
Essential Statistics

สถิติที่ควรรู



ทําไม ‘การใชขอมูลมาเลาเรื่องราว’ ถึงดูมีพลัง

เพราะแสดงใหเห็นถึงความใสใจในการนําเสนอ 
และยังใชโนมนาวจิตใจคนฟงไดดีอีกดวย 

“กวา 80% ของผูใชบริการ มีความพึงพอใจในสินคา”
 = 80 คน ใน 100 คน มีความพอใจ (คนหมูมาก)



ประชากร (Population)

ประชากร หรือ ขอมูลทั้งหมดของสิ่งที่เรากําลังสนใจ
A population includes all of the elements from a set of data.

เชน นักเรียนทั้งหมด ลูกคาทั้งหมด สินคาทั้งหมด เปนตน

กลุมตัวอยาง (Sample)

ขอมูลสวนหนึ่งจากประชากรที่เรานํามาใชวิเคราะห
A sample consists one or more observations drawn from the population.



จํานวน Sample ที่เราดึงมาใชนั้น 
มีจํานวนและความหลากหลายมาก
พอที่จะเปนตัวแทนของประชากร

ทั้งหมดหรือไม ?

ไมมีคําตอบที่ชัดเจน เพียงแตนัก
วิเคราะหตองสามารถหาเหตุผลมา
ตอบเพื่อใหกลุมตัวอยางที่นํามา
วิเคราะหมีนํ้าหนักชัดเจนพอ



เชน
หากจะวิเคราะหปจจัยในการ
เกิดโรคไขหวัดใหญของคน
ไทย ที่มีประชากร 80 ลานคน

- ควรศึกษากลุมตัวอยาง
ปริมาณกี่คน
- จากภูมิภาคไหน 
- อายุเทาไหร 
- อาชีพอะไร
- มีกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
อยางไรบาง 



การสุมตัวอยาง (Sampling)

การเลือกหนวย
ตัวอยางบางหนวย 
จาก หนวยตัวอยาง
ทั้งหมดในประชากร

เพื่อเปนตัวแทนของ
ประชากรที่สนใจ

ศึกษา



ทําไมตอง ‘สุมตัวอยาง’ WHY? sampling

● ประหยัดงบประมาณ (reduced cost / economy)
● ประหยัดเวลา (greater speed and timeliness)
● มีคุณภาพและแมนยํากวา (greater quality and accuracy)
● สามารถเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเฉพาะเรื่องได

(detailed/specialized information)



การสํารวจดวย การสุมตัวอยาง | Survey  sampling 

1) วางแผน

2) เก็บรวบรวม
ขอมูล3) ประมวลผล

และวิเคราะหขอมูล

4) สรุปผล 
รายงานผล

plan

collect
dataevaluate and analyze

summarize
and report



Plan
ขั้นตอน ‘วางแผนและเตรียมงาน’ 
● กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษา

● กําหนดประชากร (Population) หรือ ประชากรเปาหมาย
● กําหนดหนวยตัวอยาง (Sampling Unit)
● กําหนดตัวแปรที่สนใจ พรอมวิธีการวัดคาของตัวแปร
● เตรียมเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล และวิธีการเก็บขอมูล
● เตรียมบุคลากร ทดสอบเครื่องมือ และ กระบวนการสํารวจ



ขั้นตอน ‘เก็บรวบรวมขอมูล’ 
● การทํางานสนาม (Field work)

○ วัดคา/สังเกตุ คาของตัวแปรโดยตรง
○ สัมภาษณ / กรอกแบบสอบถาม
○ การเขาไปมีสวนรวม (Participant Observation)

● นอกจากงานสนาม

○ เก็บขอมูลทางโทรศัพท โซเชียลมีเดีย

Collect data



ขั้นตอน ‘ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล’ 
● ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

● เตรียมโปรแกรม/เครื่องมือ ที่จะใชในการวิเคราะห
● เตรียมขอมูลใหพรอมทําการวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูล ตองอาศัยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม
เชน รอยละ คาเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ฯลฯ

evaluate and analyze



ใชความนาจะเปน (Probability Sampling)

สุมอยางแบบงาย ➔ การสุมตัวอยางโดยนําประชากรรวมคละกัน  
โดยไมพิจารณาถึงความแตกตาง

➔  การนําประชากรทั้งหมดมาแบงเปนกลุม ๆ 
ในจํานวนที่เทา ๆ กัน

➔ แบงประชากรออกเปนชั้น ๆ ตามลักษณะของ
ประชากร ที่มีลักษณะคลายคลึงกันมากที่สุด

➔ แบงประชากรออกเปนกลุม ๆ โดยให
ประชากรภายในแตละกลุมมีลักษณะแตก
ตางกันใหมากที่สุด สุมเลือกบางกลุม

สุมตัวอยางแบบกลุม

สุมตัวอยางแบบเปนระบบ

สุมตัวอยางแบบแบงชั้น



สุมอยางแบบงาย

สุมตัวอยางแบบเปนระบบ

สุมตัวอยางแบบแบงชั้น



ไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling)

สุมอยางแบบบังเอิญ ➔ ไมมีระเบียบแบบแผนเก็บ รวบรวมจนได
ตัวอยางครบตามจํานวนที่ตองการ 
เจอใครก็สัมภาษณหมดไมเลือก ไมเจาะจง

➔ เลือกตัวอยางจากกลุมประชากรที่มี
ความตองการจะทําการศึกษาเฉพาะเจาะจง
โดยใชเหตุผล วิจารณญาณ และประสบการณ

➔ กําหนดสัดสวนตามองคประกอบของประชากร 
เปนการเลือกตัวอยางเพื่อใหไดจํานวน
ตัวอยางในแตละกลุมยอยเปนสัดสวนกับ
องคประกอบของประชากร

สุมตัวอยางแบบเจาะจง

สุมตัวอยางแบบโควตา



ขอบเขตของความผิดพลาด (Margin of error)

ทําการสุมตัวอยาง เนื่องจากไมสามารถสํารวจขอมูลของทุกคน
ในประชากร จึงนําตัวอยางขนาดเล็กที่มาใชเปนตัวแทน

ระยะขอบของความผิดพลาด เปนการวัดความเชื่อมั่น
ในผลลัพธการสํารวจ



ยิ่งมีการเก็บขอมูลมาก
เทาไรก็ยิ่งมีโอกาสมาก
เทานั้นที่ตัวอยางจะเปน
ตัวแทนของประชากร
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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/

