เอกสารชุดที่ 1

การใชโปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย
การวิจัย เปนการคนควาหรือแสวงหาความรูใหม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในการศึกษาคนควาในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย มีแนวคิดหรือทฤษฎีมาสนบสนุน
สมมติฐานที่ทดสอบ เพื่อใหองคความรูทคี่ นพบมีความนาเชื่อถือ และนําไปใชประโยชนได
จริงในทางปฏิบัติ
ประเภทของการวิจัย
จําแนกตามวิธกี ารรวบรวมขอมูล (Data Collection) แบงไดเปน
• การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับ
• การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
จําแนกตามการนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน แบงไดเปน
• การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
• การวิจัยประยุกต (Applied Research) และ
• การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
จําแนกตามมิตขิ องเวลา (Time Dimension) แบงเปน
• การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross Sectional Studies) และ
• การศึกษาแบบระยะยาว (Longtitudinal Studies)
จําแนกตามการจัดกระทํา (Manipulation) แบงเปน
• การวิจัยแบบไมทดลอง (Non Experimental Research) และ
• การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) ซึ่งยังสามารถแบงลงไปไดเปน
- การวิจัยแบบทดลองที่แทจริง (True Experimental Research) และ
- การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)

ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ประกอบดวย
ระบุปญหาการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรม
ระบุตัวแปร

กําหนดกรอบทฤษฎี

ระบุสมมติฐาน

ออกแบบแผนการวิจัย
ระบุประชากรและกลุมตัวอยาง
เตรียมเครื่องมือวิจัย
วางแผนรวบรวมขอมูล
เตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะห
วิเคราะหขอมูล
แปลผลและอภิปรายผลการวิจัย
เขียนรายงานการวิจัย

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูล
ขอมูล (data) หมายถึง ขอความจริงหรือขอเท็จจริงที่มีอยู อาจเปนตัวเลข อักษร หรือ
ขอความใดๆ ก็ได เชน นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของประเทศไทย ชื่อ พต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ขอมูลทางสถิติ หมายถึง ขอความจริง หรือตัวเลขซึ่งถูกรวบรวมไวเปนหลักฐาน
อางอิง สําหรับคนหาความจริงที่แนนอนเพื่อการเปรียบเทียบ เชน สถิติประชากร สถิติผูปวย
ที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถิติอุบัติเหตุทางรถยนตในประเทศไทย ฯลฯ
ขอมูลขาวสารทางสาธารณสุข (health information data) หมายถึง ขอมูล ขาวสารดาน
สาธารณสุข เชน การเกิด การตาย การปวย การระบาดของโรค ขอมูลดานทรัพยากร เชน
อัตรากําลังของบุคลากร ประเภทของสถานบริการสุขภาพ งบประมาณ ขอมูลดานกิจกรรม
เชน การใหบริการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล ฯลฯ
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ขอมูลทางสุขภาพ หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของบุคคลที่มารับ
บริการสุขภาพ เชน อายุ เพศ น้ําหนัก ความดันโลหิต อาการ ประวัตกิ ารรักษา ฯลฯ
ประเภทหรือชนิดของขอมูล
สามารถแบงขอมูล เปนประเภทหรือชนิดตางๆ ได ดังนี้
แบงตามแหลงที่มาของขอมูล
สามารถแบงไดเปน ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูลที่เก็บจากแหลงขอมูลโดยตรง ไมมีการ
เปลี่ยนรูปหรือความหมาย เชน ขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกต การทดลอง การตอบ
แบบสอบถาม ฯลฯ เนื่องจากเปนขอมูลที่เก็บจากแหลงขอมูลโดยตรง ดังนั้นจึงมีความเชื่อถือ
ไดสูง และเก็บขอมูลไดตรงกับความตองการ แตมีขอจํากัดที่จะตองใชเวลา เสียคาใชจา ยใน
การรวบรวมขอมูลสูง และอาจไมนาเชื่อถือหากผูเก็บรวบรวมขอมูลขาดความชํานาญ
ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนขอมูลที่รวบรวมมาจากผูอื่นที่รวบรวมไวแลว
เชน รวบรวมจากขอมูล รายงานสถิติตางๆ ขอมูลเวชระเบียน เอกสารรายงานผูปวย บันทึก
ทางการพยาบาล ฯลฯ ขอดีของการใชขอมูลทุติยภูมิ คือ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
แรงงาน และคาใชจา ย มีขอ มูลที่สามารถศึกษายอนหลังได แตมีขอจํากัดเนื่องจากขอมูลมัก
ไมสมบูรณ ไมตรงกับเรื่องที่ตองการศึกษา และไมทันสมัย
แบงตามระดับของการวัด (level of measurement)
สามารถแบงไดเปนมาตรานามบัญญัติ มาตราเรียงลําดับ มาตราอันตรภาค และ
มาตราอัตราสวน
มาตรานามบัญญัติ (nominal scales) เปนระดับการวัดที่มีระดับต่ําสุด โดยใชตัวเลข
หรือสัญญลักษณอื่นๆ บอกถึงการจําแนกหรือแบงกลุม สิ่งของ บุคคล หรือคุณลักษณะตางๆ
การวัดแบบนี้แสดงใหเห็นความแตกตางเทานั้น ไมสามารถนํามาวัดคา หรือเปรียบเทียบความ
มากนอย สูงต่ําได สามารถบอกไดเพียงวาเปนพวกเดียวกันหรือตางกัน ตัวอยางเชน เพศ
(ชาย-หญิง) สถานภาพ (โสด แตงงาน หมาย หยา แยก) ถิ่นที่อยู (ในเมือง-นอกเมือง) การ
เปนโรค (เปน-ไมเปน) ฯลฯ
มาตราเรียงลําดับ (ordinal scales) การวัดตามมาตรานีล้ ะเอียดกวามาตรานามบัญญัติ
สามารถบอกความแตกตางระหวางกลุมหรือประเภทได
และสามารถบงบอกหรือจัดเรียง
อันดับที่ของสิ่งของตางๆ ได สามารถบอกความมากนอยกวากันได แตไมสามารถบอกไดวามี
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ปริมาณแตกตางกันอยูเทาใด ตัวอยางของขอมูลระดับนี้ ไดแก ระดับการศึกษา (ประถม มัธยม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) ระดับความพึงพอใจ (มาก ปานกลาง นอย ควร
ปรับปรุง) ระดับความวิตกกังวล (มาก ปานกลาง นอย) ฯลฯ
มาตราอันตรภาค (interval scales) ลักษณะของการวัดในมาตรานี้ ดีกวาเรียงลําดับ
ตรงที่บอกระยะหางหรือความแตกตางระหวางสิ่งที่วัดไดวา มากหรือนอยกวากันเพียงใด แต
ไมสามารถนิยาม หรือใหความหมายของคา 0 (ศูนย) ที่เกิดขึ้นในขอมูลได เรียกวา ไมมีศูนย
แท คาศูนยที่วัดได เปนเพียงศูนยสมมติหรือศูนยสัมพัทธ (arbitrary or relative zero)
ตัวอยางเชน นักศึกษาที่สอบไดคะแนน 30 ไดคะแนนสอบนอยกวาคนที่สอบได 60 อยู 30
คะแนน สวนคนที่สอบได 0 คะแนนไมไดหมายความวาไมมีความรูเลย หรือคนที่สอบได
คะแนน 60 ไมไดหมายความวาเกงเปน 2 เทาของคนที่สอบไดคะแนน 30 ลักษณะของขอมูล
ที่อยูในมาตราอันตรภาคนี้เชน คะแนนสอบ ระดับไอคิว อุณภูมิ การวัดทางการศึกษา ทาง
จิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร เชน การวัดความรู ทัศนคติ ความคิดเห็น หรือขอมูลที่ไดจาก
แบบวัดตางๆ คะแนนที่ได ถือวาจัดอยูในมาตราอันตรภาค เชนเดียวกัน
มาตราอัตราสวน (ratio scales) เปนมาตรวัดที่มีลักษณะสมบูรณทุกอยาง มีความ
ละเอียด สามารถบอกความแตกตางระหวางสิ่งที่วัดได และคาศูนยที่วัดไดมีความหมาย
เรียกวา มีคาศูนยแท (absolute zero) เชน นาย ก.มีเงินศูนยบาท หมายถึง ไมมีเงินเลย นางสาว
ข. มีน้ําหนัก 0 กิโลกรัม หมายถึงไมมีน้ําหนัก ขอมูลในมาตราอัตราสวนนี้สามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได เชน คนที่มีน้ําหนัก 70 กิโลกรัม จะหนักเปน 2 เทาของคนที่มีน้ําหนัก 35
กิโลกรัม ตัวอยางของขอมูลเปนมาตราอัตราสวน ไดแก ความสูง ความยาว น้ําหนัก อายุ
เวลา จํานวนเงิน ความดันโลหิต ชีพจร การหายใจ ระดับน้ําตาลในเลือด ฯลฯ
แบงตามลักษณะของขอมูล
สามารถแบงไดเปน ขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ
ขอมูลเชิงคุณภาพ (quanlitative data) เปนขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพ คุณสมบัติ สภาพ
แสดงความแตกตางของขอมูล ดวยคุณภาพที่แตกตางกัน เชน เพศ แบงไดเปน ชาย หญิง
ระดับการศึกษา แบงไดเปน ประถม มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เปนตน
ขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) เปนขอมูลที่แสดงถึงความแตกตางในเชิง
ปริมาณ ขอมูลชนิดนี้จะเปนตัวเลข เชน อายุ 16 ป 25 ป 30 ป … น้ําหนัก 65 กก. 70 กก.
… เปนตน ลักษณะของขอมูลเชิงปริมาณ อาจแยกไดเปน 2 อยาง คือ
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ขอมูลขาดตอน (discrete data) จะอยูในลักษณะที่เปนเลขจํานวนนับ เชน จํานวน
นักเรียนในชั้นเรียน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ขอมูลตอเนื่อง (continuous data) เปนตัวเลขที่ไดจากลักษณะการวัด ชัง่ ตวง เชน
ความสูง ความยาว น้ําหนัก เปนตน
ตัวแปร ประเภทของตัวแปร
ตัวแปร (variables) หมายถึง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของสิ่งของตางๆ เชน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สวนสูง ระดับความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค เปนตน ตัวอยางเชน
เพศ สามารถแปรไดเปน 2 กลุม คือ เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ สามารถแปรไดเปนหลาย ๆ
แบบ เชน อายุ 10, 11, 12, …, 45, 38, … คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ถาเปนไปไดเพียงอยาง
เดียว คุณสมบัตินั้นก็ไมถือวาเปนตัวแปร ในทางคณิตศาสตร จะเรียกคุณสมบัติแบบนี้วา
คาคงที่ (constant)
สําหรับในงานวิจัย ตัวแปร (Variable) หมายถึง สิ่งที่แปรคาได และเปนสิ่งที่ผูวิจัย
ตองการศึกษาในงานวิจัย
ชนิดของตัวแปร สามารถแบงเปนชนิดตางๆ และเรียกชื่อไดหลายอยาง ที่พบและมี
การใชบอยมีดังนี้
ตัวแปรอิสระ (independent variables) หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอตัวแปรอื่น เปน
ตัวที่เปรียบเสมือนตนเหตุ ทําใหเกิดผลหรือตัวแปรตามขึน้ ได
ตัวแปรตาม (dependent variables) หมายถึง ตัวแปรที่เปนผล หรือขึ้นอยูกับอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระ
ตัวอยางเชน ระยะเวลาการอยูโรงพยาบาลของผูปวย มีอิทธิพลตอคาใชจา ยในการ
รักษาพยาบาล ในที่นี้ ระยะเวลาการอยูโรงพยาบาล เปนตัวแปรอิสระ สวนคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล เปนตัวแปรตาม
ตัวแปรควบคุม (control variables) หมายถึง ตัวแปรที่ตงั้ ไวเพื่อเปนตัวควบคุมความ
แตกตางของกลุมที่กําลังศึกษา และกลุมควบคุม ทั้งนี้เพื่อลดความแตกตางของผลที่ไดจากสอง
กลุมนี้ ทําใหการวิเคราะหขอมูลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เชน ตองการศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ใชยาลดไขชนิดใหมกับยาชนิดเดิม ก็จําเปนตองควบคุมตัวแปรของลักษณะทั้ง 2 กลุม เชน
อายุ เพศ น้ําหนักของคนไข โดยเลือกใหเหมือนกัน แตละคูของผูปวย
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การจัดการกับขอมูล (data management)
ในการที่จะไดมาซึ่งรายงาน ผลการวิเคราะห ที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือนั้น จําเปน
จะตองมีการผานกระบวนการจัดการกับขอมูลที่ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก
1. การรวบรวมขอมูล (collect data)
ในการรวบรวมขอมูล เริ่มตั้งแตมีการวางแผนงานของกระบวนการจัดการกับ
ขอมูลทั้งหมด การวางแผนงานที่ดี ผูวางแผนจะตองมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด วาง
แนวทางปฏิบตั ิของงานไวอยางกวางๆ ทุกขั้นตอน เชน การจัดสรรงบประมาณ กําลังคน การ
รวบรวมขอมูล จะตองรวบรวมขอมูลอะไรบาง ที่ไหน อยางไร
2. การบรรณาธิการขอมูล (edit raw data)
เปนขั้นตอนในการนําขอมูลที่รวบรวมไดทําการตรวจสอบความถูกตอง
(accuracy) ความสมบูรณ (completeness) ความทันสมัย (up to dates) และกระทัดรัด
(concisness) ของขอมูล
3. การแยกประเภทขอมูล (establishment of categories)
ดําเนินการแยกแยะขอมูล จัดกลุมของขอมูล ตามปญหา หรือวัตถุประสงคของ
การวิจัย การแยกแยะขอมูลจะทําใหผูวิเคราะหสามารถออกแบบการนําเสนอขอมูลไดถูกตอง
และตรงกับความตองการ
4. การนําเสนอขอมูล (presentation)
เปนการจัดทําขอมูลที่รวบรวมไดใหอยูในรูปแบบที่กะทัดรัด เชน ตาราง กราฟ
แผนภูมิ ขอความ เปนตน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการอานขอมูล ใหเขาใจงาย และเพื่อ
ประโยชนในการวิเคราะหตอ ไป
5. การวิเคราะหขอ มูล (analysis of data)
เปนขั้นตอนในการประมวลผลขอมูล
ซึ่งในการวิเคราะหจําเปนตองใช
กระบวนการคํานวณโดยใชสูตรสถิติตางๆ หรือใชกระบวนการอางอิงทฤษฎีทางสถิติ จะ
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของงานวิจัยนั้นๆ เชน การใชการวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลาง
การวิเคราะหการกระจาย การวิเคราะหความสัมพันธ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณคา
เปนตน
เมื่อทําการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานแลว
จึงนําผลการวิเคราะหมา
อธิบายใหบุคคลทั่วไปเขาใจ ซึ่งอาจจําเปนตองขยายความในการอธิบาย อันจะทําใหงานวิจัยที่
ศึกษามาเปนประโยชนตอคนทั่วไปได
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สถิติพื้นฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ความหมายของสถิติ
สถิติ (statistics) อาจใหความหมายกวางๆ ได 2 ประการ คือ
1. สถิติ หมายถึง ขอความจริง หรือตัวเลขซึ่งไดรวบรวมไวเพื่อความหมายที่แนนอน
เชน สถิติพลเมือง สถิติจํานวนอุบัติเหตุในรอบป สถิติจํานวนผูปวยที่มารับการรักพยาบาลใน
โรงพยาบาลหนึ่ง สถิติคนไขเปนโรคมะเร็ง ฯลฯ เปนตน
2. สถิติ หมายถึง ศาสตรที่วา ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอความจริงและตัวเลขที่แสดง
ขอเท็จจริงซึ่งเรียกวา ขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการตีความตลอดจน
การสรุปผลขอมูล เพื่อใชเปนประโยชนในการตัดสินใจที่มีเหตุผล
สถิติในความหมายแรก จะหมายถึงสถิติในฐานะที่เปนตัวเลขซึ่งเรียกวา ขอมูลทาง
สถิติ สวนสถิติในความหมายที่สองจะเปนศาสตรที่เรียกวา สถิติศาสตร ซึ่งเปนศาสตรแขนง
หนึ่งที่ประยุกตมาจากคณิตศาสตร
ในสวนของทฤษฎีทางสถิติจึงมีความเกี่ยวของกับ
คณิตศาสตรอยางมาก เชน ทฤษฎีความนาจะเปน ทฤษฎีการแจกแจง ทฤษฎีการประมาณ
ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน ในทางปฏิบัติ กระบวนการทางสถิติ (ในความหมายที่สอง)
จะตองดําเนินการตามระเบียบวิธีทางสถิติ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล และการแปลความหมายหรือการตีความขอมูล
ระเบียบวิธีการทางสถิติ
ประกอบดวย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล (data collection)
เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตามที่ไดมีการวางแผนไว ซึ่งอาจเปนไดทั้ง
ขอมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ
2. การนําเสนอขอมูล (data presentation)
เปนการจัดทําขอมูลที่รวบรวมไดใหอยูในรูปแบบที่กะทัดรัด เชน ตาราง กราฟ
แผนภูมิ ขอความ เปนตน เพื่อความสะดวกในการอานขอมูล ใหเขาใจงาย และเพื่อประโยชน
ในการวิเคราะหตอไป
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3. การวิเคราะหขอมูล (data analysis)
เปนขั้นตอนการประมวลผลขอมูล
ซึ่งในการวิเคราะหจําเปนตองใชสูตรทางสถิติ
ตางๆ หรือใชการอางอิงทางสถิติ ขึ้นกับวัตถุประสงคของงานนั้นๆ เชน การวิเคราะหแนวโนม
เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การประมาณคา เปนตน
4. การแปลความหมาย (interpretation)
เปนขั้นตอนของการนําผลการวิเคราะหมาอธิบายใหบุคคลทั่วไปเขาใจ อาจจําเปนตอง
มีการขยายความในการอธิบาย เพื่อใหงานที่ศึกษาเปนประโยชนตอคนทั่วไปได
จากกระบวนการทางสถิติดังกลาว เราสามารถจําแนกเปนสถิติศาสตร ที่สอดคลองกับ
ขั้นตอนตางๆ ได 2 ลักษณะคือ สถิติบรรยาย (หรือสถิติเชิงพรรณนา) และสถิติอางอิง (หรือ
สถิติเชิงอนุมาน)
สถิติบรรยาย และสถิติอางอิง
1. สถิติบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
เปนการอธิบายลักษณะของขอมูลในรูปของการบรรยายลักษณะทั่วๆ ไปของขอมูล
โดยจัดนําเสนอเปนบทความ บทความกึ่งตาราง แสดงดวยกราฟ หรือแผนภูมิ ตลอดจนทําเปน
รูปภาพตางๆ มีการคํานวณหาความหมายของขอมูลโดยวิธีทางสถิติอยางงายๆ เพื่อใหเปน
รูปแบบของขอมูลในเบื้องตนใหสามารถตีความหมายของขอมูลไดตามความจริง
สถิติบรรยาย นี้อาจทําการศึกษากับขอมูลที่เปนกลุมเล็กๆ หรือกลุมใหญ โดยทั่วๆ ไป
ก็ได และผลการวิเคราะหจะใชอธิบายเฉพาะกลุมที่นํามาศึกษาเทานั้น
สถิติบรรยายที่ใชในงานวิจัย เชน การแจกแจงความถี่ รอยละ การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง การวัดการกระจาย เปนตน
2. สถิติอางอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)
เปนเทคนิคที่นําขอมูลเพียงสวนหนึ่งไปอธิบายเกี่ยวกับขอมูลสวนใหญโดยทั่ว ๆ ไป
โดยใชพื้นฐานความนาจะเปน เปนหลักในการอนุมาน หรือทํานายไปยังกลุมประชากร
เปาหมาย การใชสถิติอางอิงทําได 2 ลักษณะ คือ การประมาณคาประชากร และการทดสอบ
สมมติฐาน
เพื่อใหมองเห็นขอแตกตางระหวางสถิติบรรยาย และสถิติอางอิง และมองเห็นลักษณะ
ของสถิติอางอิงไดอยางเดนชัดขึ้น จะขออธิบายความหมายของคําที่เกี่ยวของตอไปนี้
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ประชากร (population) หมายถึง ขอบเขตของขอมูลทั้งหมดที่เรากําลังทําการศึกษา
หรืออาจหมายถึง กลุมของสิ่งของทั้งหมดที่ใหขอมูลตามที่เราตองการศึกษา เชน ศึกษา
เกี่ยวกับคนไขสูติ-นรีเวชของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในป 2545 ทั้งหมด ซึ่งอาจดู
ไดจากประวัติผูปวย เปนตน
ลักษณะของประชากรที่ศึกษา อาจมีจาํ นวนจํากัด (finite population) ดังตัวอยาง
ขางตน หรืออาจมีจาํ นวนอนันต (infinite population) เชน การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
ยาชนิดหนึ่ง ประชากรจะเปนผลการทดสอบประสิทธิภาพของยาในผูปวยที่ใชยานี้ ซึ่งไม
สามารถบอกถึงจํานวนทั้งหมดได
คาที่ประมวลไดจากขอมูลทั้งหมดของประชากร
โดยวิธีการทางสถิติจะเรียกวา
พารามิเตอร (parameter) และนิยมใชสัญญลักษณอักษรกรีกแทน เชน
คาเฉลี่ยของประชากร แทนดวย µ อานวา มิว (mu)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร แทนดวย σ อานวา ซิกมา (sigma)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของประชากร แทนดวย ρ อานวา โร (rho)
ตัวอยาง (sample) หมายถึง สวนหนึ่งของประชากรซึ่งถูกเลือกมาศึกษา เนื่องจากใน
บางครั้งพบวาการศึกษาบางอยางไมอาจทําทั้งหมดของประชากรได เพราะตองเสียคาใชจา ย
มาก เสียเวลา อาจหาประชากรทั้งหมดไมได หรือไมสามารถกระทํากับประชากรทั้งหมดได
จึงจําเปนตองเลือกตัวอยางมาศึกษา
คาที่ประมวลไดจากขอมูลของตัวอยาง โดยวิธีการทางสถิติ จะเรียกวา คาสถิติ
(statistic) เชน
คาเฉลี่ยของตัวอยาง แทนดวย X
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง แทนดวย S
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวอยาง แทนดวย r
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คาพารามิเตอร (parameter)
เชน µ หรือ π

ประชากร

ทฤษฎี
ความนาจะเปน
คาสถิติ (statistic)
เชน X หรือ p

ตัวอยาง

สถิติอางอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน
(inferential statistics)

สถิติบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics)

ความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะเปนที่สําคัญ
ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณใด คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้น จากการเกิด
เหตุการณตางๆ ทั้งหมด วัดออกมาในรูปของตัวเลข
ให E แทนเหตุการณที่สนใจ
n(E) แทนจํานวนครั้งของการเกิดเหตุการณที่สนใจ
n(S) แทนจํานวนครั้งของการเกิดเหตุการณทั้งหมด
และ P(E) แทนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ
จะไดวา
P(E) = n(E) / n(S)
ตัวอยางเชน สํารวจประชาชนตําบลหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2500 คน
พบวา ปวยเปนไขเลือดออกจํานวน 25 ราย
ความนาจะเปนที่ประชาชนในตําบลนี้จะเปนไขเลือดออก = 25/2500 = 0.01
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การแจกแจงความนาจะเปน เปนการหาความนาจะเปนที่เกิดขึ้นกับเหตุการณทุกกรณี
ที่เปนไปได โดยอาศัยความถี่ของขอมูลจํานวนมาก ซึ่งการแจกแจงความนาจะเปนนี้ จะ
นํามาใชในกระบวนการของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ชนิดของการแจกแจงความนาจะเปน
1. การแจกแจงทวินาม (Binomial distribution)
การแจกแจงทวินาม มาจากการทดลองที่เรียกวา Bernoulli trial เปนการทดลองที่
สนใจผลลัพทเพียง 2 อยาง คือ เกิดผลเปนไปตามที่กาํ หนด เรียก success หรือไมเกิดผลตามที่
กําหนด เรียก failure
การแจกแจงทวินาม
จะเปนการแจกแจงความนาจะเปนที่เกิดจากการทดลองแบบ
bernoulli ซ้ํากันหลายๆ ครั้ง
เชน สุมตัวอยางประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 200 คน สนใจคนที่มีเลือดหมู A
จํานวนไมต่ํากวา 25 คน
2. การแจกแจงปวซอง (Poison distribution)
เปนการแจกแจงความนาจะเปน ที่เกิดจากการทดลองปวซอง เปนการทดลองที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาหนึ่ง หรือขอบเขตหนึ่ง โดยที่เหตุการณที่สนใจมีไดตั้งแตไมเกิดขึ้นเลย จนถึง
เกิดขึ้นอยางไมจํากัด
3. การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution)
เปนการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูลตอเนื่อง มีความสําคัญและมีการใชมาก
ที่สุดในทางสถิติ ลักษณะเปนโคงระฆังคว่ํา สมมาตร
คุณสมบัติ
1. ลักษณะโคงรูประฆังคว่าํ สมมาตร ปลายโคงทั้งสองขางจะคอยๆ ลาดไปสูแกน
นอน ที่ระยะอนันต แตจะไมตัดแกน
2. พื้นที่ทั้งหมดระหวางเสนโคงกับแกนนอน จะเปนตารางหนวย พื้นที่ใตโคงปกติ
แทนความนาจะเปนของเหตุการณทั้งหมด ซึ่งมีคาเทากับ 1
3. เสนโคงจะมีจุดสูงสุดที่คาเฉลี่ย หากใชตําแหนงคาเฉลี่ยเปนตัวแบงจะแบงขอมูล
เปน 2 ดาน ดานขวาจะเปนดานที่มีคาสูงกวาคาเฉลี่ย สวนดานซายจะเปนดานที่มีคาต่าํ กวา
คาเฉลี่ย
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4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะแบงพื้นที่ภายใตโคงปกติออกเปน 6 สวน ดังรูป

.683
.954
.997

คา X
คา Z

µ-3σ µ-2σ µ-σ
-3
-2
-1

µ µ+σ µ+2σ µ+3σ
0
1
2
3

สถิติอางอิง
จุดประสงคหนึ่งที่สําคัญของการศึกษาสถิติ คือ การนําความรูหรือขอเท็จจริงที่ไดจาก
กลุมตัวอยาง ซึ่งสุมมาจากประชากรที่ตองการศึกษา ไปชวยในการตัดสินใจหรือสรุปผล
เกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากร วิธีการดังกลาวนี้เรียกวา การอนุมาน (inferential) ทั้งนี้
เนื่องจากการที่จะศึกษาคุณลักษณะของประชากรโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงจาก
ทั้งประชากร เปนไปไดยาก หรือไมสามารถกระทําไดเลย
กลุมตัวอยางที่ใช ในการอนุมานเชิงสถิติ จะตองเปนกลุมตัวอยางที่ดี ซึ่งมีคุณสมบัติ
เปนตัวแทนที่ดีของประชากร กระบวนการที่จะไดมาซึ่งตัวอยางที่ดีน้นั เรียกวา การสุม
ตัวอยาง (sampling) ซึ่งจะมีวิธีการตางๆ มากมาย ในทีน่ ี้จะไมขอกลาวถึง คาที่ไดจากกลุม
ตัวอยาง เราเรียกวา คาสถิติ สวนคาที่ไดมาจากประชากร จะเรียกวา พารามิเตอร ในการนําเอา
คาที่ไดจากกลุมตัวอยาง (คาสถิติ) ไปสรุปผลเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากร (พารามิเตอร)
กระทําได 2 วิธีดวยกัน คือ การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
การประมาณคา
หมายถึง วิธีการใชคา สถิติที่ไดจากตัวอยางไปประมาณคาพารามิเตอร เปนการหา
ขอสรุปที่เกี่ยวกับพารามิเตอร ในลักษณะของการประมาณ ซึ่งมักแสดงในรูปตัวเลข เชน
ประมาณคาเฉลี่ยของประชากร ประมาณคาสัดสวนของประชากร เปนตน
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน (hyphothesis) คือ คําตอบที่คาดคะเนไวลวงหนา และคําตอบนี้ไดมาจาก
หลักการทางเหตุผล ซึ่งมาจากความรูเดิม ประสบการณ เอกสาร ตํารา หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สมมติฐานการวิจัย คือ ความเชื่อของผูวจิ ัยวาเรื่องที่สนใจศึกษาจะมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง ความเชื่อนั้นจะเปนจริงหรือไมก็ได เชน ผูวิจัยเชื่อวายาแกปวด A สามารถลดความ
เจ็บปวดไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือ ผูปวยผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ไดรับคําแนะนําในการ
ปฏิบัติตัวจะมีระดับความวิตกกังวลต่ํากวาที่ไมไดรับคําแนะนํา
การทดสอบความเชื่อหรือสิ่งที่คาดไว เรียกวา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
สมมติฐานทางสถิติ แบงเปน สมมติฐานเพื่อการทดสอบ (null hypothesis) และ
สมมติฐานแยง (alternative hypothesis)
สมมติฐานเพื่อการทดสอบ (null hypothesis) เขียนแทนดวยสัญญลักษณ H0 เปน
สมมติฐานที่มีลักษณะเปนการกําหนดคาพารามิเตอรที่แนนอน ตองการทดสอบวาเปนความ
จริงหรือไม
สมมติฐานแยง (alternative hypothesis) เขียนแทนดวยสัญญลักษณ H1 เปนสมมติฐาน
ที่ตั้งขึ้นมาควบคูกับ H0 เพื่อเปนทางเลือกหรือขอแยงกับ H0 ในกรณีที่ตองปฏิเสธ H0
การตั้งสมมติฐานทางสถิติ จะตั้งสมมติฐานทั้ง H0 และ H1 ควบคูกันเสมอ ตัวอยางการ
ตั้งสมมติฐาน เชน
H0 : µ = 2100
H1 : µ ≠ 2100
หรือ H0 : µ1 = µ2
H1 : µ 1 > µ 2
การทดสอบสมมติฐานเปนกระบวนการที่จะนําไปสูการตัดสินใจหรือสรุปผล โดยอยู
บนพื้นฐานของหลักฐานที่ไดจากตัวอยาง ดังนั้นในการตัดสินใจจึงอาจมีความผิดพลาดได ซึ่ง
ความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือสรุปผล เรียกวา ความคลาดเคลื่อน (error) เกิดขึ้นได
2 ชนิด คือ ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 (type I error) และความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 (type II
error) ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 (type I error) เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการตัดสินใจ
ที่ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ทั้งๆที่สมมติฐาน H0 ถูกตองเปนจริง มักแทนความนาจะเปนที่จะเกิด
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ดวยสัญญลักษณ α สวนความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 (type II error)
เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการตัดสินใจที่ยอมรับสมมติฐาน H0 ทั้งๆที่สมมติฐาน H0 ไม
เปนจริง มักแทนความนาจะเปนที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 ดวยสัญญลักษณ β
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สรุปการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นไดในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง
ความเปนจริงของ H0
H0 เปนจริง
H0 เปนเท็จ
9
Type II error
ยอมรับ H0
(1-α)
β
การตัดสินใจ
9
ปฎิเสธ H0
Type I error
(1-β)
α
จะเรียก ความนาจะเปนในการตัดสินใจวาสมมติฐาน H0 เปนเท็จ วา อํานาจการ
ทดสอบ (power of tesing) และเรียก ความนาจะเปนของการปฎิเสธ H0 เมื่อ H0 เปนจริง วา
ระดับนัยสําคัญ (level of significant) ในการทดสอบสมมติฐานจะเกิดความคลาดเคลื่อนทั้ง
สองแบบ เพื่อใหการทดสอบสมมติฐานไดผลที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือ จะตองทําใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนทั้งสองแบบนี้มีคานอยที่สุด กลาวคือตองใหคา α และ β มีคานอยๆ
อยางไรก็ตามเราไมสามารถทําใหคา α และ β มีคานอยลง หรือเปนศูนยไปพรอมกันทั้งสอง
คาได ถา α มีคานอย จะทําใหคา β มีคามาก และถา α มีคามาก จะทําใหคา β มีคานอย
ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงกําหนดคา α ใหเปนมาตรฐาน และพยายามหาวิธีการทําใหคา β มีคา
นอยที่สุด โดยทั่วไปมี 2 ทางคือ การเพิ่มขนาดตัวอยาง และการพิจารณาตัวสถิติทดี่ ีที่สุดใน
การทดสอบ
แนวคิดในการทดสอบสมมติฐาน
ในการทดสอบสมมติฐาน จะกําหนดแบงพื้นที่การแจกแจงความนาจะเปนออกเปน 2
สวนคือ อาณาเขตการยอมรับสมมติฐาน (acceptance region) และอาณาเขตปฏิเสธสมมติฐาน
(rejection region) หรือเรียกวา อาณาเขตวิกฤต (critical region) โดยพื้นที่ในอาณาเขตวิกฤต จะ
มีคาเทากับความนาจะเปนของการปฎิเสธ H0 เมื่อ H0 เปนจริง (คือระดับนัยสําคัญ : คา α)
การกําหนดอาณาเขตวิกฤต ดังกลาว หากมีการกําหนดพื้นที่ทั้งสองดาน ของการแจกแจงความ
นาจะเปน จะเรียกวา การทดสอบแบบสองทาง (two-tailed test) หากมีการกําหนดพื้นที่ดาน
ใดดานหนึ่งของการแจกแจงความนาจะเปน จะเรียกวา การทดสอบแบบทางเดียว (one-tailed
test) ดังรูป

14

การทดสอบแบบทางเดียว (one-tailed test)
H0 : µ 1 = µ 2
H1 : µ 1 < µ 2
อาณาเขตวิกฤต

α

ยอมรับ H0

H0 : µ 1 = µ 2
H1 : µ 1 > µ 2
อาณาเขตวิกฤต

α

ยอมรับ H0
การทดสอบแบบสองทาง (two-tailed test)
H0 : µ 1 = µ 2
H1 : µ 1 ≠ µ 2
อาณาเขตวิกฤต

α/2

อาณาเขตวิกฤต

ยอมรับ H0

α/2

ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในตัวอยางจะนํามาใช
คํานวณหาคาความนาจะเปนที่เรียกวา p-value เพื่อใชตรวจสอบกับระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ในการสรุปการทดสอบสมมติฐาน
ถา p-value < ระดับนัยสําคัญ (α) จะปฏิเสธ H0 และเรียกวา มีนัยสําคัญทางสถิติ
ถา p-value > ระดับนัยสําคัญ (α) จะยอมรับ H0 เรียกวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน
ขั้นที่ 1 กําหนดสมมติฐานเพื่อการทดสอบ (H0) และสมมติฐานแยง (H1)
ขั้นที่ 2 พิจารณาเลือกตัวสถิติที่ใชในการทดสอบ
ที่เหมาะสมกับพารามิเตอรที่
ตองการทดสอบ
ขั้นที่ 3 กําหนดระดับนัยสําคัญ (α) และหาอาณาเขตวิกฤตของตัวสถิติที่ใชในการ
ทดสอบภายใตสมมติฐานที่กําหนด
ขั้นที่ 4 คํานวณคาสถิติทดสอบจากขอมูล
ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบคาสถิติทดสอบที่คํานวณไดกับคาวิกฤต (ที่ไดจากการเปดตาราง
คาวิกฤตตามชนิดของสถิติตาง) ถาคาสถิติทดสอบตกอยูในอาณาเขตวิกฤต
จะสรุปวาปฏิเสธ H0
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ตัวอยางขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน
จากการประเมินการปฏิบัติการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 40
ขอ ประเมินจากกลุมตัวอยางผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 100 คน ไดคะแนนเฉลี่ย 90 คะแนน
และจากการศึกษาที่ผา นมาพบวาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร เทากับ 5 คะแนน จะ
สรุปไดหรือไมวา โดยสวนใหญผูปวยมีการดูแลตนเองในระดับสูงกวามาตรฐาน (กําหนดให
มาตรฐานการดูแลตนเองจะตองไมต่ํากวา 80 คะแนน)
H0 : µ = 80
H1 : µ > 80
ขั้นที่ 2 พิจารณาเลือกตัวสถิติ พารามิเตอรของประชากร คือ คาเฉลี่ย
ที่ใชในการทดสอบ จํานวนตัวอยางมีจํานวนมาก n = 100 และทราบคา σ
ใชสถิติทดสอบ Z
กําหนดระดับนัยสําคัญ .05
ขั้นที่ 3 กําหนดระดับ
อาณาเขตวิกฤต
นัยสําคัญ (α) และหา
อาณาเขตวิกฤต
ขั้นที่ 1 กําหนดสมมติฐาน

ขั้นที่ 4 คํานวณคาสถิติ
ทดสอบจากขอมูล

n = 100, X = 90 , S = 5

ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบคาสถิติ
ทดสอบที่คํานวณได
กับคาวิกฤต

จากตารางคา Z ที่ α=.05 มีคา 1.645

Z =

X −µ
S
n

=

90 − 80
5
100

= 20

1.645
คา Z จากการคํานวณ = 20
ตกในอาณาเขตวิกฤต ปฏิเสธ H0
คาเฉลี่ยคะแนนการดูแลตนเองของผูปวยกลุมนี้สูงกวาระดับ
มาตรฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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