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“จากรายงานสถานการณคุณภาพอากาศโลก ป พ.ศ. 2561
จัดทําขึ้นโดย IQAir AirVisual และเผยแพรขอมูล
โดยกรีนพีซของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
พบวา ประเทศไทยมีคุณภาพอากาศที่สงผลกระทบตอ
สขุภาพเปนอนัดับ 3 รองจากอนิโดนีเซยีและเวยีดนาม1”

การวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่1
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ผลการเรียนรู้
• ประยุกต ใชความรูทางสถิติในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ขอมูล • ตําแหนงที่ของขอมูล
• คากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน คาเฉลี่ยเลขคณิต)  • คาการกระจาย (การกระจายสัมบูรณ การกระจายสัมพัทธ)
• การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ • การแปลความหมายของคาสถิติ

ที่มา : คลังภาพ อจท.

 1
คุณภาพอากาศโลก. สืบคนเมื่อ 15 ตุลาคม 2562, จาก https://www.greenpeace.org/thailand/press/3257/

global-aqi-2018/
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คากลางของขอมูล

 เปนตัวแทนและอธิบายลักษณะของขอมูลแตละชุด ซึ่งสะดวกตอการจดจําและสรุปเรื่องราว

ที่สําคัญของขอมูลชุดนั้น ๆ  คากลางที่สําคัญ ไดแก

คาเฉลี่ยเลขคณิต เปนคาที่ไดจากการนําคาของขอมูลทุกคามาบวกกันแลวหารดวยจํานวน

ขอมูลทั้งหมด ดังนั้น คาเฉลี่ยเลขคณิต = 
ผลรวมของขอมูลทั้งหมด

จํานวนขอมูลทั้งหมด

มัธยฐาน เปนคาท่ีอยูตําแหนงตรงกลางของขอมูลที่จัดเรียงขอมูลจากนอยไปมากหรือ

จากมากไปนอย โดยตําแหนงตรงกลางของขอมูลที่เรียงลําดับแลว สามารถคํานวณไดจาก

จํานวนขอมูลทั้้งหมด + 1
2

 ในกรณีที่จํานวนขอมูลเปนจํานวนคู จะหามัธยฐานไดจากคาเฉล่ีย

เลขคณิตของขอมูลคูที่อยูตําแหนงตรงกลาง 

ฐานนิยม เปนคาของขอมูลที่เกิดขึ้นซํ้ากันมากที่สุดหรือมีความถี่สูงสุดในขอมูลชุดนั้น 

หากขอมลูชดุนัน้มคีวามถีส่งูสดุเทากนัมากกวา 2 คา หรือมีความถีเ่ทากนัทัง้หมด หรือไมมีขอมูล

ซํ้ากัน จะถือวาขอมูลชุดนั้นไมมีฐานนิยม

สมบัติของสัญลักษณแทนการบวก Σ
 กําหนด xi และ yi แทนคาขอมูลตัวที่ i โดยที่ i = 1, 2, 3, ..., N และ c เปนคาคงตัวใด ๆ

 1. Σ c = Nc

  เชน Σ 3 = 3 + 3 + ... + 3 = 10 × 3 = 30

 2. Σ cxi = cΣxi

  เชน Σ 3xi = 3x1 + 3x2 + ... + 3x10  = 3(x1 + x2 + ... + x10)  =  3Σxi

 3. Σ (xi + yi) = Σxi + Σ yi

  เชน Σ (xi + yi) = (x1 + y1) + (x2 + y2) + ... + (x10 + y10)

    = (x1 + x2 + ... + x10) + (y1 + y2 + ... + y10)  =  Σxi + Σ yi

 4. Σ (xi - yi) = Σxi - Σ yi

  เชน Σ (xi - yi) = (x1 - y1) + (x2 - y2) + ... + (x10 - y10)

    = (x1 + x2 + ... + x10) - (y1 + y2 + ... + y10)  =  Σxi  - Σ yi
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สถิติ เปนศาสตรหรือหลักการท่ีนํามาใชจัดระเบียบขอมูล ขอเท็จจริง หรือหลักฐานตาง ๆ

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบโจทย หรืออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล ซึ่งนําไปสู

แนวทางในการแกปญหาตอไป เชน ครูผูสอนเก็บรวบรวมคะแนนสอบของนักเรียน เพื่อนํามา

วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งทําใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงกระบวนการสอนใหดียิ่งขึ้น

1. ความหมายของสถติิ
 คําวา “สถิติ” มีความหมาย 2 ประการ คือ

1) สถติ ิหมายถงึ จาํนวนหรอืคาท่ีไดจากการเกบ็รวบรวมขอมลู แสดงถึงขอเทจ็จรงิของสิง่ที่

เราสนใจและตองการศึกษา เชน

   •  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนแหงหนึ่ง 

ในปการศึกษา 2562

   • ปริมาณนํ้าฝนในแตละภาคของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2562

   • อัตราการเกิดของเด็กทารกในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2562

2) สถิต ิหมายถึง ศาสตรหรือหลักการที่วาดวยระเบียบวธิีการทางสถิติ ประกอบดวยขัน้ตอน

การดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การนําเสนอขอมูล และ

การแปลความหมายขอมูล เพื่อใหทราบถึงลักษณะของขอมูลในเรื่องที่สนใจศึกษา

2. ประเภทของสถิติ
 สถิติแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1) สถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics) เปนสถติทิีอ่ธบิายลกัษณะตาง ๆ  ของประชากร

ท่ีตองการศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดของประชากร แลวนําขอมููลที่เก็บรวบรวมได

มาคาํนวณ คาทีไ่ดจากการคํานวณ เรยีกวา พารามเิตอร ซึง่นาํไปอธบิายหรอืสรปุเกีย่วกบัลกัษณะ

ของประชากรที่ศึกษาเทานั้น

  ตัวอยางเชน ผลการสํารวจความชื่นชอบทางดานกีฬาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ของโรงเรียนแหงหนึ่ง ปรากฏวา นักเรียนชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุด ซึ่งเราไมสามารถนําขอสรุป

ไปใชกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 ของโรงเรยีนอืน่ ๆ  ไดวาชอบกฬีาฟตุบอลมากทีส่ดุเหมอืนกนั

2) สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เปนสถิติที่อธิบายลักษณะตาง ๆ  ของประชากร

ทีต่องการศกึษา เชนเดยีวกบัสถติเิชงิพรรณนา แตตางกนัทีจ่ะเกบ็รวบรวมขอมูลจากสวนหนึง่ของ

ประชากรเทานัน้ เรยีกวา ตวัอยาง และคาทีไ่ดจากการคาํนวณขอมลูจะเรยีกวา คาสถติ ิซึง่สามารถ

นําไปอางอิงกับประชากรที่ศึกษาได แมจะมีประชากรบางสวนไมถูกเก็บรวบรวมขอมูลก็ตาม

1.1 สถิติและขอมูล (Statistics and Data)
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  ตวัอยางเชน ตองการทราบความสงูเฉลีย่ของนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรทัง้หมด 3,200 คน

ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง โดยเลือกนักศึกษาจํานวน 1,600 คน มาเปนตัวอยางก็สามารถ

สรุปอางอิงไปถึงนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรทั้งหมด 3,200 คนได

3. ประเภทของขอมูล
ขอมูล หมายถงึ ขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ราสนใจศึกษา ซึง่ขอมูลอาจจะอยูในรปูตัวเลขหรอืไม

ก็ได โดยเรียกขอมูลที่ยังไมผานการประมวลผลทางสถิติวา ขอมูลดิบ (raw data) และเรียกขอมูล

ทีแ่ปลงเปนตวัเลขเพือ่นาํมาประมวลผลวา ขอมลูสถติ ิ(statistical data) การทําความเขาใจขอมลู

ที่เก็บรวบรวมมานั้นเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะจะทําใหเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม

 ขอมูลทางสถิติมีหลายประเภท โดยทั่วไปสามารถจําแนกได 2 ลักษณะ ดังนี้

1) การจําแนกประเภทของขอมูลตามแหลงที่มาของขอมูล

  (1) ขอมลูปฐมภมู ิ(primary data) คือ ขอมูลทีผู่ใชเกบ็รวบรวมจากผูใหขอมูล หรือแหลง

ขอมูลโดยตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา เชน การสัมภาษณ การทดลอง สังเกตการณ 

  (2) ขอมลูทตุยิภมู ิ(secondary data) คอื ขอมลูทีผู่ใชไมตองเกบ็รวบรวมจากผูใหขอมลู

หรอืแหลงขอมลูโดยตรง แตไดมาจากแหลงขอมูลทีมี่ผูเกบ็รวบรวมไวแลว เชน ขอมูลจากสํานกังาน

สถิติแหงชาติ ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 2) การจําแนกประเภทของขอมูลตามลักษณะของขอมูล

   (1) ขอมลูเชงิปรมิาณ (quantitative data) เปนขอมลูทีส่ามารถวดัออกมาในรปูของตวัเลข

ไดโดยตรง และสามารถเปรยีบเทยีบไดวา ขอมลูหนึง่มคีามากกวาหรอืนอยกวาอกีขอมูลหนึง่ เชน

ความสูง นํ้าหนัก อายุ จํานวนคนในครัวเรือน ระยะทาง ระยะเวลา รายได ซึ่งขอมูลเชิงปริมาณ

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

    •  ขอมลูชนดิไมตอเนือ่ง (discrete data) คอื ขอมูลทีไ่ดจากการนบั ลกัษณะของขอมลู

เปนจาํนวนเตม็ เชน จาํนวนนกัเรยีน จํานวนสินคา จํานวนผูโดยสารบนรถประจําทาง 

   •  ขอมูลชนิดตอเนื่อง (continuous data) คือ ขอมูลที่ไดจากการวัด ซึ่งเปนขอมูล

ที่มีคาไดทุกคาในชวงที่กําหนด เชน รายได นํ้าหนัก สวนสูง อายุ

   (2) ขอมลูเชงิคณุภาพ (qualitative data) เปนขอมลูทีไ่มสามารถวดัออกมาในรปูของตวัเลข

ไดโดยตรง หรือเปนขอมูลที่แสดงถึงสภาพ สถานะ คุณสมบัติ เชน เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา

ซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพบางลักษณะวัดออกมาเปนลําดับที่หรือลําดับ เชน ระดับความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรมคายอาสาของนักเรียนหองหนึ่ง
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  ถานําขอมูลขางตนมาวิเคราะห แลวไดผลเทากับ 3.8 คะแนน หมายความวา มีความ

พึงพอใจในระดับ “มาก” ซึ่งตัวเลขนี้เปนจํานวนที่ใชแทนขอมูลเชิงคุณภาพจะไมสามารถนําไป

แปลความในเชิงปริมาณได

  นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่อยูในรูปตัวเลข แตเปนขอมูลเชิงคุณภาพ เชน เบอรรองเทา

เลขที่บาน รหัสสินคา จะเห็นวา ตัวเลขที่ไดจากขอมูลเหลานี้ไมสามารถบอกลักษณะที่เปนขนาด

หรือปริมาณได

4. การเกบ็รวบรวมขอมลู
การเก็บรวบรวมขอมลู หมายถึง กระบวนการทีจ่ะทาํใหไดมาซึง่ขอมูล โดยขอมลูทีไ่ดอาจเปน

ขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ และเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลสถิติ มีดังนี้

1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณ 

การสอบถามทางโทรศัพท การสอบถามทางอนิเทอรเนต็ หรอืการสังเกตของผูทีอ่ยูในกลุมทีจ่ะตอง

ใหขอมูลโดยตรง ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนี้ถือวา เปนขอมูลปฐมภูมิและการสํารวจ

แบงออกเปน 2 วิธี คือ

  • การสํามะโน (census) คือ การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติของทุก ๆ  หนวยของประชากร

ที่สนใจศึกษา

  • การสํารวจตัวอยาง (sample survey) คือ การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติจากบางหนวย

ของประชากร ดวยวิธีการเลือกตัวอยาง

2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง เชน การทดลองในหองปฏิบัติการ การทดสอบ

ทางการเกษตร ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนี้ถือวาเปนขอมูลปฐมภูมิ

3) การเกบ็รวบรวมขอมูลจากทะเบยีนหรอืประวัติ หรอืแหลงทีท่าํการเกบ็รวบรวมขอมลูไวแลว 

เชน การเกบ็รวบรวมขอมลูจากสาํนกังานสถติแิหงชาติ การเกบ็รวบรวมขอมูลเกีย่วกบัประวัติของ

นักเรียนจากโรงเรียน ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนี้ถือวาเปนขอมูลทุติยภูมิ

คะแนน ระดับความพึงพอใจ

5 มากที่สุด

4 มาก

3 ปานกลาง

2 นอย

1 นอยที่สุด

คะแนน ระดับความพึงพอใจ

4.50 ขึ้นไป มากที่สุด

3.50 - 4.49 มาก

2.50 - 3.49 ปานกลาง

1.50 - 2.49 นอย

ตํ่ากวา 1.50 นอยที่สุด

แปลผล
คะแนน
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 1.  ใหพิจารณาขอความตอไปนี้ ขอความใดถูกตอง

  1) ขอมูลในงานสถิติ เปนขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพ

  2) ขัน้ตอนการดาํเนินการทางสถติปิระกอบดวยการเกบ็รวบรวมขอมูลและการนาํเสนอขอมูล

  3) สถิติแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน

  4) สถิติเชิงพรรณนาทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง

  5) ตัวอยาง หมายถึง สวนหนึ่งของประชากร ซึ่งเลือกมาเปนตัวแทนของประชากร

  6) คาที่คํานวณไดจากขอมูลที่เก็บรวบรวมจากประชากร เรียกวา พารามิเตอร

  7) คาสถิติ คํานวณไดจากขอมูลที่เก็บรวบรวมจากตัวอยาง

  8) ผลสรุปที่ไดจากประชากรที่ศึกษาสามารถนําไปสรุปอางอิงประชากรกลุมอื่นได

  9) ประชากร คือ กลุมของขอมูลทั้งหมดที่ตองการศึกษา

  10)  สถิติเชิงอนุมานทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทุกหนวย

 2.  “สํานักงานสถิติแหงชาติเปดเผยผลการสํารวจเวลาท่ีใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน หรือ

นอกเวลาทาํงานเฉลีย่ตอวนัของประชากรอายตุัง้แต 6 ปข้ึนไปทีอ่านหนงัสอื พบวา กลุมเยาวชน

อาย ุ15 - 25 ป ใชเวลาในการอานหนงัสอืนานทีส่ดุ คอื ประมาณ 50 นาท”ี จากขอความขางตน

จงตอบคําถามในแตละขอตอไปนี้

  1) ประชากรคือกลุมใด   

  2) ตัวอยางคือกลุมใด

 3.  ใหพิจารณาวา ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพ

  1) สถานภาพสมรสของพนักงานในบริษัทแหงหนึ่ง

  2) เวลาที่ใชวิ่งจนถึงเสนชัยของนักกีฬาจํานวน 30 คน

  3) สีของรถยนตในศูนยการคาแหงหนึ่ง

  4) คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร

  5) หมายเลขประจําตัวนักเรียน

  6) รายไดของสมาชิกในครอบครัว

  7) หมายเลขโทรศัพท

  8) ราคาขาวสารตอกิโลกรัม

  9) ระยะทางจากบานของนักเรียนถึงโรงเรียน

  10) ระดับการศึกษาของพนักงานใหม

 1.  ใหพิจารณาขอความตอไปนี้ ขอความใดถูกตอง

 2.  “สํานักงานสถิติแหงชาติเปดเผยผลการสํารวจเวลาที่ใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน หรือ

 3.  ใหพิจารณาวา ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพ

 ระดับพื้นฐาน

แบบฝึกทักษะ   1.1
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 4. สถิติเชิงอนุมานกับสถิติเชิงพรรณนาตางกันอยางไร พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ

 5. ขอมูลปฐมภูมิกับขอมูลทุติยภูมิตางกันอยางไร พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ

 6. ขอมูลเชิงปริมาณกับขอมูลเชิงคุณภาพตางกันอยางไร พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ

 7. ใหพจิารณาวา ในแตละขอควรเกบ็รวบรวมขอมูลแบบใด และเปนขอมูลปฐมภมิูหรอืทุติยภมิู 

  1) นํ้าหนักของนักเรียนในหองหนึ่ง

  2) การเจริญเติบโตของพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกในอุณหภูมิที่ตางกัน

  3) ปริมาณนํ้าฝนในกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2562

  4) จํานวนเด็กทารกที่เกิดในป พ.ศ. 2560-2562

  5) พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูที่ตั้งครรภ

  6) ระดับความพึงพอใจในการบริการขนสงแหงหนึ่ง

  7) การทดสอบความสามารถในการวายนํ้าของนักเรียนหองหนึ่ง

 8.  ตารางตอไปนี้แสดงประเภทของยานพาหนะ จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร

ทั่วประเทศไทย ในป พ.ศ. 2556

ประเภทของยานพาหนะ จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ

รถยนต 16,237

รถโดยสารประจําทาง 768

รถบรรทุก 10 ลอ 946

  

  ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ

  1)  จากตารางที่กําหนด ขอความใดเปนตัวแปรที่ตองการนํามาศึกษาหรือตองการนํามา

วิเคราะห

  2) ขอมูลในตารางที่กําหนดเปนขอมูลประเภทใด

  3) นักเรียนคิดวา การนําเสนอขอมูลขางตนเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด

 ระดับกลาง

 4.

 5. ขอมูลปฐมภูมิกับขอมูลทุติยภูมิตางกันอยางไร พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ

 6. ขอมูลเชิงปริมาณกับขอมูลเชิงคุณภาพตางกันอยางไร พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ

 7. ใหพจิารณาวา ในแตละขอควรเกบ็รวบรวมขอมูลแบบใด และเปนขอมูลปฐมภมิูหรือทุตยิภมิู 

 8.  ตารางตอไปนี้แสดงประเภทของยานพาหนะ จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร
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