สรุปสอนเสริมครั้งที่ 2
วิชา 50103 สถิติและการวิจัยสําหับวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวยที่ 6 - 10
วิเคราะหแบบประเมินกอนเรียน สอนเสริมครั้งที่ 2
1. เครื่องมือที่ใชวัดแลวไดผลการวัดตรงกันทุกครั้ง เรียกวาเครื่องมือนัน้ มีคุณสมบัตอิ ยางไร
ตอบ ความเที่ยงหรือความเชือ่ มั่น ขอนี้จะมีคําตอบใกลเคียง ใหตดั สินใจ 2 ขอ คือ ความเที่ยงกับความตรง ขอแตกตางคือ
เปรียบเหมือน เราปาลูกดอก ใสเปา ความเที่ยงคือ ปาลูกดอกกี่ครั้งโดนเปาทุกครั้ง หรือตําแหนงเดียวกันทุกครั้ง แตไมตรงจุด
ที่เราตองการคือจุดตรงกลางเปา
สวนความตรงปากี่ครั้งก็ตรง กลางเปา เพราะฉะนัน้ ความเที่ยงอาจจะไมมีความตรง แตความตรงตองมีความเที่ยงแนๆ
2. การหาความเที่ยงดวยสูตรคูเดอร- ริชารดสัน เหมาะกับเครื่องมือที่มีลักษณะอยางไร
ตอบ แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ 1 ขอ ทีมีการใหคะแนนเปน 0 และ 1
ขอนี้ เราตองใชความจําครับ วา ความเทีย่ งมีวิธีการหากี่ประเภท และคุณลักษณะเดนของวิธีนั้นเปนอยางไร
3. การจัดการขอมูลที่ดีทําใหเกิดผลดีอยางไร
ตอบ วิเคราะหไดรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ประหยัด
ขอนี้ใหดใู นหัวขอประโยชนของการจัดการขอมูล
4. สื่อที่ใชกับคอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูลมีดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ตอบ แบบบันทึกขอมูล ขอนี้ ตองดูวามีอะไรที่ไมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูล หรืออุปกรณบันทึกขอมูล
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมีอะไรบาง
5. จากขอมูลตอไปนี้ จงหาพิสัยของขอมูล 100,121,99,84,111,118,120,109,130
ตอบ 48
ขอนี้ ไมยากแตเราตองจําใหขึ้นใจเลยวา พิสัยหาแบบใด
สูตรหาพิสัย = คาสูงสุด – คาต่ําสุด 130-82 = 48
6. การหาความสัมพันธโดยใช Pearson’s product moment correlation เปนการหาความสัมพันธของขอมูลที่มีลักษณะแบบใด
ตอบ ตัวแปรอิสระเปนขอมูลปริมาณ ตัวแปรตามเปนขอมูลปริมาณ
ตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่สง ผลตอตัวแปรตาม เชน คาใชจายตอการโฆษณา กับยอดขาย เมื่อมีการโฆษณามาก ก็จะสงผลตอ
ยอดขายสินคาสูงขึ้น ตัวแปรอิสระคือคาใชจายโฆษณา ตัวแปรตามคือยอดขาย
7. ทอดลูกเตาเที่ยงตรง 2 ลูก ความนาจะเปนที่ไดแตมมีคา รวมกัน 7 มีคาเทากับเทาใด
ตอบ 1/16 ขอสอบแบบนี้ตอ งพบแนครับในการสอบครั้งนี้
วิธีทํา สูตรคือเหตุการณทเี่ ราสนใจหารดวยเหตุการณที่จะเกิดขึ้นหรือเปนไปไดทั้งหมด

สิ่งที่เราสนใจหรือตองการคือการจับคูของลูกเตา2ลูกที่มแี ตมรวมกันได 7 ไดแก (1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1) มีทั้งหมด 6
คู เหตุการณที่เปนไปได ลูกเตามี 6 หนา 6x6 = 36 ครั้ง แทนที่ในสูตร 6/36 ตัดกันใหเหลือตัวเลขนอย เทากับ 1/6
8. จากสถิติการคลอดที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งพบวาใน 1 ป มีผูมาคลอด 12,000 ราย โดยเฉลี่ยพบวาเปนเด็กตายคลอดรอยละ
0.1 จงหาความแปรปรวนของจํานวนเด็กตายคลอดตอเดือน
ตอบ 1
เปนการแจกแจงปงซง คาเฉลี่ย = ความแปรปรวน = np
ผูมาคลอดตอเดือน = 12000/12 =1000 คน
= 1000x (0.1/100) = 1
9. การประมาณคาแบงได 2 ประเภทคือ
ตอบ การประมาณคาเปนจุด และการประมาณคาเปนชวง
10. ถาสมมุติฐานการวิจัยสงสัยวาจะมีความมากกวากันจะเปนการทดสอบตามขอใด
ตอบ การทดสอบขางเดียว
ความหมายและตัวอยางของเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยเปนอุปกรณหรือเทคนิคที่นักวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือวัดตัวแปรที่ตองการศึกษา
ชนิดของเครือ
่ งมือวิจัย
1. เครื่องมือวัดทางสรีรวิทยาและเครื่องมือวัด
ทางวิทยาศาสตรอื่นๆ
2. แบบสอบถาม

3. แบบสัมภาษณ
4. แบบสังเกต
5. แบบทดสอบมาตรฐาน

ตัวอยาง
1. เครื่องมือวัดทางกายภาพ เชน เครื่องมือวัดความดัน
2. เครื่องมือวัดทางเคมี เชน เครื่องมือวัดระดับน้ําตาลในเลือด
3. เครื่องมือวัดจุลชีวะ เชน เครื่องมือตรวจแบททีเรีย
1. แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ
2. แบบประมาณคา
3. แบบสอบถามชนิดปลายเปด
1.แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางแนนนอน
2 แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางไมแนนอน
1.แบบสังเกตชนิดมีโครงสราง
2. แบบสังเกตชนิดไมมีโครงสราง
1. แบบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร
2. แบบวัดบุคลิกภาพ
3. แบบทดสอบความสามารถทางสติปญ
 ญา

ดูขอดี ขอจํากัดของเครื่องมือชนิดตางๆ หนา 272-273
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
1. ความตรง หรือ ความสมเหตุสมผล (validity) เครื่องมือที่ดีจะตองตรงในการวัด หมายถึง เครื่องมือนั้นจะตองวัดในสิ่งที่
ตรงกับที่ผูวิจยั ตองการวัดไดอยางถูกตองและครบถวนความตรงของเครื่องมือวัดแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1.1 ความตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึงเครื่องมือนั้นสามารถวัดไดตรงตามเนื้อหาทีต่ องการวัด เชน เครื่องมือ
วัดความพึงพอใจของผูปวยความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการรักษาพยาบาลตองสามารถวัดความพึงพอใจของผูปวยจริง
ๆ

1.2 ความตรงเชิงสัมพันธกบั เกณฑ (criterion-related validity) เปนการหาความตรงของเครื่องมือโดยการหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากการนําเครื่องมือกับเกณฑมาตรฐานไปทดลองใช แบงเปน 2 ประเภท
- ความตรงตามสภาพการณ เปนการหาความสัมพันธระหวางเครื่องมือกับเกณฑมาตรฐานโดยทดลองใชในเวลาเดียวกัน
เชนเครื่องมือวัดความวิตกกังวลสูง ในขณะเดียวกันเมื่อใชเครื่องมือมาตรฐานอื่นวัดก็ใหผลมีความวิตกกังวลสูงเชนกัน แสดง
วาเครื่องมือมีความตรงตามสภาพการณ
- ความตรงเชิงพยากรณ เปนการหาความสัมพันธระหวางเครื่องมือกับเกณฑมาตรฐานภายหลังนําเครื่องมือไปทดลองใช
เชน เครื่องมือที่ทํานายอาการซึมเศราที่สรางขึ้นกําหนดวาถาไดคะแนนสูงกวา 20 คะแนนถือวา มีโอกาสเกิดอาการซึมเศรา
เมื่อนําเครื่องมือไปวัดสตรีหลังคลอด 1 วันคนหนึ่งได 22 คะแนน และปรากฏวาสตรีดังกลาวมีอาการซึมเศราจริงเมื่อหลัง
คลอด 6 สัปดาห แสดงวาเครือ่ งมือนั้นมีความตรงเชิงพยากรณ
1.3 ความตรงตามโครงสราง(construct validity) เปนลักษณะของเครื่องมือที่มีรูปแบบหรือโครงสรางตามทฤษฎีที่ควรจะเปน
ในการวัด มักใชกับเครื่องมือที่มีลักษณะเปนแบบวัดทางจิตวิทยา หรือแบบวัดที่มีหลายมิติ เชน วัดคุณภาพชีวิต แบบสอบถาม
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ที่นิยมไดแก
- การวิเคราะหโดยยึดทฤษฎีเปนเกณฑ
- การหาความตรงตามโครงสรางโดยใชการวิเคราะหทางสถิติชั้นสูง
- การนําเครือ่ งมือไปหาความสัมพันธกับเครื่องมือมาตรฐานที่มีความตรงตามโครงสราง
2. ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (reliability)
1. การหาความเที่ยงจากความคงที่ (stability) เปนความเที่ยงจากความคงที่ในการวัดในเวลาตางกัน หากนําเครื่องมือไปวัดซ้ํา
ในเวลาที่ตางกัน ผลที่ไดจะใกลเคียงกันหรือคงที่เพียงใด โดยการหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาวิธีการ
ทดสอบซ้ํา วิธีโดยการนําเครื่องมือไปวัดในกลุมตัวอยางเดียวกันสองครั้งในเวลาแตกตางกัน แลวหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันมีคาระหวาง-1.00ถึง 1.00 ยิ่งคาใกล 1 เทาใดแสดงวายิ่งมีความสัมพันธกันสูง
โดยทั่วไปเครื่องมือเครื่องมือมีความเที่ยงในระดับที่พอใจเมื่อคาความเที่ยงสูงกวา 0.70
2. การหาความเที่ยงจากความสม่ําเสมอภายใน (internal consistency) เปนความเทีย่ งที่แสดงถึงความสม่ําเสมอของขอคําถาม
ทั้งหมดในแบบวัดวาสามารถวัดในเรื่องเดียวกันไดมากนอยเพียงใด วิธีการหาความเที่ยงชนิดนี้ทําไดโดยการนําเครื่องมือไป
ทดสอบวัดเพียงครั้งเดียว แลวนํามาวิเคราะหคาความเทีย่ ง วิธีที่นยิ มใช 3 วิธีคือ
- การคํานวณแบบแบงครึง่ (spilt – half method) แบงครึ่งแบบวัดเปน 2สวนแลวหาความสัมพันธ ( ตัวอยางหนา 279)
- การคํานวณแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ใชไดทั้งแบบเลือกตอบและมาตรสวนประมาณคา
- การคํานวณโดยใชสตู รของคูเดอร ริชารดสัน ( Kuder- Richardson) ใชกับแบบสอบถามที่มีการใหคะแนนเปน 0 และ 1
แบบ KR-20 จะใหความเทีย่ งสูงกวา KR-21
- การหาความเที่ยงจากผูสงั เกตมากกวา 1 คน ใชกับเครื่องมือที่เปนแบบสังเกตนําไปใชหลายคน
ความเที่ยงของการสังเกต =
จํานวนที่สังเกตเหมือนกัน
จํานวนทีส่ ังเกตเหมือนกัน + จํานวนที่สังเกตตางกัน
- การหาความเที่ยงของความคลายคลึงกัน เปนการหาความสัมพันธของแบบวัดคูขนาน

3. ความยากงาย (difficulties) เครื่องรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะแบบทดสอบจะตองมีความยากงายพอเหมาะกับผูตอบ เพราะถา
มีความยากมากเกินไป ผูตอบตอบผิดหมด เครื่องมือนั้นจะไมสามารถวัดสิ่งที่ตองการไดเลย
วิธีคํานวณความยากงายมักใชกับแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสัดสวนของผูตอบถูกกับจํานวนผูตอบทั้งหมดในขอคําถามขอ
นั้น เชน มีคนตอบถูก 10 คน จากจํานวนผูตอบทั้งหมด 20 คน ขอคําถามขอนั้นจะมีคาความยากงายเทากับ .50 ถามีคาเขาใกล
1 แปลวางาย ถาเขาใกล 0 แปลวายาก
4. อํานาจจําแนก (discrimination power) เครื่องมือที่ดีจะตองมีอํานาจจําแนกสูงในการแบงแยกสิ่งที่ตองการวัดออกมา เชน
แยกผูมีความรูเรื่องการออกกําลังกาย ออกจากผูที่ไมมีความรูเรื่องการออกกําลังกาย คนตอบถูกจะตองมีความรูเรื่องนั้นจริงๆ
และคนที่ไมมคี วามรูก็ควรจะตอบผิด
การหาอํานาจจําแนกทําไดโดยการแบงกลุม ผูตอบออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ไดคะแนนสูง และกลุมที่ไดคะแนนต่ํา คาอํานาจ
จําแนกจะแทนดวยตัวอักษร r และมีคาระหวาง -1.0 จนถึง +1.0 ถามีคาเขาใกล 0 แปลวามีอํานาจจําแนกนอย ถาเขาใกล 1
แสดงวามีอํานาจจําแนกมาก ขอคําถามที่ดีตองมีอํานาจจําแนก 0.2 ขึ้นไป และยิ่งคามากยิ่งดี
5. ความเปนปรนัย (objectivity) เครื่องมือรวบรวมขอมูลที่ดีจะตองมีความเปนปรนัยสูง กลาวคือทุกคนเมื่ออานหรือใช
เครื่องมือนั้นแลวจะเขาใจความหมายไดตรงกันเสมอไมวา จะอานเวลาใดก็ตาม รวมทัง้ การแปลผลออกมาเปนคะแนนจะตองมี
เกณฑที่แนนอนไมวาใครจะเปนผูแปลผลจะตองไดคาคะแนนตรงกันเสมอ
6. ความหมายในการวัด (meaningfulness) เครื่องมือที่ดีจะตองถามหรือวัดในสิ่งที่สอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด เชน
ในการถามระดับการศึกษา แลวใหผูตอบเลือกวา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งมีความหมายแตกตางกันในระดับเดียวกัน ถา
ตองการวิเคราะหใหละเอียด อาจมีการแยกชั้นป ที่ศึกษาดวย
7. ความสามารถในการนําไปใช (usability) เครื่องมือที่ดจี ะตองสามารถนําไปใชไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน ใชเวลา
เหมาะสมในการนําไปใช การแปรผลงายไมยุงยาก และยุติธรรม คุมคากับแรงงานและงบประมาณที่เสียไป
การพัฒนาเครือ่ งมือเพื่อใชในการวิจัย
ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยั ผูวิจยั จะตองพิจารณาวาในการวิจัยของตนเองตองการวัดตัวแปรอะไรบาง
และจะใชเครือ่ งมือชนิดใดเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลนั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจยั อาจไดมาจากคัดเลือกเครื่องมือที่มีอยูแลวมาใช
หรือพัฒนาขึ้นใหม ดังนี้
การเลือกเครื่องมือที่มีอยูแลวมาใชในการวิจัย ผูวิจัยจําเปนตองพิจารณาในประเด็นตอไปนี้
1. เครื่องมือนั้นสรางขึ้นเพื่อวัดอะไร มีความสอดคลองกับเรื่องที่จะวิจยั หรือไม
2. เครื่องมือนั้นสรางขึ้นภายใตกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีอะไร ทฤษฎีแตละทฤษฎีอาจใหแนวคิดทีแ่ ตกตางกันดังนัน้ ในการ
ทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยจึงตองศึกษาที่ผสู รางเครื่องมือใช
3. เครื่องมือนั้นสรางขึ้นเพื่อใชกับคนกลุมใด เพราะคนแตละกลุมอาจมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของวัยสภาวะดานรางกาย
และจิตใจ อารมณ สังคม
4. เนื้อหาหรือคําถามที่อยูในเครื่องมือนั้นยังคงทันสมัยอยูหรือไม และขอคําถามยอยภายในสอดคลองกันเพียงพอหรือไม
เครื่องมือบางฉบับสรางขึ้นเปนเวลานานเกินไปอาจลาสมัยหรือไมสอดคลองกับสถานการณ
5. การนําเครื่องมือไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือมือบางชนิดอาจตองอาศัยผูที่ไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะในการ
เก็บขอมูล หรือการแปรผล เชน เครื่องมือวัดทางจิตวิทยาหรือพัฒนาการ

6. คุณภาพของเครื่องมือ ไดแก ความตรง ความเที่ยง และคุณสมบัติอนื่ สําหรับเครื่องมือที่ดีควรอยูใ นระดับที่ยอมรับได
เพราะการนําเครื่องมือที่ดอยคุณภาพมาใชจะมีผลเสียตองานวิจยั ทั้งหมด
7. ความเหมาะสมในดานของระยะเวลาและคาใชจายในการนําเครื่องมือมาใชในการเก็บขอมูล เครื่องมือมาตรฐานบางฉบับมี
คุณภาพดี แตตองเสียคาใชจา ยแกเจาของลิขสิทธิ์ในราคาที่แพงมาก เครือ่ งมือที่มีความยุงยากซับซอนในการนําไปใช อาจไม
คุมคาแกการนําไปใช
8. ลิขสิทธิ์ของเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือแตละฉบับถือเปนทรัพยสนิ ทางปญญา การละเมิดลิขสิทธิ์นอกจากมีความผิด
ตามกฎหมายแลว ยังอาจมีผลทําใหไมสามารถเผยแพรงานวิจยั ไดโดยเฉพาะกรณีที่เปนเครื่องมือที่พัฒนาในตางประเทศ
การสรางเครื่องมือใหม มักใชในกรณีที่มโนมติที่ตองกาวัดไมเคยมีผูศกึ ษามากอน หรือไมมีเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใชใน
การวิจยั การสรางเครื่องมือใหม มีขั้นตอนดังนี้
1. การระบุมโนมติหรือสิ่งทีต่ องการวัดใหชัดเจน โดยการวิเคราะหมโนมติที่จะศึกษา (concept analysis) ซึ่งจะทําใหทราบวา
มโนมตินั้นมีขอบเขตและองคประกอบภายในอยางไร และนํามาใชนิยามเชิงแนวคิด (conceptual definition) และนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (operational definition) เพื่อใหสามารถวัดไดในทางปฏิบัติดว ย เชน ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษา
สูงสุด โดยนับเปนจํานวนปที่ไดรบั การศึกษาทั้งหมดในระบบ
2. การสรางขอคําถาม การสรางขอคําถามจะเกิดขึ้นไดกต็ อเมื่อมีการวิเคราะหมโนมติจนไดความหมายขอบเขต และ
องคประกอบที่ชัดเจน ในการสรางขอคําถามที่ดีผูวิจัยจะตองยึดหลักที่สําคัญ ดังนี้
- คําถามควรมีลักษณะสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ใชภาษาเขาใจงาย
- คําถามตองมีเนื้อหาเกี่ยวของที่จะศึกษาไมนอกประเด็น
- หลีกเลี่ยงการสรางคําถามที่มเี นื้อหาหลายๆ คําถาม
- หลีกเลี่ยงคําถามที่กอใหเกิดความอับอาย เสื่อมศักดิ์ศรี
- หลีกเลี่ยงคําถามนํา ทําใหผูตอบมีใจเอนเอียง
- คําตอบของคําถามปลายปดจะตองครอบคลุมทุกคําตอบ และในบางขออาจตองเพิ่มคําตอบปลายเปด เชน อื่นๆ โปรดระบุไว
3. การกําหนดรูปแบบของการวัด โดยพิจารณาจากจากคํานิยามเชิงปฏิบัติการของมโมมติหรือตัวแปรนั้น ๆ จึงตัดสินในเลือก
หลายรูปแบบมี ดังนี้
1. แบบลิเคิรต (Likert scale) มีสเกล 5 ระดับ
2. แบบออสกูด มีสเกล 7 ระดับ
3. แบบตอบถูกได 1
4. การขัดเกลาและปรับปรุงแกไขแบบวัด
5. การนําแบบวัดไปใหผูเชีย่ วชาญพิจารณา
6. การนําเครื่องมือไปทดลองใช
7. การแกไขและจัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ

การจัดการขอมูลการวิจัย
การจัดการขอมูล หมายถึง การนําขอมูลในแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ หรือแบบบันทึกขอมูลที่รวบรวมมาได มาสราง
รหัสเปนตัวเลขตามความตองการเพื่อการวิเคราะหดว ยมือหรือดวยคอมพิวเตอร
ความสําคัญของการจัดการขอมูล คือ การจัดการขอมูลที่ดีจะชวยใหการวิเคราะหขอมูลเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน
ประหยัดเวลาและงบประมาณ
1. การเตรียมขอมูล (data preparation) มีขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบแกไขขอมูลเบื้องตน หรือการบรรณาธิการ
2. การใหรหัสขอมูล
3. การบันทึกขอมูล
4. การตรวจสอบขอมูลแกไขรหัสขอมูลครั้งสุดทาย
2. การตรวจสอบแกไขขอมูลเบื้องตน
1. ความครบถวนสมบูรณ (completeness) ตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของคําถามทั้งหมดที่ไดรับมา ขอใดไมตอบ
ตองมีเหตุผลวาทําไมไมตอบ เชน ทานเคยรับประทานอาหารที่โรงอาหารแหงนีห้ รือไม ถาตอบวาไมเคย ตองไมตอบขอตอไป
วาอาหารที่นี่รสชาติเปนอยางไร
2. ความสอดคลองของคําตอบ (consistency) คือการตรวจสอบคําถามและคําตอบที่ไดรับมาตองมีความสอดคลองกัน เชน
คําถามเกี่ยวกับความสูง แตคําตอบที่ไดรับเปนเรื่องเกีย่ วกับน้ําหนัก
3. ความสอดคลองกับวัตถุประสงค คําตอบสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม การวิจัย
การใหรหัสขอมูล การบันทึกขอมูล และการตรวจสอบแกไขรหัสขอมูลครั้งสุดทาย
1. การใหรหัสขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมเรียกวาขอมูลดิบ (raw data) เมื่อผานการตรวจสอบในขั้นแรกมาแลว จะนํามาใหรหัสตาม
ความเหมาะสมของขอมูล เปนการสรางคูมือการลงรหัส แยกเปนพวกไดดังนี้
1. ขอมูลที่ใชจําแนก (identification – ID) เปนขอมูลที่ใชรหัสเปนตัวแทนหมายเลขในการกําหนดคุณลักษณะของสิ่ง
ตัวอยางในการวิจัย
2. ขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) เปนขอมูลที่มีระดับการวัดเปนชวงมาตรา หรืออัตราสวนมาตรา ไดมาจากการ ชั่ง
ตวง วัด เชนน้าํ หนัก ปริมาตร อายุ ความสูง ความเร็วของแสง ปริมาณคลอรีนในน้ําดื่ม พลังงานของแสง
3. ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เชนเพศ อาชีพ ศาสนา สี หรืออันดับมาตรา เชน มาก ปานกลาง นอย ไดมาจากการ
นับ หรือการกําหนดน้ําหนักของคะแนน (weighting score)
2. การบันทึกขอมูล
การบันทึกขอมูลในการวิเคราะหดว ยมือ อาจทําดวยการทํารอยคะแนน (Tally mark) สวนการวิเคราะหดว ยเครื่องคอมพิวเตอร
มีใหเลือกหลายโปรแกรมคือ
Excel เปนโปรแกรมสําหรับ กรอกขอความตัวเลข และรูปภาพลงในชองตารางเรียกวา Work sheet
EPI INFO ใชวิเคราะหขอมูลทางดานวิทยาการระบาด
ACCESS เปนโปรแกรมพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล สามารถคนหาขอมูลไดตามเงื่อนไขที่ตองการ
SPASS ใชวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมศาสตร

3. การตรวจสอบแกไขรหัสขอมูลครั้งสุดทาย
1. เปรียบเทียบรหัสขอมูลจากคูมือลงรหัสกับแผนพิมพ
2. พิมพขอมูลชุดเดียวกัน 2 คน เขียนโปรแกรมจับคูข อมูลทั้ง 2 ชุด
การตรวจสอบขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิง่ เพราะถาขอมูลไมถูกตอง ทําใหผลการวิเคราะหผิดพลาด การ
แปรผลและสรุปผลจะผิดพลาดไปดวย
ตารางจําลอง (dummy table) คือ ตารางที่นกั วิจยั สรางขึ้นเสมือนเปนตารางที่จะนําเสนอจริงในผลการวิจัย เพียงแตขาดตัว
เลขที่จะกรอกไปเทานั้น ชวยเปนกรอบในการวิเคราะห แปรผล ชวยใหการศึกษามีขอผิดพลาดไดนอย ประหยัดคาใชจายให
นักวิเคราะหดว ยเครื่องคอมพิวเตอร การสรางตารางจําลองที่ดี ทําใหนกั วิจยั ทราบวาขอมูลอะไรขาดหายไป อาจตองตามไป
เก็บขอมูลเพิ่มเติมถาขอมูลนั้นมีความสัมคัญ
องคประกอบของตาราง ตารางโดยทั่วไปจะประกอบดวย
1. หมายเลขของตาราง เปนการระบุลําดับที่ของตารางวาเปนตารางที่เทาใด โดยทั่วไปมีมากกวา 1 ตาราง กําหนดใหอยูซายมือ
2. ชื่อของตาราง เปนขอความที่อยูถัดจากหมายเลขของตารางและอยูแ ถวเดียวกัน ชือ่ ตารางจะตองเปนขอความสั้น ๆ แตได
ความกระจางชัด เพื่อใหทราบวาขอมูลที่แสดงในตารางเปนเรื่องอะไร ที่ไหนและเมื่อใด
3. หัวเรื่องแถว เปนสวนของตารางที่อธิบายถึงขอมูลที่ปรากฏอยูในแนวนอน
4. หัวเรื่องสดมภ เปนสวนของตารางที่อธิบายถึงขอมูลที่ปรากฏอยูในแนวตั้ง
5. ตัวเรื่อง เปนสวนของตารางที่เปนตัวเลข และตัวเลขเหลานี้จะจําแนกตามรายละเอียดของหัวเรื่องแถวและหัวเรื่องสดมภ
ชนิดของตารางจําลอง
1. ตาราง 1 ตัวแปร ( univariate tabulation or one-dimensional) เปนตารางอยางงายที่ประกอบไปดวยตารางที่มีตัวแปรเดียว
ในหัวตารางที่เปนแถวตั้งจะมีเพียงจํานวนและรอยละ มักจะนําเสนอคุณลักษณะของตัวอยางไมไดแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร ดังตัวอยางทีน่ าํ เสนอ เพศ (นามมาตรา) และกลุมอายุ (เปนขอมูลเชิงปริมาณชนิดอัตราสวนมาตรา ที่นํามาจัด
กลุมใหม) ในกรณีขอมูลเชิงปริมาณ เมื่อนํามาเสนอในรูปของการจัดกลุมนักวิจยั ตองนําเสนอคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
รวมทั้งคาต่ําสุดคาสูงสุดของตัวแปรนัน้ ดวย ดังตัวอยาง
ตาราง จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการวางแผนครอบครัว จําแนกตามเพศและอายุ
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
เพศ
300
37.5
ชาย
500
62.5
หญิง
800
100
รวม
กลุมอายุ (ป)
20 - 29
200
25.5
30 - 49
250
31.3
50 ขื้นไป
350
43.7
800
100
รวม
คาเฉลีย
่ ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
41.2 ± 12.7
20 - 60
คาต่ําสุด-คาสูงสุด

2. ตาราง 2 ตัวแปร (bivariate tabulation or two- dimensional) เปนตารางที่มีตัวแปร 2 ตัว ในหัวตารางที่เปนแถวนอนและ
แถวตั้งจะเปนตัวแปรคนละกลุม เชน ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม มักจะเปนการวิเคราะหแบบตารางไขว การจะจัดตัวแปร
ตามหรือตัวแปรอิสระเปนแถวตั้งหรือแถวนอนแลวแตความเหมาะสมของหนากระดาษ ตัวอยาง

ตาราง จํานวนและรอยละของผูปวยดวยโรคซารสจําแนกตามประวัติการไปตางประเทศ
การเจ็บปวยดวยโรค
ซารส
ประวัติการไป
รวม
ตางประเทศ
ปวย
ไมปวย
จํานวน
รอยละ
80
20
100
เคยไป
0
100
100
ไมเคยไป
80
120
200
รวม

100.0
100.0
100.0

ตามตาราง ที่ 7.6 มี 2 ตัวแปรคือ การเจ็บปวยดวยโรคซารสและประวัตกิ ารไปตางประเทศ ตัวแปรทั้งสองแยกชัน้ ยอยเปน 2
ชั้น คือ การเจ็บปวยแยกเปนปวยและไมปว ย ประวัตกิ ารไปตางประเทศแยกเปนเคยไปและไมเคยไป ตามตารางนี้ถือวาประวัติ
การไปตางประเทศเปนตัวแปรอิสระ การคํานวณรอยละใชประวัติการไปตางประเทศเปนฐานในการคํานวณ แตการแปรผล
จะแปลผลตามตัวแปรตามคือ การเจ็บปวยดวยโรคซารส
3. ตารางที่มีตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปร
ตาราง ความสัมพันธระหวางอาชีพ ระดับการศึกษาและความพึงพอใจตอการรับบริการในโรงพยาบาลของผูมารับบริการ
การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือสูง
กวา
รวม

เกษตรกร
พอใจ
ไมพอใจ
80
20
20
100

80
100

ขาราชการ
พอใจ
ไมพอใจ
60
40
40
100

60
100

รวม
200
200
400

ความสําคัญของคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล
คอมพิวเตอรชว ยทําใหขอมูลที่มีจํานวนมากและตองการเวลามากในการวิเคราะหสําเร็จลงไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
แกไขงาย
สื่อที่ใชในการบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอร ไดแก การด แผนดิสเก็ตต เทปแมเหล็ก ดิสกหรือจานแมเหล็ก แผนซีดี
คอมแพคแฟลช การดมัลติมีเดีย สื่ออื่นๆ เชน removable disk
วิธีการบันทึกขอมูล หลังจากรวบรวมขอมูล ผานกระบวนการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ไดมกี ารสรางคูมือลงรหัส และลง
รหัส ในแบบฟอรมที่สรางขึ้นแลว และทําความรูจักกับคอมพิวเตอร อุปกรณหรือสือ่ ตางๆ ที่ใชกบั คอมพิวเตอร ทราบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะเลือกใชพรอมกับโปรแกรมนั้นๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร ก็สามารถที่จะบันทึกหรือคียข อมูลเขา
เครื่องคอมพิวเตอรได ทั้งนี้ในการบันทึกขอมูลสําหรับงานวิจยั เรื่องหนึง่ ควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบันทึกเพียง
โปรแกรมเดียว ไมควรใชหลายโปรแกรม หรือแบงการบันทึกขอมูลก็ควรใชเปนโปรแกรมเดียวกัน
การตรวจสอบขอมูลขั้นสุดทาย (final editing)
ประโยชนจากการใชคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบขอมูลขั้นสุดทาย กอนทําการวิเคราะห คือ
1. ตรวจรหัสขอมูลจากแผนพิมพ เปนการตรวจสอบขอมูลที่พิมพออกมากับรหัสที่ลงไวในแบบพิมพ
2. ตรวจรหัสขอมูลโดยการพิมพซ้ํา เปนการตรวจสอบโดยใหพิมพซา้ํ โดยคนเดียวกันหรือคนอื่น
3. ตรวจรหัสขอมูลโดยดูตัวเลขที่เปนไปไมได
การตรวจสอบขอมูลขั้นสุดทายนี้เปนสิ่งจําเปน เพราะถาขอมูลไมชัดเจนมีขอผิดพลาดเกิดขึน้ จะทําใหการวิเคราะหขอมูล
สะดุดเปนระยะ ตองเสียเวลาไปคนหาขอมูลที่ถูกตอง หรือเมื่อวิเคราะหขอมูลไปแลวเพิ่งมาพบขอผิดพลาดหรือความ
เปนไปไมได ก็ตอ งยอนกลับมาวิเคราะหขอมูลใหมอีกครั้ง ทําใหเสียเวลา งบประมาณ และความรูสึก

การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล
การวิเคราะหขอมูล คือการนําขอมูลที่รวบรวมมาได นํามาสูวิธีทางสถิติ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลชนิดทีไ่ มอาศัยความนาจะเปน
2. การอนุมานเชิงสถิติ (inference statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลชนิดที่อาศัยความนาจะเปน
นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลยังตองมีความรูเกี่ยวกับประเภทของขอมูล แบงเปน 2 ประเภทคือ
1. ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เชน เพศ ศาสนา การเกิดโรค
2. ขอมูลปริมาณ (quantitative data) เชน ขอมูล ตัวแปร ปริมาณ ตัวเลข วัดได น้ําหนัก สวนสูง อายุ
ขอมูลทั้ง 2 ประเภท ยังมีระดับการวัดตัวแปรหรือขอมูลเปน 4 ระดับคือ
1. ระดับนามมาตรา (nominal scale) ชื่อ เปรียบเทียบความมากนอยไมได
2. ระดับอันดับมาตรา (ordinal scale) บอกอันดับไดแตบอกไมไดวามากนอยกวากันเทาไหร เชน นางงาม
3. ระดับชวงมาตรา (interval scale)
4. ระดับอัตราสวนมาตรา (ratio scale) มี 0 แท
การแจกแจงความถี่
1. การแจกแจงแบบเรียงตัวเลข ไดแกการนําตัวเลขมาเรียงลําดับ จากมากไปนองหรือนอยไปมาก
2. การจัดเรียงเปนหมวดหมูแ ลวแจกแจงความถี่
- ตารางแจกแจงความถีแ่ บบธรรมดา
- ตารางแจกแจงความถีแ่ บบมีอันตรภาคชั้น
หลักการสรางตารางแจกแจงความถี่แบบมีอันตรภาคชัน้
1. หาคาสูงสุดของขอมูล
2. หาคาต่ําสุดของขอมูล
3. หาพิสัย พิสัย = คาสูงสุด – คาต่ําสุด
4. กําหนดจํานวนชัน้
5. หาอันตรภาคชั้น = พิสัย / จํานวนชัน้
6. การจัดเรียงชั้น อาจเริ่มเรียงใหชนั้ ที่มีคา นอยอยูชนั้ บนกอน หรืออาจเรียงใหชั้นทีม่ ีคามากอยูชั้นบนกอนก็ได แตการ
เรียงใหชนั้ คานอยอยูบนกอน แลวชัน้ คามากเรียงชั้นลางลงไปตามลําดับ จะทําใหดูงายกวา
7. ในตารางที่เรียงคานอยไวชั้นบน คาของขีดลางในชัน้ นี้จะตองมีคา นอยกวาหรือเทากับคาต่ําสุดของขอมูลและคาของ
ขีดบนของชั้นสูงสุด จะตองมีคามากกวาหรือเทากับคาสูงสุดของขอมูล
8. แจกแจงความถี่ของคาของขอมูลที่มีคาอยูในชัน้ ตางๆ ดวยเครื่องหมาย tally mark แลวรวมลงเปนคาความถี่
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
- มัชฌิมาเลขคณิต
- มัธยฐาน
- ฐานนิยม
-

การวัดการกระจาย
- พิสัย
- สวนเบี่ยงเบนควอรไทล
- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) เปนคาเฉลี่ยที่ไดจากวิธีเลขคณิตธรรมดา คือ การรวมขอมูลแตละตัวเขาดวยกันหารดวย
จํานวนขอมูลทั้งหมด สัญลักษณทใี่ ชแทนมี 2 ตัวคือ กรณีเปนคาเฉลี่ยประชากรใช µ (มิว) และกรณีเปนคาเฉลีย่ ของตัวอยาง
ใช x (เอกซบาร)
1. การคํานวณหามัชฌิมเลขคณิตจากขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่ หมายถึง การหาคาเฉลี่ยของขอมูลที่ยังไมไดมีการแจก
แจงความถี่ ยังอยูในสภาพกระจัดกระจาย หรือเปนขอมูลดิบ มักใชกับขอมูลที่มีจํานวนไมมาก
สูตร X = Σx / n เชน
ตัวอยาง สมมติวามีนกั เรียนอนุบาลจํานวน 10 คน ไดรบั เงินคาขนมสําหรับไปโรงเรียนจากผูปกครอง ดังนี้ 3,3,4,5,5,6,7,7
และ 8 บาท จงคํานวณหามัชฌิมเลขคณิตของขอมูลชุดนี้
วิธีทํา
X = 3+3+4+5+5+6+7+7+8 = 53 = 5.3
10
10
นั่นคือ คาเฉลี่ยของคาขนมของเด็กนักเรียนอนุบาลเทากับ 5.3 บาท
2. การคํานวณหามัชฌิมเลขคณิตจากขอมูลที่มีการแจกแจงความถี่ สูตร X = Σfx/n
ขอดีของมัชฌิมเลขคณิต
1. เขาใจงายและคํานวณงาย
2. เปนคาที่ไดมาจากคาของขอมูลทุกตัว
3. เปนคาที่แนนอน
4. เปนคาตัวกลางที่เหมาะสมกับการกระจายปกติ หรือเกือบปกติ
5. เหมาะสําหรับการคํานวณขั้นตอไป
ขอเสีย
1. มีคาตรงกับความเปนจริงของขอมูลไมกี่ราย หรืออาจจะไมมีเลย
2. เปนคาที่ถูกกระทบกระเทือน โดยคาของขอมูลที่สูงหรือต่ํามากอยางผิดปกติ หรือขอมูลที่ผิดปกติ
มัถยฐาน (median) คือ คาของขอมูลที่มีตําแหนงตรงกลางของขอมูลชุดหนึ่ง ซึ่งไดจดั เรียงลําดับคา หรือจัดหมูไ วเรียบรอย
แลว นั่นคือการเรียงขอมูลจากนอยไปหามาก การคํานวณมัถยฐานมี 2 วิธี
1. การคํานวณมัธยฐานจากขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่
มัธยฐานของขอมูล 1 4 5 7 8 9 คือ (5 + 7 )/ 2 = 6
2. การคํานวณมัธยฐานจากขอมูลที่มีการแจกแจงความถี่ ( สูตรคํานวณ หนา 17 )

ขอดีของมัธยฐาน
1. เขาใจงาย
2. คามัธยฐานที่หาไดจากขอมูลที่เรียงคาตามลําดับแลว จะเปนคาที่ตรงกับคาจริงของขอมูลนั้น
3. เปนคาที่ไมถูกกระทบกระเทือนโดยคาของขอมูลที่มีคาสูงหรือต่ํามากผิดปกติ หรือขอมูลที่ผิดปกติ
4. ถาทราบคาขอมูลในตําเหนงกลาง ๆ ก็พอจะคํานวณหาคามัธยฐานได
5. ไมไดใชทกุ คามาคํานวณ เพราะในการแจกแจงความถีท่ ี่อยูในรูปของตารางแจกแจงความถี่ที่มีชวงเปด เชน นอยกวา หรือ
มากกวาก็สามารถคํานวณได
ขอเสียของมัธยฐาน
1. คามัธยฐานไมแนนอน ถาการแจกแจงขอมูลไมสม่ําเสมอ
2. คามัธยฐานที่ไดจากขอมูลที่จัดหมวดหมู จะเปนคาทีไ่ มถูกตองตามความเปนจริง
3. จะหาคามัธยฐานไมได หากไมไดจัดเรียงลําดับคาของขอมูลใหเรียบรอยกอน
ฐานนิยม (mode) ฐานนิยมคือคาที่มีความถี่มากที่สดุ หรือคาที่ซ้ํากันมากที่สุด (ตัวอยางคํานวณ หนา 20)
เชน ฐานนิยมของขอมูล 3 8 5 6 4 5 คือ 5

ขอดีของฐานนิยม
1. เขาใจงาย
2. หาไดงายจากขอมูลที่เรียงลําดับคาแลว
3. เปนคาที่ไมถูกกระทบกระเทือน โดยคาของขอมูลที่มีคาสูง หรือคาต่ํามากผิดปกติ หรือขอมูลที่ผิดปกติ
4. อาศัยเสียงขางมากเปนเกณฑ
ขอเสียของฐานนิยม
1. ฐานนิยมอาจมีหลายคา
2. ฐานนิยมบางคาอยูคอนไปทางคาสูงมาก บางคาคอนไปทางคาที่ต่ํามาก
3. หาคาที่แนนอนไมไดจากขอมูลที่จัดเปนหมู
4. ไมเหมาะทีจ่ ะคํานวณขัน้ ตอไป
การวัดการกระจาย นิยมมี 3 ชนิด คือ 1 . พิสัย 2. สวนเบี่ยงเบนควอรไทล 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. พิสัย คือ ผลตางระหวางคาของขอมูลที่สูงที่สุด และคาที่ต่ําสุดของขอมูลชุดหนึ่ง ๆ = คาสูงสุด – คาต่ําสุด
2. สวนเบี่ยงเบนควอรไทล (quatile deviation) คือ คา ครึ่งหนึ่งของผลตางระหวางควอลไทลที่ 3 กับควอรไทลที่ 1 ของขอมูล
ชุดหนึ่ง ๆ Q.D. = Q3 –Q1
2
(ตัวอยาง คํานวณหนา 28)
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชสัญลักษณ σ (sigma อานวาซิกมา) แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร และ s แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง เปนคาที่ไดจากการถอดกรณฑที่สอง (square root) ของคาเฉลี่ย
ของกําลังสองของผลตางระหวางคาแตละคาของขอมูลกับมัชฌิมเลขคณิต เปนการวัดการกระจายที่ดีที่สุดในงานวิจยั
( ตัวอยาง หนา 29)
ถาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคามาก หมายความวาคาตาง ๆ ของขอมูลชุดนั้นมีการกระจายมากรูปโคงจะกวางแบน ถาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคานอย แสดงวาคาตาง ๆ ของขอมูลชุดนั้นมีการกระจายนอยรูปโคงจะแคบและสูง

สัมประสิทธิ์หางการกระจาย
สัมประสิทธิ์แหงการกระจายเปนวิธีการที่นํามาใชในการเปรียบเทียบการกระจายของขอมูลตางชนิดกันซึ่งขอมูลตางชุดกัน
ที่มีคากระจายเทากัน อาจมีขนาดของขอมูลตางกันมากก็ได
สัมประสิทธิ์แหงการกระจาย = S x 100
x
คานี้อาจเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา “สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน” (coefficient of variation, C.V.)
หองเรียน

มัชฌิมเลขคณิต

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

หอง ก

20

5

หอง ข

24

3

จะได CVก = (5/20) x 100 = 25
จะได CVข = (3/24) x 100 = 12.5
ดังนั้น หอง ก มีการกระจายมากกวา หอง ข
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและการเปรียบเทียบคาสัดสวน
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
1. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากร 1 กลุม
1.1 ทราบคาความแปรปรวนของประชากร (σ2 known) สถิติที่ใชคือ z-test
1.2 ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร (σ2 unknown) สถิติที่ใชคือ t-test
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม
2.1 ประชากร 2 กลุมเปนอิสระตอกัน
2.2.1 ทราบคาความแปรปรวนของประชากร (σ21 , σ22 known) สถิติที่ใชคือ z-test
2.2.2 ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร (σ21 , σ22 unknown) สถิติที่ใชคือ t-test
2.2 ประชากร 2 กลุมไมเปนอิสระตอกัน สถิติที่ใชคอื paired t – test
การเปรียบเทียบคาสัดสวน
1. การเปรียบเทียบคาสัดสวนของประชากร 1 กลุม สถิติที่ใชทดสอบคือ z-test
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของประชากร 2 กลุม
2.1 ประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน สถิติที่ใชทดสอบคือ z-test
2.2 ประชากร 2 กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน สถิติที่ใชทดสอบคือ McNemar test
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของประชากรมากกวา 2 กลุม
3.1 ประชากรมากกวา 2 กลุมที่เปน อิสระตอกัน สถิติที่ใชคือ ไคสแควร
3.2 ประชากรมากกวา 2 กลุมที่ไมอิสระตอกัน สถิตทิ ี่ใชคือ Cochran q test ตัวอยางหนา 44
การหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
1. การหาความสัมพันธของขอมูลเชิงคุณภาพ
1.1 ตารางการจร r x c สถิติที่ใชคือ ไคสแควร test
1.2 ตารงการจร 2 x 2 สถิติที่ใชคือ X2 – test ที่ปรับแกโดย เยทส ( Yates’s)
ทั้งสอบแบบความถี่ในชองตองไมนอยกวา 5 ถานอยกวใหใชแบบฟชเชอร

1.3 การทดสอบความแมนตรงของฟชเชอร สําหรับตาราง 2 x 2 ใชวิธีหาคา p-value
2. การหาความสัมพันธของขอมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใชคือการหาสหสัมพันธแบบเพียวสัน ตัวอยางกิจกรรม 8.2.3 หนา47
การหาคาตัวทํานาย
ในการหาคาตัวทํานายนี้หมายความวา ถาตัวแปรหนึ่ง ๆ มีความสัมพันธกับตัวแปรอีกตัวหนึ่ง หรือตัวแปรอิสระมีผลตอตัว
แปรตาม ตัวแปรอิสระ (X) จะสามารถทํานายการเกิดตัวแปรตาม (Y) ไดหรือไม มีความแมนยําในการทํานายไดเพียงใด บาง
กรณีเรียกวา การหาตัวพยากรณ (prediting, forecasting) เปน สถิติชั้นสูง (advanced statistics) ซึ่งตองคํานึงถึงขอตกลง
เบื้องตนกอนนําไปใช
1. การวิเคราะหถดถอย
2. การวิเคราะหจําแนกพหุ
3. การวิเคราะหจําแนกประเภท
ดูกิจกรรมหนา 51
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลในรูปบทความ เปนการนําเสนอขอมูลที่มีลักษณะเปนบทความสั้น ๆ ปนไป กับตัวเลขที่มีรายการนอย
นับวาเปนขอมูลธรรมดาและงายที่สุด พบไดทั่วไปในหนาหนังสือพิมพ รายการวิทยุ โทรทัศน หรือสรุปรายงานตาง ๆ
การเสนอขอมูลในรูปบทความกึ่งตาราง เปนการเสนอดวยบทความกับตัวเลขที่จัดเปนหมวดหมูซึ่งมีจํานวนไมมากและไม
จําเปนตองทําเปนรูปตาราง
การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง เปนการนําขอมูลที่มีหลายรายการหรือซ้ํา ๆ กัน มาแสดงไวในตารางใหเปนแถวตามแนวตั้ง
และแถวตามแนวนอนเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวกในการเปรียบเทียบ
การนําเสนอขอมูลในรูปกราฟและแผนภูมิ
1. การนําเสนอแบบรูปกราฟ
2. การนําเสนอแบบแผนภูมแิ ทง
3. การนําเสนอแบบแผนภูมวิ งกลม
4. การนําเสนอแบบแผนภูมริ ูปภาพ
5. การนําเสนอแบบแผนภูมแิ ผนที่
6. การนําเสนอแบบ แผนภาพกระจาย หรือ แผนภาพสหสัมพันธ
7. การนําเสนอแบบฮีสโตแกรม (histogram) คือ รูปกราฟแทงที่เรียงติดกันและฐานของแทงเปนตัวแปรในสเกลชวงมาตรา
หรืออัตราสวนมาตรา มีหลักดังนี้
- ใชกับขอมูลที่มีการแจกแจงความถี่
- ใชแสดงปริมาณดวยพืน้ ที่ ๆ สรางขึ้นเปนแทง ตั้งอยูบนแกนนอน
- แทงเหลานัน้ วางชิดติดกัน
- เพื่อความสะดวกในการสรางควรทําใหทุกอันตรภาคชั้น (class interval) มีคาเทา ๆ กัน ถาไมเทากันตองทําใหเปนความ
หนาแนนของความถี่เสียกอน (กราฟ หนา 71)
รูปฮีตโตแกรม คือ รูปแทง สวนภาพเสนประที่จะสรางตอทีหลัง คือ รูปหลายเหลี่ยมแหงความถี่
8. การนําเสนอรูปหลายเหลี่ยมแหงความถี่ (frequency polygon) เปรียบเทียบขอมูลแจกแจงความถี่ตั้งแต 2 ชุดขึน้ ไป ดัดแปลง
มาจากรูปฮีทโตแกรมใหดูงายซึ่งมีเนื้อหาอยูครบตามเดิม (รูป กราฟ หนา 72 )

- รูปสี่เหลี่ยมผืนผา หมายถึงวามีความถี่เทากันหมด
- รูประฆังสมมาตร หมายถึงวาสวนใหญมีคะแนนปานกลาง คะแนนนอย ๆ และคะแนนมาก ๆ มีเปนจํานวนนอย
- รูประฆังเบขวา

หมายถึงวาคะแนนนอย ๆ มีเปนจํานวนมาก คะแนนมาก ๆ มีเปนจํานวนนอย

- รูประฆังเบซาย หมายถึงวาคะแนนนอย ๆ มีเปนจํานวนนอย คะแนนมากมีเปนจํานวนมาก
- รูปตัว U หมายถึงวา คะแนนนอยและคะแนนมากมีจํานวนมากกวามีจํานวนมากกวาคะแนนกลาง ๆ เชนการแจกแจงของ
ปริมาณรถในชวงเชากอนทํางานและ ชวงเย็นหลังเลิกงาน
- รูปตัว J หมายถึงวาคะแนนนอยมีจํานวนมากกวาคะแนนกลาง ๆ แตนอยกวาคะแนนมาก เชนการแจกแจงอายุ
ประชากรตามอัตราตายตามกลุมอายุ
- รูปตัว J กลับ หมายถึงวาคะแนนนอยมีจํานวนมากกวาคะแนนกลาง ๆ และคะแนนมากมีนอยกวาคะแนนนอย
9. การนําเสนอแบบแผนภูมพิ ีระมิด ( pyramidal chart) หรือพีระมิดประชากร (population pyramid) แสดงถึงโครงสราง
ประชากรตามกลุมอายุและเพศ เปนภาพฮีสโตแกรม 2 ภาพติดกัน แกน x แทนดวยประชากรแยกตามเพศชาย เพศหญิง
แกน Y แทนกลุมอายุ นิยมจัดกลุมอายุใหมีอันตรภาคชัน้ เทากันเทากับ 5 สามารถแสดงได 3 รูปแบบ
- พีระมิดประชากร แสดงเปนคาจํานวนประชากร ทําใหผอู านสามารถทราบไดวา จํานวนประชากรแยกตามเพศและ
กลุมอายุ มีจํานวนกี่คน
- พีระมิดประชากร แสดงเปนคารอยละของประชากรทั้งหมด ทําใหผูอานทราบไดวา มีประชากรในแตละกลุมอายุและ
เพศ มีกี่เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมด ประชากรวัยตาง ๆ เชนเด็กต่าํ กวา 5 ป มีเปนรอยละเทาไหรของประชากร
ทั้งหมด
- พีระมิดประชากร แสดงเปนคารอยละของประชากรแตละเพศ ทําใหผูอา นทราบวาประชากรแตละกลุม อายุ และเพศ
มีเปนรอยละเทาไรของจํานวนประชากรรวมแตละเพศนัน้ ๆ เปนการเปรียบเทียบกันเอง
เซต
หมายถึง กลุมของสิ่งของตางๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่แนชัด โดยที่สามารถบอกสมาชิกของเซตนั้นได การดําเนินการของเซต ไดแก
ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอมพลีเมนต เปนการนําหลายๆ เซตมาดําเนินการใหเกิดเซตใหม
AUB
คือ เซตที่มีสมาชิกที่เปนสมาชิกของเซต A หรือ สมาชิกของ เซต B หรือทั้งสองเซต เขียนแทนดวยสัญลักษณ
A U B = {X l X เปนสมาชิกของ A หรือ X เปนสมาชิกของ B}
AWB
คือ เซตที่มีสมาชิกที่เปนสมาชิกของเซต A และเซต B
เขียนอธิบายลักษณะของสมาชิกไดวา
AWB = {X l X เปนสมาชิกของ A และ X เปนสมาชิกของ B}
AC
คอมพลีเมนตของเซต A ใดๆ เมื่อเทียบกับเอกภพสัมพัทธ U คือเซตของทุกสมาชิกที่อยูใน U แตไมอยูใ น A
เขียนอธิบายลักษณะของสมาชิกไดวา

AC = {X l X เปนสมาชิกของ U และ X ไมเปนสมาชิกของ A}
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
เปนเรื่องราวของจํานวนวิธีการจัดสิ่งของที่แตกตางกัน โดยดูอันดับสิ่งของเรียกวาการเรียงสับเปลี่ยน และเมื่อไมดูอันดับ
สิ่งของเรียกวาการจัดหมู
การเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ n สิ่งซึ่งแตกตางกันทั้งหมด โดยจัดอันดับทีละ r สิ่ง (r<n ) มีคาคือ
nPr = n!/(n-r!) ตัวอยางหนา 93
การจัดหมูของสิ่งของที่แตกตางกัน n สิ่ง โดยที่มีหมู ละ r สิ่ง (r มากกวาหรือเทากับ n ) มีคาคือ
nCr = n!/r!(n-r!) ตัวอยางหนา 94
การทดลองเชิงสุม
หมายถึง การทดลองที่ไมสามารถพยากรณผลลัพธไดอยางถูกตองแนนอน เนื่องจากผลลัพธอาจเกิดขึ้นไดหลายอยาง
ยกตัวอยางการทอดลูกเตา การโยนเหรียญ
ปริภูมติ ัวอยาง (Sample space) ใชตัวยอ S
หมายถึง เซตที่มีสมาชิกเปนผลลัพธที่อาจจะเปนไปไดทั้งหมดของการทดลองเชิงสุม
เหตุการณ (event) ใชตัวยอ E
หมายถึง เซตยอยของปริภูมติ ัวอยาง เชน การทอดลูกเตาเที่ยงตรง 1 ครั้ง
S = {1 , 2 , 3,4, 5,6}
E1 = {2, 4, 6} คือเซตของเหตุการณที่เปนเลขคู
E2 = {1, 2, 3} คือเซตที่ไดแตมต่ํากวา 4
ความนาจะเปน
หมายถึง คาความถี่สัมพัทธที่บอกใหทราบวาเหตุการณนั้นๆ มีโอกาสเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด ตัวอยางหนา 98
การแจกแจงความนาจะเปน
หมายถึง การแจกแจงความถี่ของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่อง และชนิดตอเนื่อง ดวยความนาจะเปน
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่อง ไดแก การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปวซง
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิกตอเนือ่ ง ไดแก การแจกแจงปรกติ
หนา 105-107
การแจกแจงทวินาม
คือ การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอ เนื่อง ที่ผลการทดลองมี 2 อยาง คือ สําเร็จและลอเหลว
ความนาจะเปนของการแจกแจงทวินาม
ตัวอยางหนา 111, 114
การแจกแจงปวซง
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่อง ที่คาเฉลี่ยของความสําเร็จเกิดขึ้นในชวงเวลาหรือขอบเขตที่
กําหนด ความนาจะเปนของการแจกแจงปวซง ตัวอยางหนา 118
การแจกแจงปรกติ
คือ การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดตอเนื่อง ที่โคงการแจกแจงเปนรูประฆังคว่ําสมมาตร
ความนาจะเปนของการแจกแจงปรกติมาตรฐาน ตัวอยางหนา 123 , 124

ความหมายของการประมาณคา (estimation) เปนการนําสถิติที่ไดจากตัวอยางมาใชประมาณคาพารามิเตอรของประชากร
ความสําคัญของการประมาณคา สิ่งที่สนใจ ตองการศึกษา ตองการทราบในการวิจยั คือ ลักษณะของประชากรในเรื่องนั้น ๆ
ลักษณะของประชากรคือ คาพารามิเตอร ในการวิจัยเราไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยของประชากรได เนื่องจาก
ประชากรที่ตองการศึกษามีเปนจํานวนมาก และในการทําการวิจยั มีขอ จํากัดในดาน เวลา คาใชจาย กําลังคน และวัสดุอุปกรณ
หรือเครื่องมือตาง ๆ ดังนั้นจึงตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยตัวอยาง เชนโดยการสํารวจ การสังเกต หรือการทดลอง
แลวใชวิธีทางสถิติ หาคาสถิติจากตัวอยาง ใชในการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรในเรื่องที่สนใจตองการศึกษา หรือ
ตองการทราบเพื่อแสดงลักษณะของประชากรนั้น
ประเภทของการประมาณคา ในการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรโดยใชคาสถิติจากตัวอยาง
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การประมาณคาเปนจุด (point estimation) คือ การนําเอาคาสถิติที่ไดจากขอมูลตัวอยางไปใชประมาณคาพารามิเตอรเลย
การประมาณคาพารามิเตอรหนึ่งๆ โดยกลาววามีคาเทากับคาเพียงคาเดียวเทานัน้ ก็จะมีโอกาสหรือความนาจะเปนที่
ผิดพลาดไดงาย
2. การประมาณคาเปนชวง (interval estimation) คือการนําเอาคาสถิติ ที่ไดจากขอมูลของตัวอยางไปใชประมาณ
คาพารามิเตอร โดยการกําหนดคาประมาณเปนชวงวาคาพารามิเตอรที่ตองการทราบจะมีคาอยูใ นชวงนี้ ดวยความเชื่อมั่นที่
ถูกตองเปนรอยละหรือเปนเปอรเซ็นตเทาใด และเรียกชวงนัน้ วา ชวงความเชื่อมัน่ (confidence interval)
คุณสมบัตขิ องการประมาณคา ตัวประมาณคาเปนจุดทีด่ ีจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนตัวประมาณคาที่ไมอคติ(unbiased estimator) คือคาที่คาดหวัง ของตัวประมาณคาจะตองมีคาเทากับคาพารามิเตอรนั้น
ซึ่งหมายความวาคาเฉลี่ยของคาพารามิเตอรตัวอยางของตัวอยาง (sample) จะตองมีคาเทากับพารามิเตอรที่ตองการทราบหรือ
ตองการศึกษานั้น ๆ
2. มีความพองและสม่ําเสมอ (consistency) คือเมื่อตัวอยางมีขนาดใหญขึ้น หรือมีจํานวนตัวอยางเพิ่มขึ้น โดยไมมีขอบเขต
จํากัด ตัวประมาณคา ก็ควรมีคาเขาใกลคาพารามิเตอร ที่แทจริงมากยิ่งขึ้น มีความพองและสม่ําเสมออาจเรียกวามีความคงที่
3. มีความแปรปรวนนอยที่สุด (minimum variance) คือตัวประมาณคาที่เลือกมาใชจะตองมีความแปรปรวนนอยที่สุด
เลือกวิธีที่มีความแปรปรวนนอยที่สุด
4. มีความเพียงพอ (sufficiency) ตัวประมาณคาที่เลือกมาใชจะตองเปนตัวประมาณคาที่มีความเพียงพอใหสาระขอเท็จจริง
หรือใหขาวสารขอมูลอยางเพียงพอ
ความหมายของการทกสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) การทดสอบสมมติฐานเปนการสรุปหรือพิสูจนคําตอบของการ
วิจัย ในการที่จะใหไดขอสรุปหรือการตัดสินใจที่ชัดเจนตามสมมติฐานที่สนใจเฉพาะนั้นจึงจําเปนตองมีการยืนยันโดยใช
ขอเท็จจริงจากชุดขอมูลที่ไดจากตัวอยางตาง ๆ โดยจะตองมีวิธีการสําหรับการปฏิเสธ หรือการยอมรับสมมติฐานอยางถูกตอง
แนนอน วิธีทางวิทยาศาสตรที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การสรุปผลที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร เปนวิธีที่ยอมรับและสามารถที่จะ
ทดสอบขอสรุปซ้ําไดโดยนักวิจยั คนอื่น ๆ
ความสําคัญของการทดสอบสมมติฐาน คลายกันกับความสําคัญของการประมาณคา การทดสอบสมมติฐานชวยหาขอสรุป
ของการทดสอบที่สามารถเชื่อถือได ทําใหสรุปผลหรือพิสูจนขอสงสัยที่ตองการทราบของการวิจยั ได โดยตองมีขั้นตอนใน
การพิสูจน ซึ่งเปนไปตามขั้นตอนของวิธีทางวิทยาศาสตร และสามารถนําขอสรุปหรือขอคนพบที่หาไดจากตัวอยางนี้ไปใช
หรืออางในประชากรได ดวยความมั่นใจวาถูกตองเชื่อถือไดเปนรอยละเทาใด

ขั้นตอนหรือวิธีการทดสอบสถิติในการวิจยั ไดแก
1. ตั้งหรือกําหนดสมมติฐานวาง (H0) และสมมุติฐานทางเลือก (H1)
2. เลือกตัวทดสอบทางสถิติ ที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบ H0 โดยเลือกตัวทดสอบสถิติ จากตัวทดสอบสถิติตาง ๆ มาใชให
เหมาะสมกับการออกแบบการวิจัย และขอกําหนดของการวัดขอมูล ที่กาํ หนดไว
3. กําหนดระดับนัยสําคัญ (α ) และขนาดตัวอยาง (n)
4. หาลักษณะการแจกแจงของตัวอยาง (sampling distribution) ของตัวทดสอบสถิติภายใตสมมติฐานวาง
5. กําหนดบริเวณของการปฏิเสธสมมุติฐานหรือบริเวณวิกฤต
6. หาคาของตัวทดสอบสถิติโดยใชขอมูลที่ไดจากตัวอยาง ถามีคาอยูในบริเวณวิกฤต เราก็จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 นั้น
คือเราตัดสินใจยอมรับ H1 เมื่อเราปฏิเสธ H0 โดยคาของตัวทดสอบสถิติมีคาอยูในบริเวณวิกฤต (แตถาคาอยูนอกพื้นที่
บริเวณวิกฤตเราไมสามารถตัดสินใจปฏิเสธ H0 ไดที่ระดับนัยสําคัญนัน้ )
7. ตีความสรุปผลการทดลองในแงการนําไปใช ควรวงเล็บคาพี (p-value) ตอทายเพื่อยืนยันความมากนอยของความนาจะเปน
ที่สรุปผลการทดสอบ
8. สรุปผลการทดสอบ
การเลือกสถิติที่ใชทดสอบ (test statistic)
ตัวทดสอบทางสถิติที่นํามาใชในการตัดสินใจ เพื่อสรุปเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานที่สําคัญ ๆ ไดแก ตัวทดสอบ Z ตัว
ทดสอบ t ตัวทดสอบ X2 และตัวทดสอบ F
ตัวทดสอบ Z (z-test) ใชทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ยที่ทราบคาความแปรปรวนของประชากร เมื่อขอมูลมีการแจกแจงปกติ ขอมูล
จะถูกแปลงใหเปนคามาตรฐานคือ Z ซึ่งมีคาเฉลี่ย = 0 ละคาความแปรปรวน = 1 หากคาสถิติที่นํามาทดสอบเปนคาสัดสวนซึง่
ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากรก็สามารถใชตัวทดสอบ Z ได ( หนา 148)
ตัวทดสอบ t (t-test) เมื่อขอมูลมีการแจกแจงแบบปรกติใชตัวทดสอบ t ทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ยโดยไมทราบคาความ
แปรปรวนของประชากร เมือ่ ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร สามารถใชคาความแปรปรวนของขอมูลจากสิ่ง
ตัวอยางแทนได ซึ่งตัวทดสอบ t มีลักษณะการแจกแจงหรือการกระจาย เสนโคงจะกวางและแบนกวาตัวทดสอบ Z เมื่อองศา
ของความเปนอิสระ ( degree of freedom = df ) เพิ่มขึ้น t จะมีคาเฉลี่ย = 0
ตัวทดสอบ X2 (X2 - test) มีลักษณะการแจกแจง ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามระดับขององศาของความเปนอิสระ จะมีคา เปนบวก
เสมอ ตัวทดสอบ X2 นําไปใชในการทดสอบเกี่ยวกับคาความแปรปรวนของขอมูล 1 ชุด ทดสอบเกีย่ วกับความสัมพันธและ
ทดสอบวาขอมูลมีลักษณะการแจกแจงปรกติหรือไม
ตัวทดสอบ F (F-test) ลักษณะการแจกแจงของ F จะมีลักษณะคลายการแจกแจง X2 แตมีองศาแหงความอิสระ 2 คา คือ ของ
เศษและสวน
การกําหนดความผิดพลาดในการทดสอบ การตัดสินใจเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานวาง H0 มีความผิดพลาดจากการ
ทดสอบได ขอสรุปผลการทดสอบอาจไมตรงกับความเปนจริง มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีได 2 ประเภท คือ
1. ความผิดพลาดประเภทที่ 1 (Type I error) เปนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสรุปผลการทดสอบที่ปฏิเสฐ H0 เมื่อ H0 เปน
จริง และความนาจะเปนของความผิดพลาดประเภท 1 นี้เขียนแทนดวย α
2. ความผิดพลาดประเภทที่ 2 (Type II error) เปนความผิดพลาดของการสรุปวายอมรับ H0 เมื่อ H0 ไมเปนจริง ความนาจะเปน
ของความผิดพลาดประเภทที่ 2 นี้เขียนแทนดวย β

ถาคาสถิติทดสอบตกอยูบริเวณวิกฤติหรือ p-value < α จะสรุปวา ปฏิเสฐ H0 ถาไมตกอยูในวิกฤต หรือ p-value > α จะ
สรุปวายอมรับ H0
การประมาณคา
การประมาณคาจะตองระบุพารามิเตอรที่ตองการประมาณ และตองกําหนดชวงความเชื่อมั่นโดยอาศัยทฤษฎีการแจกแจง
คาสถิติที่ไดจากตัวอยาง คาสถิติที่ใชตองเปนตัวประมาณคาที่ดี เลือกตัวประมาณคา กําหนดระดับความเชื่อมั่น แลวคํานวณ
คาประมาณ
คาประมาณคาเฉลี่ยของประชากร (µ) ไดแกคาเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอยาง ขีดจํากัด ความเชื่อมั่นของคาเฉลี่ย
คาประมาณสัดสวนของประชากร (P) ไดแก คาสัดสวนของตัวอยาง (p) ขีดจํากัดความเชื่อมั่นของสัดสวน
หลักของการประมาณคา อาศัยทฤษฎีการแจกแจงตัวอยางของคาสถิติ โดยมีคา E = θ ถาตองการระดับความเชื่อมั่นสูงความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานก็จะสูงดวยเชนกัน
ขั้นตอนการประมาณคาพารามิเตอร
1. ระบุพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา พารามิเตอรของประชากรที่ตองการประมาณคาจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายการวิจัย
2. เลือกตัวประมาณคา จะตองเปนตัวประมาณคาที่มีคุณสมบัติของตัวประมาณคาทีด่ ี แลวเลือดสูตรสถิติที่สอดคลองกับตัว
ประมาณคา สําหรับประมาณคาพารามิเตอรที่ตองการนั้น
3. กําหนดระดับความเชื่อมั่น และหาชวงความเชื่อมั่น หรือระดัยนัยสําคัญของการประมาณคาพารามิเตอร เพื่อคํานวณคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และชวงความเชื่อมั่น
4. ทําการประมาณคาพารามิเตอร คํานวณคาประมาณพารามิเตอร อาจเปนคาประมาณแบบจุด หรือ คาประมาณแบบเปนชวง
ซึ่งไดแกขีดจํากัดลางและขีดจํากัดบนของความเชื่อมั่น
ตัวอยาง 10.2.1 ม 10.2.3 หนา 162,163
แบบประเมินหลังการสอนเสริมครั้งที่ 2
1. เครื่องมือที่มีรูปแบบแบงระดับความคิดเห็นของผูตอบ4-6 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบ เรียกรูปแบบการวัดนี้วาอะไร
ข. มาตราสวนประมาณคา (Likert)
2. สัมประสิทธิ์แอลฟาเหมาะกับการหาความเที่ยงในเครื่องมือที่มีลักษณะอยางไร
ค. แบบวัดแบบมาตราสวนประมาณคา
3. การจัดการขอมูลไมดีทําใหเกิดผลเสียอยางไร
ค. งานลาชา ผิดพลาด ไมครบถวน เสียงบประมาณ
4. การตรวจสอบขอมูลขั้นสุดทายโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับขอมูลจํานวนมากคือกรณีใด
ค. ตรวจรหัสขอมูลโดยดูตวั เลขที่เปนไปไมได
5. ขอมูลชุดหนึ่งมีดังนี้ 3, 7, 2, 6, 8 และ 10 จงหามัชฌิมเลขคณิตของขอมูลชุดนี้
จ. 6
6. การหาความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควรเปนการหาความสัมพันธของขอมูลที่มีลักษณะแบบใด
ค. ตังแปรอิสระเปนขอมูลคุณภาพ ตัวแปรตามเปนขอมูลคุณภาพ
7. ทอดลูกเตาเที่ยงตรง 2 ลูก ความนาจะเปนที่ไดแตม ทีคารวมกัน 9 มีคาเทากับคาใด
ข. 1/9

8. จากสถิติการคลอดที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งพบวาใน 1 ป มีผูมาคลอด 12,000 ราย โดยเฉลี่ยพบวาเปนเด็กตายคลอดรอยละ
0.1 จงหาคาเฉลี่ยของเด็กตายคลอดตอเดือน
ก. 1
9. การทดสอบสมมุติฐานแบงตามวัตถุประสงคได 2 ประเภท คือการทดสอบตามขอใด
ค. ความแตกตางและความสัมพันธ
10 คาประมาณคาเฉลี่ยของประชากร (µ) ไดแก ตัวประมาณคาชนิดใดของตัวอยาง
ก. คาเฉลี่ยเลขคณิต
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