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สัปดาห์ที่ 6 
 

 หวัข้อการสอน 
1. การวิเคราะห์ข้อลูขัน้ต้นหรือการวิเคราะห้อมลูด้วยสถิติแบบบรรยาย 
2. การวิเคราะห์ข้อลูขัน้สงูหรือการวิเคราะห้อมลูด้วยสถิติแบบอ้างอิง 

 

 วัตถุประสงค์  เม่ือศกึษาหวัข้อนีจ้บแล้ว นกัศกึษาสามารถ 
1. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูแต่ละวิธีโดยภาพรวม  
2. เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัข้อมลูท่ีรวบรวมได้ 

 

 กจิกรรมการสอน 
 1. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 
 2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่างประกอบค าบรรยาย และ 
                      น าเสนอการสอนโดยใช้ Power Point  

3. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความ 
คิดเห็น 

 4. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศกึษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี 6 
 5. อาจารย์ให้นกัศกึษา อ่านเอกสารประกอบการเรียนครัง้ต่อไป 
 

 การวัดและการประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการ ถาม-ตอบของนกัศกึษา 
 2. การตอบค าถามในใบงานท่ี 6 ได้ถกูต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
 3. การสอบกลางภาค 
 

 ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. คอมพวิเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
 3. Power Point เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมลู 
 4. ใบงานท่ี 6 
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 เนือ้หา 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นการน าข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้มาท าการจดัให้เป็นระบบระเบียบเพ่ือ
ใช้ในการอธิบายลกัษณะของข้อมลู หรือเพ่ือน าไปสูก่ารตอบค าถามของสิ่งท่ีสนใจอยากรู้  โดยอาศยั
เทคนิคและวิธีการทางสถิตซิึง่มีอยูด้่วยกนัมากมายหลายวิธี แตล่ะวิธีก็จะมีกฎเกณฑ์และข้อจ ากดัท่ี
แตกตา่งกนัไป ซึง่วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถแบง่ได้ 2 แบบ คือ 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมลูขัน้ต้น หรือการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตแิบบบรรยาย 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมลูขัน้สงู หรือการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตแิบบอ้างอิง 
 ในบททนีจ้ะกลา่วถึงการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ 2 แบบ อยา่งคร่าว ๆ พอให้เห็นภาพกว้าง ๆ  
และจะกลา่วถึงการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตแิบบบรรยายอยา่งละเอียดในบทตอ่ไป  
 
1.   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติแิบบบรรยาย (Analysis by Descriptive Statistics) 
 เป็นการน าสถิตมิาใช้ในการบรรยายหรืออธิบายลกัษณะของข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ ซึง่การ
บรรยายสามารถท าได้หลายวิธี โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งง่าย ๆ  โดยผลจากการวิเคราะห์
เบือ้งต้นด้วยสถิตแิบบบรรยายนัน้จะไมมี่การน าไปใช้อ้างอิงกบักลุม่อ่ืน แตจ่ะเป็นการสรุปผลเฉพาะ
กลุม่ท่ีเก็บข้อมลูมา การบรรยายลกัษณะของข้อมลูด้วยสถิตนีิ ้มีด้วยกนัหลายวิธี ดงันี ้

1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) เป็นวิธีการบรรยายลกัษณะของข้อมลูด้วยการ
นบัจ านวนคา่ท่ีเป็นไปได้ของข้อมลูหรือตวัแปร นิยมแสดงในรูปของร้อยละด้วย 

1.2 การวดัแนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลาง (Measure Central of Tendency) เป็นวิธีการบรรยาย
ลกัษณะของข้อมลูด้วยคา่ตวัเลขท่ีเกิดจากการค านวณหรือเลือกคา่ใดคา่หนึง่มาเป็น
ตวัแทนเพ่ือใช้อธิบายข้อมลูท่ีเก็บได้ ซึง่มีวิธีด าเนินการได้หลายวิธีดงันี ้

1.2.1 การค านวณหาคา่เฉล่ีย (Mean) 
1.2.2 การหาคา่ฐานนิยม (Mode) 
1.2.3 การหาคา่ท่ีแสดงต าแหนง่ของข้อมลู เชน่ คา่มธัยฐาน (Median)  ควอไทล์ 

(Quartiles) และเปอร์เซนไทล์ (Percentiles) 
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1.3 การหาคา่การกระจายของข้อมลู (Dispersion) เป็นวิธีการหาคา่ท่ีแสดงถึงความ
แตกตา่งของข้อมลู หรือท่ีเรียกกนัวา่ การกระจายของข้อมลู ซึง่จะมีวิธีการหาได้หลาย
วิธีดงันี ้

1.3.1 การหาคา่พิสยั (Range) 
1.3.2 การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
1.3.3 สมัประสิทธ์ิการแปรผนั (Coefficient of Variation) 

1.4 การหาคา่คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เป็นวิธีการปรับคา่ของข้อมลูให้อยูใ่น
มาตรฐานเดียวกนัเพ่ือความเหมาะสมในการเปรียบเทียบข้อมลู 

1.5 โค้งความถ่ี  (Frequency Curve) เป็นการอธิบายลกัษณะของข้อมลูด้วยเส้นโค้งท่ีเกิด
จากการแจกแจงความถ่ี 

 
2.   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติแิบบอ้างอิง (Analysis by Inference Statistics) 

เป็นการน าสถิตมิาใช้ในการหาข้อสรุปเก่ียวกบัข้อมลูของประชากรโดยอาศยัคา่ของ 
ข้อมลูท่ีได้จากการเลือกตวัอยา่งไปท าการศกึษาวิเคราะห์  โดยมีเทคนิคทางสถิตหิลายเทคนิคท่ีจะ
น ามาใช้ในการหาข้อสรุป ซึง่สามารถจ าแนกเทคนิคพืน้ฐานท่ีควรรู้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การประมาณคา่ (Estimation) เป็นการน าคา่ของข้อมลูท่ีได้จากตวัอยา่ง (คา่สถิต)ิ ไป
ประมาณคา่ของข้อมลูประชากร(คา่พารามิเตอร์) ซึง่เป็นคา่ท่ีมีอยูจ่ริงแตไ่มส่ามารถหา
คา่มาได้หรือถ้าหาได้ก็จะต้องใช้เวลานานและมีความยุง่ยากในการค านวณ ในปัจจบุนั 
มีการใช้การประมาณคา่ในทกุ ๆ องค์กร เชน่ การประมาณยอดขายเฉล่ียรายเดือนของ
บริษัทในปีหน้า เพ่ือการวางแผนด้านการผลิต ด้านก าลงัคน ด้านวตัถดุบิ ฯลฯ  การ
ประมาณสดัสว่นของผู้ ท่ีชอบทานอาหารประเภท  fast food เพ่ือวางแผนการจดั
จ าหนา่ยอาหารประเภท fast food  เป็นต้น การประมาณคา่แบง่เป็น 2 ชนิด คือ 
- การประมาณคา่แบบจดุ (Point Estimation) เป็นการประมาณคา่พารามิเตอร์ของ 
      ประชากรด้วยตวัเลขใดตวัเลขหนึง่ โดยใช้คา่สถิตท่ีิค านวณจากข้อมลูตวัอยา่ง ซึง่ 
      เรียกคา่สถิตนีิว้า่ ตวัประมาณคา่แบบจดุ เชน่ การประมาณรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
      ของคนกรุงเทพทัง้หมดด้วยรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของคนกรุงเทพท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง   
      ถ้าค านวณรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของกลุม่ตวัอยา่งคนกรุงเทพได้ 8,450 บาท ก็จะ 
      สรุปได้วา่คนกรุงเทพทัง้หมดมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนประมาณ 8,450 บาท  
- การประมาณคา่แบบชว่ง (Interval Estimation) เป็นการประมาณคา่พารามิเตอร์ 
  ของประชากรวา่จะอยูใ่นชว่งใดชว่งหนึง่ โดยใช้หลกัการน าตวัประมาณคา่แบบจดุ 
  บวกและลบด้วยความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (มากหรือน้อยขึน้อยูก่บัระดบั 
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  ความเช่ือมัน่ในการประมาณคา่) ซึง่จะท าให้ได้ชว่งของการประมาณคา่ท่ีมีทัง้คา่ 
  ต ่าสดุและคา่สงูสดุของพารามิเตอร์ เชน่ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของคนกรุงเทพ อยู่ 
  ในชว่ง 6,500 ถึง 9,850 บาท 
 การจะใช้การประมาณคา่แบบจดุ หรือการประมาณคา่แบบชว่งนัน้ขึน้อยู่ 
กบัวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน รวมทัง้การต้องการความถกูต้องแมน่ย าเพียงใด 

2.2 การทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing) เป็นการน าคา่ของข้อมลูท่ีได้จาก
ตวัอยา่งไปทดสอบข้อสมมตหิรือข้อคาดเดาเก่ียวกบัคา่พารามิเตอร์ของประชากร ซึง่
อาจจะเป็นข้อสมมตเิก่ียวกบัคา่เฉล่ีย หรือคา่สดัสว่น เชน่ การทดสอบสมมตฐิานท่ีวา่
คนไทยมีอายขุยัโดยเฉล่ียไมเ่กิน 80 ปี  โดยจะต้องท าการหาอายเุฉล่ียของคนไทย
ตวัอยา่ง แล้วน ามาทดสอบด้วยตวัสถิตทิดสอบ เพ่ือหาข้อสรุปวา่สมมตฐิานท่ีก าหนด
ไว้นัน้เป็นจริงหรือไม ่โดยจะต้องมีการก าหนดสมมตฐิานทางสถิต ิซึง่ประกอบด้วย 
สมมตฐิานหลกั 0

H  และสมมตฐิานรอง 1
H  พร้อมกนันีจ้ะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ใน

การตดัสินใจ นัน่ก็คือการก าหนดระดบันยัส าคญั   (โดยสว่นมากจะใช้ 05.0 )
ในการเลือกใช้ตวัสถิตทิดสอบนัน้มีด้วยกนัหลายตวั แตท่ี่ใช้กนับอ่ย ๆ คือ 
- Z-test  ใช้ในการทดสอบเก่ียวกบั คา่เฉล่ีย หรือคา่สดัสว่น ส าหรับข้อมลูหนึง่กลุม่  
      หรือสองกลุม่ท่ีทราบคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูทัง้หมด ซึง่ในทางปฏิบตัแิล้ว 
       การจะทราบคา่นีมี้ทางเป็นไปได้น้อยมาก ท าให้ไมค่อ่ยได้น ามาใช้ในการทดสอบ 
- T-test  ใช้ในการทดสอบเก่ียวกบั คา่เฉล่ีย หรือคา่สดัสว่น ส าหรับข้อมลูหนึง่กลุม่  

                          หรือสองกลุม่เชน่เดียวกบั Z-test โดยจะใช้แทน Z-test ในกรณีท่ีไมท่ราบคา่ 
                           เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูทัง้หมด 

        -     F-test ใช้ทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัคา่เฉล่ียส าหรับข้อมลูตัง้แต ่2 กลุม่ขึน้ไป ซึง่ก็ 
              คือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 

-    2
 -test (Chi-square) ใช้ในการทดสอบเก่ียวกบัความเป็นอิสระกนั ระหวา่ง 

      คณุลกัษณะของข้อมลูโดยใช้จ านวนหรือความถ่ีของข้อมลูมาเป็นตวัทดสอบ 
2.3 การหาความสมัพนัธ์  (Correlation) เป็นการศกึษารูปแบบของความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ข้อมลูตัง้แต ่2 ชดุ หรือข้อมลูตัง้แต ่2 คณุลกัษณะขึน้ไป โดยท าการศกึษาจากข้อมลูท่ี
ได้จากตวัอยา่งเพื่อจะน าไปสูก่ารอธิบายหรือสรุปความสมัพนัธ์ของข้อมลูประชากร 
เชน่ การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งยอดขายสินค้ากบังบท่ีใช้ในการโฆษณา วา่มี
ความเก่ียวข้องกนัหรือไม ่ การศกึษาวา่การเลือกสถานท่ีทอ่งเท่ียวขึน้อยูก่บัอายขุอง
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นกัทอ่งเท่ียวหรือไม ่เป็นต้น นอกจากจะพิจารณาวา่ข้อมลูเหลา่นัน้มีความสมัพนัธ์กนั
หรือไมแ่ล้ว ยงัสามารถหาขนาดและทิศทางความสมัพนัธ์ได้อีกด้วย 

2.4 การพยากรณ์ (Forecasting & Prediction) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือศกึษาหา
ความสมัพนัธ์และรูปแบบความสมัพนัธ์ของข้อมลูตวัอยา่ง และน าไปสร้างตวัแบบ 
(Model)  ส าหรับใช้พยากรณ์ข้อมลูประชากรในอนาคตท่ียงัไมเ่กิดขึน้ โดย ในการสร้าง
ตวัแบบให้อยูใ่นรูปสมการตา่ง ๆ ด้วยวิธีของสถิตอ้ิางอิง เชน่  
- การวิเคราะห์ความถดถอย  เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 กลุม่ กลุม่

หนึง่เรียกวา่ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables) อีกกลุม่หนึง่เรียกวา่ตวัแปร
ตาม (Dependent Variables) เพ่ือประโยชน์ในการพยากรณ์คา่ของตวัแปรตาม
เม่ือทราบคา่ของตวัแปรอิสระด้วยตวัแบบความสมัพนัธ์ท่ีสร้างขึน้จากข้อมลู
ตวัอยา่ง 

- การวิเคราะห์อนกุรมเวลา เป็นการศกึษาข้อมลูท่ีมีการเก็บรวบรวมแบบตอ่เน่ือง
ของชว่งเวลา โดยการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบของข้อมลูอนกุรม
เวลาซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 สว่น คือ  การวิเคราะห์แนวโน้ม การ
เปล่ียนแปลงตามฤดกูาล การเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัร และการเปล่ียนแปลงเม่ือมี
เหตกุารณ์ผิดปกต ิเพ่ือประโยชน์ในการพยากรณ์ข้อมลูอนกุรมเวลาในอนาคต 
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 ค าถามเพื่อทบทวน สัปดาห์ที่ 6  
 

ใบงานที่ 6 
1.    จากข้อความตอ่ไปนี ้ข้อใดสรุปถกูต้อง 
       ก)   การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นการจดัระบบระเบียบให้กบัข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ 
       ข)   การวิเคราะห์ข้อมลูขัน้ต้น เป็นการอธิบายลกัษณะของข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ 

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.    ข้อใดไม่จดัเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตแิบบบรรยาย 
 1.    การแจกแจงความถ่ี   2.     การวดัคา่การกระจาย 
 3.    การวดัแนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลาง 4.     การประมาณคา่ 
ค าชีแ้จง     จากข้อมลูตอ่ไปนี ้ตอบค าถามข้อ 3-4 
 ในการศกึษาพฤตกิรรมการอา่นหนงัสือของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม โดยท าการเก็บ 
       ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 396 คน พบวา่กลุม่ตวัอยา่งอา่นหนงัสือโดยเฉล่ียวนัละ 15 นาที 
3.    ข้อใดกลา่วไม่ถูกต้อง 
 1.    เวลาเฉล่ียในการอา่นหนงัสือของกลุม่ตวัอยา่ง 15 นาทีตอ่วนั จดัเป็นคา่สถิติ 
 2.    ประมาณได้วา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามทัง้หมดอา่นหนงัสือโดยเฉล่ียวนัละ 15 นาที 
 3.    ตามหลกัการสร้างชว่งการประมาณแล้วอาจจะประมาณได้วา่เวลาเฉล่ียในการอา่น 
                   หนงัสือของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามทัง้หมดอยูใ่นชว่ง 10  ถึง 17 นาทีตอ่วนั 
 4.   คา่พารามิเตอร์ท่ีสนใจในท่ีนีคื้อเวลาเฉล่ียในการอา่นหนงัสือของนกัศกึษามหาวิทยาลยั 
                  สยามทัง้หมด 
4.    ถ้ามีการคาดเดาวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามทัง้หมดอา่นหนงัสือโดยเฉล่ียวนัละ 12 นาที  
       ข้อใดกลา่วไม่ถูกต้อง 

1. ต้องการทดสอบวา่คา่พารามิเตอร์เทา่กบั 12 นาทีหรือไม ่
2. ตวัสถิตทิดสอบอาจจะใช้ T-test เน่ืองจากไมท่ราบคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
3. การก าหนดสมมตฐิานทางสถิตจิะต้องมี 2 สว่นคือ 0

H  และ 1
H  

4. ในการทดสอบสมมตฐิานไมจ่ าเป็นต้องใช้ข้อมลูเวลาเฉล่ียในการอา่นหนงัสือของกลุม่
ตวัอยา่ง  
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5.   จากข้อความตอ่ไปนี ้ข้อใดสรุปถกูต้อง 
      ก)   การพยากรณ์ยอดขายร่มในเดือนกรกฎาคมเม่ือมีการเก็บข้อมลูยอดขายร่มรายเดือนตัง้แต่ 
            เดือนมกราคม ปี 2551 ถึงเดือนเมษายน ปี 2553 จะต้องใช้ความรู้ในเร่ืองการวิเคราะห์การ 
            ถดถอย 
      ข)   การศกึษาวา่ยอดขายขึน้อยูก่บัราคาขายหรือไม ่จะต้องใช้ความรู้ในเร่ืองของการทดสอบ 
            ความสมัพนัธ์ 

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 
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