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ใบความรู้ ที่ 1 เรื่ อง ตัวอย่างของกรณีหรื อปัญหาทีต่ ้ องใช้ สถิติ
สถิติเป็ นศาสตร์ ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหาส่ วนใหญ่มี
ความจาเป็ นที่ ต้องใช้ข ้อมู ล สารสนเทศ และกระบวนการทางสถิ ติม าช่ วยในการสรุ ป ผล ในที่ น้ ี จะ
นาเสนอตัวอย่างปั ญหา หรื อกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถิติในชีวติ ประจาวันดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างของกรณีหรื อปัญหาทีต่ ้ องใช้ สถิติ
ปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชี วติ ประจาวันหรื อการทางานมีหลายปั ญหาที่จาเป็ นต้องใช้สถิติมา
ช่วยในการหาข้อสรุ ปหรื อช่วยในการตัดสิ นใจ เช่น ในกรณี ต่อไปนี้
1. โอกาสทีจ่ ะมีฝนตกในวันหนึ่ง ๆ
ในการเดิ นทางไม่ว่าจะใกล้หรื อไกล สิ่ งที่ ผูเ้ ดิ นทางต้องการทราบคื อสภาพดิ นฟ้ าอากาศ
เพื่อที่จะได้เตรี ยมเสื้ อผ้าหรื ออุปกรณ์ อื่นที่จาเป็ นให้เหมาะสม ในกรณี ที่ไม่ได้เดิ นทางไกล การทราบ
เกี่ ยวกับสภาพอากาศในท้องถิ่นก็เป็ นสิ่ งที่ดี โดยเฉพาะกรณี ของฝน เนื่ องจากถ้าฝนตกอาจมีปัญหาน้ า
ท่วมหรื อจราจรติดขัด การพยากรณ์ เกี่ ยวกับฝนตกของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องอาศัยความน่ าจะเป็ นของ
การมีฝนตกภายใต้สภาพต่างๆ ซึ่ งต้องอาศัยข้อมูลทั้งในอดีตและปั จจุบนั ตลอดจนวิธีวิเคราะห์เชิงสถิติ
เข้ามาช่วย
2. การทดสอบประสิ ทธิผลของยารักษาโรค
ผูผ้ ลิ ตยาจาเป็ นต้องทาการทดสอบประสิ ทธิ ผลของยาโดยการนายาไปทดลองใช้กบั มนุ ษย์
แต่การทดสอบดังกล่ าวไม่สามารถกระทากับคนหมู่มากได้ เนื่ องจากต้องมีการดู แลผูถ้ ู กทดลองเป็ น
พิเศษ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่เกิดจากประสิ ทธิ ภาพของยาดังกล่าวเท่านั้นโดยไม่มีอิทธิ พลของปั จจัย
อื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น อิทธิ พลจากตัวผูถ้ ูกทดลองเอง ได้แก่ อายุ น้ าหนัก ฯลฯ
การทดสอบประสิ ทธิ ผลของยารักษาโรคตามปกติ เราจะกระทาโดยการเก็บรวบรวมข้อมู ล
จากการทดลองซึ่ งมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน เช่น เลือกคนไข้ที่มีลกั ษณะเหมือนกันเป็ นคู่ๆ เลือกคน
หนึ่ งคนในแต่ละคู่เข้ารับการรักษาด้วยตัวยานี้ อีกคนที่เหลื อให้เข้ารับการรักษาโดยไม่ใช้ยาดังกล่าว
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะนามาใช้ทดสอบผลของยารักษาโรคด้วยวิธีการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ
เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างผลที่ได้จากการใช้และไม่ใช้ยาดังกล่าว
3. การควบคุมคุณภาพสิ นค้ าทีผ่ ลิต
ในการผลิ ตสิ นค้า สิ่ งที่ ผูผ้ ลิ ตให้ความสนใจมากคือการควบคุ มสิ นค้าที่ผลิตให้มีมาตรฐาน
ตามที่ ก าหนด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในยุ ค ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง การรั ก ษามาตรฐานของสิ นค้า ยิ่ ง ทวี
ความสาคัญมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ผลิตทุกชิ้นก่อนส่ งออกจาหน่าย
นับเป็ นภาระที่มากเกินกว่าที่จะกระทาได้ ในการควบคุมคุ ณภาพสิ นค้าที่ผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด โดยไม่ตอ้ งทาการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าที่ผลิ ตทุกชิ้นเป็ นสิ่ งที่สามารถกระทาได้ เช่ น
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ทาการทดสอบว่าหลอดไฟฟ้ าแต่ละรุ่ นมีมาตรฐานตามที่แจ้งไว้ดว้ ยการกาหนดวิธีการตามขั้นตอนของ
กระบวนการทางสถิ ติ กล่าวคือ ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล สถิ ติศาสตร์ จะกาหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสมว่าควรเป็ นการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่ มหลอดไฟฟ้ าจานวนหนึ่ งจากจานวนทั้งหมดที่
ผลิตแต่ละรุ่ น โดยสามารถกาหนดขนาดตัวอย่างที่จะเลือกและสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ที่มีเกณฑ์การ
พิจารณาว่ามี จานวนที่ ชารุ ดในจานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ เลื อกมาจานวนไม่เกิ นเท่าไรแล้วจะแสดงว่า
หลอดไฟฟ้ารุ่ นนั้นมีมาตรฐานตามที่กาหนด
4. การสารวจความคิดเห็นหรื อโพล (Poll)
การสารวจความคิดเห็นเป็ นสิ่ งที่ทาเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของคนทัว่ ไปที่มีต่อเรื่ องหนึ่ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เป็ นสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลทัว่ ไปในชุ มชนหรื อประเทศนั้น ๆ เช่ นความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐบาล หรื อต่อผูบ้ ริ หารประเทศ เป็ นต้น เนื่องจากเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับคน
หมู่มาก แต่ตอ้ งการทราบผลในเวลาอันรวดเร็ วเพื่อให้เรื่ องที่สนใจนั้นยังคงความทันสมัยอยู่ ปัญหาของ
การส ารวจความคิ ด เห็ น จึ งอยู่ที่ จะท าอย่างไรจึ ง จะมี ตวั แทนของคนกลุ่ ม นั้น ที่ เป็ นตัวแทนที่ ดี และ
สามารถให้ผลที่เชื่ อถื อได้โดยไม่ตอ้ งใช้ตวั แทนจานวนมากและต้องมีความสามารถบอกได้วา่ ผลการ
สารวจมีความถู กต้องเชื่ อถื อได้ม ากน้อยเพียงใด และสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ได้ด้วยความมัน่ ใจ
เพียงใด
การส ารวจความคิ ด เห็ น จึ ง เก็ บ ข้อ มู ล เฉพาะจากตัว อย่า งของกลุ่ ม คนเท่ านั้ น ก็ เป็ นการ
เพียงพอ ซึ่ งจะต้องใช้ความรู ้ในวิชาสถิติที่เกี่ยวข้องกับวิธีเลือกตัวอย่างและการกาหนดขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมกับระดับคุณภาพของผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ การจัดทาแบบสารวจ รวมทั้งวิธีการประมาณค่า เช่น
ค่าสัดส่ วนประชากรที่เห็นด้วยกับเรื่ องที่ตอ้ งการทราบความคิดเห็น เป็ นต้น
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