
ประเมินผลการตีความขอมูล 

Evaluating Data Interpretation

หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบอยในการอานขอมูล
Avoiding common mistakes in reading your data



ขอผิดพลาดที่พบบอยในการตีความขอมูล (Common Data 
Interpretation Mistakes)  

● การเลอืกขอ้มลูตวัแทนประชากรกลุม่ตวัอยา่ง (Proxy data) ทีน่อ้ยไปและไมถ่กูตอ้ง
● การเปรยีบเทยีบสิง่ตา่ง ๆ ทีไ่มเ่หมอืนกนั
● ความสมัพันธ ์≠ สาเหต ุ 
● ชว่งเวลาทีส่ัน้ไมส่ามารถนําไปวเิคราะหห์รอืคาดการณแ์นวโนม้ของขอ้มลูในอนาคตได ้
● ตรรกะวบิตั ิ(The Ecological Fallacy) - การใหอ้คตขิองคณุมผีลตอ่การวเิคราะหข์อ้มลู



ขอมูลตัวแทนประชากรกลุมตัวอยาง (Proxy data) ที่ไมเหมาะสม 

 Choosing Bad Proxy Data





ตัวอยาง: ขอมูลพร็อกซี่ที่ไมเหมาะสม (Examples of bad proxy 
data) 

● รายงานคดีขมขืน สําหรับความถี่ของคดีขมขืน
● การจับกุมพอคายา สําหรับความถี่ในการใชยา
● รายงานความรุนแรงในครอบครัว สําหรับกรณีความรุนแรงในครอบครัว
● ความนิยมของผลิตภัณฑ เพื่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑนั้น



ตัวอยาง: ผลสํารวจคาตอบแทน
ลูกจางชาวตางชาติในบาน

https://blog.helperchoice.com/helperchoice-salary-survey-areas-middle-eastern-employers-pay-domestic-helpers-least


การเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ ที่ไมเหมือนกัน

Comparing things that are not alike



ตัวอยาง: การจัดอันดับประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลก

https://www.weforum.org/agenda/2016/04/worlds-fastest-growing-economies/


ตัวอยาง: เปรียบเทียบคา
แรงขั้นตํ่าของกลุม
ประเทศภายหลังการลม
สลายของสหภาพโซเวียต

https://www.rferl.org/a/28121003.html


เมื่อมีการเปรียบเทียบ… / When making comparisons...

● คุณมีเหตุผลที่ขับเคลื่อนดวยขอมูลสําหรับการเปรียบเทียบที่กําลังทําหรือไม? (เชน
ประเทศที่ตองการเปรียบเทียบมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่คลายคลึงกันโดยวัดจาก
รายไดตอหัว หรืออายุขัยเปนตน)

● คุณควบคุมปจจัยที่อาจจะทําใหการเปรียบเทียบไมเปนธรรมหรือไม?
● คุณมองแนวโนมของขอมูลเมื่อเปรียบเทียบชวงเวลาหรือไม?



ตัวอยาง: รายไดครัวเรือนตอสัปดาห หลังหักคาใชจายในบาน



ความสัมพันธ ≠ สาเหตุ 

Confusing Correlation and Causation



ความแตกตางคือ? / What’s the difference?

ความสัมพันธ (Correlation) เปนความสัมพันธรวมกันของสองสิ่งหรือมากกวานั้น หรือกลาว
ไดวา ความสัมพันธ แสดงถึงคาของตัวแปรสองตัวที่ขึ้นหรือลงในรูปแบบที่คลายกัน

ถือเปนอุบายของความสัมพันธ เพราะยากที่จะรูวาตัวแปรใดมีอิทธิพลตออีกหนึ่งตัวแปร หรือ
อีกคนหนึ่ง หากมีความสัมพันธใด ๆ เกิดขึ้น

เมื่อเขียนพาดหัวเรื่อง มันเปนไปไมไดที่จะแสดงความสัมพันธโดยตรงระหวางสองตัวแปร



ตัวอยาง: ความสัมพันธ
ระหวางการบริโภคชอค

โกแลตรายป และ
จํานวนรางวัลโน
เบลตอประชากร 10 

ลานคน

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations


รูปแบบความสัมพันธ

https://www.cjr.org/tow_center_reports/the_curious_journalists_guide_to_data.php


https://www.cjr.org/tow_center_reports/the_curious_journalists_guide_to_data.php


https://www.cjr.org/tow_center_reports/the_curious_journalists_guide_to_data.php


https://citizentv.co.ke/lifestyle/how-to-keep-a-girl-from-skipping-school-marrying-give-her-a-toilet-100126/


ใชขอมูลชวงเวลานอยเกินไปสําหรับคาดการณแนวโนมของขอมูล

Finding trends in too little data



Regression to the mean 

แปลตรงตัวคือ การวิเคราะหการถดถอย เพื่อหาคาเฉลี่ย 

Regression analysis เปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่เปนเหตุ และ
ตัวแปรตามซึ่งเปนผลที่เกิดจากเหตุ หากตัวแปร 2 ตัวนั้น ในความเปนจริงไมมีความสัมพันธ
กันเชิงเหตุและผล  เราจะใช Regression Analysis ไมได   

ถือเปนเครื่องมือทางสถิติที่มีการประยุกตใชในการประมวลผลขอมูลในงานวิจัยคอนขางมาก



Regression to the mean

Q: ปริมาณผูเสียชีวิตจากทองถนนในเมือง A เทากับ 8 คนปนี้ เทียบกับ 2 คนเมื่อปกอน และ 1 คนในป
กอนหนา ถามวาเมืองของคุณอันตรายหรือไม? คุณคิดวาจะเกิดอะไรขึ้นในปหนา

Traffic deaths in your city: 8 persons this year, compared to only 2 last year and 1 the year 
before. Has your city become more dangerous? What do you think will happen next year?

Q.  เปดเครื่องปรับอากาศ วันละ 5 ชั่วโมง เดือนนี้จายคาไฟ 560 บาท ถาอยากจายเดือนละ 450 บาท 
หรือนอยกวาควรจะเปดวันละกี่ชั่วโมง (อุปกรณอยางอื่นใชเหมือนปกติ)

You turn on the a/c for 5 hours a day. This month you pay 560 Baht. If you want to pay 450 
Baht or less, how many hours should you turn on the a/c (other home appliances remain the 
same)?



Regression to the mean

https://tdri.or.th/2018/02/factsheet-47/


https://mustangnews.net/slo-police-saw-unprecedented-increase-in-rape-violent-crimes-in-2018/




Regression to the mean: the good news / ขอดี

● เพียงเพราะคุณไมมีขอมูลสําหรับปที่ผานมา ไมไดแปลวาขอมูลของคุณ "เกา" เสมอ
● ยอนดูขอมูล 10 ปที่ผานมา: ขอมูลตัวเลขมีความสอดคลองสมํ่าเสมอ โดยยกเวนขอผิด

พลาดหรือไม?
● การใชขอมูลแนวโนมในอดีตยอมจะดีกวาการกําหนดใหไดขอมูล "ใหมลาสุด"



ตรรกะวิบัติ

The Ecological Fallacy



ตรรกะวิบัติ (The Ecological Fallacy)

https://www.hanna-und-ismail.de/english/index.html


The Ecological Fallacy



The Ecological Fallacy

ขอมูลของแตละบุคคลสามารถรวมกันเพื่อบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับกลุมได 

ขอมูลของกลุมไมสามารถจําแนกเพื่อบอกเลาเรื่องราวรายบุคคลในกลุมนั้นได

อยาอนุมานเรื่องของบุคคลจากขอมูลสถิติกลุม 
(Don't infer things about individuals when you only have group 
statistics)



ตัวอยาง (Sample): The Ecological Fallacy

● จากอัตราการทําแทงที่ลดลง หนังสือพิมพมีสมมติฐานเกี่ยวกับทางเลือกอื่น ๆ ของผูหญิง
● ขอสรุปที่ผิดพลาดวานักเรียนทุกคนในหองที่มีคะแนนสูงสุดระดับประเทศในวิชา

คณิตศาสตรจะตองมีความพิเศษทางคณิตศาสตร
● รายงานกลาวยืนยันอยางไมถูกตองวา การเพิ่มขึ้นของใบสั่งยากลอมประสาททั่วประเทศ

บงชี้ถึงวิกฤตของภาวะซึมเศราในหมูประชาชน
● การเหมารวมวาผูหญิงทุกคนเปนคนขับรถที่แย 

-Heather Krause



FB: Anti Fallacy ตอตานตรรกะวิบัติ 

https://www.facebook.com/antifallacy


ขอผิดพลาดที่พบบอยในการตีความขอมูล (Common Data 
Interpretation Mistakes)  

● การเลอืกขอ้มลูตวัแทนประชากรกลุม่ตวัอยา่ง (Proxy data) ทีน่อ้ยไปและไมถ่กูตอ้ง
● การเปรยีบเทยีบสิง่ตา่ง ๆ ทีไ่มเ่หมอืนกนั
● ความสมัพันธ ์≠ สาเหต ุ 
● ชว่งเวลาทีส่ัน้ไมส่ามารถนําไปวเิคราะหห์รอืคาดการณแ์นวโนม้ของขอ้มลูในอนาคตได ้
● ตรรกะวบิตั ิ(The Ecological Fallacy) - การใหอ้คตขิองคณุมผีลตอ่การวเิคราะหข์อ้มลู
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This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 

Thank You

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/programmes/data-literacy/

