บทที่ 1
สถิติเบื้องตนกับคอมพิวเตอร
1. ความหมายของสถิติ ขอมูล และตัวแปร
1.1 ความหมายของสถิติ (statistics)
สถิติ มีความหมายแยกออกเปน 2 ประการ คือ
(1) ความหมายดั้งเดิมของสถิติคือ สถิติตัวเลข แผนภูมิ หรือกราฟ เกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง
ประชากร การเกษตรกรรม การเมืองและเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย เปน
ตน ตัวอยางเชน สถิติการเกิด สถิติคนไมมีงานทํา สถิติอุบัติเหตุในทองถนน สถิติผูปวยเปน
โรคมะเร็งปอด
(2) สถิติศาสตรคือ คณิตศาสตรประยุกตเปนเครื่องมือของนักวิจัยที่ใชศึกษาขอมูลที่
สังเกตไดจากกลุมตัวอยางหรือประชากร โดยอาศัยระเบียบวิธีทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความหมายขอมูล และการนําเสนอขอมูลในรูปตารางและ
กราฟ ตลอดจนถึงการพัฒนาตัวแบบทางสถิติ (statistical model) เพื่อศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ และใชตัวแบบทางสถิติในการทํานายคาที่เปนตัวเลข ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจและการ
ประเมิ น ค า ความเสี่ ย งของเหตุ ก ารณ ต า ง ๆ ได สถิ ติ ศ าสตร จึ ง เป น วิ ท ยาศาสตร แ ขนงหนึ่ ง ที่
เกี่ยวของกับการใชขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวทําการสรุปอางอิงไปสูประชากร
1.2 ความหมายของขอมูล (data)
ขอมูลคือ วัตถุดิบของสถิติศาสตรซึ่งไดจากการวัด (measurement) และการนับ (count)
ตัวอยางเชน ขอมูลน้ําหนัก ความสูง ความดันโลหิต อุณหภูมิ ความชื้น ไดจากการวัด สวนขอมูลที่
ไดจากการนับ ตัวอยางเชน จํานวนผูเปนโรคเอดส จํานวนมารดาที่สูบบุหรี่ระหวางการตั้งครรภ
จํานวนผูสอบผานเกณฑ
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สเกลการวัดขอมูลขึ้นกับลักษณะของขอมูลหรือตัวแปร ดังนี้ คือ
(1) สเกลแบบแบงประเภท (nominal scale) เปนขอมูลที่ไดจากการนับตามคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งอาจเปน คน สัตว สิ่งของ หรือตนไมก็ได เปนคุณลักษณะที่
ไมสามารถวัดคาได ทําไดเพียงแบงประเภทใหเทานั้น อาจเรียกวาขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative
data) หรือขอมูลแบบจําแนกประเภท (categorical data) ตัวอยางเชน การนับถือศาสนา อาจ
แบงเปน พุทธ คริสต อิสลาม อื่น ๆ อีกตัวอยางคือ การเดินทางมาทํางาน อาจแบงเปน รถยนต
รถจักรยานยนต จักรยาน รถเมล เดิน เปนตน
(2) สเกลแบบอันดับ (ordinal scale) เปนขอมูลที่ไดจากการนับเชนเดียวกันกับสเกล
แบบแบงประเภท แตแตกตางกันที่คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่สนใจศึกษานั้น สามารถจัด
อันดับความเขมขน ความมากนอยของคุณลักษณะนั้น ๆ ไดโดยการจัดอันดับตามความเขมขนของ
คุณลักษณะนั้น ๆ แตไมสามารถบอกไดวาแตละอันดับของคุณลักษณะนั้น ๆ หางกันเปนปริมาณ
เทาใด หรือระยะหางของแตละอันดับเทากันหรือไม อาจเรียกวาขอมูลเชิงคุณภาพ หรือขอมูลแบบ
จําแนกประเภท ตัวอยางเชน ทัศนคติตอการทําแทงอยางถูกกฎหมาย อาจใหเลือกตอบวา ไมเห็น
ดวยทุกกรณี เห็นดวยบางกรณี เห็นดวยทุกกรณี
(3) สเกลแบบชวง (interval scale)
เปนขอมูลที่ไดจากการวัดคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสิ่งที่สนใจศึกษาดวยเครื่องมือวัดที่มีความหางของหนวยการวัดแตละหนวยเทา ๆ
กัน อาจเรียกวาขอมูลเชิงปริมาณ (qualitative data) หรือขอมูลแบบตอเนื่อง (continuous data)
ตัวอยางเชน การวัดอุณหภูมิ คะแนนสอบ ซึ่งการวัดแบบนี้ไมมีจุดศูนยที่แทจริง หมายความวา
คาที่เปน 0 เปนเพียงศูนยสมมติไมไดหมายถึงความไมมีของคุณลักษณะนั้น ๆ
(4) สเกลแบบอัตราสวน (ratio scale) เปนขอมูลที่ไดจากการวัดเชนเดียวกับสเกลแบบ
ชวง แตแตกตางกันที่การวัดแบบนี้มีจุดศูนยที่แทจริง ซึ่งแสดงถึงความไมมีของคุณลักษณะนั้น ๆ
อาจเรียกวาขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลแบบตอเนื่อง ตัวอยางเชน การวัดน้ําหนัก ความสูง ปริมาณ
ผลผลิต จํานวนบุตร
1.3 ความหมายของตัวแปร (variables)
ตัวแปร หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของคน สัตว สิ่งของ หรือหนวยตัวอยางที่มี
ความแตกตางกันระหวางคน สัตว สิ่งของ หรือหนวยตัวอยางหนึ่ง ๆ ตัวอยางเชน เพศ อายุ อาชีพ
น้ําหนัก ความสูง ความดันเลือด ความเชื่อ คะแนนการสอบ ระดับการศึกษา การเปนโรค
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ตัวแปรแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
(1) ตัวแปรเชิงปริมาณ (quantitative variables) ไดแก คุณลักษณะซึ่งสามารถวัดคาได
ตัวอยางเชน อายุ น้ําหนัก ความสูง ความดันเลือด คะแนนสอบ
(2) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (qualitative variables) ไดแก คุณลักษณะซึ่งไมสามารถวัดคาได
ทําไดเพียงแบงประเภท หรือจัดอันดับใหเทานั้น ตัวอยางเชน เพศ อาชีพ ความเชื่อ ระดับการศึกษา
การเปนโรค ดังนั้นคาของตัวแปรชนิดนี้จึงทําไดโดยการนับ
2. ความหมายของประชากรและตัวอยาง
2.1 ประชากร (population)
ประชากร หมายถึง กลุมของคน สัตว สิ่งของ ตนไม อาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ได
ที่มีขนาดใหญมากที่สุด และมีคุณลักษณะที่เราสนใจศึกษาในชวงเวลาหนึ่ง ๆ หรือในขอบเขตหนึ่ง
ๆ ประชากรอาจมีจํานวนนับไดหรือนับจํานวนไมไดก็ได ตัวอยางเชน ประชากรตนทุเรียนในสวน
ของเกษตรกรในจังหวัดระยอง ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในกรุงเทพฯ ประชากรหมู
ในฟารมที่ถูกเลี้ยงดวยอาหารผสมสารเรงเนื้อแดงในประเทศไทย ประชากรผูที่อานหนังสือไมออก
ในประเทศไทย ประชากรชาวนาที่ยังใชควายไถนาในประเทศไทย ประชากรปลาตะเพียนในลุม
แมน้ําเจาพระยา
2.2 ตัวอยาง (sample)
ตัวอยาง หมายถึง สวนหนึ่งของประชากรที่เราสนใจศึกษา สมมติวาประชากรที่เราสนใจ
ศึกษาคือ ความยาวของปลาตะเพียนในลุมแมน้ําเจาพระยา ในการศึกษานี้ดําเนินการโดยจับปลา
ตะเพียนในลุมแมน้ําเจาพระยามาจํานวนหนึ่งเทานั้นจากจุดตาง ๆ บางจุดในลุมแมน้ําเจาพระยา
แลววัดความยาวของปลาตะเพียน ปลาตะเพียนกลุมนี้เรียกวาตัวอยาง
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3. ประเภทของสถิติ
อาจแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
3.1 สถิติพรรณนา (descriptive statistics)
เปนหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดในรูปแบบของการบรรยาย
โดยอาจนําเสนอขอมูลในรูปตาราง การแจกแจงความถี่ กราฟรูปภาพตาง ๆ หรืออาจเปนการวัด
คุณลักษณะของสิ่งที่สนใจโดยใชการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เชน คาเฉลี่ย มัธยฐาน การวัดการ
กระจายของขอมูล เชน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย
3.2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)
มีวิธีการ 2 วิธีคือ
3.2.1 สถิติอิงพารามิเตอร (parametric statistics)
ในสถิติเชิงอนุมานมีเนื้อหา 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนแรกเปนการศึกษาขอมูลที่
สั ง เกตไดจ ากกลุ มตั ว อย าง โดยอาศัย ระเบีย บวิธีท างสถิติ เราเรี ย กค าที่ ประมวลได จ ากข อมู ล
ตัวอยางวา คาสถิติ และใชคาสถิติเปนคาประมาณของคาของประชากรซึ่งมักจะไมทราบคา เรียกวา
คาพารามิเตอร ตัวอยางการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรจากคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย คา
สัดสวน คาความแปรปรวน ในสวนที่สองเปนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอรของ
ประชากรเพื่อสรุปอางอิงเกี่ยวกับพารามิเตอร เปนการสรุปผลที่ไดจากกลุมตัวอยางไปสูประชากร
ที่ตองการศึกษา การใชสถิติวิเคราะหเพื่อสรุปผลจากตัวอยางไปสูประชากรนี้เรียกวา สถิติเชิง
อนุมาน ซึ่งเปนสถิติวิเคราะหที่เกี่ยวของกับการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูลตัวอยาง
การแจกแจงความน า จะเป น ที่ รู จั ก กั น ดี ได แ ก การแจกแจงแบบปกติ ซึ่ ง มี
พารามิเตอรคือ µ และ σ2 แทนคาเฉลี่ยและความแปรปรวน เขียนเปนสัญลักษณไดคือ N(µ , σ2)
แทนการแจกแจงแบบปกติที่มีพารามิเตอร 2 ตัวนี้ ถาขอมูลของกลุมตัวอยางมาจากการแจกแจง
แบบปกติ ถ าต อ งการสรุ ป อ า งอิ ง เกี่ย วกั บ พารามิ เ ตอร ที่ ไ มท ราบค า นี้ เราจะใช คา สถิ ติ ได แ ก
คาเฉลี่ยของตัวอยาง เปนคาประมาณของพารามิเตอร µ ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของประชากร และใชการ
ทดสอบ t-test ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ µ โดยการใชขอมูลจากกลุมตัวอยางเปน
หลักฐานในการสนับสนุนการสรุปอางอิงเกี่ยวกับพารามิเตอรที่ไมทราบคานี้ เรียกวา การสรุป
อางอิงเกี่ยวกับพารามิเตอร (parametric inferences) ตัวอยางสถิติ เชน ถาตองการทดสอบคาเฉลี่ย
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ของประชากรไมเกิน 2 กลุม สถิติที่ใชทดสอบคือ t-test ถาตองการทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร
มากกวา 2 กลุม สถิติที่ใชทดสอบคือ F-test
สิ่งที่ตองพิจารณาในการเลือกใช สถิติสําหรับการวิจัย คือ ลัก ษณะของขอมูล
เปนไปตามขอกําหนดหรือขอตกลงเบื้องตน (assumption) ของการใชสถิตินั้น ๆ หรือไม เชน
ขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ t-test
(1) ขอมูลหรือตัวแปรที่ไดจากการวัดเปนขอมูลแบบตอเนื่อง มีสเกลการวัดเปนแบบชวง
หรือแบบอัตราสวน
(2) ขอมูลที่เปนอิสระกันในแตละกลุมมีการแจกแจงแบบปกติ
ขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ F-test ในการวิเคราะหความแปรปรวน
(1) ขอมูลหรือตัวแปรที่ไดจากการวัดเปนขอมูลแบบตอเนื่องมีระดับการวัดเปนแบบชวง
หรือแบบอัตราสวน
(2) ความเปนอิสระของหนวยตัวอยางในกลุมเดียวกันและระหวางกลุม
(3) ประชากรแตละกลุมมีการแจกแจงแบบปกติ
(4) ความแปรปรวนของประชากรแตละกลุมเทากัน
3.2.2 สถิติไมอิงพารามิเตอร (nonparametric statistics)
ในสถิติอิงพารามิเตอรเราจําเปนตองทราบเกี่ยวกับการแจกแจงความนาจะเปน
ของขอมูล การสรุปอางอิงเกี่ยวกับพารามิเตอรบางครั้งอาจไมเหมาะสมหรือทําไมได เนื่องจากการ
ที่จะบอกวากลุมตัวอยางมาจากการแจกแจงแบบใดแบบหนึ่งอาจไมมีเหตุผลเพียงพอ ในทางปฏิบตั ิ
เราสามารถบอกได ย ากมากว า กลุ ม ตัว อยา งของเรามาจากการแจกแจงแบบใด ในกรณีเ ช น นี้
เหมาะสมที่จะใชการสรุปอางอิงแบบไมอิงพารามิเตอร
ในกรณีที่เราไมทราบการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูล หรือขนาดตัวอยาง
เล็ก หรือตัวอยางสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจงไมใชแบบปกติ ลักษณะขอมูลเปนขอมูลเชิง
คุณภาพที่มีสเกลการวัดแบบแบงประเภทหรือแบบอันดับ ซึ่งไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของ
สถิติเชิงอนุมานเกี่ยวกับพารามิเตอร ดังนั้นจึงอาจจําเปนตองใชวิธีการของสถิติที่ไมอิงพารามิเตอร
ซึ่งไดแก Chi - Square test , Binomial test , Runs test , Kolmogorov – Smirnov test , Wilcoxon
test , Sign test เปนตน
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4. บทบาทของคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางสถิติ
ในระเบียบวิธีทางสถิติซึ่งประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
ตีความหมายขอมูล และการนําเสนอขอมูลนั้น มีวัตถุดิบเปนตัวเลขจํานวนมากมาย ในขั้นตอนของ
การวิเคราะหขอมูลก็มีการคํานวณดวยสูตรตาง ๆ ที่มีความยุงยากซับซอน ซึ่งการคํานวณดวยมือ
หรือเครื่องคิดเลขธรรมดาทําไดยาก และอาจมีความผิดพลาดจากการคํานวณไดสูง ทําใหอาจตองมี
การคํานวณซ้ําเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลการคํานวณ แตเมื่อใชคอมพิวเตอรชวยในการ
คํานวณในขั้นตอนตาง ๆ ของระเบียบวิธีทางสถิติที่มีความยุงยากซับซอนของสูตรทางคณิตศาสตร
นั้นกลายเปนเรื่องงาย ใชเวลานอย และมีผลการคํานวณที่ถูกตองเชื่อถือได ทําใหเรามีเวลามากขึ้น
ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดิบกอนการวิเคราะหทางสถิติและมีเวลามากขึ้นสําหรับ
การพิจารณาความหมายของผลการวิเคราะห
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ข นาดใหญ ที่ รู จั ก กั น แพร ห ลายได แ ก โปรแกรม SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) โปรแกรม SAS (Statistical Analysis System)
โปรแกรม MINITAB เปนตน ในหนังสือเลมนี้จะอธิบายการวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม
SPSS for Windows version 12 ที่ใชกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows
สามารถรับขอมูลที่สรางจากโปรแกรมประเภทตาง ๆ ไดเชน Excel Microsoft Word เปนตน
เนื่ อ งจากเป น โปรแกรมที่ นิ ย มใช กั น มากมี แ พร ห ลายหาได ง า ย ราคาไม แ พง และวิ ธี ก ารใช
โปรแกรมสะดวกไมมีความยุงยากซับซอน ใชงาย
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลจะประกอบดวย การเก็บขอมูล (data collection) และ
การรวบรวมขอมูล (data compilation) วิธีการเก็บขอมูลก็ทําไดหลายวิธี อาจแบงไดเปน 2 วิธี
ใหญ ๆ คือ
(1) การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (collection of secondary data) เปนการเก็บขอมูลจากขอมูลที่
ผูอื่นไดทําการเก็บรวบรวมไวแลว ผูวิจัยเพียงทําการรวบรวมขอมูลเหลานั้นมาตามวัตถุประสงคที่
ตองการศึกษา
(2) การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (collection of primary data) เปนการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางหรือกลุมประชากรที่มีคุณลักษณะที่ผูวิจัยสนใจศึกษา โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ตัวอยางเชน แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสัมภาษณ (interview schedual) แบบทดสอบ
(Test) เปนตน หรืออาจใชวิธีการสังเกตโดยตรง (direct observation) โดยสังเกตจาก
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ปรากฏการณที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาขอมูลอาจไดมาจากการวัด (measurements) ดวยเครื่องมือ
หรือจากการสังเกต (observations) ก็ได
เมื่อไดขอมูลมาแลว ตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ ความครบถวน
และขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาดีแลว กอนจะนําไปวิเคราะห
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ตองสรางคูมือลงรหัส ขั้นตอไปคือ การลงรหัสขอมูลจากแบบบันทึก
ขอมูลใหเปนตัวเลข ตามลักษณะของขอมูลหรือตัวแปร ตัวอยางเชน การศึกษาความคิดเห็นของ
อาจารยที่มีตอการใหบริการสื่อการเรียนการสอนในศูนยเรียนรวม
ตัวอยางการสรางคูมือลงรหัส
ลําดับ ชื่อตัวแปร
ที่
1
ID
2
SEX
3
DEP
4

EQUIP

5

ITEM1

6

ITEM2

ความหมายของตัวแปร
เลขที่ของตัวอยาง
เพศ
คณะ

คาของตัวแปรและความหมาย

001 – 500
1 = ชาย, 2 = หญิง
1 = คณะเกษตร
2 = คณะวิศวกรรมศาสตร
3 = คณะศึกษาศาสตร
เครื่องมือสื่อการเรียน 1 = เครื่องฉายโปรเจกเตอร
2 = เครื่องฉายแผนใส
3 = เครื่องฉายภาพทึบแสง
4 = เครื่องฉายสไลด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณ 1 = ใชงานไมไดเลย
ภาพของเครื่องฉาย
2 = ใชงานไดบางครั้ง
โปรเจกเตอร
3 = สวนใหญใชงานไดดี
4 = ใชงานไดดีมาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณ 1 = ใชงานไมไดเลย
ภาพของเครื่องฉายภาพ 2 = ใชงานไดบางครั้ง
ทึบแสง
3 = สวนใหญใชงานไดดี
4 = ใชงานไดดีมาก

คอลัมน
ที่
1–3
4
5
6

7

8

8
การลงรหัสขอมูลเปนขั้นตอนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดนํามาแปลงเปนตัวเลข
ตามคูมือลงรหัส ทําทีละหนวยตัวอยางจนครบทั้งกลุมตัวอยาง ขั้นตอนตอไปคือ การบันทึกขอมูล
ลงในแผนดิสก สามารถใชโปรแกรม Excel ชวยในการบันทึกขอมูลได ก็จะไดแฟมขอมูลที่
สามารถนําไปใชวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เชน โปรแกรม SPSS ได สําหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแฟมขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการจัดการแฟมขอมูลจะอธิบาย
ในบทตอไป

