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Y Broblem

Mae gan ymchwilydd ddiddordeb yn rhaglen hyfforddi nofwyr a gymerodd ran yng Ngemau 
Olympaidd Haf 2012. Er mwyn ymchwilio i hyn, yn ddelfrydol, byddai’n hoffi casglu gwybodaeth 
ychwanegol ar gyfer yr holl nofwyr Olympaidd a gymerodd ran yn y Gemau Olympaidd hyn.

Gan y byddai’n cymryd gormod o amser i gasglu’r wybodaeth ychwanegol hon ar gyfer bob un o’r 
907 nofiwr Olympaidd a ddewiswyd. Mae wedi gofyn i chi ddewis samplau o 50 nofiwr Olympaidd 
o’r 907 a gymerodd ran yng Ngemau Olympaidd Haf 2012 gan ddefnyddio tri dull samplu gwaha-
nol:

• hapsamplu syml 
• samplu systematig 
• samplu cyfle.

Mae hefyd yn gofyn am adroddiad ar fanteision ac anfanteision pob dull samplu. Ar gyfer pob un 
o’r tri dull samplu hyn dylai’r adroddiad gynnwys: 

• diffiniad ar gyfer pob dull 
• ffordd effeithiol o ddewis sampl
• manteision ac anfanteision pob dull ymchwilio mewn cyd-destun.

Casglu data

Mae’r data yn cael eu darparu yn y daenlen Excel ‘Nofwyr Olympaidd 2012.xlsx’. Agorwch y llyfr 
gwaith a dewis y daflen waith Nofwyr. Mae hwn yn cynnwys y data ar gyfer y nofwyr Olympaidd yn 
unig.
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1. Oes unrhyw enwau ar goll?
 

I ddefnyddio’r swyddogaeth COUNTBLANK i weld p’un a oes enwau unrhyw 
nofwyr Olympaidd ar goll

• Yn y daflen waith Nofwyr, dewiswch R2 a theipio =count.

Bydd rhestr o swyddogaethau COUNT yn ymddangos.

• Cliciwch ddwywaith ar COUNTBLANK.

Mae hyn yn cyfrif y nifer o gelloedd gwag mewn ystod benodol.

• Dewiswch A1 i A908 (defnyddiwch y llygoden i ddewis y   
 celloedd hyn neu teipiwch gyfeirnodau’r celloedd).

• Enter

• Peidiwch â dewis holl golofn A gan fod miloedd o gelloedd   
 gwag yn y golofn gyfan.

• Arbedwch eich gwaith

Proses

Gwiriwch p’un a oedd unrhyw werthoedd coll yn y golofn Enw.
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2. Cwblhewch y tabl.

Nofwyr Olympaidd 2012 

Rhyw Amlder Canran

Gwrywod

Benywod

I ddefnyddio’r swyddogaeth COUNTIF i gyfrif y nifer o wrywod a benywod

• Dewiswch Q3 a theipio Male 
• Dewiswch R3, teipiwch =count

Bydd rhestr o swyddogaethau COUNT yn ymddangos.

• Cliciwch dwywaith ar COUNTIF

Mae’r swyddogaeth hon yn cyfrif nifer y celloedd o fewn 
ystod sy’n bodloni amod a nodwyd.

Cyfrifwch nifer y gwrywod:
• Dewiswch golofn F
• Teipiwch  , “M” (coma wedyn “M”), ENTER.
• Bydd y swyddogaeth yn cyfrif sawl M sydd yn y golofn.
• Mae angen y dyfynodau gan fod M yn destun ac nid yn 
 rhif.

• Dewiswch Q4 a theipio Female
• Dewiswch R4 a defnyddio’r swyddogaeth COUNTIF i   
 ganfod nifer y benywod.
• Ewch ati i drawsnewid y r amleddau hyn i ganrannau yn  
 S3 a S4.

• Arbedwch eich gwaith
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Rhai diffiniadau

Poblogaeth darged
Y boblogaeth darged yw’r holl aelodau o’r boblogaeth yr hoffech gael gwybodaeth ganddynt yn 
ddelfrydol.

3. Nodwch y boblogaeth darged ar gyfer yr ymchwiliad hwn?
 

Ffrâm samplu
Ffrâm samplu yw rhestr o’r boblogaeth darged gyfan.

4. A oes ffrâm samplu ar gyfer yr ymchwiliad hwn?
 

Rhagfarn
Tuedd yw gwall systematig. Er enghraifft, os mai eich dull samplu yw dewis pob pedwerydd 
Olympiwr ond am ryw reswm mae’r Olympwyr wedi’u rhestru fel bod pob pedwerydd yn wrywaidd, 
yna mae gwall yn y system a ddefnyddir i samplu a bydd y sampl yn sampl â thuedd. Dylai’r sampl 
gynrychioli’r boblogaeth darged cymaint â phosibl felly mae angen cael gwared ar duedd.

5. Rhowch enghraifft arall o sut y gallai gwall mewn system samplu godi.
 

Gwall samplu
Mae gwall samplu bob amser, gan nad yw sampl bob amser yn rhan o’r boblogaeth sy’n cael ei 
hymchwilio. Defnyddir sampl i wneud casgliadau a chyffredinoliadau am y boblogaeth. Mae’n 
bwysig deall y bydd samplau gwahanol yn rhoi canlyniadau gwahanol.

Ni allwn gael gwared ar amrywiad rhwng samplau ond gall ymchwilwyr geisio cael gwared ar 
duedd.

6. Fydd gan y samplau rydych chi’n eu dewis wallau samplu?
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Dulliau Samplu

Hapsamplu syml
Hapsamplu syml yw lle mae gan bob aelod o’r gynulleidfa darged yr un tebygolrwydd o gael ei 
ddewis. Mae’r dull hwn yn dibynnu ar gael ffrâm samplu. Gallai gymryd llawer o amser a bod yn 
ddrud i’w gynnal.

Un ffordd o ddewis hapsampl syml o nofwyr Olympaidd 2012 yw ysgrifennu enw pob un o’r 
Olympwyr ar ddarn papur unfath ar wahân, plygu’r rhain yr un fath, yna eu rhoi mewn het a dewis 
50 ar hap. Wrth gwrs, nid yw hyn yn ymarferol ac mae’n cymryd llawer o amser.

Ffordd arall yw rhoi rhif i bob nofiwr Olympaidd o 001 i 907 ac yna cyfeirio at dabl rhifau ar hap neu 
gynhyrchu (gan ddefnyddio meddalwedd neu gyfrifiannell) rhif tri digid ar hap. Yna parwch y rhif tri 
digid ar hap hwn gyda’r rhif a roddwyd i’r nofiwr Olympaidd. Dyma aelod cyntaf eich sampl.

Ail-adroddwch hyn nes fod 50 o Olympwyr wedi cael eu dewis. Dylech gael gwared ar haprifau 000 
a 908-999 a dewis y sampl heb ailadrodd.

Mae’r dull hwn hefyd yn cymryd llawer o amser a ffordd gyflymach o ddewis hapsampl fyddai 
defnyddio’r swyddogaeth RAND yn Excel.  
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I ddewis hapsampl gan ddefnyddio’r swyddogaeth RAND yn Excel

Yn y daflen waith Nofwyr:
• dewiswch O1 a theipio’r pennawd Rand
• dewiswch O2 a theipio =rand() ac Enter.

Mae’r swyddogaeth RAND yn rhoi rhif ar hap sydd yn fwy neu’n 
gyfartal i 0 ac yn llai na 1, wedi’i ddosbarthu’n gyfartal.

Noder: bydd y rhif ar hap yn newid bob tro mae’r allwedd F9 yn cael ei bwyso neu pan fydd 
ailgyfrifiad yn digwydd yn y daflen waith.

Copïwch y swyddogaeth rand() ym mhob cell yn y golofn O lle 
mae rhywbeth wedi’i fewnbynnu yng ngholofn N:
• Dewiswch O2 a hofran y llygoden dros gornel isaf y gell nes   
 bod croes fach ddu yn ymddangos a rhowch ddau glic (neu   
 lusgo’r llygoden i lawr i O908).

Trefnwch y data yn ôl colofn O:
• Dewiswch golofnau A i O
• Dewiswch y tab Data
• Dewiswch Sort
• Ticiwch My data has headers
• Trefnwch yn ôl Rand
• OK.

Efallai y byddwch yn sylwi nad yw’r rhifau ar hap yng ngholofn Rand yn edrych mewn trefn. 
Mae hyn oherwydd bod rhifau newydd wedi’u cynhyrchu drwy ddefnyddio’r swyddogaeth Sort.

• Dewiswch y 50 Olympiwr cyntaf (hyd at res 51 gan   
 gynnwys penawdau).
• Dewiswch A1 i N51 cliciwch y botwm dde ar Copy.
• Dewiswch y daflen waith Hapsampl syml. 
• Dewiswch A1 a Paste.

Cofiwch y bydd gan bob myfyriwr sampl wahanol.

• Arbedwch eich gwaith
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7. Ydy hi o bwys p’un a ydych chi’n trefnu’r golofn rand o’r lleiaf i’r mwyaf neu’r mwyaf i’r lleiaf?
 

Samplu systematig

Samplu systematig yw lle mae pwynt dechrau’n cael ei ddewis ar hap ac yna mae gwrthrychau’n 
cael eu dewis ar gyfyngau cyfnodol penodol.

O boblogaeth o 907 bydd sampl o 50 yn cael ei ddewis.
Rhannwch 907 gyda 50 sydd yn tua 18.

Dechreuwch drwy ddewis nofiwr Olympaidd ar bwynt dechrau ar hap, yna dilyn gyda phob 18fed 
nofiwr Olympaidd o hynny ymlaen.

I ddewis sampl systematig yn Excel

Mae nifer o ffyrdd o ddewis sampl systematig yn Excel. Mae’r dull sydd wedi’i nodi isod yn 
weithdrefn syml er mwyn eich helpu chi i ddeall y broses ddethol.

• Yn y daflen waith Nofwyr, dewiswch Q1 a theipio =rand
• Cliciwch ddwywaith ar RANDBETWEEN

Bydd y swyddogaeth hon yn cynhyrchu rhif ar hap rhwng dau rif 
penodol (cynhwysol).

• Teipiwch 1,18 ac Enter

Dyma’r pwynt dechrau.

Er enghraifft:
Ar gyfer y rhif 11 ar hap a gynhyrchwyd o’r swyddogaeth RANDBETWEEN, y pwynt dechrau yw’r 
11eg nofiwr Olympaidd yn y ffrâm samplu.

(Gallai trefn y data fod yn wahanol ar gyfer pob myfyriwr gan eu bod wedi trefnu eu data yn dilyn 
defnyddio’r swyddogaeth RAND i ddethol hapsampl syml.)

I ddewis yr 11eg Olympiwr: 
• Dewiswch P12, teipiwch 1 ac Enter
• Cyfrifwch i lawr 18 o Olympwyr (neu gelloedd) i P30 a theipio 2 i’r gell hon 
• Dewiswch P13 i P30, a hofran y llygoden dros y gornel dde isaf nes i groes fach ddu   
 ymddangos a chliciwch ddwywaith.
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Samplu cyfle
Mae samplu cyfle yn cynnwys cymryd y sampl o gyfranogwyr sydd ar gael ac yn fodlon cymryd 
rhan ar adeg cynnal yr ymchwiliad a phwy sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol.

Mae’r dull hwn yn hawdd ac yn rhad i’w gynnal, ond mae’n bosibl na fydd yn cynrychioli’r bobloga-
eth darged gan y gallai fod yn destun tuedd.

Mae’r wybodaeth ychwanegol mae’r ymchwilydd angen ei gasglu wedi’i ganfod ar wefan chwar-
aeon. Mae enwau’r nofwyr Olympaidd y mae posibl cael gwybodaeth ychwanegol amdanynt 
wedi’i ludo, ynghyd â’r newidynnau eraill, yn y daflen waith Sampl cyfle.

Mae hyn wedi copïo’r patrwm yng nghell P yn yr holl gelloedd lle mae data yng ngholofn N. Felly 
yng ngholofn P, mae rhifau olynol mewn celloedd sydd 18 cell ar wahân.

Trefnwch y data yn ôl colofn P:
• Dewiswch golofnau A i P
• Dewiswch y tab Data
• Dewiswch Sort
• Ticiwch My data has headers
• Trefnwch yn ôl Colofn P
• Trefnwch o’r Lleiaf i’r Mwyaf
• OK.

• Dewiswch y 50 Olympiwr cyntaf (hyd at res 51 gan gynnwys penawdau).
• Dewiswch A1 i N51 cliciwch y botwm dde ar Copy.
• Dewiswch y daflen waith Sampl systematig. 
• Dewiswch A1 a Paste.

Cofiwch y bydd gan bob myfyriwr sampl wahanol.

• Arbedwch eich gwaith
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Proses

Archwiliwch y samplau i weld p’un a ydyn nhw’n cynrychioli’r boblogaeth darged.

8. Cwblhewch y tabl isod.

Dewch o hyd i’r nifer o enillwyr medalau yn y sampl drwy naill ai:

• drefnu’r data yn ôl ‘Cyfanswm y medalau’ a chyfri’r nifer o’r nofwyr Olympaidd sydd wedi   
 ennill medal;

neu

• defnyddio’r swyddogaeth COUNTIF h.y.  =COUNTIF(L:L,”> 0”)

Maint y 
sampl

Amlder Canran
Nifer o enillwyr 

medalau

Gwrywod Benywod Gwrywod Benywod

Poblogaeth

Hapsampl syml

Sampl 
systematig

Sampl cyfle
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Adroddiad

9. Ysgrifennwch adroddiad.

Dylai’r adroddiad gynnwys:

• Diffiniad o bob dull samplu
• Ffordd effeithiol o ddewis sampl gan ddefnyddio pob dull samplu
• Manteision ac anfanteision pob dull ymchwilio yn y cyd-destun hwn
• Mae’n rhaid i’r myfyrwyr gyfeirio at y samplau a ddewiswyd fel tystiolaeth i gefnogi eu cyngor.


