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1.1 บทน�า
เมื่อร้อยปีที่แล้ว ขณะที่โลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เฮอร์เบิร์ต 

จอร์จ เวลส์ (Herbert George Wells) นักเขียนและนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวว่า วันหนึ่งการใช้

เหตผุลเชงิปรมิาณ (Quantitative Reasoning) จะมีความส�าคัญและจ�าเปนเทียบเท่าความสามารถในการอ่าน 

(Reading Literacy) ส�าหรับพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ (Effective Citizenship) ค�ากล่าวของเวลส์ (Wells) 

นั้นได้รับการพิสูจน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปข้างหน้า 

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวนั้นที่เปนข้อความหรือตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ล้วนเปนข้อมูล มีการหลั่งไหล

ของข้อมูล เข้าสู่ยุคสารสนเทศ ยุคที่ข้อมูลเข้ามามีส่วนส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน ข้อมูลที่มีคุณภาพ ครอบคลุม

ความต้องการเปนสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง เปนยุคที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมอืง สงัคม ข้อตกลงระหว่างประเทศ และเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม ทีน่�า

สภาพโลกาภวิตัน์หรอืการไร้พรมแดนระหว่างประเทศ การทีม่ข้ีอมลูทีค่รบถ้วน ทนัสมยัและสมบรูณ์ กลายเปน

ส่ิงที่จ�าเปนของพื้นฐานความอยู่รอด การตัดสินใจต่าง ๆ  อยู่ภายใต้สารสนเทศท่ีมีการวิเคราะห์และรวบรวม

อย่างเปนระบบ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการจัดระบบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ให้เปนสารสนเทศก็คือ 

“สถิติ (Statistics)”

เมื่อกล่าวถงึสถติิ โดยมากจะนกึถงึศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องกบัตวัเลขและการด�าเนนิการต่าง ๆ  กบัตวัเลข ซึง่ใน

ความเปนจริงแล้ว สถตินิัน้เปนวทิยาการของการเรยีนรู ้(Science of Learning) จากข้อมลู เปนทฤษฎแีละวิธี

การเกีย่วกบัการน�าสารสนเทศออกมาจากข้อมลูทีส่งัเกตเพ่ือการแก้ปัญหา เปนวิทยาการของความไม่แน่นอน 

(Science of Uncertainty) เปนวิทยาการที่ช่วยให้การสรุปอ้างอิง (Science of Inferential Conclusion) 

มีเหตุผลบนพื้นฐานของทฤษฎี เปนสหวิทยาการที่มีแก่นสาร (Quintessential Interdisciplinary Science) 

นอกจากนี้แล้ว สถิติยังเปนศิลปะการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลข (The Art of Telling a Numerical 

Story) สถิติจึงเปนศาสตร์ท่ีว่าด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูล

หรือข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ไม่ว่าข้อเท็จจริงน้ันจะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือข้อความต่าง ๆ  ซึ่งจะ

บทที่ 1

ความน�า
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สรุปและเข้าใจได้ยากและจะเปนปัญหามากยิ่งขึ้น หากต้องมีการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุน้ีจึงมี

การคิดค้นวิธีการต่าง ๆ  เพื่อช่วยสรุปให้เข้าใจปรากฏการณ์นั้น ๆ  ได้ง่ายขึ้น โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ 

ผสมผสานกับความรู้ ในแต่ละสาขา 

ในการศกึษาเกีย่วกบัข้อมลู สิง่ต่าง ๆ  ท่ีเราสนใจ ไม่ว่าจะมชีวิีตหรอืไม่มชีวิีตทกุหน่วย เรยีกว่า ประชากร 

(Population) ขณะที่บางส่วนของประชากร จะเรียกว่า ตัวอย่าง (Sample) ขั้นตอนในการที่ได้มาซึ่งตัวอย่าง

เพื่อเปนตัวแทนประชากรที่ดี จ�าเปนต้องมีหลักการในการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) ถ้าเรามีข้อมูล

อยู่ 1 ชุด ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากประชากรหรือตัวอย่าง สามารถใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่อการวิเคราะห์ขั้นต้นและเพื่ออธิบายลักษณะอย่างกว้าง ๆ  ของข้อมูล 

อย่างไรก็ตามในบางครั้งจะพบว่า ถ้าประชากรนั้นมีขนาดใหญ่ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ 

หรอืการเกบ็ข้อมลูทัง้หมดอาจจะใช้เวลาและงบประมาณจ�านวนมาก และอาจมีข้อจ�ากดัอ่ืน ๆ  ดงันัน้จึงจ�าเปน

ต้องท�าการสุ่มตัวอย่างและใช้สถิติอนุมาน (Inferential–statistics) เพื่ออ้างอิงไปยังประชากรที่สนใจ สถิติ

อนมุานนัน้ม ี2 กระบวนหลกัทีส่�าคญัคอื การประมาณค่าเกีย่วกบัประชากรและการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบั 

ประชากร โดยสองกระบวนการนีจ้ะเกดิขึน้ได้นัน้จะต้องมีเคร่ืองมือและหลักการพ้ืนฐานทีส่�าคัญทีช่่วยสนับสนนุ 

และเปนส่วนประกอบ ได้แก่ ความน่าจะเปน (Probability) การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) และ 

การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง (Sampling Distribution) 

ส�าหรับการทดสอบสมมติฐานนั้นสามารถใช้สถิติพาราเมตริก (Parametric Statistics) หรือสถิตินอน

พาราเมตริก (Nonparametric Statistics) โดยมีการใช้ตามลักษณะของข้อมูล กล่าวคือ สถิติพาราเมตริก

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่หรือมีการแจกแจงปกติและใช้กับข้อมูลที่วัดด้วยมาตราอันตรภาค (Interval 

Scale) หรืออัตราส่วน (Ratio Scale) ตัวอย่างตัวทดสอบของสถิติพาราเมตริก ได้แก่ การทดสอบที (t Test) 

การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis 

of Covariance; ANCOVA) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression 

Analysis) การทดสอบความสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Test) เปนต้น 

ขณะที่สถิตินอนพาราเมตริกใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ไม่มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแจกแจงข้อมูล 

(Distribution Free) และใช้กับข้อมูลที่วัดด้วยมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) หรือมาตราเรียงล�าดับ 

(Ordinal Scale) ตัวอย่างตัวทดสอบของสถิตินอนพาราเมตริก ได้แก่ การทดสอบสหสัมพันธ์สเปียร์แมน  

(Spearman Correlation Test) การทดสอบไคสแควร์ (Chi–square Test) การทดสอบของวิลคอกซัน 

(Wilcoxon Rank Sum Test) การทดสอบมัธยฐาน (Median Test) การทดสอบเครื่องหมาย (Sign Test) 

การทดสอบโคลโมโกรอฟ–สไมร์นอฟ (Kolmogorov–smirnov Test) เปนต้น

สถติิไม่ได้เปนเพยีงศาสตร์และทฤษฎท่ีีอยู่ในต�ารา ได้มกีารน�าสถติไิปใช้ในการวิจยัขัน้สงู เช่น การสร้าง

แบบจ�าลองสถิติ (Statistical Model) เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูลตลอดจนพยากรณ์ค่าในอนาคต ทั้งนี ้

การสร้างแบบจ�าลองนัน้สามารถท�าได้จากข้อมลูจรงิ ถ้าข้อมลูน้ันใหญ่มากพอ หรอืจากการจ�าลองข้อมลูขึน้โดย

คอมพิวเตอร์ (Simulation) ซึ่งนิยมใช้เทคนิคมอนติคาร์โล (Monte–carlo Sampling Technique) ในการ

สุ่มตัวอย่างจากการจ�าลองข้อมูล แบบจ�าลองสถิตินี้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวิธีการทางสถิติและลักษณะของ
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ข้อมูล เช่น แบบจ�าลองอนุกรมเวลา (Time Series Model) แบบจ�าลองเชิงเส้นโดยนัยทั่วไป (Generalized 

Linear Model) แบบจ�าลองสโทแคสติก (Stochastic Model) เปนต้น 

นอกจากนี้ยังมีแบบจ�าลองสถิติท่ีพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เช่น แบบจ�าลอง Empirical Log–odds 

และแบบจ�าลอง Empirical Log–odds Ratio ส�าหรับการวิเคราะห์อภิมานของข้อมูลทางการแพทย์ท่ีมี 

การเปรียบเทียบหลายชุดการรักษา (Multi–arm Trials Meta–analysis) (Chootrakool & Shi, 2008 และ 

Chootrakool, Shi & Yue, 2011) 

สถิติได้มีการน�าไปใช้กับศาสตร์แขนงอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามา 

สถิติเข้าไปมีบทบาทอย่างมากในการเปนกระบวนการหลักในวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้จากการท�า

เหมอืงข้อมลู (Data Mining) ซึง่เปนการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases) 

เปนการกระท�ากบัข้อมลูท่ีมจี�านวนมากเพื่อค้นหารปูแบบ แนวทางและความสมัพนัธ์ทีซ่่อนอยู่ในชดุข้อมลูนัน้ 

ความรูท้ี่ได้จากการท�าเหมอืงข้อมลูนัน้มหีลายรปูแบบ ได้แก่ กฎความสมัพันธ์ (Association Rule) การจ�าแนก 

ประเภทข้อมูล (Data Classification) การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) และการสร้างมโนภาพ 

(Visualization) ได้มีการน�าหลักการทางสถิติเข้าไปใช้มากในการท�าเหมืองข้อมูล 

ตัวอย่างเช่น Tomar และ Agarwal ได้ส�ารวจการใช้เทคนิคการท�าเหมอืงข้อมลูในหน่วยงานสาธารณสขุ 

โดยสามารถจัดกลุ่มผู้ป่วยให้อยู่ในกลุ่มโรคเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิผล สามารถ

พยากรณ์ระยะเวลาที่ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล ตลอดจนการวิเคราะห์หาปัจจัยในการท�าให้เกิดโรค โดย 

ใช้วธิกีารทางสถติ ิได้แก่ สถติพิาราเมตรกิ สถติินอนพาราเมตรกิ ต้นไม้ของการตดัสนิใจ (Decision Tree) วธิี

การเบย์เซียน (Bayesian Method) เข้าไปในการจ�าแนกข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ  (Tomar & Agarwal, 2013)

อีกหนึ่งตัวอย่างท่ีส�าคัญของการน�าสถิติไปประยุกต์ใช้คือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

หรือเอไอ (AI) เกิดขึ้นจากการเขียนค�าสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องจักรท�างานโดยเลียนแบบหลักของ 

การให้เหตุผลของมนุษย์อย่างใกล้เคียงมากที่สุด เพื่อให้สามารถคิดและเปนผู้ช่วยในด้านต่าง ๆ  เช่น ระบบ

น�าทางรถยนต์ไร้คนขบั ผูช่้วยอจัฉรยิะในสมาร์ตโฟน หุน่ยนต์ผ่าตดั ถงึแม้ว่าปัญญาประดษิฐ์จะเปนเปนสาขา

หนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม แต่ได้มีน�าสถิติไปประยุกต์ใช้ ในหลายกระบวนการหลักของ

ปัญญาประดิษฐ์ ตวัอย่างเช่น ในการเรยีนรูข้องเครื่องจักร (Machine Learning) ซึง่เปนกระบวนการตดัสนิใจของ 

อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ โดยขั้นตอนวิธีจะถูกปรับปรุงอย่างอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ ์

การเรียนรู้ของเครื่องจักรเปนหวัใจหลกัของปัญญาประดิษฐ์ มีการใช้ตน้ไม้ของการตัดสินใจ (Decision Tree) 

ในอลักอรทิมึของโปรแกรมและอาศัยการเรยีนรูแ้บบไม่มผีูส้อน (Unsupervised Learning) เปนความสามารถ

ในการหาแบบแผนจากข้อมูลที่รับเข้ามา 

ส่วนการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) เปนการแบ่งประเภทข้อมูลและใช้การวิเคราะห์

ถดถอย (Regression Analysis)  เช่น เมื่อมีข้อมูลน�าเข้ามาจะมีการก�าหนดว่าควรอยู่ในกลุ่มประเภทใด 

ส่วนการวเิคราะห์การถดถอยนัน้ จะสร้างแบบจ�าลองสถติทิีอ่ธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูขาเข้ากบัข้อมลู 

ขาออกและพยากรณ์ว่า ข้อมูลขาออกควรจะเปนอะไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขาเข้า เปนต้น เป้าหมาย

หนึ่งของปัญญาประดิษฐ์คือ การค้นหาค�าตอบที่ดีที่สุดเพื่อแสดงผล ดังนั้นต้องใช้การพิสูจน์ตรรกะเพื่อท�าให้
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หาเส้นทางไปสู่ข้อสรุป โดยผ่านขั้นตอนของการอนุมาน ตลอดจนการใช้หลักการของความน่าจะเปน จัดการ 

กับข้อมูลที่ได้รับการป้อนเข้ามา เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากสิ่งที่หุ่นยนต์ได้เรียนรู้และเพื่อแสดงผลออกมา 

(Russell & Norvig, 2013)

จากที่ได้กล่าวมา เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของสถิติท้ังหมด ในบทนี้จะแนะน�าให้รู้จักกับสถิติและ 

ข้อมูลดังน้ี ท�าไมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ สถิติคืออะไร ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ประเภทของสถิติ 

แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทของข้อมูล รวมทั้งการยกตัวอย่างในกรณีศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทนี้ และได้

สรุปภาพรวมของเนื้อหาในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้

1.2 ท�าไมตองเรียนรูเกี่ยวกับสถิติ
ถ้ามองผ่านหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจะเห็นได้ว่า เกือบทุกหลักสูตร เช่น บริหารธุรกิจ พยาบาล และ 

การท่องเทีย่ว ล้วนจ�าเปนต้องเรยีนวชิาสถติ ิท�าไมจงึต้องเรยีนและการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสถติใินแต่ละหลกัสตูรมี

ความแตกต่างกนัอย่างไร โดยภาพรวมเนือ้หาหลกัของสถติจิะเหมือนกนั แต่ในแต่ละหลักสตูรจะมีการประยกุต์

ใช้ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้จะน�าไปสู่หัวใจของวิชาสถิติ คือ การหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น 

หลักสูตรบริหารธุรกิจจะมุ่งเน้นในเรื่องการลงทุน หาก�าไร ขาดทุน ขณะที่หลักสูตรพยาบาลจะสนใจเกี่ยวกับ 

จ�านวนคนป่วย ความถีข่องการป่วย ส่วนหลกัสตูรการท่องเท่ียวสนใจจ�านวนนักท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียว 

แต่อย่างไรก็ตามทั้งสามหลักสูตรที่กล่าวมา จะต้องมีความเข้าใจในเร่ืองของลักษณะข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลง (Variation) ของข้อมูลไปในทางเดียวกัน โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่ามีเหตุผลหลัก ๆ  อยู่ 2 

ประการว่า ท�าไมเราจึงควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ

เหตุผลแรก คือมีข้อมูล ข่าวสาร (Information) อยู่มากในเกือบทุกที่ เช่น ในหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ 

เดลินิวส ข่ำวสด คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ บำงกอกโพสต เปนต้น) นิตยสาร (กุลสตรี สุดสัปดำห แม่และ

เด็ก เปนต้น) ตลอดจนข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เฟซบุ๊ก 

อินสตาแกรม และยูทูบ หรือแม้แต่โปรแกรมส�าหรับการสื่อสารอย่างไลน์ (Line) เปนต้น ล้วนมีข่าวสารทั้งที่

เปนตัวเลขและเปนข้อความจ�านวนมาก พิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้

 • อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2565 รวม 2,707 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 333 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 

2,672 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ (96 คร้ัง) จังหวัดท่ีมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (22 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี (จังหวัดละ 

93 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 9 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครนายก ปัตตานี พังงา ยะลา สตูล สมุทรสงคราม 

สุโขทัย และแพร่ (ที่มำ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 • คนไทยใช้เฟซบุ๊ก จ�านวน 51 ล้านบัญชี คิดเปน 84.9% ของจ�านวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป ใช้

อินสตาแกรม 16 ล้านบัญชี คิดเปน 26.6% ของจ�านวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป (ที่มำ : https://www.

twfdigital.com)

 • จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจ�านวนผู้ว่างงานใน

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน) พ.ศ. 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 8.71 แสนคน คิดเปนอัตราการว่างงาน 2.3% 
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ของก�าลังแรงงานรวม เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.33 แสนคน 

(จาก 7.38 แสนคน เปน 8.71 แสนคน) (ที่มำ : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ) 

เหตุผลที่สอง คือเราจ�าเปนต้องใช้เทคนิคทางสถิติในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ  ที่มีผลต่อ

การด�าเนินชีวิต พิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้

 • การซื้อประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละแบบนั้นมีรายละเอียด การคิด ค�านวณเบี้ยประกัน

ชวีติทีต้่องจ่ายแตกต่างกนัและจ�านวนเงนิคนืระหว่างท�าประกนัก็ไม่เท่ากนั สิง่ทีต้่องค�านึงถงึคอื การช�าระเบีย้

ประกันที่เหมาะสม ซึ่งการช�าระเบี้ยประกันไม่ควรเกิน 10% ถึง 20% ของรายได้ต่อปี 

 • การคิดดอกเบี้ยของการเช่าซื้อรถยนต์ โดยอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับเงินดาวน์ ระยะ

เวลาในการผ่อน และประเภทของรถ ตวัอย่างของอตัราดอกเบีย้เช่าซือ้รถยนต์คันใหม่ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 

ตารางที่ 1.1 อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ เริ่มใช้ 3 กรกฎาคม 2564 (ร้อยละต่อปี) 

ประเภทของรถ อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตอปี

รถเก๋ง 5.21% – 11.40%

รถกระบะ 5.58% – 12.59%

รถบรรทุก 8.10% – 13.60%

(ที่มำ : ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต)

 • 10 สายงานการท�างานที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปี 2563–2564 ดังแสดงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 สิบสายงานการท�างานที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปี 2563–2564

อันดับที่ สายงาน

1 งานขาย บริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ

2 ไอที

3 งานวิศวกรรม

4 งานการตลาด ประชาสัมพันธ์

5 งานบัญชี

6 งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล

7 งานธนาคาร งานการเงิน

8 ฝ่ายผลิต

9 การขนส่งและโลจิสติกส์

10 งานบริการเฉพาะทาง

(ที่มำ : ฐานข้อมูลของ JobDB ปี 2563–2564)
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1.3 สถิติคืออะไร
จากที่ได้ยกตัวอย่างในหัวข้อท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวน้ันล้วนเปนข่าวสารตัวเลข 

ข้อเท็จจริง ข้อค้นพบทั้งสิ้น ที่อาจได้จากการสังเกต การนับ การส�ารวจ หรือการวัด 

เราจะเรียกส่ิงเหล่านี้ว่า ข้อมูล (Data) ท้ังนี้ข้อมูลอาจอยู่ในรูปตัวเลขบอกปริมาณ เช่น จ�านวนคน 

อตัราดอกเบีย้ อนัดบัที ่ความยาว จ�านวนสิง่ของ จ�านวนปี รายได้ รายจ่าย เปนต้น ข้อมูลอาจอยู่ในรูปข้อความ

ที่เปนลักษณะเชิงคุณภาพวัดไม่ได้ด้วยตัวเลข เช่น ศาสนา เพศ การศึกษา สี ความพอใจ เปนต้น จากที่ได้

กล่าวมาข้างต้น ถ้าได้มีการน�าข้อมูลนั้นมาประมวลผล จนได้ข้อสรุปท่ีเปนความรู้ท่ีน�าไปใช้ประโยชน์ได้ จะ

เรียกว่า สารสนเทศ (Information) ดังนั้นเราจะกล่าวได้ว่า สถิติ เกี่ยวข้องกับข้อมูล การด�าเนินการกับ

ข้อมูลที่อาจได้จากการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท�าให้ข้อมูลเปนสารสนเทศ และการน�าเสนอข้อมูล 

ทั้งนี้สถิตินั้นมีความหมายอยู่หลายประการ ในที่นี้ขอน�าเสนอบางส่วนดังนี้

สถิติมีความหมายจ�าแนกตามบริบทการใช้ แบ่งได้เปน 4 ความหมายดังนี้ 

(1) ข้อมูล 

(2) ฟังก์ชันของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานข้อมูล 

(3) เทคนิคการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย 

(4) การน�าวิธีการทางสถิติไปใช้ ในทางวิทยาศาสตร์ (Kirk, 2008, p. 3)

สถติ ิหมายถงึ วทิยาการทีเ่กีย่วข้องกบัการเกบ็รวบรวมข้อมูล การจัดข้อมูล น�าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การแปลความข้อมูล เพื่อที่จะช่วยให้การตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพ (Larson & Farber, 2015, p. 22 

และ Lind, Marchal & Wathen, 2017, p. 5)

สถิติเปนวิธีการหนึ่งที่ท�าให้ข้อมูลกลายเปนสารสนเทศ (Keller, 2014, p. 1)

สถิติเปนวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียนรู้เกี่ยวกับ 

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวและโลกของเรา (Gould, Ryan & Wong, 2017, p. 27)

จากที่กล่าวมา ความหมายของสถิติ สามารถสรุปได้ดังนี้

“สถิติ” หมายถึง การได้มาของข้อมูล การใช้ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และน�าผลจากการวิเคราะห์มาสรุปเกี่ยวกับ

สิ่งที่เราสนใจ และผลสรุปนั้นสามารถน�ามาท�าให้เกิดประโยชน์โดยช่วยในการตัดสินใจ รวมไปถึงการใช้วิธี

ต่าง ๆ  เพื่อได้มาซึ่งข้อเท็จจริงโดยอาศัยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล เช่น การส�ารวจการใช้พลังงานใน 

ครวัเรอืน การส�ารวจการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน หรือการส�ารวจความคิดเหน็ของ

ประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม เปนต้น 

นอกจากนี้ผู้ที่น�าสถิติไปใช้นั้น สามารถแบ่งออกเปน 4 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) ผู้ที่เข้าใจสถิติในแต่ละสาขา 

(2) นักวิจัยที่เก็บข้อมูลและแปลความตามขั้นตอนทางสถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่ด�าเนินการ
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(3) นักสถิติประยุกต์ 

(4) นักสถิติคณิตศาสตร์ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ ใช้สถิติทั้ง 4 กลุ่มกระจายไปในงานสาขาต่าง ๆ  

1.3.1 ความเป็นมาของสถิติ

เราได้เรียนรู้แล้วว่า ท�าไมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ และสถิตินั้นคืออะไร นอกจากนี้เราควรทราบถึงที่มา

ของสถิติในอดีตเพื่อท�าให้สามารถเชื่อมโยงกับสถิติที่ใช้ ในปัจจุบันได้ 

ค�าว่า “สถิติ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Statistics ซึ่งเปนค�าที่มาจากศัพท์เดิมภาษาเยอรมันว่า Statistik 

โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินของ ค�าว่า Status ซึ่งหมายถึง State หรือรัฐ การรวบรวมข้อมูลอย่างเปน

ระบบเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 17 ในเมืองเวนิซและฟลอเรนส์ของประเทศอิตาลี 

โดยในช่วงเวลานัน้สถติไิด้ถกูอ้างถงึข้อมลูและข้อเทจ็จริงของเร่ืองท่ีสนใจ จากนัน้แนวคดิของการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลได้แพร่หลายจากประเทศอิตาลีสู่เมืองอื่น ๆ  ทางยุโรปตะวันตก ในสมัยนั้นรัฐบาลของยุโรปได้มีการ

บังคับให้ต้องมีการลงทะเบียนการเกิด การแต่งงาน และการตายที่โบสถ์ท้องถิ่น (Parish) ซึ่งต่อมาไม่นาน

เริ่มมีอัตราการตายที่สูงมากขึ้นในยุโรป โดยมีสาเหตุมาจากโรคระบาด จึงท�าให้ต้องมีการพัฒนาทางการเก็บ

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดังนั้นในปี 1562 (พ.ศ. 2105) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จึงได้เริ่มที่จะเก็บข้อมูลและตีพิมพ ์

รายชื่อของคนตาย สาเหตุและสถานที่ของการตาย ในรายงานที่เรียกว่า Bills of Mortality ซึ่งนับว่าเปน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งแรกที่เปนลายลักษณ์อักษร ต่อมาในปี 1662 (พ.ศ. 2205) พ่อค้าชาวอังกฤษชื่อ

จอห์น เกรานต์ (John Graunt, 1620–1674) (พ.ศ. 2163–2217) ได้ตพีมิพ์หนงัสอืชื่อ Natural and Political 

Observations Made Upon the Bills of Mortality ซึ่งได้แสดงถึงจ�านวนคนตายในแต่ละปี โดยเกรานต์

ยังได้ประมาณจ�านวนประชากรที่อยู่ในลอนดอนในปี 1660 (พ.ศ. 2203) ไว้อีกด้วย

ในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 18 เปนยุคกลาง (Middle Age) ของยุโรป ที่ก�าลังเข้าสู่ยุคฟื้นฟู

ศิลปวิทยาการ (Renaissance Age) และก�าลังเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution Age) 

ได้มีการพัฒนาข้อมูลด้านสถิติมากขึ้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางการค้าและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ระหว่าง 

ศตวรรษที ่17 ถงึศตวรรษท่ี 19 มนีกัคณิตศาสตร์และนักสถติหิลายคนทีค้่นพบทฤษฎทีีส่�าคัญของคณติศาสตร์

และสถิติ มีรายละเอียดดังนี้

นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่ออาบราอาม เดอ มัวฟวร์ (Abraham de Moivre, 1667–1754) 

(พ.ศ. 2210–2297) ได้ค้นพบสมการการกระจายของค่าสังเกตและการแจกแจงของข้อมูล โดยอธิบายไว้ว่า 

ถ้ามีการวดัหรือสังเกตสิง่ใดสิง่หนึง่ซ�า้ ๆ  กนัเปนจ�านวนมาก ๆ  ครัง้แล้วจะบอกได้ว่าการแจกแจงของค่าสงัเกต 

ที่มีความคลาดเคลื่อนนั้น จะมีลักษณะโค้งเปนรูประฆังคว�่า (Bell–shaped) จุดศูนย์กลางของความโค้งอยู่

ที่ค่าเฉลี่ยและระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยกับจุดใด ๆ  จากซ้ายและขวาจะเท่ากัน ทั้งขนาดและปริมาณ จึงเปน 

โค้งสมมาตร (Symmetry) ซึ่งเปนที่มาของสมการของการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) นอกจากนี้ 

มัวร์ยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเปนไว้อีกด้วย 
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ต่อมานักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อคาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (Carl Friedrich Guass, 1777–1855) 

(พ.ศ. 2320–2398) ได้ศึกษาสมการต่อจากการค้นพบของมัวร์ โดยศึกษาเรื่องความคลาดเคลื่อนในการวัด

ปริมาณเดียวกันหลาย ๆ  ครั้ง จึงค้นพบฟังก์ชันที่เรียกว่า ฟังก์ชันเกาส์เซียน (Gaussian Function)

นักสถิติชาวอังกฤษ โทมัส เบส์ (Thomas Bayes, 1702–1761) (พ.ศ. 2245–2304) เปนผู้ค้นพบ

ทฤษฎบีทของเบส์ (Bayes’ Theorem) เปนคนแรก เบส์มคีวามสนใจอย่างจรงิจงัเกีย่วกบัความน่าจะเปนในช่วง

ท้ายของชีวิตแต่ไม่ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน จนกระทั่งริชาร์ด ไพรซ์  (Richard Price) เพื่อนของเบส์ได้น�า

งานและการค้นพบทฤษฎคีวามน่าจะเปนมาเผยแพร่ในบทความชื่อ An Essay towards Solving a Problem 

in the Doctrine of Chances ซึ่งต่อมานักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ปีแยร์ ซีมง ลาปลาซ (Pierre–Simon 

Laplace, 1749–1827) (พ.ศ. 2292–2370) ได้ศึกษาและพิสูจน์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทฤษฎีของเบส์และได้น�า 

ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในแขนงวิชาอื่น เช่น กลศาสตร์ การแพทย์ และแขนงวิชาอื่น ๆ  เปนต้น

ส�าหรับการน�าสถิติไปใช้นั้น นักสถิติชาวเบลเยียม ชื่อแลมเบิร์ต อดอลฟี คิวทีเลต (Lambert Adolphe 

Quetelet, 1796–1874) (พ.ศ. 2339–2417) ได้จัดตั้งส�านักงานสถิติกลางของเบลเยียมเปนครั้งแรก เพื่อ

ศกึษาถงึสาเหตทุีท่�าให้คนในสงัคมมพีฤตกิรรมต่าง ๆ  ซึง่ประสบความส�าเร็จเปนอย่างมาก ต่อมาประเทศอ่ืน ๆ  

ได้จดัตัง้องค์กรทีท่�าหน้าท่ีเกบ็ข้อมลูของประชากรโดยใช้หลกัการของคิวทเีลต ทฤษฎคีวามเปนไปได้ วิเคราะห์

พฤติกรรมของคนในสังคมนั้น ดังนั้นคิวทีเลตจึงได้รับการยกย่องว่า เปนนักสถิติคนแรกที่น�าระเบียบวิธีทาง

สถิติไปใช้ ในด้านการศึกษาและสังคมวิทยา 

นักคณิตศาสตร์และชีวสถิติชาวอังกฤษ คาร์ล เพียร์สัน (Karl Pearson, 1857–1936) (พ.ศ. 2400–

2479) เปนนักชีวสถิติที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง ได้จัดท�าวารสารชื่อ Biometrika เกี่ยวกับทฤษฎีของสถิติและ

วิธีการทางสถิติ นับตั้งแต่นั้นมาก็ท�าให้วิชาการทางสถิติพัฒนาก้าวหน้าไปมาก นอกจากนี้การค้นพบที่ส�าคัญ

ของเพียร์สันคือ สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน บทความที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งของ 

เพียร์สันคือ การแจกแจงไคสแควร์ (Chi–square Distribution) ซึ่งค้นพบในปี 1900 (พ.ศ. 2443)

1.3.2 ยุคสมัยใหมของสถิติ

ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 19 เปนต้นมา ถอืได้ว่าเปนยคุสมยัใหม่ของสถติ ิสถติไิม่ได้หมายถงึการเกบ็ตวัเลขเพียง

อย่างเดยีว แต่ยงัหมายถงึ การน�าตวัเลขเหล่านัน้มาวเิคราะห์อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของทฤษฎี

ความน่าจะเปนเปนส�าคญั มกีารค้นพบทีส่�าคญัของนกัสถติชิาวอังกฤษอีกคนหนึง่คือ วิลเลียม ซลีีย์ กอสเซตต์ 

(William Sealy Gossett, 1876–1937) (พ.ศ. 2419–2480) กอสเซตต์ได้สร้างทฤษฎกีารแจกแจงของตวัอย่าง

ขนาดเล็ก โดยได้ค้นพบสมการการแจกแจงที (t–distribution) ในปี 1908 (พ.ศ. 2451) ขณะท่ีท�างานท่ี 

โรงหมักเบียร์กินเนสส์ ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งกฎของที่ท�างานนั้น ห้ามเจ้าหน้าที่ของโรงงานพิมพ์เผยแพร ่

ผลงานวิจัย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับดังกล่าวนั้น กอสเซตต์จึงตีพิมพ์โดยใช้นามแฝงว่า “Student” บางครั้ง

การแจกแจงนี้จึงถูกเรียกว่า การแจกแจงสติวเดนต์ที (Student’s t–distribution)



บทที่ 1 ความน�า    17

1.3.3 การพัฒนาดานสถิติของไทย

ในประเทศไทยนั้น จากหลักฐานที่ปรากฏได้มีการพัฒนาด้านสถิติ ในปี พ.ศ. 2458 โดยพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่6 ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้ “กรมสถติพิยากรณ์” ขึน้ในกระทรวง

พระคลังมหาสมบัติ กระทรวงนี้มีหน้าท่ีรวบรวมหัวข้อทะเบียนและรายงานของกระทรวง ทบวง กรม เพื่อ

ประโยชน์ในการวเิคราะห์และพยากรณ์ภาวการณ์ล่วงหน้า ซึง่ต่อมาใน พ.ศ. 2493 จงึได้มกีารจดัตัง้ส�านกังาน 

สถิติกลางขึ้นในสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ และใน พ.ศ. 2506 ส�านักงานสถิติกลางได้แยกตัวออกมาจาก 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนามของ “ส�านักงานสถิติแห่งชาติ”

1.4 ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
สถิติเปนวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยทฤษฎีและระเบียบวิธีท่ีใช้ ในการจัดท�าข้อมูลท่ีให้ความจริงต่าง ๆ  

ซึ่งข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ได้ และว่าด้วยการประมวลผลหรือการจัดกระท�าข้อมูล

ที่ท�าให้สามารถน�าข้อมูลมาใช้ได้สะดวกรวดเร็ว และยังรวมถึงการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และน�าผลจากการวิเคราะห์มาสรุป สถิติยังรวมถึง 

การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบันเพื่อท�านายเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจภายใต ้

ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์บางอย่างในอนาคต สถิตินั้นมีขอบเขตกว้างและมีการน�าไปใช้ ในเกือบทุก

หน่วยงานทั้งของรัฐบาลหรือเอกชน โดยหน่วยงานเหล่านี้มีความจ�าเปนในการน�าสถิติไปช่วยในการตัดสินใจ

หรือการประยุกต์ใชก้ับศาสตรด์า้นอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม ถ้าจะกล่าวโดยภาพรวมสถติิไดถู้กน�ามาใช้อยา่ง

กว้างขวางในด้านต่าง ๆ  ต่อไปนี้

1.4.1 ดานการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

สถตินิัน้มบีทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา โดยเฉพาะการก�าหนดนโยบาย การวางแผน การวเิคราะห์ 

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาส�าหรับเยาวชนของชาติ ตลอดจนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมี 

ความจ�าเปนอย่างมากในการใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ จะเห็นได้จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธกิาร ได้มกีารจดัท�าระบบสารสนเทศทีส่�าคญัเรยีกว่า สารสนเทศเพื่อการศกึษา 

แห่งชาติ (National Education Information System) เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการศึกษา 

ระบบตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา ระบบบริหารจัดการ

รหัสมาตรฐานกลางด้านการศึกษา ระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนต้น 

ขอยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการศึกษา ระบบนี้เปน 

การรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาจากหน่วยงานทุกระดับทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ

วเิคราะห์ข้อมลู ออกแบบการน�าเสนอข้อมลูสถติแิบบหลายมติจิากระบบคลงัข้อมลู (Data Warehouse) โดย

การลากและวาง (Drag and Drop) เพื่อแสดงข้อมูลสถิติในรูปแบบตารางที่สามารถปรับเปลี่ยนและโยกย้าย

แกนข้อมูล และสามารถส่งออกข้อมูล (Export) ในรูปแบบของตารางได้ 
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สถติยิงัถกูน�าไปประยกุต์ใช้ในงานวจิยัเพื่อพฒันาเทคนคิการเรียนการสอน ประเมินผลหลักสตูร ตลอด

จนการศกึษาถงึปัจจยัต่าง ๆ  ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน วจิยัทีเ่กีย่วกบัการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจหรอืคณุภาพ

ของวิธีการเรียนการสอน ส�าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในด้านนี้นิยมใช้การทดสอบสมมติฐานแบบสองกลุ่ม 

หรอืการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้ค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ (Correlation) ในการเปรยีบ

เทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

1.4.2 ดานธุรกิจและเศรษฐกิจ

มีการน�าสถิติมาใช้อย่างมากในด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ส�าหรับด้านธุรกิจนั้นสถิติถูกใช้เปน 

เครื่องช่วยตัดสินใจในการท�าธุรกิจและการวางแผน เช่น การวิเคราะห์ ความผันผวนของสินค้าหรือบริการ

ว่าควรผลิตหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการต่อหรือไม่ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินว่าควรจะลงทุนในระยะสั้น 

หรือระยะยาวในอนาคต การใช้ข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบันเพ่ือพยากรณ์ผลประกอบการล่วงหน้าส�าหรับ 

การวางแผนในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  

นอกจากนีย้งัมกีารน�าสถติไิปใช้อย่างมากในการวจัิยทางธุรกจิ (Business Research) เช่น การวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล หาความเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเข้า

ไว้ด้วยกัน การหาส่วนแบ่งการตลาด (Marketing Segmentation) หาความต้องการของลูกค้า และข้อมูล

อื่น ๆ  ที่เปนประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยสามารถน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปท�าแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนียั้งสามารถน�าสถติไิปใช้ในการวดัข้อมลูผูช้ม (Audience Measurement) ประสทิธภิาพการโฆษณา 

(Advertising Effectiveness) เปนต้น ดังตัวอย่างของข้อมูลการใช้เงินโฆษณาใน พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน

มกราคมถึงกรกฎาคม ในอุตสาหกรรมหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม มูลค่า 10,667 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 24% (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เครื่องส�าอาง มูลค่า 8,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% และ 

(3) กลุ่ม สื่อและการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 7,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% ขณะที่

กลุ่มยานยนต์มูลค่า 3,447 ล้านบาท ลดลง 3% (ที่มำ : บริษัทเดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ�ากัด)

ส�าหรบัด้านการเงนิและการธนาคารนัน้ เปนศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัตวัเลขโดยตรง และยงัมคีวามส�าคญั

กับเศรษฐกิจของประเทศ มีการใช้สถิติพรรณนาส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นทั่วไป จนถึงการใช้แบบจ�าลอง

ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจ เช่น แบบจ�าลองเศรษฐกิจส�าหรับนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมาย

เงินเฟ้อ ดังแสดงในรูปที่ 1.1 

ปัจจุบันมีการพัฒนาอยู่หลายแบบจ�าลอง ได้แก่ แบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาค แบบจ�าลองเศรษฐกิจกึ่ง

โครงสร้างขนาดเลก็ และแบบจ�าลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) เปนต้น ซึง่การใช้ 

แบบจ�าลองเศรษฐกิจเหล่านี้ล้วนต้องใช้สถิติทั้งสิ้น เช่น แบบจ�าลองเศรษฐกิจกึ่งโครงสร้างขนาดเล็ก ใช้การ

ประมาณเบย์เซียน (Bayesian Estimation) ส�าหรับพารามิเตอร์ และใช้การจ�าลองข้อมูล (Simulation) เพื่อ

การพยากรณ์ค่าในอนาคต 
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นโยบายจากแบบจ�าลองตัดสินใจนโยบาย

ผู้บริหารตัดสินใจพยากรณ์

แบบจ�าลองหลัก แบบจ�าลองอื่น ๆสมมติฐาน

การเลือกนโยบาย

รูปที่ 1.1 การใช้แบบจ�าลองเพื่อการพยากรณ์และวางแผนนโยบายการเงิน

(ที่มำ : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

นอกจากนี้ธนาคารต่าง ๆ  ยังให้ความส�าคัญกับข้อมูลในอดีตเพื่อวิเคราะห์วิธีการและเทคนิคใน 

การวางแผนอนาคต ส�าหรับการให้บริการทั่วไปของธนาคาร จะพบว่ามีการใช้สถิติในหลากหลายด้าน เช่น 

การส�ารวจกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเลือกใช้บริการ การกลับมาเปนลูกค้าอีกครั้ง และ

ความพึงพอใจในการรับบริการ เปนต้น นอกจากนี้การใช้ข้อมูลสถิติที่มีการวิเคราะห์ในระดับสูงขึ้นนิยมใช้กับ

กลุ่มลูกค้าที่เปนนักธุรกิจ เช่น การประเมินโครงการที่มาขอกู้เงินเพื่อท�ากิจการ การพิจารณาถึงความเปนไป

ได้ของโครงการ การตดิตามโครงการท่ีบรษิทัการเงนิหรอืธนาคารให้กู ้การส่งเสรมิการลงทนุจากบรษิทัเงนิทนุ

หลักทรัพย์หรือธนาคาร ซึ่งขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้านักธุรกิจก็จ�าเปนที่ต้องใช้สถิติในการค�านวณผลตอบแทน

การลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน ความต้องการของตลาดต่อผลิตภัณฑ์และบริการ เปนต้น

งานด้านธุรกิจอีกด้านที่มีความส�าคัญอย่างมากในปัจจุบันคือ ธุรกิจการประกันชีวิต จะเห็นได้ว่าสาขานี้

ปัจจบัุนมีการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั เช่น สาขาคณติศาสตร์ประกนัภยั เพราะสาขาด้านนีต้้องใช้ความรู้

ทางสถติใินการสร้างตารางมรณะ (Mortality Table) และใช้ประกอบกบัความน่าจะเปนในการค�านวณอัตราเบีย้

ประกนัชวีติ การค�านวณการได้รบัผลตอบแทนในระยะยาว นอกจากน้ีในการท�าประกนัชวิีตนัน้ยงัมีปัจจัยอ่ืน ๆ  

มาเกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากร ลักษณะของประชากร

ที่ท�าประกันภัยนั้น ๆ  ได้แก่ อาชีพ รายได้ เพศ อายุ และสถานภาพสมรสของผู้เอาประกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าด้านธุรกิจและเศรษฐกิจนั้นได้มีการน�าสถิติมาใช้หลากหลายด้าน จึง

จ�าเปนที่จะต้องเลือกใช้สถิติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพราะว่าในการวิเคราะห์นั้นสามารถใช้สถิติที่ 

แตกต่างได้ เช่น การใช้สมการถดถอยในการพยากรณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายได้ ในอนาคต เพ่ือวางแผน 

การผลติ การใช้การวเิคราะห์ของอนกุรมเวลา (Time Series) กบัข้อมลูของหุน้ชดุหนึง่เพื่อวางแผนการลงทนุ 

การใช้สถิติค�านวณค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะต้องจ่ายในระยะยาว เปนต้น
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1.4.3 ดานการเกษตรและอุตสาหกรรม

ด้านการเกษตรนั้นเกี่ยวข้องตั้งแต่ที่ดิน พืช ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน และปัจจัยการผลิต จากข้อมูล

ของประเทศไทย พบว่าเปนประเทศท่ีมสีนิค้าออกเปนเกษตรกรรมจ�านวนมาก เช่น ข้าว ยางพารา มันส�าปะหลัง 

เปนต้น โดยมากจะน�าสถติไิปประยกุต์ใช้ในด้านการพฒันาพนัธุพ์ชืและเพิม่ผลผลติทางการเกษตร หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมต้องใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวางแผนและการบริหาร เช่น ปริมาณน�้าที่ต้องใช้ ใน

แต่ละปี เพื่อค�านวณปริมาณการเก็บกักน�้าและปล่อยน�้าให้กับเกษตรกร 

ขณะเดียวกันเกษตรกรต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดจน

ป้องกันภัยพิบัติด้านการเกษตร เช่น จากอุทกภัยระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 ศูนย์ติดตาม

และแก้ไขปัญหาภยัพบิตัด้ิานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท�าการรวบรวมข้อมลูสถติผิลกระทบ

ด้านการเกษตร ดังต่อไปนี้ ด้านพืช : ได้รับผลกระทบ 51 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 508,204 ราย 

พืน้ทีก่ารเกษตรได้รบัผลกระทบ 5,644,441 ไร่ ด้านประมง : ได้รบัผลกระทบ 43 จงัหวดั พืน้ที่ได้รบัผลกระทบ 

59,767 ไร่ ด้านปศุสัตว์ : ได้รับผลกระทบ 18 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 57,241 ราย สัตว์ได้รับ 

ผลกระทบ 11,498,537 ตัว (ที่มำ : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร) 

นอกจากนี้ยังมีการใช้สถิติในงานวิจัยเกี่ยวข้องกับด้านชีววิทยาของพืชและสัตว์ โดยมุ่งวิจัยในด้าน 

การปรบัปรงุการผลติและการปรบัปรงุสายพนัธุข์องพชืผลและสตัว์ทางการเกษตร การวิเคราะห์ความต้องการ

ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งจากพืชและสัตว์ ส�าหรับด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชน้ันสามารถ 

น�าสถิติไปใช้ ในการเปรียบเทียบคุณภาพของข้าวต่างสายพันธุ์ว่ามีคุณภาพแตกต่างกันหรือไม่ 

อีกตัวอย่างที่ส�าคัญส�าหรับพืชเศรษฐกิจคือ การเปรียบเทียบคุณภาพของปริมาณยางพาราท่ีกรีดได้

จากพื้นที่ปลูกที่ต่างกันว่าได้ปริมาณต่างกันเท่าใด ส�าหรับสถิติในงานวิจัยด้านเกษตรกรรมนี้ ถ้าเกี่ยวข้องกับ

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการผลิต การเติบโตของพืชหรือสัตว์สามารถใช้การเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) โดยเปรียบเทียบเปนคู่ ๆ  หรือการทดสอบเปรียบเทียบสองกลุ่มโดย

ใช้ t–Test หรือ Z–Test และส�าหรับการวิจัยแบบแยกกลุ่มทดลองมากกว่า 1 กลุ่ม อาจใช้แผนการทดลอง

แบบสุม่ตลอด (Completely Randomized Design) หรือแบบสุม่ในบล็อก (Randomized Complete Block 

Design) เปนต้น

ส�าหรับด้านอุตสาหกรรมนั้นจะน�าสถิติไปใช้ทั้งในกระบวนการท�างานและการตรวจสอบการท�างาน เช่น 

การน�าเทคนิคการเลือกตัวอย่างมาใช้ ในการเปนตัวแทนของสินค้า เพื่อทดสอบคุณภาพของสินค้า การใช้

สมมติฐานในการทดสอบข้อก�าหนดมาตรฐานท่ีตั้งไว้ว่าได้ตรงตามมาตรฐานหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการน�า

สถิติไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการสร้างหุ่นยนต์จ�าลองเพ่ือใช้ ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในงานที่อันตราย  

เช่น งานยกเหล็กเข้าเตาหลอม งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรืองานที่ต้องใช้ทักษะความช�านาญสูง เช่น งาน

เชื่อมแนว งานเชื่อมเลเซอร์ และงานท่ีต้องใช้ความละเอยีดประณตี เช่น งานประกอบชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ 

และงานตรวจสอบ เปนต้น
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1.4.4 ดานการแพทย์และสาธารณสุข

ทางด้านการแพทย์นั้น ได้น�าสถิติมาใช้ ในหลายด้าน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านนิติเวชศาสตร์ 

หรือด้านวิจัยทางคลินิก เปนต้น มีการน�าสถิติมาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคต่าง ๆ  

เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดโรคนั้น ๆ  และการเตรียมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค เช่น การส�ารวจ 

ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 ร่วมด้วยกับการปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย (Pittayawonganon 

et al., 2009) สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เปนต้น 

นอกจากนี้ยังมีการน�าสถิติมาใช้ ในวิจัยและพัฒนาวัคซีน การออกแบบและวิเคราะห์ การทดลอง

ทางคลินิก (Clinical Trial) การวิเคราะห์หาค่าความชุกและอุบัติการณ์ การวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ 

การเกิดโรคหรือผลลัพธ์ทางคลินิก การวิเคราะห์หาค่าและอุบัติการณ์และความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

การวิเคราะห์เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการรักษาต่อผลลัพธ์ทางคลินิก การวิจัยระดับภูมิคุ้มกันโควิดหลัง

ฉีดวัคซีน เปนต้น ส�าหรับตัวอย่างการใช้สถิติในงานวิจัยด้านนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

(Linear–regression Analysis) การวิเคราะห์การรอดชีพ (Survival Analysis) กระบวนการสโตแคสติก 

(Stochastic Process) การวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) เปนต้น

1.4.5 ดานการบริหารจัดการและการจัดระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลเปนสิ่งที่ส�าคัญ เปนต้นทุน 

ทางปัญญาขององค์กร ที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเปนระบบเพ่ือวางแผน การจัดการองค์กรและให้ 

ความส�าคญักบัความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีขององค์กร รวมถงึการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั

และการขับเคลื่อนองค์กรนั้นไปสู่ความเปนเลิศ โดยข้อมูลส�าคัญที่ต้องการใช้คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อ

เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลกรของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพ่ือการท�าการตลาด 

ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ เปนต้น นอกจากนี้สิ่งที่ต้อง

ค�านึงถึงในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลคือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพราะข้อมูลมีความส�าคัญต่อ

ความส�าเร็จขององค์กร

ขณะที่ประเทศก�าลังพัฒนา การปรับปรุงการจัดระบบการให้บริการทางการคมนาคม การขนส่ง และ 

การสื่อสารของประเทศมีความส�าคัญอย่างมาก เพ่ือให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ  เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวกับการขนส่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ งบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่ง งบลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปริมาณการใช้น�้ามัน 

เชื้อเพลิงของภาคการขนส่ง การเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ข้อมูลด้านยานพาหนะที่ใช้ ใน

การขนส่ง นอกจากนียั้งมกีารจดัท�าดชันวีดัการขนส่งและโลจสิตกิส์ (Logistics Performance Index) (ทีม่ำ : 

ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง กระทรวงคมนาคม) 
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1.4.6 การสงเสริมและพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

สถิติมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัด

ท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ตลอดจนได้พัฒนาระดับคุณภาพ

ชีวิต ซึ่งข้อมูลส�าคัญที่ต้องการใช้ ได้แก่ การเกิด การตาย การเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล ลักษณะความ

เปนอยูแ่ละสภาพทางสงัคมของประชาชน เปนต้น จะเหน็ได้ว่า ข้อมลูนัน้มส่ีวนส�าคญัสามารถน�ามาวเิคราะห์ 

และพัฒนา เพื่อส่งเสริมชีวิตความเปนอยู่ของประชาชนได้ นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาสังคมได้มีการท�าวิจัยในด้านนี้ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเปนสุขในระดับพื้นที่บนฐานพุทธธรรม เปนต้น

1.5 สถิติที่ใช ในชีวิตประจ�าวัน
เราได้เรียนรู้แล้วว่าสถตินิัน้ถกูน�าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ถ้ามองสถติเิปนสิง่ที่ใกล้ตวัและเกีย่วข้อง

กับชีวิตประจ�าวันจะมีอะไรบ้าง เราสามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี้

1. ขอมูลสวนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ น�้าหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน และ

เงินเดือน เปนต้น

2. ขอมลูในครวัเรอืน ได้แก่ ค่าอปุโภคและบรโิภค รายได้ต่อครัวเรือน ค่าท่องเท่ียว และค่าลดหย่อน

ภาษี เปนต้น 

3. ขอมูลการศึกษา ได้แก่ จ�านวนโรงเรียนประถมที่ได้มาตรฐาน อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อมูลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เปนต้น

4. ขอมูลดานเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่าง ๆ  การเคล่ือนไหวของราคา 

หลักทรัพย์ในตลาดหุ้น และการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่จ�าเปนต่อการบริโภค เปนต้น 

5. ขอมูลจากตางประเทศ ได้แก่ การพยากรณ์อากาศ ผลการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ  และสถิติการ

แข่งขันกีฬา

ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเปนสถิติท่ีรับทราบจากการอ่าน การฟัง หรือรับชม จากสื่อต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเปน

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือจากสื่อออนไลน์ สามารถน�าข้อมูลสถิติเหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจ�าวัน จะเห็นได้ว่าข้อมูลสถิตินั้นล้วนมีความเชื่อมโยงกัน สามารถน�ามาใช้ตัดสินใจและใช้ประโยชน์ได ้

หลากหลาย เช่น ใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ชีวิต ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสรุปปัญหา ตลอดจน

การหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การใช้สถิติกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การใช้ข้อมูลของเพศ อายุ น�้าหนัก และส่วนสูง ในการประเมิน

ทางกายภาพว่า แต่ละเพศในแต่ละช่วงอายนุัน้ ควรมนี�า้หนกัเท่าใดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัส่วนสงู การใช้สถติกิบั

ข้อมูลในครัวเรือน เช่น การค�านวณค่าอุปโภคและบริโภคเพื่อให้เพียงพอต่อรายได้ต่อครัวเรือน การวางแผน
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ในการท่องเที่ยวเพื่อน�าค่าใช้จ่ายไปเปนค่าลดหย่อนภาษี การใช้สถิติกับข้อมูลการศึกษา เช่น การวางแผน

การศึกษาให้กับบุตรหลาน โดยศึกษาข้อมูลจากจ�านวนโรงเรียนประถมท่ีได้มาตรฐานและเปรียบเทียบข้อมูล 

จากอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการวางแผนในระยะยาวส�าหรับ 

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจากข้อมูลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

การใช้สถิติกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น การศึกษาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ  เพื่อการท�า

ก�าไรในระยะยาว การใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นเพ่ือประกอบการซ้ือขายหุ้น 

การใช้ข้อมลูของการเปลีย่นแปลงราคาสนิค้า ทีจ่�าเปนต่อการบรโิภคในการซือ้สนิค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต 

การใช้ข้อมลูจากต่างประเทศ เช่น เมื่อต้องเดนิทางไปต่างประเทศ จะใช้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ เพ่ือตดัสนิใจ 

และวางแผนการท่องเที่ยว เปนต้น

1.6 ประเภทของสถิติ
ในการศกึษาเกีย่วกบัประเภทของสถตินิัน้ จะต้องท�าความเข้าใจกบัข้อมูล ซึง่ข้อมูลนัน้สามารถพิจารณา

เปน 2 ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่ ประชากรและตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้

1. ประชากร (Population) หมายถงึ ทกุหน่วยในสิง่ท่ีเราสนใจ ซึง่สามารถเปนคน สตัว์ สิง่ของ หรือ

เหตุการณ์ที่เราสนใจก็ได้ ค่าที่แสดงลักษณะของประชากร เรียกว่า พารามิเตอร์ (Parameter) 

ตัวอยางที่ 1.1 ถ้าเราสนใจท่ีคะแนนเฉลี่ยของวิชาหลักสถิติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ซึ่งได้เท่ากับ 29 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 40) ประชากรคือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทกุคนทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาหลกัสถติ ิคะแนนเปนข้อมูลทีท่�าการวัด ขณะทีค่ะแนนเฉล่ีย 29 เปนค่าพารามิเตอร์

ประชากรที่สนใจนี้ เราอาจเรียกได้ว่าเปน ประชากรเป้าหมาย (Target Population) โดยสามารถระบุ

ขนาดของประชากรก�ากับไว้ นิยมใช้สัญลักษณ์ N เช่น ประชากรขนาด N (Population Size N) เมื่อ N คือ

จ�านวนสมาชิกที่ประกอบกันเปนประชากรนั้น ๆ  ท�าให้ทราบลักษณะกว้าง ๆ  ของประชากร เช่น ถ้ามีนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงทะเบียนเรียนวิชาหลักสถิติจ�านวนท้ังหมด 66 คน จะเรียกประชากร 

เป้าหมายกลุ่มนีว่้า ประชากรนกัศึกษาขนาด 66 นอกจากนีป้ระชากรยงัสามารถแบ่งออกเปน 2 ชนดิ กล่าวคอื 

ถ้าประชากรประกอบด้วยสมาชิกที่มีจ�านวนจ�ากัดและเราสามารถนับจ�านวนสมาชิกได้แน่นอน จะเรียกว่า 

ประชากรจ�ากัด (Finite Population) 

แต่ถ้าสมาชิกของประชากรนั้นมีจ�านวนมาก จนเราไม่สามารถนับจ�านวนสมาชิกได้แน่นอน จะเรียกว่า 

ประชากรอนันต์ (Infinite Population) ตัวอย่างของประชากรจ�ากัด ได้แก่ จ�านวนของลูกค้าที่เข้ามาซื้อ

สินค้าจากร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลา 2 ชั่วโมงท่ีก�าหนด ซึ่งจ�านวนลูกค้าอาจเข้ามาจ�านวนมากไม่เท่ากันใน

แต่ละช่วงเวลา แต่สามารถนับจ�านวนรวมกันได้ว่ามีลูกค้าจ�านวนมากเท่าใดที่เข้ามาซื้อสินค้า ตัวอย่างของ

ประชากรอนันต์ ได้แก่ เม็ดทรายใน 1 กอง น�้าหนักแรกเกิดของคนทุกคนในโลกนี้ จ�านวนคนเกิดในแต่ละวัน 
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เปนต้น ถ้าประชากรที่เราสนใจนั้นมีขนาดใหญ่มาก เช่น N มีขนาด 500,000 หน่วย ซึ่งท�าให้ยากต่อการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลมาก ใช้งบประมาณจ�านวนมาก นอกจากนี้ ถ้าต้องการผล 

การศกึษาอย่างรวดเร็ว เราจงึต้องท�าการเลอืกข้อมลูเพยีงบางส่วนของประชากร เพ่ือเปนตวัแทนของประชากร

นั้น ซึ่งเรียกว่า ตัวอย่ำง 

2. ตัวอยาง (Sample) คือสับเซตของประชากรท่ีเราสนใจ ซึ่งโดยปกติมักจะบอกขนาดไว้ด้วยเช่น

เดียวกับประชากร นิยมใช้สัญลักษณ์ n เช่น ตัวอย่างขนาด n และค่าที่แสดงลักษณะของตัวอย่างเรียกว่า 

ค่าสถิติ (Statistic) จากรูปที่ 1.2 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและตัวอย่าง

ตัวอย่างประชากร

รูปที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและตัวอย่าง

ตัวอยางที่ 1.2 ผู้ประกอบการธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครมีจ�านวนทั้งหมด 1,547 บริษัท จากการส�ารวจ

หนึ่งได้สอบถามผู้ประกอบการธุรกิจ จ�านวน 516 บริษัท โดยอยากทราบความคิดเห็นของการใช้เฟซบุ๊ก 

(Facebook) ว่าเปนช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์บริษัทนั้นมีประโยชน์หรือไม่ พบว่า 67.64% (349 

บริษัท) ตอบว่ามีประโยชน์ส�าหรับการประกอบธุรกิจ จงอธิบายถึงประชากรและตัวอย่าง

ประชากรคือ ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,547 บริษัท ขณะที่ตัวอย่างคือ 

ผู้ประกอบการธุรกิจจ�านวน 516 บริษัท ในกลุ่มตัวอย่างนี้ ได้ตอบข้อค�าถามเกี่ยวกับประโยชน์ของเฟซบุ๊ก 

พบว่ามีจ�านวน 349 บริษัท หรือ 67.63% มีความคิดเห็นว่าเฟซบุ๊กนั้นมีประโยชน์ ขณะที่ 167 บริษัทหรือ 

32.36% คิดว่า ไม่มีประโยชน์ ค่าสถิติคือ ค่าที่ค�านวณได้จากตัวอย่าง ซึ่งคือ 67.63% และ 32.36% 

เม่ือเราทราบแล้วว่า ข้อมูลนั้นสามารถแบ่งออกได้เปนประชากรและตัวอย่าง ขณะที่สถิตินั้นสามารถ

แบ่งเนื้อหาได้ออกเปน 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมานหรือ

สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1.6.1 สถิติพรรณนา

สถติพิรรณนาเปนสถติทิีว่่าด้วยการจดัการข้อมลู (Organization) การสรปุสาระส�าคญั (Summarization) 

ตลอดจนการน�าเสนอข้อมลู (Display of Data) กล่าวคอื สถติพิรรณนา ได้แก่ การจดักลุม่ข้อมลู การแจกแจง 

ความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (การหาค่ากลาง) การวัดการกระจาย การวัดต�าแหน่งที่ เปนต้น 

ซึ่งอาจน�าเสนอข้อมูลด้วยตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนภาพ 
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ตวัอย่างของการใช้สถติพิรรณนา เช่น ในโรงพยาบาลแห่งหนึง่มผีูป่้วยโรคเบาหวาน จ�านวน 45 คน ได้

วดัปรมิาณน�า้ตาลในเลอืด เราสามารถน�าข้อมลูปรมิาณน�า้ตาลในเลือดท่ีได้จากการวัดมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 

ของน�้าตาลในเลือด ซึ่งค่าเฉลี่ยนี้เปนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อเปนตัวแทนของข้อมูลผู้ป่วยจ�านวน 

45 คน ค่าเฉลี่ยนี้เปนค่าพารามิเตอร์ เพราะได้จากประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ การหาค่ากลางด้วยค่าเฉลี่ยนี้เปน

ระเบียบวิธีการหนึ่งของสถิติพรรณนา เราจะกล่าวถึงสถิติพรรณนาในรายละเอียดในบทที่ 2 ต่อไป

1.6.2 สถิติอนุมาน

จากข้อมูลข้างต้น ถ้าขนาดของประชากรท่ีสนใจน้ันมขีนาดใหญ่ การใช้สถติพิรรณนาในการอธบิาย สรปุ

ส�าคัญของข้อมูลอาจท�าได้ยาก ถ้าข้อมูลนั้นยากต่อการเข้าถึงหรือการเก็บข้อมูลท้ังหมด อาจจะใช้เวลาและ

งบประมาณจ�านวนมาก และอาจมีข้อจ�ากัดอื่น ๆ  ดังนั้นเราจึงใช้สถิติอนุมานในการศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่าง

เพื่อท�าการสรุป (Drawing Conclusions) และน�าผลไปอ้างอิงถึงประชากร โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเปน 

ดังแสดงในรูปที่ 1.3 สถิติอนุมานนั้นประกอบด้วย การประมาณค่า (Estimation) และการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) 

ความน่าจะเปน

การอนุมานทางสถิติ

ประชากร ตัวอย่าง

รูปที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเปนกับสถิติอนุมาน

(ดัดแปลง Walpole, Myers, Myers & Ye, 2014, p. 6)

ตัวอย่างของการใช้สถิติอนุมาน เช่น ในการศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อาจ

จะท�าการศึกษาโดยใช้สถิติอนุมานจากตัวอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากลุ่มหนึ่งจากนักศึกษาทั้งหมด 

อีกหนึ่งตัวอย่างคือ พนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งจ�านวน 7,000 คน ถ้าสุ่มตัวอย่างพนักงานจ�านวน 400 คน 

วเิคราะห์หาค่าทีส่นใจจากตวัอย่าง เช่น ค่าเฉลีย่ของค่าใช้จ่าย แล้วน�าผลท่ีได้ไปอ้างอิงถงึประชากร กล่าวคอื 

ถ้าค�านวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของพนักงาน 400 คน ได้ 340 บาท ต่อวัน อาจจะสรุปได้ว่าพนักงานทั้ง 7,000 คน

นั้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 340 บาทต่อวันด้วย เราจะกล่าวถึงสถิติอนุมานในรายละเอียดในบทที่ 2 ต่อไป



1. จงอธิบายความหมายของค�าว่า ข้อมูล

2. จงอธิบายความหมายของค�าว่า สถิติ

3. จงให้ความหมายของค�าว่า ประชำกรและตัวอย่ำง

4. จงอธิบายว่าค่าตัวเลขใดแสดงถึงพารามิเตอร์ประชากร หรือค่าสถิติของตัวอย่าง 

4.1 จากการส�ารวจคนท�างาน จ�านวน 400,000 คน พบว่ามีค่าเฉล่ียของเงนิเดอืนเร่ิมต้นอยูท่ี่ 13,500 บาท

4.2 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งเปนวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุกหลักสูตร 

เท่ากับ 24 (จากคะแนนเต็ม 40) 

5. จงพิจารณาว่าส่วนใดของข้อความเปนสถิติพรรณนาและส่วนใดที่สามารถสรุปโดยใช้สถิติอนุมานได้ 

5.1 จากกลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์หุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า มีจ�านวน 34% ที่

มีการพยากรณ์ผิดพลาด

5.2 จากกลุ่มตัวอย่างของพ่อแม่พบว่า มี 58% ที่สนับสนุนทางการเงินลูกจนเรียนจบปริญญาตรี 

6. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ

7. จากข้อมูลของการขายรถย่ีห้อฮอนด้าดังแสดงในตารางที่ 1.9 จงอธิบายว่าข้อมูลใดเปนข้อมูลคุณภาพ 

และข้อมูลใดเปนข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตารางที่ 1.7 รุ่นและราคารถของยี่ห้อฮอนด้า

รุนของรถ ราคา (บาท)

City

Jazz

HR–V

Civic Hatchback

CR–V

579,500

555,000

979,000

1,229,000

1,369,000

(ที่มำ : บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด, www.honda.co.th)

n แบบฝึกหัด n
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8. จงระบุว่าข้อมูลต่อไปนี้เปนข้อมูลต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง

8.1 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาปีที่ 4

8.2 ระยะเวลาในการดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์

8.3 ยอดขายของร้านอาหารในแต่ละวัน

8.4 จ�านวนของลูกค้าที่เข้ามารับบริการในร้านอาหารในแต่ละวัน

9. จงอธิบายว่าข้อมูลต่อไปนี้ควรใช้มาตราวัดใดของสถิติ พร้อมทั้งให้เหตุผล

9.1 อุณหภูมิของร่างกาย (ฟาเรนไฮต์) ของนักกีฬาระหว่างการออกก�าลังกาย

9.2 อัตราการเต้นของหัวใจ (จ�านวนครั้งต่อนาที) ของนักกีฬาระหว่างการออกก�าลังกาย

10. จงอธิบายว่าชุดข้อมูลต่อไปนี้ควรใช้มาตราวัดใดของสถิติ พร้อมทั้งให้เหตุผล

10.1 ภาพยนตร์ไทยที่ท�ารายได้มากที่สุด 5 อันดับแรก 

ตารางที่ 1.8 ภาพยนตร์ที่ท�ารายได้มากที่สุด 

ภาพยนตร์ ไทยที่ท�ารายไดมากที่สุด

1. พี่มาก...พระโขนง

2. ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้

3. สุริโยไท

4. ต�านานสมเด็จพระนเรศวร ภาคที่ 1 องค์ประกันหงสา

5. ต�านานสมเด็จพระนเรศวร ภาคที่ 2 ประกาศอิสรภาพ

10.2 ประเภทของภาพยนตร์ 

ตารางที่ 1.9 ประเภทของภาพยนตร์

ประเภทของภาพยนตร์

ภาพยนตร์แอกชัน

ภาพยนตร์ผจญภัย

ภาพยนตร์ตลก

ภาพยนตร์ชีวิต

ภาพยนตร์สยองขวัญ

หมำยเหตุ : ดาวน์โหลดเฉลยได้ที่ https://downloads.se–ed.com
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