
Siam U
version 1/2553





เมื่อจบการเรียนในสัปดาห์น้ีแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิธีโดยภาพรวม 

2.  เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสม

             กับข้อมูลท่ีรวบรวมได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้



การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันต้น
หรือ

การวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบบรรยาย

การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูง
หรือ

การวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบอ้างอิง

น าสถิติมาใชใ้นการบรรยาย
หรืออธิบายลักษณะของ

ข้อมูล

น าสถิติมาใชใ้นการหาข้อสรุป
เกี่ยวกับข้อมูลของประชากร

โดยอาศัยค่าของข้อมูลที่ได้จาก
การเลือกตัวอย่าง



การวิเคระหข์้อมูลด้วยสถิตแิบบบรรยาย

การแจกแจงความถี่

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

การวัดการกระจาย

การหาค่ามาตรฐาน

โค้งความถี่

บรรยายข้อมูล
ด้วยการนับ

บรรยายข้อมูลด้วยตัวเลข
ที่เป็นตัวแทนของข้อมูล

บรรยายความ
แตกต่างของข้อมูล

การปรับข้อมูลให้อยู่
ในมาตรฐานเดียวกัน

บรรยายข้อมูลด้วย
เส้นโค้งจากการ
แจกแจงความถี่

• ค่าเฉลี่ย
• ฐานนิยม
• ค่าที่บอกต าแหน่ง

•  พิสยั
• ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• สัมประสิทธิ์
   ความแปรผัน



การวิเคระหข์้อมูลด้วยสถิตแิบบอ้างอิง

การประมาณค่า

การทดสอบสมมติฐาน

การหาความสัมพันธ์

การพยากรณ์
น าค่าของข้อมูลที่
ได้จากตัวอย่าง 
ไปประมาณค่า
ของข้อมูล
ประชากร

น าค่าของข้อมูลที่ได้จาก
ตัวอย่างไปทดสอบข้อ 
สมมติหรือข้อคาดเดา
เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์
ของประชากร

การศึกษารูปแบบ
ของความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล
ต้ังแต่ 2 ชุด ขึ้นไป 
โดยท าการศึกษา
จากข้อมูลที่ได้จาก
ตัวอย่าง

สร้างตัวแบบ
ความสัมพันธ์
จากข้อมูล
ตัวอย่างเพ่ือ
การพยากรณ์



การประมาณค่า

การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง

ประมาณค่าพารามิเตอร์
ของประชากรด้วยตัวเลขใด
ตัวเลขหน่ึง โดยใช้ค่าสถิติท่ี
ค านวณจากข้อมูลตัวอย่าง 

ประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
ประชากรว่าจะอยู่ในช่วงใด
ช่วงหน่ึง  ด้วยหลักการ

ตัวประมาณค่าแบจุด ± ความคลาดเคล่ือน
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   ก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจ           

เลือกและค านวณค่าของ
ตัวสถิติทดสอบ          

สรุปผล        



ตัวสถิติทดสอบ

Z-test t-test -test 2
F-test

ใช้ทดสอบเกี่ยวกับ 
ค่าเฉลี่ย หรือค่าสัดส่วน 
ส าหรับข้อมูลหนึ่งกลุ่ม 
หรือสองกลุ่มที่ทราบค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลทั้งหมด

ใช้แทน Z-test  ในกรณี
ที่ไม่ทราบค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของข้อมูล
ทั้งหมด

ใช้ทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยส าหรับ
ข้อมูลต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป

ใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระกัน 
ระหว่างคุณลักษณะของ
ข้อมูลโดยใช้จ านวนหรอื
ความถี่ของข้อมูลมาเป็น
ตัวทดสอบ



การหาความสัมพันธ์ (Correlation)

การทดสอบความสัมพันธ์
การหาขนาดและทิศทาง

ของความสัมพันธ์

ทดสอบว่าข้อมูล ต้ังแต่ 2  ชุด
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่โดย
การทดสอบสมมติฐาน

ศึกษาว่าข้อมูล ต้ังแต่ 2  ชุดมี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด
และสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
หรือทิศทางตรงกันข้าม



การพยากรณ์

การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 
กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเรียกว่าตัวแปรอิสระ 
อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม 
เพ่ือประโยชน์ในการพยากรณ์ค่าของ
ตัวแปรตามเมื่อทราบค่าของตัวแปรอิสระ

การศึกษาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม
แบบต่อเนื่องของช่วงเวลา โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
ข้อมูลอนุกรมเวลา เพ่ือประโยชน์ในการ
พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาในอนาคต



1.    จากข้อความต่อไปนี ้ข้อใดสรปุถูกต้อง

       ก)   การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการจัดระบบระเบียบใหก้ับข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้

        ข)  การวิเคราะหข์้อมูลขั้นต้น เปน็การอธิบายลักษณะของ

              ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้

1.     ข้อ ก.  ถูก ข้อ ข.  ผดิ

2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถกู

3.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผดิ

4.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถูก

ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 6 



2.    ข้อใดไม่จดัเปน็การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิแบบบรรยาย

1.    การแจกแจงความถี่

2.    การวดัค่าการกระจาย

3.    การวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

4.    การประมาณค่า

ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 6 



จากข้อมูลต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 3-4

ในการศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 396 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือโดยเฉลี่ย
วันละ 15 นาที

ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 6 



3.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1.    เวลาเฉล่ียในการอ่านหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง 15  นาทีต่อวัน 

                   จัดเป็นค่าสถิติ

2.    ประมาณได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสยามทั้งหมดอ่านหนังสือ

                  โดยเฉล่ียวันละ 15 นาที

3.    ตามหลักการสร้างช่วงการประมาณแล้วอาจจะประมาณได้ว่า

                  เวลาเฉล่ียในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

                  ทั้งหมดอยู่ในช่วง 10  ถึง 17 นาทีต่อวัน

  4.   ค่าพารามิเตอร์ที่สนใจในที่นี้คือเวลาเฉล่ียในการอ่านหนังสือของ 

                  นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามทั้งหมด

ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 6 



4. ถ้ามีการคาดเดาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสยามทั้งหมดอ่าน

       หนังสือโดยเฉลี่ยวันละ 12 นาที ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1.  ต้องการทดสอบว่าค่าพารามิเตอร์เท่ากับ 12 นาทีหรือไม่

2.  ตัวสถิติทดสอบอาจจะใช ้T-test เนื่องจากไม่ทราบค่า     

               เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

3.  การก าหนดสมมติฐานทางสถิติจะต้องมี 2 ส่วนคือ     

              และ 

4.  ในการทดสอบสมมติฐานไม่จ าเปน็ต้องใช้ข้อมูลเวลาเฉลี่ย     

               ในการอ่านหนังสือของกลุ่มตัวอย่าง 

ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 6 
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5.   จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสรุปถูกต้อง
      ก)   การพยากรณ์ยอดขายร่มในเดือนกรกฎาคมเมื่อมีการเก็บข้อมูล  
             ยอดขายร่มรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2551 ถึงเดือนเมษายน 
             ปี 2553 จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์การถดถอย

ข)   การศึกษาว่ายอดขายข้ึนอยู่กับราคาขายหรือไม่ จะต้องใช้ความรู้ในเรื่อง
            ของการทดสอบความสัมพันธ์

1.     ข้อ ก.  ถูก ข้อ ข.  ผิด
2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถูก
3.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผิด
4.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถูก

ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 6 


