
  
121-107 สถิติพืน้ฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 

                                                                                                เรียบเรียงโดย อาจารย์วนิดา  เลศิพิพฒันานนท์ 

1-1 

สัปดาห์ที่ 1 
 

 หวัข้อการสอน 
1. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสถิติ ได้แก่ ความหมาย ประโยชน์ ค าศพัท์ท่ี

เก่ียวข้อง และขัน้ตอนการใช้สถิติกบังานด้านต่าง ๆ 
2. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อมลู  ได้แก่ ความหมาย ประเภท ระดบัการวดั 

คณุสมบตัิของข้อมลูท่ีดี 
 
 วัตถุประสงค์  เม่ือศกึษาหวัข้อนีจ้บแล้ว นกัศกึษาสามารถ 
 1. เข้าใจความหมายของสถิติ และค าศพัท์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถิติ  
 2. เข้าใจความหมายของข้อมลู และสามารถจ าแนกประเภทและระดบัการวดั    
                      ของข้อมลูได้ 
 
 กจิกรรมการสอน 
 1. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 
 2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่างประกอบค าบรรยาย และ 
                      น าเสนอการสอนโดยใช้ Power Point  

3. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความ 
คิดเห็น 

 4. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศกึษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี 1 
 5. อาจารย์ให้นกัศกึษา อ่านเอกสารประกอบการเรียนครัง้ต่อไป 
 
 การวัดและการประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการ ถาม-ตอบของนกัศกึษา 
 2. การตอบค าถามในใบงานท่ี 1 ได้ถกูต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
 3. การสอบกลางภาค 
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 ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. คอมพวิเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
 3. Power Point เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสถิติ 
 4. ใบงานท่ี 1 
 
 เนือ้หา 
 

บทที่ 1 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสถติ ิ

 
 ในปัจจบุนัคงหลีกเล่ียงไมไ่ด้วา่ข้อมลูขา่วสารมีความส าคญัหรือมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใน
การแก้ปัญหาหรือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุให้กบัปัญหาใดปัญหาหนึง่ท่ีก าลงัเผชิญอยู ่แตน่ัน่ยอ่ม
หมายความวา่ข้อมลูขา่วสารท่ีจะน ามาประกอบการตดัสินใจนัน้จะต้องมีความถกูต้องแมน่ย า 
นา่เช่ือถือในระดบัหนึง่ และการท่ีจะได้มาซึง่ข้อมลูขา่วสารท่ีดีนัน้จะต้องอาศยัความรู้ในด้านสถิตมิา
เป็นตวัชว่ย โดยในบทนีจ้ะกลา่วถึง ความหมายของสถิต ิ ประโยชน์ของสถิต ิความหมายของข้อมลู
และสารสนเทศ  ประเภทของข้อมลู  ระดบัการวดัของข้อมลู คณุสมบตัขิองข้อมลูท่ีดี ความหมายของ
ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัสถิต ิอนัได้แก่ ประชากร  ตวัอยา่ง  คา่พารามิเตอร์  และคา่สถิต ิรวมทัง้
ขัน้ตอนในการใช้สถิตกิบังานตา่ง ๆ 
 
1.  ความหมายของสถติ ิ
 สถิต ิ(Statistics) อาจพิจารณาได้ 2 ความหมาย คือ 

•  สถิต ิหมายถึง ตวัเลขท่ีใช้บรรยายเหตกุารณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเร่ืองตา่งๆ ท่ีเรา  
ต้องการศกึษา เชน่ สถิตจิ านวนผู้ ป่วย  สถิตจิ านวนคนเกิด สถิตจิ านวนคนตาย เป็นต้น  

•  สถิต ิหมายถึง ศาสตร์หรือวิชาท่ีวา่ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การ   
แปลความหมายข้อลู และการน าเสนอข้อมลู ซึง่ในทางปฏิบตันิัน้ สถิต ิหมายถึงการวาง 
แผนการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาชว่ย 
ประกอบการตดัสินใจ  ซึง่สถิตใินความหมายนีม้กัเรียกวา่ สถิตศิาสตร์ (Statistics) 
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2.   ประโยชน์ของสถติ ิ
ปัจจบุนัสถิตไิด้เข้ามามีบทบาทตอ่การบริหารงานของทัง้ภาครัฐและเอกชน ในสว่น 

       ของการก่อให้เกิดข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือประกอบการตดัสินใจ โดยได้มีการน าสถิตไิป 
       ประยกุต์ใช้ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

2.1 ด้านการวางแผนเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้จดัท าแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม โดยอาศยัข้อมลูสถิตใินสว่นของ สถิตปิระชากร สถิตแิรงงาน สถิติ
การศกึษา  สถิตริายได้-รายจา่ยครัวเรือน เป็นต้น 

2.2 ด้านธุรกิจ ยอ่มจะต้องมีการวางแผนทางด้านธุรกิจทัง้ระยะสัน้  ระยะปานกลาง  และ
ระยะยาว ซึง่จะต้องอาศยัทัง้ข้อมลูสถิตท่ีิมีอยู ่และข้อมลูท่ีเกิดจากการใช้สถิตใินการ
พยากรณ์ เชน่ ข้อมลูต้นทนุ ยอดขาย ราคาขาย ความต้องการสินค้า แนวโน้มทาง
การตลาด เป็นต้น    

2.3 ด้านอตุสาหกรรม ซึง่จะเน้นไปในด้านการผลิต ก็มีการน าข้อมลูสถิตมิาใช้ในการวาง
แผนการผลิต เชน่ ข้อมลูวตัถดุบิ ก าลงัแรงงาน เป็นต้น นอกจากนีใ้นปัจจบุนัยงัมีการ
แขง่ขนัทางด้านคณุภาพมากย่ิงขึน้ สถิตจิงึเป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีใช้ในการควบคมุ
คณุภาพกระบวนการ และผลิตภณัฑ์ 

2.4 ด้านการเกษตรกรรม  วตัถปุระสงค์หลกัทางด้านการเกษตรก็คือ การเพิ่มผลผลิต ซึง่
จะต้องอาศยัข้อมลูสถิตใินสว่นตา่ง ๆ  เชน่ ข้อมลูปริมาณน า้ฝน สภาพภมูิอากาศ 
สภาพดนิ  เทคนิคการผลิต  ขนาดพืน้ท่ี เป็นต้น  

2.5 ด้านอ่ืน ๆ  ในปัจจบุนัสถิตไิด้เข้าไปมีบทบาทในเกือบทกุด้านในรูปของการวิจยั เชน่ 
ด้านการแพทย์ ในสว่นของการวิจยัยารักษาโรค  การวิจยัวิธีการรักษา  ด้านการศกึษา
ในสว่นของการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็นต้น  
 

3.  ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
3.1  ข้อมลู (Data)  หมายถึง ข้อเท็จจริง (fact) หรือรายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัสิ่งท่ีต้องการ   
       ศกึษา ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปตวัเลข เชน่ คะแนน  สว่นสงู  น า้หนกั  ระยะทาง หรืออาจจะ  
       อยูใ่นรูปคณุลกัษณะ เชน่ เพศ  สถานภาพ  อาชีพ  ศาสนา  เชือ้ชาต ิ เป็นต้น 

 3.2  สารสนเทศหรือขา่วสาร (Information) หมายถึง ผลลพัธ์จากการน าเอาข้อมลูท่ีสงัเกต  
                   และบนัทกึไว้มาท าการจดัการข้อมลู ประมวลผล เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ และแปล 
                   ความหมาย แล้วเลือกน าเสนอขึน้เป็นสารสนเทศหรือข้อความรู้เพ่ือใช้เป็นพืน้ฐาน 
                   ส าหรับตดัสินใจปฏิบตักิารตา่งๆ 
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4.  ประเภทของข้อมูล 
4.1  แบง่ตามลกัษณะของข้อมลู แบง่ได้ 2 ประเภทคือ 

    4. 1.1   ข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative data)  เป็นข้อมลูท่ีวดัคา่ได้ จงึมกัแสดง 
                               เป็นตวัเลขท่ีแสดงถึงปริมาณ โดยแบง่ได้ 2 แบบ คือ  
            4.1.1.1  ข้อมลูแบบ ไมต่อ่เน่ือง (Discrete data) คือคา่ท่ีเป็นจ านวนเตม็ 
                                             หรือจ านวนนบั เชน่ จ านวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน   
                                             บตุรในครอบครัว เป็นต้น  

4.1.1.2 ข้อมลูแบบตอ่เน่ือง (Continuous data) หมายถึงข้อมลูท่ีมีคา่อยู ่
             ในชว่งก าหนด มกัเป็นข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการชัง่  ตวง  วดั เชน่ อาย ุ  
             น า้หนกั  สว่นสงู  อายกุารใช้งานของหลอดไฟ เป็นต้น 

   4. 1.2   ข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative data)  เป็นข้อมลูท่ีวดัคา่ไมไ่ด้ จงึแสดงใน  
                              รูปคณุลกัษณะหรือคณุสมบตัิ เชน่ เพศ กลุม่เลือด ศาสนา เป็นต้น 

4.2 แบง่ตามแหลง่ท่ีมาของข้อมลู แบง่ได้ 2 ประเภทคือ 
4.2.1 ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data)  เป็นข้อมลูท่ีผู้ใช้หรือหนว่ยงานท่ีใช้ข้อมลู 

เป็นผู้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเอง  ซึง่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูอาจใช้
วิธีการสมัภาษณ์ การทดลอง หรือการสงัเกตการณ์  ข้อมลูปฐมภมูิเป็น
ข้อมลูท่ีมีรายละเอียดตรงตามท่ีผู้ใช้ต้องการ แตม่กัจะเสียเวลาในการจดัหา
และมีคา่ใช้จา่ยสงู 

4.2.2 ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary data)  เป็นข้อมลูท่ีผู้ใช้หรือหนว่ยงานท่ีใช้ 
            ข้อมลูไมไ่ด้เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูเอง แตมี่ผู้ อ่ืนหรือ หนว่ยงานอ่ืนๆ ท า 

การเก็บรวบรวมไว้แล้ว เชน่ จากรายงาน ท่ีพิมพ์แล้ว หรือยงัไมไ่ด้พิมพ์ของ  
หนว่ยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท ส านกังานวิจยั นกัวิจยั วารสาร  
หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น การน าเอาข้อมลูเหลา่นีม้าใช้เป็นการประหยดัเวลา 
และคา่ใช้จา่ย แตใ่นบางครัง้ข้อมลูอาจจะไมต่รงกบัความต้องการของผู้ใช้  
หรือมีรายละเอียดไมเ่พียงพอท่ีจะน าไปวิเคราะห์ นอกจากนีใ้นบางครัง้  
ข้อมลูนัน้อาจมีความผิดพลาดและผู้ใช้มกัจะไมท่ราบข้อผิดพลาดดงักลา่ว  
ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การสรุปผล ดงันัน้ ผู้ ท่ีจะน าข้อมลูทตุยิภมูิมาใช้ควร 
ระมดัระวงัและตรวจสอบคณุภาพข้อมลูก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์  
แตจ่ะได้ข้อมลูจากการคดัลอก 
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5.  ระดับการวัดของข้อมูล 
5.1.   มาตรานามก าหนด หรือมาตรานามบญัญตั ิ(Nominal scales)  เป็นมาตราท่ีมีการ 
         แบง่ข้อมลูออกเป็นกลุม่ ๆ อยา่งชดัเจน  เชน่ เพศ แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ ชาย และหญิง    
         ภาค แบง่เป็น 5 ภาค คือ เหนือ กลาง ใต้ ตะวนัออก อีสาน 
5.2. มาตราอนัดบั (Ordinal scales) เป็นมาตราท่ีมีการแบง่ข้อมลูออกเป็นกลุม่ ๆ ซึง่แสดง 

ความแตกตา่งกนั แตจ่ะไมมี่สว่นของระยะหา่ง เชน่ ระดบัการศกึษา ซึง่อาจจะ
แบง่เป็น 4 ระดบัคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย
จะเห็นวา่ ปริญญาเอกมีการศกึษาสงูกวา่ปริญญาโท และกลุม่ปริญญาโทมีการศกึษา
สงูกวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั  ทศันคต ิ ความรู้สกึชอบมาก  ชอบปานกลาง ชอบน้อย 

5.3. มาตราอนัตรภาค (Interval scales) เป็นมาตราท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัมาตราอนัดบั  
เพียงแตส่ามารถบอกปริมาณความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ได้ แตจ่ดุเร่ิมต้นของข้อมลูจะ 
ไมค่งท่ีคือจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามหนว่ยของการวดั เชน่ อณุหภมูิในหนว่ยองศา 

เซลเซียส มีจดุเร่ิมต้นท่ี 
0  แตอ่ณุหภมูิในหนว่ยองศาฟาเรนไฮต์ มีจดุเร่ิมต้นท่ี 

32  

โดยจะพบวา่ อณุหภมูิ C30
 มีความร้อนเทา่กบัอณุหภมูิ F86

 ซึง่สงูกวา่อณุหภมูิ  

C10
  หรือ F50

  อยู ่ C20
 หรือ F68

  นอกจากอณุหภมูิแล้ว  คะแนนสอบ  
ความดนั ก็จดัอยใูนมาตราอนัตรภาคเชน่เดียวกนั 

5.4. มาตราอตัราสว่น (Ratio scales) เป็นมาตราท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัมาตราอนัตรภาค  
แตมี่จดุเร่ิมต้นท่ีคงท่ีส าหรับทกุหนว่ยของการวดั  เชน่ น า้หนกั ไมว่า่จะเป็นหนว่ย  
กิโลกรัม หรือปอนด์ ก็จะมีจดุเร่ิมต้นท่ีเหมือนกนัคือ 0 สว่นระยะทาง  สว่นสงู หรือ 
ยอดขายก็มีลกัษณะเชน่เดียวกนักบัน า้หนกั 

 
6.   คุณสมบัตขิองข้อมูลท่ีดี 

ข้อมลูท่ีดีจะต้องประกอบด้วยคณุสมบตัท่ีิส าคญัๆ  ดงันีคื้อ 
6.1. ความถกูต้องแมน่ย า (accuracy) ข้อมลูท่ีดีควรจะมีความถกูต้องแมน่ย าสงู หรือถ้ามี  
       ความคลาดเคล่ือน (errors) ปนอยูบ้่าง ก็ควรท่ีจะสามารถควบคมุขนาดของ 
       ความคลาดเคล่ือนท่ีปนมาให้มีความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสดุ   
6.2. ความทนัเวลา (timeliness) เป็นข้อมลูท่ีทนัสมยั (up to date) และทนัตอ่ความ 
       ต้องการของผู้ใช้ ถ้าผลิตข้อมลูออกมาช้า ก็ไมมี่คณุคา่ถึงแม้จะเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 
       แมน่ย าก็ตาม 
 



สถิติพืน้ฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 

                                                                                                เรียบเรียงโดย อาจารย์วนิดา  เลศิพิพฒันานนท์ 
 

1-6 

6.3. ความสมบรูณ์ครบถ้วน (completeness) ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาต้องเป็นข้อมลูท่ีให้ 
       ข้อเท็จจริง (facts) หรือขา่วสาร (information) ท่ีครบถ้วนทกุด้านทกุประการ มิใชข่าด 
       สว่นหนึง่สว่นใดไปท าให้น าไปใช้การไมไ่ด้ 
6.4. ความกระทดัรัด (conciseness) ข้อมลูท่ีได้รับสว่นใหญ่จะกระจดักระจาย ควรจดั 
       ข้อมลูให้อยูใ่นรูปแบบท่ีกระทดัรัดไมเ่ยิ่นเย้อ สะดวกตอ่การใช้และค้นหา ผู้ใช้มีความ 
       เข้าใจได้ทนัที 
6.5. ความตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ (relevance) ข้อมลูท่ีจดัท าขึน้มาควรเป็นข้อมลู 
       ท่ีผู้ ใช้ ข้อมลูต้องการใช้ และจ าเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ตอ่การจดัท าแผน  
       ก าหนดนโยบายหรือตดัสินปัญหาในเร่ืองนัน้ๆ ไมใ่ชเ่ป็นข้อมลูท่ีจดัท าขึน้มาอยา่ง 
       มากมาย  แตไ่มมี่ใครต้องการใช้หรือไมต่รงกบัความต้องการของผู้ใช้ข้อมลู  
6.6. ความตอ่เน่ือง (continuity) การเก็บรวบรวมข้อมลู ควรอยา่งยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการ 
       อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ืองในลกัษณะของอนกุรมเวลา (time-series) เพ่ือจะได้ 
       น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจยัหรือหาแนวโน้มในอนาคต 

 
7.   ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสถติิ 

7.1  ประชากร (Population) หมายถึง กลุม่ของสิ่งมีชีวิตหรือไมมี่ชีวิตทกุหนว่ยท่ีต้องการ          
        ศกึษา ซึง่สมาชิกแตล่ะหนว่ยของประชากรกลุม่หนึง่ ๆ จะมีลกัษณะหรือคณุสมบตัิ 
        บางอยา่งร่วมกนั เชน่  สนใจศกึษาเก่ียวกบัรายได้ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม  
        ประชากรในท่ีนีก็้คือทกุ ๆ คนท่ีเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม   

ประชากร จ าแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
7.1.1   ประชากรท่ีมีจ านวนจ ากดั (Finite population) เป็นประชากรท่ีสามารถนบั   

          จ านวนได้ครบถ้วน 
7.1.2 ประชากรท่ีมีจ านวนไมจ่ ากดั (Infinite population) เป็นประชากรท่ีไม ่

                                     สามารถนบัจ านวนได้ครบถ้วน หรือปริมาณมากจนไมอ่าจนบัได้ 
7.2 ตวัอยา่ง (Sample) หมายถึง  กลุม่ของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ประชากรท่ี 
        สนใจศกึษา เชน่ ถ้าประชากรคือนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามทกุ ๆ คน นกัศกึษาชัน้ปี 
         ท่ี 1 ก็ถือเป็นตวัอยา่ง 
     กลุม่ตวัอยา่งท่ีดี หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะตา่ง ๆ  ท่ีส าคญัครบถ้วน 
         เหมือนกบักลุม่ประชากร 
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7.3   คา่พารามิเตอร์ (Parameters)  หมายถึง คา่ท่ีแสดงถึงคณุลกัษณะท่ีส าคญัของ 
        ประชากร หรือข้อมลูทัง้หมด ซึง่ในการหาคา่พารามิเตอร์นัน้จะต้องด าเนินการกบั 
        ข้อมลูทัง้หมดทกุจ านวน โดยในความจริงนา่จะท าได้ยาก 
7.4   คา่สถิต ิ(Statistics) หมายถึง คา่ท่ีแสดงถึงคณุลกัษณะท่ีส าคญัของข้อมลูตวัอยา่ง  
        ซึง่ในการหาคา่สถิตนิัน้จะด าเนินการกบัข้อมลูเพียงบางสว่นเทา่นัน้   

 
8.   ขัน้ตอนการใช้สถติกัิบงานต่าง ๆ 
 การจะน าหลกัเกณฑ์ทางสถิตไิปใช้กบังานด้านตา่ง ๆ จะต้องประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนคือ 
 8.1   การเก็บรวบรวมข้อมลู (Data Collection) ซึง่จะกลา่วถึงในรายละเอียดของบทท่ี 2 
 8.2   การน าเสนอข้อมลู (Data Presentation) ซึง่จะกลา่วถึงในรายละเอียดของบทท่ี 3 
 8.3   การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) ซึง่จะกลา่วถึงในรายละเอียดของบทท่ี 4-8 
 8.4   การแปลความหมายข้อมลู (Data Interpretation) ซึง่จะกลา่วถึงในรายละเอียดของ 
                    บทท่ี 9 
 
 แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
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2.   ศริิชยั  พงษ์วิชยั.  สถติเิพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R,กรุงเทพฯ : บริษัท สพีุเรีย 
      พริน้ติง้เฮาส์ จ ากดั , 2552. 
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ช่ือ     รหสัประจ าตวั   เลขท่ี   

 ค าถามเพื่อทบทวนสัปดาห์ที่  1 
ใบงานที่ 1 

1.   จากข้อความตอ่ไปนี ้ข้อใดสรุปถูกต้อง 
      ก)  สถิต ิได้เข้ามามีบทบาทในสว่นของการท าให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีชว่ยในการตดัสินใจ 
      ข)  คณุภาพ ISO ก็เป็นสว่นหนึง่ท่ีเกิดจากประโยชน์ของการใช้สถิติ 

1.     ข้อ ก.  ถกู ข้อ ข.  ผิด  2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถกู 
 3.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผิด  4.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถกู 
2.   ข้อใดไม่ท าให้เกิดสารสนเทศ 
 1.   น้องแพนเค้กไปขอคดัลอกคะแนนของนกัศกึษาทกุคนจากแผนกทะเบียน เพ่ือหาคะแนน 

      เฉล่ีย แล้วน าเสนอในรูปของตาราง 
2.   นายเคนท าการสมัภาษณ์ความคดิเห็นของคนกรุงเทพฯเก่ียวกบัเร่ืองการจราจร 
3.   นางสาวแอนท าการทดลองประสิทธิภาพของยาถอนพิษยาบ้า แล้วท าการจดบนัทกึ 
      ข้อมลูไว้เพ่ือหาเวลาเฉล่ียในการถอนพิษเสนอตอ่องค์การเภสชักรรม 
4. ส านกังานสถิตแิหง่ชาตทิ าการเก็บรวบรวมข้อมลูคนไทยทัง้หมดเพ่ือหาข้อสรุปวา่มีคน

ไทยจ านวนเทา่ใดและรายได้ครัวเรือนเป็นเทา่ใดแล้วน าเสนอตอ่ส่ือมวลชน 
3.   ข้อใดกลา่วไม่ถูกต้อง 

 1.     ตวัเลขท่ีเป็นเลขทศนิยม จดัเป็นข้อมลูเชิงปริมาณแบบตอ่เน่ือง 
 2.     ข้อดี ของข้อมลูปฐมภมูิ คือ ได้ข้อมลูท่ีตรงตามความต้องการของผู้วิจยัอยา่งครบถ้วน 
 3.     ข้อมลู เพศ  สถานภาพ  อาชีพ จดัเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 4.     ข้อมลู หมายถึงรายละเอียดตา่ง ๆ เก่ียวกบัสิ่งท่ีต้องการศกึษา 

4.   ข้อมลูปริมาณน า้ฝนในเขตภาคกลาง จดัอยูใ่นระดบัการวดัมาตราใด 
 1.     มาตรานามก าหนด   2.    มาตราอนัดบั 
3.     มาตราอนัตรภาค   4.    มาตราอตัราสว่น 

5.   ในการศกึษาพฤตกิรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม ข้อใดตอ่ไปนี ้
      ไม่ถูกต้อง 

1.  ประชากรในการศกึษาครัง้นีคื้อนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามทกุคน 
2.  ประชากรในการศกึษาครัง้นีจ้ดัเป็นประชากรท่ีมีจ านวนจ ากดั 
3.  ตวัอยา่งท่ีดีในการศกึษาครัง้นีคื้อนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามทกุคณะ ทกุชัน้ปี 
4.  คา่พารามิเตอร์การศกึษาครัง้นีส้ามารถหาได้ง่ายกวา่คา่สถิติ 


