
บทที่ 2  การแจกแจงความถี่

56

สารบัญ

6

32

20

46

บทที่ 1  สถิติบรรยาย 

- ความหมายของสถิติ
- ค�าส�าคัญในสถิติ 
- กระบวนการทางสถิติ
- ประเภทของข้อมูล
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การน�าเสนอข้อมูล
- การส�ารวจความคิดเห็น

บทที่ 3  การวัดค่ากลางของข้อมูล

บทที่ 4   การวัดต�าแหน่งที่ของข้อมูล

- การวัดต�าแหน่งที่ของข้อมูลหรือต�าแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล

บทที่ 5  การวัดการกระจายของข้อมูล 

- การวัดการกระจายสัมบูรณ์
- การวัดการกระจายสัมพัทธ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง
   และการกระจายตัวของข้อมูล



96

146

215

286

72

83

บทที่ 6  การแจกแจงแบบปกติ

- คะแนนมาตรฐาน 
- การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

แนวข้อสอบและเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด

ชุดที่ 1 

บทที่ 7  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
  
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
- แผนภาพการกระจาย
- การประมาณค่าผ่านระเบียบวิธีก�าลังสองน้อยสุด
- ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

แนวข้อสอบและเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด

ชุดที่ 2 

แนวข้อสอบและเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด

ชุดที่ 3 

แนวข้อสอบและเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด

ชุดที่ 4
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บทที่

สถิติภาคบรรยาย
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สถิติภาคบรรยาย

หากกล่าวถึงสถิติ ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงข้อมูลตัวเลข เช่น รายได้ประชาชาติ (GDP) อัตราการเกิด
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปริมาณน�้าฝนในช่วงเดือนกันยายน ปริมาณการส่งออกสินค้า
เกษตรกรรมท้ังหมดภายในประเทศ ซึ่งจะพบว่ามีแต่ตัวเลขและดูไกลตัว แต่ในความเป็นจริงสถิตินั้น 
ค่อนข้างใกล้ตัว และบางครั้งสถิติก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นข้อมูลตัวเลข แต่สามารถเป็นคะแนนความนิยมหรือ
ความคิดเห็นก็ได้ เช่น คะแนนความนิยมนักแสดงหน้าใหม่ รายการสินค้าขายดีประจ�าร้านกาแฟ 

สถิติเป็นวิชาที่พูดถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล หาข้อสรุป เพื่ออธิบายหรือตอบค�าถาม
ปัญหาที่สนใจ โดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นซ�้าๆ แล้วน�ามาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

เป็นการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นจากค่าวดัต่างๆ แล้วน�ามาจดัระเบยีบเพื่อสรปุข้อมูลทีส่นใจ และน�าเสนอ 
โดยอธบิายลกัษณะกว้างๆ เช่น ค่าโน้มสูส่่วนกลาง ค่าวดัการกระจาย การแจกแจงความถี ่ตาราง แผนภมูิ 
แผนภาพ กราฟ

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออธิบายข้อมูลท้ังหมด อาจใช้ทฤษฎ ี
ความน่าจะเป็นช่วยในการคาดคะเนข้อมลู เช่น การศกึษาตวัแทน (ตวัอย่าง) จากข้อมลูทัง้หมด (ประชากร)  
แล้ววิเคราะห์เพื่อหาค�าตอบ

ความหมายของสถิติ

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

     สาระน่ารู้

หลายคนอาจสงสัยเพราะเคยได้ยินค�าว่าสถิติจากที่อื่น เช่น การแข่งขันกีฬาที่นักข่าว 
พูดว่า “คุณผู้ชมคะ วันนี้สถิติโลกได้ถูกท�าลายลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ” ไม่ว่าจะเป็นสถิติจาก
การท�าคะแนนสูงสดุ การกนิได้มากทีส่ดุ หรอืการเล่นกฬีาท่ีได้คะแนนสูงขึน้ สถติิในท่ีนีห้มายถงึ 
ข้อมูลตวัเลขหรอืคะแนนในอดตีทีเ่คยบนัทกึไว้สงูสดุ เมื่อคนใหม่ได้คะแนนสงูกว่าเก่าจงึเรยีกว่า 
การท�าลายสถิติ ซึ่งสถิติประเภทนี้ไม่นิยมใช้ในวิชาคณิตศาสตร์
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สถิติในทางคณิตศาสตร์เป็นการอธิบายข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือตัวเลขท่ีเกิดความ
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่มีความแปรปรวนมากเกินไปอาจส่งผลให้บางคร้ังไม่สามารถคาดเดา
ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ จึงต้องอาศัยกระบวนการทางสถิติ โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อใช้อธิบายประชากรทั้งหมด

1. ประชากร (Population) 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

3. พารามิเตอร์ (Parameter) 

4. ค่าสถิติ (Statistics) 

5. ค่าสังเกต (Observation) 

หมายถงึ ข้อมลูทัง้หมดทีส่นใจศกึษา อาจมาในรปูของบคุคลเพยีงคนเดียว กลุ่มคน สัตว์ ส่ิงของ เช่น 
รายได้เฉล่ียของคนไทย ประชากรคือคนไทยทุกคน หรือคะแนนสอบ O-NET เฉลี่ยของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน

หมายถึง กลุ่มย่อยหรือบางส่วนของประชากรทั้งหมด เช่น ถ้าต้องการหาน�้าหนักเฉล่ียของผู้หญิง 
วัย 18 ปี จึงท�าการสุ่มผู้หญิงวัย 18 ปีกลุ่มหนึ่งมาศึกษา ผู้หญิงกลุ่มนี้จะเรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง

คอื ตวัแปร หรอืปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบกบัเหตกุารณ์หรอืประชากร และหมายถงึค่าต่างๆ ที่ได้จาก
การค�านวณข้อมูลทั้งหมด (ประชากร)

คอื ผลลพัธ์ที่ได้จากกระบวนการทางสถติโิดยใช้ข้อมลูบางส่วน และหมายถึงค่าที่ได้จากการน�าข้อมลู
จากกลุ่มตัวอย่างมาค�านวณ เพื่อใช้อธิบายหรืออนุมานข้อมูลทั้งหมด

คือ ค่าจากข้อมูลแต่ละตัว และหมายถึงค่าของข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บข้อมูล

สถติน้ัินแตกต่างจากคณติศาสตร์บทอื่นๆ บทนีจ้งึมคี�าศัพท์ส�าคัญบางค�าท่ีควรรูแ้ละเข้าใจความหมาย 
ดังนี้

ค�าส�าคัญในสถิติ
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สถิติภาคบรรยาย

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู (Collection of Data)

2. การน�าเสนอข้อมูล (Presentation of Data)

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)

 4. การตีความข้อมูล (Interpretation of Data)

เป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัมาก เพราะถ้าข้อมลูมีคณุภาพกจ็ะสามารถน�าข้อมลูไปใช้ต่อได้ง่าย ผลลพัธ์ที่ได้
จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลากหลายวิธี เช่น การท�าส�ามะโน การส�ารวจ 
การสังเกต การสอบถาม และการทดลอง ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ควรเลือกใช้ตาม 
ความเหมาะสมของลักษณะข้อมูล 

เป็นการน�าเสนอข้อสรุปที่ได้จากการเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะน�าเสนอในรูปแบบท่ี
เข้าใจง่าย ตรงประเด็น อาจมีการเช่ือมโยงข้อมูลให้เห็นภาพอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับปัญหาหรือ 
ค�าตอบที่เกิดขึ้น การน�าเสนอมีหลายประเภท ควรเลือกตามความเหมาะสม เช่น การน�าเสนอข้อมูล 
ในรปูบทความ การน�าเสนอข้อมลูในรปูตาราง การน�าเสนอข้อมลูในรปูกราฟ การน�าเสนอข้อมลูในรปูแผนภาพ

เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลหรือจากข้อมูลท่ีถูกน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ มาวิเคราะห ์
เพื่อหาข้อสรุปและตอบปัญหา ในการวิเคราะห์เบื้องต้นจะใช้ความรู้จากสถิติพรรณนา โดยค�านวณจาก
ตัวแทนของข้อมูล การกระจายตัว ส่วนการวิเคราะห์ขั้นสูงจะใช้ความรู้จากสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเล็ก) ไปคาดคะเนประชากร (กลุ่มใหญ่) 

เป็นการสรุปข้อมูลพร้อมบอกเหตุผลจากการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลว่า สุดท้ายแล้วข้อมูลน้ีดี
หรือไม่ดีอย่างไร จากกราฟได้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์บอกอะไร ตรงกับสมมติฐานหรือไม่ 
แล้วควรท�าอย่างไรกับข้อมูลชุดนี้ หรือสามารถน�าข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดอย่างไร

คือ การน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ไปจนถึงคาดคะเนค�าตอบที่จะได้จากข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

กระบวนการทางสถิติ 
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  การวเิคราะห์ข้อมลู 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 
    คือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เป็นการสรุปลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ หรือ

ค�านวณเบือ้งต้น เช่น การแจกแจงความถ่ี การหาสดัส่วนร้อยละ ค่าเฉลีย่ พสิยั ความแปรปรวน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
   คือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน เป็นการสรุปถึงประชากรด้วยข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่าง เช่น วิเคราะห์ความแปรปรวน โค้งปกติ ทดสอบสมมติฐาน อนุกรมเวลา วิเคราะห์
ความถดถอย

 
ดังนั้น ถ้าข้อสอบในระดับ ม.ปลาย (หลักสูตรใหม่) ถามถึงกระบวนการทางสถิติต้อง 

ตอบว่า เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน�าเสนอข้อมูล ส่วนในหลักสูตรเก่าหรือระดับ
มหาวิทยาลัยต้องมีขั้นตอนการตีความข้อมูลเพิ่มมาเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

       สาระน่ารู้

 ส�าหรับกระบวนการทางสถิติ ในหลักสูตรเก่าถูกแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ เรียงล�าดับ
ตามนี้ คือ เก็บข้อมูล น�าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และตีความข้อมูล โดยห้ามสลับขั้นตอน 
แต่ส�าหรบัหลกัสตูรใหม่ กระบวนการทางสถติเิหลอืเพยีงแค่ 3 ขัน้ตอน คือ เกบ็ข้อมลู วเิคราะห์
ข้อมูล และน�าเสนอข้อมูล เพราะขั้นตอนตีความข้อมูลเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจาก 
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ซึ่งส่วนใหญ่พบได้ในบทท้ายๆ ของหนังสือ 

หลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่

เก็บข้อมูล
น�าเสนอข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
ตีความข้อมูล

เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
น�าเสนอข้อมูล
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สถิติภาคบรรยาย

1. แบ่งตามลักษณะของข้อมลู

ข้อมลู (Data) หมายถงึ ข้อความทีเ่ป็นจรงิหรอืสิง่ท่ีบ่งบอกถงึสภาพ สถานการณ์ อาจเป็นตัวเลข 
หรอืข้อความก็ได้ โดยมข้ีอจ�ากดัด้านการเกบ็ข้อมลูคอืเวลาและทรพัยากร ข้อมูลนัน้แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ 
ได้แก่

ประเภทของข้อมูล

เป็นข้อมลูท่ีสามารถวดัค่าออกมาได้เป็นปริมาณ ขนาด ตัวเลข และสามารถเปรยีบเทยีบค่ามากน้อย
กันได้โดยตรง ได้แก่ คะแนนสอบ น�้าหนัก ส่วนสูง อายุ จ�านวนสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ ปริมาณลูกค้า
ทีเ่ข้ามาใช้บริการสวนสนกุ จ�านวนเงนิในกระเป๋าสตางค์ ราคาตัว๋เครื่องบนิไปกลับประเทศไทย-ญีปุ่่น ราคา
น�้ามันเบนซิน จ�านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดค่าออกมาได้แน่นอน ข้อมูลมีลักษณะเฉพาะตัว อาจเป็นข้อมูลตัวเลขที่มี
คุณสมบัติพิเศษแต่ไม่สามารถเปรียบเทียบค่ามากน้อยได้ บางครั้งมาในรูปของข้อมูลความรู้สึก ความ 
คิดเห็น และข้อความ เช่น ผลโหวตคะแนนความชื่นชอบศิลปิน เพศของคนในครอบครัว สีปากกา ต�าหน ิ
บนสินค้า

เป็นข้อมูลที่ช่วงเวลามีผลต่อลักษณะของข้อมูล ข้อมูลมักมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงไป 
ตามกาลเวลา โดยช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งช่วงเวลาระยะสั้นและระยะยาว เช่น ยอดขาย 
เสือ้กนัหนาวในช่วงฤดรู้อนและฤดหูนาว ราคาน�า้มนัในช่วงไตรมาสที ่2 ราคาอาหารในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา

เป็นข้อมลูท่ีมปัีจจยัเกีย่วกบัภมูศิาสตร์เข้ามาเกีย่วข้อง เพราะข้อมลูนัน้เปล่ียนแปลงไปตามสถานท่ีต้ัง
หรือต�าแหน่งที่สนใจในข้อมูลประเภทนั้น เช่น ราคาอาหารในร้านริมถนนกับราคาอาหารบนโรงแรมหรู 
ปรมิาณการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ในแต่ละประเทศ ราคาเครื่องดื่มในประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ สภาพอากาศ
ของแต่ละจังหวัด

1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)

1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)

1.3 ข้อมูลกาลเวลา (Chronological Data)

1.4 ข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographical Data)
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ข้อมลูบางประเภทนัน้มคีวามสบัสน ต้องระวงัในการเลอืกตอบ เพราะข้อมลูบางชนดิสามารถเป็นได้
มากกว่าหนึง่ประเภท บางชนดิขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจ บางชนดิขึน้อยู่กบัความโดดเด่นและความเหมาะสม
ของข้อมูล

     สาระน่ารู้

ส�าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่สามารถวัดค่า
ออกมาได้เป็นปริมาณ ขนาด ตัวเลข สามารถแบ่งแยกข้อมูลได้อีก 2 ประเภท 
เพื่อความละเอียดในการเก็บข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น

1.  ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) 
     หมายถึง ข้อมูลตัวเลขที่มีลักษณะเป็นจ�านวนเต็ม หรือจ�านวนนับ  

         ไม่อยูใ่นกลุม่ทศนยิม เช่น จ�านวนเดก็ๆ ในสังกดัช่องทีว ีจ�านวนเสือ้ผ้า 
           ภายในร้านค้า จ�านวนแฟนเก่าทีเ่คยคบ 

2.  ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data)
      หมายถงึ ข้อมลูทีเ่ป็นตวัเลขอะไรก็ได้ภายใต้ช่วงทีก่�าหนด สามารถ 

      เป็นทศนิยมได้ เช่น อุณหภูมิภายในห้องเรียน ราคาน�้ามันเบนซิน  
          น�้าหนักของคนที่ประสบโรคอ้วน

ตัวอย่าง

เวลาเที่ยงตรง ขณะเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ภายในร้านเต็มไปด้วยเมนูต่างๆ ทั้งธรรมดา 
พเิศษ ต้มย�า และต้องตดัสนิใจเลอืกก๋วยเตีย๋วหนึง่ชามเพื่อเป็นอาหารกลางวนั การเลอืกก๋วยเตีย๋ว 1 ชาม 
คือการเก็บข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นข้อมูลประเภทใด

ข้อมูลเชิงปริมาณ : หากมองที่ราคาเป็นตัวตั้งพร้อมดูเงินในกระเป๋า และสั่งเมนูราคาต�่า คือ 
      การตัดสินใจผ่านตัวเลขที่เป็นราคา 

ข้อมลูเชงิคณุภาพ : หากเลอืกต้มย�ากุง้เพราะชอบกนิเผด็และชอบเมนตู้มย�า จะเป็นการตดัสนิใจ 
      ผ่านความรู้สึกและความชอบ  

ข้อมลูกาลเวลา : สมยัก่อนก๋วยเตีย๋วชามละสลงึ ระหว่างท่ีสัง่อาหารจงึเปรยีบเทยีบราคาก๋วยเตีย๋ว 
      ในอดีตกับตรงหน้า

ข้อมูลภูมิศาสตร ์: เปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวที่กินที่โรงเรียนกับก๋วยเตี๋ยวที่กินบนห้างสรรพสินค้า  
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2. แบ่งตามแหล่งทีม่าของข้อมลู แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. การเก็บข้อมูลจากทะเบียนประวัติหรือการบันทึก

เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลเป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายวิธี 
เช่น การสมัภาษณ์ การทดลอง การสงัเกต การส�ารวจ หรอืการส�ามะโน วธิกีารนี้ได้ข้อมลูทีถ่กูต้องแม่นย�า
ตามที่ต้องการ แต่เป็นวิธีที่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง

โดยทั่วไปภายในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจดบันทึกข้อมูลไว้เสมอ 
จึงสามารถขอข้อมูลจากทะเบียนประวัติภายในหน่วยงานได้ วิธีนี้เป็นวิธีท่ีประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ทั้งยังสะดวกรวดเร็ว เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษา ข้อมูลความประพฤติของนักเรียน

เป็นข้อมลูทีผู่้ใช้ข้อมลูไม่ได้เกบ็จากแหล่งทีม่าของข้อมลูด้วยตนเอง แต่มคีนเกบ็รวบรวมข้อมลูไว้แล้ว 
และสามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้ทันที ข้อมูลที่ได้อาจเป็นข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว  
จึงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ข้อมูลอาจขาดความน่าเชื่อถือและมีจุดผิดพลาดได้

2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ได้มานั้นอาจมีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ หรืออาจเป็นได้ทั้ง
ข้อมลูเชงิปรมิาณและข้อมลูเชิงคณุภาพ ส�าหรบัข้อมลูทตุยิภมูอิาจเกบ็ข้อมลูได้จากการค้นคว้าผ่านหนงัสือ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคนรวบรวมไว้ให้แล้ว แต่ต้องระวังเร่ืองความผิดพลาดและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ส�าหรับข้อมูลปฐมภูมินั้นสามารถแบ่งวิธีการเก็บข้อมูลได้ 4 วิธี ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตัวอย่าง

ครูวิชาประวัติศาสตร์สั่งให้ท�ารายงานเรื่องประวัติของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยต้องค้นคว้า
ด้วยตนเอง การค้นคว้าหาข้อมูลนี้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลแบบใด

-  หากเดนิทางไปยงัวดัเพ่ือศกึษาประวตัศิาสตร์ด้วยตนเองทัง้หมดโดยไม่พึง่ข้อมลูจากแหล่งทีม่า 
         อื่นๆ การเก็บข้อมูลแบบนี้ถือเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

- หากศึกษาจากแหล่งที่มาอ่ืน เช่น หนังสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคนรวบรวมไว้ แม้จะค้นคว้า 
         ด้วยตนเองแต่ก็ถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
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2. การเก็บข้อมูลโดยการส�ารวจ

เป็นการหาข้อมูลจากสิ่งที่สนใจโดยตรง การส�ารวจต้องมีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) คือ 
รายการของประชากรท้ังหมดท่ีสนใจศึกษา วิธีการนี้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่น ต้องการทราบ 
ความคดิเหน็ของคนกรงุเทพฯ ทีม่ต่ีอรฐับาล กรอบตวัอย่างของการส�ารวจนีค้อื รายชื่อผูอ้าศยัในกรงุเทพฯ 
อาจเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยตรง หรือสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต สามารถ 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

ข้อดี-ข้อเสียของการส�ารวจแต่ละแบบ

2.1 การส�ามะโน (Census)

2.2 การส�ารวจตัวอย่าง (Sample Survey)

การส�ามะโน
(Census)

การส�ารวจตัวอย่าง 
(Sample Survey)

ข้อดี ข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดในประชากร
1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2. เก็บข้อมูลได้เร็ว
3. ข้อมูลดี งานน้อย คุมได้ทั้งหมด

ข้อเสีย
1. เสียเวลาและค่าใช้จ่าย
2. เก็บข้อมูลไม่ทันใช้งาน
3. ข้อมูลมีจ�านวนมาก อาจควบคุมไม่ได้  

1. กลุ่มตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมประชากร
2. ถ้าสุ่มน้อยไป ข้อมูลผิดและใช้งานไม่ได้

คือ การเก็บข้อมูลจากประชากรครบทั้งหมดทุกข้อมูล เช่น รายได้ของพนักงานบริษัท 
      ในกรงุเทพฯ ประชากรคอืพนกังานบรษิทัทกุคนในกรงุเทพฯ และต้องสอบถามทกุคนเกีย่วกบัรายได้  
    วธิกีารนีเ้สยีเวลาและค่าใช้จ่ายสงูมาก อกีทัง้ข้อมลูอาจล้าสมยัได้ เพราะกว่าจะสอบถามครบทุกคน  
    คนแรกๆ ที่ถามไปอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วได้ วิธีนี้จึงนิยมใช้กับประชากรกลุ่มเล็ก เช่น รายได้ของ 
      พนักงานประจ�าห้างแห่งหนึ่งที่อายุไม่เกิน 20 ปี  

คือ การเก็บข้อมูลเพียงบางส่วนของประชากร สุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยต้องเป็น   
        ตัวแทนที่ด ีหมายถึง ข้อมูลที่สุ่มมาต้องครอบคลุมประชากรทุกส่วน เช่น รายได้ของพนักงานบริษัท 
    ในกรุงเทพฯ ท�าโดยสุ่มคนในกลุ่มนี้มาเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมครบทุกช่วง และต้องสุ่มในสัดส่วน 
      ที่ใกล้เคียงกันเพื่อใช้อ้างอิงถึงประชากรทั้งหมด
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3. การเกบ็ข้อมูลจากการทดลอง

1. การน�าเสนอที่ไม่มีแบบแผน (Informal Presentation)

2. การน�าเสนอที่มีแบบแผน (Formal Presentation)

4. การเก็บข้อมูลจากการสังเกต

ในบางครั้ง หากข้อมูลที่ต้องการนั้นไม่สามารถหาได้โดยตรงจากการส�ารวจ หรือข้อมูลนั้นไม่ชัดเจน
มากพอ ท�าให้ต้องใช้การทดลองเพ่ือเก็บข้อมูลแทน เช่น การเลือกเครื่องส�าอาง เพราะผลิตภัณฑ์ของ
แต่ละแบรนด์นั้นให้สีที่แตกต่างกัน การจะเลือกสีที่เข้ากับสภาพผิวมากที่สุดจึงต้องอาศัยการทดลองใช้ 
หรือลองทาลงบนผิวเพื่อเก็บข้อมูลว่าแบบใดเหมาะสมที่สุดแล้วจึงตัดสินใจซื้อ

เป็นการน�าเสนอที่ไม่มีกฎเกณฑ์หลักการส�าคัญ หรือจ�านวนข้อมูลท่ีต้องน�าเสนอมีไม่มากนัก เช่น 
การน�าเสนอในรูปบทความ คือการน�าเสนอเนื้อหาข้อมูลทั่วไปที่ใช้ตัวเลขประกอบข้อความ

เป็นการน�าเสนอทีม่กีฎเกณฑ์ส�าคญั มรูีปแบบทีแ่น่นอนตามหลกัการ ควรเลอืกประเภทให้เหมาะสม 
เช่น การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟและแผนภาพ

การสังเกตน้ันแตกต่างจากการส�ารวจ เพราะการสังเกตอาจใช้แค่สายตาในการเก็บข้อมูล บางครั้ง
ค�าตอบที่ได้จากแบบสอบถามอาจเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดเพราะคนไม่พูดความจริง การสังเกตจากพฤติกรรม
จึงเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง เช่น ระหว่างเดินทางไปโรงเรียน อาจสังเกตได้ว่ารถเมล์สายใดว่าง สายใดคน
แน่น สายใดขับเร็ว และสายใดเหมาะสมกับช่วงเวลาเร่งด่วน

เป็นการน�าเสนอข้อมลูที่ได้จากการรวบรวมแล้วจดัเป็นหมวดหมูใ่ห้มคีวามสมัพันธ์เกีย่วข้องกนั เพื่อ
ให้สะดวกในการอ่าน ง่ายต่อการอธิบายผลการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

การน�าเสนอข้อมูล

1. ตารางแบบทางเดียว (One-way Table)
2. ตารางแบบสองทาง (Two-way Table)
3. ตารางแบบหลายทาง (Multi-way Table)
4. ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution Table)
5. ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ (Relative Frequency 
   Distribution Table)

การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง

Data Frequency


