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เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตรการวิเคราะหข์้อมูลและการจัดท ารายงาน 

ส าหรับบุคลากรของส านักงานหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า
16-17 พฤษภาคม 2562



สรุปหวัขอ้บรรยาย 

o ความหมายของขอ้มูล และประเภทของขอ้มูล  

o วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

o ระดบัการวดัขอ้มูล

o ความหมายของสถิติ และวิธีการทางสถิติ
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ขอ้มูล 



จากข้อมูลสู่องค์ความรู้

ข้อมูล
(Data)

สถิติ สารสนเทศ
(Information)

องค์ความรู้
(Knowledge)

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

น ำสถิติมำช่วยใน
กำรวิเครำะห์ จัด
กลุ่ม เปรียบเทียบ  
จัดอันดับ แสดง
ให้สถำนกำรณ์
ของปัญหำ   

สังเครำะห์ เชื่อมโยงเข้ำกับ
แหล่งข้อมูลอื่น ข้อมูล
นโยบำย  ข้อมูลเชิงแสดงให้
เห็นโครงสร้ำง ควำมสัมพันธ์

fact

pattern

Structure model



ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีสนใจศึกษา

ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัคนสตัว ์หรือส่ิงของ

ขอ้มูลอาจจะไดม้าจากการวดั นบั การสงัเกตหรือการบนัทึกในรปูของขอ้ความ

หรือตวัเลขท่ีใชบ้อกปริมาณหรือบอกลกัษณะส่ิงท่ีสนใจศึกษา 

ขอ้มูลท่ียงัไม่ผ่านการประมวลผลทางสถิติจะเรียกว่า ขอ้มูลดิบ (Raw data) 

ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเป็นตวัเลขแลว้น ามาประมวลผลหาความหมาย

ท่ีแน่นอนจะเรียกว่า ขอ้มูลเชิงสถิติ (Statistical data)

ความหมายของขอ้มูล

ขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล



ขอ้มูลปฐมภูมิ 

(Primary data)
ขอ้มลูท่ีผูใ้ชจ้ะใชข้อ้มูลเป็นผู ้

เก็บรวบรวมขอ้มูลเองตาม

วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา

จากผูใ้หข้อ้มลูหรือแหล่งท่ีมา

ของขอ้มูลโดยตรง ท าไดโ้ดย

การสมัภาษณ ์วดั นบั หรือ

สงัเกตจากแหล่งขอ้มลู

จ าแนกตามแหล่งท่ีมา

ขอ้มูลทุติยภูมิ 

(secondary  data)
ขอ้มูลท่ีผูใ้ชห้รือหน่วยงานท่ีจะ

ใชข้อ้มูลไม่ไดเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลเอง แต่มีผูอ่ื้นหรือ

หน่วยงานอ่ืนท าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลไวก่้อนแลว้ จึงเป็นการ

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย

เพราะว่าผูใ้ชเ้ป็นเพียงน าขอ้มูล

มาใชเ้ท่านัน้

ประเภทขอ้มูล



ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative data)
ขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลขหรือปริมาณ

และส่ือความหมายตามค่าของ

ตวัเลขไดโ้ดยตรง

จ าแนกตามลกัษณะ

ของขอ้มูล

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative data)
ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความหรือ

ตวัเลขท่ีแสดงลกัษณะประเภท

กลุ่ม ซ่ึงไม่สามารถวดัค่าออกมา

เป็นตวัเลขและส่ือความหมาย

ตามค่าตวัเลขไดโ้ดยตรง

ประเภทขอ้มูล



คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์

จ านวนผูโ้ดยสารท่ีรอรถประจ าทาง

หมายเลขทะเบียนรถยนตส่์วนบุคคล

ขอ้มลูใดต่อไปน้ีเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณหรือขอ้มลูเชิงคุณภาพ

หมายเลขโทรศพัท์

ราคาขา้วสารต่อกิโลกรมั

เลขประจ าตวัประชาชน

ปริมาณ

ปริมาณ

ค าถาม ชวนคิด

คุณภาพ

คุณภาพ

ปริมาณ

คุณภาพ



ขนาดรองเทา้ของนกัเรียน

รายไดข้องคนในครอบครวั

ขนาดของเคร่ืองยนตข์องรถยนต์

ขอ้มลูใดต่อไปน้ีเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณหรือขอ้มลูเชิงคุณภาพ

วฒิุการศึกษาของครใูนโรงเรียน

ประเภทเงินฝากของธนาคาร

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทต่าง ๆ

ค าถาม ชวนคิด

คุณภาพ

คุณภาพ

ปริมาณ

คุณภาพ

คุณภาพ

ปริมาณ



วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

1. การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากรายงาน 

(Reporting System) 

2. การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากทะเบียน 

(Registration) 

3. การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยวิธีส ามะโน 

( Census ) 

4. การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยวิธีส ารวจ 

(Sample Survey)

5. วิธีการทดลอง 

(Experimental 
Design)

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล



 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานท่ีท าไว ้

หรือจากเอกสารประกอบการท างานท่ีใชใ้นการ

บริหารงานภายในของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานเอกชน

วิธีการรายงาน  (Reporting System)



เป็นขอ้มลูสถิติท่ีรวบรวมจากระบบทะเบียน

ซ่ึงมีการเก็บอย่างต่อเน่ือง เช่น ทะเบียนราษฎร์

ทะเบียนนกัศึกษา ทะเบียนผูป่้วย เป็นตน้

วิธีการทะเบียน (Registration)



ส ามะโน (Census)

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลของทุกๆ หน่วยของ

ประชากร ภายในพ้ืนท่ีท่ีไดก้ าหนดใหเ้ป็นเขตท่ี

จะตอ้งท าส ามะโน และภายในระยะเวลาใดเวลา

หน่ึงท่ีก าหนดไวเ้ท่านัน้

พรบ.สถิติ พ.ศ. 2550 : การส ารวจโดยการแจงนบั

จากทุกหน่วยท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูนัน้ๆ



ส ารวจดว้ยตวัอย่าง  (Sample Survey)

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบางหน่วยท่ีใหข้อ้มูล

โดยวิธีการเลือกตวัอย่างและท าการสอบถาม

หรือเก็บขอ้มลูจากหน่วยท่ีตกเป็นตวัอย่างเท่านัน้

พรบ.สถิติ พ.ศ. 2550 : การส ารวจโดยการแจงนบั

จากหน่วยท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูนัน้ๆ เพียงบางหน่วยท่ี

เลือกเป็นตวัอย่าง



15

วิธีการไดม้าซ่ึงขอ้มูล

1. สมัภาษณจ์ากผูใ้หค้ าตอบโดยตรง

2. สมัภาษณท์างโทรศพัท์

3. ใหพ้นกังานไปทอดแบบไวใ้หผู้ต้อบกรอกขอ้มูลเอง

4. ส่งแบบขอ้ถามใหผู้ต้อบทางไปรษณีย์

5. สอบถามทาง internet
6. สงัเกตการณ์

7. บนัทึกขอ้มูลดว้ยการวดัหรือนบั



*ส ามะโน  เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ทุกหน่วยในประชากร

*ส ารวจดว้ยตวัอยา่ง เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากบางหน่วยใน

ประชากร :เก็บขอ้มูลจาก

ตวัอยา่ง

วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ



การส ามะโน 

(Census)

ขอ้มูลปฐมภูมิ

การส ารวจจาก

กลุ่มตวัอย่าง

(Sample survey)

ขอ้ดี

- ไดข้อ้มูลครบถว้น

- ใชเ้ป็นขอ้มูลในการอา้งอิง

ขอ้เสีย

- เสียค่าใชจ่้ายมาก

- ใชเ้วลานาน

- ไม่สามารถท าไดบ่้อยครัง้

ขอ้ดี

- เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย

- สามารถท าไดบ่้อยครัง้

- ประมวลผลขอ้มูลเร็ว

ขอ้เสีย

- ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นเพียงค่าประมาณ

- ไม่สามารถจ าแนกขอ้มูลใน

รายละเอียดมากนกั

การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล



รายงานต่าง ๆ 

ของหน่วยงาน

ราชการ

ขอ้มูลทติุยภูมิ

รายงานและบทความ

จากหนงัสือของ

หน่วยงานเอกชน

การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
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ขอ้ดี ขอ้เสีย
วิธีการรายงาน

1. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ย

เพราะเสียค่าใชจ่้ายเฉพาะส่วนประมวล

ผลขอ้มูลกบัการพิมพเ์ผยแพร่เท่านัน้

1. รายงานของขอ้มูลจ ากดัเพราะตอ้ง

รวบรวมข้ึนตามแบบรายงาน ซ่ึงเป็น

ผลพลอยไดจ้ากการบริหาร

2. สามารถท าไดบ่้อย ไดข้อ้มลูต่อเน่ือง 2. ความไม่ครบถว้นของรายงาน อาจจะ

ท าใหมี้ความผิดพลาดในขอ้มลูหรือ

ล่าชา้ในการประมวลยอดขอ้มูลสถิติ

3. สามารถประมวลผลขอ้มูลแยกตาม

หน่วยบริหารย่อยหรือเขตภูมิศาสตร์

ย่อยได้ 3. การรายงานจะผิดพลาดในกรณีท่ีผู ้

รายงานตอ้งประมาณขอ้มูลข้ึนเอง4. หากระบบการบริหารและการรายงาน

เป็นไปอย่างรดักมุ ขอ้มูลจะมีคุณภาพ

ดีกว่าวิธีการส ามะโนหรือส ารวจ

4. ผูร้ายงานอาจจะไม่ใหค้วามส าคญั

แก่งาน อาจมีการรายงานขอ้มูลผิด



มาตราการวดั (Measurement) : 

เพศ : ชาย คะแนน : 500

ล าดบัท่ี : 5 ความคิดเห็น : ชอบมาก    

การยอมรับ : ไมเ่ห็นดว้ย

เป็นการก าหนดคา่ตวัเลขใหก้บัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาภายใต ้กฎเกณฑท่ี์แน่นอน 

การวดัจึงจ าเป็นตอ้งทราบลกัษณะของขอ้มูลท่ีถูกวดั เพ่ือพิจารณาเลือกใชส้ถิติ

ใหเ้หมาะสม กบัลกัษณะของขอ้มูล                   

ระดบัการวดัขอ้มูล



1. นามมาตร (Nominal scale) จ าแนกตามลกัษณะหรือคุณสมบติั แตไ่มส่ามารถ

เรียงล าดบัได ้เชน่ เพศ (ชาย หญิง) ศาสนา (พุทธ คริสต ์อิสลาม)  ภาคท่ีอยูอ่าศยั (กลาง 

เหนือ อีสาน ใต)้

2. อนัดบัมาตร (Ordinal scale) สามารถจดัเรียงล าดบั แตไ่มส่ามารถบอกปริมาณความ

แตกตา่งวา่เป็นเทา่ใด เชน่ ระดบัการศึกษา (ต ่ากวา่มธัยมศึกษา  มธัยมศึกษา สูงกวา่

มธัยมศึกษา)

มาตรานามบญัญติั

มาตราจดัล าดบั
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ระดบัการวดัขอ้มูล



ระดบัการวดัขอ้มูล

3. ช่วงมาตร (Interval scale) ขอ้มูลท่ีสามารถก าหนดชว่งความหา่งไดเ้ทา่กนั แตไ่มไ่ด ้

เร่ิมจากจุดศูนยแ์ท ้เชน่ เทอรโ์มมิเตอร ์(อุณหภูมิ) คะแนนสอบ  (“0” ไมไ่ดห้มายความวา่ 

“ไมมี่”)

4. อตัราส่วนมาตร (Ratio scale) ขอ้มูลท่ีสามารถก าหนดชว่งความหา่งไดเ้ทา่กนั โดย

เร่ิมตน้จากจุดศูนยแ์ท ้เชน่ ความสูง น ้าหนัก ความเร็ว  (“0” หมายความวา่ “ไมมี่อยา่ง

แทจ้ริง”)

มาตราอนัตรภาคชัน้

มาตราอตัราสว่น
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มาตรการวดันามบญัญติั (Nominal Scale) :

ตวัอยา่งแบบสอบถาม :

เพศ : ชาย  หญิง

ศาสนา :พุทธ อิสลาม คริสต์

อาชีพ : รับจา้ง เอกชน ราชการ    

สว่นตวั อิสระ อ่ืน ๆ

ภูมิล าเนา : กทม ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้

1.                     

2.               

3.                     

4.                     

ตวัอย่าง  ชวนเขา้ใจ



เพศ : ชาย = 1 หญิง = 2

ศาสนา :   พุทธ = 1  คริสต ์= 2  อิสลาม = 3

อาชีพ : รับจา้ง = 1 เอกชน = 2 

รับราชการ = 3   สว่นตวั = 4 อิสระ = 5 

อ่ืน ๆ = 6

ภูมิล าเนา :  กทม = 1 ภาคกลาง = 2

ภาคเหนือ = 3   

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ = 4

ภาคใต ้= 5 



มาตรการวดัจดัล าดบั (Ordinal Scale) :

ตวัอยา่งแบบสอบถาม :

เรียงล าดบักีฬาท่ีทา่นชอบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก 

.... กอลฟ์  .... ฟตุบอล

... แบดมินตนั .... ว่ิง

.... โยคะ .... อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)

1.                     

คนท่ี 1 1. กอลฟ์  2. ฟตุบอล  3. แบดมินตนั

คนท่ี 2 1.โยคะ    2. ว่ิง        3. แบดมินตนั

คนท่ี 3 1. โยคะ   2. อ่ืนๆ ระบุ  เตน้ร า



มาตรการวดัอนัตรภาค (Interval Scale) :

ตวัอยา่งแบบสอบถาม :

มาก

ท่ีสุด 

5

มาก 

4

ปาน

กลาง 

3

นอ้ย

ท่ีสุด 

1

นอ้ย 

2

รายการ                     

ระดบัความพึงพอใจ                     

1. นโยบาย ก      

2. นโยบาย ข

3. นโยบาย ค                     



สุม่ตวัอยา่งคนในหมูบ่า้นมา 100 คน ผลความพึงพอใจเป็นดงัน้ี

นโยบาย ก  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 4.5

นโยบาย ข  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 4.0

นโยบาย ค  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ  3.5



มาตรการวดัอตัราสว่น (Ratio Scale) :

ตวัอยา่งแบบสอบถาม :

อายุของทา่น ................. ปี                                   

รายไดเ้ฉล่ียตอ่ปี ........................ บาท   

จ านวนรถยนตท่ี์ครอบครอง .............. คนั         

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางตอ่ปี ............... บาท

จ านวนบุตร ............... คน 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.               



สุม่ตวัอยา่งคนในหมูบ่า้นมา 100 คน เป็นดงัน้ี

คนท่ี 1 นาย ก  อายุ 20 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 6300 บาทตอ่เดือน

จ านวนรถยนต ์1 คนั  คา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง 12000 บาท ตอ่ปี

จ านวนบุตร  9999 คน

9999 หมายถึง ไมเ่ขา้ขา่ยท่ีตอ้งตอบ

คนท่ี 2 นาย ข อายุ 46 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 18000 บาทตอ่เดือน

จ านวนรถยนต ์1 คนั  คา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง 76000 บาท ตอ่ปี

จ านวนบุตร  2 คน

คนท่ี 100 นาง ฮ อายุ 80 ปี รายไดเ้ฉล่ีย 0 บาทตอ่เดือน

จ านวนรถยนต ์0 คนั  คา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง 0 บาท ตอ่ปี

จ านวนบุตร  8  คน
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สถิติ 



การพยากรณอ์ากาศ1.

การใชเ้ช้ือเพลิง2.

อุบติัเหตุบนทอ้งถนน3.

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ4.

ปริมาณฝน และการใชน้ ้า5.

ตวัอย่างของกรณีหรือปัญหาท่ีตอ้งใชส้ถิติ



การทดสอบประสิทธิผลของยา8.

การควบคมุคณุภาพสินคา้ท่ีผลิต9.

ความคิดเห็นต่อนโยบายของรฐับาล10.

การว่างงาน6.

ประชากรสงูอายุท่ีถกูทอดท้ิง7.

ตวัอย่างของกรณีหรือปัญหาท่ีตอ้งใชส้ถิติ



ส ถิ ติ ศ า ส ต ร์  (Statistics)

หมายถึง วิธีการท่ีว่าดว้ยการจดั

กระท าต่าง ๆ เก่ียวกบัขอ้มูล เช่น 

การเ ก็บรวบรวมข้อมูล  การ

น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการตีความหมาย

ขอ้มูล เพ่ือบรรยายลกัษณะของ

ส่ิงท่ีศึกษา หรือเพ่ือน าเอาไปใช้

คาดคะเนและตดัสินใจต่าง ๆ

ความหมาย

ของสถิติ

ขอ้มลูสถิติ (Statistical Data) 

เป็นตัวเลขหรือข้อมูลท่ีได้จาก

การประมวลผล หรือวิเคราะห์

ก ลุ่มของข้อมูล เ พ่ือใช้แสดง

ลกัษณะขอ้มูลของกลุ่มนั้น เช่น 

จ านวนผู ้ มี ง านท า  อัตราการ

ว่างงาน รายไดเ้ฉล่ียของคนไทย

จ านวนแรงงานต่างดา้ว 

เป็นตน้

ความหมายของสถิติ
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สถิติประกอบดว้ยศาสตรด์า้นใดบา้ง

ขอ้มูล

• สรา้ง/ผลิต/หา อย่างไร

• แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ

•แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ

• Survey

• Registration

• Report

• Experimental design

• วิเคราะห ์อย่างไร • สถิติเชิงพรรณา

• สถิติเชิงอนุมาน

• การแจกแจงความถ่ี

• การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง

• การวดัการกระจายของขอ้มลู

• Regression Analyses

• ANOVA

• Correlation Analyses

• Forecasting

• Factor Analyses

• แปลความหมายอย่างไร

• น าเสนอแบบไหน



1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล (data collection)
เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหลง่ขอ้มูลตามท่ีไดมี้การวางแผนไว ้ซ่ึงอาจเป็นไดท้ ัง้ขอ้มูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ

2. การน าเสนอขอ้มูล (data presentation)
เป็นการจดัท าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้หอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีกะทดัรดั เชน่ ตาราง กราฟ แผนภูมิ ขอ้ความ เป็นตน้ เพ่ือความสะดวก

ในการอา่นขอ้มูล ใหเ้ขา้ใจงา่ย และเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะหต์อ่ไป

3. การวิเคราะหข์อ้มูล (data analysis)
เป็นขัน้ตอนการประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงในการวิเคราะหจ์ าเป็นตอ้งใชสู้ตรทางสถิติตา่งๆ หรือใชก้ารอา้งอิงทางสถิติ ข้ึนกบั

วตัถุประสงคข์องงานนั้นๆ เชน่ การวิเคราะหแ์นวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง  การวดัการกระจาย   การทดสอบสมมติฐาน  

การประมาณคา่ เป็นตน้

-สถิติเชิงพรรณนา
-สถิติเชิงอนุมาน

4. การแปลความหมาย (interpretation)
เป็นขัน้ตอนของการน าผลการวิเคราะหม์าอธิบายใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจ อาจจ าเป็นตอ้งมีการขยายความในการอธิบาย เพ่ือให ้

งานท่ีศึกษาเป็นประโยชน์ตอ่คนทัว่ไปได ้



1. สถิติเชิงพรรณนา

วิธีการทางสถิติ

2. สถิติเชิงอนุมาน

(Descriptive statistics) (Inferential statistics)

วิธีการทางสถิติ



เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใชศึ้กษาขอ้เท็จจริงจากกลุม่ขอ้มูลท่ีรวบรวม

มาได ้เพ่ือใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของขอ้มูลกลุ่มน้ัน โดย

ไมไ่ดส้รุปอา้งอิงผลการศึกษาไปยงักลุม่ขอ้มูลกลุม่อ่ืนหรือสรุปอา้งอิงไป

ยงัประชากรท่ีศึกษา 

การบรรยายสรุปลกัษณะของกลุม่ขอ้มูลไดแ้ก ่การวดัแนวโนม้เขา้

สู่ส่วนกลาง การกระจายขอ้มูล การแจกแจงขอ้มูล การจดัต าแหน่ ง

เปรียบเทียบ เป็นตน้

1. สถิติเชิงพรรณนา



วิธีการทางสถิติท่ีใชศึ้กษาขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่ง (sample) แลว้น าผล

การศึกษาไปอธิบายลกัษณะของประชากร  

การวิเคราะหข์อ้มูลอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็นในการอา้งอิงถึงลกัษณะ

ประชากร สามารถจ าแนกสถิติประเภทน้ีตามวตัถุประสงคข์องการอนุมาน เชน่

1. การประมาณคา่ (ประมาณคา่เฉล่ีย สดัสว่น ความแปรปรวนของประชากร)

2. การทดสอบสมมติฐาน (Z-test , t-test)

3. การหาความสมัพนัธ ์(Pearson-r , Chi-square test)

4. การหาความแตกตา่ง (t-test , ANOVA , MANOVA)

5. การพยากรณ ์(simple regression , multiple regression)

2. สถิติเชิงอนุมาน



ท าการวิเคราะหแ์ละ

สรปุผลอย่างง่าย ๆ

ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได้

น าเสนอขอ้มูล

สถิติ

เชิงพรรณนา

สถิติ

เชิง

อนุมาน

แยกแยะขอ้มูล

เป็นหมวดหมู่

เก็บรวบรวมขอ้มูล

เร่ิมตน้

น าไปท านายหรือประมาณ

เก่ียวกบัประชากร

ท าการวิเคราะหแ์ละ

ทดสอบโดยใชห้ลกัทางสถิติ

ความแตกต่างของสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน



1

ประชากร 

(Population)
หมายถึงกลุ่มของ

ส่ิงทัง้หมดท่ีสนใจ

ศึกษา

2

ตวัอย่าง

(Sample)
หมายถึงบางส่วน

ของประชากร

3

พารามิเตอร ์

(Parameter)
หมายถึงค่าต่าง ๆ

ท่ีแสดงถึงลกัษณะ

ของประชากร

4

ค่าสถิติ 

(Statistic)
หมายถึงค่าต่าง ๆ

ท่ีแสดงถึงลกัษณะ

ของตวัอย่าง

ค าศพัทท์างสถิติส าคญัท่ีควรรู ้



ตัวอย่ำงชวนเข้ำใจ

ตัวอย่ำงที่ 1

จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน กทม. จ ำนวน 4,000,000 คน

ตัวอย่ำงผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน กทม. จ ำนวน 1,000 คน

ตัวอย่ำงที่ 2

จ ำนวนสถำนประกอบกำรทั่วประเทศ

ตัวอย่ำงสถำนประกอบกำร

ประชากรและตวัอย่าง



ตัวอย่าง

ประชากร



ประชากรมีค่าพารามิเตอร์ (ค่าท่ีค านวณจากประชากร)

พารามิเตอร์

ประชากร ตัวอย่าง

ค่าสถิติ

Subset

ตัวอย่างมีค่าสถิติ (ค่าที่ค านวณจากตัวอย่าง)

พารามิเตอรแ์ละค่าสถิติ



Parameter

ประชากร

ตัวอย่าง

Statistic

Inference

ใช้ค่าสถิติจากตัวอย่างอ้างอิงกลับไปสู่ค่าพารามิเตอร์ของประชากร

การประมาณค่า



เราสนใจจะศึกษาน ้าหนกัโดยเฉล่ียของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลหมีแพนดา้

ก) นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนอนุบาลหมีแพนด้า จังหวัด ก. เป็น

.....................

ข) เลือกนกัเรียนชัน้ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหมีแพนดา้ จงัหวดั ก. มาศึกษา

น ้าหนกั โดยเฉล่ีย เป็น .....................

ค) ค่าเฉล่ียของน ้าหนกันกัเรียนโรงเรียนอนุบาลหมีแพนดา้ จงัหวดั ก. เป็น 

.....................

ง) ค่าเฉล่ียของน ้าหนกันกัเรียนชัน้ ป.6 โรงเรียนอนุบาลหมีแพนดา้ จงัหวดั 
ก. เป็น .....................

ประชากร

ตวัอย่าง

พารามิเตอร์

ค่าสถิติ

ตวัอย่าง  ชวนเขา้ใจ



ส านักวิจยัแห่งหน่ึง เปิดเผยผลการส ารวจความคิดเห็นประชาชนใน

จงัหวดัปทุมธานีต่อการยอมรบัมาตรการประหยดัน ้า พบว่า ส่วนใหญ่ยอมรบัท่ี

จะปฏิบติัตามมาตรการเหล่านัน้ทัง้ท่ีบา้นและท่ีท างาน

ก) ประชากร คือ ......................................................................................

ข) ตวัอย่าง คือ ......................................................................................

ประชาชนทกุคนในจงัหวดัปทมุธานี

ประชาชนบางคนในจงัหวดัปทมุธานีท่ีถกูเลือกเป็นตวัอย่าง

ค าถาม ชวนคิด



ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2554 ของอ าเภอ
เมืองในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 58,724 คน สื่อมวลชน
แห่งหนึ่งท าการส ารวจหน้าคูหาเลือกตั้ง (Exit poll) โดยการสอบถาม
ผู้ลงคะแนนเสียงหลังจากลงคะแนนเสียงแล้วว่าเลือกพรรคใด 
ผลการส ารวจเป็นดังนี้

พรรคการเมืองที่เลือก จ านวน (คน)

พรรค ก 2,755

พรรค ข 1,523

พรรค ค 452

พรรค ง 270

รวม 5000

ค าถาม ชวนคิด



ผู้ลงคะแนนเสยีงทั้งหมดในเขตพืน้ที่นีเ้ป็นประชากร

ผู้ลงคะแนนเสยีงและถูกสอบถามเป็นตัวอย่าง

ข้อมูลใดต่อไปนี้ ถูกหรือผิด

ข้อมูลที่สื่อมวลชนนี้ได้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ

ค าถาม ชวนคิด



นายสมพงศ ์หนกั 45 กิโลกรมั 
ตวัเลข 45 จดัเป็นขอ้มูลสถิติ

คะแนนสอบวิชาสถิติของนายสมพงศ ์เท่ากบั 70 
คะแนน ตวัเลข 70 คือค่าสถิติ

นายสมพงศอ่์านผลการเลือกตัง้สภาผูแ้ทนราษฎร

จากหนงัสือพิมพ ์ขอ้มูลท่ีอ่านเป็นขอ้มูลทติุยภูมิ

ขอ้มูลใดต่อไปน้ี ถกูหรือผิด

นายสมพงศต์อ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัราคาสินคา้

ในตลาด จึงไปส ารวจราคาดงักล่าวเอง 

ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลปฐมภูมิ

ค าถาม ชวนคิด

ขอ้มูล

คา่พารามิเตอร์
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การประยุกตใ์ชข้อ้มูลสถิติของ สปสช. ?

ขอ้มูล

• สรา้ง/ผลิต/หา อย่างไร ?

• แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ

•แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ

• Survey

• Registration

• Report

• Experimental design

• วิเคราะห ์อย่างไร • สถิติเชิงพรรณา

• สถิติเชิงอนุมาน

• การแจกแจงความถ่ี

• การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง

• การวดัการกระจายของขอ้มลู

• Regression Analyses

• ANOVA

• Correlation Analyses

• Forecasting

• Factor Analyses

• แปลความหมายอย่างไร

• น าเสนอแบบไหน



y.budsara@gmail.com
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