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เม่ือจบการเรียนในสัปดาห์นี้แล้ว นักศึกษาสามารถ

1.   เข้าใจความหมายของสถิติ และค าศัพท์ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสถิติ 

2.   เข้าใจความหมายของข้อมูล และสามารถจ าแนก
ประเภทและระดับการวัดของข้อมูลได้

                  

3

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
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ปัญหา

ท าไมตอ้งเรียนสถิติ



 สถิติ  มี 2  ความหมาย

ความหมายที ่1 

หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตกุารณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของ
เรื่องต่างๆ ที่เรา ต้องการศึกษา

ความหมายที ่2 

                       หมายถึง ศาสตรห์รือวิชาที่วา่ด้วยการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                       การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และ

                       การน าเสนอข้อมูล 
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สถิติคืออะไร



• ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

• ด้านธุรกิจ 

• ด้านอุตสาหกรรม 

• ด้านการเกษตรกรรม 

• ด้านอื่น ๆ 
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ประโยชน์ของสถิติ



7

ข้อมลูและสารสนเทศ
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แหล่งที่มาของข้อมูล ลักษณะของข้อมูล

ปฐมภูมิ

ประเภทของข้อมูล

ทุติยภูมิ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เก็บข้อมูลเอง คัดลอกของคนอื่น
วัดค่าเป็นตัวเลขได้

วัดค่าเป็นตัวเลขไม่ได้

ไม่ต่อเนื่อง

การนับ

ต่อเนื่อง

การวัด
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ระดับการวัดของข้อมูล

มาตรานามก าหนด

แบ่งกลุ่มชัดเจน มาตราอันดับ

แบ่งกลุ่ม
บอกความ

แตกต่างระหว่าง
กลุ่มได้

มาตราอัตราส่วน

แบ่งกลุ่ม
บอกความ
แตกต่างด้าน
ปริมาณได้

จุดเร่ิมต้นคงที่

มาตราอันตรภาค

แบ่งกลุ่ม
บอกความ
แตกต่างด้าน
ปริมาณได้

จุดเร่ิมต้นไม่คงที่



• ความถูกต้องแม่นย า (accuracy) 

• ความทันเวลา (timeliness) 

• ความสมบูรณ์ครบถ้วน (completeness) 

• ความกระทัดรัด (conciseness) 

• ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
(relevance) 

• ความต่อเนื่อง (continuity) 
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คุณสมบัตขิองขอ้มูลท่ีดี



• ประชากร (Population)

• ตัวอย่าง (Sample)

• ค่าพารามิเตอร์ (Parameters)

• ค่าสถิติ (Statistics)
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ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับสถิติ



หมายถึง กลุ่มของสิง่มีชีวติหรือไมม่ีชีวิตทกุหน่วยที่ต้องการ
ศึกษา

จ าแนกได้ 2 ประเภทใหญ ่ๆ คือ

1 ประชากรที่มจี านวนจ ากัด (Finite population) เป็นประชากรที่
สามารถนับจ านวนได้ครบถ้วน

2.    ประชากรที่มจี านวนไม่จ ากัด (Infinite population) เป็น
ประชากรที่ไมส่ามารถนับจ านวนได้ครบถ้วน หรือปรมิาณ
มากจนไม่อาจนับได้
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ประชากร



หมายถึง  กลุม่ของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มประชากร
ที่สนใจศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ดี หมายถึง กลุม่ตัวอยา่งที่มีลกัษณะตา่ง ๆ  ที่ส าคัญ
ครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร
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ประชากร

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง
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• ค่าพารามิเตอร์ (Parameters)  หมายถึง ค่าทีแ่สดงถึง

     คุณลกัษณะที่ส าคัญของ ประชากร 

• ค่าสถิติ (Statistics) หมายถึง ค่าที่แสดงถึงคุณลกัษณะ

     ที่ส าคัญของข้อมูลตัวอย่าง 

ประชากร
(พารามิเตอร์)

ตัวอย่าง
(ค่าสถิติ)

พารามิเตอร์และค่าสถิติ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

การแปลความหมายข้อมูล (Data Interpretation) 

การน าเสนอข้อมูล (Data Presentation)

ขั้นตอนการใช้สถิติกับงานต่างๆ



ค าถามเพื่อทบทวน สัปดาห์ที่ 1 

1.   จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสรุปถกูต้อง

      ก) สถิต ิไดเ้ข้ามามีบทบาทในส่วนของการท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลทีช่่วย  

            ในการตดัสินใจ

      ข) คุณภาพ ISO ก็เป็นส่วนหนึ่งทีเ่กดิจากประโยชน์ของการใช้สถิติ

1.  ข้อ ก.  ถูก ข้อ ข.  ผิด

2.  ข้อ ก.  ผดิ ข้อ ข.  ถูก

3.  ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผิด

4.  ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถูก
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ค าถามเพือ่ทบทวน สัปดาห์ท่ี 1 
2.   ข้อใดไม่ท าให้เกิดสารสนเทศ

1. น้องแพนเค้กไปขอคัดลอกคะแนนของนักศึกษาทุกคนจากแผนก
ทะเบียนและวัดผล เพื่อหาคะแนนเฉลี่ย แล้วน าเสนอในรูปของตาราง
2. นายเคนท าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯเกี่ยวกับเรื่อง  
การจราจร
3.นางสาวแอนท าการทดลองประสิทธิภาพของยาถอนพิษยาบ้า แล้วท าการจด

บันทึกข้อมูลไว้เพื่อหาเวลาเฉลี่ยในการถอนพิษเสนอต่อองค์การ เภสัชกรรม
4. ส านักงานสถิติแหง่ชาติท าการเก็บรวบรวมข้อมูลคนไทยท้ังหมดเพือ่หา
     ข้อสรุปว่ามีคนไทยจ านวนเท่าใดและรายได้ครัวเรือนเป็นเท่าใดแล้วน าเสนอ

ต่อสื่อมวลชน
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ค าถามเพือ่ทบทวน สัปดาห์ท่ี 1 

3.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.     ตัวเลขที่เป็นเลขทศนิยม จัดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

                      แบบต่อเนื่อง
2.     ข้อดี ของข้อมูลปฐมภูมิ คือ ได้ข้อมูลที่ตรงตามความ

                     ต้องการของผู้วิจัยอย่างครบถ้วน
3.     ข้อมูล เพศ  สถานภาพ  อาชีพ จัดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.     ข้อมูล หมายถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ 

                     ศึกษา



ค าถามเพื่อทบทวน สัปดาห์ท่ี 1 

4.  ข้อมูลปริมาณน้ าฝนในเขตภาคกลาง จัดอยู่ในระดับการวัดมาตราใด

1.     มาตรานามก าหนด

2.     มาตราอันดับ

3.     มาตราอันตรภาค

4.     มาตราอัตราส่วน
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ค าถามเพื่อทบทวน สัปดาห์ท่ี 1 

5. ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอรเ์น็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
สยาม ข้อใดต่อไปน้ีไม่ถูกต้อง

1.  ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
                  ทุกคน

2.  ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีจัดเป็นประชากรท่ีมีจ านวนจ ากัด
3.  ตัวอย่างท่ีดีในการศึกษาครั้งน้ีคือนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

                 ทุกคณะ ทุกช้ันปี
4.  ค่าพารามิเตอร์การศึกษาครั้งน้ีสามารถหาได้ง่ายกว่าค่าสถิติ


