
บทที  1 ความหมายของ

สถติิศาสตร์และขอ้มูล
โดย

นายธเนศ  วินยัรกัษ์



สถติิศาสตร์

สถิติศาสตร ์ (statistics)  หมายถึง  วชิาทวีา่ดว้ยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  วเิคราะหข์อ้มูล  และสรุปผลจากขอ้มูลทเีกียวขอ้ง  

เพือนาํมาตอบคาํถาม  อธิบายปรากฎการณห์รือประเด็นทสีนใจ
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คาํสาํคญัในสถติิศาสตร์

ประชากร  (Population)  หมายถึง  กลุ่มของหน่วย
ทงัหมดในเรอืงทสีนใจศึกษา  หน่วยในทนีีอาจเป็น  คน  สตัว ์ หรือ

สงิของ

ตวัอย่าง  (Sample)  หมายถึง  กลุ่มยอ่ยของประชากรทถีูก
เลือกมาเป็นตวัแทนของประชากร  โดยทวัไปมีวตัถุประสงคเ์พือใช ้

ตวัอยา่งในการสรุปผลเกียวกบัลกัษณะของประชากรทสีนใจ

ประชากร

ตวัอย่าง 3



คาํสาํคญัในสถติิศาสตร์

ตวัแปร  (Variable)  หมายถึง  ลกัษณะบางประการของ
ประชากรหรือตวัอยา่งทสีนใจศึกษา

ขอ้มูล  (Data)  หมายถึง  ขอ้ความจรงิเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง
ทสีามารถใชใ้นการสรุปผลในเรืองทสีนใจศึกษา  อาจเป็นไดท้งัตวัเลข

หรอืไม่ใชต่วัเลข  หรืออาจหมายถึงคา่ของตวัแปรทสีนใจศึกษา
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ตวัอย่างที  1
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ตวัอย่างที  1

ประชากร  คอื  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทงัหมดของ

โรงเรียนแหง่นี

ตวัอยา่ง  คอื  นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีนแหง่นี

จาํนวน  50  คน  ทเีลือกมาเก็บขอ้มูล

ตวัแปร  คือ  รหสันกัเรยีน  เพศ  อายุ  นาํหนกั  และสว่นสูง

ขอ้มูล  คอื  คา่ของตวัแปรแตล่ะตวัทเีก็บรวบรวมได ้ ดงัทปีรากฏใน

ตาราง
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คาํสาํคญัในสถติิศาสตร์

พารามิเตอร ์ (parameter)  หมายถึง  คา่วดัทแีสดง
ลกัษณะของประชากร  ซงึเป็นคา่คงตวัทคีาํนวณหรอืประมวลจากขอ้มูล

ทงัหมดของประชากร

ค่าสถติิ  (statistic)  หมายถึง  เป็นคา่คงตวัทพิีจารณาจาก
ขอ้มูลของตวัอยา่ง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พืออธิบายลกัษณะของตวัอย่าง
นนัหรือเพือประมาณคา่ของพารามิเตอรแ์ลว้นาํไปใชใ้นการอธิบาย

ลกัษณะของประชากร
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ตวัอย่างที  2
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ตวัอย่างที  2

ประชากร  คอื  นกัเรียนทกุคนในจงัหวดันี

ตวัอยา่ง  คอื  นกัเรยีนทมีีอายุ  15 - 18  ปี  ทเีลือกมาจากทุก

โรงเรียนในจงัหวดันี  จาํนวน  300  คน

ตวัแปร  คือ  อาชีพในฝันของนกัเรยีนในยุคดิจทิลั

ขอ้มูล  คอื  อาชพีในฝันของนกัเรยีนในยุคดิจทิลัของนกัเรยีนแตล่ะคน

ทเีก็บรวบรวมมาได ้
คา่สถิติ  คอื  รอ้ยละของนกัเรยีนทเีลือกอาชพีในฝันในยุคดิจทิลั  5  

อนัดบัแรก  ซงึคาํนวณจากตวัอยา่งนีจาํนวน  300  คน
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ตวัอย่างที  3
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ตวัอย่างที  3

ประชากร  คอื  ครวัเรือนทงัหมดในประเทศไทยในชว่ง  6  เดอืนแรก

ของ  พ.ศ. 2560

ตวัอยา่ง  คอื  ครวัเรือนตวัอย่างในทุกจงัหวดัทวัประเทศทงัในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาลในชว่ง  6  เดือนแรกของ  พ.ศ. 2560  
ทเีลือกมาเก็บขอ้มูล  ซงึมีจาํนวนประมาณ  26,000  ครวัเรือน

ตวัแปร  คือ  รายไดเ้ฉลยีตอ่เดือนของครวัเรือน

ขอ้มูล  คอื  รายไดเ้ฉลยีตอ่เดือนของแตล่ะครวัเรือนตวัอย่างทเีก็บ

รวบรวมมาได ้ 11



ตวัอย่างที  3

พารามิเตอร ์ คอื  รายไดเ้ฉลียตอ่เดือนของครวัเรือนทวัประเทศ

คา่สถิติ  คอื  คา่ประมาณของรายไดเ้ฉลียตอ่เดือนของครวัเรือนทวั
ประเทศ  ซงึคอื  26,973  บาท  เนืองจากเป็นคา่ทไีดจ้ากขอ้มูล
ตวัอยา่ง
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แบบฝึกหดัที  1.1
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ประเภทของขอ้มูล

ระยะเวลาทีจดัเกบ็แหล่งทีมาของขอ้มูล

ลกัษณะของขอ้มูล 14



ประเภทของขอ้มูล : แหล่งทีมาของขอ้มูล

ขอ้มูลปฐมภูมิ  (primary data)  คอื  ขอ้มูลทผีูใ้ช ้
ดาํเนินการเก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลหรอืตน้กาํเนิดของขอ้มูล

โดยตรง

ขอ้มูลทุติยภูมิ  (secondary data)  คอื  ขอ้มูลทผีูใ้ช ้
ไมไ่ดด้าํเนินการเก็บรวบรวมจากเจา้ขงอขอ้มูลหรือตน้กาํเนิดของขอ้มูล
โดยตรง  แตใ่ชข้อ้มูลทบุีคคลหรือหน่วยงานอนืเก็บรวบรวมมา  ซงึ
สว่นใหญ่ผูใ้ชม้กัจะใชข้อ้มูลทเีก็บรวบรวมโดยภาครฐัซงึเป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตามภารกิจของหน่วยงาน
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ประเภทของขอ้มูล : แหล่งทีมาของขอ้มูล

ตวัอย่างขอ้มูลปฐมภูมิ

 1.  ขอ้มูลความพึงพอใจในสินคา้ทเีจา้ของสินคา้เก็บรวบรวมจาก

ผูใ้ชสิ้นคา้หรอืผูบ้ริโภค  เป็นขอ้มูลปฐมภูมิของเจา้ของสนิคา้

 2.  ขอ้มูลการรกัษาพยาบาลทโีรงพยาบาลบนัทกึไวใ้นประวตัิผูป่้วย  

เป็นขอ้มูลปฐมภูมิของโรงพยาบาล

 3.  ขอ้มูลทนีกัเรยีนบนัทกึจากการทดลองฟิสกิสใ์นหอ้งปฏิบตักิาร

ของโรงเรียน  เป็นขอ้มูลปฐมภูมิของนกัเรียนททีาํการทดลอง
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ประเภทของขอ้มูล : แหล่งทีมาของขอ้มูล

ตวัอย่างขอ้มูลทุติยภูมิ

 1.  สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองจดัเก็บขอ้มูลนกัทอ่งเทยีวทเีดินทางเขา้มา
ในประเทศไทยในชว่งเวลาใดเวลาหนึง  ขอ้มูลนีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิของ
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง  แตเ่ป็นขอ้มูลทตุยิภูมิสาํหรบัผูว้จิยัหรอืผู ้

ศึกษาอนืทนีาํขอ้มูลนีมววเิคราะหเ์พือหาคาํตอบทสีนใจ

 2.  โรงเรียนจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนประวตัขิองนกัเรียน  ขอ้มูลนีเป็นขอ้มูล
ปฐมภูมิของโรงเรียน  เนืองจากโรงเรียนเป็นผูจ้ดัเก็บจากนกัเรียนซงึเป็น
เจา้ของขอ้มูล  แตเ่มือโรงเรียนสง่รายงานขอ้มูลไปยงัเขา้พืนทกีารศึกษา  

ขอ้มูลนีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิของเขตพืนทกีารศึกษา 17



ประเภทของขอ้มูล : ระยะเวลาทเีก็บ

ขอ้มูลอนุกรมเวลา  (time series data)  คอืชุดขอ้มูล
ทเีกิดขนึและจดัเก็บตามลาํดบัเวลาต่อเนืองกนัไปตลอดชว่ง ๆ หนึง

ขอ้มูลตดัขวาง  (cross-sectional data)  คอืชุด
ขอ้มูลทบีอกสถานะหรอืสภาพของสงิทสีนใจ  ณ  จดุหนึงของเวลา
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ประเภทของขอ้มูล : ระยะเวลาทเีก็บ

ตวัอย่างขอ้มูลอนุกรมเวลา

 ยอดขายสนิคา้รายเดอืนตงัแต่เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558  ถึง
เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2561  คอืยอดขายสินคา้ทเีกิดขนึและมีการ
บนัทึกในแตล่ะเดือนวา่เป็นเทา่ใดตลอดชว่งเวลานนั  ซงึเมือนาํ
ขอ้มูลรายเดือนมาเรียงตอ่กนัตามลาํดบัเวลา  จะแสดงการเคลอืน

ไวขึนลงของยอดขายสินคา้รายเดอืนในชว่งนนัวา่เป็นอย่างไร
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ประเภทของขอ้มูล : ระยะเวลาทเีก็บ

ตวัอย่างขอ้มูลตดัขวาง

 1.  จาํนวนประชากรของประเทศไทย  ณ  วนัท ี 13  เมษายน  พ.ศ. 
2562  โดยอาจแสดงวา่มีประชากรรวมทงัสนิกคีน  เป็นเพศชายและเพศ
หญงิกีคน  เป็นประชากรอายุนอ้ยกวา่  1  ปี  กีคน  เป็นประชากรอายุ  
1 - 5  ปี  กีคน  เป็นประชากรสูงอายุตงัแต่  65  ปีขึนไป  กีคน  อาศยั

อยูใ่นแตล่ะจงัหวดัจาํนวนเทา่ใด

 2.  รายงานผลการศึกษาของนกัเรียนเมือสนิภาคการศึกษา  เนืองจาก
เป็นการแสดงสถานภาพทางการเรยีนของนกัเรียน  ณ  วนัประกาศผล

เมือสนิปีการศึกษา 20



ประเภทของขอ้มูล : ลกัษณะของขอ้มูล

ขอ้มูลเชงิปริมาณ  (quantitative data)  คอืขอ้มูล
ทไีดจ้ากการวดัหรือการนบัคา่  โดยแสดงเป็นตวัเลขหรือปริมาณที

สามารถนาํไปบวก  ลบ  คณู  หรือหาร  และเปรยีบเทยีบกนัได ้

ชอ้มูลเชงิคุณภาพ  (qualitative data)  คอืขอ้มูลที
แสดงลกัษณะ  ประเภท  สมบตัิในเชงิคณุภาพ  และอนื ๆ ทไีม่

สามารถวดัเป็นตวัเลขทนีาํมาบวก  ลบ  คณู  หรือหารกนัได ้
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ประเภทของขอ้มูล : ลกัษณะของขอ้มูล

ตวัอย่างขอ้มูลเชงิปรมิาณ

 คะแนนสอบวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนหอ้งหนึง  จาํนวนนกัเรยีน
ทใีชบ้รกิารหอ้งสมุดของโรงเรยยีนในแตล่ะวนัในภาคการศึกษาที

แลว้  ยอดขายรถยนตร์ายเดือน
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ประเภทของขอ้มูล : ลกัษณะของขอ้มูล

ตวัอย่างขอ้มูลเชงิคุณภาพ

 อาชีพของผูป้กครองของนกัเรยีนหอ้งหนึง  หมายเลขโทรศพัทข์อง
นกัเรียนหอ้งหนึง  ความคดิเห็นทปีระชาชนในทอ้งถินมีต่อเรอืงหนึง ๆ 
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการหอ้งสมุดของนกัเรียนวา่พอใจมากนอ้ย

เพียงใด
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แบบฝึกหดัที  1.2
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แบบฝึกหดัที  1.2
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แบบฝึกหดัที  1.2
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สถิติศาสตรเ์ชงิพรรณนาและสถติิศาสตรเ์ชงิอนุมาน

สถติิศาสตรเ์ชงิพรรณนา  (descriptive 
statistics)  เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลทสีรุปสาระสาํคญัของชอ้
มูลชุดหนึง  ซงึเป็นขอ้มูลเชงิคณุภาพหรอืขอ้มูลเชงิปรมิาณ  เพือ

อธิบายลกัษณะหรือสภาพของขอ้มูลชุดนนัวา่เป็นอยา่งไร

27

ขอ้มูลเชิงคณุภาพจะใชก้ารนาํเสนอ
ดว้ย
ตารางความถี  
แผนภูมิแทง่  

ฐานนิยม  และอนื ๆ 

สว่นขอ้มูลเชงิปรมิาณจะใชก้ารนาํเสนอ
ดว้ย
ฮสิโทแกรม  แผนภาพกลอ่ง  
คา่ตาํสุด  คา่สูงสุด  

คา่เฉลยี  และอนื ๆ



สถิติศาสตรเ์ชงิพรรณนาและสถติิศาสตรเ์ชงิอนุมาน

ตวัอย่างของการใชส้ถติิศาสตรเ์ชงิพรรณนา

 1.  คะแนนตาํสุดในการสอบกลางภาควชิาคณิตศาสตร ์ คอื  7  คะแนน

 2.  นกัเรยีนชนัมธัยมศึกษาปีท ี 6  ของโรงเรียนแหง่หนึงใน
กรุงเทพมหานครทมีีภูมิลาํเนาอยูท่างภาคเหนือคดิเป็นรอ้ยละ  15  ของ

นกัเรยีนชนัมธัยมศึกษาปีท ี 6  ทงัหมดของโรงเรยีนแหง่นี
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สถิติศาสตรเ์ชงิพรรณนาและสถติิศาสตรเ์ชงิอนุมาน
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สถิติศาสตรเ์ชงิพรรณนาและสถติิศาสตรเ์ชงิอนุมาน

สถติิศาสตรเ์ชงิอนุมาน  (inferential statistics)  
เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลทใีชท้ฤษฎีทเีกียวกบัความน่าจะเป็นในการหา
ขอ้สรุปเกียวกบัลกัษณะของประชากรโดยใชข้อ้มูลจากตวัอย่างทไีดม้า

จากประชากรนนั

30



สถิติศาสตรเ์ชงิพรรณนาและสถติิศาสตรเ์ชงิอนุมาน

ตวัอย่างของการใชส้ถติิศาสตรเ์ชิงอนุมาน

 ในการสาํรวจพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเทยีวของคนไทยทมีีอายุ  15  ปีขึนไป  
ใน  พ.ศ. 2559  ซงึจดัทาํโดยสาํนกังานสถิติแหง่ชาติรว่มกบัการทอ่งเทยีวแห่ง

ประเทศไทย  (ททท.)  ไดม้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดอืนมกราคม –
กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2560  จากคนไทยอายุ  15  ปีขึนไปทวัประเทศ  ทเีลือกเป็น

ตวัแทนจาํนวน  63,000  คน
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อนัดบัท ี 1  เยียม
ครอบครวั/ญาต/ิเพือน  

ซงึคิดเป็น  33.1%
อบัดบัท ี 2  คอื
ทอ่งเทยีว/พกัผ่อน  ซงึ

คดิเป็น  20.2% 

อบัดบัท ี 3  คอื  ไหว ้
พระ/ปฏิบตัธิรรม  ซงึ

คิดเป็น  11.7% 
อบับท ี 4  คือตงัใจหรือ
แวะดไัปรบัประทาน
อาหาร  ซงึคิดเป็น  

9.0% 

อบัดบัท ี 5  คือ  ซอืของ/

ชอปปิง  ซงึคิดเป็น  8.9%



แบบฝึกหดัที  1.3
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แบบฝึกหดัที  1.3

34


