ จะตองประกอบไปดวย 3 ไฟลหลักๆดังนี้ 

1. ไฟลแบบสอบถาม (QES-file)  
2. ไฟลฐานขอมูล (REC-file) 
3. ไฟลควบคุมความถูกตอง (CHK-file) 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
 



 

 5 

1. การสรางไฟลแบบสอบถาม (QES-file) 

 ไฟลแบบสอบถามคือไฟลโครงสรางของฐานขอมูล ซึ่งผูวิจัยควรออกแบบไฟลนี้ใหสอดคลองกับแบบบันทึกขอมูล
เพ่ือใหการคียขอมูลไมสับสนและไมกระโดดไปมา  สําหรับไฟลแบบสอบถามนี้มีนามสกุลชื่อ .QES  โดยมีขั้นตอนการสราง
ไฟลแบบสอบถามดังนี้    

 1.1 กําหนดโครงสรางของฐานขอมูล 
  -  คลิกปุม  Define Data  บน Work Process toolbar แลวเลือก new .QES file 

      
 

  -  จะปรากฏหนาจอของ EpiData editor ดังรูป 
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  -  พิมพรายละเอียดตางๆของฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวย ชื่อตัวแปร (Variable name) คําอธิบายชื่อตัว
แปร (Variable label) และชนิดของตัวแปร (Type of variable) ลงบน EpiData editor ดังรูป 

                           
 
 

 
  
 1.2 กําหนดรูปแบบในการตั้งชื่อตัวแปร   

 การตั้งชื่อตัวแปรในโปรแกรม EpiData สามารถทําได 2 แบบคือ   
  * First word in question 
  * Automatic field names  
 
  First word in question  คือการใชคําคําแรกของประโยคมาตั้งเปนชื่อตัวแปร แตในกรณีที่คําคําแรกของ
ประโยคมีจํานวนตัวอักษรเกิน 8 ตัวอักษร ชื่อตัวแปรจะถูกตัดเหลือเพียง 8 ตัวอักษรเทานั้น  
 ตัวอยาง 

ขอความบน EpiData editor ชื่อตัวแปร 
v1  age of patient   v1 
age of patient   age 
Prednisolone dosage     Predniso 

 
  Automatic field names คือการใชตัวอักษรในประโยคจาํนวน 8 ตัวอักษรมาตั้งเปนชื่อตัวแปร โดยไม
สนใจชองวางระหวางคําในประโยค ในกรณีที่คําคําแรกของประโยคเปน “what”, “when”, “where” ฯลฯ หรือ คาํที่ทําหนาที่
เปนบุพบท หรือสันธาน    เชน “the“, “of“, “and“  ฯลฯ จะไมถูกนํามาตั้งเปนชื่อของตัวแปรใน QES-file และในกรณีที่คําคํา
แรกของประโยคเปนตัวเลข ชื่อตัวแปรจะถูกนําหนาดวยตัวอักษร “n”   
 

ชื่อตัวแปร คําอธิบายตัวแปร ชนิดของตัวแปร 
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ตัวอยาง 

ขอความบน EpiData editor ชื่อตัวแปร 
age of patient   agepatie 

systolic blood pressure   systolic 

What is your name isyourna 

24 hour urine n24houru 

 นอกจากนี้การตั้งชื่อตัวแปรโดยใชระบบ Automatic field names  ยังสามารถกําหนดชื่อตัวแปรดวยตัวเองโดยการ
ใสวงเล็บปกกา { } ใหกับตัวอักษรที่ตองการนํามาตั้งเปนตัวแปร  

 ตัวอยาง   

ขอความบน EpiData editor ชื่อตัวแปร 
{age} of patient   age 

{s}ystolic {b}lood {p}ressure   sbp 

What is your {name} name 

 
ข้ันตอนการกําหนดรูปแบบการตั้งชื่อตัวแปร   

- คลิกเมนู File Options   

 - จะปรากฏ วินโดว  Options   ใหคลิกแท็บ Create data file ดังรูป 

             

 -  เลือก “First word in the question is field name”  ถาตองการใชคําคําแรกของประโยคเปนชื่อตัวแปร หรือ
เลือก “Automatic field names” ถาตองการใชตัวอักษรจํานวน 8 ตัวอักษรเปนชื่อตัวแปร แลวคลิกปุม OK 
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 1.3 กําหนดชนิดและขนาดของตัวแปร 
 การกําหนดชนิดและขนาดของตัวแปรแตละตัว ทําไดโดยการพิมพสัญลักษณชนิดของตัวแปรลงบน Epidata editor 
หลังชื่อหรือคําอธิบายของตัวแปรนั้นๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 สัญลักษณที่ใชกําหนดชนิดของตัวแปรในโปรแกรม EpiData  

ชนิดตัวแปร ลักษณะขอมูล  สัญลักษณท่ีใช 

Text ขอความที่เปนตัวอักษร สัญลักษณ หรือตัวเลข ที่ไมใชในการคาํนวณ  __________ 
ID-number ตัวเลขจํานวนเต็มแบบลําดับที่ โดยโปรแกรมจะกําหนดคาใหโดย

อัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มเรคอรดใหม 
 <idnum> 

Numeric ตัวเลขที่ใชในการคํานวณ เปนไดทั้งเลขจํานวนเต็มหรือ ทศนิยม  ###   or   ###.## 
Upper-case ขอความที่เปนอักษรตัวพิมพใหญ  <A> or <A     >  
Boolean ขอมูลทางตรรกะ ซึ่งมีสถานะเปนจริงหรือเท็จ เชน ใช/ไมใช  <Y> 
Date วันที่  <dd/mm/yyyy> 

<mm/dd/yyyy> 
Today’s date วันที่ปจจุบัน  <today-dmy> 

 <today-mdy> 

 
นอกจากนี้การกําหนดชนิดและขนาดของตัวแปรสามารถทําไดโดยใชปุมคําส่ัง ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
ข้ันตอนการกําหนดชนิดและขนาดของตัวแปรโดยใชปุมคําสั่ง 
วิธีท่ี  1  การใช  Field Pick List 

• คลิกปุม Field pick list  บน toolbar แถวที่ 2  

 

• จะปรากฎวินโดว Field pick list  ดังรูป          

• เลือกแท็บชนิดของขอมูล ที่เหมาะสมสําหรับตัวแปรนั้นๆจาก Field pick list  ซึ่งประกอบดวย 3 ประเภทหลักๆ
ไดแก 

1.  ตัวแปร Numeric ไดแกตัวแปรที่เปนตัวเลข และตัวเลขนั้นนําไปคํานวณได 
2.  ตัวแปรที่เปน Text ไดแกตัวแปรที่เปนตัวอักษรที่บงบอกลักษณะของกลุมนั้นๆ 
3.  ตัวแปรที่เปนวันที่   

• ระบุรายละเอียดของตัวแปรแตละชนิด เชน ถาเปน Numeric ใหระบุจํานวนตัวเลขหนาจุดทศนิยมและจํานวน
ตัวเลขหลังจุดทศนิยม 

• คลิกปุม Insert  จะปรากฏสัญลักษณของขอมูลบน Epi-Editor ตรงตําแหนงที่ Cursor ปรากฏอยู 
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   วินโดว 
Field pick list 

ระบุรายละเอียดของ
ตัวแปร Numeric 

                              
     
วิธีท่ี 2  การใช Code writer 
 Code writer เปนปุมคําส่ังที่ชวยในการกําหนดชนิดและขนาดของตัวแปร โดยใชรหัสแทนสัญลักษณชนิดของตัวแปร 

รหัสท่ีใชกําหนดชนิดของขอมูล  ดวยปุมคําส่ัง Code writer 

รหัส ชนิดของตัวแปร การแสดงผล 

# Numeric กําหนดความกวางของตัวแปร เชน กําหนดใหเทากับ 5 ผลลัพธที่ได คือ ##### 
_ Text กําหนดความกวางของตัวแปร เชน กําหนดใหเทากับ 7 ผลลัพธที่ได คือ _______ 
<A Upper-case กําหนดความกวางของตัวแปร เชน กําหนดใหเทากับ 4 ผลลัพธที่ได คือ <A    > 
<d European style date <dd/mm/yyyy> 
<m American style date <mm/dd/yyyy> 
<y Boolean <Y> 
<i   Automatic ID-number กําหนดความกวางของตัวแปร เชน กําหนดใหเทากับ 3 ผลลัพธที่ได คือ <IDNUM> 
 

ข้ันตอนการใช Code writer ในการกําหนดชนิดและขนาดของตัวแปร 

• คลิกปุม Code writer  บน toolbar แถวที่ 2   

                 
 

• พิมพรหัสที่ใชกําหนดชนิดของตัวแปร จะปรากฏสัญลักษณที่ใชแทนชนิดของตัวแปรบน Epi-Editor ตรง
ตําแหนงที่ Cursor  ปรากฏอยู   

• ถาชนิดของตัวแปรเปน Text Numeric, Upper-case text หรือ Auto ID-number  จะปรากฏ dialog box  ให
กําหนดความกวางของตัวแปร  

• กําหนดขนาดของตัวแปรลงในชองวาง แลวคลิกปุม OK  จะปรากฏสัญลักษณที่ใชแทนชนิดของตัวแปร ที่มี
ขนาดเทากับความกวางที่ระบุ  บน Epi-Editor ตรงตําแหนงที่ Cursor  ปรากฏอยู   

                                  
 

แท็บชนิดของ
ขอมูล 
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 1.4 กําหนดรูปแบบตัวอักษร (Font)   
 โปรแกรมนี้ยังสามารถใหผูใชกาํหนดรูปแบบตัวอักษรไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 

• คลิกเมนู File บนแถบเมนูหลัก แลวเลือกคําส่ัง(Options  จะปรากฏหนาตาง  Options  

• คลิกแท็บ Editor  ถาตองการกําหนดชนิดและขนาดของ Font ที่จะแสดงบน Editor 

• คลิกแท็บ Show data form  ถาตองการกําหนดชนิดและขนาดของ Font ที่จะแสดงบน dataform 

• คลิกปุม Select font จะปรากฏหนาตาง font ดังรูป 

• เลือกชนิดและขนาดของ font ที่ตองการ แลวคลิกปุม OK   

• ถาเลือก font ภาษาไทย ใหไปเลือกรูปแบบเปน Thai ในชอง script ดังรูป 
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 1.5 มุมมองออกแบบ (Preview dataform)  
 หลังจากที่พิมพรายละเอียดตางๆของโครงสรางของฐานขอมูลแลว เราสามารถทดสอบการทํางานของโครงสรางที่
สรางขึ้นมาได โดยใชคําส่ัง Preview dataform  ซึ่งการเขาสูการทํางานของขั้นตอนนี้ ทําได 2 วิธี คือ 
วิธีท่ี 1.  คลิกปุม Preview Dataform บน toolbar แถวที่ 3   

          

วิธีท่ี 2. คลิก Data File บนแถบเมนูหลัก แลวเลือกคําส่ัง Preview  Data Form 

            

 การทดลองปอนขอมูลหรือเล่ือนลูกศรไปยังตัวแปรตางๆในขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะไมบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอรให 
แตจะเปนการทดลองเทานั้น  โดยหนาจอจะปรากฏแบบฟอรมสําหรับการปอนขอมูลบนหนาจอคอมพิวเตอรดังรูปขางลางนี้  
ซึ่งรายละเอียดตางๆของตัวแปรที่ cursor ปรากฏอยู เชน ชื่อตัวแปร ชนิดและขนาดของขอมูลจะแสดงอยูทางดานลางของ
หนาจอ  ถาตองการแกไขหรือเพ่ิมตัวแปรในแบบโครงสราง ใหกลับไปท่ีหนาจอของ Epi-Editor  โดยการคลิกแท็บ 
filename.qes ที่ดานลางซายของแบบฟอรม หรือกดปุม F10 และถาตองการบันทึก QES-file ที่สรางขึ้น ใหกลับไปท่ีหนาจอ
ของ Epi-Editor กอน แลวคลิกปุม Save บน toolbar เพ่ือจัดเก็บไฟลแบบสอบถาม 

 
                    

 ชื่อตัวแปร ชนิดของขอมูล ขนาดของขอมูล 
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2. การสรางไฟลฐานขอมูล (REC-file) 

 เปนการสรางไฟลฐานขอมูลเพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูล สําหรับไฟลฐานขอมูลนี้มีนามสกุลชื่อ .REC เสมอ  

ข้ันตอนการสราง REC-file 

• เลือกคําส่ังสําหรับสรางไฟลฐานขอมูล ซึ่งสามารถทําได 4 วิธี คือ 

 วิธีท่ี 1 คลิก Data in/out บนแถบเมนูบนหนาจอหลักของโปรแกรม EpiData แลวเลือก New Data File  

 
 
 วิธีท่ี 2 คลิกปุม Make Data File บน Work Process toolbar บนหนาจอหลักของโปรแกรม EpiData 

 
 
 วิธีท่ี 3 คลิก Data File บนแถบเมนูบนหนาจอของ Epi-editor  แลวเลือก Make Data File 

 
 
 วิธีท่ี 4 คลิกปุม Make Data File บน Work Process toolbar บนหนาจอของ Epi-editor  เลือก Make Data File  
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• จะปรากฏหนาตาง Create data file from .QES file   

• ระบุชื่อไฟล QES ลงในชอง Enter name of .QES file  

• ต้ังชื่อและระบุที่อยูของไฟล REC ลงในชอง Enter name of data file โดยโปรแกรมจะตั้งชื่อใหเหมือนกับไฟล QES 
โดยอัตโนมัติ (แตตางกันที่นามสกุล)  ถาตองการแกไข สามารถทําไดโดยการพิมพชื่อและที่อยูใหมลงไปแทนที่ได
ทันที  

• คลิกปุม OK  จะปรากฏ dialog box เพ่ือใหกําหนดคําอธิบายของไฟลฐานขอมูล (datafile label) ซึ่งคําอธิบายนี้จะชวย
เตือนใหทราบไดวา ไฟลฐานขอมูลนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับโครงการอะไร พิมพ datafile label ลงใน dialog box  แลว
คลิกปุม OK โปรแกรม จะทําการสราง REC-file ใหทันที 

 

                 
 
 

                                         
 
 
ขอควรระวัง  :  ในการสราง REC-file ถามีการกําหนดชื่อและที่อยูซ้ํากับไฟลที่มีอยูแลว จะมีผลทําใหขอมูลที่บันทึกอยูใน
   ฐานขอมูลถูกลบออก  ดังนั้น ถาตองการแกไข REC-file เชน เพ่ิมตัวแปร หรือแกไขชนิดของขอมูล 
   ใหใชวิธีการแกไข REC-file  ซึ่งจะกลาวตอไปในหัวขอการแกไข REC-file 
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3. การสรางไฟลควบคุมความถูกตอง (CHK file) 
 
 ไฟลควบคุมความถูกตองเปนไฟลที่มีความสําคัญมาก ไฟลนี้สรางขึ้นเพ่ือควบคุมความถูกตองของขอมูลในขณะคีย
โดยการควบคุมจะขึ้นอยูกับลักษณะของตัวแปรแตละตัววาสามารถกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมความถูกตองของขอมูล
ขณะที่คียไดอยางไร ยกตัวอยางเชน กลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาคือกลุมคนที่มีอายุระหวาง 51 – 80 ป ดังนั้นในตัวแปรอายุ 
เราสามารถกําหนดขอบเขตของคานี้ได นั้นคือคาต่ําสุดเทากับ 50 และคาสูงสุดเทากับ 80 เปนตน นอกจากนี้เรายังสามารถ
กําหนดเงื่อนไขการกระโดดขามคําถามบางสวนในกรณีที่ตัวอยางนั้นไมจําเปนตองมีขอมูลดังกลาว ทั้งนี้เพ่ือเปนการ
ประหยัดเวลาใหกับผูคียขอมูล และยังปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดอีกดวย ยกตัวอยางเชน กลุมตัวอยางตอบวาสูบบุหรี่ 
ก็ตองใสรายละเอียดของการสูบบุหรี่ แตถากลุมตัวอยางนั้นไมสูบบุหรี่ หลังจากที่ตอบวาไมสูบแลว โปรแกรมจะขามฟลดที่
เปนรายละเอียดของการสูบบุหรี่ไป  ไฟลควบคุมความถูกตองมีนามสกุลเปน CHK เสมอ การตั้งชื่อไฟลจะตองใหสอดคลอง
กับ QES file และ REC file ที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตแตกตางกันที่นามสกุลเทานั้น  

ข้ันตอนการสราง CHK file  

• เลือกคําส่ังในการสราง CHK file ซึ่งสามารถทําได 2 วิธี คือ  
 วธีิท่ี 1 เลือกคําส่ัง Checks บนแถบเมนูหลัก แลวเลือก Add/Revise  

           

  วิธีท่ี 2 คลิกปุม Checks บน Work process toolbar   

            

• จะปรากฏหนาตาง Select data file for checks เพ่ือใหเลือก REC-file ที่ตองการนําไปสราง CHK-file ดังรูป  
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fieldname 
 picklist 

เง่ือนไขหลัก 

• คลิกปุม Open หนาจอจะปรากฏแบบฟอรมสําหรับปอนขอมูล (dataform) และ check-functions window ดังรูป 

                      
 
การกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมความถูกตอง  มีขั้นตอนการกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมความถูกตองดังนี้ 
1. เลือกตัวแปรที่ตองการกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมความถูกตอง ซึ่งทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

• วิธีท่ี 1 เล่ือน cursor ใน dataform ไปยังตัวแปรที่ตองการกําหนดเงื่อนไข     

• วิธีท่ี 2 เลือกตัวแปรที่ตองการกําหนดเงื่อนไขจาก fieldname picklist ซึ่งอยูในหนาตาง check-functions  
2. เลือกเงื่อนไขในการควบคุมความถูกตองสําหรับตัวแปรแตละตัว จากหนาตาง check-functions ซึ่งประกอบดวยเง่ือนไข   
    หลักๆดังนี้ 

• กําหนดขอบเขตหรือคาที่เปนไปไดของขอมูล (Range/Legal)   

• กระโดดขามโดยอัตโนมัติ (Jumps)   

• ควบคุมไมใหเกดิขอมูลที่มีคาวาง (Must enter)   

• กําหนดคาอัตโนมัติใหกับตัวแปร (Repeat)   

• กําหนด Value labels สําหรับตัวแปรกลุม  
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การเลือกเง่ือนไขในการควบคุมความถูกตอง สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

• วิธีท่ี 1  ถา cursor อยูใน check-functions window ใหเล่ือน cursor ไปยังเง่ือนไขที่ตองการ โดยใช mouseclick  
 หรือ TAB  

• วิธีท่ี 2  ถา cursor อยูใน dataform  
  กด CTRL+L  เพ่ือไปยังเง่ือนไข Range/Legal 
  กด CTRL+J  เพ่ือไปยังเง่ือนไข Jumps  

กด  CTRL+E  เพ่ือไปยังเง่ือนไข Must enter 
  กด  CTRL+R  เพ่ือไปยังเง่ือนไข Repeat  

กด  CTRL+A  เพ่ือไปยังเง่ือนไข Value labels 
 

หลักเกณฑในการกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมความถูกตอง มีดังนี้ 

• กําหนดขอบเขตหรือคาท่ีเปนไปไดของขอมูล 

 - กําหนด Range :  โดยการพิมพคาต่ําสุด แลวตามดวยเครื่องหมาย (-) และคาสูงสุด  แตถาตองการ  

    กําหนดเฉพาะคาสูงสุด ใหใช  – INF แทนคาต่ําสุด  หรือถาตองการกําหนดเฉพาะคา  

    ตํ่าสุด ใหใช INF แทนคาสูงสุด ดังตัวอยาง 

รูปแบบการกําหนดเงื่อนไข ความหมาย 
2-5 ตองเปนตัวเลข 2 3 4 หรือ 5 เทานั้น 
-INF-5 ตองเปนคาที่นอยกวาหรือเทากับ 5 
0-INF ตองเปนคาบวกเทานั้น 

 

- กําหนด Legal values :   โดยการพิมพคาที่เปนไปไดทุกคา และคั่นดวยเครื่องหมาย ( , )  ดังตัวอยาง 

รูปแบบการกําหนดเงื่อนไข ความหมาย 
4, 6, 9 ตองเปนตัวเลข 4 6 หรือ 9 เทานั้น 

  

- กําหนด Range และ Legal values พรอมกัน :  ตองกําหนด Range กอน แลวคั่นดวยเครื่องหมาย   
        ( , ) แลวจึงกําหนด Legal values ดังตัวอยาง 

รูปแบบการกําหนดเงื่อนไข ความหมาย 
2-5, 9 ตองเปนตัวเลข 2 3 4 5 หรือ 9 เทานั้น 
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• กําหนดเงื่อนไข Jumps  
 ใหพิมพคําส่ัง autojump แลวตามดวยชื่อของตัวแปรที่ตองการขามไปปอนขอมูล หรือระบุเง่ือนไขที่ตองการใหขาม 
แลวตามดวยเครื่องหมาย ( > ) และจึงตามดวยชื่อของตัวแปรที่ตองการขามไปปอนขอมูล ดังตัวอยาง 

รูปแบบการกําหนดเงื่อนไข ความหมาย 

Autojump  smoke หลังจากปอนขอมูลในตัวแปรปจจุบันใหไปที่ตัวแปร smoke 

1> smoke หลังจากปอนขอมูลในตัวแปรปจจุบัน ถาขอมูลมีคาเทากับ 1 ใหไปที่ตัวแปร 
smoke 

1>age, 2>smoke, 3>smoke หลงจากปอนขอมูลในตัวแปรปจจุบัน ถาขอมูลมีคาเทากับ 1 ใหไปที่ตัวแปร 
age  แตถามีคาเทากับ 2 หรือ 3 ใหไปที่ตัวแปร smoke 

  

• กําหนดเงื่อนไข Must Enter 
 เปนการบังคับใหมีการปอนขอมูลในตัวแปรปจจุบัน  ซึ่งจะเปนการควบคุมไมใหมีคาวางในตัวแปรนั้นๆ  การกําหนด
เง่ือนไขนี้สามารถทําไดโดยการคลิกปุมลูกศรที่อยูทางดานขวาของเงื่อนไข Must Enter แลวเลือก Yes 
 

• กําหนดเงื่อนไข Repeat 
 เปนการกําหนดใหขอมูลของตัวแปรปจจุบันมีคาซ้ํากันในทุกระเบียน เพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการคียขอมูลที่
ซ้ําๆกันในหลายเรคอรด ซึ่งสามารถทําการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลไดในระหวางการคียขอมูล  การกําหนดเงื่อนไขนี้
สามารถทําไดโดยการคลิกปุมลูกศรที่อยูทางดานขวาของเงื่อนไข Repeat แลวเลือก Yes เชนเดียวกับวิธีการกําหนดเงื่อนไข 
Must Enter 
 

• กําหนด Value labels  สามารถแบงไดเปน 3 วิธี ดังตอไปนี้ 
          วิธีท่ี 1. สราง Value labels ขึ้นมาใหม  มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) คลิกปุมเครื่องหมาย “+” ทางดานขวามือสุดของเงื่อนไข Value labels  
2) จะปรากฏหนาตาง Edit value labels ดังรูป  โดยโปรแกรมจะกําหนด label name ใหโดยอัตโนมัติ ซึ่ง

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขได  
3) พิมพคาของตัวแปร ตรงตําแหนงที่ cursor ปรากฏอยู และเวนวรรค แลวจึงตามดวยคําอธิบาย  ในกรณีที่มี

การเวนวรรคในคําอธิบายใหพิมพคําอธิบายอยูในเครื่องหมายคําพูด (“   “)  
4) เมื่อกําหนด value labels เสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม Accept and Close  
5) label name ของ value labels ที่สรางขึ้นจะปรากฏอยูในชองเง่ือนไข Value labels   
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      วิธีท่ี 2. เรียกใช Value labels ที่มีอยูแลว 
1) คลิกปุมลูกศรทางดานขวามือของ Value labels drop down list  
2) เลือก label name ที่ตองการกําหนดใหเปน Value labels จาก Value labels drop down list 
3) label name ของ value labels ที่ตองการจะปรากฏอยูในชองเง่ือนไข Value labels   

      วิธีท่ี 3. แกไข Value labels ที่มีอยูแลว 
1) เลือก label name ที่ตองการแกไขจาก  Value labels drop down list 
2) คลิกปุมเครื่องหมาย “+” ทางดานขวามือสุดของเงื่อนไข Value labels 
3) จะปรากฏหนาตาง Edit value labels เพ่ือใหแกไข 
4) เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม Accept and Close  

 

• กําหนดคียหลัก (Primary key) 
เปนการกําหนดใหเรคอรดแตละเรคอรดแตกตางจากเรคอรดอื่นๆที่อยูในไฟลเดียวกัน  เพ่ือปองกันไมใหมีการคีย

ขอมูลซ้ํากันเกิดขึ้น  ซึ่งจะตองกําหนดใหตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในฐานขอมูลเปนคียหลัก  ขั้นตอนการกําหนด Primary key 
สามารถทําไดดังนี้ 

1) เล่ือน cursor ไปยังตัวแปรที่ตองการกําหนดใหเปน Primary key 
2) คลิกปุม Edit บนหนาตาง check functions 
3) จะปรากฏหนาตาง Edit check for this fields  
4) ใหพิมพคําส่ัง KEY UNIQUE 1 ลงบน หนาตาง Edit check ดังรูป 
5) คลิกคําส่ัง Accept and Close บนแถบเมนู 

                        
 
 

• กําหนดความสัมพันธระหวางไฟลฐานขอมูล 
 ขอมูลสําหรับงานวิจัยหนึ่งอาจประกอบดวยไฟลฐานขอมูลมากกวาหนึ่งไฟล เชน การศึกษาเรื่องอัตราการเกิดไตวาย
ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปล่ียนไตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลหลักๆ 2 สวนคือ  

1) ขอมูลพ้ืนฐานคนไข (ไฟลฐานขอมูลคนไข โดยทําหนาที่เปนไฟลหลัก) 
2) ขอมูลการติดตามคนไขหลังไดรับการผาตัดเปล่ียนไต (ไฟลฐานขอมูลการติดตาม โดยทําหนาที่เปนไฟลยอย) 
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การกําหนดความสัมพันธระหวางไฟลฐานขอมูลเหลานี้ สามารถทําไดโดย 
ก. สรางไฟลแบบสอบถามของขอมูลพ้ืนฐานคนไขที่เปล่ียนไต (patient.qes) 
ข. สรางไฟลฐานขอมูลของขอมูลพ้ืนฐานคนไขที่เปล่ียนไต (patient.rec) 
ค. สรางไฟลแบบสอบถามของขอมูลการติดตาม (followup.qes) 
ง. สรางไฟลฐานขอมูลของขอมูลการติดตาม (followup.rec) 
จ. ไฟลฐานขอมูลทั้ง 2 ไฟลจะตองมีตัวแปรหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งชื่อตัวแปร ชนิดและขนาดของตัวแปร โดยตัว  
      แปรนี้จะใชเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางไฟลฐานขอมูลทั้ง 2 ไฟล  สําหรับในตัวอยางนี้ คือ ตัวแปร HN  
ฉ. กําหนดใหตัวแปร HN ในไฟลฐานขอมูลหลัก (ขอมูลพ้ืนฐานคนไข) เปนคียหลัก นั่นคือคนไขหนึ่งคนจะตองมีเพียง   
      หนึ่งเรคอรดเทานั้น 
ช. กําหนดใหตัวแปร HN ในไฟลฐานขอมูลยอย (ขอมูลการติดตามคนไข) เปนคยีนอก ซึ่งการกําหนดคียนอกจะใชวิธี 
      เดียวกับการกําหนดคียหลัก โดยคําส่ังที่ใชสําหรับคียหลักคือ primary key  สวนคําส่ังที่ใชสําหรับคียนอกคือ key  
      นั่นหมายความวาคนไขหนึง่คนสามารถมีขอมูลไดมากกวาหนึ่งเรคอรดในไฟลฐานขอมูลนี้  
ซ. ใชคําส่ัง relate ในการเชื่อมโยงไฟลฐานขอมูลทั้งสองเขาดวยกัน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
             1) เล่ือน cursor ไปยังตัวแปรสุดทายในไฟลฐานขอมูลหลัก 

         2) คลิกปุม Edit บนหนาตาง check functions 
         3) จะปรากฏหนาตาง Edit check for this fields  

        4) ใหพิมพคําส่ัง relate ตามดวยชื่อตัวแปรที่เปนคียหลัก และตามดวยชื่อไฟลฐานขอมูลยอยลง  
  บนหนาตาง Edit check ดังรูป แลวคลิกคําส่ัง Accept and close บนแถบเมนู  
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4. การคียขอมูล  

 หลังจากสรางไฟลหลักๆ 3 ไฟล (ไฟลแบบสอบถาม, ไฟลฐานขอมูล และไฟลตรวจสอบขอมูล) เรียบรอยแลว 
ขั้นตอนตอไปเปนการนําไฟลฐานขอมูลที่สรางขึ้นมาใชปอนขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1)  คลิกปุม Enter Data บน work process toolbar 

           
 

2)  หนาจอจะปรากฏหนาตาง Open เพ่ือใหเลือกไฟลขอมูลที่ตองการ      

3)  โปรแกรมจะแสดงแบบฟอรมสําหรับใชในการคียขอมูลบนหนาจอคอมพิวเตอร ดังรูป   
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4)  ปอนขอมูลลงในแตละ field  โดยหลังจากปอนขอมูลเสร็จในแตละ field ใหกดปุม Enter หรือปุม  Tab หรือปุม             
     arrow-down key เพ่ือไปยังfieldถัดไป 

5)  เมื่อปอนขอมูลfieldสุดทายของแตละเรคอรดเสร็จแลว  โปรแกรมจะถามใหบันทึกขอมูลดังรูป  

                    
                    
6)  คลิกปุม Yes ถาตองการบันทึกขอมูลของเรคอรดปจจุบัน หรือคลิกปุม No ถาตองการกลับไปแกไข 

 7)  ถาตองการยอนไปยังเรคอรดอื่นๆ สามารถทําไดโดยแถบเลื่อนเรคอรด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
 

                                    
   
 
  �   เคล่ือนที่ไปเรคอรดแรกสุด 
  �   เคล่ือนที่ไปเรคอรดกอนหนานี้ 1 เรคอรด 
  �   เคล่ือนที่ไปเรคอรดถัดไป 1 เรคอรด 
  �   เคล่ือนที่ไปเรคอรดสุดทาย 

 �   เพ่ิมเรคอรดวาง 1 เรคอรดตอจากเรคอรดสุดทาย 

 �   ลบเรคอรดปจจุบัน 
 
 สวนการคียขอมูลในกรณีที่มีการกําหนดความสัมพันธระหวางไฟลฐานขอมูล สามารถทําไดดังนี้ 

1) เลือกไฟลฐานขอมูลหลักจากหนาตาง Open 
2) ไฟลฐานขอมูลยอยจะถูกเรียกขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  
3) การคียขอมูลจะเริ่มจากการคียขอมูลในฐานขอมูลหลักกอน และเมื่อคียขอมูลไปจนถึงตัวแปรสุดทายของ

ฐานขอมูลหลักแลว cursor จะขามไปยังฐานขอมูลยอยโดยอัตโนมัติ  
4) เมื่อเขาสูหนาจอของฐานขอมูลยอย  ขอมูลที่เปนคียนอกจะถูกคียโดยอัตโนมัติ โดยจะสอดคลองกับขอมลูที่

เปนคียหลักในฐานขอมูลหลัก   
5) การคียขอมูลในฐานขอมูลยอยสามารถคียไดมากกวา 1 เรคอรดตอหนึ่งคน  
6) เมื่อส้ินสุดการคียขอมูลในฐานขอมูลยอย ใหกดปุม F10 เพ่ือกลับมาคียขอมูลของเรคอรดถัดไปใน

ฐานขอมูลหลัก 
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5. การแกไขโครงสรางใน REC-file  การแกไข REC-file มีขั้นตอนดังนี้ 

1)  เปด QES-file ที่ตองการแกไข ซึ่งสามารถทําได 2 วิธี คือ 
 วิธีท่ี 1 คลิกปุม Define Data บน Work Process toolbar แลวเลือก Open .QES file ดังรูป  

          
 

 วิธีท่ี 2 คลิกปุม Open บน Editor toolbar ดังรูป 

          
 

2)  แกไขโครงสรางของขอมูลใน QES-file  แลวกดปุม Save 

3)  กลับมาที่หนาจอหลักของโปรแกรม  แลวเลือกคําส่ัง Tools บนแถบเมนูหลัก ตามดวยคําส่ัง Revise Data File     

     ดังรูป 

          

4)  หนาจอจะปรากฏหนาตาง Revise data file from revised .QES file  ดังรูป 
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            5)  ระบุชื่อ QES file ที่แกไขโครงสรางแลวลงในชอง Name of revised .QES file  
6)  ระบุชื่อ REC file ที่ตองการแกไขลงในชอง Data file to revise  แลวคลิก OK 

7)  หนาจอจะปรากฏหนาตาง information เพ่ือบอกรายละเอียดของ REC file ที่แกไขแลววาถูกจัดเก็บไวที่ตําแหนง 
      ใดในคอมพวิเตอร ดังรูป 

 

                  
                   

8)  คลิกปุม OK  โปรแกรมจะทาํการแกไขโครงสรางของ REC file ที่ตองการ  
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6. การคนหาขอมูล    การคนหาขอมูลใน REC-file สามารถทําได 2 วิธีดังนี้ 

• ใชตําแหนงของเรคอรดในการคนหา 
1) เลือกคําส่ัง GoTo บนแถบเมนูหลัก  แลวเลือกคําส่ัง Goto Record 

                 
 
 2) หนาจอจะปรากฏหนาตาง Goto  Record ดังรูป 

                 

 3) ใสตําแหนงเรคอรดที่ตองการคนหา แลวคลิกปุม O.K. 

 4) โปรแกรมจะแสดงขอมูลทั้งหมดของเรคอรดที่ตองการคนหา 
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• ใชคียในการคนหา เชน ID, HN เปนตน 
 1) เลือกคําส่ัง GoTo บนแถบเมนูหลัก  แลวเลือกคําส่ัง Find Record 

                   
 
 2) หนาจอจะปรากฎหนาตาง Find Record ดังรูป 

                
 

3) เลือกตัวแปรที่ตองการใชเปนคียในการคนหา ในชองแรก หรือกด F4 เพ่ือเลือกตัวแปรที่ตองการ 

4) ระบุรายละเอียดของเรคอรดที่ตองการคนหา ในชอง 2   

5) โปรแกรมจะแสดงขอมูลทั้งหมดของเรคอรดที่ตองการคนหา 
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7. การลบเรคอรด    

การลบเรคอรดออกจาก REC-file ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1) เลือกเรคอรดที่ตองการลบตามขั้นตอนในหัวขอการคนหาเรคอรด 
2) ลบเรคอรดออกจาก REC-file แบบชั่วคราว สามารถทําไดโดยเลือกคําส่ังบนเมนูหลักเพ่ือลบเรคอรด  ซึ่งทําได   
    2 วิธี ดังนี ้
 

วิธีที่ 1 เลือกคําส่ัง GoTo บนแถบเมนูหลัก  แลวเลือกคําส่ัง Delete Record 

 

 วิธีที่ 2 คลิกปุม X (ลบเรคอรด) บนแถบ Navigation ทางดานลางของหนาจอ 

• หนาจอจะแสดงสัญลักษณ DEL ในชองส่ีเหล่ียมทางดานขางของปุมลบเรคอรด  

• ถาตองการยกเลิกการลบเรคอรด ใหคลิกปุม X (ลบเรคอรด) บนแถบ Navigation ทางดานลางของหนาจอ
สัญลักษณ DEL   จะหายไป 

• ขั้นตอนนี้ยังไมมีการลบเรคอรดออกจาก REC-file แตอยางใด  เปนเพียงการเลือกเรคอรดที่ตองการลบ
หรือยกเลิกการลบเรคอรดนั้นๆเทานั้น 

3) ลบเรคอรดออกจาก REC-file แบบถาวร มีขั้นตอนดังนี้ 

• คลิกคําส่ัง Tools บนแถบเมนูหลัก  แลวเลือก Pack Data File 

 

• หนาจอจะปรากฎหนาตาง Open  ใหเลือก REC-file ที่ทําการเลือกเรคอรดที่ตองการลบไวแลว 

• จะปรากฎหนาตาง Warning เพ่ือใหยืนยันวาตองการลบเรคอรดออกจาก REC-file จริงๆหรือไม   
      ถาตองการใหคลิก OK 

• จะปรากฎหนาตาง Warning เพ่ือบอกจํานวนเรคอรดที่ถูกลบ ถาแนใจใหคลิก OK 

• โปรแกรม EpiData จะทําการลบเรคอรดที่ถูกเลือกออกจาก REC-file และจะทําการจัดเก็บ REC-file     
เดิมไวในไฟลที่มีนามสกุล .old.rec 
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8. การยายขอมูล (Export)ไปโปรแกรมอื่น 

 เปนการเปลี่ยนขอมูลจากไฟล REC เปนไฟลรูปแบบอื่นที่เราตองการเชน xls, dbf, STATA, SPSS,ฯลฯ  โดย
สามารถทําไดดังนี้ 
 1)  คลิกปุม Export Data บน work process toolbar 

   

 2)  เลือกโปรแกรมที่ตองสงขอมูลออกไป หรือเลือก Backup ในกรณีที่ตองการทําสําเนาของขอมูลเดิมสํารองไว 

 3)  ถาเลือกคําส่ัง Backup จะปรากฏหนาตาง Backup data file  ดังรูป 

 4)  กําหนด directory และชื่อไฟลของขอมูลที่ตองการทําสําเนา  ลงในชอง Data file to backup 

 5)  กําหนด directory และชื่อไฟลสําเนา ในชอง Destination directory  

                     
 
 6)  คลิกปุม OK  โปรแกรมจะทาํสําเนาของขอมูลเดิม  ซึ่งประกอบดวย QES.file  REC.file และ CHK.file ไปเก็บ 

      ไวยัง directory ที่เลือกไวในชอง Destination directory  

 7)  ถาเลือกสงขอมูลไปใชยังโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง จะปรากฏหนาตาง Open สําหรับเลือกไฟลขอมูลที่ตองการ
      สงออก ใหเลือกไฟลขอมูลที่ตองการแลวคลิกปุม Open  

 8)  หนาจอจะปรากฏหนาตาง Export data file   เชน ในกรณีที่เลือกสงขอมูลไปยังโปรแกรม Stata จะปรากฏ     
      หนาตาง “Export data file to Stata file” ดังรูป หรือจะปรากฏหนาตาง  “Export data file to Excel file” ใน   
      กรณีที่เลือกสงขอมูลไปยังโปรแกรม Excel เปนตน 
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 9)  โปรแกรมจะระบุ directory และชื่อไฟลสงออกใหโดยอัตโนมัติในชอง “Export to”  แตสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
      แกไขได 

 10)  เลือกจํานวนเรคอรดและตัวแปรที่ตองการจาก “Select records”  และ “Select fields”  

 11)  คลิกปุม OK  โปรแกรมจะทําการสงขอมูลในรูปของไฟลที่ตองการไปยัง directory ที่ระบุไวในชอง “Export to”    
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9. การเรียกใชขอมูลท่ีถูกสงออกไปยังโปรแกรมอื่น    สามารถทําไดดังนี้ 

 1)  ขอมูลที่ถูกสงออกไปยังโปรแกรม dBASE III, Exel หรือ Stata  เราสามารถเปดอานขอมูลไดโดยตรงจาก
โปรแกรมนั้นๆ เชน  ถาขอมูลถูกสงออกไปยังโปรแกรม Exel เราสามารถเปดอานขอมูลนั้นไดโดยตรงจากโปรแกรม Exel 

 2)  ขอมูลที่ถูกสงออกไปยังโปรแกรม SPSS จะประกอบดวย 2 ไฟล คือ Syntax file (.sps) และ Text file (.txt)   
ซึ่งสามารถเปดอานขอมูลจากโปรแกรม SPSS ดังขั้นตอนตอไปนี้ 

• เมื่อเขาสูโปรแกรม SPSS  ใหเลือกคําส่ัง File บนเมนูหลัก แลวเลือกคําส่ัง Open ตามดวยคําส่ัง Syntax   

 
 

• จะปรากฏหนาตาง Open file เพ่ือใหเลือก Syntax file 

• เลือก Syntax file ที่ตองการ  จะปรากฏหนาตาง SPSS Syntax Editor เพ่ือแสดงใหเห็น Syntax 
command  

• เลือกปุมคําส่ัง Run บนเมนูหลัก  แลวตามดวยคําส่ัง All  ดังรูป 
 

 
 

• จะปรากฏหนาตาง SPSS Data Editor, SPSS viewer และ SPSS Syntax Editor  อยูทางดานลางของ
โปรแกรม 

• คลิกปุม SPSS Data Editor จะปรากฏหนาตางดังรูป 
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• ระบุชื่อไฟลที่ตองการจัด แลวคลิกปุม Save 

• จะปรากฏหนาหนาตาง SPSS Data Editor ที่ประกอบดวยขอมูล ดังรูป  ซึ่งไฟลนี้จะถูกจัดเก็บอยูในรูป 
SPSS data file (.sav) ซึ่งสามารถใชงานกับโปรแกรม SPSS ไดทันที  
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