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Cydnabyddiaethau

Dyluniwyd y llawlyfr hwn gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (SYG) i helpu myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau 
ymchwil cymdeithasol ac economaidd sydd eu hangen 
ar gyfer y Tystysgrif Her Sgiliau Uwch. Yr SYG yw Sefydliad 
Ystadegau Gwladol y DU a’n busnes craidd yw casglu, 
dadansoddi a lledaenu data sy’n llywio penderfyniadau ar 
draws y Llywodraeth yn ogystal â’u defnyddio’n helaeth 
gan academia, elusennau a busnesau.

Mae’r arweiniad hwn yn un o syniadau Fiona Dawe, 
ymchwilydd cymdeithasol a Phennaeth Tîm ymgysylltu 
a gallu allanol yr ystadegau economaidd. Roedd eisiau 
rhannu’r wybodaeth a’r arbenigedd ymchwil cymdeithasol 
ac economaidd sydd gan SYG i helpu myfyrwyr ac 
athrawon fel ei gilydd i deimlo’n fwy hyderus yn eu sgiliau 
ystadegol ac ymchwil. Drwy weithio’n agos gyda Caroline 
Morgan ac Emma Vincent yn CBAC rydym wedi cynhyrchu 
adnodd cynhwysfawr, i’ch arwain drwy gynnal eich prosiect 
ymchwil annibynnol eich hun. Nid yn unig rydym yn egluro 
sut i gynnal a dadansoddi eich ymchwil eich hun ond rydym 
hefyd yn egluro’r rhesymau y tu ôl i’r dulliau a’r technegau 
gwahanol i roi gwell dealltwriaeth i chi o’r ffordd orau o’u 
defnyddio yn eich prosiect ymchwil.

Ysgrifennwyd yr holl gynnwys yn y canllawiau hyn gan staff 
ym mhencadlys SYG yng Nghasnewydd, De Cymru. 
Ymgymerwyd â’r gwaith hwn fel prosiect gwirfoddol ar 
ben eu busnes fel y cyfrifoldebau arferol. Mae’r cyfranwyr i 
gyd yn aelodau o un o broffesiynau dadansoddol y 
gwasanaeth sifil: ymchwil gymdeithasol y Llywodraeth; 
Gwasanaeth 



economaidd y Llywodraeth; Gwasanaeth Ystadegol 
y Llywodraeth; ac ymchwil weithredol y Llywodraeth. 
Maent yn gweithio mewn gwahanol rannau o SYG gan 
gynnwys ymgysylltu allanol; cyfrifon sector ac ariannol; 
lles; dadansoddi polisi cyhoeddus; gwasanaethau digidol a 
thechnoleg. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Amy Brownbill, 
Philip Leake, Oliver Woodcock, a Rhian Jones am helpu i 
gynhyrchu a mireinio cynnwys y llawlyfr hwn.

 Trwy gydol y broses o greu’r canllaw hwn, rydym wedi 
ceisio cyngor gan ysgolion lleol. Hoffem ddiolch i Ysgol 
Gyfun Caerllion, Eglwys Sant Teilo yng Nghymru ac ysgolion 
Bassaleg am eu harbenigedd a’u hargymhellion.

Yn olaf, hoffem ddiolch yn fawr iawn i Andrew Budd a 
Grace Ellins, o dîm dylunio SYG, a ganfu amser yn eu llwyth 
gwaith prysur i droi ein drafft yn ddogfen ar-lein. 

Charlotte Deeley (Golygydd) 
Georgia Tasker-Davies (Rheolwr y prosiect)



01

02

Cynnwys

Cyflwyniad .........................................................................1

 Y Llawlyfr Hwn ..................................................................2

  Sut i Ddefnyddio’r Llawlyfr ..............................................2

  Beth yw Ymchwil Gymdeithasol? .....................................2

  Sut y Gall Dulliau Ymchwil eich Helpu Chi yn y Dyfodol .....3

 SYG .....................................................................................5

  Beth yw SYG? .................................................................5

  Sut y Gall SYG eich Helpu Chi gyda’ch Prosiect? ..............5

  Gyrfaoedd Posibl gyda SYG .............................................7

 Cynnal eich Ymchwil eich Hun..........................................10

  Cyflwyniad Cryno i Foeseg ..............................................10

  Darllen Erthyglau Gwyddonol  .........................................12

  Awgrymiadau Defnyddiol gan Economegydd ..................14

  Canllaw ar Ysgrifennu Adroddiad ....................................17

  Ymchwil Ansoddol v. Ymchwil Feintiol .............................18

Casglu Data ........................................................................21

 Ymchwil Sylfaenol .............................................................23

  Ffynonellau Data Sylfaenol ..............................................23

  Casglu Data Sylfaenol ......................................................23

  Ymchwil Eilaidd ...............................................................25

  Ffynonellau Data Eilaidd ..................................................25

 Samplu ...............................................................................30

  Beth yw Sampl? ..............................................................30

  Beth yw’r Boblogaeth Ymchwil? ......................................30



03

  Pam y Byddech yn Defnyddio Sampl? ..............................30

  Hapsamplu Syml ..............................................................32

  Hapsampl Haenedig ........................................................33

  Hapsamplu Systematig ....................................................37

  Maint y Sampl .................................................................39

  Astudiaethau â Samplau Bach .........................................40

  Arwyddocâd Ystadegol ...................................................41

 Cywirdeb a Dibynadwyedd Ffynonellau ..........................42

  Data Annibynadwy ..........................................................43

Dadansoddi Data ............................................................44

 Cydberthyniad ...................................................................45

  Beth yw Cydberthyniad? .................................................45

  Cydberthyniad Positif ......................................................45

  Cydberthyniad Negatif ....................................................46

  Dim Cydberthyniad .........................................................46

  Llinellau ffit orau .............................................................47

  Crynodeb o Gydberthyniad  ............................................50

 Gwyriad Safonol ................................................................51

  Beth yw Gwyriad Safonol?  .............................................51

  Gweithio Allan y Gwyriad Safonol ...................................52

 Gwasgariad Data ...............................................................54

  Gwasgariadau Normal .....................................................54

  Data wedi’u Sgiwio .........................................................55

  Cyfyngau Hyder ..............................................................57

  Priodweddau Cyfyngau Hyder .........................................59

 Safoni Data ........................................................................61

  Safoni Oedran .................................................................61

  Cyfwertholi Incwm  .........................................................66



06

04

05

Cyflwyno Data .................................................................69

 Pam Cyflwyno Data? .........................................................70

  Pa Fath o Gyflwyniad sy’n Briodol? ..................................72

  Defnyddio Anodiadau a Lliwiau  ......................................81

  Peryglon i’w Hosgoi .........................................................84

Geirfa ....................................................................................88

Atodiadau ...........................................................................93

 Gweithio’r Gwyriad Safonol Allan....................................94

  Enghraifft o Weithio Gwyriad Safonol Allan .....................94

  Gwyriad Safonol (Nodiant Mathemategol) .......................95

 Camau i Gyfrifo Cyfwng Hyder .........................................97

  Cyfyngau Hyder (Nodiant Mathemategol) ........................102



Cyflwyniad

Cyflwyniad    01



Cyflwyniad   2

Y Llawlyfr Hwn 

Sut i Ddefnyddio’r Llawlyfr 
Diben y prosiect unigol yw galluogi myfyrwyr fel chi i ddatblygu 
amrywiaeth o sgiliau drwy gynnal gweithgarwch ymchwil 
annibynnol. Chi fydd yn penderfynu pa faes yr hoffech ymchwilio 
iddo, ond bydd hwn yn gyfle ardderchog i chi ymgymryd â darn o 
waith fydd yn canolbwyntio ar eich dyheadau addysgol neu yrfaol 
yn y dyfodol. Fel y sonnir yn ddiweddarach, os ydych yn bwriadu 
gwneud cais i fynd i’r brifysgol, mae prosiect annibynnol yn 
ychwanegiad gwych i unrhyw ddatganiad personol. 

Yn y llyfr hwn, byddwn yn eich tywys drwy’r broses o gynnal eich 
prosiect ymchwil eich hun. Byddwn yn rhoi cyngor ar y dulliau gorau 
o gasglu data ar gyfer y math o ymchwil rydych am ei chynnal, y dull 
priodol o ddadansoddi data er mwyn ateb eich cwestiwn ymchwil, 
sut i ddehongli’r data hyn ac, yn olaf, sut i gyflwyno eich data er 
mwyn sicrhau bod eich darllenwyr yn deall eich canfyddiadau. 

Gan ddefnyddio enghreifftiau o ymchwil economaidd a 
chymdeithasol a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
(SYG), byddwn yn egluro sut i gynnal ymchwil a fydd yn eich 
galluogi i gynhyrchu ystadegau o safon, a’r hyn y dylech fod yn 
edrych amdano wrth asesu ansawdd a dibynadwyedd setiau data. 

Beth yw Ymchwil Gymdeithasol? 
Yn ôl y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, gellir 
diffinio ymchwil gymdeithasol mewn ystyr eang iawn fel ymchwil i 
gymdeithas, y ffordd y mae pobl yn ymddwyn a’r dylanwad y mae 
hyn yn ei gael ar y byd o’n cwmpas. 

Drwy gynnal ymchwil gymdeithasol, gallwn fynd ati i ddysgu am y 
byd y tu allan i’n profiad ni ein hunain a dechrau deall sut mae ein 
cymdeithas yn gweithio. 

Gall canlyniadau ymchwil gymdeithasol dda gael eu defnyddio gan 
lywodraethau er mwyn helpu i lunio polisïau, gan awdurdodau lleol 
er mwyn canfod yr hyn sy’n bwysig i’w etholwyr, a gan sefydliadau 
anllywodraethol er mwyn helpu i dargedu’r rheini sydd â’r angen mwyaf. 
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Mae ymchwil gymdeithasol yn cwmpasu amrywiaeth o 
ddisgyblaethau, gan gynnwys dulliau ansoddol a meintiol. Bydd 
ymchwilwyr cymdeithasol yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau 
i gasglu, dadansoddi a dehongli data. Bydd y llawlyfr hwn yn eich 
tywys yn araf drwy’r broses o gynnal ymchwil o ansawdd uchel. Os 
nad ydych yn gyfarwydd â rhai o’r termau a ddefnyddiwyd gennym 
hyd yn hyn, peidiwch â phoeni. Byddwn yn eich tywys drwyddyn 
nhw hefyd! 

Rhoddir diffiniad o unrhyw dermau a nodir mewn print bras yn ein 
rhestr termau yng nghefn y canllaw hwn.

Sut y Gall Dulliau Ymchwil eich Helpu Chi 
yn y Dyfodol 
Mae dulliau ymchwil gymdeithasol yn rhoi’r sgiliau i chi gynllunio, 
dylunio, cynnal, rheoli ac adrodd ar brosiect ymchwil. Bydd y llawlyfr 
hwn yn disgrifio ac yn egluro’r dulliau sydd eu hangen i gynnal a 
chyflwyno eich ymchwil eich hun yn effeithiol. 

Os oes gennych y sgiliau i ddeall ymchwil gymdeithasol, byddwch 
mewn sefyllfa wych i ddilyn amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa 
gwahanol. Drwy gwblhau’r prosiect unigol, cewch gyfle i ddysgu a 
defnyddio sgiliau ymchwil ar gyfer pwnc y mae gennych ddiddordeb 
ynddo. Bydd hyn yn helpu i’ch paratoi ar gyfer unrhyw ymchwil y 
gall fod angen i chi ei gwneud wrth astudio, yn y gwaith neu hyd yn 
oed yn eich bywyd personol yn y dyfodol. 

Os ydych yn ystyried gwneud cais i fynd i’r brifysgol, bydd prosiect 
ymchwil annibynnol fel hwn yn edrych yn wych ar eich datganiad 
personol, ac mae’n bwnc gwych i’w drafod mewn cyfweliadau. 

Mae SYG yn cynnal llawer o ymchwil gymdeithasol a ddefnyddir 
gan lywodraeth y DU i lywio amrywiaeth eang o bolisïau. Nodir 
rhai enghreifftiau o ymchwil gymdeithasol y mae’r llywodraeth yn 
dibynnu arni i lywio ei phenderfyniadau isod: 

Iechyd plant – Mae’n mesur iechyd a lles plant gan gynnwys 
marwolaethau ymhlith plant a babanod a marwolaethau 
amenedigol; Marwolaethau annisgwyl ymhlith babanod; Goroesiad 
canser ymhlith plant; Lles plant. 
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Defnyddio cyffuriau, alcohol a smygu – Mae’n mesur arferion 
smygu ac yfed ym Mhrydain Fawr; Marwolaethau sy’n gysylltiedig 
â gwenwyno gan gyffuriau a chamddefnyddio cyffuriau; 
Marwolaethau a achosir gan glefydau y gwyddys eu bod yn 
gysylltiedig ag yfed alcohol. 

Addysg a gofal plant – Mae’n mesur gofal plant blynyddoedd 
cynnar; Addysg mewn ysgolion a cholegau; Addysg uwch a dysgu 
oedolion – gan gynnwys cymwysterau, personél a diogelwch a lles. 

Iechyd a lles – Mae’n dadansoddi data cymdeithasol ac economaidd 
gan y llywodraeth a sefydliadau eraill er mwyn creu darlun o 
gymdeithas y DU a sut mae’n newid, gan gynnwys cymariaethau â 
gwledydd eraill. 

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr (gallem ysgrifennu llyfr cyfan 
ar yr ymchwil gymdeithasol a ddefnyddir gan y llywodraeth) ond 
gallwch weld bod ymchwil gymdeithasol yn cwmpasu llawer iawn 
o feysydd pwnc gwahanol. Er nad yw’r rhan fwyaf o bobl yn 
sylweddoli hynny, mae ymchwil gymdeithasol yn effeithio ar fywydau 
pob un ohonom drwy’r polisïau sy’n llywio ein cymdeithas. 
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SYG

Beth yw SYG? 
Ystyr y talfyriad SYG yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Ni yw 
cynhyrchydd Ystadegau Swyddogol mwyaf y DU. Ystadegau 
swyddogol yw ystadegau a gyhoeddir gan asiantaethau’r 
llywodraeth a chyrff cyhoeddus y gellir eu defnyddio er budd y 
cyhoedd; mewn geiriau eraill, maent ar gael am ddim i bawb (gan 
gynnwys chi!) 

Mae’r SYG yn adran o’r gwasanaeth sifil, sy’n annibynnol o’r y 
Llywodraeth. Mae hyn yn golygu ei fod yn gweithredu fel  “corff hyd 
braich “ o’r Llywodraeth, felly nid yw’n cael ei arwain gan Weinidog. 
Yn hytrach, mae pennaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol (yr 
Ystadegydd Gwladol) yn atebol yn uniongyrchol i’r Senedd.

Mae SYG yn gyfrifol am gasglu a chyhoeddi ystadegau ar amrywiaeth 
eang o bynciau sy’n adlewyrchu llawer o agweddau ar fywydau pobl, 
gan gynnwys ystadegau sy’n ymwneud â’r economi, y boblogaeth a 
chymdeithas ar lefel genedlaethol, lefel ranbarthol a lefel leol. Gall 
ystadegau SYG ddweud llawer wrthych am fywyd yn y DU. 

Mae gan bron pob gwlad ei Chorff Ystadegol Cenedlaethol ei 
hun sy’n dilyn canllawiau llym ar bob cam o’r broses o gynhyrchu 
ystadegau. O ganlyniad, gallwn gymharu gwybodaeth rhwng 
gwledydd a gwybod ein bod yn siarad am yr un peth. Mae hyn yn 
bwysig iawn wrth ddod i gasgliadau yn seiliedig ar ddata. 

Mae ystadegau SYG yn ymddangos yn y newyddion yn rheolaidd. 
Rydych fwy na thebyg wedi gweld llawer o straeon newyddion sy’n 
deillio o ystadegau SYG heb sylweddoli – cadwch lygad allan i weld 
sawl un y gallwch chi eu nodi yr wythnos hon. 

Sut y Gall SYG eich Helpu Chi gyda’ch 
Prosiect? 
Mae SYG yn fan cychwyn da ar gyfer unrhyw brosiect ymchwil. P’un 
a ydych am ymchwilio i droseddau, diwylliant, addysg, cyflogaeth, 
iechyd, gofal cymdeithasol, mudo, lles neu faterion ariannol 
(ymhlith eraill!), mae gan SYG ddata a all helpu i lywio eich ymchwil 
annibynnol eich hun. 
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Mae’n werth ymweld â’r wefan i ddarganfod yr hyn sydd gennym i’w 
gynnig drosoch chi eich hun. Mae ein hafan yn cynnwys prif straeon 
newyddion, ffigurau a chyhoeddiadau a allai eich ysbrydoli. Fel arall, 
os ydych wedi meddwl am bwnc ymchwil eisoes, defnyddiwch y 
tabiau ar frig y dudalen neu ein cyfleuster chwilio i ddod o hyd i 
wybodaeth sy’n ymwneud â’r maes sydd o ddiddordeb i chi. 

Ffynhonnell: Office for National Statistics

Mae ei hamrywiaeth eang o ystadegau yn golygu bod SYG yn 
ffynhonnell ddata eilaidd ardderchog. Gallwch ddysgu mwy am 
ddata sylfaenol ac eilaidd yn ein hadrannau penodol ar dudalennau 
22 a 24. 

Dyma rai enghreifftiau o gwestiynau y gallwch eu hateb gan 
ddefnyddio ystadegau SYG... 
•  Beth yw’r disgwyliad oes cyfartalog yn fy ardal leol? 
• Beth yw arferion yfed oedolion ym Mhrydain Fawr? 
•  Faint o bobl sy’n marw ar ôl defnyddio/camddefnyddio cyffuriau 

yng Nghymru a Lloegr? 
• Beth sy’n dylanwadu ar arferion mewnanadlu pobl? 
•  Sut mae’r siawns o oroesi canser yn ystod plentyndod wedi newid 

https://www.ons.gov.uk
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dros y 25 mlynedd diwethaf? 
•  Rydym yn eich annog i edrych ar wefan SYG i weld pa gwestiynau 

diddorol y gallwch eu gofyn! 

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch o ran ymchwil gymdeithasol 
ac economaidd nad yw’n cael sylw yn y llawlyfr hwn, gallwch 
gysylltu â Welshbac.Support@ons.gov.uk

Gyrfaoedd Posibl gyda SYG 
Pam Ymuno â SYG?
Mae SYG yn lle cyffrous i weithio. Ni yw cynhyrchydd ystadegau 
swyddogol annibynnol mwyaf y DU a’r Sefydliad Ystadegau 
Cenedlaethol cydnabyddedig. Mae ein hystadegau yn ymddangos 
yn y cyfryngau bron bob diwrnod ac fe’u defnyddir ym mhob rhan 
o’r llywodraeth. Byddwch nid yn unig yn effeithio ar fywyd yn y DU, 
mae pob un o’n swyddfeydd yn ymrwymedig i sicrhau lles staff a 
chydbwysedd rhwng gwaith a bywyd. Yn ogystal ag oriau gwaith 
hyblyg, bydd SYG yn cyflwyno sesiynau lles rheolaidd ym mhob rhan 
o’r sefydliad yn fuan. Yn y mannau hynny lle cawsant eu treialu, 
mae’r sesiynau wedi cynnwys rhoi mwythau i gŵn tywys, ioga, 
myfyrio, amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff a hyd yn oed 
lliwio ystyrlon! 

Mae SYG yn Cynnig Cyfleoedd i Raddedigion mewn 
Pedwar o Broffesiynau Dadansoddol y Llywodraeth 
• Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth 
• Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth 
• Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth 
• Ymchwil Weithredol y Llywodraeth 

Unwaith y byddwch yn ymuno ag un o broffesiynau’r Llywodraeth, 
gall eich gyrfa fynd â chi i unrhyw un o’i hadrannau. 

Economegydd – Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth 

Mae SYG yn lle cyffrous i economegydd weithio, gyda’r cyfle i 
gymhwyso theorïau economaidd at amrywiaeth o faterion ymarferol. 
Mae ein heconomegwyr yn ymwneud ag amrywiaeth o ffrydiau 
gwaith sy’n gysylltiedig â chynhyrchu, datblygu a lledaenu ystadegau 
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economaidd ynglŷn â’r DU. Byddwch yn cymryd rhan mewn gwaith 
ymchwil a dadansoddi ysgogol a gwerth chweil sy’n sicrhau ein bod 
yn cynhyrchu ystadegau o’r radd flaenaf.

Ystadegydd – Gwasanaeth Ystadegol y Llywodraeth 

O ddyfodol economaidd y DU i’r modd y darperir gwasanaethau 
cyhoeddus, mae ystadegau yn hanfodol i bob rhan bosibl o’n 
bywydau. Mae’r Llywodraeth yn chwarae rôl allweddol yn y 
penderfyniadau a wneir. Yn SYG, byddwch yn ymuno â thîm o 
arbenigwyr data sy’n casglu, yn prosesu ac yn dadansoddi’r data 
sy’n sail i’n cymdeithas a’n heconomi. Gallwch ddisgwyl gweld eich 
gwaith dadansoddi yn ymddangos yn rheolaidd yn y newyddion ac 
yn cael ei ddefnyddio gan y rheini sy’n gwneud penderfyniadau ar y 
lefel uchaf o fewn y llywodraeth a diwydiant.

Ymchwilydd Cymdeithasol – Ymchwil Gymdeithasol y 
Llywodraeth

Yn SYG, byddwch yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil, 
ystadegau a dadansoddi ar ran SYG yn bennaf ond hefyd, weithiau, 
ar ran adrannau eraill o’r llywodraeth. Mae SYG yn defnyddio 
amrywiaeth o ddulliau ymchwil gymdeithasol sylfaenol gan gynnwys 
arolygon mawr, arolygon parhaus ac ad hoc a methodolegau 
ansoddol/meintiol i fesur a deall cymdeithas a’r economi. Rydym 
hefyd yn dadansoddi data eilaidd ac yn ymchwilio i ddata’r cyfrifiad, 
data arolygon a data gweinyddol.

Ymchwilydd Gweithredol – Ymchwil Weithredol y 
Llywodraeth 

Mae Ymchwilwyr Gweithredol y Llywodraeth yn cefnogi 
penderfyniadau ynghylch polisïau, strategaethau a gweithrediadau. 
Mae Ymchwilwyr Gweithredol yn edrych yn wrthrychol ar y 
problemau cymhleth y mae adrannau yn eu hwynebu ac yn 
defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi a modelu er mwyn 
helpu i ddod o hyd i atebion gwell i faterion pwysig a nodi’r effaith 
y gallant ei chael cyn iddynt gael eu cyflwyno. Wrth gwrs, mae 
atebion gwell yn golygu penderfyniadau gwell a pholisïau gwell. 
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Cynlluniau Lleoliadau i Fyfyrwyr

Bob blwyddyn, mae pob proffesiwn Dadansoddol yn cynnig y 
cyfle i fyfyrwyr israddedig weithio wrth wraidd y Llywodraeth 
drwy gyfrwng lleoliad blwyddyn o hyd â thâl. Mae hwn yn gyfle 
cyffrous i ennill sgiliau proffesiynol a thechnegol a gweithio ar rai 
o’r problemau mwyaf diddorol a pherthnasol sy’n wynebu’r DU ar 
hyn o bryd. Cynigir y lleoliadau hyn, sy’n dechrau yn ystod yr haf, 
i fyfyrwyr ail flwyddyn sy’n bwriadu cwblhau lleoliad gwaith cyn 
iddynt ddechrau ar eu blwyddyn derfynol yn y brifysgol. 

Mae’r proffesiynau yn cynnig lleoliadau tri mis dros yr haf hefyd. I 
gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd rhyngosod, cyfleoedd yn 
ystod yr haf a chyfleoedd i raddedigion yn SYG ac adrannau eraill y 
llywodraeth, ewch i’r dolenni isod: 
• Economeg
• Ystadegau
•  Ymchwil Gymdeithasol
• Ymchwil Weithredol

Yn ogystal â’r rolau i raddedigion a ddisgrifir uchod, mae gan 
SYG amrywiaeth o rolau i bobl sydd newydd adael ysgol hefyd. 
Edrychwch ar swyddi’r gwasanaeth sifil i weld beth sydd ar gael yn 
eich ardal chi!

https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-economic-service
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Cynnal eich Ymchwil eich 
Hun

Cyflwyniad Cryno i Foeseg 
Beth yw moeseg? Gellir disgrifio moeseg fel egwyddorion moesol 
sy’n rheoli ymddygiad a gweithredoedd unigolyn. Mae moeseg yn 
ymwneud â’r hyn sy’n dda i unigolion ac i’r gymdeithas gyfan. I fod 
yn berson da, disgwylir i ni ymddwyn mewn ffordd foesol ac, fel 
ymchwilwyr, dylem hefyd geisio cynnal ymchwil mewn ffordd foesol. 

Pam ei fod yn bwysig? Yn y gorffennol, mae pobl wedi gwneud 
pethau ofnadwy yn enw ymchwil. Ymhlith rhai o’r enghreifftiau 
mwyaf adnabyddus yw arbrofion y Natsïaid ar bobl. Yn ystod yr 
Ail Ryfel Byd, gorfodwyd carcharorion a’r cyhoedd i gymryd rhan 
mewn arbrofion. Nid oeddent yn gallu rhoi eu cydsyniad. Nid oedd 
unrhyw bryderon ynghylch y sawl a oedd yn cymryd rhan; bu i lawer 
ohonynt farw neu ddioddef anafiadau difrifol yn y broses. 

Sefydlu cod moeseg – Ar ôl y rhyfel, cafodd y meddygon Natsïaidd a 
gynhaliodd yr arbrofion eu dwyn o flaen eu gwell yn Nuremberg yn 
yr Almaen i ateb dros eu troseddau. Sefydlwyd Cod Nuremburg, sef 
cyfres o egwyddorion ymchwil ar gyfer ymchwil ddynol foesegol, yn 
1947 ar ôl y treialon.

 Mae’n cynnwys ystyriaethau fel cydsyniad ar sail gwybodaeth, 
dilysrwydd gwyddonol (yr ymchwilydd a’r astudiaeth) ac osgoi 
risgiau gan gynnwys poen a dioddefaint. 

Bydd gan gyrff ymchwil gwahanol godau ymddygiad penodol 
gwahanol. Fodd bynnag, yn ôl y Cyngor Ymchwil Economaidd a 
Chymdeithasol, mae chwe egwyddor allweddol mewn perthynas ag 
ymchwil foesegol: 
•  dylai gwaith ymchwil geisio sicrhau’r budd mwyaf posibl i 

unigolion a chymdeithas a lleihau risg a niwed cymaint â phosibl
• dylid parchu hawliau ac urddas unigolion a grwpiau
•  lle y bo’n bosibl, dylai cyfranogwyr gymryd rhan o’u gwirfodd a 

dylent gael eu hysbysu’n briodol
• dylai ymchwil gael ei chynnal gydag uniondeb a thryloywder
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• dylai llinellau cyfrifoldeb ac atebolrwydd gael eu diffinio’n glir
•  dylid sicrhau bod annibyniaeth ymchwil yn cael ei chynnal ac, os 

na ellir osgoi gwrthdaro buddiannau, dylid ei nodi’n glir

Mae SYG yn cydymffurfio â Chod Ymarfer Awdurdod Ystadegau’r 
DU. Mae’r Cod yn nodi’r arferion manwl y mae’n rhaid i 
gynhyrchwyr ystadegau swyddogol ymrwymo iddynt wrth gynhyrchu 
a rhyddhau ystadegau swyddogol. 

Mae’r Cod yn sicrhau bod yr ystadegau a gyhoeddir gan y 
llywodraeth yn gwasanaethu’r cyhoedd. Pan fo cynhyrchwyr 
ystadegau swyddogol yn cydymffurfio â’r Cod, mae’n rhoi hyder i 
ddefnyddwyr ystadegau a dinasyddion bod yr ystadegau a gyhoeddir 
gan y llywodraeth yn werthfawr i’r cyhoedd, o safon uchel ac yn 
cael eu cynhyrchu gan bobl a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt. 
Gallwch ddarllen mwy am y cod yma.

Lle bynnag y gwelwch y logo hwn, gallwch fod yn siŵr 
bod y data o ansawdd da.

 
Un o’r prif bethau y mae’r cod yn ceisio ei wneud o ran moeseg 
yw lleihau’r baich ar ymatebwyr. Mae hyn yn golygu os oes ffordd 
arall o gasglu’r data, dylem fanteisio arni. Fel arall, gallem fod yn 
gofyn i bobl roi gwybodaeth i ni y maent eisoes yn ei rhoi i rywun 
arall. Enghraifft dda o hyn yw’r newid diweddar a wnaed gan SYG 
i ddefnyddio data gweinyddol – mae hyn yn golygu bod pobl yn 
treulio llai o amser yn ymateb i holiaduron am ein bod yn gallu cael y 
wybodaeth gan adrannau eraill y llywodraeth sydd eisoes yn casglu’r 
wybodaeth hon. 

Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau eu codau eu hunain ar gyfer 
yr ymchwil a gynhelir ganddynt, er enghraifft, Awdurdod Ymchwil 
Iechyd y GIG (HRA). 

Mae gan yr HRA sawl swyddogaeth gan gynnwys 
diogelu hawliau, diogelwch, urddas a lles y sawl 
sy’n cymryd rhan mewn ymchwil; a hwyluso a 
hyrwyddo ymchwil foesegol a allai fod o fudd i 
gyfranogwyr, gwyddoniaeth a chymdeithas. 

Ni waeth beth fo’r maes ymchwil, mae pob bwrdd moeseg yn 
ceisio sicrhau bod cyfranogwyr yn cael eu diogelu a bod ymchwil yn 
ychwanegu gwerth i’r maes yr ymchwilir iddo. 
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Darllen Erthyglau Gwyddonol 
Mae’r canllaw canlynol yn ymwneud yn benodol ag erthyglau 
mewn cyfnodolion; fodd bynnag, gellir cymhwyso’r egwyddorion at 
unrhyw beth a ddarllennir at ddibenion ymchwil. 

Er mwyn dod o hyd i syniad am brosiect ymchwil da, bydd angen 
i chi wneud llawer o ddarllen. Un sgil a fydd yn ddefnyddiol drwy 
gydol eich cyfnod yn y brifysgol neu’ch gyrfa yn y dyfodol fydd sut i 
ddarllen papurau yn gyflym ac yn effeithlon. Dyma rai awgrymiadau 
ar sut i wneud hyn. 

Bydd y rhan fwyaf o erthyglau mewn cyfnodolion yn dechrau gyda 
chrynodeb cyflym o’r wybodaeth sydd yn yr adroddiad. Fel arfer, 
bydd y crynodeb hwn yn cynnwys gwybodaeth gryno am y nodau, 
yr hyn a wnaethpwyd, yr hyn a ganfuwyd a’r casgliadau. Drwy 
ddarllen y crynodeb, gallwch benderfynu’n gyflym a yw papur yn 
berthnasol i’r hyn rydych yn ceisio ymchwilio iddo, a ph’un a dylech 
ei ddarllen. 

   Noder, bydd angen i chi ddarllen yr erthygl gyfan os ydych 
yn bwriadu cyfeirio at y papur.

Gall fod gwybodaeth bwysig yng nghorff yr adroddiad y mae angen 
bwrw golwg fanylach drosti. Fel arfer, dim ond tua 250 o eiriau 
yw’r crynodeb, felly nid yw’n ddigon i gynnwys yr holl wybodaeth 
bwysig. 

Mae’n ddefnyddiol bod adroddiadau’n cael eu rhannu’n adrannau 
gwahanol (gweler ‘Sut i Strwythuro Adroddiad’ ar dudalen 14 sy’n 
edrych yn fanwl ar yr adrannau gwahanol). Mae hyn yn golygu, os 
ydych yn gwybod beth rydych yn edrych amdano, ni fydd angen i chi 
ddarllen y papur cyfan. 

Meddyliwch am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac ym mha 
ran o’r adroddiad y byddech yn dod o hyd i’r wybodaeth honno. 
Yna, dim ond y rhannau hynny y bydd angen i chi eu darllen! 

Er enghraifft: Fel arfer, byddwch am gael gwybod beth yw nod/
damcaniaeth y papur – mae hyn yn dueddol o gael ei nodi tuag 
at ddiwedd y cyflwyniad. Os ydych yn edrych am ganfyddiadau’r 
ymchwilydd, gallech naill ai edrych yn yr adran ganlyniadau – 
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canfyddiadau rhifiadol/clinigol fydd y rhain fel arfer, neu yn y 
drafodaeth – caiff y canlyniadau eu rhoi yn eu cyd-destun a’u trafod 
yng nghyd-destun y papur. 

Bydd y drafodaeth hefyd yn cynnwys y casgliadau, a’r hyn y mae’r 
casgliadau yn ei olygu, ym marn yr ymchwilwyr, o safbwynt y maes 
ymchwil ehangach. 

Os hoffech wybod yn union sut yr aeth yr awdur ati i gynnal ei 
astudiaeth, naill ai er mwyn dod o hyd i ddull i’w gopïo neu allan o 
ddiddordeb, gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth honno yn yr adran 
dulliau. 

Pwynt pwysig i’w ystyried wrth ddarllen papur yw sut mae’r data yn 
edrych. Ac, yn bwysig, ydych chi wir yn credu’r canfyddiadau? 

Os nad ydych o’r farn bod ansawdd adroddiad yn dda iawn – efallai 
bod yr awdur wedi hepgor gwybodaeth bwysig, neu wedi dod i 
gasgliadau nad ydynt yn seiliedig ar y data a gynhyrchwyd ganddo – 
gall fod yn syniad da anwybyddu’r papur a cheisio dod o hyd i bapur 
o ansawdd gwell i gyfeirio ato. 

Fel bob amser, ewch ati i ymarfer. Po fwyaf yr erthyglau y byddwch 
yn eu darllen mewn cyfnodolion, yr hawsaf fydd dod o hyd i’r 
wybodaeth rydych yn chwilio amdani a barnu a yw papur o 
ansawdd uchel. 



Cyflwyniad   14

Awgrymiadau Defnyddiol gan Economegydd 
Rhoddodd Tim Harford (sy’n economegydd) rai awgrymiadau 
defnyddiol i ddarllenwyr The Financial Times sy’n hawdd eu cofio 
wrth edrych ar ddata ac ymchwil. 

Sut i Strwythuro Adroddiad
Gall mynd ati i ysgrifennu prosiect annibynnol fod yn deimlad 
brawychus os nad ydych wedi ymgymryd â darn o waith fel hwn 
o’r blaen. Pan fo’r cyfrif geiriau yn fawr, mae’n hawdd mynd ar 
gyfeilion ac anghofio am y pwynt rydych yn ceisio ei wneud. Drwy 
lynu wrth strwythur diffiniedig, gallwch gyflwyno eich gwaith mewn 
ffordd glir a chywir er mwyn ennill y marciau uchaf. Isod, byddwn yn 
amlinellu’r strwythur a ddefnyddir ar gyfer y rhan fwyaf o bapurau 
gwyddonol ac erthyglau mewn cyfnodolion. Gallai ymgyfarwyddo 
â’r strwythur hwn nawr eich helpu yn eich astudiaethau addysg 
uwch neu’ch gwaith yn y dyfodol. 

Crynodeb – Yn aml iawn, wrth ysgrifennu darn o waith gwyddonol, 
bydd angen i chi ysgrifennu crynodeb o’r wybodaeth sydd yn yr 
adroddiad ar y dechrau. Fel arfer, bydd y crynodeb yn cynnwys 
gwybodaeth gryno am y nodau, yr hyn a wnaethpwyd, yr hyn a 
ganfuwyd a’r casgliadau. Drwy gyfeirio at grynodeb, dylai darllenydd 
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fod yn gallu deall yr ymchwil a gynhaliwyd gennych mewn ffordd 
gyffredinol iawn. Cofiwch, dim ond tua 250 o eiriau yw’r crynodeb! 
Gall fod yn anodd llunio crynodeb, felly efallai y byddai’n werth i 
rywun nad yw mor gyfarwydd â’ch gwaith ddarllen drwyddo i weld 
a allant nodi’r hyn y mae eich prosiect ymchwil yn ymchwilio iddo. 

A
W

G
R

Y
M

 
D

E
F

N
Y

D
D

IO
L 

Ysgrifennwch yr adran hon olaf! 

Yna, bydd gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen 
arnoch i ysgrifennu crynodeb llawn gwybodaeth.

Cyflwyniad – Synnwyr cyffredin yw’r adran hon, fwy neu lai! 
Rydych yn cyflwyno eich darllenydd i’ch adroddiad ac yn dweud 
wrtho pam y dylai barhau i’w ddarllen. Nid oes angen i chi 
ysgrifennu’r adran hon yn gyntaf – gall fod yn haws mynd ati i 
ysgrifennu’r cyflwyniad ar ôl i chi ysgrifennu’r adrannau dilynol. Er 
enghraifft, gall y dull a ddefnyddir newid wrth i’r astudiaeth fynd 
rhagddi. Mae hefyd yn ddefnyddiol nodi’r canlyniadau hefyd – gall 
y canlyniadau go iawn fod yn wahanol iawn i’r rhai yr oeddech 
yn eu disgwyl yn wreiddiol. Drwy ysgrifennu eich cyflwyniad olaf, 
gallwch sicrhau ei fod yn llifo’n dda â gweddill yr adroddiad. Fel 
arfer, mae dechrau’r cyflwyniad yn eithaf cyffredinol – nodir cyd-
destun eang eich ymchwil cyn symud ymlaen i sôn yn fwy penodol 
am eich prosiect unigol (yn debyg i dwmffat). Yn ddelfrydol, yn 
eich cyflwyniad, rydych am ddangos dealltwriaeth o’r cefndir 
damcaniaethol a’r cyd-destun ar gyfer eich prosiect. Yn y ffordd hon, 
gallwch gyfiawnhau’r ymchwil rydych yn ei gwneud ac egluro sut 
mae’n cyd-fynd â gwaith arall sydd ar gael ar y pwnc. Mae angen 
i chi nodi eich nodau a’ch amcanion yn glir. Yna, mae angen i chi 
nodi eich cwestiwn penodol, yr hyn y byddwch yn ei wneud a’r hyn 
rydych yn disgwyl ei ganfod. 

Rhesymeg dros Ddulliau Ymchwil – Dyma lle rydych yn disgrifio 
yn union beth wnaethoch, y deunyddiau a ddefnyddiwyd gennych, y 
sawl a gymerodd ran ac unrhyw beth arall y gallwch feddwl amdano 
a fyddai’n helpu rhywun i gynnal yr union astudiaeth â chi. Gall yr 
adran hon gael ei rhannu’n is-adrannau er mwyn sicrhau eich bod 
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yn cynnwys popeth, er enghraifft y cyfranogwyr, y deunyddiau a’r 
weithdrefn. Gall hyn yn fod yn anodd i ddechrau gan ei bod hi’n 
anodd nodi’r hyn sy’n berthnasol. Beth os hoffech i’r sawl sy’n 
cymryd rhan gwblhau holiadur ar gyfer eich prosiect? Beth yw’r 
pethau pwysig y mae angen i chi eu cynnwys yn eich adran dulliau 
er mwyn i rywun allu defnyddio’r union ddull a ddefnyddiwyd 
gennych. 

Canlyniadau – Nod yr adran hon yw rhoi disgrifiad o’ch 
canlyniadau i’r darllenydd. Nid oes angen i chi egluro’r canlyniadau 
hynny ar y pwynt hwn. Gallwch ddefnyddio ffigurau, tablau, unrhyw 
beth sy’n briodol i nodi’r hyn y mae eich canlyniadau yn ei ddangos. 
Gallwch dynnu sylw’r darllenydd at batrymau neu dueddiadau 
penodol, neu ddata y credwch sy’n bwysig iawn. Ceir rhagor o 
fanylion yn y bennod sy’n trafod y broses o gyflwyno data. 

Trafodaeth – Nod trafodaeth yw egluro canlyniadau eich astudiaeth 
ac ystyried yr hyn y mae’r canlyniadau hyn yn ei olygu yng nghyd-
destun y maes ymchwil rydych wedi bod yn ymchwilio iddo. Yn 
yr adran hon, bydd angen i chi fynd ati i ddehongli ac egluro eich 
canlyniadau, ystyried a ydych wedi ateb y cwestiwn a ofynnwyd 
yn eich cyflwyniad, dangos y cysylltiad rhwng y canlyniadau a 
gynhyrchwyd gennych â’r llenyddiaeth sy’n bodoli eisoes, ystyried 
arwyddocâd eich canlyniadau a thrafod meysydd ymchwil y credwch 
y gallent fod yn ddefnyddiol ymchwilio iddynt yn y dyfodol o ystyried 
yr hyn rydych wedi’i ganfod. 

Cyfeiriadau/Atodiadau – Drwy gydol eich adroddiad, bydd 
angen i chi ddarparu cyfeiriadau pan fyddwch wedi cynnwys 
syniad neu ddamcaniaeth rhywun arall. Yn eich adroddiad, bydd 
angen i chi nodi enw’r awdur y gwnaethoch fenthyg y wybodaeth 
ganddo, a dyddiad y cyhoeddiad. Gallwch wneud hyn naill ai yn 
y testun, mewn cromfachau neu gan ddefnyddio troednodiadau. 
Mae sawl arddull gyfeirnodi wahanol. Bydd angen i chi ofyn i’ch 
athro pa arddull y mae am i chi ei dilyn, a defnyddio’r canllawiau a 
argymhellir ar gyfer y system honno. 

Y system troednodiadau yw’r un a ddefnyddir amlaf yn SYG. Ar 
ddiwedd yr adroddiad, bydd angen i chi nodi rhestr o’r cyfeiriadau a 
ddefnyddiwyd gennych ym mhrif gorff eich adroddiad, yn nhrefn yr 
wyddor. Bydd fformat y rhestr hon hefyd yn dilyn rheolau penodol y 
system gyfeirnodi a ddefnyddiwyd gennych. 
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Mae atodiad yn cynnwys unrhyw wybodaeth nad yw’n hanfodol 
er mwyn egluro eich canfyddiadau, ond a allai fod yn ddefnyddiol 
i’ch darllenydd. Fel y soniwyd yn flaenorol, os ydych wedi creu 
holiadur newydd, gellid cynnwys yr holiadur yn yr adran hon fel 
bod y darllenydd yn gallu gweld yr union gwestiynau a ofynnwyd. 
Ymhlith y wybodaeth y gellid ei chynnwys mewn atodiad mae 
ffigurau, tablau, siartiau, graffiau o’r canlyniadau, trawsgrifiadau 
o gyfweliadau, lluniau, mapiau, lluniadau neu unrhyw beth arall 
y byddai ei angen er mwyn cynnal yr union astudiaeth nad yw ar 
gael fel arall. Caiff atodiadau eu labelu â llythrennau, a chyfeirir at 
y llythrennau hynny yn y testun. Er enghraifft – i weld yr holiadur 
llawn, ewch i Atodiad A. 

Canllaw ar Ysgrifennu Adroddiad 
Y darn gorau o gyngor ar gyfer ysgrifennu adroddiad da yw 
gwnewch eich gwaith cartref cyn i chi ddechrau! 

Pa ymchwil sy’n bodoli eisoes? Beth rydych yn ei gredu o ran y 
pwnc? Beth rydych am ei ddweud? Sut byddwch yn gwneud hyn? 

Pan fyddwch yn ysgrifennu adroddiad am y tro cyntaf (neu’r ychydig 
droeon cyntaf) mae’n syniad da cadw’r pwyntiau canlynol mewn 
cof. Diben adroddiad yw disgrifio eich astudiaeth a nodi’r hyn a 
wnaethoch, yr hyn a ganfuwyd gennych a’r cysylltiad rhyngddo â 
damcaniaethau a llenyddiaeth sy’n bodoli eisoes. 

I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:
• Egluro’ch cwestiwn a nodi pam ei fod yn bwysi
•  Disgrifio yn union yr hyn a wnaethoch a’r sampl a ddefnyddiwyd 

gennych (dylid nodi cymaint o fanylion â phosibl er mwyn ei 
gwneud hi’n haws cynnal yr union astudiaeth eto)

• Beth wnaethoch chi ei ganfod? Nodi ystadegau cryno priodol
•  Beth allai hyn ei olygu? Defnyddiwch gyd-destun llenyddiaeth 

flaenorol a’r cyfraniad y mae eich canfyddiadau yn ei wneud i hyn 
•  Cyfyngiadau – bydd rhai cyfyngiadau bob amser. Gallai’r rhain 

gynnwys sampl wahanol neu ddull samplu gwahanol y byddech 
wedi’i ddefnyddio os oedd hynny’n bosibl, methodoleg arbrofol 
wahanol neu welliannau y gallech fod wedi’u gwneud i’ch 
methodoleg wrth edrych yn ôl
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•  Cyfarwyddiadau ar gyfer y dyfodol. Yn seiliedig ar eich 
canfyddiadau, beth fyddech yn ei wneud nesaf/yn argymell y gallai 
rhywun arall ei wneud i ddilyn ymlaen o’ch prosiect?

Dylai eich damcaniaethau fod yn ddisgwyliedig a dylent fod 
wedi’u cyfiawnhau’n flaenorol. Mewn geiriau eraill, peidiwch 
â llunio damcaniaethau o ddim byd, dylent fod yn seiliedig ar 
ddamcaniaethau a llenyddiaeth sy’n bodoli eisoes. 
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•  Byddwch yn syml ac yn gryno a sicrhewch eich bod yn 
gwybod eich safbwynt/stori. 

•  Ysgrifennwch am yr hyn sydd gennych – peidiwch â 
gorddehongli eich canfyddiadau. 

•  Meddyliwch am eich darllenydd (yn enwedig ei lefelau 
diflastod!) 

•  Defnyddiwch gyfeiriadau i ategu datganiadau (neu nodi 
barn) – ond peidiwch â dyfynnu popeth y byddwch yn 
ei ddarllen. Mae angen i bob pwynt gael ei ystyried a’i 
ychwanegu at eich adroddiad cyffredinol. 

•  Arddull ysgrifennu – dylid defnyddio’r gorffennol â llais 
goddefol bob amser (dylid canolbwyntio ar yr hyn a 
wnaed yn hytrach na phwy wnaeth.) 

Ymchwil Ansoddol v. Ymchwil Feintiol
Yn syml, y gwahaniaeth rhwng ymchwil ansoddol ac ymchwil feintiol 
yw y bydd ymchwil meintiol yn rhoi data rhifiadol a bydd ymchwil 
ansoddol yn rhoi data anrhifiadol.

Data Meintiol
Mae data meintiol yn dueddol o ddeillio o gwestiynau caeëdig sy’n 
golygu, pan fyddwch yn gofyn cwestiwn, eich bod yn disgwyl darn 
penodol o wybodaeth rhwng ystod benodol.
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Data meintiol ar enillion

Mae SYG yn cynnal arolwg blynyddol o oriau ac enillion sy’n 
darparu gwybodaeth am lefelau, dosbarthiad a chyfansoddiad 
yr enillion a’r oriau a delir i gyflogeion yn ôl rhyw a gwaith llawn 
amser a rhan amser. 
Ffynhonnell: Annual Survey of Hours and Earnings, Low Pay and Annual Survey of 
Hours and Earnings Pension Results, Office for National Statistics

Data meintiol yw hwn gan fod yr arolwg yn gofyn i’r derbynnydd 
am wybodaeth ‘rifiadol’ benodol, fel nifer yr oriau a weithiwyd  
ac enillion. 

Gellir dod o hyd i ganlyniadau’r arolwg hwn ar wefan Nomis 
(gwasanaeth am ddim gan SYG sy’n rhoi’r ystadegau diweddaraf 
am y llafurlu). 

Gellir cyfuno symiau mawr o ddata meintiol, sy’n golygu bod modd 
defnyddio rhai ystadegau i grynhoi data a gasglwyd gan nifer fawr 
o bobl. 

Data Ansoddol 
Data ansoddol yw data na ellir eu mesur yn rhifiadol/eu meintoli. Er 
enghraifft, gellir cofnodi lliw eich gwallt ond ni ellir ei fesur. 

Fel arfer, bydd data ansoddol yn deillio o gwestiynau mwy agored fel 
“beth yw eich barn ar...?” 

Gallwch gasglu data ansoddol er mwyn ategu’r data meintiol a 
gasglwyd gennych. Efallai y byddwch am ymchwilio ymhellach  
ac ennyn mwy o ddealltwriaeth o’r data meintiol. Gallwch fynd  
ati i gynnal ymchwil ansoddol er mwyn canfod y rhesymau dros 
atebion pobl.

Nid oes Math ‘Gorau’ o Ddata Bob Amser 

Gellir defnyddio data meintiol a data ansoddol ar y cyd; mae’n arfer 
da dod o hyd i rywfaint o ddata ansoddol eilaidd dibynadwy (mwy 
o fanylion ar dudalen 22) gan nad yw’n debygol y bydd gennych 
yr adnoddau i gynnal ymchwil feintiol ystadegol gadarn eich hun. I 
wneud hyn, bydd angen i chi fod wedi casglu data gan lawer iawn o 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/qmis/annualsurveyofhoursandearningslowpayandannualsurveyofhoursandearningspensionresultsqmi
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/qmis/annualsurveyofhoursandearningslowpayandannualsurveyofhoursandearningspensionresultsqmi
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bobl. Mae llawer o ddata ar gael ar wefan SYG. Gallwch wedyn fynd 
ati i gynnal eich ymchwil ansoddol eich hun er mwyn dod o hyd i’r 
rhesymau dros y data meintiol.

AMCANION DYSGU

Erbyn diwedd y bennod hon, dylai myfyrwyr deimlo eu bod yn 
gallu gwneud y canlynol:

 Disgrifio’r hyn a olygir wrth ymchwil gymdeithasol. 

 Egluro beth yw SYG a’r hyn y mae’n ei wneud. 

  Deall sut mae egwyddorion moeseg yn gymwys i’w prosiect 
ymchwil. 

  Disgrifio ac egluro’r gwahaniaeth rhwng data meintiol a data 
ansoddol. 



Casglu Data
Casglu Data  02
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Mae dau brif ddull o gasglu data: ymchwil sylfaenol 
ac ymchwil eilaidd. 

Yn syml, mae ymchwil sylfaenol yn golygu eich bod 
yn mynd ati i gasglu eich data eich hun, tra bod 
ymchwil eilaidd yn golygu eich bod yn casglu data o 
ffynonellau sy’n bodoli eisoes. Byddwn yn ystyried y 
ddau fath o ymchwil yn y bennod hon.
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Ymchwil Sylfaenol
Mae ymchwil sylfaenol, a elwir weithiau yn ‘ymchwil maes’, yn 
golygu casglu a defnyddio data newydd nad yw wedi cael eu casglu 
o’r blaen. Er enghraifft, arolygon sy’n defnyddio holiaduron neu 
gyfweliadau â grwpiau o bobl mewn grŵp ffocws.

Ffynonellau Data Sylfaenol 
Ffynhonnell eich data sylfaenol yw’r sampl o’r boblogaeth rydych 
yn casglu data oddi wrthi. Y cam cyntaf yn y broses yw nodi eich 
poblogaeth darged a’r math o sampl rydych am ei defnyddio. Bydd 
y math o sampl a ddefnyddir gennych yn dibynnu ar y boblogaeth 
rydych yn ei thargedu. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r adran  
ar samplu.

Casglu Data Sylfaenol 
Mae sawl dull gwahanol o gasglu data sylfaenol (a arsylwyd neu a 
gasglwyd o brofiad uniongyrchol). Eglurir rhai enghreifftiau isod:

Holiaduron 
Mae holiaduron yn ffordd boblogaidd o gasglu data, ond maent 
yn anodd eu cynllunio ac, yn aml, mae angen iddynt gael eu 
hailysgrifennu sawl gwaith cyn bod holiadur derbyniol yn cael ei lunio. 

Mae SYG yn defnyddio holiaduron ar gyfer nifer o arolygon 
gwahanol gan gynnwys yr arolwg o wariant teuluoedd, yr arolwg o’r 
llafurlu a’r cyfrifiad. 

Gellir dod o hyd i enghreifftiau o holiaduron y cyfrifiad ar y wefan 
hon. Drwy ddefnyddio holiaduron o ansawdd uchel sy’n bodoli 
eisoes, fel y rhai a gynhyrchir gan SYG, gallwch fod yn siŵr bod y 
cwestiynau a ofynnir gennych wedi cael eu dilysu. Un o’r manteision 
eraill yw eich bod yn gallu cymharu eich atebion â chanlyniadau sy’n 
bodoli eisoes. Os ydych yn casglu eich data eich hun, fe’i hystyrir yn 
ymchwil sylfaenol o hyd, hyd yn oed os nad ydych yn defnyddio eich 
holiadur eich hun!
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Peidiwch â defnyddio cwestiynau ie/na yn unig... 

Nid ydynt yn gallu dweud llawer wrthych. Ar lefel uwch, 
dylech fod yn ceisio ymchwilio i gwestiynau yn fanylach. 

Cyfweliadau
Defnyddir y dechneg gyfweld yn bennaf i ennyn dealltwriaeth 
o’r rhesymau a’r cymhellion dros agweddau, dewisiadau neu 
ymddygiad pobl. Gellir cynnal cyfweliadau personol un-i-un neu 
gyfweliadau grŵp. 

Pa Un yw’r Gorau? 

Tabl 1: Manteision ac Anfanteision Cyfweliadau a 
Holiaduron

Manteision Anfanteision

Holiaduron Gellir eu defnyddio fel dull 
neu sail ar gyfer cynnal 
cyfweld neu arolwg dros  
y ffôn 

Gellir eu postio neu eu 
hanfon dros e-bost neu 
drwy neges destun 

Gallant gwmpasu llawer  
o bobl 

Cwmpas daearyddol eang 
Rhad

Dylai’r cwestiynau fod yn 
gymharol syml 

Yn aml, ceir cyfradd ymateb 
isel 

Nid oes unrhyw reolaeth 
dros bwy sy’n eu cwblhau 

Problemau gyda holiaduron 
anghyflawn 

Oedi wrth aros i ymatebion 
gael eu dychwelyd

Cyfweliadau Mae’n fwy tebygol y ceir 
gwybodaeth gywir 

Cyfradd ymateb dda 

Mae’n bosibl gofyn 
cwestiynau dilynol

Angen trefnu cyfweliadau a 
allai gymryd amser 

Mae’n cymryd mwy 
o amser i’w cynnal 
Cyfyngiadau daearyddol 

Gallant fod yn gostus
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Ymchwil Eilaidd 
Mae ymchwil eilaidd yn golygu casglu data a gynhyrchwyd eisoes. 
Er enghraifft, ymchwilio gan ddefnyddio’r rhyngrwyd, papurau 
newydd, erthyglau cyfnodolion ac adroddiadau cwmnïau. 
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Mae llawer o bobl yn dechrau drwy gynnal ymchwil 
eilaidd, ac yna’n defnyddio’r ymchwil honno i lywio eu 
hymchwil sylfaenol. Mae gwefan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (SYG) yn fan cychwyn da. 

Ffynonellau Data Eilaidd 
Gellir dod o hyd i amrywiaeth o ffynonellau data eilaidd ar-lein. 
Fodd bynnag, mae’n rhaid bod yn ofalus o ran ble rydych yn cael 
eich data. Bydd y rhan fwyaf o adrannau’r llywodraeth yn rhoi data 
dibynadwy i chi y gallwch eu defnyddio yn eich dadansoddiad. 

SYG fel Ffynhonnell Ddata 
Mae SYG yn cynhyrchu ystod o ddata ar amrywiaeth o bynciau. 
Rydym wedi cynnwys un neu ddwy enghraifft isod, ond ewch i’r 
wefan i weld data ar eich dewis bwnc. 

Arolwg o’r Llafurlu 

Mae’r Arolwg hwn yn cwmpasu pob agwedd ar waith pobl gan 
gynnwys yr addysg a’r hyfforddiant sydd eu hangen i’w paratoi ar 
gyfer gwaith, y swyddi eu hunain, y broses o chwilio am waith ar 
gyfer y rheini sy’n ddi-waith ac incwm o waith a budd-daliadau. 
Darperir setiau data chwarterol yr Arolwg i adrannau’r llywodraeth, 
ymchwilwyr cymeradwy a’r cyhoedd. 

Mae’r sampl yn cynnwys tua 40,000 o aelwydydd yn y DU a 
100,000 o unigolion fesul chwarter. Bwriedir i’r Arolwg gynrychioli 
holl boblogaeth y DU. Mae data o’r Arolwg ar gael am ddim ar 
wefan SYG. 
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Ymhlith yr enghreifftiau o’r ffordd y mae SYG yn defnyddio data’r 
Arolwg mae’r canlynol: 
• Amcangyfrif cyflogaeth 
• Amcangyfrif diweithdra 
• Amcangyfrif anweithgarwch economaidd

Enwau Babanod 

Un o’r setiau data mwyaf poblogaidd a gynhyrchir gan SYG yw 
enwau babanod ar gyfer bechgyn a merched. 

Ffigur 1: Tueddiadau mewn Enwau Babanod ar gyfer 
Bechgyn 1904-2016

Ffynhonnell: Baby Names – England and Wales, Office for National Statistics 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/babynamesenglandandwales/2017
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Daw ystadegau ar enwau babanod o ddata cofrestru genedigaethau 
blynyddol terfynol ac maent yn cynrychioli’r holl enedigaethau 
byw yng Nghymru a Lloegr mewn blwyddyn galendr benodol (gan 
gynnwys nifer fach iawn o gofrestriadau hwyr). 

Mae ystadegau ar enwau babanod ar gyfer bechgyn a merched ar 
gael am ddim ar wefan SYG. 

Dod o Hyd i Ffynonellau Data Drwy Bapurau 
Cyfnodolion ac Erthyglau Newyddion 
Yn ogystal â chwilio ar wefannau adrannau’r llywodraeth, gallwch 
hefyd ddod o hyd i ffynonellau data drwy bapurau ymchwil neu 
erthyglau newyddion. 

Pe byddai gennych ddiddordeb er enghraifft mewn gwybod faint 
mae pobl yn ei ennill yn dibynnu ar ba brifysgol yr aethant iddi, neu 
ba bwnc y gwnaethant ei astudio, gallech edrych ar y rhyngrwyd 
yn gyntaf i weld pa ymchwil sydd wedi’i chynnal eisoes. Rydych yn 
gweld bod y BBC wedi ysgrifennu erthygl ar y pwnc. 
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O edrych ar yr erthygl, gallwn weld mai’r Sefydliad Astudiaethau 
Cyllid sydd wedi darparu’r data. 

Gallwn nawr fynd i wefan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid i ddod 
o hyd i’r data a ddefnyddiwyd yn yr erthygl hon, a all fod yn 
ddefnyddiol ar gyfer ein hymchwil ein hunain. 

Ffigur 2: Enillion Graddedigion fesul Prifysgol
Median annual earnings five years after graduation (£)

Ffynhonnell: Institute for Fiscal Studies

Yn ogystal ag erthyglau newyddion, gellir dod o hyd i ffynonellau 
data sy’n bodoli eisoes drwy ddarllen cyfnodolion ymchwil. 

Er enghraifft, drwy edrych ar y cyfnodolyn ‘Impacts of Family 
Background on Educational Attainments’ a ysgrifennwyd gan John 
Ermisch a Marco Francesconi, gallwch weld y data a ddefnyddiwyd 
ganddynt drwy ddarllen y crynodeb: 

https://www.ifs.org.uk/
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 “ The analysis uses new data matching parents and their young 
adult children to study the impact of family background on young 
people’s educational attainments. The data is derived from the 
first seven years (1991–97) of the British Household Panel Study. 
Parents’ educational attainments are found to be very strongly 
associated with their children’s educational attainments, and 
for an important part of the population these associations can 
be given a causal interpretation. In addition, young adults who 
experience single parenthood as children and those who come 
from families in the bottom income quartile have significantly 
lower educational attainments.”

A Ddylech Ddefnyddio Ymchwil Sylfaenol neu 
Eilaidd? 
Mae’n dibynnu ar yr hyn rydych yn ceisio’i gyflawni. Yn ddelfrydol, 
byddech yn defnyddio’r ddwy! Darllenwch am fanteision ac 
anfanteision y ddau fath o ymchwil yn nhabl 2. 

Tabl 2: Manteision ac Anfanteision Ymchwil Sylfaenol ac 
Ymchwil Eilaidd

Pethau Cadarnhaol Pethau Negyddol

Ymchwil 
sylfaenol

Gallwch deilwra’r data 
a gesglir gennych i’ch 
cwestiwn ymchwil

Gall fod yn llafurus 

Efallai na fydd gennych yr 
adnoddau i gasglu sampl 
fawr o ddata 

Ymchwil 
eilaidd

Mae ar gael yn hawdd 

Mae’n arbed arian i’r 
ymchwilydd. Bydd yn 
darparu cefndir hanfodol 
ac yn helpu i egluro neu 
fireinio problem ymchwil

Gan fod y data hwn wedi’u 
casglu eisoes, efallai mai 
nad dyma’r data mwyaf 
perthnasol ar gyfer y 
cwestiwn ymchwil 

Gall fod yn annibynadwy 
(yn dibynnu ar y 
ffynhonnell)
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Samplu 
Rydym yn defnyddio dull samplu os ydym am wybod rhywbeth 
am y boblogaeth ond nid yw’n ymarferol casglu data ar gyfer 
y boblogaeth gyfan. Yn hytrach, rydym yn dewis is-grŵp, neu 
“sampl”, i gynrychioli’r boblogaeth. 

P’un a dyych yn cynnal eich ymchwil sylfaenol ei hun ar gyfer eich 
prosiect, neu’n defnyddio ffynonellau sy’n bodoli eisoes (ymchwil 
eilaidd), bydd angen i chi wybod beth yw samplu.

Beth yw Sampl? 
Rhan o’r boblogaeth ymchwil a all fod unrhyw faint yn llai na 
chyfanswm y boblogaeth yw sampl. Yna, caiff data a gesglir o sampl 
o’r boblogaeth ymchwil eu defnyddio i gynrychioli’r boblogaeth gyfan. 

Beth yw’r Boblogaeth Ymchwil? 
Y “boblogaeth” yw’r holl bobl y mae gennym ddiddordeb ynddynt. 
Bydd y boblogaeth yn amrywio yn dibynnu ar eich anghenion 
ymchwil: 
•  os yw’r ymchwil yn ymchwilio i fater sy’n berthnasol i bawb yn y 

DU – er enghraifft, “sawl awr yr wythnos mae pobl yn ei threulio 
yn gwylio’r teledu ar gyfartaledd?”, y boblogaeth ymchwil fyddai 
pawb sy’n byw yn y DU (ac sy’n berchen ar deledu) 

•  os yw eich cwestiwn ymchwil yn fwy penodol, er enghraifft: 
“Beth yw taldra merched yn y DU ar gyfartaledd?”, y boblogaeth 
ymchwil fyddai pob merch yn y DU

Pam y Byddech yn Defnyddio Sampl? 
Yn aml, nid yw’n bosibl casglu gwybodaeth gan bawb yn y 
boblogaeth ymchwil oherwydd: 

• Mae’r boblogaeth yn fawr iawn 
• Byddai’n costio llawer o arian i gasglu gwybodaeth gan bawb 
• Byddai’n cymryd gormod o amser i gasglu gwybodaeth gan bawb 
•  Byddai’n anodd iawn rheoli’r data a gesglir gan bawb – byddai’n 

cymryd llawer o amser i gofnodi, glanhau a dadansoddi’r data. 
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ENGHRAIFFT

Beth yw taldra merched yn y DU ar gyfartaledd? 

Byddai’n cymryd llawer o amser ac yn costio llawer o arian i nodi 
taldra pob merch yn y DU (y boblogaeth ymchwil). Yn hytrach, 
gallwn gymryd sampl o’r boblogaeth ymchwil a’i defnyddio i gael 
amcangyfrif cywir o daldra merched ar gyfartaledd. 

Beth mae SYG yn ei Wneud? 
Anaml iawn y bydd SYG yn casglu gwybodaeth gan bawb yn 
y boblogaeth ymchwil gan ei bod yn rhy ddrud iddi wneud 
hynny. Mae bron pob un o arolygon SYG yn defnyddio sampl 
sydd wedi’i dewis i gynrychioli’r boblogaeth ymchwil. Gellir dod 
o hyd i wybodaeth am y sampl a sut y gwnaethom ddewis y 
bobl neu’r busnesau yn y wybodaeth am fethodoleg a ddarperir 
gyda’n datganiadau ystadegol ar wefan SYG. 

Yr eithriad yw’r cyfrifiad deng mlynedd, sy’n cyfrif y 
boblogaeth gyfan. 

Mae’r cyfrifiad yn ymgais i gyfrif pob person ac aelwyd yn y DU. 
Fe’i cynhelir bob 10 mlynedd a hwn yw’r unig arolwg sy’n rhoi 
darlun manwl o’r boblogaeth gyfan. Mae’n cwmpasu pawb 
ar yr un pryd ac yn gofyn yr un cwestiynau craidd. Mae hyn yn 
golygu y gallwch ddefnyddio’r data hyn i gymharu gwahanol 
rannau o’r wlad neu wahanol grwpiau o bobl. Mae’r cyfrifiad 
yn ffynhonnell ddata wych ar gyfer prosiect ymchwil. 

Mae’r rhan fwyaf o’r samplau a ddefnyddir ar gyfer arolygon 
SYG yn hapsamplau tebygolrwydd sy’n golygu eu bod wedi’u 
cynllunio er mwyn i ni allu gwybod pa mor gywir yw ein 
hystadegau ac i ddeall y cyfyngiadau a’r gogwydd o ran cynllun 
y sampl. 

Os ydych am i ganlyniadau eich arolwg fod yn ystadegol 
gadarn, bydd angen i chi ddefnyddio dull hapsamplu 
tebygolrwydd sy’n golygu y byddwch yn gallu gwneud 
datganiadau cywir am y data a gasglwyd gennych mewn 
perthynas â chyfanswm y boblogaeth ymchwil. 
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Hapsamplu Syml
Mae hapsampl yn rhoi cynrychiolaeth ddiduedd o’r boblogaeth. Mae 
hapsampl syml yn golygu bod gan bob aelod o’r boblogaeth yr un 
siawns o gael ei ddewis ar gyfer y sampl, sy’n bwysig ar gyfer dod i 
gasgliadau ynghylch y boblogaeth gyfan. 

Enghraifft glasurol o hapsampl syml yw tynnu enw allan o het – mae 
gan bawb yr un siawns o gael eu henw wedi’i dynnu allan o’r het. 
Ffordd arall y gallech ddefnyddio hapsampl syml yw drwy roi rhif 
i bob aelod o’r boblogaeth a chael cyfrifiadur i gynhyrchu cynifer 
o rifau ag y dymunwch ar hap o’r ystod boblogaeth ar gyfer eich 
sampl. Yr aelodau cyfatebol o’r boblogaeth fydd yn ffurfio eich syml. 

Mae risg na fydd y sampl hon yn casglu barn wirioneddol y 
boblogaeth. I gael amcangyfrifon cywir o’r boblogaeth, mae angen 
sicrhau bod y sampl yn cynrychioli’r boblogaeth gyfan. 

ENGHRAIFFT

Gofynnir i ddosbarth o 14 o fyfyrwyr, y mae hanner ohonynt 
yn fechgyn a hanner ohonynt yn ferched, beth yw eu hoff 
chwaraeon. 

Rydych yn dewis hapsampl o chwe myfyriwr i gynrychioli’r 
dosbarth, gan dynnu eu henwau allan o het. Mae eich sampl yn 
cynnwys pum bachgen ac un ferch. 

Hapsampl yw hon – ond nid yw’n cynrychioli’r rhaniad rhwng y 
rhywiau yn y dosbarth – a yw hyn yn bwysig? 

Mae’n debygol y bydd y sampl hon (bechgyn gan fwyaf) yn rhoi 
canlyniad diduedd o ran y cwestiwn ymchwil hwn. Felly, efallai 
nad yw’n briodol defnyddio hapsampl syml ar gyfer y cwestiwn 
ymchwil hwn. 

Fodd bynnag, pe baech wedi gofyn y cwestiwn “pa amser y 
gwnaethoch chi ddihuno y bore yma?”, mae’n llai tebygol y 
byddai tuedd cysylltiedig o ran rhywedd ac felly ni fyddai ots nad 
oedd y sampl yn cynrychioli’r rhaniad rhwng y rhywiau yn  
y dosbarth. 



 33

Pan nad yw’r sampl yn cynrychioli’r boblogaeth ymchwil, gelwir hyn 
yn wall samplu. Gallwch gael gwared ar wall samplu drwy gynyddu 
maint y sampl a sicrhau ei bod yn fwy cynrychioliadol. 

Gan feddwl am yr enghraifft uchod, pe baech am wybod beth yw 
taldra merched yn y DU ar gyfartaledd, byddai’n cymryd llawer o 
amser ac yn costio llawer o arian i nodi taldra’r boblogaeth gyfan; 
yn hytrach, gallwn gymryd sampl o’r boblogaeth a’i defnyddio i gael 
amcangyfrif gweddol gywir o daldra’r boblogaeth ar gyfartaledd 
(cyhyd â bod y sampl yn gynrychioliadol, sy’n golygu ei bod yn 
adlewyrchiad cywir o’r boblogaeth).

Hapsampl Haenedig 
Mae samplu haenedig yn golygu rhannu’r boblogaeth yn is-grwpiau 
a defnyddio cynrychiolaeth gymesur o bob is-grŵp yn y sampl. Er 
enghraifft, pe bai poblogaeth yn cynnwys 20% o bobl o dan 30  
oed, 50% o bobl rhwng 31 a 64 oed a 30% o bobl 65 oed a 
throsodd, byddech yn defnyddio’r un gyfran o oedrannau yn eich 
sampl. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod eich sampl yn cynrychioli’r 
boblogaeth gyfan.

  Mae’n rhaid i bob aelod o’r boblogaeth berthyn i is-grŵp, 
ac ni all berthyn i fwy nag un. 

I ddod o hyd i faint y sampl ar gyfer pob is-grŵp, rydych yn cymryd 
maint y sampl gyfan ac yn ei rannu â maint y boblogaeth. Yna, 
rydych yn lluosi’r ateb hwnnw â maint yr is-grŵp cyfatebol
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ENGHRAIFFT

Rydych am gyfweld â sampl o’r trigolion sy’n byw ar eich stryd er 
mwyn canfod eu barn ar gynnig y cyngor lleol i wahardd parcio ar 
y stryd. Er mwyn cael syniad cynrychioliadol o farn y boblogaeth, 
rydych yn penderfynu defnyddio sampl haenedig o’r boblogaeth 
wedi’i rhannu yn ôl mathau o dai. Rydych yn gwybod bod 55% 
o’r preswylfeydd yn fflatiau, 30% yn dai teras, 10% yn dai pâr a 
5% yn dai ar wahân. Mae 580 o breswylfeydd ar eich stryd. Dim 
ond 60 o breswylwyr y gallwch gyfweld â nhw. Mae’r tabl isod 
yn dangos y cyfrifiadau ar gyfer gweithio allan y nifer o dai o bob 
math y dylid ei chynnwys yn y sampl. 

Tabl 3: Sut i Gyfrifo Hapsampl Haenedig i Gynrychioli 
Mathau o Dai

Math o dŷ Poblogaeth Cyfrifiad Nifer yn y 
sampl

Fflat 0.55*580=319 (60/580)*319 33

Tŷ teras 0.3*580=174 (60/580)*174 18

Tŷ pâr 0.1*580=58 (60/580)*58 6

Tŷ ar wahân 0.05*580=29 (60/580)*29 3

Gall samplu haenedig fod yn fanteisiol gan ei fod yn lleihau 
gogwydd dewis. Mae gogwydd dewis yn golygu bod un grŵp yn 
cael ei ddewis yn fwy aml ar gyfer y sampl, er enghraifft dewis un hil 
gan mwyaf ar gyfer y sampl. Fodd bynnag, mae angen i chi allu nodi 
pob aelod o’r boblogaeth er mwyn i chi allu canfod maint y sampl 
sydd ei angen ar gyfer pob is-grŵp o’r boblogaeth. Gall gymryd 
mwy o amser a chostio mwy o arian i ddefnyddio sampl haenedig 
o gymharu â hapsampl systematig neu syml. Fodd bynnag, mae’r 
sampl yn debygol o fod yn fwy cynrychioliadol. 
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Beth mae SYG yn ei Wneud? 
Mae SYG yn defnyddio dull samplu haenedig ar gyfer ei 
harolwg busnes misol a gellir dod o hyd i wybodaeth am 
dechnegau samplu yn y cyhoeddiad perthnasol, Gwybodaeth 
am Ansawdd a Methodoleg. Yn yr achos hwn, defnyddir dull 
samplu haenedig ar gyfer busnesau llai o faint ac yna defnyddir 
y boblogaeth gyfan ar gyfer busnesau mwy o faint sydd â 
nifer benodol o gyflogeion. Defnyddir yr arolwg busnes misol 
i gasglu gwybodaeth am drosiant misol busnesau yn y sector 
cynhyrchu a gwasanaeth yn y DU. Fel y gwelir isod, mae’r sampl 
ond yn cyfrif am ychydig dros 2% o’r boblogaeth sy’n golygu 
ei bod yn bwysig defnyddio sampl sydd mor gynrychioliadol â 
phosibl o’r boblogaeth.

Gwybodaeth am yr Arolwg 
Meini prawf dewis: busnesau o sectorau diwydiannol a 
rhanbarthau gwahanol o’r DU 
• Poblogaeth: tua 1,450,000 
• Sampl: tua 32,000 
• Amlder: bob mis 
• Dyddiad dosbarthu: 23ain 
• Dyddiad dychwelyd: 7fed

ENGHRAIFFT

Mae gennym ysgol uwchradd ac rydym am ganfod faint o ymarfer 
corff mae’r myfyrwyr yn ei wneud y tu allan i’r ysgol. Yn hytrach 
na samplu’r boblogaeth gyfan, rydym yn penderfynu cyfweld 
hyd at 75 o fyfyrwyr. Rydym wedi penderfynu defnyddio sampl 
haenedig er mwyn sicrhau bod ein sampl yn cynrychioli’r ysgol 
gyfan. 

Fel y gwelwch yn y tabl isod, mae cyfanswm o 2603 o fyfyrwyr yn 
yr ysgol, wedi’u rhannu yn ôl grwpiau blwyddyn a rhyw. 
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Tabl 4: Cyfanswm y Boblogaeth 

Blwyddyn Gwryw Benyw Nifer

7 299 290 589

8 252 256 508

9 204 206 410

10 288 305 593

11 241 262 503

Nifer 1284 1319 2603

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr ym mhob grŵp blwyddyn a 
myfyrwyr o’r ddau ryw yn cael eu hadlewyrchu’n briodol yn ein 
sampl, mae angen i ni weithio pob is-grŵp allan fel cyfran o’r 
ysgol gyfan. Gwneir hyn drwy rannu’r nifer ym mhob is-grŵp 
â’r nifer yn y boblogaeth gyfan. Yna, caiff y swm hwn ei luosi â 
dewis faint y sampl (75 yn yr enghraifft hon) er mwyn nodi sawl 
cyfranogwr y bydd angen i chi ei ddewis o’r is-grŵp hwnnw. 

Nawr ein bod wedi gweithio allan y cyfrannau ar gyfer ein sampl, 
gallwn fynd ati i ddewis y nifer cywir o aelodau o bob is-grŵp o’r 
boblogaeth ar hap.

Unwaith y byddwn wedi casglu’r holl ddata o’r sampl, gallwn 
gyflawni’r holl waith dadansoddi angenrheidiol. 

Maint y sampl: 75

Tabl 5: Poblogaeth y Sampl

Blwyddyn Gwryw Benyw Nifer

7 9 8 17

8 7 7 14

9 6 6 12

10 8 9 17

11 7 8 15

Nifer 37 38 75
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Hapsamplu Systematig 
Dull samplu yw samplu systematig lle y defnyddir man cychwyn ar 
hap a chyfwng penodol i ddewis aelodau o’r boblogaeth. Caiff y 
cyfwng penodol ei gyfrifo drwy rannu maint y boblogaeth â maint 
y sampl sydd ei hangen arnoch. Felly, os mai 50,000 oedd maint y 
boblogaeth a bod angen sampl o 1,000 arnoch, y cyfwng penodol 
fyddai 50 (50,000/1,000). Byddai eich sampl yn cynnwys arsylwadau 
o bob 50fed aelod o’r boblogaeth. Caiff y man cychwyn ei ddewis 
ar hap fel bod gan bob aelod o’r boblogaeth yr un siawns o gael ei 
ddewis ar gyfer y sampl. 

ENGHRAIFFT

Rydym am ganfod beth yw bmi cyfartalog myfyrwyr mewn coleg. 
Mae 500 o fyfyrwyr yn y coleg, sy’n golygu mai 500 yw maint y 
boblogaeth. Fodd bynnag, dim ond bmi 20 o bobl y gellir ei fesur yn 
yr amser sydd ar gael. Felly, bydd yn rhaid i ni ddefnyddio sampl o’r 
boblogaeth i amcangyfrif bmi cyfartalog myfyrwyr yn y coleg hwn. 

Yn yr enghraifft hon, rydym yn mynd i ddefnyddio sampl 
systematig o 20 i gynrychioli’r boblogaeth gyfan. Cynhyrchwyd 
rhif ar hap rhwng 1 a 25, sef 3. Felly, y trydydd myfyriwr yn y 
boblogaeth fydd yr aelod cyntaf o’n sampl. 

Yna, er mwyn dod o hyd i’r aelodau eraill ar gyfer ein sampl, 
mae angen i’r cyfwng penodol 25, a gyfrifir drwy rannu maint 
y boblogaeth (500) â maint y sampl (20), gael ei ychwanegu er 
mwyn canfod yr ail fyfyriwr ar gyfer ein sampl. Yna, rydym yn 
neidio 25 aelod o’r boblogaeth nes bod y sampl yn gyflawn. 

Nesaf, rydym yn canfod y bmi ar gyfer yr 20 o fyfyrwyr a 
ddewiswyd ar gyfer y sampl fel y gwelir isod, ac yn defnyddio’r 
canlyniadau i ganfod y bmi cyfartalog ar gyfer y sampl a’r bmi 
amcangyfrifedig ar gyfer y boblogaeth gyfan. 
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Tabl 6: BMI ar gyfer Hapsampl Systematig

Aelod o'r sampl Aelod cyfatebol o'r 
boblogaeth

BMI

1 3 21.54

2 28 22.22

3 53 19.09

4 78 20.45

5 103 19.20

6 128 24.17

7 153 21.66

8 178 20.70

9 203 20.33

10 228 24.01

11 252 24.05

12 278 22.47

13 303 23.51

14 328 22.56

15 353 21.78

16 378 23.51

17 403 19.95

18 428 24.03

19 453 23.04

20 478 20.05

Bmi cyfartalog y sampl yw: 21.91 (cyfrifir y ffigur hwn drwy adio’r 
bmi ar gyfer pob aelod o’r boblogaeth ac yna rhannu’r swm ag 20, 
sef nifer y bobl yn y sampl). 

Yn yr achos hwn, bmi cyfartalog y boblogaeth gyfan oedd 21.69.
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Fel y gwelir o’r enghraifft uchod, roedd cymedr y sampl yn 
amcangyfrif gweddol gywir o gymedr y boblogaeth. Mae sampl 
systematig yn well na hapsampl syml gan ei bod yn gwasgaru’r 
sampl ar draws y boblogaeth gyfan. Fodd bynnag, dim ond os yw’r 
boblogaeth wedi’i threfnu ar hap ac nad oes unrhyw batrymau cudd 
y mae hyn yn wir. Fel arall, mae siawns uchel y bydd gwall samplu. 

Er enghraifft, pe bai’r boblogaeth wedi’i threfnu fel bod gwryw 
a benyw bob yn ail, a bod y cyfwng penodol yn eilrif, dim ond 
gwrywod neu fenywod fyddai yn y sampl gyfan yn dibynnu ar y man 
cychwyn ar hap. 

Mae dull samplu systematig yn gymharol hawdd a rhad o gymharu 
â dulliau samplu eraill. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer samplau 
mawr cyhyd â bod modd llunio rhestr o’r boblogaeth gyfan.

What Does ONS Do?
Mae SYG yn defnyddio dull samplu systematig ar gyfer ei 
‘Harolwg o Gyfoeth ac Asedau’ sy’n mesur lles aelwydydd 
ac unigolion o ran eu hasedau, eu cynilion a’u dyledion a’u 
cynlluniau ymddeol. Defnyddir dull samplu systematig ar y cyd â 
dull samplu haenedig i gynhyrchu’r sampl ar gyfer yr arolwg hwn. 
Defnyddir dull samplu systematig fel ail ran y broses samplu, 
lle y caiff 26 o gyfeiriadau eu dewis ar gyfer pob uned samplu 
sylfaenol. Er mwyn dod o hyd i bob uned samplu sylfaenol yn y 
lle cyntaf, cymerir samplau haenedig o ffeil cyfeiriadau cod post 
defnyddwyr bach. I gael rhagor o wybodaeth am yr Arolwg o 
Gyfoeth ac Asedau, gweler y ddolen. 

Maint y Sampl 
Gellir defnyddio sampl o unrhyw faint hyd at faint y boblogaeth. 
Dylech anelu at ddefnyddio sampl mor fawr â phosibl. Bydd samplau 
mawr yn cynrychioli’r boblogaeth yn well ac yn rhoi canlyniadau/
dehongliad mwy cywir. 
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Mae pedwar peth y mae angen i chi ei wybod er mwyn penderfynu 
ar faint eich sampl: 
• maint y boblogaeth
•  y cyfwng hyder (yr ystod y mae gwerth paramedr yn disgyn iddi, 

o ystyried tebygolrwydd penodol – ceir rhagor o wybodaeth ar 
dudalen 56)

•  y lefel hyder (y tebygolrwydd y bydd gwerth y paramedr yn disgyn 
o fewn ystod y cyfwng hyder)

• faint o amrywiant y byddech yn disgwyl i’r sampl ei ddangos 

Go to the data analysis chapter for more information on confidence 
intervals and the variance. 

I gael rhagor o wybodaeth am gyfyngau hyder a’r amrywiant, ewch 
i’r bennod ar ddadansoddi data. 

Mae cyfrifianellau sy’n cyfrifo maint samplau ar gael ar-lein, er 
enghraifft Survey Monkey. Beth am roi cynnig arni? Nodwch faint y 
boblogaeth, y cyfwng hyder a’r lefel hyder.

Astudiaethau â Samplau Bach
Ym maes ystadegau, gorau po fwyaf yw maint y sampl fel arfer. 

Felly pam ddim mynd ati i samplu’r boblogaeth gyfan? Gall delio â 
samplau mawr fod yn broblem – mae mwy o gyfranogwyr yn golygu 
bod angen treulio mwy o amser a gwario mwy o arian i gynnal yr 
astudiaeth a dadansoddi’r canlyniadau. Dyma pam y gall fod yn 
ddefnyddiol defnyddio setiau data sy’n bodoli eisoes. Mae lleoedd 
fel SYG yn defnyddio samplau mawr i gynhyrchu setiau mawr o 
ddata, fel y cyfrifiad – ni allai unrhyw berson wneud hynny ar ei  
ben ei hun. 

Oherwydd cyfyngiadau amser, un broblem y gallech ei hwynebu 
wrth gynnal eich ymchwil eich hun yw dibyniaeth ar sampl fach. 
Cyhyd â’ch bod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau perthnasol ac y 
gallwch nodi’r hyn y maent ei olygu o ran y casgliadau rydych yn eu 
llunio o’r data a gasglwyd gennych, nid yw hyn yn broblem! 

Beth yw’r problemau sy’n gysylltiedig â defnyddio sampl fach? 
Gall samplau bach achosi problemau – po leiaf yw’r sampl, y lleiaf 
o wybodaeth a geir ynddi. Os yw’r sampl yn fach, mae’r siawns 
o ddod o hyd i wahaniaeth sylweddol mewn data yn fach. Felly, 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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beth mae’n ei olygu os nad yw ein canfyddiadau yn cynhyrchu 
gwahaniaeth arwyddocaol? Yn syml, gallwn ni ddim gwrthbrofi’r 
ddamcaniaeth nwl, sy’n golygu gallwn ni ddim dweud unrhyw beth 
pendant am y canlyniadau. 

Arwyddocâd Ystadegol 
Rydym yn cynnal profion arwyddocâd er mwyn i ni wybod a ddylem 
fod yn gwrthod y ddamcaniaeth nwl. Os nad oes gennym ddigon 
o wybodaeth i allu dweud yn sicr mai’r hyn rydym yn ei newid 
sy’n achosi’r gwahaniaeth, yna mae’n rhaid i ni ddweud nad yw’n 
arwyddocaol. 

Beth yw ystyr “ddim yn arwyddocaol”? Mae’n golygu ein bod wedi 
methu â dangos bod tystiolaeth yn erbyn y ddamcaniaeth nwl. Er 
enghraifft, os ydym yn cynnal prawf i weld a yw meddyginiaeth 
newydd yn gweithio’n well na phlasebo, y ddamcaniaeth nwl fyddai 
na fydd unrhyw wahaniaeth yn y canlyniadau ar gyfer cleifion a gaiff 
eu trin â’r cyffur newydd o gymharu â’r plasebo. 

Caiff hyn ei gamddehongli’n aml i olygu nad oes unrhyw 
wahaniaeth rhwng y ddwy driniaeth. Mewn gwirionedd, yr hyn y 
mae’n ei olygu yw nad oes gennym ddigon o dystiolaeth i brofi bod 
gwahaniaeth, os o gwbl. 

Os nad oes unrhyw wahaniaeth o gwbl rhwng dwy boblogaeth, 
y tebygolrwydd o ganfod gwahaniaeth arwyddocaol rhwng dwy 
sampl yw 0.05, ni waeth beth fo maint y sampl. 
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Cywirdeb a Dibynadwyedd 
Ffynonellau 
Mae data cywir a dibynadwy yn bwysig iawn ar gyfer y broses 
ddadansoddi. Mae adrannau’r llywodraeth (yn enwedig yn y DU) 
yn cynnig ystadegau cywir a dibynadwy ac mae gwefan y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol yn fan cychwyn da. Gwyddom fod ystadegau 
yn gywir ac yn ddibynadwy os ydynt wedi’u hachredu’n ystadegau 
gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau a’u bod yn 
defnyddio’r marc ansawdd canlynol;

Yn ogystal â SYG, gallwch ddod o hyd i ystadegau ar gyfer pob un o 
adrannau’r llywodraeth ar wefan GOV.UK.

Mae rhai cwmnïau preifat yn cynnig data am ddim ond nid yw 
mor hawdd cael gafael ar y manylion gan fod angen talu am y 
data yn aml. Enghraifft o ddata a gynhyrchir gan y sector preifat 
yw’r mynegai rheolwyr prynu (PMI). Mae’r rhestr isod yn nodi rhai 
ffynonellau data dibynadwy;

• Swyddfa Ystadegau Gwladol
• GOV.UK 
• Banc Canolog Ewrop
• Gwefan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid
• Banc Lloegr
•  Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd 

(OECD)
• Welsh Government
• Stats Wales

https://www.gov.uk/government/statistics
https://www.gov.uk/government/statistics
https://gov.wales/?lang=en
https://statswales.gov.wales/Catalogue
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Data Annibynadwy 
Wrth ddefnyddio data eilaidd, byddwch yn ymwybodol bob amser y 
gall fod rhywfaint o ogwydd. Mae’r SYG yn defnyddio methodoleg 
ystadegol i leihau rhagfarn fel bod defnyddwyr yn gwybod bod data 
a gynhyrchir gan SYG yn ddibynadwy ac yn gywir. 

Fodd bynnag, efallai na fydd rhai ystadegau swyddogol o wledydd 
gwahanol yn cael eu rheoleiddio i’r fath raddau ac efallai y bydd 
gan lywodraethau agenda i gynhyrchu ystadegau gwahanol. Mae 
bob amser yn werth chwilio am y dull o gynhyrchu ystadegyn 
i weld a yw’n gywir ac yn ddibynadwy. Er enghraifft, daw holl 
gyhoeddiadau’r SYG gydag adroddiad ansawdd a methodoleg 
gwybodaeth (AMG). Ceir enghraifft o hyn ar gyfer ein cyhoeddiad 
swyddi gweithlu yma. Mae’n ddefnyddiol cofio hyn bob amser wrth 
ddefnyddio data eilaidd. 

AMCANION DYSGU 

Erbyn diwedd y bennod hon, dylai myfyriwr deimlo eu bod yn 
gallu gwneud y canlynol:

   Deall y gwahaniaeth rhwng ymchwil Sylfaenol ac ymchwil 
Eilaidd.

   Penderfynu pa fath o ddata sydd fwyaf addas ar gyfer eu 
cwestiwn ymchwil. 

  Deall y gwahaniaeth rhwng technegau samplu gwahanol a 
phryd y mae’n briodol eu defnyddio.

  Gallu gwerthuso cywirdeb a dibynadwyedd gwahanol fathau  
o ffynonellau. 
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Cydberthyniad

Beth yw Cydberthyniad? 
Mae cydberthyniad yn ein galluogi i fesur y gydberthynas rhwng 
dau newidyn (h.y. addysg a chyflog gweithwyr). 

Caiff cydberthyniad ei fynegi fel rhif; mae’n disgyn bob amser rhwng 
-1 ac 1. Mae’n bwysig eich bod yn gwybod sut i ddehongli’r rhif 
hwn, felly caiff priodweddau cydberthyniad eu hegluro isod. 

Cydberthyniad Positif 
Mae rhifau positif yn nodi cydberthyniad positif rhwng dau 
newidyn. Yn yr enghraifft isod, y ddau newidyn yw lefel y 
cymhwyster a’r gyfradd gyflogaeth. Mae’r siart isod yn dangos bod 
lefel y cymhwyster yn mynd yn uwch wrth i’r gyfradd gyflogaeth 
gynyddu. Felly, wrth i un gynyddu mae’r llall yn cynyddu hefyd. Mae 
gan y llinell raddiant positif, felly dyweder bod cydberthyniad positif. 

Ffigur 3: Cyfradd Gyflogaeth Ganrannol yn Erbyn Lefel 
y Cymhwyster
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Ffynhonnell: Labour Force Survey, Office for National Statistics

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/graduatesintheuklabourmarket2017
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Cydberthyniad Negatif 
Mae gwerthoedd negatif yn dangos bod cydberthyniad negatif. 
Mae’r siart isod yn dangos, po fwyaf y marwolaethau sy’n 
gysylltiedig ag alcohol mewn ardal, y lleiaf yw incwm gwario y pen 
yn yr ardal honno. Mewn geiriau eraill, wrth i un gynyddu mae’r llall 
yn gostwng. Mae gan y llinell raddiant negatif, felly dyweder bod 
cydberthyniad negatif. 

Ffigur 4: Y gydberthynas rhwng incwm gwario gros 
rhanbarthol y pen o’r boblogaeth ar brisiau cyfredol 
a chyfraddau marwolaethau oedran-benodol sy’n 
gysylltiedig ag alcohol mewn ardal fesul 100,000 o’r 
boblogaeth

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

G
ro

ss
 d

is
po

sa
bl

e 
in

co
m

e 
pe

r 
he

ad
 o

f 
po

pu
la

tio
n 

at
 c

ur
re

nt
 p

ru
ce

s

Alcohol-related age-specific death rates per 100,000 population

Ffynhonnell: Health and social care, Gross disposable household income, Office for 
National Statistics

Dim Cydberthyniad 
Mae cydberthyniad o 0 yn dangos nad oes unrhyw gydberthyniad 
rhwng y ddau newidyn (dim cydberthynas rhyngddynt). 
Er enghraifft, mae’r siart isod yn dangos nad oes unrhyw 
gydberthyniad rhwng nifer y bechgyn o’r enw Peter a’r gyfradd 
chwyddiant prisiau defnyddwyr. 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/datasets/alcoholrelateddeathsintheunitedkingdomreferencetable1
https://www.ons.gov.uk/economy/regionalaccounts/grossdisposablehouseholdincome/datasets/regionalgrossdisposablehouseholdincomegdhi
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Ffigur 5: Y Gydberthynas Rhwng Poblogrwydd yr Enw 
Peter a’r Gyfradd Chwyddiant Prisiau Defnyddwyr
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Ffynhonnell: Consumer price inflation times series, Baby names in England and Wales, 
Office for National Statistics

Priodweddau Cydberthyniad 
•  Mae gwerthoedd positif mwy o faint yn dangos bod 

cydberthyniad positif cryfach ac mae gwerthoedd negatif mwy o 
faint yn dangos bod cydberthyniad negatif cryfach. 

•  Mae cydberthyniad o 1 yn dangos bod cydberthyniad positif 
perffaith. 

•  Mae cydberthyniad o -1 yn dangos bod cydberthyniad negatif 
perffaith. 

•  Mae’r cydberthyniad rhwng Y a X (h.y. hufen iâ a thymheredd) yr 
un peth â’r cydberthyniad rhwng X a Y. 

•  Y cydberthyniad rhwng unrhyw newidyn a’r newidyn ei hun (er 
enghraifft, y cydberthyniad rhwng Y a Y) yw 1. 

Llinellau ffit orau 
Y ‘llinell ffit orau’ yw llinell sy’n mynd drwy’r rhan fwyaf o’r 
pwyntiau gwasgariad ar graff. Po agosaf yw’r pwyntiau i’r llinell ffit 
orau, y cryfach yw’r cydberthyniad. 

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/l55o/mm23
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/bulletins/babynamesenglandandwales/2016/relateddata


Dadansoddi Data   48

Tynnir llinell ffit orau fel bod y pwyntiau wedi’u dosbarthu’n gyfartal 
ar naill ochr y llinell a’r llall. 

Mae’r siart gyntaf yn dangos bod y pwyntiau yn agosach i’r llinell ffit 
orau. Mae hyn yn golygu bod cydberthyniad cryfach na’r hyn a welir 
ar y ddau graff arall. 

Ffigur 6: Diagramau gwasgariad sy’n dangos sut i dynnu 
llinell ffit orau

Ffynhonnell: BBC GCSE Bitesize

ENGHRAIFFT

Dyweder eich bod yn ymchwilio i’r gydberthynas rhwng addysg 
gweithwyr a’r tebygolrwydd y cânt eu cyflogi. Gallwch ddefnyddio 
Excel neu unrhyw daenlen/pecyn ystadegol i fesur y cydberthyniad 
rhwng addysg a chyflogaeth. 

Dyma ddata gan SYG sy’n dangos canran y rheini sy’n cael eu 
cyflogi ar gyfer pob lefel o gymhwyster.

Tabl 7: Archwilio Cyfradd Gyflogaeth a Lefel Addysgol

Cyfradd Gyflogaeth 
(canran)

Lefel Addysg Label Cymhwyster Addysg

82 5 Graddedigion

78
4 Safon Uwch neu gymwysterau 

cyfatebol

72
3 Cymwysterau TGAU gradd A* i 

C neu gymwysterau cyfatebol

67 3 Cymwysterau eraill

43 1 Dim cymwysterau

Ffynhonnell: Office for National Statistics

www.bbc.co.uk/gcsebitesize
https://www.ons.gov.uk
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Er mwyn gweithio’r cydberthyniad allan yn Excel, defnyddiwch y 
gorchymyn ‘correl’ ac yna dewiswch bob golofn ar wahân. 

Ffigur 7: Enghraifft o Swyddogaeth CORREL yn Excel

Qualification Education qualification level %

Graddedigion 5 82

Safon Uwch neu gymwysterau 
cyfatebol

4 78

Cymwysterau TGAU gradd A* i C neu 
gymwysterau cyfatebol

3 72

Cymwysterau eraill 2 67

Dim cymwysterau 1 43

=CORREL(B8:B12,C8:C12)

 Ffynhonnell: Office for National Statistics

Y cydberthyniad yn yr enghraifft hon yw 0.93 sy’n dangos bod 
cydberthynas bositif iawn rhwng cyflogaeth a lefel addysg. 
Mewn geiriau eraill, po uchaf yw’r lefel addysg, yr uchaf yw’r 
tebygolrwydd y caiff pobl eu cyflogi. 

Felly, yn yr enghraifft ar addysg a chyflogaeth, canfuwyd 
cydberthynas bositif ond beth mae’n ei olygu os yw rhif y 
cydberthyniad yn negatif? Beth os oes gennym ddiddordeb mewn 
ymchwilio i’r gydberthynas rhwng cynnydd yn y dreth ar gerbydau 
a thagfeydd ar y ffyrdd? Rydym yn canfod bod y cydberthyniad 
(neu’r gydberthynas) rhwng y dreth ar gerbydau a thagfeydd yn 
negatif. Mae hyn yn golygu, po uchaf yw’r dreth ar gerbydau, y 
lleiaf yw’r tagfeydd ar y ffyrdd. Mae hefyd yn awgrymu, po isaf 
yw’r dreth ar gerbydau, y mwyaf fydd y tagfeydd ar y ffyrdd.

Nid yw Cydberthyniad yn Awgrymu Achosiaeth! 
Yn yr enghraifft ar addysg/cyflogaeth, canfuwyd bod cydberthyniad 
positif (cydberthynas bositif) rhwng addysg a chyflogaeth. Gellid 
dehongli’r cydberthyniad positif hwn rhwng addysg a chyflogaeth i 
olygu bod mwy o addysg yn cael dylanwad uniongyrchol ar y siawns 
o gael gwaith. Fodd bynnag, nid yw cydberthyniad yn awgrymu 
achosiaeth bob amser. 

https://www.ons.gov.uk
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Gan edrych ar yr enghraifft ar addysg/cyflogaeth, un rheswm posibl 
dros y cydberthyniad positif yw bod mwy o addysg yn golygu bod 
gweithwyr yn fwy arbenigol ac yn gallu dod o hyd i waith yn haws. 
Yn yr achos hwn, byddai addysg yn rheswm uniongyrchol a sgiliau 
arbenigol yn rheswm uniongyrchol dros ddod o hyd i waith. 

Y neges allweddol sy’n deillio o hynny yw bod cydberthyniadau 
yn gallu bod yn awgrymog iawn ond nid ydynt bob amser yn nodi 
achosiaeth. Gan edrych ar yr enghraifft isod, mae cydberthyniad 
agos rhwng nifer y bobl a foddodd drwy ddisgyn i mewn i bwll a’r 
ffilmiau yr ymddangosodd Nicolas Cage ynddynt. Ond nid yw gwylio 
ffilmiau Nicolas Cage yn achosi i bobl foddi mewn pwll. Felly, er bod 
cydberthyniad rhwng y ddau beth hyn, nid yw un yn achosi’r llall. 
Mae rhagor o enghreifftiau o gydberthyniad heb achosiaeth ar y 
wefan hon. 

Ffigur 8: Y Cydberthyniad rhwng Nifer y Bobl a 
Foddodd drwy Ddisgyn i mewn i Bwll a’r Ffilmiau yr 
Ymddangosodd Nicolas Cage Ynddynt

Ffynhonnell: Tylervigen

Crynodeb o Gydberthyniad 
Mae cydberthyniad yn ffordd gyffredin o fesur y gydberthynas rhwng 
dau newidyn. Rhif ydyw y gellir ei gyfrifo gan ddefnyddio Excel neu 
unrhyw becyn meddalwedd taenlen. 

Gall cydberthyniad gael ei ddehongli drwy ddefnyddio diagramau 
gwasgariad. Mae’r arwydd o’r cydberthyniad yn ymwneud â 
graddiant llinell fit orau ac mae maint y cydberthyniad yn ymwneud â 
pha mor wasgaredig yw’r pwyntiau data o amgylch y llinell ffit orau. 

Nid yw cydberthyniadau o reidrwydd yn awgrymu achosiaeth rhwng 
dau newidyn.

website.

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
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Gwyriad Safonol 

Beth yw Gwyriad Safonol? 
Mae gwyriad safonol yn fesur pwysig o wasgariad. 

Wrth edrych ar fesurau data fel y cymedr, y canolrif neu’r modd, 
gallant guddio amrywioldeb y data, felly gall y gwyriad safonol 
weithio allan gwasgariad y set ddata. 

Er enghraifft, mae’r ddwy restr o rifau isod yn wahanol iawn mewn 
natur ond mae ganddynt yr un; cymedr 17.1 (y cyfartaledd sef 
cyfanswm y rhifau wedi’i rannu â nifer y rhifau), canolrif 18 (y pwynt 
canol) ac ystod 32 (y rhif uchaf tynnu’r rhif isaf yn y sampl h.y. 33 - 1). 

1 6 12 18 22 28 33 

1 15 15 18 19 19 33 

Mae gwyriad safonol y rhestr gyntaf yn fwy o lawer na gwyriad 
safonol yr ail restr. Mewn geiriau eraill, mae mwy o wasgariad o 
amgylch y cymedr yn y rhestr gyntaf o rifau. 
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Gweithio Allan y Gwyriad Safonol 
Ffordd hawdd o weithio allan y gwyriad safonol yw drwy 
ddefnyddio’r swyddogaeth “STDEV” yn Excel. 

Mae’r enghraifft isod yn mesur gwyriad safonol incwm gwario gros 
gwirioneddol aelwydydd y pen. 

Ffigur 9: Enghraifft o Swyddogaeth STDEV mewn 
perthynas ag Incwm Aelwydydd (Excel)

Real Gross 
Household 

Disposable Income  
per head

Real Gross Adjusted 
Household Disposable 

Income per head

Real Net Household 
Adjusted Disposable 

Income per head

CRYB CRSF

£ £ £

Deflated, Market 
Prices

Deflated, Market 
Prices

Deflated, Market 
Prices

Seasonally Adjusted Seasonally Adjusted Seasonally Adjusted

2015 Q1 4768 5900 5018

2015 Q2 4857 5990 5094

2015 Q3 4972 6115 5207

2015 Q4 4902 6022 5110

2016 Q1 4814 5946 5041

2016 Q2 4844 5984 5071

2016 Q3 4879 6014 5095

2016 Q4 4774 5904 4981

2017 Q1 4721 5836 4921

2017 Q2 4793 5919 5002

2017 Q3 4802 5912 4984

2017 Q4 4776 5882 4956

=STDEV(A18:B57 

STDEV(number1, [number2],...)

Ffynhonnell: Economic well-being, Office for National Statistics

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/economicwellbeingreferencetablesummaryoffigures
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O’r cyfrifiad, y gwyriad safonol yw £120.40 sy’n awgrymu bod y set 
ddata wedi’i gwasgaru. 

Po isaf yw’r gwyriad safonol y mwyaf yw’r clwstwr data o amgylch 
y cyfartaledd (cymedr). Po uchaf yw’r gwyriad safonol y mwyaf 
gwasgaredig yw’r data a’r lleiaf yw’r clwstwr o amgylch y cymedr. 

Os tybiwn fod y set ddata wedi’i gwasgaru mewn ffordd normal 
(gweler tudalen 45), yna gallwn ddweud bod gan y rhan fwyaf o 
bobl yn y boblogaeth sampl (68%) incwm aelwydydd y pen sydd o 
fewn £120.40 i’r cyfartaledd. 

   I gael canllaw cam wrth gam ar weithio eich gwyriad 
safonol allan drwy ddefnyddio cyfrifiadau, gweler Atodiad 
A yng nghefn y Llyfr hwn. 

ENGHRAIFFT

Manteision gwyriad safonol... 

Rydych yn chwilio am swydd newydd ac yn gweld bod y bobl sy’n 
gweithio yna yn ennill £51,800 ar gyfartaledd. Fodd bynnag, wrth 
ystyried gwyriad safonol enillion pobl yn y cwmni hwn, rydych yn 
canfod mai’r gwyriad safonol yw £31,925. Mae hyn yn dangos bod 
gwasgariad mawr yn y data sy’n golygu y byddech yn annhebygol 
o ennill y cyflog cyfartalog o £51,800 pe baech yn cymryd y swydd. 
Os tybiwn fod gwasgariad data normal fel yr eglurir isod, gallwn 
ddweud bod cyflog y rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio i’r cwmni 
hwn (68%) o fewn £31,925 i’r cyflog cyfartalog. 
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Gwasgariad Data 

Gwasgariadau Normal
Mae gwasgariad normal, a elwir weithiau yn gromlin siâp 
cloch, yn wasgariad sy’n digwydd yn naturiol mewn sefyllfaoedd 
gwahanol. Ystyriwch daldra pobl er enghraifft - mae’r rhan fwyaf o 
bobl o daldra cyfartalog gyda nifer fach yn dal iawn neu’n fyr iawn. 

Bydd gwasgariad normal perffaith yn edrych fel y diagram isod, gyda 
50% o’r sampl yn disgyn islaw’r cyfartaledd (yn y canol) a 50% yn 
disgyn uwchlaw’r cyfartaledd. 

Ffigur 10: Enghraifft o Wasgariad Normal Cromlin Siâp 
Cloch 

Ar gyfer data sydd wedi’u gwasgaru’n normal, rydym yn canfod yn 
gyffredinol; 
•  bod 68% o werthoedd un gwyriad safonol i ffwrdd oddi wrth  

y cymedr 
•  bod 95% o werthoedd dau wyriad safonol i ffwrdd oddi wrth  

y cymedr 
•  bod 99.7% o werthoedd tri gwyriad safonol i ffwrdd oddi wrth  

y cymedr

Felly, wrth fynd yn ôl i’r enghraifft ar gyflogau, canfuom mai un 
gwyriad safonol oedd £31,925 felly gallwn ddweud y byddai 68% 
o’r sampl yn disgyn o fewn £31,925 i’r cyflog cyfartalog. 
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Mae’r gwasgariad normal isod yn dangos sgoriau pobl a astudiodd 
TGAU Saesneg yn 2017. Gallwn weld bod y data yn ymdebygu i 
gromlin siâp cloch gyda chanran uchaf y myfyrwyr yn cael y radd C 
gyfartalog (31%) a llai o fyfyrwyr yn cael gradd A* neu Raddau Eraill 
(6.3% a 0.3% yn y drefn honno). 

Ffigur 11: Graddau TGAU Saesneg

Ffynhonnell: Department of Education 
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*Includes ungraded, no award (absent/declined) and pending.

Data wedi’u Sgiwio 
Pan nad oes gwasgariad data normal, gall y data fod wedi’u sgiwio 
mewn ffordd negatif neu bositif. Mae hyn yn golygu bod y data 
wedi’u hystumio ac nad yw’n wasgariad normal. 

Mae sgiwedd yn nodweddu’r graddau y mae gwasgariad yn 
anghymesur o amgylch ei gymedr. Mae’r diagram isod yn dangos 
sgiw positif gan fod y cynffon hir ar ochr bositif y pwynt uchaf ac 
mae’r cymedr ar ochr dde’r gwerth uchaf. 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
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Ffigur 12: Dosbarthiad Incwm Gwario Aelwydydd yn y 
DU, Blwyddyn Ariannol yn Dod i Ben 2017
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Ffynhonnell: Household disposable income and inequality in the UK: financial year 
ending 2017, Office for National Statistics

Mae sgiwedd negatif yn nodi gwasgariad â chynffon anghymesur 
sy’n ymestyn tuag at werthoedd mwy negatif. Mae’r diagram isod 
yn dangos sgiw negatif gyda’r cynffon hir ar ochr negatif y pwynt 
uchaf a’r cymedr ar ochr chwith y pwynt uchaf. 

Ffigur 13: Nifer y Marwolaethau ymhlith Dynion a 
Gofrestrwyd yn ôl Blwyddyn Oedran Unigol, 2016

Ffynhonnell: Deaths by single year of age tables, UK, Office for National Statistics
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/householddisposableincomeandinequality/financialyearending2017
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/householddisposableincomeandinequality/financialyearending2017
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathregistrationssummarytablesenglandandwalesdeathsbysingleyearofagetables
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Problemau gyda Data sydd wedi’u Sgiwio 
Pan geir gwasgariad data normal, mae’r cyfartaledd yn gorwedd yn 
uniongyrchol yng nghanol y data ac mae’r data wedi’u rhannu’n 
gyfartal 50/50 uwchlaw ac islaw’r cyfartaledd. Mewn geiriau eraill, 
mae’r cyfartaledd yr un peth â’r canolrif (pwynt canol y set ddata). 
Felly, wrth ddadansoddi’r data, gallwn ddweud bod y mwyafrif o’r 
boblogaeth sampl (68.2%) o fewn un gwyriad safonol i’r cyfartaledd 
(cymedr). 

Fodd bynnag, mae’n rhaid dadansoddi’r data yn ofalus pan fo’r set 
ddata wedi’i sgiwio. Er enghraifft, mae ffigur X yn dangos mai’r 
incwm gwario cymedrig wedi’i gydraddoli ar gyfer aelwydydd yn y 
DU oedd £30,000 y flwyddyn. Fodd bynnag, ni chaiff y cyfartaledd 
hwn ei achosi gan y mwyafrif - mae’n cael ei sgiwio gan nifer fach 
o aelwydydd sydd ag incwm blynyddol mawr. Dyma’r math o beth 
mae’n rhaid cofio wrth ddod i unrhyw gasgliadau yn seiliedig ar 
wasgariad set ddata nad yw’n normal. 

Cyfyngau Hyder 
Beth yw Cyfwng Hyder? 
Yn aml, disgwylir i ystadegau adlewyrchu poblogaeth fawr, ond prin 
iawn yw’r adegau pan fydd gan ystadegwyr a dadansoddwyr fynediad 
at ddata ar gyfer pob aelod unigol o’r boblogaeth honno. Er mwyn 
amcangyfrif ystadegau ar gyfer poblogaeth fawr, bydd ystadegwyr yn 
defnyddio sampl (a gynllunnir i adlewyrchu cyfansoddiad y boblogaeth 
gyfan). I gadarnhau bod eu sampl yn adlewyrchiad gwirioneddol o’r 
boblogaeth, gallant ddefnyddio cyfyngau hyder. Ystod o werthoedd, 
sy’n cael ei gweithio allan o ystadegau sampl, sy’n debygol o gynnwys 
un o werthoedd y boblogaeth na wyddys amdano yw cyfwng hyder. 

Er enghraifft, beth petaech yn dewis sampl o unigolion ar hap ac yn 
gofyn iddynt sawl awr yr wythnos y maent yn gwneud ymarfer corff. 
Y cyfwng hyder a gyfrifir yw 2 – 6 awr. Mae’r cyfwng hyder yn nodi 
y gallwch fod 95% yn hyderus bod cymedr y boblogaeth gyfan yn 
disgyn o fewn yr ystod hon a bod y person cyffredin yn treulio o leiaf 
ddwy awr yr wythnos a chwe awr yr wythnos ar y mwyaf yn gwneud 
ymarfer corff. 

Mae ystod o gyfyngau hyder y mae dadansoddwyr yn eu defnyddio er 
mai’r rhai a ddefnyddir amlaf yw 99%, 95% a 90%.
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Beth mae SYG yn ei Wneud? 
Mae SYG yn cyfrifo ei chyfyngau hyder er mwyn helpu 
defnyddwyr i weld pa mor gywir yw’r data y maent yn eu 
defnyddio yn eu dadansoddiadau eu hunain. 

Er enghraifft, mae SYG yn cynhyrchu cyfyngau hyder ar gyfer 
‘Tueddiadau teithio’ (amcangyfrifon blynyddol o ymweliadau 
teithio a thwristiaeth â’r DU ac enillion a gwariant cysylltiedig 
rhwng y DU a gweddill y byd) ar gyfwng hyder o 95%. Mae’r tabl 
data isod yn dangos yr amcangyfrif ar gyfer pob un o’r categorïau 
a’u cyfwng hyder o 95%. 

Gadewch i ni ystyried ‘Nifer yr ymweliadau â’r DU’ sef amcangyfrif 
o 37,609,000 o bobl yn 2016. Mae’r cyfwng hyder o 95% yn 
nodi y gallwn fod 95% yn hyderus bod 37,609,000 yn gorwedd o 
fewn 2.2% +/- % o’r amcangyfrif gwirioneddol o’r boblogaeth.

Ffigur 14: Cyfyngau Hyder Arolwg Teithwyr 
Rhyngwladol ar gyfer Amcangyfrifon 2017

Estimate Relative
95% confidence 

interval 
(+/- % of the 

estimate)

Overseas visitors to the UK

Number of visits ('000s) 39,214 2.3%

Total earnings (£million) 24,507 3.3%

Number of visitor nights 
('000s)

284,781 3.0%

UK residents going abroad

Number of visits ('000s) 72,772 1.8%

Total expenditure 
(£million)

44,840 2.5%

Number of visitor nights 
('000s)

743,469 2.5%

Ffynhonnell: Travel Trends: Confidence intervals, Office for National Statistics

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/datasets/traveltrendsconfidenceintervals
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Enghraifft arall yw gweithio allan y cyfwng hyder o 95% ar 
gyfer aelwydydd ac unigolion sydd â mynediad i’r rhyngrwyd. 
O’r tabl isod mae pob un o amcangyfrifon yr arolwg yn disgyn 
o fewn terfyn isaf ac uchaf y cyfwng hyder o 95%. Felly, er 
enghraifft, drwy ddefnyddio’r tabl isod, gallwn nodi gyda 
chyfwng hyder o 95% bod 40.9 miliwn o bobl wedi defnyddio’r 
rhyngrwyd yn ddyddiol yn ystod 2017. 

Ffigur 15: aelwydydd sydd â mynediad i’r rhyngrwyd 
gyda chyfyngau hyder o 95%

Ffynhonnell: Internet access – households and individuals: 95% confidence 
intervals, Office for National Statistics

Priodweddau Cyfyngau Hyder
Po fwyaf yw maint y sampl, yr agosaf yw’r sampl gynrychioliadol i’r 
boblogaeth wirioneddol. Felly, bydd y cyfwng hyder (y terfynau isaf 
ac uchaf) yn fwy cul a gallwch fod yn fwy sicr bod eich amcangyfrif 
o’r sampl yn cynrychioli sampl y boblogaeth wirioneddol. 

Sut Rydym yn Defnyddio Cyfyngau Hyder a Sut 
Gallwn Sicrhau eu Bod yn Fwy Cywir? 
Mae dadansoddwyr/ystadegwyr yn defnyddio cyfyngau hyder i 
weithio allan a yw’r data sydd ganddynt yn cynrychioli’r boblogaeth. 
Felly, po fwyaf yw maint y sampl, y mwyaf tebygol ydyw y bydd yn 
cynrychioli’r boblogaeth a’r lleiaf fydd y cyfwng hyder. 

Lower limit Survey estimate Upper limit

Millions % Millions % Millions %

2015 38.3 76 39.3 78 40.3 80

2016 41.0 81 41.8 82 42.5 84

2017 40.0 78 40.9 80 41.7 82

2018 43.2 84 44.1 86 44.9 87

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/datasets/internetaccesshouseholdsandindividuals95confidenceintervals
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/datasets/internetaccesshouseholdsandindividuals95confidenceintervals


Dadansoddi Data   60

Er enghraifft, cyn etholiad cyffredinol y DU y llynedd, cynhaliodd 
YouGov arolwg o 2130 o oedolion yn y DU. Gofynnwyd iddynt 
dros bwy y byddent yn pleidleisio. Roedd canlyniadau’r arolwg 
yn awgrymu mai’r Ceidwadwyr oedd y blaid fwyaf poblogaidd 
gyda 33% yn pleidleisio dros y blaid, gyda’r Blaid Lafur yn ail agos 
gyda 31% o’r sampl ac yna’r Democratiaid Rhyddfrydol gydag 
8% o’r sampl. Roedd y canlyniadau gwirioneddol ar 8 Mehefin yn 
debyg gyda’r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio dros y Ceidwadwyr 
a Llafur. Fodd bynnag, roedd canran y bobl a bleidleisiodd dros y 
Ceidwadwyr a Llafur yn fwy ac yn wahanol, sef 42.4% a 40.0% 
yn y drefn honno. Mae hyn yn awgrymu, er mwyn i’r arolwg fod 
yn fwy cywir, fod angen sampl fwy o faint er mwyn bod yn fwy 
cynrychioliadol o’r boblogaeth. Byddai gan sampl fwy o faint gyfwng 
hyder culach hefyd. 

Ffigur 16: % y Bobl a Bleidleisiodd dros Bleidiau 
Gwahanol yn Etholiad Cyffredinol y DU yn 2017 

Ffynhonnell: BBC and YouGov
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Safoni Data 

Safoni Oedran 
Mae safoni oedran yn dechneg a ddefnyddir er mwyn sicrhau bod 
modd cymharu poblogaethau pan fo proffiliau oedran poblogaethau 
yn wahanol. Er enghraifft, wrth gymharu costau iechyd mewn dwy 
wlad, efallai y nodwn fod y costau iechyd yng ngwlad A yn fwy 
na’r rhai yng ngwlad B. Fodd bynnag, mae gan wlad A ganran 
uwch o bobl oedrannus. Gan dybio bod mwy o bobl oedrannus yn 
defnyddio gwasanaethau gofal iechyd o gymharu â phobl iau, ni 
fyddai’n deg cymharu costau iechyd gwlad A a gwlad B. Drwy safoni 
oedran y boblogaeth, gallwn ddileu’r effaith y mae’r genhedlaeth 
hŷn yn ei chael ar y canlyniadau er mwyn gwneud cymhariaeth well 
a chywir rhwng y ddwy wlad. 

ENGHRAIFFT

Mae SYG yn defnyddio’r dechneg safoni oedran wrth gymharu’r 
gyfradd marwolaethau rhwng ardaloedd awdurdod lleol yn y DU. 

Ffigur 17: Cyfraddau Marwolaethau Ledled y DU

Ffynhonnell: Office for National Statistics

https://www.ons.gov.uk
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Cyfrifo’r Gyfradd wedi’i Safoni yn ôl Oedran 

Er mwyn addasu ar gyfer oedran, mae’n rhaid dewis poblogaeth 
safonol. Mae poblogaethau safonol wedi’u datblygu ar gyfer 
gwledydd a rhanbarthau penodol. Mae SYG yn defnyddio 
Poblogaeth Safonol Ewrop (ESP) i gymharu ystadegau sy’n 
ymwneud â’r boblogaeth ledled Ewrop. 

Dyma’r hafaliad y mae SYG yn ei ddefnyddio i gyfrifo’r gyfradd 
wedi’i safoni yn ôl oedran. Caiff y boblogaeth ei rhannu’n 
gategorïau oedran ar gyfer pob rhyw, felly ceir dau grŵp ar gyfer 
pob categori oedran a chaiff pob un o’r grwpiau hyn eu defnyddio 
yn y fformiwla isod. 

Cyfradd wedi’i safoni yn ôl oedran = (Pkmk)Pk 

Ble; 

=”swm” 

Pk = Poblogaeth safonol yng ngrŵp rhyw/oedran k

mk = Cyfradd marwolaethau a arsylwyd (marwolaethau fesul 
100,000 o bobl) yn y grŵp rhyw/oedran 

k = grŵp oedran/rhyw 0, 1-4, 5-9, …, 80-84, 85 mlynedd a 
throsodd
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Enghraifft wedi’i Datrys Gan Ddefnyddio Data SYG 
Rydym yn cyfrifo’r gyfradd wedi’i safoni yn ôl oedran gan 
ddefnyddio’r data a ddangosir isod. Yn gyntaf, rydym yn gweithio’r 
gyfradd marwolaethau a arsylwyd allan, gweler isod; 

Ffigur 18: Enghraifft o Sut i Gyfrifo’r Gyfradd wedi’i 
Safoni yn ôl Oedran (Excel)

Grŵp 
oedran

ESP Marwolaethau Poblogaeth Oedran-
benodol

Wedi'i 
safoni yn ôl 

oedran

<1 1,600 1,856 358,077 =C7/D7*100000 829,318.8

1-4 6,400 245 1,365,532 17.9 114,827.0

5-9 7,000 147 1,547,075 9.5 66,512.6

10-14 7,000 195 1,636,034 11.9 83,433.5

15-19 7,000 778 1,804,424 43.1 301,813.8

20-24 7,000 1,121 1,924,978 58.2 407,641.0

25-29 7,000 1,371 1,878,849 73.0 510,791.4

30-34 7,000 1,603 1,724,669 92.9 650,617.6

35-39 7,000 2,586 1,908,443 135.5 948,521.9

40-44 7,000 3,887 2,073,527 187.5 1,312,208.6

45-49 7,000 5,116 1,941,822 263.5 1,844,247.3

50-54 7,000 6,859 1,693,684 405.0 2,834,826.3

55-59 6,000 10,406 1,560,711 666.7 4,000,484.4

60-64 5,000 16,201 1,617,467 1,001.6 5,008,139.3

65-69 4,000 19,746 1,209,237 1,632.9 6,531,722.1

70-74 3,000 27,002 1,018,781 2,650.4 7,951,267.2

75-79 2,000 35,310 785,993 4,492.4 8,984,812.8

80-84 1,000 41,758 531,633 7,854.7 7,854,666.7

85+ 1,000 61,875 399,177 15,500.6 15,500,642.6
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Unwaith mae gennym y gyfradd marwolaethau (o dan y golofn 
oedran-benodol yn y tabl uchod) gallwn ei lluosi â’r boblogaeth 
safonol. Mae SYG yn defnyddio Poblogaeth Safonol Ewrop (ESP) a 
ddangosir isod.

Ffigur 19: Gwasgariadau Poblogaeth Safonol Ewrop

Age Population Age Population

<1 1,600 45-49 7,000

01-04 6,400 50-54 7,000

05-09 7,000 55-59 6,000

10-14 7,000 60-64 5,000

15-19 7,000 65-69 4,000

20-24 7,000 70-74 3,000

25-29 7,000 75-79 2,000

30-34 7,000 80-84 1,000

35-39 7,000 85+ 1,000

40-44 7,000

Cyfanswm 100,000
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Isod, dangosir ESP wedi’i lluosi â’r gyfradd marwolaethau i roi’r 
gyfradd wedi’i safoni yn ôl oedran yn y golofn derfynol.

Ffigur 20: Enghraifft o Sut i Gyfrifo Cyfraddau 
Marwolaethau wedi’u Safoni yn ôl Oedran gan 
Ddefnyddio ESP (Excel)

Grŵp 
oedran

ESP Marwolaethau Poblogaeth Oedran-
benodol

Wedi'i 
safoni yn ôl 

oedran

<1 1,600 1,856 358,077 518.3 =E7*B7

1-4 6,400 245 1,365,532 17.9 114,827.0

5-9 7,000 147 1,547,075 9.5 66,512.6

10-14 7,000 195 1,636,034 11.9 83,433.5

15-19 7,000 778 1,804,424 43.1 301,813.8

20-24 7,000 1,121 1,924,978 58.2 407,641.0

25-29 7,000 1,371 1,878,849 73.0 510,791.4

30-34 7,000 1,603 1,724,669 92.9 650,617.6

35-39 7,000 2,586 1,908,443 135.5 948,521.9

40-44 7,000 3,887 2,073,527 187.5 1,312,208.6

45-49 7,000 5,116 1,941,822 263.5 1,844,247.3

50-54 7,000 6,859 1,693,684 405.0 2,834,826.3

55-59 6,000 10,406 1,560,711 666.7 4,000,484.4

60-64 5,000 16,201 1,617,467 1,001.6 5,008,139.3

65-69 4,000 19,746 1,209,237 1,632.9 6,531,722.1

70-74 3,000 27,002 1,018,781 2,650.4 7,951,267.2

75-79 2,000 35,310 785,993 4,492.4 8,984,812.8

80-84 1,000 41,758 531,633 7,854.7 7,854,666.7

85+ 1,000 61,875 399,177 15,500.6 15,500,642.6

Cyfanswm 100,000 238,062 26,980,113 35,615.8 65,736,495.0
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Cyfwertholi Incwm 
Mae cyfwertholi incwm neu incwm wedi’i gyfwertholi yn cyfeirio 
at incwm aelwydydd sydd wedi’i ailgyfrifo er mwyn ystyried 
gwahaniaethau ym maint a chyfansoddiad aelwydydd. Er enghraifft, 
mae’n debygol y bydd angen mwy o incwm ar aelwydydd â llawer o 
bobl er mwyn sicrhau bod ganddynt yr un safon byw ag aelwydydd 
â llai o bobl. 

Hefyd, bydd pobl o oedran gwahanol sy’n byw mewn aelwyd yn 
effeithio ar faint o incwm sydd ei angen ar bobl gan fod costau byw 
oedolion fel arfer yn uwch na chostau byw plant. Ar ôl i incwm gael 
ei gyfwertholi, gellir dweud bod gan aelwydydd â’r un incwm wedi’i 
gyfwertholi safon byw gymaradwy.

ENGHRAIFFT

Mae SYG yn defnyddio’r dechneg cyfwertholi incwm i edrych ar y 
modd y dosberthir incwm gwario aelwydydd yn y DU. 

Ffigur 21: Dosbarthiad Incwm Gwario Aelwydydd yn 
y DU

Ffynhonnell: Household disposable income and inequality in the UK: financial year 
ending 2017, Office for National Statistics

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/householddisposableincomeandinequality/financialyearending2017
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/householddisposableincomeandinequality/financialyearending2017
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Sut i Gyfrifo Incwm wedi’i Gyfwertholi 
Mae amrywiaeth o raddfeydd ar gael er bod graddfa cyfwerthedd 
wedi’i addasu OECD (y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd) yn cael ei defnyddio’n eang ledled Ewrop i 
wneud cymariaethau rhwng gwledydd Ewropeaidd. Mae’n addasu 
incwm aelwydydd er mwyn adlewyrchu anghenion adnoddau 
gwahanol oedolion unigol, unrhyw oedolion ychwanegol yn yr 
aelwyd a phlant mewn grwpiau oedran gwahanol. 

Er mwyn cyfrifo incwm wedi’i gyfwertholi gan ddefnyddio graddfa 
cyfwerthedd wedi’i addasu OECD, rhoddir gwerth cyfwerthedd i 
bob aelod o’r aelwyd yn gyntaf. Dangosir gwerthoedd cyfwerthedd 
wedi’i addasu OECD yn nhabl X. Ystyrir aelwydydd ag un oedolyn fel 
y grŵp cyfeirio a rhoddir gwerth o 1 iddynt. 

Ar gyfer aelwydydd mwy o faint, rhoddir gwerth bach o 0.5 i bob 
oedolyn ychwanegol er mwyn adlewyrchu’r arbedion maint a welir 
pan fo pobl yn byw gyda’i gilydd. Gwelir arbedion maint pan fo 
aelwydydd yn rhannu adnoddau fel dŵr a thrydan, sy’n lleihau 
costau byw pob person. Rhoddir gwerth o 0.3 i blant o dan 14 oed 
er mwyn ystyried eu costau byw is. Rhoddir gwerth o 0.5 i blant 
14 oed a throsodd oherwydd tybir bod eu costau byw yn cyfateb i 
gostau byw oedolyn. 

Tabl 8: Gwerthoedd Cyfwerthedd Incwm ar gyfer 
Grwpiau Oedran Gwahanol

Math o Aelod o'r Aelwyd Gwerth cyfwerthedd

Oedolyn cyntaf 1.0

Oedolyn ychwanegol 0.5

Plentyn 14 oed a throsodd 0.5

Plentyn 0-13 oed 0.3

Caiff y gwerthoedd cyfwerthedd ar gyfer pob aelod o’r aelwyd eu 
hadio gyda’i gilydd i roi cyfanswm gwerth cyfwerthedd ar gyfer yr 
aelwyd. Er enghraifft, cyfanswm gwerth cyfwerthedd pâr priod â thri 
o blant, y mae dau ohonynt dros 14 oed ac un ohonynt yn 11 oed 
fyddai:
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Gwerth cyfwerthedd = 1 + 0.5 + 0.3 + 0.5 + 0.5 = 2.8

Mae cyfanswm y gwerth cyfwerthedd, sef 2.8, yn dangos bod angen 
bron i deirgwaith incwm aelwydydd ag un oedolyn ar yr aelwyd er 
mwyn sicrhau safon byw gymaradwy. 

Unwaith y caiff y gwerth cyfwerthedd ei gyfrifo, yna gallwch rannu 
cyfanswm incwm yr aelwyd â’r gwerth cyfwerthedd. Er enghraifft, 
os oedd gan yr aelwyd a nodwyd uchod incwm blynyddol o 
£40,000, ei hincwm wedi’i gyfwertholi fyddai £14,285.71. 

£40,000/2.8 = £14285.71

Ar gyfer aelwyd un oedolyn ag incwm o £40,000, £40,000 fyddai’r 
incwm wedi’i gyfwertholi o hyd gan fod y gwerth cyfwerthedd ar 
gyfer un oedolyn yn 1. Mae hyn yn dangos y bydd gan aelwyd un 
oedolyn safon byw uwch nag aelwyd mwy o faint gyda’r un lefel o 
incwm. 

AMCANION DYSGU

Erbyn diwedd y bennod hon, dylai myfyrwyr deimlo eu bod yn 
gallu gwneud y canlynol: 

 Deall a chyfrifo cydberthyniadau syml.

 Deall a chyfrifo gwyriad safonol. 

  Deall a chydnabod gwasgariadau gwahanol a chyfyngau  
hyder data. 

  Deall pa fath o ddadansoddiad sydd orau i ateb eu cwestiwn 
ymchwil. 
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Pam Cyflwyno Data?
Er bod llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd dehongli rhifau, mae 
cymhorthion gweledol fel siartiau yn cynnig iaith lawer mwy 
cyffredinol. 

Hebddynt, mae’n hawdd colli manylion pwysig ynghylch data. 

Edrychwch ar y pedair set ddata hyn. Maent yn cynnwys sgoriau 
profion gwirioneddol a sgoriau profion a ragfynegwyd a gymerwyd 
o bedwar dosbarth ffuglennol. 

Tabl 9: Canlyniadau Gwirioneddol a Chanlyniadau a 
Ragfynegwyd ar gyfer Pedwar Dosbarth Ffuglennol

Dosbarth A Dosbarth B Dosbarth C Dosbarth D

Canlyniad 
Gwirioneddol

Canlyniad a 
Ragfynegwyd

Canlyniad 
Gwirioneddol

Canlyniad a 
Ragfynegwyd

Canlyniad 
Gwirioneddol

Canlyniad a 
Ragfynegwyd

Canlyniad 
Gwirioneddol

Canlyniad a 
Ragfynegwyd

10 8.04 10 9.14 10 7.46 8 6.58

8 6.95 8 8.14 8 6.77 8 5.76

13 7.58 13 8.74 13 12.74 8 7.71

9 8.81 9 8.77 9 7.11 8 8.84

11 8.33 11 9.26 11 7.81 8 8.47

14 9.96 14 8.1 14 8.84 8 7.04

6 7.24 6 6.13 6 6.08 8 5.25

4 4.26 4 3.1 4 5.39 19 12.5

12 10.84 12 9.13 12 8.15 8 5.56

7 4.82 7 7.26 7 6.42 8 7.91

5 5.68 5 4.74 5 5.73 8 6.89
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Mae’r cymedr (cyfartaledd) ar gyfer y canlyniadau gwirioneddol a’r 
canlyniadau a ragfynegwyd yr un fath ar gyfer pob un o’r pedwar 
dosbarth, ac mae’r amrywiant (pa mor bell mae set o rifau wedi’i 
gwasgaru) ar gyfer y ddau ganlyniad yr un fath hefyd. 

Tabl 10: Gwerthoedd Cymedr ac Amrywiant ar gyfer 
y Canlyniadau Gwirioneddol a’r Canlyniadau a 
Ragfynegwyd

Canlyniad gwirioneddol cymedrig 9

Amrywiant y canlyniad gwirioneddol 11

Canlyniad a ragfynegwyd cymedrig 7.5

Amrywiant y canlyniad a ragfynegwyd 4.1

Felly, heb ddelweddu’r canlyniadau ar gyfer pob dosbarth, gellid 
tybio eu bod i gyd yr un fath!

Ffigur 22: Canlyniadau Profion o’r Pedwar Dosbarth 
Ffuglennol yn Dangos yr Ystod o Wasgariadau er Bod 
Gan y Data yr Un Cymedr ac Amrywiant. 
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Mae cyflwyno (neu ddelweddu) data yn helpu i wneud y canlynol: 

• rhoi trosolwg neu grynodeb cyflym o set data 
• cyfleu straeon cofiadwy neu bwysig mewn set ddata/setiau data 
• datgelu gwybodaeth (a fyddai’n cael ei chuddio fel arall) 
•  dangos gwallau neu anghysondebau (pwyntiau data sy’n wahanol 

iawn i weddill y sampl) mewn set ddata

Pa Fath o Gyflwyniad sy’n Briodol? 
Defnyddir testun, tablau, graffiau a mapiau i gyfleu gwybodaeth 
ystadegol. Mae gallu nodi pryd a ble y dylid defnyddio pob un yn 
hanfodol er mwyn cyfleu eich casgliadau’n effeithiol. 

Y cwestiwn pwysicaf i ofyn i chi’ch hun yw beth rydych yn ceisio ei 
ddangos? Pa neges rydych am ei rhoi i’r darllenydd? 

Weithiau, efallai na fydd angen i chi ddefnyddio siart neu dabl ar 
gyfer eich casgliad, gallwch ddefnyddio testun. Mewn achosion 
eraill, bydd angen cyfres o siartiau arnoch. 

Cyn i chi benderfynu pa ddull gweithredu i’w ddefnyddio, yn 
gyntaf bydd angen i chi nodi ac yna flaenoriaethau’r cydberthnasau 
ystadegol rydych yn ceisio eu dangos. 

Gadewch i ni ystyried masnach y DU â gweddill y byd. Os ydych am 
ddangos allforion y DU i’w phartneriaid mwyaf, mae angen i chi 
gymharu maint allforion. 

Fel rheol gyffredinol, bariau yw’r ffordd orau o ddangos maint 
(gallant fod yn llorweddol neu’n fertigol). 
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Ffigur 23: Pum Partner Allforio Mwyaf y DU wedi’u 
Dangos fel Siart Bar 

Ffynhonnell: Office for National Statistics

Nawr, rydym wedi dangos pum partner allforio mwyaf y DU, ond sut 
mae ein hallforion i’r gwledydd hyn wedi newid dros amser?

Mae siart llinell yn ffordd dda o ddangos newid dros amser.

Ffigur 24: Tueddiadau yn Allforion y DU i’w Phum 
Partner Allforio Mwyaf rhwng 1999 a 2016

 Ffynhonnell: Office for National Statistics

Source: Office for National Statistics
Source: Office for National Statistics
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Gan aros gyda masnach, beth petaem eisiau cymharu ein hallforion 
i’r UE a’n hallforion i weddill y byd. 

Fodd bynnag, y tro hwn, rydym am edrych ar ba gyfran o’n 
hallforion sy’n mynd i’r UE ac i weddill y byd. Yr ymateb greddfol 
fwy na thebyg yw defnyddio siart cylch. 

Ffigur 25: Dosbarthiad Allforion y DU Rhwng yr UE a 
Gweddill y Byd 

Ffynhonnell: Office for National Statistics

Mae siart cylch yn gweithio’n dda yn yr achos ar y dudalen flaenorol 
gan mai dim ond dau gategori sydd ac mae’r gwahaniaeth i’w weld 
yn glir. Ond beth os ychwanegwn wledydd at y dadansoddiad hwn? 

Ffigur 26: Dosbarthiad Siart Cylch o Allforion y DU Rhwng 
yr UE, Gweddill y Byd, UDA, Tsieina, Japan a Chanada

 Ffynhonnell: Office for National Statistics

Source: Office for National Statistics
Source: Office for National Statistics
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Yn yr achos hwn nid yw siart cylch yn dangos yn glir y 
gwahaniaethau rhwng y gwledydd, yn hytrach mae siart bar yn 
dangos y gwahaniaethau’n gliriach.

Ffigur 27: Dosbarthiad Siart Bar o Allforion y DU Rhwng 
yr UE, Gweddill y Byd, UDA, Tsieina, Japan a Chanada

Ffynhonnell: Office for National Statistics

Fel rheol gyffredinol, dylid defnyddio siart cylch pan fo gwahaniaethau 
mawr rhwng gwerthoedd ac mae llai na chwe chategori. 

Defnyddiwch siart bar pan fo mwy na phum categori ac mae angen i 
chi ddangos gwahaniaethau bach rhwng gwerthoedd. 

Yn eich casgliad, efallai y byddwch am ddangos y gydberthynas 
rhwng pethau i weld a oes cydberthyniad rhyngddynt. 

Os oes cydberthyniad positif rhwng pethau, maent yn symud i’r 
un cyfeiriad â’i gilydd – pan fydd un yn mynd i fyny, bydd y llall yn 
gwneud yr un fath. Os oes cydberthyniad negatif rhwng pethau, 
maent yn symud i’r cyfeiriad arall – pan fydd un yn mynd i fyny, bydd 
y llall yn mynd i lawr.

Source: Office for National Statistics
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Yn ein henghraifft fasnach, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar 
allforion. Beth os ychwanegir mewnforion? A yw’r DU yn dueddol o 
fewnforio o’r un gwledydd ac allforio i’r un gwledydd, neu nid oes 
unrhyw gydberthynas rhwng y ddau? 

Gallwn ddefnyddio plot gwasgariad i ddangos a oes cydberthyniad 
rhwng y ddau beth. Ar y siart hon, mae pob dot yn cynrychioli gwlad 
ac rydym wedi plotio’r dotiau yn ôl allforion a mewnforion y DU. 

Ffigur 28: Cydberthyniad Rhwng Mewnforion ac 
Allforion y DU 

Ffynhonnell: Office for National Statistics

O’r siart hon, gallwn weld bod y DU yn mewnforio ac yn allforio 
llawer o rai gwledydd, ac ychydig iawn o wledydd eraill. Mae hyn yn 
awgrym bod cydberthyniad positif rhwng mewnforion ac allforion. 

Source: Office for National Statistics
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   Ond cofiwch, nid yw cydberthyniad yn awgrymu 
achosiaeth. 

Nid yw bob amser yn briodol rhoi dau beth gyda’i gilydd ar siart am 
fod cydberthyniad rhyngddynt. Gall y darllenydd dybio bod un yn 
achosi’r llall, oni fyddwch yn dweud wrtho fel arall. 

Edrychwch ar y siart isod – mae’n dangos cydberthyniad positif cryf 
rhwng y gyfradd ysgaru yn nhalaith Maine yn yr UD a’r defnydd o 
fargarîn. Ond nid oes unrhyw fath o gysylltiad rhwng y pethau hyn 
ac, yn sicr, nid yw un yn achosi’r llall. I gael rhagor o wybodaeth ar 
gydberthyniad, gweler y bennod ar ddadansoddi data. 

Ffigur 29: Cydberthyniad Ffug

Ewch i tylervigen i weld rhagor o’r enghreifftiau difyr hyn!

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
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Gallwch gymharu eich newidynnau drwy ddangos gwyriad 
(gwasgariad). 

Gwyriad yw’r gwahaniaeth rhwng gwerth a phwynt sefydlog, fel 
sero neu gyfartaledd. 

Gan ddefnyddio ffigurau masnach, gallech fynd ati i gymharu 
allforion y DU i wledydd yr UE â chyfartaledd yr UE. 

Defnyddiwch fariau i ddangos gwyriad a threfnwch y categorïau fel 
bod y siart yn haws ei darllen. 

Ffigur 30: Gwahaniaeth Rhwng Allforion y DU i Wlad a 
Chyfartaledd yr UE yn 2016

 Ffynhonnell: Office for National Statistics

Source: Office for National Statistics


 79

Yn yr un modd, mae graddio yn ffordd effeithiol o gymharu 
gwerthoedd gwahanol. 

Mae graddio yn cyfeirio at safle eitem mewn rhestr drefnedig. Os 
cafodd eich dosbarth ei raddio yn ôl sgôr Bagloriaeth Cymru ac 
mai chi gafodd y sgôr orau yn y dosbarth, chi fyddai ar frig y rhestr. 
Weithiau, gall safle eitem fod yn bwysicach na’i werth. 

Yn ein henghraifft fasnach, gallem raddio ein 20 o brif bartneriaid 
allforio o amgylch y byd. O hyn, gallwn weld yn gyflym mai i’r UD 
rydym yn allforio fwyaf. 

Ffigur 31: Allforion y DU i’n 20 o Brif Bartneriaid 
Masnach mewn £biliynau

Ffynhonnell: Office for National Statistics

Source: Office for National Statistics
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Os oes gennych ddata gofodol/daearyddol, gallwch ddefnyddio map 
i’w dangos. 

Edrychwch ar y map hwn o brisiau tai fesul metr sgwâr yng 
Nghymru a Lloegr. 

Ffigur 32: Prisiau Eiddo fesur Metr Sgwâr yng Nghymru 
a Lloegr 

Ffynhonnell: House price per square meter and price per room, England and Wales, 
Office for National Statistics

Mae map yn ffordd wych o ddangos tueddiadau – gallwch weld yn 
glir o’r map hwn fod prisiau tai yn uwch yn Llundain a’r cyffiniau. 

  Ond peidiwch â defnyddio mapiau heb fod angen gwneud 
hynny. 

Weithiau, bydd math arall o siart yn ffordd well o ddangos y data 
(hyd yn oed os nad yw’n edrych cystal!).

https://www.ons.gov.uk
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Dyma enghraifft sy’n dangos newid mewn cyflogaeth yn y sector 
cyhoeddus ar draws rhanbarthau gwahanol. Pa un sy’n well gennych 
– y map neu’r siart bar? 

Ffigur 33: Newid mewn Cyflogaeth yn y Sector 
Cyhoeddus Rhwng 2008 a 2017

Ffynhonnell: Public Sector Employment, Office for National Statistics

Beth mae SYG yn ei wneud?
Mae SYG, sy’n cyhoeddi erthyglau, dadansoddiadau ac 
adroddiadau rheolaidd, yn cyflwyno data ar ffurf siartiau a 
thablau drwy’r amser. Mae SYG wedi cyhoeddi canllawiau ar 
fathau o siartiau, teitlau a thestunau a’r defnydd o dablau. 

Defnyddio Anodiadau a Lliwiau 
Peidiwch â bod ofn defnyddio anodiadau a lliwiau ar eich siartiau 
i’ch helpu i gyfleu eich casgliadau. 

Gall fod sefyllfaoedd lle nad yw’r siart yn dangos y stori lawn ar ei 
phen ei hun. 

https://www.ons.gov.uk
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Er enghraifft, mae’r siart bar ar y chwith yn dangos cyfran y merched 
yn senedd Brasil. Mae hon yn siart ddigon da, ond gallwn wella arni 
gan ddefnyddio anodiadau. 

Ffigur 34: Siart Bar sy’n Dangos Cynrychiolaeth Merched 
yn y Wladwriaeth Ffederal

Ffynhonnell: Inter-Parliamentary Union

Y neges sylfaenol yw pa mor bell sydd gan Frasil i fynd er mwyn 
sicrhau cydraddoldeb. Dangosir hyn yn glir nawr yn y siart ar y dde. 

Dyma enghraifft arall – mae’r siart ar y chwith yn dangos y gyfradd 
frechu ar gyfer y brechiad MMR. Unwaith eto, nid oes unrhyw beth 
o’i le ar ddefnyddio siart llinell i ddangos newid dros amser. Ond nid 
yw’n dweud llawer ar ei phen ei hun. 

Ffigur 36: Cymhariaeth Rhwng Tuedd Amser Sengl a 
Chymhariaeth Berthnasol a Chyfradd Darged WHO

Ffynhonnell: NHSIC

Ar y dde, rydym wedi cymharu brechiadau MMR â Diptheria, ac wedi rhoi 
cyd-destun ychwanegol drwy nodi targed Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). 

https://ipu.org
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Gellir defnyddio lliw weithiau hefyd i dynnu sylw at newidyn o 
ddiddordeb. Edrychwch ar y siart isod.

Ffigur 37: Graff Llinell sy’n Dangos Newid mewn 
Crefydd yn y DU Dros Amser

Mae’n anodd iawn darllen y graff gan fod gormod o wybodaeth 
arno. Ond, gallwch ddefnyddio lliw i dynnu sylw at duedd penodol. 

Ffigur 38: Graff Llinell Sy’n Dangos Newid mewn 
Crefydd yn y DU Dros Amser, gyda Thuedd Allweddol 
wedi’i Amlygu

Nid yw defnyddio lliw yn effeithiol yn golygu defnyddio llawer o 
liwiau llachar. Y peth pwysig yw sicrhau bod rhywbeth yn hawdd i’w 
ddarllen ac mor hawdd â phosibl i’w ddeall. 
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Beth mae SYG yn ei Wneud? 
Mae SYG wedi cyhoeddi canllawiau ar y ffordd orau o 
ddefnyddio lliw. O fewn y canllawiau hyn, ceir cyngor a dolenni 
i wybodaeth bellach ynghylch sut i wneud eich siartiau yn 
hygyrch. Er enghraifft, bydd hyn yn sicrhau bod rhywun sy’n 
lliwddall yn gallu darllen eich siart cystal ag unrhyw un arall. 
Mae hefyd yn cynnwys ystyriaethau fel gorfod argraffu siartiau 
mewn du a gwyn. Mae argraffu lliw yn llawer rhy ddrud, ond 
mae angen i chi allu gwahaniaethu rhwng lliwiau o hyd!

Peryglon i’w Hosgoi 
Mae’n rhywbeth rydych wedi’i glywed filiwn o weithiau o’r blaen 
fwy na thebyg, ond rydym yn mynd i’ch atgoffa eto...cofiwch labelu 
eich graffiau! 

Mae hyn yn cynnwys nodi teitlau llawn gwybodaeth a labelu’r 
echelau yn glir. 

Y rheol bwysicaf wrth gyflwyno data yw peidiwch â 
chamgynrychioli’r hyn y mae eich data yn ei ddangos mewn 
gwirionedd! 

Mae’n hawdd mynd dros ben llestri wrth gynhyrchu siartiau. Mae 
gennych y rhyddid i wneud beth y mynnoch gyda’ch siart – gallwch 
ychwanegu lliw, dyluniadau neu hyd yn oed ei gwneud yn siart 3D. 

  Ceisiwch beidio â 3D wrth greu siartiau. Bydd y persbectif 
ffug yn ystumio’r data. 
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Er enghraifft, mae categorïau A a B yn ymddangos yn gyfartal pan 
gânt eu plotio ar ffurf 3D. Fodd bynnag, mae categori B dipyn yn 
fwy, fel y dangosir pan gaiff ei blotio ar ffurf 2D. 

Ffigur 39: Enghraifft o’r Ffordd y Gall Siartiau Cylch 3D 
Ystumio Gwerthoedd

Mae hyn yn gymwys i fwy na siartiau cylch yn unig. Pan gaiff ei 
blotio ar ffurf 3D, mae’n ymddangos mai’r gwerth uchaf yw 7.9 
yn 2012. Mae’r un data ar ffurf 2D yn dangos yn glir mai’r gwerth 
uchaf yw 8 yn 2010. 

Ffigur 40: Enghraifft o’r Ffordd y Gall Graffiau Llinell 3D 
Ystumio Gwerthoedd 
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Ar ffurf 3D, mae bar W yn edrych yn llai na bar Z. Fodd bynnag, 
mae’r ddau yn gyfartal. 

Ffigur 41: Enghraifft o’r Ffordd y Gall Graffiau Llinell 3D 
Ystumio Gwerthoedd

Allwch chi Weld Unrhyw Broblemau gyda’r Enghraifft 
Nesaf? 

Ffigur 42: siart bar broblematig sy’n dangos amcangyfrif 
o’r cynnydd yn y boblogaeth ym Mhrydain hyd at 2039
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Mae’r echel-y sydd wedi’i byrhau yn gorliwio’r gwahaniaethau 
rhwng gwerthoedd – mae’r bar sy’n cynrychioli 74.3 miliwn fwy na 
dwywaith maint yr un sy’n dangos 64.6 miliwn. Lle y bo’n bosibl, 
ceisiwch osgoi dechrau eich echel-y uwchlaw sero. 

Mae’r bariau i gyd wedi’u lliwio’n wahanol am ddim rheswm. 
Peidiwch â defnyddio llawer o liwiau llachar heb reswm; dylai lliwiau 
gael eu defnyddio’n gynnil er mwyn tynnu sylw darllenydd at duedd 
penodol. 

Beth mae SYG yn ei Wneud?
Mae SYG wedi cyhoeddi cyngor ar y broses o gynllunio siartiau 
er mwyn sicrhau bod eich darllenydd yn deall y prif negeseuon 
yn eich siart. 

AMCANION DYSGU 

Erbyn diwedd y bennod hon, dylai myfyrwyr deimlo eu bod yn 
gallu gwneud y canlynol:

  Deall pa ffurf o gyflwyniad sydd mwyaf addas ar gyfer adrodd 
hanes eu data.

  Adnabod a deall sut i ddehongli ffurfiau wahanol o gyflwyniad 
data.

  Deall sut y gellir addasu cyflwyniad data i gynulleidfaoedd 
wahanol.

  Adnabod ffurf o gyflwyno data allai fod yn gamarweiniol.
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Achosiaeth  
Y gydberthynas rhwng achos ac effaith 

Amrywioldeb/Amrywiant  
Mae’n rhoi syniad cyffredinol o wasgariad eich data. Mae 
amrywioldeb yn ffordd o ddisgrifio’r graddau y mae setiau data yn 
amrywio ac yn caniatáu iddynt gael eu cymharu â setiau data eraill. 

Ansoddol  
Nod data ansoddol yw rhoi dealltwriaeth o resymau, barn a 
chymhellion sylfaenol Mae’r data yn rhoi mewnwelediad i’r broblem 
neu’n helpu i ddatblygu syniadau neu ddamcaniaethau ar gyfer 
ymchwil feintiol bosibl. Gellir defnyddio’r data i ddatgelu tueddiadau 
o ran syniadau a barn ac ymchwilio’n fanylach i’r broblem. 

Arwyddocaol  
Mae’n debygol bod cydberthynas rhwng dau newidyn neu fwy yn 
cael ei hachosi gan rywbeth ar wahân i siawns. 

Atodiadau  
Deunydd atodol ar ddiwedd llyfr sy’n cynnwys mwy o fanylion nag 
sydd ei angen yng nghorff y testun 

Canlyniadau  
Gwybodaeth a geir drwy arbrawf neu ddull gwyddonol arall. 

Casgliadau  
Dyfarniad neu benderfyniad a wneir drwy resymu 

Crynodeb  
Gwybodaeth gryno am gynnwys llyfr, erthygl neu araith 

Cydberthyniad negatif  
Cydberthynas rhwng dau newidyn lle mae un newidyn yn cynyddu 
wrth i’r llall ostwng, ac i’r gwrthwyneb 

Cydberthyniad positif  
Cydberthynas rhwng dau newidyn lle mae’r ddau newidyn yn symud 
gyda’i gilydd, h.y. mae un newidyn yn gostwng wrth i’r newidyn 
arall gynyddu, neu mae un newidyn yn cynyddu wrth i’r newidyn 
arall ostwng 
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Cydberthynol/Cydberthyniad  
Cydberthynas neu gysylltiad rhwng dau beth neu fwy 

Cydsyniad ar sail gwybodaeth  
Caniatâd a roddir pan wyddys beth yw’r canlyniadau posibl yn llawn. 
Yn nodweddiadol, caniatâd y mae claf yn ei roi i feddyg i’w drin pan 
mae’n gwybod am y risgiau a’r manteision posibl 

Cydsyniad  
Caniatâd i rywbeth ddigwydd neu gytundeb i wneud rhywbeth 

Cyfeirnodi  
Wrth gyfeirio at waith rhywun arall, mae’n rhaid i chi nodi 
ffynhonnell wreiddiol y wybodaeth a chydnabod yr awdur. 

Cyflwyniad  
Rhan gyntaf darn o waith sydd fel arfer yn nodi’r pwnc, yn ennyn 
diddordeb ac yn paratoi’r gynulleidfa ar gyfer datblygiad y thesis 

Cyfran  
Nifer neu swm grŵp neu ran o rywbeth pan gaiff ei gymharu â’r 
cyfan:

Cyfrifiad  
Cyfrif neu arolwg swyddogol o boblogaeth gyfan 

Cyfunol  
Data a gyfunir o sawl mesuriad 

Cynnyrch Mewnwladol Crynswth  
Mesur ariannol o werth yr holl nwyddau a gwasanaethau terfynol a 
gynhyrchir yn ystod cyfnod o amser ar y farchnad (o fis Mai 2018, 
dechreuodd SYG ryddhau’r wybodaeth hon yn fisol yn hytrach nag 
yn chwarterol!) 

Cywir  
Manwl ac yn cynrychioli gwerth gwirioneddol 
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Chwarter  
Un o’r pedwar cyfnod o dri mis sy’n gwneud blwyddyn ariannol. 
Yn y DU, nid yw chwarteri ariannol yn cyfateb i’r flwyddyn galendr; 
mae’r flwyddyn ariannol yn rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth 
• Chwarter 1af: 1 Ebrill–30 Mehefin 
• 2il chwarter: 1 Gorffennaf–30 Medi 
• 3ydd chwarter: 1 Hydref–31 Rhagfyr 
• 4ydd chwarter: 1 Ionawr–31 Mawrth 

Damcaniaeth  
Eglurhad arfaethedig a roddir ar sail tystiolaeth gyfyngedig fel man 
cychwyn ar gyfer ymchwiliad pellach. 

Damcaniaeth nwl  
Damcaniaeth sy’n nodi nad oes unrhyw arwyddocâd ystadegol 
rhwng y ddau newidyn yn y ddamcaniaeth. Dyma’r ddamcaniaeth 
mae’r ymchwilydd yn ceisio ei gwrthbrofi. 

Data gofodol  
Data neu wybodaeth sy’n nodi lleoliad daearyddol nodweddion 
a ffiniau. Fel arfer, caiff data gofodol eu storio fel cyfesurynnau a 
thopoleg, a gellir eu mapio. 

Data wedi’u Sgiwio  
Mae’n dueddol o gael cynffon hir ar un ochr neu’r llall. Ystyrir bod 
data sydd heb eu sgiwio wedi’u gwasgaru’n normal. 

Dibynadwy  
Cysondeb cyffredinol mesur. Dywedir bod mesur yn ddibynadwy 
iawn os yw’n cynhyrchu canlyniadau tebyg o dan amodau cyson. 

Dilysu  
Profi bod rhywbeth yn gywir. 

Gogwydd dewis  
Y gogwydd a gyflwynir drwy ddewis unigolion, grwpiau neu ddata 
i’w dadansoddi yn y fath fodd fel na chyflawnir proses ar hap gywir. 
Bydd hyn yn golygu nad yw’r sampl yn cynrychioli’r boblogaeth 
fwriadedig. 

Graddfa  
Disgrifiad o faint rhywbeth 
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Graddio  
Gosod pethau mewn trefn yn seiliedig ar safle mewn hierarchaeth 
neu raddfa. 

Gwall samplu  
Gwall mewn dadansoddiad ystadegol am nad yw’r sampl a 
gymerwyd yn gynrychioliadol.

Gwasgariad normal  
Trefniant o ran set ddata lle mae’r rhan fwyaf o’r gwerthoedd wedi’u 
clystyru yng nghanol yr ystod ac mae’r gweddill yn meinhau’n raddol 
mewn ffordd gymesur tuag at y naill ben a’r llall 

Gwyriad  
Y graddau y mae un mesuriad yn wahanol i werth sefydlog fel y 
cymedr 

Meintiol  
Data rhifiadol neu ddata y gellir eu troi’n ystadegau defnyddiadwy. 
Gellir defnyddio data meintiol i fesur agweddau, barn, ymddygiadau 
(ymhlith pethau eraill) a chyffredinoli’r canlyniadau a geir o sampl 
fwy o faint. Mae ymchwil feintiol yn defnyddio data mesuradwy i 
lunio ffeithiau a datgelu patrymau o ran ymchwil. 

Nod  
Bwriad i gyflawni canlyniad penodol 

Rhesymeg dros ddulliau ymchwil  
Mae’n darparu’r dulliau a’r gweithdrefnau a ddefnyddir mewn 
astudiaeth ymchwil neu arbrawf. Mae’n galluogi ymchwilwyr eraill 
i atgynhyrchu eich arbrawf os ydynt yn dymuno gwneud hynny ac 
asesu dulliau amgen a all gynhyrchu canlyniadau gwahanol. 

Sampl o’r boblogaeth  
Is-set o unigolion sy’n cynrychioli’r boblogaeth gyfan 

Trafodaeth  
Dadansoddiad ysgrifenedig manwl o bwnc 
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Gweithio’r Gwyriad Safonol 
Allan 
Y gwyriad safonol yw ail isradd (y rhif wedi’i rannu â’i hun) yr 
amrywiant. 

Diffinnir yr amrywiant fel a ganlyn: 

Cyfartaledd y gwahaniaethau sgwâr o’r cymedr. 

I gyfrifo’r amrywiant, dilynwch y camau canlynol: 
• gweithiwch y cymedr allan (cyfartaledd syml y rhifau)
•  yna ar gyfer pob rhif: tynnwch y cymedr a sgwariwch y canlyniad 

(y gwahaniaeth sgwâr)
• yna gweithiwch gymedr y gwahaniaethau sgwâr hynny allan

Enghraifft o Weithio Gwyriad Safonol Allan 
Rydych wedi mesur taldra grŵp o bobl (mewn centimedrau) ac wedi 
gwneud yn siŵr bod y sampl yn cynrychioli’r boblogaeth (gweler 
adran X i gael gwybodaeth bwysig am samplu):

Cofnodwyd y taldra canlynol: 132cm, 142cm ,144cm, 152cm, 
153cm, 156cm, 160cm, 164cm, 168cm and 172cm. 

Dewch o hyd i’r cymedr, yr amrywiant a’r gwyriad safonol. 

Y cam cyntaf yw dod o hyd i’r cymedr: 

Ateb: Cymedr = 132 + 142 + 144 +152 + 153 + 156  
+ 160 + 164 + 168 + 17210 = 8045 = 154.3

Felly, y cymedr = 154.3
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I gyfrifo’r amrywiant, cymerwch bob gwahaniaeth o’r cymedr, 
sgwariwch ef ac yna’i rannu â maint y sampl – 1 (N-1):

= 497.3 + 151.3 + 106.1 + 5.3 + 1.7 + 2.9 + 32.5  
+ 94.1 + 187.7 + 313.39

= 154.7
Felly, yr amrywiant yw 154.7

A’r gwyriad safonol yw ail isradd yr amrywiant, felly:

σ = 154.7
= 12.4 (i’r centimedr agosaf)

Gallwn nawr ddangos pa daldra sydd o fewn un gwyriad safonol 
(12.4 cm) i’r cymedr.

Yn yr enghraifft hon, rydym wedi defnyddio sampl o’r boblogaeth 
felly rydym wedi defnyddio N-1 wrth gyfrifo’r amrywiant. Os 
defnyddir y boblogaeth gyfan yna dim ond maint y sampl (N) a 
ddefnyddir. N-1 yw’r un a ddefnyddir gan amlaf oherwydd mae’r 
sampl a ddefnyddir gan ystadegwyr/dadansoddwyr yn aml yn 
cynrychioli’r boblogaeth. 

Gallwch hefyd ddefnyddio Excel i weithio’r gwyriad safonol allan 
drwy ddefnyddio’r swyddogaeth “STDEV”. 

Ar gyfer y nodiant mathemategol ar gyfer gwyriad safonol, gweler yr 
atodiad. 

Gwyriad Safonol (Nodiant Mathemategol)
Gelwir gwyriad safonol poblogaeth gyfan yn σ (sigma) ac fe’i cyfrifir 
fel a ganlyn:

σ = (x - μ)∑N
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Lle mae x yn cynrychioli pob gwerth yn y boblogaeth, µ yw gwerth 
cymedrig y boblogaeth, ∑ yw’r symiant (neu’r cyfanswm), ac N yw 
nifer y gwerthoedd yn y boblogaeth. 

Gelwir gwyriad safonol sampl yn S ac fe’i cyfrifir fel a ganlyn:

s = (x - x )∑N - 1 

Lle mae x yn cynrychioli pob gwerth yn y boblogaeth, x yw gwerth 
cymedrig y sampl, ∑ yw’r symiant (neu’r cyfanswm) ac n -1 yw nifer 
y gwerthoedd yn y sampl minws 1.
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Camau i Gyfrifo Cyfwng 
Hyder 
 Mae’r dadansoddiad sylfaenol o sut i gyfrifo cyfwng hyder ar gyfer 
cymedr poblogaeth fel a ganlyn: 

•  Nodwch gymedr y sampl (rhannwch gyfanswm y sampl â nifer y 
pwyntiau data (arsylwadau)), x 

•  Nodwch a yw’r gwyriad safonol ar gyfer y boblogaeth gyfan yn 
hysbys σ, neu’n anhysbys, s (gweler yr adran ar wyriad safonol i 
weld sut mae cyfrifo hynny)

•  Os yw’r gwyriad safonol ar gyfer y boblogaeth gyfan yn hysbys, 
yna defnyddir gwerth z fel y gwerth critigol. Dangosir ciplun o 
dabl z isod
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Table A: Standard Normal Probabilities (z table)

z 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6333 0.6368 0.6406

0.4 0.6554 0.6561 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7745

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315

1 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962

1.3 0.9032 0.9039 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750

2 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846

2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881

Rydym am ddefnyddio gwerth z ar gyfer cyfwng hyder o 95%. Drwy 
dybio gwasgariad data normal (gweler ffigur X), gallwn weithio 
cynffonau’r gwasgariad normal allan drwy dynnu 0.95 o 1 sy’n hafal 
i 0.05. 



 99

Ffigur X: Gwasgariad Normal gyda 95% o’r Boblogaeth 
yn Disgyn o fewn Tri Gwyriad Safonol o’r Cymedr. 

Yna, mae angen rhannu 0.05 â dau i gael y cynffonau ar gyfer 
y ddwy ochr sy’n hafal i 0.025. Yr ardal i’r chwith o’r gwerth z 
gofynnol (a ddangosir gan y saeth isod) yw 0.95 + 0.025 = 0.975. 

Felly, rydym yn defnyddio’r ffigur 0.975 i weithio’r gwerth z o’r tabl 
allan. Gallwn weld o’r tabl isod mai’r gwerth z yw 1.9 +0.06 felly y 
gwerth z y byddem yn ei ddefnyddio ar gyfer cyfwng hyder o 95% 
fyddai 1.96. 

Unwaith rydych wedi cyfrifo’r gwerth z, gallwch wedyn gyfrifo’r 
cyfwng hyder. 

Gan fynd yn ôl i’r enghraifft taldra yn yr adran ar wyriad safonol, yn 
hytrach na samplu 10 myfyriwr yn unig rydym yn samplu dosbarth 
cyfan o 30 o fyfyrwyr. Rydym am weithio’r cyfwng hyder o 95% 
allan. Rydym wedi gweithio’r gwyriad safonol allan ar gyfer y 
dosbarth cyfan sef 13.4 cm felly rydym yn defnyddio’r gwerthoedd 
z. Ar gyfer cyfwng hyder o 95%, rydym wedi gweithio allan yn 
flaenorol bod y gwerth z yn 1.96. 

Yn gyntaf, rydym yn cymryd cymedr y sampl; 

489930 = 163.3cm
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Yn ail, rydym yn gweithio’r gwyriad safonol wedi’i rannu ag ail 
isradd y sampl allan; 

13.430
= 13.45.5

= 2.5

Nesaf, rydym yn lluosi 2.5 â’r gwerth z;

1.96 * 2.5 = 4.8 cm

Yn olaf, i gael dwy ochr y cyfwng hyder, rydym yn tynnu ac yn adio 
4.8 cm o’r cymedr; 

163.3 – 4.8 = 158.5 cm
163.3 + 4.8 = 168.1 cm

Felly, gallwn ddweud o’r enghraifft hon, gyda chyfwng hyder o 
95%, fod cymedr y dosbarth yn disgyn o fewn yr ystod hon a bod 
person cyffredin rhwng 158.5 cm a 168.1 cm. 

Os nad yw gwyriad safonol y boblogaeth yn hysbys a dim ond 
gwyriad safonol sampl sy’n hysbys neu mae maint y sampl yn is na 
30, defnyddir gwasgariad-t y myfyriwr fel y gwerth critigol (gweler y 
tabl isod). 

Mae’r gwerth hwn yn dibynnu ar y lefel hyder (C) ar gyfer y prawf a 
nodir y graddau rhyddid (yng ngholofn gyntaf y tabl) drwy dynnu un 
o nifer yr arsylwadau, n – 1. Gellir dod o hyd i’r gwerth critigol yn y 
tabl gwasgariad-t. 

Er enghraifft, pe bai gennym lefel hyder o 95% (yr un peth â 0.95) a 
sampl o 13, gan dybio bod gwasgariad data normal, gallwn weithio 
cynffonau’r gwasgariad allan drwy dynnu 0.95 o 1 sy’n hafal i 0.05 
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(gweler ffigur X). Yna, gallwn rannu 0.05 â dau i gael pob cynffon 
sy’n hafal i 0.025. Felly, y graddau rhyddid fyddai maint y sampl – 
1 sy’n hafal i 12 ac rydym yn dewis 0.025 o’r rhes uchaf. Nodir y 
gwerth critigol-t y byddem yn ei ddefnyddio yn yr enghraifft hon yn 
y blwch gwyrdd. Mae’r gwerth hwnnw yn hafal i 2.17881. 

df/p 0.4 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005

1 0.32492 1 3.077684 6.313752 12.7062 31.82052 53.65674

2 0.288875 0.816497 1.885618 2.919886 4.30265 6.96456 9.92484

3 0.276671 0.764892 1.637744 2.353363 3.18245 4.5407 5.84091

4 0.270722 0.740697 1.533206 2.131847 2.77645 3.74695 4.60409

5 0.267181 0.726887 1.475884 2.015048 2.57058 3.36493 4.03214

6 0.264835 0.717558 1.439756 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743

7 0.263187 0.711142 1.416924 1.414924 1.894579 2.36462 3.49948

8 0.261821 0.706387 1.396815 1.396815 1.859548 2.306 3.35539

9 0.260955 0.702722 1.383029 1.383029 1.833113 2.26216 3.25984

10 0.260185 0.699812 1.372184 1.372184 1.812461 2.22814 3.16924

11 0.259556 0.697445 1.36343 1.36343 1.795885 2.2089 3.10581

12 0.259033 0.695483 1.356217 1.356217 1.782288 2.17881 3.05454

13 0.258591 0.693829 1.350171 1.350171 1.770833 2.16037 3.01228

14 0.258213 0.692417 1.34503 1.34503 1.76131 2.14479 2.97684

Unwaith y mae gennych y gwerth critigol-t, gallwch weithio’r cyfwng 
hyder allan drwy ddefnyddio’r un dull ag yr eglurwyd yn flaenorol ond 
gan ddefnyddio’r gwerth critigol-t yn hytrach na’r gwerth-z. 

Unwaith y mae’r cyfwng hyder wedi’i gyfrifo, gallwn weld a yw 
cymedr gwirioneddol y boblogaeth yn disgyn o fewn y cyfwng. Os 
felly, gallwn nodi “bod tebygolrwydd o _% (yn dibynnu ar y lefel 
hyder) bod cymedr gwirioneddol y boblogaeth yn disgyn o fewn y 
cyfwng hyder o _%.” 

Fel arfer, mae ymchwilwyr yn cyflwyno cyfyngau hyder o 95% er bod 
cyfyngau eraill yn bosibl (er enghraifft, weithiau cyflwynir cyfyngau 
hyder o 99% neu 90%). 
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Cyfyngau Hyder (Nodiant Mathemategol) 
Ar gyfer gwyriad safonol hysbys:

x - z σn , x + z σn

Ar gyfer gwyriad safonol anhysbys neu sampl o lai na 30;

x - t sn , x + t sn

Lle mae x yw gwerth cymedr y sampl, z yw’r gwerth z, σ yw gwyriad 
safonol y boblogaeth gyfan, t yw’r gwerth critigol-t, s yw gwyriad 
safonol y sampl ac n yw maint y sampl (nifer yr arsylwadau).
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