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บทที ่3  ความรูสถิติพ้ืนฐาน 
 
ความหมายของสถิติ 
 สถิต ิ(statistics) อาจใหความหมายกวางๆ ได 2 ประการ คอื 
 1. สถิติ  หมายถึง ขอความจริง หรือตัวเลขซ่ึงไดรวบรวมไวเพื่อความหมายที่แนนอน เชน 
สถิติพลเมอืง  สถิติจํานวนอุบตัิเหตใุนรอบป สถิติจํานวนผูปวยที่มารบัการรกัพยาบาลใน
โรงพยาบาลหนึ่ง  สถิติคนไขเปนโรคมะเร็ง  ฯลฯ เปนตน 
 2. สถิติ  หมายถึง ศาสตรทีว่าดวยวธีิการเกบ็รวบรวมขอความจรงิและตวัเลขที่แสดง
ขอเท็จจริงซ่ึงเรียกวา ขอมูล  การนําเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และการตีความตลอดจนการ
สรุปผลขอมูล เพื่อใชเปนประโยชนในการตัดสินใจที่มีเหตุผล 
 สถิติในความหมายแรก จะหมายถึงสถิติในฐานะที่เปนตวัเลขซ่ึงเรยีกวา ขอมลูทางสถิติ  
สวนสถิติในความหมายที่สองจะเปนศาสตรที่เรียกวา สถิติศาสตร ซ่ึงเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่
ประยกุตมาจากคณติศาสตร ในสวนของทฤษฎทีางสถิตจิึงมีความเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยาง
มาก เชน ทฤษฎกีารแจกแจงความนาจะเปน  ทฤษฎีการประมาณ ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน 
ในทางปฏิบัต ิกระบวนการทางสถิต ิ (ในความหมายที่สอง) จะตองดําเนนิการตามระเบยีบวธีิทาง
สถิติ ไดแก การเกบ็รวบรวมขอมลู  การนําเสนอขอมลู  การวเิคราะหขอมูล และการแปล
ความหมายหรือการตีความขอมูล  
 
ระเบียบวิธีการทางสถิติ 

ระเบียบวิธีการทางสถิต ิประกอบดวย 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล (data collection) 

เปนการรวบรวมขอมลูจากแหลงขอมลูตามที่ไดมกีารวางแผนไว ซ่ึงอาจเปนไดทั้งขอมลู
ปฐมภูม ิหรือทุติยภูม ิ
2. การนําเสนอขอมูล (data presentation) 

เปนการจดัทําขอมลูที่รวบรวมไดใหอยูในรูปแบบที่กะทดัรัด เชน ตาราง กราฟ แผนภมู ิ
ขอความ เปนตน เพื่อความสะดวกในการอานขอมลู ใหเขาใจงาย และเพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหตอไป 
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3. การวิเคราะหขอมูล (data analysis) 
เปนขั้นตอนการประมวลผลขอมลู ซ่ึงในการวิเคราะหจาํเปนตองใชสูตรทางสถิติตาง  ๆ

หรือใชการอางอิงทางสถิติ ขึน้กับวัตถุประสงคของงานนัน้ๆ เชน การวเิคราะหแนวโนมเขาสู
สวนกลาง  การวัดการกระจาย   การทดสอบสมมตฐิาน  การประมาณคา เปนตน 
4. การแปลความหมาย (interpretation) 

เปนขั้นตอนของการนําผลการวเิคราะหมาอธิบายใหบคุคลทั่วไปเขาใจ อาจจําเปนตองมี
การขยายความในการอธิบาย เพื่อใหงานที่ศกึษาเปนประโยชนตอคนทัว่ไปได 
 
 จากกระบวนการทางสถิติดังกลาว เราสามารถจาํแนกเปนสถิติศาสตร ที่สอดคลองกบั
ขั้นตอนตางๆ ได 2 ลักษณะคือ สถิติบรรยาย (หรือสถิติเชิงพรรณนา) และสถิติอางอิง (หรือสถิติ
เชิงอนุมาน) 
 
สถิติบรรยาย และสถิติอางอิง 
สถติบิรรยาย หรือสถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics)  

เปนการอธิบายลักษณะของขอมลูในรูปของการบรรยายลักษณะทั่วๆ ไปของขอมลู โดย
จัดนําเสนอเปนบทความ บทความกึ่งตาราง  แสดงดวยกราฟ หรือแผนภูมิ ตลอดจนทําเปนรูปภาพ
ตางๆ มีการคํานวณหาความหมายของขอมูลโดยวิธีทางสถิติอยางงาย  ๆ เพื่อใหเปนรูปแบบของ
ขอมูลในเบื้องตนใหสามารถตีความหมายของขอมูลไดตามความจริง 

สถิติบรรยาย นี้อาจทําการศึกษากับขอมูลที่เปนกลุมเล็ก  ๆ หรือกลุมใหญ โดยทั่วๆ ไปก็
ได และผลการวเิคราะหจะใชอธิบายเฉพาะกลุมที่นํามาศกึษาเทานั้น 

สถิติบรรยายที่ใชในงานวจิยั เชน การแจกแจงความถ่ี รอยละ  การวดัแนวโนมเขาสู
สวนกลาง  การวัดการกระจาย เปนตน 

 
สถติอิางอิง หรือสถติเิชงิอนุมาน (inferential statistics) 

เปนเทคนิคทีน่ําขอมลูเพยีงสวนหนึ่งไปอธิบายเกี่ยวกับขอมลูสวนใหญโดยทัว่ๆ ไป  โดย
ใชพื้นฐานเรื่องความนาจะเปน เปนหลักในการอนุมาน หรือทํานายไปยังกลุมประชากรเปาหมาย  
การใชสถิติอางอิงทําได 2 ลักษณะ คือ การประมาณคาประชากร  และการทดสอบสมมติฐาน 
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เพื่อใหมองเห็นขอแตกตางระหวางสถิติบรรยาย และสถิติอางอิง และมองเห็นลักษณะ
ของสถิติอางอิงไดอยางเดนชัดขึ้น จะขออธิบายความหมายของคําที่เกี่ยวของตอไปนี ้

 
ประชากร (population) หมายถึง ขอบเขตของขอมลูทั้งหมดที่เรากาํลังทาํการศกึษา หรือ

อาจหมายถึง กลุมของส่ิงของทั้งหมดทีใ่หขอมูลตามที่เราตองการศึกษา เชน ศึกษาเกี่ยวกับคนไข
สูติ-นรีเวชของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในป 2548 ทั้งหมด ซ่ึงอาจดูไดจากประวตัิ
ผูปวย  เปนตน  

ลักษณะของประชากรที่ศกึษา อาจมจีํานวนจํากดั (finite population) ดังตัวอยางขางตน 
หรืออาจมจีํานวนอนนัต (infinite population) เชน การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาชนิด
หนึ่ง ประชากรจะเปนผลการทดสอบประสิทธิภาพของยาในผูปวยทีใ่ชยานี้ ซ่ึงไมสามารถบอกถึง
จํานวนทั้งหมดได 

คาที่ประมวลไดจากขอมลูทั้งหมดของประชากร โดยวิธีการทางสถิติ จะเรียกวา 
พารามิเตอร (parameter)  นิยมใชสัญญลักษณอักษรกรีกแทน เชน 

คาเฉล่ียของประชากร แทนดวย  µ  อานวา มิว (mu) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร แทนดวย  σ  อานวา ซิกมา (sigma) 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของประชากร แทนดวย  ρ  อานวา โร (rho) 
 
ตัวอยาง (sample) หมายถึง สวนหนึ่งของประชากรซ่ึงถูกเลือกมาศึกษา เนื่องจากใน

บางครั้งพบวาการศกึษาบางอยางไมอาจทาํทั้งหมดของประชากรได เพราะตองเสียคาใชจายมาก  
เสียเวลา อาจหาประชากรทั้งหมดไมได หรือไมสามารถกระทาํกบัประชากรทั้งหมดได  จึง
จําเปนตองเลือกตัวอยางมาศึกษา 

คาที่ประมวลไดจากขอมลูของตัวอยาง โดยวิธีการทางสถิติ จะเรียกวา คาสถิติ (statistic) 
เชน 

คาเฉล่ียของตัวอยาง แทนดวย  X   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัอยาง แทนดวย  S 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวอยาง แทนดวย  r  
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แสดงความสัมพันธระหวาง  

ความจริงที่ไดจากประชากร (พารามิเตอร) กับผลลัพทที่ไดจากกลุมตัวอยาง (คาสถิติ)  
 กระบวนการทางสถิติที่ใชในการอธิบายผลลัพทที่ไดจากกลุมตัวอยาง(สถิติบรรยาย)  

และการอนุมานไปสูการสรุปในระดับประชากร (สถิติอางอิง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎ ี
ความนาจะเปน 

 
 
 
 
 
 

สถิติอางอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา 

 
 

ประชากร 

 
ตัวอยาง 

คาพารามิเตอร (parameter) 
เชน µ หรือ π 

คาสถิติ (statistic) 
เชน X หรือ p 
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สถิติบรรยาย (descriptive statistics) 
 สถิติบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เปนสถิติวิเคราะหเบื้องตนที่
ใชในการนําเสนอขอมูลที่รวบรวมมาจากกลุมตัวอยาง หรือจากประชากร เปนการบรรยาย
ลักษณะของขอมลูที่รวบรวม โดยสรุปลักษณะที่สําคญัของขอมลู  ในการนําเสนอสถิติบรรยาย 
ประกอบดวย 

การนําเสนอขอมูล  โดยสามารถนําเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี อาจเปนแบบ
ทางเดียวหรือหลายทาง  การนําเสนอในรูปแผนภูมิ หรือกราฟ  และการนําเสนอ
ในรูปบทความ อธิบาย เปนตน 

การนําเสนอตัวแทนของขอมูล ซ่ึงเราเรยีกวา การวดัแนวโนมเขาสูสวนกลาง โดยทัว่ไป
จะนําเสนอคากลาง 3 ชนิด คือ คาเฉล่ีย (mean)  คามัธยฐาน (median) และฐาน
นิยม (mode) 

การนําเสนอตําแหนงหรือลําดับของขอมูล   ประกอบดวยการแสดงตําแหนงขอมูลแบบ 
คาควอไทล (quartile)  เดไซล (decile) และเปอรเซนไตล (percentile) 

การอธิบายการกระจายของขอมูล วามกีารกระจายจากตวัแทนของขอมูลมากนอยเพียงใด 
ไดแก คาสวนเบี่ยงเบนเฉล่ีย (mean deviation) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) พิสัย (range) เปนตน 

การอธิบายการแจกแจงความถ่ีของขอมูล ในรูปหลายเหล่ียมความถ่ี (frequency polygon) 
ฮิสโตแกรม (histogram)  โคงความถ่ี (frequency curve)  คาสัมประสิทธ์ิความเบ  
(skewness) สัมประสิทธ์ิความโดง (kurtosis) เปนตน 
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การนําเสนอขอมูล 
 
การแจกแจงความถี ่
 เปนการนําเสนอขอมลูทั้งหมดที่รวบรวมไดใหอยูในรูปแบบที่ชดัเจน เขาใจงาย เพื่อให
เกิดความสะดวกในการอานขอมลู และเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมลูตอไป โดยทั่วไป
ตารางแจกแจงความถ่ีจะแบงเปน ตารางแจกแจงความถ่ีขอมลูเชงิคณุภาพ และตารางแจกแจง
ความถ่ีขอมูลเชิงปริมาณ 
 
ตารางแจกแจงความถี่ขอมลูเชงิคณุภาพ  

ตัวอยางการนําเสนอตารางแจกแจงความถ่ีขอมูลเชิงคุณภาพ และผลการวิเคราะหโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป ดังแสดง 

 
ตารางที ่… แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามระดบัการศึกษา  

ระดับการศึกษา จํานวน (ราย) รอยละ 
ไมไดรับการศึกษา 
ประถม 
มัธยมตน 
มัธยมปลาย 
ปริญญาตรี หรือสูงกวา 

21 
109 
6 
3 
1 

15.0 
77.9 
4.3 
2.1 
0.7 

รวม 140 100.0 
  
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS) 
Frequencies 

Patients education

21 15.0 15.0 15.0
109 77.9 77.9 92.9

6 4.3 4.3 97.1
3 2.1 2.1 99.3
1 .7 .7 100.0

140 100.0 100.0

No education
Elementary school
Middle grade
High school
College / University
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม EPI Info) 

 
 
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม MINITAB) 

 
Tally for Discrete Variables: EDUCATE 
 
 
EDUCATE  Count  Percent 
      0     21    15.00 
      1    109    77.86 
      2      6     4.29 
      3      3     2.14 
      4      1     0.71 
     N=    140 
 

 
 
ตารางแจกแจงความถี่ขอมลูเชงิปริมาณ 
 ในการสรางตารางแจกแจงความถ่ีของขอมูลเชิงปริมาณ กลุมของส่ิงสนใจจะเปนคา
สังเกต ซ่ึงเรยีกวา อันตรภาคชัน้ (class interval) ในการจดัทําตารางจะมกีารคาํนวณคาที่เกี่ยวของ
ตางๆ ไดแก 
 พิสัย (range) เปนความแตกตางระหวางคาสังเกตสูงสุดและคาสังเกตต่ําสุด 
 อันตรภาคชัน้ (class interval) เปนความกวางของชั้นคะแนนของคาสังเกต (ความแตกตาง
ของขอบเขตบนและขอบเขตลาง ของแตละอันตรภาคชัน้ ความแตกตางนีใ้ชแทนขนาดของอันตร
ภาคชั้น) 
 ขีดจํากัดชั้น (class limit) เปนตัวเลขเริ่มตนและลงทายของแตละอันตรภาคชัน้  เลขที่มคีา
นอยกวา เรียกวา ขดีจํากัดลาง (lower limit)  และ เลขที่มคีามากกวา เรียกวา ขดีจํากดับน (upper 
limit) 
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 ขอบเขตชั้น (class boundary) เปนคาที่แบงแยกอาณาเขตของแตละอันตรภาคชั้น หาได
โดยเฉล่ียขดีจํากัดบน และขดีจํากัดลาง ของชั้นที่ติดกัน เรียกเลขที่มคีานอยกวาวา ขอบเขตลาง 
หรือขีดจํากัดลางจริง (true lower limit) และเลขที่มีคามากกวาวา ขอบเขตบน หรือขีดจํากัดบน
จริง (true upper limit) 

จุดกึ่งกลาง (mid point) เปนคาเฉล่ียของขอบเขตบน และขอบเขตลาง ใชเปนตัวแทนของ
คาสังเกตตางๆ ในแตละอันตรภาคชั้น 
 สวนการแสดงจํานวนชุดขอมลู หรือความถ่ีของขอมลู นัน้ สามารถแสดงความถ่ีในรูป
ของความถ่ีสะสม  ความถ่ีสัมพัทธ  และความถ่ีสะสมสัมพัทธ  
 ความถ่ีสะสม เปนการรวมความถ่ีจากอัตรภาคชั้นที่มคีาสังเกตนอยไปยงัชั้นที่มคีาสังเกต
มาก หรือเปนการรวมในทางตรงขามก็ได 
 ความถ่ีสัมพทัธ เปนสัดสวนของความถ่ีของอันตรภาคชัน้ กับจาํนวนคาสังเกตทั้งหมด 
โดยทั่วไปนิยมนําเสนอในรูปรอยละ 
 ความถ่ีสะสมสัมพัทธ เปนการสะสมความถ่ีสัมพทัธ โดยมลัีกษณะเชนเดียวกันกบัความถ่ี
สะสม 
 

ตัวอยางการนําเสนอตารางแจกแจงความถ่ีขอมูลเชิงปรมิาณ  ขอมลูอายขุองผูปวยจาํนวน 
140 ราย (52,  45,  37,  34,  39,  43,  46,  ...... 84,  87,  76)  และผลการวิเคราะหโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป และการนําเสนอตาราง ดังแสดง 

 
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS) 
 
Frequencies 

LEVAGE

4 2.9 2.9 2.9
19 13.6 13.6 16.4
26 18.6 18.6 35.0
31 22.1 22.1 57.1
60 42.9 42.9 100.0

140 100.0 100.0

less or eq 40
41-50 yrs
51-60 yrs
61-70 yrs
Over 70
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม EPI Info) 

 
 
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม MINITAB) 
 

Tally for Discrete Variables: LEVAGE 
 
LEVAGE  Count  Percent 
     1      4     2.86 
     2     19    13.57 
     3     26    18.57 
     4     31    22.14 
     5     60    42.86 
    N=    140 
 

 
 
ตารางที ่… แสดงระดับอายุของผูปวย จํานวน 140 ราย  

ระดับอาย ุ จํานวน (ราย) รอยละ 
ไมเกิน 40 ป 

41-50 ป 
51-60 ป 
61-70 ป 

มากกวา 70 ป 

4 
19 
26 
31 
60 

2.9 
13.6 
18.6 
22.1 
42.9 

รวม 140 100.0 
 
 

ตัวอยางการนําเสนอตารางแจกแจงความถ่ีแบบหลายทาง จําแนกตามระดับอายขุองผูปวย 
และประเภทการไดรับบรกิารพยาบาล (กลุมควบคุม และกลุมทดลอง) ผลการวิเคราะหโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป และการนําเสนอตาราง ดังแสดง 
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ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS) 
 
Crosstabs 

LEVAGE * Group of Intervention Crosstabulation

4 0 4

5.7% .0% 2.9%

7 12 19

10.0% 17.1% 13.6%

17 9 26

24.3% 12.9% 18.6%

15 16 31

21.4% 22.9% 22.1%

27 33 60

38.6% 47.1% 42.9%

70 70 140

100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within Group
of Intervention
Count
% within Group
of Intervention
Count
% within Group
of Intervention
Count
% within Group
of Intervention
Count
% within Group
of Intervention
Count
% within Group
of Intervention

less or eq 40

41-50 yrs

51-60 yrs

61-70 yrs

Over 70

LEVAGE

Total

Control
(CRai)

Intervention
(CM)

Group of Intervention

Total

 
 
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม EPI Info) 
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ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม MINITAB) 
 

Tabulated Statistics: LEVAGE, GROUP 
   
 Rows: LEVAGE     Columns: GROUP 
  
           0        1      All 
   
 1         4        0        4 
        5.71      --      2.86 
   
 2         7       12       19 
       10.00    17.14    13.57 
   
 3        17        9       26 
       24.29    12.86    18.57 
   
 4        15       16       31 
       21.43    22.86    22.14 
   
 5        27       33       60 
       38.57    47.14    42.86 
   
 All      70       70      140 
      100.00   100.00   100.00 
  
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Col 

 
ตารางที ่… แสดงระดับอายุของผูปวย จํานวน 140 ราย  

ประเภทการไดรับบรกิาร (รอยละ) ระดับอาย ุ
กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

ไมเกิน 40 ป 
41-50 ป 
51-60 ป 
61-70 ป 

มากกวา 70 ป 

4 (5.7) 
7 (10.0) 
17 (24.3) 
15 (21.4) 
27 (38.6) 

- 
12 (17.1) 
9 (12.9) 
16 (22.9) 
33 (47.1) 

รวม 70 (100.0) 70 (100.0) 
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แผนภูมิ กราฟ 
 แบงเปนการนําเสนอขอมลูเชงิคณุภาพในรูปแผนภมู ิ กราฟ โดยทัว่ไปนยิมใช กราฟ
วงกลม กราฟแทง  สวนการนําเสนอขอมลูเชงิปรมิาณ นยิมนําเสนอเปน ฮิสโตแกรม  รูปหลาย
เหล่ียมความถ่ี  กราฟแสดงความถ่ีสัมพัทธ 
 
ตัวอยางการสรางแผนภูม ิกราฟ โดยใชโปรแกรม SPSS 

College / University

High school

Middle grade

Elementary school

No education

 
แผนภูมิวงกลม แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

Patients age

85.080.075.070.065.060.055.050.045.040.035.0

40

30

20

10

0

Std. Dev = 11.95  
Mean = 64.9

N = 140.00

 
ฮิสโตแกรม แสดงระดับอายุของผูปวย จํานวน 140 ราย  
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ตัวอยางการสรางแผนภูม ิกราฟ โดยใชโปรแกรม MINITAB  
 

 
ฮิสโตแกรม แสดงระดับอายุของผูปวย จํานวน 140 ราย  

 
 

การนําเสนอตัวแทนของขอมูล 
 
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง   
 ในการนําเสนอขอมูลทั้งหมดขางตน ถามีขอมูลจํานวนมาก อาจทําใหผูอานหรือผูใช
เขาใจไดยาก จึงมกีารนําเสนอคาตัวแทนของขอมลู เพื่อใหเห็นลักษณะของขอมลูจากคาตวัแทน
ของขอมูลคาใดคาหนึ่ง  คาตวัแทนของขอมลู หรือการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ที่นิยมใช 
ไดแก คาเฉล่ียเลขคณติ (arithmetic mean, X)  คามัธยฐาน (median) และคาฐานนิยม (mode) 
 
คาเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean, X) 

n

X
X

n

i
i∑

== 1   กรณขีอมลูไมไดแจกแจงความถ่ี 
 

n
Xf

X
k

i ii∑ == 1  กรณขีอมลูมกีารแจกแจงความถ่ี 
* กรณีขอมูลมีการแจกแจงความถี่แบบจัดกลุม (อันตรภาคช้ัน) ใหใชจุดกึ่งกลาง (mid point) เปนคา Xi 

 



สถิติและการวเิคราะหขอมลูทางสุขภาพ 
 

38 

ตัวอยางการคาํนวณคาเฉล่ียเลขคณติ  
ตัวอยางขอมูล RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย 

 10.6 9.9 12.6 15.2 12.3 11.7 12.3 12.5 11.8 12.4 
 10.2 11.3 9.4 11.4 11.0 11.6 12.2 13.4 9.9 9.8 
 10.2 9.2 15.3 10.9 9.0 11.0 8.6 12.5 11.6 12.6 
 16.7 7.7 10.9 10.1 8.7 

 
 คํานวณจากขอมูลจริง 
 X  =  (10.6 + 9.9 + 12.6 + 15.2 + …. + 10.1 + 8.7) / 35 
  = 11.33 
 
 คํานวณจากตารางแจงแจงความถ่ี 

ตารางที ่…  แสดงระดับ RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย  
ระดับ RBC Cholinesterase 

(µ mole/นาท/ีml) 
จุดกึ่งกลาง จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

5.95 – 7.94 
7.95 – 9.94 
9.95 – 11.94 
11.95 – 13.94 
13.95 – 15.94 
15.95 – 17.94 

6.95 
8.95 
10.95 
12.95 
14.95 
16.95 

1 
8 
14 
9 
2 
1 

2.9 
22.9 
40.0 
25.7 
5.7 
2.9 

รวม  35 100.0 
 
 คํานวณจากตารางแจงแจงความถ่ี 
 X = [(6.95 X 1)+(8.95 X 8)+(10.95 X 14)+…+(16.95 X 1)]/35 
  = 395.25 / 35  = 11.29 
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คุณสมบัติของคาเฉล่ีย 
 1. เปนตัวแทนขอมูล ที่ใชขอมูลทกุคามาทําการคํานวณหาขนาดของคาเฉล่ีย 
 2. เนื่องจากมีการนําขอมูลทุกคามาคํานวณตามหลักคณิตศาสตร จึงสามารถใชในการ
วิเคราะหสถิติขั้นสูงได 
 3. เนื่องจากมกีารใชขอมลูทกุคามาคาํนวณ ดังนั้นหากมขีอมลูบางตวัที่มขีนาดใหญมากๆ 
หรือเล็กมากๆ ผิดปกต ิจะมีผลตอการคํานวณขนาดของคาเฉล่ียดวย 
 4. ขอมูลที่มีมาตรวัดเปนนามบัญญัต ิ(norminal scale) และเรียงอันดับ (ordinal scale) ไม
สามารถใชคํานวณคาเฉล่ียได 
 
คามัธยฐาน (median) 
 เปนคาที่อยูตําแหนงตรงกลางของขอมูล เมื่อเรียงลําดับตามปริมาณขอมูลทั้งหมด จาก
นอยไปมาก หรือจากมากไปนอย 
 ก. กรณีที่ขอมูลไมไดแจกแจงความถ่ี 
     - ขอมูลเปนเลขคี ่  

มัธยฐาน = คาของขอมูลลําดับที ่(n+1)/2 
     - ขอมูลเปนเลขคู  

มัธยฐาน = [ คาของขอมูลลําดับที ่(n)/2 + คาของขอมูลลําดับที ่(n+1)/2 ] / 2 
 ข. กรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงความถ่ี 

  












 −
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ILMe 2  หรือ  
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f
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IUMe 2  

โดยที่  L แทนขอบเขตลางของชั้นมัธยฐาน 
   U แทนขอบเขตบนของชั้นมัธยฐาน 
   I  แทนความกวางของชั้น 
   n แทนจํานวนขอมูลทั้งหมด 
   fL แทนความถ่ีของชั้นที่มคีาสังเกตต่ํากวาชั้นมัธยฐาน 
   fU แทนความถ่ีของชั้นที่มีคาสังเกตสูงกวาชัน้มัธยฐาน 
   fm แทนความถ่ีของชั้นที่มคีามธัยฐาน 
  ในที่นีจ้ะไมขอกลาวถึงการคาํนวณในกรณีที่ขอมลูมกีารแจกแจงความถ่ี 
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ตัวอยางการคํานวณคามัธยฐาน  
จากขอมูล RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย 

 เมื่อนําขอมูลมาเรียงลําดับจากนอยไปมาก จะไดเปน 
 7.7 8.6 8.7 9.0 9.2 9.4 9.8 9.9 9.9 10.1 
 10.2 10.2 10.6 10.9 10.9 11.0 11.0 11.3 11.4 11.6 
 11.6 11.7 11.8 12.2 12.3 12.3 12.4 12.5 12.5 12.6 
 12.6 13.4 15.2 15.3 16.7 
 ขอมูลที่อยูตรงกลางคือ ลําดับที ่(n+1)/2 = (35+1)/2  คือลําดับที ่18 
 คามัธยฐานของขอมูลชุดนี ้คือ 11.3 
 
คุณสมบัติของคามัธยฐาน 
 1. มัธยฐาน เปนการใชคาของขอมูลที่อยูตําแหนงตรงกลาง มาเปนตัวแทน ดังนั้นขอมูลที่
มีคามาก หรือนอยผิดปกติ จะไมมีผลกระทบตอคามัธยฐาน  และถามีการเปล่ียนแปลงขอมูลบาง
ตัวในกลุมจะมีผลกระทบตอคามัธยฐานนอยมาก 
 2. มธัยฐาน จะเปนคาตัวแทนของขอมลูไดใกลเคยีงกับประชากรสวนใหญมากกวา
คาเฉล่ีย หากการแจกแจงขอมูลเบไปทางใดทางหนึ่ง 
 3. ขอมลูที่มมีาตรวดัเปนนามบญัญตัิ (norminal scale) ไมสามารถใชคํานวณหาคา มัธย
ฐานได 
 4. กรณทีี่มขีอมลูกระจุกอยูทีค่าต่ําสุด หรือสูงสุดมากเกินไป จะไมสามารถหาคามัธยฐาน
ได เชน  น้ําหนกัของผูปวย 9 คน  เปน  55  55  55  55  55  60  65  70  72   คามัธยฐานเปน 55 ซ่ึง
ไมไดเปนคาของขอมูลที่อยูครึ่งหนึ่งตามความหมายของมัธยฐาน 
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ฐานนิยม (mode) 
 เปนคาที่มีความถ่ีสูงสุดในขอมลูชดุหนึ่ง  ฐานนิยมอาจมคีาเดียวในชุดขอมลูนัน้ หรืออาจ
มีหลายคาได กรณีที่มีขอมูลที่ความถ่ีสูงสุดเทากันหลายคา 
 
 กรณีทีข่อมลูมกีารแจกแจงความถ่ี 

  







+

+=
21

1

dd
dILMo     

       
โดยที่  L แทนขอบเขตลางของชั้นที่มคีวามถ่ีสูงสุด 

   I  แทนความกวางของชั้น 
   d1 แทนผลตางระหวางความถ่ีของชั้นที่มีความถ่ีสูงสุด กับชั้นติดกันที่ม ี

     ขอมูลต่ํากวา 
   d2 แทนผลตางระหวางความถ่ีของชั้นที่มีความถ่ีสูงสุด กับชั้นติดกันที่ม ี

     ขอมูลสูงกวา 
 
ตัวอยางการคํานวณคาฐานนิยม 

จากขอมูล RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย 
หากพิจารณาจากขอมูลจริง จะพบวาขอมูลที่มีความถ่ีสูงสุดมีอยูมากกวา 1 รายการคือ คือ 

9.9, 10.2, 10.9, 11.0, 11.6, 12.3, 12.5 และ 12.6  
หากคํานวณจากตารางแจงแจงความถ่ี จะไดคาฐานนยิม 

036.11
56

62945.9
21

1 =





+
+=








+

+=
dd

dILMo  

 
คุณสมบัติของฐานนิยม 
 1. สามารถคํานวณไดงาย รวดเร็ว 
 2. ใชกับขอมูลที่มีมาตรวัดนามบัญญัต ิ(norminal scale) 
 3. ขอมูลที่มีคามาก หรือนอยผิดปกติ จะไมมีผลกระทบตอคาฐานนิยม และถามีการ
เปล่ียนแปลงขอมูลบางตัวในกลุมจะไมมีผลกระทบตอคาฐานนิยม หรือมีนอยมาก 
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 ในการเลือกใชการวดัแนวโนมเขาสูสวนกลาง ตัวใด (คาเฉล่ีย มัธยฐาน ฐานนิยม) จะ
ขึ้นกับ  ลักษณะการกระจายของขอมลู   จุดประสงคของการนําไปใช  และมาตรวดัของขอมลู
นั้นๆ 
 
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS) 
จากขอมูล RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย 

Statistics

RBC Cholinesterase
35

0
11.329
11.300

9.9a

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

 

ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม EPI Info) 
 

 
 

ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม MINITAB) 
 
Results for: rbc.xls 
 
Descriptive Statistics: RBC 
 
Variable             N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 
RBC                 35     11.329     11.300     11.232      1.932      0.327 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
RBC              7.700     16.700      9.900     12.400 
 
 
 

จํานวนขอมูลที่สมบูรณ 
จํานวน Missing case 
คาเฉลี่ย 
มัธยฐาน 
ฐานนิยม 
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การนําเสนอตําแหนงหรือลําดับของขอมลู 
 นอกจากการศกึษาการวดัแนวโนมเขาสูสวนกลาง ซ่ึงเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของ
ขอมลูแลว ยังอาจศกึษาลักษณะเฉพาะเจาะจงของคาของขอมลูบางคาได เชน ผูปวยรายหนึ่งใน
กลุมตัวอยาง มีรายได 72,000 บาทตอป  อยากทราบวาสถานะของผูปวยคนนี้เปนอยางไร เมื่อ
พจิารณาเทยีบรายไดของผูปวยที่เปนกลุมตวัอยางทั้งหมด ควรอยูในระดับสูงหรอืต่ําอยางไร  หรือ
อยากทราบวามผีูปวยในกลุมตวัอยางเทาไรที่มรีายไดสูงกวา หรือต่ํากวาผูปวยรายนี ้
 การศึกษาดังกลาวนี้ เราเรียกวาการกําหนดตําแหนงของขอมูล โดยทั่วไปม ี3 แบบคือ การ
กําหนดตําแหนงของขอมูลเปน ควอรไตล (quartile)  เดไซล (decile) และเปอรเซ็นไตล 
(percentile) 
 
ควอรไตล (quartile)   
 เปนการแบงขอมูลออกเปน 4 สวนเทาๆ กนั เมื่อเรียงขอมลูตามคาของขอมลูแลว  เรียกคา
ของขอมูลที่ตรงกับจุดแบงขอมูลดังกลาววา ควอรไตลที ่1, 2 และ 3 
 กรณีทีข่อมลูไมไดแจกแจงความถ่ี 
  ขอมูลในตําแหนงควอรไตลที่ r  (Qr ) จะอยูในตําแหนงที่ r(n+1) / 4 
 กรณีทีข่อมลูแจกแจงความถ่ี 
  ขอมูลในตําแหนงควอรไตลที่ r  (Qr ) จะอยูในตําแหนงที่ rn / 4 
 
เดไซล (decile)  
 เปนการแบงขอมูลออกเปน 10 สวนเทาๆ กัน เมื่อเรียงขอมูลตามคาของขอมูลแลว  เรียก
คาของขอมูลที่ตรงกับจุดแบงขอมูลดังกลาววา เดไซลที่ 1, 2, 3, …., 9  
 กรณีทีข่อมลูไมไดแจกแจงความถ่ี 
  ขอมูลในตําแหนงเดไซลที่ r  (Dr ) จะอยูในตําแหนงที่ r(n+1) / 10 
 กรณีทีข่อมลูแจกแจงความถ่ี 
  ขอมูลในตําแหนงเดไซลที่ r  (Dr ) จะอยูในตําแหนงที่ rn / 10 
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เปอรเซ็นไตล (percentile) 
 เปนการแบงขอมูลออกเปน 100 สวนเทาๆ กัน เมื่อเรียงขอมูลตามคาของขอมูลแลว  เรียก
คาของขอมูลที่ตรงกับจุดแบงขอมูลดังกลาววา เปอรเซ็นไตล ที ่1, 2, 3, …, 99 
 กรณีทีข่อมลูไมไดแจกแจงความถ่ี 
  ขอมูลในตําแหนงเปอรเซ็นไตล ที ่r  (Qr ) จะอยูในตําแหนงที่ r(n+1) / 100 
 กรณีทีข่อมลูแจกแจงความถ่ี 
  ขอมูลในตําแหนงเปอรเซ็นไตล ที ่r  (Qr ) จะอยูในตําแหนงที่ rn / 100 
 

การคํานวณหาคาของขอมูลตําแหนงที ่ r ของควอรไตล เดไซล และเปอรเซ็นไตล กรณีที่
ขอมลูแจกแจงความถ่ี ใหใชสูตรการคํานวณดังนี ้
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โดยที่  L แทนขอบเขตลางของชั้นทีข่อมลูอยู 
 I  แทนความกวางของชั้น 
 n แทนจํานวนขอมูลทั้งหมด 
 f  แทนความถ่ีของชั้นที่ขอมลูอยู 
 fL แทนความถ่ีของชั้นที่มคีาสังเกตต่ํากวาชั้นทีข่อมลูอยู 

 ในที่นีจ้ะไมขอกลาวถึงการคาํนวณในกรณีที่ขอมลูมกีารแจกแจงความถ่ี 
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ความสัมพันธระหวางตําแหนงขอมูลทั้ง 3 ชนิด 
 
 
 
 
 
 Q1 Q2 Q3 
 D1 D2 D5  D8 D9 
 P10 P20P25 P50 P75P80 P90 
  

ตําแหนงขอมูลที ่Q1 จะตรงกับ P25 
ตําแหนงขอมูลที ่Q2 จะตรงกับ D10, P50 และคามัธยฐาน 
สวนตําแหนงขอมูลที ่Q3 จะตรงกับ P75 

 
ตัวอยางการคํานวณ  
จากขอมูล RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย 
 เมื่อนําขอมูลมาเรียงลําดับจากนอยไปมาก จะไดเปน 
 7.7 8.6 8.7 9.0 9.2 9.4 9.8 9.9 9.9 10.1 
 10.2 10.2 10.6 10.9 10.9 11.0 11.0 11.3 11.4 11.6 
 11.6 11.7 11.8 12.2 12.3 12.3 12.4 12.5 12.5 12.6 
 12.6 13.4 15.2 15.3 16.7 
 

- หา Q1  เปนขอมูลตําแหนงที ่r(n+1)/4 = 1(35+1)/4 = 9   
ดังนั้นขอมูลตําแหนง Q1 คือ 9.9 

- หา D7 เปนขอมลูตําแหนงที ่r(n+1)/10 = 7(35+1)/10 = 25.2   
เนื่องจากขอมูลตําแหนงที ่25 คือ 12.3  และตําแหนงที ่26 คือ 12.3   ดังนั้นขอมูล

ตําแหนง D7 คือ 12.3 
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- หา P90  เปนขอมูลตําแหนงที ่r(n+1)/100 = 90(35+1)/100 = 32.4  
เนื่องจากไมมีขอมูลตําแหนงที ่ 32.4 และขอมูลตําแหนงที ่ 32 คือ 13.4 กับตาํแหนงที ่

33 คือ 15.2 มคีาไมเทากนั การหาคาขอมลูตําแหนงที่ 32.4 จะตองใชการเทยีบบญัญตัิไตรยางค
ดังนี ้

ตําแหนงตางกนั  33-32 = 1 คาของขอมลูตางกนั  15.2-13.4 = 1.8 
ตําแหนงตางกนั 0.4 คาของขอมลูตางกนั (1.8 X 0.4) / 1 = 0.72 
ดังนั้นขอมูลตําแหนง P90 เทากับ 13.4 + 0.72 = 14.12  

 
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS) 

จากขอมูล RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย 
Statistics

RBC Cholinesterase
35

0
8.880
9.820
9.900

10.180
10.900
11.300
11.660
12.300
12.400
12.500
14.120

Valid
Missing

N

10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90

Percentiles
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การอธิบายการกระจายของขอมูล 
การกระจายของขอมลูเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งที่ใชวัดความแตกตางของคาของขอมูล

ทั้งหมด  ขอมูลที่มีการกระจายนอย แสดงถึงขอมูลมีการเกาะกลุมอยูที่คาใกลเคียงกัน  สวนขอมูล
ที่มกีารกระจายมาก แสดงวาขอมลูเกาะกลุมไมดี มคีาแตกตางกนัมาก 

ในการศกึษา เพื่อใหมองเห็นภาพของขอมลูไดชดัเจน จึงควรศกึษาการวดัแนวโนมเขาสู
สวนกลาง ควบคูไปกับการวัดการกระจายขอมูล 

วิธีวัดการกระจาย มีทั้งหมด 4 วิธี ไดแก พิสัย สวนเบี่ยงเบนควอรไตล สวนเบี่ยงเบนเฉล่ีย  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
พิสัย (range) 
 เปนความแตกตางระหวางขอมูลที่มีคาสูงสุด กับขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
 พิสัย = คาสูงสุด - คาต่ําสุด 
 
สวนเบีย่งเบนควอรไตล (quartile deviation : QD) 
 หมายถึง ครึ่งหนึ่งของผลตางระหวางขอมูลที ่Q3 กับ Q1 
 QD = [Q3 - Q1]/2 
 
สวนเบีย่งเบนเฉลี่ย (mean deviation : MD) 
 เปนคาเฉล่ียความแตกตางระหวางขอมูลทุกตัวกับคาเฉล่ีย 

n

Xxf
MD

k

i
ii∑

=

−
= 1  

 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation : S) 
 เปนรากที ่2 ของคาเฉล่ียของกําลังสองของผลตางระหวางขอมูลทุกตัวกับคาเฉล่ีย 
 - สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
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 - สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตวัอยาง 

 
( )

1
1

2

−

−
=

∑
=

n

Xx
S

n

i
i

 หรือ 
1

1

22

−

−
=

∑
=

n

Xnx
S

n

i
i

 

 
และเรียกกําลังสองของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วา ความแปรปรวน (variance) สัญญลักษณเปน 

2σ  หรือ S2 
 
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS) 

จากขอมูล RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย 
Statistics

RBC
35

0
1.9325
3.7345

9.00
7.70

16.70

Valid
Missing

N

Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

 
จากผลการคํานวณ จะได 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.9325  ความแปรปรวน  3.7345 
 พิสัย   9.00 
 คาสูงสุด  7.70  คาต่ําสุด   16.70  
 

ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม MINITAB) 
 
Descriptive Statistics: RBC 
 
 
Variable             N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE 
Mean 
RBC                 35     11.329     11.300     11.232      1.932      
0.327 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
RBC              7.700     16.700      9.900     12.400 
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การวัดการกระจายสัมพัทธ   
ใชในการเปรยีบเทยีบการกระจายของขอมลูหลายชดุ เนือ่งจากขอมลูที่ตางชดุกันอาจมี

ธรรมชาตทิี่แตกตางกนั เชน การเปรยีบเทยีบการกระจายของน้ําหนกัทารกแรกเกดิ  กับการ
กระจายของขอมลูน้ําหนกันกัเรียนระดับประถมตน ในกลุมนักเรียนระดับประถมตนหากมีความ
แตกตางของขอมูล 1 กิโลกรัม ก็ไมถือวามีความแตกตางกันมาก แตในขณะทีน่้ําหนักทารกแรก
เกิด คา 1 กิโลกรัมถือวามคีวามแตกตางกนัอยางมาก  ดังนั้นในการเปรยีบเทยีบการกระจายจงึไม
สามารถใชการวดัการกระจายมาเปรยีบเทยีบกันได จะตองใชการกระจายสัมพทัธ ซ่ึงไดแก 
สัมประสิทธ์ิพิสัย  สัมประสิทธ์ิสวนเบี่ยงเบนควอรไตล สัมประสิทธ์ิสวนเบี่ยงเบนเฉล่ีย  และ 
สัมประสิทธ์ิสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สัมประสิทธ์ิพิสัย (coefficient of range, Coef.R) 
 สัมประสิทธ์ิพิสัย = [คาสูงสุด - คาต่ําสุด] / [คาสูงสุด + คาต่ําสุด] 
 
สัมประสิทธ์ิสวนเบี่ยงเบนควอรไตล (coefficient of quartile deviation , Coef.QD) 
 Coef.QD = [Q3 – Q1] / [Q3 + Q1] 
 
สัมประสิทธ์ิสวนเบี่ยงเบนเฉล่ีย (coefficient of mean deviation , Coef.MD) 
 Coef.MD = MD / X 
 
สัมประสิทธ์ิสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (coefficient of standard deviation , Coef.S) 
 Coef.S    =     S / X 
 โดยทั่วไปนิยมเรียกวา สัมประสิทธ์ิการแปรผัน (coefficient of variation , CV) 
ตัวอยาง 
 ศกึษาการเจรญิเติบโตของเด็กกลุมหนึ่งจาํนวน 200 คน  โดยวัดคาสวนสูงและน้ําหนกั 
ไดผลดังนี ้ สวนสูง คาเฉล่ีย 142.7 ซม. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.2 
  น้ําหนัก คาเฉล่ีย  38.8 กก. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.5 
  CV ของสวนสูง =  15.2/142.7 = 0.1065  หรือ  10.65% 
  CV ของน้ําหนัก =  6.5/38.8 = 0.1657  หรือ 16.57% 
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 เนื่องจาก CV ของน้ําหนกัมคีามากกวา CV ของสวนสูง   แสดงวา น้ําหนกัมกีารกระจาย
มากกวาสวนสูง 
 
 ผลการประเมนิความวติกกังวลของนกัศกึษาพยาบาลปที่ 4 จํานวน 40 คน และนกัศกึษา
พยาบาลปที ่3 จํานวน 60 คนมดีังนี ้  

นักศกึษาพยาบาลปที่ 4 คะแนนเฉล่ีย  140   SD = 12    
 นักศกึษาพยาบาลปที่ 3  คะแนนเฉล่ีย   160   SD = 28 
 CV ของนักศกึษาพยาบาลปที่ 4 = 12/140 = .0857  หรือ 8.57% 
 CV ของนักศกึษาพยาบาลปที่ 3 = 28/160 = .0175  หรือ 17.5% 
 คะแนนการประเมนิของนกัศกึษาพยาบาลปที่ 3 มีการกระจายเปน 17.5/8.57 = 2.04 เทา
ของการประเมนิของนกัศกึษาพยาบาลปที่ 4 
 
การอธิบายการแจกแจงความถี่ของขอมูล   

เปนการศกึษาขอมลูดวยโคงความถ่ีของขอมลู คาทีใ่ชในการวัดการแจกแจงขอมลู 
แบงเปน ความเบของขอมูล (skewness) และความโดงของขอมูล (kurtosis)   

 
โคงปกต ิ(normal curve) 
 เปนการแจกแจงความถ่ีของขอมูลตอเนื่อง โดยเมื่อนําเสนอในรูปโคงความถ่ี จะไดโคง
สมมาตรมีลักษณะเปนรูประฆังคว่ํา ดังรูป 
 
 
 
 
 
 X, Me, Mo 
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ความเบของขอมลู 
 
 
 
 
 
 

 X Me Mo 
เบซาย (เบทางลบ)  คาสัมประสิทธ์ิความเบเปนคาลบ 

 
 
 
 
 
 
 

 Mo Me X 
เบขวา (เบทางบวก)  คาสัมประสิทธ์ิความเบเปนคาบวก 

 
คาสัมประสิทธ์ิความเบ   < 0       0 >0 
 เบซาย สมมาตร เบขวา 
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ความโดงของขอมลู 
 เปนลักษณะความสูงของโคงความถ่ี จําแนกไดเปน 3 แบบ คือ 
 โดงปกติ (mesukurtic) เปนลักษณะความสูงของโคงสมมาตร ที่มีความสูงในระดับปาน
กลาง  มีคาสัมประสิทธ์ิความโดง = 0.263 
 โดงสูง (leptokurtic) ความสูงของโคงอยูในระดับสูง มคีาสัมประสิทธ์ิความโดง > 0.263 
 โดงต่ํา (platykurtic) ความสูงของโคงอยูในระดับต่ํา มคีาสัมประสิทธ์ิความโดง < 0.263 
 
ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS) 

จากขอมูล RBC Cholinesterase (µ mole/นาท/ีml) ในผูปวย 35 ราย 
 

Statistics

RBC
35

0
.715
.398
.986
.778

Valid
Missing

N

Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

 

RBC

17.016.015.014.013.012.011.010.09.08.0

RBC

Fr
eq

ue
nc

y

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 1.93  
Mean = 11.3

N = 35.00
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คะแนนมาตรฐาน 
 คะแนนมาตรฐาน (standard score) เปนคาคะแนนที่ไดจากการแปลงขอมลูที่มหีนวยวดั 
เชน นาท ี เมตร กิโลกรัม ฯลฯ ใหเปนคาคะแนนที่มคีุณสมบตัิคือไมมหีนวยวดั ทั้งนี้เพื่อให
สามารถนําขอมูลที่มีหนวยวัดที่แตกตางกันมาเปรียบเทียบกนัได 

 คะแนนมาตรฐาน (standard score) หรือ Z-score  
S

XxZ i
i

−
=  

 
ตัวอยาง 
 ศกึษาความวติกกังวลของนกัศกึษาระดับบณัฑติศึกษา ในสาขาหนึ่ง จํานวน 50 คน โดย
ใชแบบประเมนิความวติกกังวล แบบวดัดังกลาวม ี2 สวน สวนที่ 1 คะแนนเต็ม 50 คะแนน  สวน
ท ี2 คะแนนเต็ม 80 คะแนน ผลการวดัคะแนนเปนดังนี ้
 สวนที่ 1 คะแนนเต็ม 50 คะแนน คาเฉล่ีย   30   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5 
 สวนที่ 2 คะแนนเต็ม 80 คะแนน คาเฉล่ีย   54   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  9 
 
 นาย ก. ไดคะแนนแบบวดัสวนที่ 1   40 คะแนน  และสวนที ่2   65 คะแนน  อยากทราบ
วา นาย ก. มีความวิตกกังวลในสวนใดสูงกวากัน 
 

 จาก   
S

XxZ i
i

−
=  

 
 สวนที่ 1  Z = [40-30]/5 = 2.0 
 สวนที่ 2  Z = [65-54]/9 = 1.22 
 แสดงวา นาย ก. มีความวิตกกังวลในสวนที ่1 สูงกวาสวนที ่2 
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สถิติอางอิง (inferential statistics) 
 จุดประสงคหนึ่งที่สําคัญของการศกึษาสถิติ คือ การนําความรูหรือขอเทจ็จริงที่ไดจาก
กลุมตวัอยาง ซ่ึงสุมมาจากประชากรที่ตองการศกึษา ไปชวยในการตัดสินใจหรือสรุปผลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของประชากร  วิธีการดังกลาวนี้เรียกวา การอนุมาน (inferential) ทั้งนี้เนื่องจากการที่
จะศึกษาคณุลักษณะของประชากรโดยใชวิธีการรวบรวมขอมลู ขอเทจ็จริงจากทั้งประชากร 
เปนไปไดยาก หรือไมสามารถกระทําไดเลย  
 กลุมตัวอยางที่ใช ในการอนุมานเชิงสถิติ จะตองเปนกลุมตัวอยางที่ด ี ซ่ึงมีคุณสมบัติเปน
ตัวแทนที่ดขีองประชากร กระบวนการที่จะไดมาซ่ึงตวัอยางที่ดีนั้น เรียกวา การสุมตัวอยาง 
(sampling) ซ่ึงจะมวีิธีการตางๆ มากมาย ในทีน่ี้จะไมขอกลาวถึง  คาที่ไดจากกลุมตวัอยาง เรา
เรียกวา คาสถิติ  สวนคาที่ไดมาจากประชากร จะเรียกวา พารามเิตอร  ในการนําเอาคาที่ไดจาก
กลุมตัวอยาง (คาสถิติ) ไปสรุปผลเกี่ยวกบัคุณลักษณะของประชากร (พารามิเตอร) กระทําได 2 วิธี
ดวยกนั คอื การประมาณคา และการทดสอบสมมตฐิาน 
 
การประมาณคา 
 หมายถึง วิธีการใชคาสถิติที่ไดจากตวัอยางไปประมาณคาพารามเิตอร  เปนการหา
ขอสรุปที่เกี่ยวกับพารามิเตอร ในลักษณะของการประมาณ ซ่ึงมักแสดงในรูปตวัเลข เชน 
ประมาณคาเฉล่ียของประชากร  ประมาณคาสัดสวนของประชากร เปนตน 
 ในการประมาณคาพารามเิตอรทางสถิติ มวีิธีการประมาณได 2 แบบ คือ การประมาณคา
แบบจุด (point estimation) และการประมาณคาแบบชวง (interval estimation) 
 คาที่ประมาณไดจากการประมาณคาแบบจดุ จะมีลักษณะเปนตัวเลขประมาณคาเดียว 
เรียกเปน คาประมาณ (estimate) เชน ประมาณคาเฉล่ียคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวย
โรคเบาหวานที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เทากับ 4,950.-บาท  

สําหรบัคาที่ประมาณไดจากการประมาณคาแบบชวง จะไดชวงของตัวเลขที่ประมาณ 
เรียก ชวงการประมาณ  เชน คาเฉล่ียคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับ
การรกัษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม อยูระหวาง  3,370 – 6,480.-บาท 
 
การทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐาน (hyphothesis) คือ คําตอบที่คาดคะเนไวลวงหนา และคําตอบนี้ไดมาจาก
หลักการทางเหตผุล ซ่ึงมาจากความรูเดิม ประสบการณ เอกสาร ตํารา หรือทฤษฎทีี่เกีย่วของ 
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 สมมตฐิานการวจิยั  คือ ความเชื่อของผูวจิยัวาเรื่องที่สนใจศกึษาจะมลัีกษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง  ความเชื่อนัน้จะเปนจริงหรอืไมก็ได เชน ผูวจิยัเชื่อวายาแกปวด A สามารถลดความเจ็บปวด
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ   หรือ  ผูปวยผาตัดเปล่ียนล้ินหัวใจที่ไดรับคาํแนะนําในการปฏิบตัิตวัจะมี
ระดับความวติกกังวลต่ํากวาที่ไมไดรับคาํแนะนํา 
 การทดสอบความเชื่อหรือส่ิงที่คาดไว เรียกวา การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

การแจกแจง 
ความนาจะเปน 

 
I. ตองการประมาณคาของประชากร 
II. ตองการสรุปสมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) 

 
 

ประชากร 

ตัวอยาง 

ลักษณะของประชากร
คาพารามิเตอร (parameter) 

เชน µ หรือ π 

ลักษณะของกลุมตวัอยาง
คาสถิติ (statistic) 
เชน X หรือ p 
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จากทีก่ลาวมาการใชสถิติเชงิอนุมาน เปนการประมาณคา หรือสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานจากขอมูลที่ไดมาจากกลุมตัวอยาง เพื่อไปสรุปหรือคาดการณถึงลักษณะของประชากร 
ดังนั้นในกระบวนดังกลาวจงึเกีย่วของกับ ความนาจะเปนของการเกดิเหตการณตางๆ เราจึงตอง
ทราบถึงลักษณะของการแจกแจงความนาจะเปนที่เกี่ยวของกับการประมาณคา และการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิต ิดังนี้ 

 
ความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะเปน 

ความนาจะเปนของการเกดิเหตุการณใด คือ โอกาสที่จะเกดิเหตุการณนัน้ จากการเกดิ
เหตุการณตางๆ ทั้งหมด วัดออกมาในรูปของตัวเลข 
 ให E แทนเหตุการณที่สนใจ   

     n(E) แทนจํานวนครั้งของการเกิดเหตุการณที่สนใจ 
     n(S) แทนจํานวนครั้งของการเกดิเหตกุารณทั้งหมด 

 และ P(E) แทนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ 
 จะไดวา  P(E) = n(E) / n(S) 
ตัวอยางเชน สํารวจประชาชนตําบลหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2500 คน พบวา ปวยเปน

ไขเลือดออกจํานวน 25 ราย 
ความนาจะเปนที่ประชาชนในตําบลนี้จะเปนไขเลือดออก = 25/2500 = 0.01 

 
 การแจกแจงความนาจะเปน  เปนการหาความนาจะเปนที่เกดิขึน้กับเหตกุารณทกุกรณีที่
เปนไปได โดยอาศัยความถ่ีของขอมูลจํานวนมาก 
 
 การแจกแจงความนาจะเปน ที่สําคญัๆ และมเีกี่ยวของกับการวเิคราะหขอมลูทางสถิติ 
ไดแก การแจกแจงทวนิาม  การแจกแจงปวซง  การแจกแจงแบบปกต ิเปนตน 
 
การแจกแจงทวนิาม (Binomial distribution) 
 การแจกแจงทวนิาม มาจากการทดลองที่เรียกวา Bernoulli trial เปนการทดลองที่สนใจ
ผลลัพทเพียง 2 อยาง คือ เกิดผลเปนไปตามที่กําหนด เรียก success  หรือไมเกดิผลตามทีก่ําหนด 
เรียก failure 
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 การแจกแจงทวนิาม จะเปนการแจกแจงความนาจะเปนที่เกดิจากการทดลองแบบ 
bernoulli ซํ้ากันหลายๆ ครั้ง 
 เชน สุมตัวอยางประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 200 คน สนใจคนที่มีเลือดหมู A จํานวน
ไมต่ํากวา 25 คน 
 
การแจกแจงปวซง (Poisson distribution) 

เปนการแจกแจงความนาจะเปน ที่เกิดจากการทดลองปวซอง เปนการทดลองที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาหนึ่ง หรือขอบเขตหนึ่ง โดยที่เหตกุารณที่สนใจมีไดตั้งแตไมเกิดขึน้เลย จนถึงเกดิขึน้
อยางไมจํากัด 

 
การแจกแจงแบบปกต ิ(Normal distribution) 
 เปนการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูลตอเนื่อง มีความสําคัญและมีการใชมากที่สุด
ในทางสถิต ิ ลักษณะเปนโคงระฆังคว่ํา สมมาตร  
 คุณสมบัต ิ
 1. ลักษณะโคงรูประฆังคว่ํา สมมาตร ปลายโคงทั้งสองขางจะคอยๆ ลาดไปสูแกนนอน ที่
ระยะอนันต แตจะไมตดัแกน 
 2. พื้นที่ทั้งหมดระหวางเสนโคงกบัแกนนอน จะเปนตารางหนวย พื้นทีใ่ตโคงปกตแิทน
ความนาจะเปนของเหตกุารณทั้งหมด ซ่ึงมคีาเทากบั 1 
 3. เสนโคงจะมจีุดสูงสุดที่คาเฉล่ีย หากใชตําแหนงคาเฉล่ียเปนตัวแบงจะแบงขอมลูเปน 2 
ดาน ดานขวาจะเปนดานที่มคีาสูงกวาคาเฉล่ีย สวนดานซายจะเปนดานที่มคีาต่ํากวาคาเฉล่ีย 
 4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะแบงพื้นทีภ่ายใตโคงปกตอิอกเปน 6 สวน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 คา X µ-3σ µ-2σ µ-σ   µ µ+σ  µ+2σ  µ+3σ 
 คา Z   -3    -2    -1   0     1      2      3 

.683 

.954 
.997 
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ชนิดของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
สมมติฐานทางสถิต ิ แบงเปน สมมติฐานเพื่อการทดสอบ (null hypothesis) และ

สมมติฐานแยง (alternative hypothesis) 
 

สมมติฐานเพื่อการทดสอบ (null hypothesis)  เขยีนแทนดวยสัญญลักษณ H0 เปน
สมมติฐานที่มีลักษณะเปนการกําหนดคาพารามเิตอรที่แนนอน ตองการทดสอบวาเปนความจริง
หรือไม  

สมมติฐานแยง (alternative hypothesis) เขยีนแทนดวยสัญญลักษณ H1 เปนสมมติฐาน
ที่ตั้งขึ้นมาควบคูกับ H0 เพื่อเปนทางเลือกหรือขอแยงกับ H0 ในกรณีที่ตองปฏิเสธ H0 

การตั้งสมมติฐานทางสถิต ิ จะตั้งสมมติฐานทัง้ H0 และ H1 ควบคูกนัเสมอ ตัวอยางการ
ตั้งสมมติฐาน เชน 

H0 : µ = 2100  H1 : µ ≠ 2100 
หรือ  H0 : µ1 = µ2  H1 : µ1 > µ2 

 
แนวความคิดในการทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมตฐิานเปนกระบวนการทีจ่ะนําไปสูการตดัสินใจหรือสรุปผล โดยอยูบน
พื้นฐานของหลักฐานที่ไดจากตัวอยาง ดังนั้นในการตัดสินใจจึงอาจมคีวามผดิพลาดได ซ่ึงความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือสรุปผล เรียกวา ความคลาดเคล่ือน (error) อาจเกดิขึน้ได 2 
ชนิด คือ ความคลาดเคล่ือนชนิดที่ 1 (type I error) และความคลาดเคล่ือนชนิดที ่2 (type II error) 
 ความคลาดเคล่ือนชนิดที่ 1 (type I error) เปนความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการตัดสินใจที่
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ทั้งๆที่สมมติฐาน H0 ถูกตองเปนจรงิ  มกัแทนความนาจะเปนที่จะเกิดความ
คลาดเคล่ือนชนิดที่ 1 ดวยสัญญลักษณ α 
 ความคลาดเคล่ือนชนิดที่ 2 (type II error) เปนความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการตัดสินใจที่
ยอมรับสมมติฐาน H0 ทั้งๆที่สมมติฐาน H0 ไมเปนจริง  มักแทนความนาจะเปนที่จะเกิดความ
คลาดเคล่ือนชนิดที่ 2 ดวยสัญญลักษณ β 
 



สถิติและการวเิคราะหขอมลูทางสุขภาพ 
 

59 

สรุปการตดัสินใจทีจ่ะเกิดขึ้นไดในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 
  ความเปนจริงของ H0 
  H0 เปนจริง H0 เปนเท็จ 

ยอมรับ H0 ü 
(1-α) 

Type II error 
β การตัดสินใจ 

ปฎิเสธ H0 Type I error 
α 

ü 
(1-β) 

 
 จะเรียก ความนาจะเปนในการตดัสินใจวาสมมตฐิาน H0 เปนเท็จ วา อํานาจการทดสอบ 
(power of tesing)  และเรียก ความนาจะเปนของการปฎิเสธ H0 เมื่อ H0 เปนจริง วา ระดับนยัสําคญั 
(level of significant) 
 
 ในการทดสอบสมมตฐิานจะเกดิความคลาดเคล่ือนทั้งสองแบบ  เพื่อใหการทดสอบ
สมมติฐานไดผลที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือ จะตองทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนทั้งสองแบบนี้มี
คานอยที่สุด กลาวคือตองใหคา α และ β มคีานอยๆ  อยางไรกต็ามเราไมสามารถทาํใหคา α 
และ β มคีานอยลง หรือเปนศูนยไปพรอมกนัทั้งสองคาได  ถา α มคีานอย จะทาํใหคา β มีคา
มาก และถา α มคีามาก จะทาํใหคา β มคีานอย  ดังนัน้ในทางทฤษฎจีึงกาํหนดคา α  ใหเปน
มาตรฐาน และพยายามหาวิธีการทําใหคา β มคีานอยที่สุด  โดยทั่วไปม ี2 ทางคือ การเพิ่มขนาด
ตัวอยาง และการพจิารณาตวัสถิติที่ดีที่สุดในการทดสอบ 
 
ประเภทของการทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
 ในการทดสอบสมมตฐิาน จะกําหนดแบงพื้นทีก่ารแจกแจงความนาจะเปนออกเปน 2 
สวนคือ อาณาเขตการยอมรับสมมติฐาน (acceptance region)  และอาณาเขตปฏิเสธสมมติฐาน 
(rejection region) หรือเรียกวา อาณาเขตวิกฤต (critical region) โดยพืน้ที่ในอาณาเขตวกิฤต จะมี
คาเทากับความนาจะเปนของการปฎิเสธ H0 เมื่อ H0 เปนจริง (คือระดับนัยสําคัญ : คา α)  การ
กําหนดอาณาเขตวกิฤต ดังกลาว หากมกีารกําหนดพื้นที่ทัง้สองดาน ของการแจกแจงความนาจะ
เปน จะเรียกวา การทดสอบแบบสองทาง (two-tailed test)  หากมีการกําหนดพื้นที่ดานใดดาน
หนึ่งของการแจกแจงความนาจะเปน จะเรียกวา การทดสอบแบบทางเดียว (one-tailed test) ดังรูป 
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การทดสอบแบบทางเดียว (one-tailed test) 
H0 : µ1 = µ2   
H1 : µ1 < µ2 

 
 
 
 

 α 
 
 

H0 : µ1 = µ2   
H1 : µ1 > µ2 

 
 
 
 

   α 
 
 
การทดสอบแบบสองทาง (two-tailed test) 

H0 : µ1 = µ2   
H1 : µ1 ≠ µ2 

 
 
 
 

 α/2  α/2 
 

ยอมรับ H0 

ยอมรับ H0 

ยอมรับ H0 

อาณาเขตวกิฤต 

อาณาเขตวกิฤต 

อาณาเขตวกิฤต อาณาเขตวกิฤต 
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 ในการทดสอบสมมตฐิานทางสถิติ ขอมลูที่ไดจากการศกึษาในตวัอยางจะนาํมาใช
คํานวณหาคาความนาจะเปนที่เรียกวา p-value เพื่อใชตรวจสอบกับระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ ใน
การสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
 ถา p-value ≤ ระดับนัยสําคญั (α)   จะปฏิเสธ H0  และเรียกวา มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 ถา p-value > ระดับนัยสําคัญ (α)   จะไมปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H0) เรียกวา ไมมนีัยสําคญั
ทางสถิต ิ
 

กระบวนการดังกลาว หากเปนการคํานวณโดยผูวิเคราะหทําการคํานวณเองโดยอาศัย
นิยามและสูตรทางสถิติ จะมขีอจํากดัในการหาพืน้ที่ความนาจะเปน ดังนัน้ในทางปฏิบตัิจึงใช
คาสถิติที่คํานวณได ไปเปรยีบเทยีบกบัคาสถิติจากตารางสําเรจ็รูป ณ ระดับนยัสําคญัที่กําหนด 
ดังนั้น แลวจงึทาํการสรุป ตามเกณฑทีก่ําหนดของตัวสถิตนิั้นๆ เชน 

ในการทดสอบคาเฉล่ีย โดยใชสถิติ Z 
ถาคา | Z | ที่คํานวณ ≥ คา Z จากตาราง  จะปฏิเสธ H0  และเรยีกวา มนีัยสําคญัทางสถิต ิ
ถาคา | Z | ที่คํานวณ < คา Z จากตาราง  จะไมปฏิเสธ H0 (ยอมรับ H0) เรียกวา  
ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 

ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 
 ขั้นที่ 1 กําหนดสมมติฐานเพื่อการทดสอบ (H0) และสมมติฐานแยง (H1) 
 ขั้นที่ 2 พจิารณาเลือกตวัสถิติที่ใชในการทดสอบ ที่เหมาะสมกบัพารามเิตอรที่ตองการ 

ทดสอบ 
ขั้นที่ 3 กําหนดระดับนัยสําคญั (α) และหาอาณาเขตวกิฤตของตัวสถิติที่ใชในการ

ทดสอบภายใตสมมตฐิานทีก่ําหนด 
ขั้นที่ 4 คํานวณคาสถิติทดสอบจากขอมูล 
ขั้นที่ 5 เปรยีบเทยีบคาสถิติทดสอบที่คํานวณไดกับคาวกิฤต (ที่ไดจากการเปดตารางคา

วิกฤตตามชนิดของสถิติตาง) ถาคาสถิติทดสอบตกอยูในอาณาเขตวกิฤต จะ
สรุปวาปฏิเสธ H0 

 



สถิติและการวเิคราะหขอมลูทางสุขภาพ 
 

62 

ตวัอยางขั้นตอนการทดสอบสมมตฐิาน 
 จากการประเมนิการปฏิบตักิารดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 40 ขอ 
ประเมนิจากกลุมตวัอยางผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 100 คน ไดคะแนนเฉล่ีย 90 คะแนน และ
จากการศึกษาที่ผานมาพบวาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร เทากับ 5 คะแนน จะสรุปได
หรือไมวาโดยสวนใหญผูปวยมีการดูแลตนเองในระดับสูงกวามาตรฐาน (กําหนดใหมาตรฐาน
การดูแลตนเองจะตองไมต่ํากวา 80 คะแนน) 
 
ขั้นที ่1 กําหนดสมมติฐาน H0 : µ = 80 

H1 : µ > 80 
ขั้นที ่2 พิจารณาเลือกตัวสถิติที่

ใชในการทดสอบ  
พารามิเตอรของประชากร คือ คาเฉลี่ย 
จํานวนตัวอยางมีจํานวนมาก n = 100 และทราบคา σ 
ใชสถิติทดสอบ Z 

ขั้นที ่3 กําหนดระดับนัยสําคัญ 
(α)  
และหาอาณาเขตวิกฤต 

 
 

กําหนดระดับนัยสําคัญ .05 
           อาณาเขตวิกฤต 
 
 

ขั้นที ่4 คํานวณคาสถิติทดสอบ
จากขอมูล 

n = 100, X = 90 , S = 5 

n
S
XZ µ−

=  
100

5
8090 −

=  = 20 

ขั้นที ่5 เปรียบเทียบคาสถิติ
ทดสอบที่คํานวณไดกับ
คาวิกฤต 

จากตารางคา Z ที ่α=.05  มีคา 1.645 
 
 
 
 
 
 1.645 
  คา Z จากการคํานวณ = 20 
  ตกในอาณาเขตวิกฤต   ปฏิเสธ H0 

คาเฉลี่ยคะแนนการดูแลตนเองของผูปวยกลุมนี้สูงกวาระดับมาตรฐาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
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แบบฝกหัด 
1.  ในการนําเลือดของผูปวยปริมาณ 10 ลบ.ซม. มาตรวจเพื่อวเิคราะหวาผูปวยคนนั้นเปนโรค

เอดสหรือไม อยากทราบวาประชากร กลุมตัวอยาง และพารามิเตอรของปญหานี้คืออะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
2. จงหาคา Mean และ Median ของคะแนนตอไปนี้ 
   24     12     16     10     13     14     18      15     8     21     17 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

3. ในการทาํวจิยัเรื่องหนึ่ง ผูวิจยัตองการเลือกกลุมตวัอยางที่มคีวามวติกกังวลใกลเคยีงกันมา 
ทําการทดลอง ปรากฏวามกีลุมตวัอยาง 2 กลุมใหเลือก คอื กลุม ก และ กลุม ข โดยทั้งสอง
กลุมมีคาเฉล่ียระดับความวิตกกังวลเทากัน คือ 86 คะแนน และกลุม ก มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปน 7 คะแนน และ กลุม ข มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 5 คะแนน ทานจะเลือก
กลุมใดเปนกลุมตวัอยางในการทาํวจิยั เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
4. คะแนนจากการประเมินการปฏิบตักิารดูแลตนเองของผูปวยโรคความดนัโลหิตสูง จํานวน 50 

ขอ ประเมนิจากผูปวยโรคความดนัโลหิตสูง 50 คน ไดคะแนนเฉล่ีย 85 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 คะแนน จงหาคะแนนมาตรฐานของผูปวยที่ไดคะแนนการปฏิบัติในการ
ดูแลตนเอง 80 คะแนน 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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5. การวดัระดับ Cholesterol ในเลือดของผูสูงอาย ุจํานวน 30 คน ปรากฏผล ดังนี ้
260 179 198 297 305 250 270 187 172 300 
197 146 138 268 288 277 195 289 193 205 
215 224 268 282 235 249 222 256 273 284 

ก. จงสรางตารางแจกแจงความถ่ีโดยใหอันตรภาคชั้นเปน 10 พรอมทั้งหาขอบเขตบน-ลาง 
และจุดกลาง 

ข. จงคํานวณหาคา Mean, Mode, Median 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

6. คะแนนจากการวดัระดับความพงึพอใจในงานของพยาบาล โรงพยาบาลแหงหนึ่งปรากฏ ผล
ดังนี ้
หอผูปวยศัลยกรรม 75 90 82 65 88 68 73 80 70 77 
หอผูปวยอายุรกรรม 83 76 72 87 92 85 83 79 90 90 
หอผูปวยสูติกรรม 69 84 86 85 79 80 79 84 78 83 

 จงคํานวณหา 
ก. Median ของระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผูปวยศัลยกรรม 
ข. Mean ของระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผูปวยอายุรกรรม 
ค. Mode ของระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผูปวยสูติกรรม 
ง. ความแปรปรวนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของพยาบาล
ทุกรุน 

จ. ขอมูลใดมีการกระจายของขอมูลมากที่สุด พจิารณาไดจากคาใด 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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7. น้ําหนักเฉล่ียของเด็กหญิงกลุมหนึ่งเทากับ 22 กิโลกรัม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5 
กิโลกรัม น้ําหนักเฉล่ียของเด็กชายกลุมหนึ่งเทากับ 24 กิโลกรัม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3 กิโลกรัม ลักษณะการกระจายของน้ําหนกัของเดก็หญิงหรอืเด็กชายมากกวากนั 
พิจารณาจากคาใด 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
8. จากการสํารวจอายผุูปวยดวยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งผลการสํารวจดังตาราง

ตอไปนี้ 
อายุผูปวย (ป) 17 – 26 27 – 36 37 – 46 47 – 56 57 – 66 67 เปนตนไป 
จํานวนผูปวย 3 4 14 18 6 5 

 ก. จงวัดการกระจายของอายุผูปวยดวยโรคมะเร็ง 
 ข. จงหาคากลางที่เหมาะสมของผูปวยดวยโรคมะเร็ง 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
9. จากขอมลูซ่ึงรวบรวมมาจากการวดัความดนัโลหิตของผูปวยจํานวน 30 คน ไดดังนี ้

120 115 108 111 116 132 98 107 114 118 126 124 117 102 
105 123 135 120 128 129 127 130 114 126 133 120 128 135 
110 96             
ก. จงสรางตารางแจกแจงความถ่ีโดยใหมีความกวางของอันตรภาคชั้นเทากับ 5 โดยใหเริ่ม
จากคาความดันทีว่ดัไดต่ําสุด 

ข. จงเขียนกราฟฮิสโทแกรม 
ค. จงเปรยีบเทยีบคาเฉล่ียเลขคณิตทีค่ํานวณไดจากขอมลูดิบและจากตารางแจกแจงความถ่ี  
ง. จงเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดจากขอมูลดิบและจากตารางแจกแจงความถ่ี 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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10. ในการบนัทกึความยาวและน้ําหนกัของทารกแรกเกดิ จํานวน 45 คน ปรากฏผลดังตาราง 
ความยาว (ซม.) จํานวนทารก น้ําหนัก (กรัม) จํานวนทารก 
ไมเกิน 30 
31 – 35 
36 – 40 
41 – 45 
46 – 50 

ตั้งแต 51 ขึ้นไป 

3 
6 
7 
8 
19 
2 

1501 – 2000 
2001 – 2500 
2501 – 3000 
3001 – 3500 
3501 – 4000 

ตั้งแต 4001 เปนตนไป 

4 
9 
10 
13 
4 
5 

 45  45 
ก. จงใชเทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมวัดคากลางของความยาวทารกแรกเกิด และจงให
เหตุผลวาคากลางทีใ่ชนั้นเหมาะสมอยางไร 

ข. จงเปรยีบเทยีบการกระจายของขอมลูทั้งสองชดุขางตน 
ค. น้ําหนักของทารกแรกเกดิเบซายหรือเบขวา มากนอยเพียงใด 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
11. ในการทดสอบสมมตฐิานวาระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยกลุมที่ออกกําลังกายดวยการเดนิ

เร็วต่ํากวาผูปวยกลุมที่ไมออกกําลังกายนั้น ผูวิจัยควรเขียนสมมติฐานทางสถิติวาอยางไร ถา
ตองการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05 จากการคาํนวณหาคา Z ไดเทากับ –3.25 ขณะที่คา Z 
จากการเปดคาในตารางสําเร็จรูปที ่α .05 เทากับ 1.699 และที ่.025 เทากับ 2.045 จะลงสรุป
ผลการวิจัยวาอยางไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................... 


