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บทที่ 9
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิติ
สถิติ เป็ นเทคนิควิธีที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั โดยตรง ผู้วิจยั สามารถนําสถิตมิ าประยุกต์ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล บรรยายลักษณะของข้ อมูล และสรุปอ้ างอิงจากกลุม่ ตัวอย่างไปยังลักษณะของ
ประชากร นักวิจยั จึงจําเป็ นต้ องมีความรู้พื ้นฐานทางสถิติ เพื่อใช้ ในการออกแบบข้ อมูล วิเคราะห์
และสรุปข้ อมูล

9.1 ประเภทของสถิตพ
ิ นื ้ ฐานที่ใช้ ในการวิจยั
ส่วนใหญ่แล้ วสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั มี 2 ประเภท (เอกสารประกอบการสอนนี ้จะอธิบายรายละเอียด
ของสถิติบรรยายเป็ นหลักเท่านัน)
้
1 สถิตบิ รรยาย (Descriptive Statistics)เป็ นสถิตทิ ี่ศกึ ษาหาคําตอบเชิงตัวเลข เพื่อบรรยาย
ลักษณะของข้ อมูล โดยสถิติประเภทนี ้ไม่สามารถนําไปอ้ างอิงยังประชากรได้ เป็ นสถิตทิ ี่บอก
ลักษณะของข้ อมูลเท่านัน้ เช่น การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ สัดส่วน อัตราส่วน เปอร์ เซ็นไทล์ การ
หาค่าเฉลี่ย การวัดการกระจาย การวัดการแจกแจง เช่น ความโด่ง ความเบ้
2 สถิตอิ ้ างอิง(Inferential Statistics)เป็ นที่ศกึ ษาเกี่ยวกับข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างเพื่อประมาณ
คาดคะเน เปรี ยบเทียบ หาความสัมพันธ์ แล้ วนําไปอ้ างอิงและสรุปไปยังประชากรเป้าหมาย ซึง่
สถิตทิ ี่ใช้ สรุ ปอ้ างอิงนันจะเกี
้
่ยวข้ องกับ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นและการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า
ของประชากร การทดสอบสมมติฐาน (ศิริชยั กาญจนวาสี 2547: 5)

9.2 สถิตพ
ิ รรณนาหรื อบรรยาย (Descriptive Statistics)
สถิตพิ รรณนาส่วนใหญ่เป็ นสถิตทิ ี่ใช้ กบั ตัวแปรตัวเดียว(Univariate Statistics) มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
ใช้ สรุปให้ เห็นสภาพของประชากรหรื อกลุม่ ตัวอย่างว่าเป็ นอย่างไร (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2546:
416) สถิติตวั แปรตัวเดียว สามารถใช้ กบั
– ตัวแปรประเภทกลุม่
- ตัวแปรประเภท อันดับ
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- ตัวแปรประเภทช่วง
- ตัวแปรประเภทอัตราส่วน
การแจกแจงความถี่ คือการย่อ การย่อยข้ อมูลที่มีมากให้ เป็ น กลุม่ เป็ นรายการ และผลจากการ
แจกแจงความถี่สามารถนําเสนอในรูปแบบที่เข้ าใจได้ ง่าย เช่น ข้ อความบรรยาย ตาราง กราฟ
แผนภูมิใช้ ได้ กบั ตัวแปรประเภทกลุม่ ตัวแปรประเภท อันดับตัวแปรประเภทช่วง
การแจกแจงความถี่(Frequency Distribution)
จํานวนร้ อยละของนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จําแนกตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา
ชันปี
้
จํานวน
ร้ อยละ
1
250
32
2
200
26
3
175
23
4
145
19
รวม
770
100
ตัวอย่างการอ่าน คือ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จําแนกตามชันปี
้ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่1
(ร้ อยละ32) รองลงมาเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่2(ร้ อยละ26)และ ชันปี
้ ที่3 (ร้ อยละ23)ตามลําดับ
และมีเพียงร้ อยละ19เป็ นชันปี
้ ที่4
คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายประเภทของสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั
2. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสถิตพิ รรณนาหรื อบรรยายกับสถิตอิ ้ างอิง
3. ชุดข้ อมูล 1, 5, 6, 4, 3, 3, 2 จงหา พิสยั มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย
4. จงหาค่าร้ อยละของแต่ละวัด จากตารางด้ านล่าง
สถานที่
วัดอรุณ
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จํานวนนักท่องเที่ยว
250
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วัดพระแก้ ว
วัดราชาธิวาส

200
175
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