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1.1 บทน�ำ
ท่ามกลางโลกของเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศในปัจจบุนันี ้ไม่

ว่าในสายงานใด เราอาจกล่าวได้ว่าผู้ ใดที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และ

ทันสมัยที่สุดจะเป็นผู้ที่มีอ�านาจอยู่ในมือ แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดกว่า

นัน้จะพบความจรงิว่า อ�านาจแห่งข้อมลูข่าวสารนัน้อาจจะไม่แตกต่างจาก

ขยะกองโตเลย ถ้าปราศจากกรรมวธิทีีจ่ะน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ให้เกดิ

ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งของกรรมวิธีเหล่านี้จะประกอบด้วย 

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูล การประมวลผล และการ

วิเคราะห์ที่ถูกต้อง ถูกวิธี และถูกกาลเวลา โดยขั้นตอนเหล่านี้ล้วนเป็น

ส่วนหนึ่งที่จะศึกษาหาความรู้ได้จากวิชาสถิติ 

จากท่ีกล่าวมาคงจะเป็นการแนะน�าให้เหน็ถงึประโยชน์ของการศกึษาวชิาสถติไิด้ไม่มากกน้็อย 

ซึง่ประโยชน์ท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้จดัได้ว่าเป็นประโยชน์ทางตรง แต่ในขณะเดยีวกนัวชิาสถติกิย็งัมี

ประโยชน์ในทางอ้อมอกีมากมาย เช่น เป็นพืน้ฐานในการวิจยัหรือการประยุกต์ในทุกสาขาวิชา ไม่ว่า

จะเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่เล็กและใกล้ตัวเราที่สุด เช่น การศึกษาโครงสร้างของสารพันธุกรรม หรือ

การศึกษาถงึเรื่องที่ใหญ่ครอบคลมุตวัเรา เช่น การศกึษาการเปลีย่นแปลงสภาพสิง่แวดล้อมในโลก

ใบนี ้เป็นต้น ซึง่จะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าสถตินิัน้มปีระโยชน์และเกีย่วข้องกบัการด�าเนินชีวติประจ�า

วนัของเราอย่างมาก และถ้าเราสามารถศกึษาให้รูก้ระจ่างในสาขาวชิานีแ้ล้ว เราแทบจะกล่าวได้ว่า 

สถิติเป็นพื้นฐานของทุกสาขาวิชาก็ว่าได้ เพียงแต่ว่าผู้ที่จะศึกษาหรือผู้ที่จะท�าการวิจัยจะมีความรู้

เพียงพอไหมที่จะน�าสถิติไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับสถิติ

1
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จากเหตุผลข้างต้นคงจะช่วยตอบข้อสงสัยของนักศึกษาได้บางส่วนว่า ท�าไมจึงต้องเรียนรู้

วิชาสถิติ และถ้าพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว อาจสรุปเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องเรียนรู้ และประโยชน์ที่

ส�าคัญของวิชาสถิติได้อย่างน้อย 5 ข้อสั้นๆ ดังนี้

1. ช่วยให้เข้าใจถึงเหตุผล แนวคิด และหลักการทางสถิติ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน 

2. เพื่อให้อ่านเอกสาร/ผลงานทางวชิาการได้ เพราะถ้าขาดทักษะในการอ่านเอกสาร/ผลงาน

ทางวิชาการที่มีลักษณะเฉพาะ จะท�าให้การศึกษาอยู่ในวงแคบ

3. เพื่อน�าเทคนิคทางสถิติไปใช้ศึกษาต่อในวิชาระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นวิชาท่ีเกี่ยวกับการ

ทดลอง ปฏิบัติ วิเคราะห์ผล หรือสุ่มตัวอย่าง 

4. เป็นพื้นฐานส�าหรับการวิจัย การประเมินผลโครงการต่างๆ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยความรู ้

ทางสถิติ

5. ที่ส�าคัญแบบขาดไม่ได้อันดับสุดท้ายก็คือ เพื่อที่จะสอบผ่านวิชาสถิติ นั่นเอง

1.2 ประวัติและวิวัฒนำกำรของสถิติ 
สถิติตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า “Statistics” ซึ่งแปลง

มาจากศัพท์บัญญัติ “Statistik” ในภาษาเยอรมันเป็นค�าที่มีราก

ศัพท์เดียวกับค�าว่า “State” ปรัชญาชาวเยอรมัน กอตต์ฟรีด  

อาเชนวอลล์ (Gottfried Achenwall) เป็นผูบ้ญัญตัขิึน้ใน ค.ศ. 1749 

(พ.ศ. 2292) หมายถงึข้อมลูท่ีเกีย่วข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อการ

บรหิารงานของรฐั และขณะเดยีวกนักถ็อืว่าเป็นรฐัศาสตร์แขนงหนึง่

ว่าด้วยการใช้ข้อมูลมาบริหารกิจการของรัฐ 

ในยุคเดียวกันกับที่ กอตต์ฟรีด อาเชนวอลล์ บัญญัติค�าว่า 

Statistik ก็มีศาสตร์แขนงใหม่อีกแขนงหน่ึงเกิดข้ึน จากการท่ีนัก

คณติศาสตร์หลายคนให้ความสนใจในการใช้คณติศาสตร์มาประยกุต์

ในเกมการพนัน โดยหวังท่ีจะค�านวณโอกาสท่ีจะเอาชนะคู่ต่อสู้ ใน

เกมหนึ่งๆ และขณะเดียวกันก็วางระบบการเล่นเพื่อให้มีโอกาสที่จะ

ชนะและได้ก�าไรสงูสดุ นกัคณติศาสตร์เหล่านี ้เช่น แบลส์ ปาสคาล 

(Blaise Pascal) ปีแอร์ เดอเฟอร์มาต (Pierre de Fermat) เชอวาเลยี  

เดอแมร์ (Chavalier de Mere) เป็นต้น หรือแม้แต่การเดินเรือ
Pierr Fermat

Blaise Pascal
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ทะเลในสมยักลางของยุโรป ซึง่ในยุคนัน้เป็นการเสีย่งมาก และกเ็ป็นจดุเริม่ต้นของการพนนัว่าเรอื

จะได้กลบัมาโดยปลอดภยัหรอืไม่ คณติศาสตร์ของเกมการพนันค่อยๆ ววิฒันาการมาเร่ือยๆ ในคาบ

ระยะเวลา 300–400 ปีทีผ่่านมา ซึง่ได้แก่ การค้นพบโค้งปกต ิ(Normal Curve) โดย เดอมัวร์ (De 

Moivre) ในปี ค.ศ. 1733 (พ.ศ. 2276) และน�าเอาโค้งปกติมาอธิบายถึงการกระจายของการวดั

หรอืนบัจ�านวนใดๆ ซึง่มกีารนบัหรอืวดัหลายๆ ครัง้ โดย ลาปลาซและเกาสส์ (Laplace & Gauss) 

ซึ่งการใช้โค้งปกติท�านองนี้เป็นต้นต�ารับของทฤษฎีว่าด้วยขีดจ�ากัดเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Limit  

Theorem) โดย เบอร์นัวล์ลิ (Bernoulli) และนักคณิตศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์ของเกมการพนัน

ในปัจจุบัน เรารู้จักกันในนามทฤษฎีความน่าจะเป็น ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ส�าคัญที่สุดแขนงหนึ่ง 

พร้อมๆ กบัการวิวัฒนาการทางทฤษฎีความน่าจะเป็นโดยท่ัวไป การประกนัวนิาศภยัซึง่อยู่ในโมเดล

ของเกมการพนันประเภทหนึ่งก็ได้ถูกวิวัฒนาการขึ้นเป็นศาสตร์วิทยาการประกันภัย (Actuary 

Science) 

สถิติในความหมายที่เราเข้าใจในปัจจุบันเพิ่งจะเริ่มใช้ ในปลายศตวรรษที่ 19 จากการค้นคิด

ของนกัปรชัญาและนักทดลองชาวองักฤษ 2 ท่านคอื เซอร์ฟรานซสิ กอลตนั (Sir Francis Galton) 

และ คาร์ล เพียร์สัน (Karl Pearson) ซึ่งปีในปี ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) ได้น�าเอาทฤษฎีความน่า

จะเป็นและทฤษฎีความคลาดเคลื่อนมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองของเขาใน

ทางการเกษตร ทางพนัธศุาสตร์ และทางชวีวทิยา และในช่วงค.ศ.1895–1930 (พ.ศ. 2438–2473) 

เป็นช่วงเวลาที่มีวิวัฒนาการทางสถิติแผนใหม่อย่างกว้างขวางที่สุด 

แนวคิดส�าคัญทางทฤษฎีและเทคนิคทางสถิติเกิดขึ้นในคาบเวลานี้แทบทั้งสิ้น เช่น การ

อธิบายความคลาดเคล่ือนของข้อมูลและความคลาดเคลื่อนในการทดลองในรูปแบบของความน่า

จะเป็น การทดสอบสมมตฐิาน แนวคดิเกีย่วกบัการกระจายของตวัอย่าง (Sampling Distribution) 

เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มีส่วนวางรากฐานให้แก่สถิติสมัยใหม่ ได้แก่ เซอร์โรนัลด์ เอ. ฟิเชอร์ (Sir Ronald 

A. Fisher) เจอร์ซีย์ เนย์แมน (Jersey Neyman) และอีกอน เพียร์สัน (Egon Pearson) เป็นต้น 

นอกจากนี ้นกัสถติปิระยกุต์อกีผูห้นึง่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบดิาแห่งวชิาสถติสิมยัใหม่คอื อดอลฟี ควอเตเลต 

(Adolphe Quetelet) ชาวเบลเยียม ได้ ใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม 

ศึกษาแบบแผนในการประกอบอาชญากรรม ซึง่อาชญากรรมมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อมกบั

การก่ออาชญากรรม และอ้างว่าอาชญากรรมมีความสัมพันธ์ทางภูมิประเทศกับสถาบันทางสังคม 

จะเห็นได้ว่า สถิติเริ่มถูกน�ามาใช้โดยนักปกครองในฐานะที่เป็นข้อมูลที่น�ามาบริหารกิจการ

ของรัฐ ในขณะที่อีกฝ่ายหน่ึงใช้ร่วมกับทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งเริ่มจากคณิตศาสตร์ของเกมการ

พนัน และได้ถูกน�ามารวมกันท�าให้เกิดสถิติสมัยใหม่ (Modern Statistics) ซึ่งเราเรียกศาสตร์นี้

อย่างกว้างๆ ว่า สถิติอนุมาน (Statistical Inference) 
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1.3 ควำมหมำยของสถิติ
จากหัวข้อที่แล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์เราเกี่ยวข้องกับการใช้สถิติมาเป็นเวลาหลาย

ร้อยปีแล้ว โดยเริ่มจากการบันทึกค่าต่างๆ เช่น จ�านวนคนเกิด คนตาย จ�านวนประชากร สิ่งนี้เป็น

จุดก�าเนิดของสถิติ จากตัวเลขที่บันทึกเหล่านี้ท�าให้เกิดแนวคิดและระเบียบวิธีการที่จะรวบรวม

และตีความหมายข้อมูลที่รวบรวมได้ และในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาสถิติได้มีการพัฒนาอย่างมาก 

จนกระทั่งปัจจุบันสถิติได้เข้าไปมีบทบาทกับหลากหลายสาขาวิชา เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ ชีววิทยา จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

วศิวกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยเราจะน�าสถติไิปประยกุต์ใช้กบัสาขาวชิาอื่นๆ และอาศยัระเบยีบวธิกีาร 

ทางสถิติอันเดียวกันนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใดก็ตาม 

ถ้าเราสังเกตการด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน มักเกี่ยวข้องกับค�าว่า “สถิติ” หรือเกี่ยวข้องกับ

ตัวเลขต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ภายใน

บ้าน ก็อาจจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน มีการตรวจดูและควบคุมเพื่อให้รายรับและรายจ่าย

พอใช้ ในแต่ละเดือน หรือองค์กร เช่น ในบริษัทก็มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ บันทึกการขาย และมี

การลงบัญชีเพื่อท�างบดุลต่างๆ เพื่อน�าข้อมูลที่รวบรวมไว้ไปหาค่าสถิติเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ

สภาพของกิจการ เป็นต้น ซึ่งค�าว่า “สถิติ” ที่หลายคนพบเห็นจึงเกี่ยวข้องกับตัวเลข จนท�าให้เกิด

ความเข้าใจผดิคดิว่า วชิาการทางสถติจิะเกีย่วข้องกบัการจดบนัทกึตวัเลขเท่านัน้ หรอือาจเข้าใจว่า

สถิติคงเกี่ยวกับการประมวลผลตัวเลขตามวิธีการทางสถิติ 

แต่แท้จริงแล้วขอบเขตของค�าว่า “สถิติ” มีความหมายกว้างขวางมาก สถิติจัดได้ว่าเป็น

ศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทุกคน เพราะการด�ารง

ชวีติของเราอยูท่ีก่ารเปรยีบเทยีบ การวดั และการประมาณค่า ตลอดจนการน�าตวัเลขมาเป็นเกณฑ์

มาตรฐานต่างๆ และสถติยัิงเป็นเครื่องมอืที่ใช้ ในทางวทิยาศาสตร์ ท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใช้สรปุผลการ

ทดลองต่างๆ ได้อย่างมากมาย โดยสถติเิป็นวชิาการท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลูและการประมวลผลข้อมลู 

ในความหมายท่ีแท้จรงิ ยงัรวมถงึระเบียบวธิกีารทางสถติทิีเ่กีย่วข้องกบัวธิกีารจดัเกบ็รวบรวมข้อมลู 

น�าเสนอวิเคราะห์ และตีความหมายข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ซึ่งจากที่กล่าวมาเราจึงอาจสรุปความ

หมายของสถิติได้อย่างน้อย 2 ประการคือ สถิติในฐานะที่เป็นตัวเลขเรียกว่า ข้อมูลสถิติและใน

ฐานะที่เป็นวิชาเรียกว่า วิชาสถิติ

 • สถิติในฐานะที่เป็นตัวเลขชุดหนึ่งที่รวบรวมขึ้นมาและผ่านการประมวลผลเบื้องต้น เพื่อ

แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจเรียกว่า ข้อมูลสถิติ จะเห็น

ว่าข้อมูลสถิติเป็นข้อมูลชนิดหนึ่ง แต่ข้อมูลไม่จ�าเป็นต้องเป็นข้อมูลสถิติเสมอไป ข้อมูลสถิติจะมี
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เนื้อหาครอบคลุมในแทบทุกแขนงวิชา เช่น จ�านวนแพทย์ จ�านวนคนงานที่ว่างงาน ปริมาณสินค้า

ที่ขายประเภทต่างๆ และสถิติภาษีอากร เป็นต้น

 • สถติใินฐานะทีเ่ป็นศาสตร์เรยีกว่า สถติศิาสตร์ หรือวชิาสถติ ิซึง่ถอืได้ว่าเป็นหลกัการหรือ

ขบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัการเกบ็รวบรวมข้อมลู การประมวล การน�าเสนอ การวเิคราะห์ 

และการตีความหมายข้อมูล อาจแบ่งได้เป็น 2 สาขาคือ 

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การน�าเสนอ ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือรูปภาพ เป็นต้น และ

ยังเกี่ยวกับการค�านวณค่าสถิติ (Statistics) ต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัดส่วน 

ร้อยละ ซึง่วธิกีารเหล่านีจ้ดัได้ว่าเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้ันต้น โดยวธิกีารดงักล่าว

นี้ไม่ต้องอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นมาช่วยในการค�านวณ 

2. สถติเิชงิอนมุำน (Inferential Statistics) สถติใินส่วนน้ีเป็นผลมาจากการรวมทฤษฎี

ความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อหาผลสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของ

ประชากร โดยศึกษาจากตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชากร วิธีการทางสถิติเชิงอนุมานที่นิยมใช้กันมี

หลายอย่าง เช่น การประมาณค่าพารามเิตอร์ การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน  

สหสัมพันธ์และสมการถดถอย เป็นต้น ดังนั้นทฤษฎีความน่าจะเป็นจึงมีส่วนส�าคัญและต้องศึกษา

ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงสถิติเชิงอนุมาน

ตัวอยำ่งที่ 1.1 พิจารณาผลลัพธ์ในแต่ละข้อไปนี้แล้วระบุว่าเป็นการใช้สถิติเชิงพรรณนา หรือเชิง

อนุมาน

(1) นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาลีลาศในปีการศึกษา 1/2562 เป็นนักศึกษาชายร้อยละ 15 และ

นักศึกษาหญิงร้อยละ 85 เป็นการใช้สถิติเชิง ..........................................................................................

(2) ธนาคารแห่งหนึง่ต้องการประมาณระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ม้าตดิต่อกบัธนาคารต้องรอจนกว่า

จะได้รับบริการ จึงได้สุ่มถามผู้ที่มาติดต่อกับธนาคารจ�านวน 30 คน ถึงระยะเวลาที่ใช้รอจนกว่าจะ

ได้รับบริการได้ผลสรุปว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้มาติดต่อกับธนาคารจะต้องรอประมาณ 25.4 นาที โดย

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 2.8 นาที เป็นการใช้สถิติเชิง .................................................... 

(3) ผลการทดสอบเกี่ยวกับวิธีในการลดน�้าหนัก พบว่า การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

ท�าให้สามารถลดน�้าหนักได้ โดยเฉล่ียมากกว่าการลดน�้าหนักโดยการอดอาหาร โดยการทดสอบนี้

ใช้ระดับนัยส�าคัญ 0.05 เป็นการใช้สถิติเชิง ............................................................................................
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ประชำกร สุ่มตัวอย่าง

พำรำมิเตอร์

สถิติเชิงพรรณนำ

ตัวอย่ำง

วิเ
คร

าะ
ห์

ค่ำสถิติ

ประมาณค่า/ทดสอบ

สถิติเชิงอนุมำน

รูปที่ 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการด�าเนินงานทางสถิติ  
กับสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน

1.4 ศัพท์ส�ำคัญที่ควรรู้

ประชำกร (Population หรือ Universe) หมายถึงหน่วยทุกหน่วยในเรื่องที่เราสนใจ

ศึกษา ซึ่งอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ เช่น ถ้าสนใจน�้าหนักแรกเกิดโดยเฉลี่ยของเด็กที่เกิดใน

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ประชากรคือ เดก็ทกุคนท่ีเกดิในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ถ้าสนใจ

เร่ืองโรคพษิสนุขับ้า โดยเน้นศกึษาเฉพาะสุนขัในเขตกรงุเทพฯ ประชากรในเรื่องนีก้ค็อื สนุขัทกุตวั

ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือถ้าสนใจศึกษามลภาวะในอากาศเนื่องจากควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ใน

ที่นี้ประชากรคือ รถยนต์ทุกคัน

ตวัอย่ำง (Sample) หมายถงึบางหน่วยในเรื่องทีเ่ราสนใจศกึษา หรอืบางส่วนของประชากร 

เช่น สนใจศกึษาน�้าหนกัแรกเกดิโดยเฉลีย่ของเดก็ท่ีเกดิในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 เราสามารถ

เลอืกเด็กแรกเกิดบางคนมาศกึษาแทนเดก็ทกุคนทัง้ประเทศ เพราะฉะนัน้เดก็แรกเกดิบางคนกค็อื 

ตัวอย่าง
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พำรำมิเตอร์ (Parameter) หมายถึงค่าที่แสดงถึงคุณลักษณะของประชากร โดยทั่วไป

มักไม่ทราบค่าเช่น m เป็นพารามิเตอร์ ใช้แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร หรือ s ก็เป็นพารามิเตอร์

เช่นกัน ใช้แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร เป็นต้น 

สถิติ หรือคำ่สถิติ (Statistics) หมายถึงค่าคงที่แสดงคุณลักษณะของตัวอย่าง เป็นค่าที่

ค�านวณได้จากตวัอย่าง เช่น x– แทนค่าเฉล่ียของตวัอย่าง หรอื S แทนส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ

ตวัอย่าง เป็นต้น ซึง่เมื่อได้ศกึษาในบทต่อๆ ไป เราจะใช้ค่าสถติใินการประมาณค่าพารามเิตอร์โดย

ใช้สถิติเชิงอนุมานเข้ามาช่วย

ตัวอยำ่งที่ 1.2 จงระบุประชากร และตัวอย่างของการศึกษาต่อไปนี้

(1) ศึกษาน�า้หนักของเด็กแรกเกิดที่เกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2562

 ประชากรคือ ..............................................................................................................................

 ตัวอย่างคือ ................................................................................................................................

(2) ศึกษาความสูงเฉลี่ยของต้นถั่วงอกในห้องทดลองที่ปลูกด้วยดินสูตรใหม่

 ประชากรคือ ..............................................................................................................................

 ตัวอย่างคือ ................................................................................................................................

(3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับกิจกรรมรับน้อง

 ประชากรคือ ..............................................................................................................................

 ตัวอย่างคือ ................................................................................................................................

1.5 ข้อมูลทำงสถิติ 
ข้อมูลทางสถิติ มีดังนี้

1.5.1 ควำมหมำยของข้อมูล
ข้อมูลเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมากในยุคแห่งข่าวสารข้อมูล โดยเฉพาะในวิชาสถิติเราจ�าเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องเรยีนรูถ้งึความหมายและประเภทของข้อมลู เพื่อทีจ่ะได้วางแผนในการเกบ็รวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยขบวนการ และวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะถ้าเราจ�าแนกข้อมูล

ผิดประเภทจะส่งผลให้เลือกใช้วิธีการทางสถิติที่ไม่เหมาะสม และท�าให้การวิเคราะห์และสรุปผล

ผิดพลาดได้ 
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ข้อมูล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Data โดยทั่วไปข้อมูลหมายถึง ความจริง ข้อเท็จจริง หรือ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลข ข้อความ 

ภาพ เสยีง หรอือะไรก็ได้ทีเ่กบ็รวบรวมจากสิง่ทีเ่ราสนใจ และในทางสถติข้ิอมลูเหล่าน้ีต้องสามารถ

น�ามาประมวลผลตามวิธีการทางสถิติได้ ตัวอย่างเช่น ในการสอบถามอายุของนักศึกษา 4 คน พบ

ว่ามีอายุ 20, 18, 19 และ 21 ปี เราจะเรียกตัวเลขทั้งหมดนี้ว่าเป็นข้อมูลอายุของนักศึกษา และ

เรียกตัวเลขแต่ละตัวว่าเป็นค่าจากการสังเกตของข้อมูลอายุ 

1.5.2 แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมลูนับเป็นจดุเริม่ต้นทีส่�าคญัของการเกบ็รวบรวมข้อมลู แหล่งข้อมลูโดยท่ัวไปแบ่ง

ออกเป็น 2 แหล่งคือ แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) 

ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

1. แหล่งปฐมภูมิ หมายถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้ศึกษาไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งการ

เก็บข้อมูลจากแหล่งนี้ท�าได้ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ จากการสังเกตการณ์ หรือจากการส�ารวจ

2. แหล่งทุติยภูม ิหมายถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีการรวบรวมจัดเก็บบันทึกไว้อย่างมีระบบ

ซึ่งผู้ศึกษาสามารถน�าไปใช้ได้ โดยความยินยอมจากเจ้าของแหล่งข้อมูลน้ันๆ แหล่งข้อมูลแบบน้ี 

แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 (1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิภายใน ซึ่งก็คือเอกสารภายในหน่วยงานหรือเอกสารที่อยู่ใกล้ตัว 

ผู้วิจัย เช่น รายงานประจ�าปีของบริษัท หรือบันทึกต่างๆ เป็นต้น 

 (2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิภายนอก คือเอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ภายนอกหน่วยงาน เช่น 

หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิมีข้อดีตรงที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และ

สิ้นเปลืองบุคลากรน้อย แต่มีข้อจ�ากัดตรงที่ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นอาจไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ 

ทันสมยัตามท่ีต้องการ เพราะเหตวุ่าไม่สามารถควบคมุคณุภาพของข้อมลูได้ เนื่องจากเป็นข้อมลูที ่

ผูอ้ื่นรวบรวมไว้ตามระบบงานของแต่ละที ่ในทางตรงกนัข้ามกบัแหล่งข้อมลูปฐมภมูผิูศ้กึษาสามารถ

ก�าหนดเนื้อหาได้ตามความต้องการ และควบคุมความถูกต้องได้เต็มที่ แต่มีข้อเสียตรงที่เสียเวลา

และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล ดังนั้นการที่จะเลือกเก็บข้อมูลจากแหล่งใดย่อมขึ้นอยู่กับ

ผู้ศึกษาและหัวข้อที่ศึกษานั้นๆ 
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1.5.3 ประเภทของข้อมูล 
ก่อนที่จะเก็บข้อมูลนั้นต้องมีการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวางแผนในการ

วิเคราะห์ข้อมูลไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ข้อมูลตามที่ต้องการโดยไม่สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ 

นอกจากนัน้ควรจะจ�าแนกข้อมลูได้ว่าเป็นข้อมลูประเภทใด เพื่อทีจ่ะเลอืกวธิวีเิคราะห์ได้อย่างถกูต้อง 

และเหมาะสม ส�าหรบัหวัข้อนีจ้ะกล่าวถงึการจ�าแนกข้อมลูซึง่อาจจ�าแนกข้อมลูได้หลายรูปแบบ ข้ึน

อยู่กับคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในที่นี้จะจ�าแนกไว้ 2 ลักษณะคือ

1. จ�ำแนกตำมแหล่งที่เก็บ แยกได้เป็น 2 แบบคือ

 (1) ข้อมูลปฐมภูม ิคือข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ

 (2) ข้อมูลทุติยภูม ิคือข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ

2. จ�ำแนกตำมลักษณะของตัวแปร แยกได้เป็น 2 แบบคือ

 (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลที่ถูกจัดหรือแบ่งออกเป็นกลุ่ม

หรอืเป็นหมวดต่างๆ โดยอาศยัสถานภาพ คณุลกัษณะ หรอืคณุสมบตัต่ิางๆ ไม่สามารถวดัค่าออกมา

เป็นตัวเลขเพื่อสื่อความหมายของตัวเลขโดยตรงได้ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ สถานภาพ

สมรส สถานที่อยู่ กลุ่มเลือด ความคิดเห็น สี กลิ่น ความชอบ เบอร์รองเท้า หรือระดับการศึกษา 

เป็นต้น ซึ่งส่วนมากแล้วข้อมูลลักษณะนี้จะมีค่าเป็นจ�านวนเต็ม และน�าไปค�านวณโดยวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ไม่ได้ เราสามารถจะแบ่งประเภทของข้อมูลนี้ได้เป็น 2 แบบย่อยๆ คือ 

 • ข้อมูลนามสเกล (Nominal Scale Data) เป็นข้อมูลที่แยกออกจากกันเป็นกลุ่มๆ 

ได้โดยเด็ดขาด แต่บอกล�าดับความมากน้อยไม่ได้ เช่น กลุ่มเลือดแยกเป็น A, B, AB, O รถประจ�า

ทางแยกเป็นสาย 8, 28, 125 เพศแยกเป็นชายและหญิง สถานภาพสมรสแยกเป็นโสด สมรส 

หม้าย หย่า แยกกันอยู่ การได้รับวัคซีนแยกเป็นได้รับและไม่ได้รับ 

 • ข้อมูลอันดับสเกล (Ordinal Scale Data) มีลักษณะคล้ายกับข้อมูลนามสเกล แต่

ต่างกนัท่ีรายการย่อยของตวัแปรทีแ่บ่งออกมานัน้สามารถบอกล�าดบัความมากน้อยได้ แต่บอกไม่ได้ 

ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันกี่หน่วย เช่น ภาวะทุพโภชนาการแยกเป็นขาดสารอาหารระดับ 1, 2, 3 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการท�าแท้งโดยถกูต้องตามกฎหมายแยกเป็น ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ ไม่เหน็ด้วย 

ไม่มีความเห็น เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือความรุนแรงในระยะต่างๆ ของคนไข้ที่ป่วยเป็นโรค

มะเร็งตับ ดังนี้เป็นต้น
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 (2) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่แสดงเป็นตัวเลขหรือปริมาณ 

โดยถูกจัดหรือแบ่งออกโดยอาศัยวิธีการชั่ง ตวง วัด และข้อมูลที่ได้จะมีค่าเป็นได้ทั้งค่าที่ต่อเนื่อง

และไม่ต่อเนื่อง ข้อมลูแบบนีน้�ามาค�านวณโดยวธิกีารทางคณติศาสตร์ได้ เช่น ข้อมลูท่ีเกีย่วกบัน�า้หนัก 

ความสูง รายได้ อุณหภูมิ ฯลฯ ข้อมูลลักษณะนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบย่อยๆ คือ 

 • ข้อมลูช่วงสเกล (Interval Scale Data) หมายถงึข้อมลูท่ีทราบขนาดหรอืระยะทาง

ระหว่างจ�านวน 2 จ�านวนในสเกลเดยีวกนั และจ�านวนศนูย์ไม่ใช่ศนูย์ทีแ่ท้จรงิเป็นเพยีงค่าทีส่มมติ

ว่าเป็นศูนย์ เช่น อุณหภูมิของคนไข้วัดได้ 98 °F IQ (Intelligence Quotient) ของนายสามารถ

วัดได้ 120 GPA (Grade Point Average) ของนางสาวมาลีวัดได้ 3.5 เป็นต้น จะเห็นว่าอุณหภูมิ

ที่วัดได้ ในสเกลเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์นั้น ที่ 0 °C จะมีค่าอุณหภูมิไม่เท่ากับที่ 0 °F เป็นค่าศูนย์ที่

ก�าหนดขึ้นเองไม่ใช่ศูนย์จริง คือ 0° ไม่ได้หมายถึงไม่มีอุณหภูมิเลย แต่เป็นการสมมติว่า ณ จุดนั้น

มีค่าเป็นศูนย์ และ 0° ของแต่ละหน่วยแต่ละสเกลอาจจะต่างกันก็ได้ ในท�านองเดียวกัน ค่า IQ 

เท่ากับ 0 หรือ GPA เท่ากับ 0 มิใช่ความหมายว่าคนคนนั้น ไม่มีความรู้อะไรเลย กล่าวคือ ศูนย์นี้

ไม่ใช่ศูนย์จริง เป็นค่าศูนย์ที่ก�าหนดขึ้น

 • ข้อมูลอัตราส่วนสเกล (Ratio Scale Data) หมายถึงข้อมูลที่ความแตกต่างของ

สเกลเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงในหน่วยที่วัด และค่าศูนย์เป็นศูนย์จริง (Real Zero) ที่เริ่มจาก

จุดก�าเนิด (Origin) เช่น อายุ (วัน/เดือน/ปี) ระยะทางจากบ้านถึงมหาวิทยาลัย (กม.) ร้อยละของ

นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน รายได้ของครอบครัว (บาท) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าค่าที่เป็นศูนย์หมายถึง

ไม่มีค่าจริงๆ เช่น อายุ 0 ปี ระยะทาง 0 กม. เมื่อเริ่มต้นที่ศูนย์ที่หมายถึงไม่มีค่าจริงๆ นั้น ย่อม

ท�าให้อตัราส่วนระหว่างค่าในสเกลเดยีวกนั มค่ีาเท่ากบัในอกีสเกลในเร่ืองการวดัเร่ืองเดยีวกนั เช่น 

 1 นิ้ว = 2.54 ซม. 12 นิ้ว =  30.48 ซม. 

เพราะฉะนั้น 1
12

 = 2.54
30.48

  อัตราส่วนนี้มีค่าเท่ากันคือเท่ากับ 0.083

การจ�าแนกตวัแปรให้ถกูต้องนัน้มปีระโยชน์ต่อการน�าเสนอข้อมลู และการวเิคราะห์ข้อมลูที่

ถกูต้อง เนื่องจากวธิกีารน�าเสนอข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลูของตวัแปรแต่ละลกัษณะนัน้แตกต่าง 

กัน ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดความผิดพลาดมีการตีความหมายผิดๆ ได้

1.6 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนทำงสถิติ 
วิชาสถิติจัดได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เนื่องมาจากในการท�างานที่เกี่ยวกับสถิตินั้น ต้อง

มีขั้นตอนในการด�าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นระบบอย่างมีระเบียบ เช่นเดียวกับการทดลองทาง 

วิทยาศาสตร์ท่ัวๆ ไป และในระหว่างด�าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการตีความหมายและ
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