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ใบความรู้ ที่ 2 เรื่ อง ความหมายของสถิติ
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สถิติ ถือเป็ นศาสตร์ ที่วา่ ด้วยการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาข้อสรุ ปจากข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องแล้วนามาอธิ บ ายปรากฏการณ์ หนึ่ ง หรื อตอบคาถามหรื อประเด็นปั ญหาที่สนใจ โดยอาศัย
ข้อมูลที่ได้จากการเกิดซ้ า ๆ ของปรากฏการณ์น้ นั ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้อาจแบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ
การวิเคราะห์ ข้ นั ต้น ที่ มุ่ งวิเคราะห์ เพื่ ออธิ บ ายลัก ษณะกว้างๆ ของข้อมู ล ชุ ดนั้น ซึ่ งเรี ยกว่า สถิ ติเชิ ง
พรรณนา (descriptive statistics) กับการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึ ง
ข้อมูลทั้งหมดซึ่ งเรี ยกว่า สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)
สถิ ติในส่ วนที่เรี ยกว่า สถิ ติเชิ งพรรณนา จะว่าด้วยวิธีการสรุ ปข้อมูลแต่ละชุ ดที่ เราสนใจด้าน
การวัด ค่าวัดแนวโน้มสู่ ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิ ยม) และค่าวัดการกระจาย (ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย ฯลฯ) ตลอดจนการแจกแจงความถี่ของข้อมูล และการนาเสนอผลสรุ ปดังกล่าว
ด้วยตารางหรื อด้วยแผนภู มิ แผนภาพ และกราฟ เช่ น แผนภู มิรูปวงกลม แผนภู มิแท่ง แผนภาพการ
กระจาย และกราฟเส้น เพื่ออธิ บายข้อมูลชุดนั้น
ในส่ วนของสถิ ติเชิ งอนุ ม าน เป็ นศาสตร์ ที่ ให้วิธีการว่าในสถานการณ์ หนึ่ งจะเลื อกตัวแทน
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(ตัวอย่าง) จากข้อมูลทั้งหมด (ประชากร) ได้อย่างไรจึงจะเป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร หรื อกาหนด
แบบแผนการทดลองอย่างไรจึงจะสามารถทาการวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามที่ตอ้ งการได้
ในการรวบรวมข้อมูลที่มีขอ้ จากัดในด้านเวลาและทรัพยากรอื่นที่มีในสถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้
ไม่สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลจากข้อมูลทั้งหมดได้ ข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์จึงเป็ นข้อมูลตัวอย่าง
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ซึ่ งเป็ นส่ วนย่อยของประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับ
นโยบายหนึ่งของกรุ งเทพมหานคร หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ย่อมหมายความว่า จะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนทุก คนในกรุ งเทพมหานครจึงจะต้องใช้เวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายจานวนมาก

Pib
oo

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ตอ้ งใช้อาจทาให้ผลที่ได้รับไม่ทนั กับความต้องการ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้อง
เก็บข้อมูลเพียงบางส่ วนที่เป็ นตัวอย่างแล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะสถิติเชิงอนุ มานเพื่ออธิ บาย
ถึงสภาพของประชากรทั้งหมด
พิจารณาโดยรวมแล้วกล่าวได้ว่า สถิ ติศาสตร์ ครอบคลุ มเรื่ องของข้อมูลและการเชื่ อมโยงกับ

ปั ญ หารวมทั้งการสร้ างวิธีก ารวิเคราะห์ ขอ้ มู ล อาจกล่ าวได้ว่า สถิ ติศาสตร์ ครอบคลุ มองค์ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้
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1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นส่ วนที่มีความสาคัญมาก เมื่อได้ขอ้ มูลที่มี
คุ ณ ภาพดี ม าวิเคราะห์ ผลสรุ ป ที่ ไ ด้รับ จะมี คุ ณ ภาพดี ไ ปด้ว ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การสอบถาม การสังเกต การทดลอง เป็ นต้น

2. การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการหาข้อสรุ ปจากข้อมูลที่มีเพื่ออธิ บายหรื อตอบคาถามที่ตอ้ งการ
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ทั้งนี้อาจเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นต้นซึ่ งเป็ นส่ วนของสถิติเชิ งพรรณนาที่ใช้อธิ บายว่าข้อมูล
ชุ ดนั้นมีลกั ษณะอย่างไร กับการวิเคราะห์ขอ้ มู ลขั้นสู งด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิ งอนุ มานโดย

ข้อมูลชุ ดที่นามาทาการวิเคราะห์ น้ นั เป็ นข้อมูลเพียงส่ วนหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่า ตัวอย่ าง (sample)
ที่เลื อกมาจากข้อมู ลทั้งหมดที่เรี ยกว่า ประชากร (population) โดยปกติจะต้องอาศัยความรู ้
จากทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและสถิติข้ นั สู ง เพื่อให้สามารถสร้างวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่หลากหลายและให้ขอ้ สรุ ปที่เชื่อถือได้

3. การนาเสนอข้ อสรุ ป การนาเสนอข้อสรุ ปในรู ปแบบที่ ผูใ้ ช้โดยทัว่ ไปสามารถเข้าใจได้ง่าย
และชัด เจนหรื อ การเชื่ อ มโยงข้อ สรุ ป ที่ ไ ด้จากวิธี วิเคราะห์ ไ ปตอบค าถามหรื อ ปั ญ หาที่
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กาหนดไว้ นับเป็ นสิ่ งสาคัญมาก เนื่ องจากการสรุ ปผลในวิธีการวิเคราะห์โดยทัว่ ไปมักอยูใ่ น
รู ปแบบที่ระบุวา่ ผลการวิเคราะห์เป็ นเช่นไร แต่ไม่อยูใ่ นรู ปของคาตอบของคาถามที่ตอ้ งการ
โดยตรง เพื่อให้ผใู ้ ช้ขอ้ สรุ ปมีความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงควรสรุ ปผลในลักษณะที่เชื่ อมโยงกับ
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ปั ญหาที่มีอยูด่ ว้ ย
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