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ความหมายของขอมูล
วัต ถุประสงคที่สํ าคัญอยางยิ่งของการใชวิช าสถิติก็ คือ เพื่อ เปนเครื่อ งมือ ศึก ษา
คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ คุ ณ สมบั ติ บ างประการของประชากร(Population) โดยประชากร
ประกอบดวยหนวยตัวอยาง (Sampling Units) ทั้งหมดในขอบขายที่เราสนใจจะศึกษา
เชน ประชากรของพนักงานบริษัทแหงหนึ่ง ประชากรของครัวเรือนในจังหวัดตางๆ ใน
ภาคกลาง ประชากรของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตใดเขตหนึ่ง เปนตน
ขอเท็จจริง ซึ่งไดมาจากหนวยตัวอยางในประชากร เราเรียกวา ขอมูล(Data) หรือ
ขอมูลดิบ (Raw Data) โดยมีรายละเอียดของความหมายของขอมูล ดังตอไปนี้
“ ขอมูล ” (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงหรือ ขาวสาร ที่อาจแสดงออกมาในรูปของ
ตัวเลขและไมใชตัวเลข ก็ได เชน สถิติตางๆ ขอมูลที่มีการบันทึกไวแนนอนในรูปของ
รายงาน บทความ ผลการวิจัย ผลการสํารวจ ตลอดจนการ
จดบันทึก หรือคําบอกเลา ซึ่งสามารถนํามาอางอิงได หรือ
ขอมูลจากแผนงาน โครงการที่มีอยูแลว ตลอดจนเสียง
เรียกรอง (Voices) จากผูปฏิบัติงาน กลุมผลประโยชน
หรือประชาชนผูรับบริการหรือสื่อมวลชน (Mass Media)
ตางๆ
1
2

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย.
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ชนิดของขอมูล
อาจจะจําแนกขอมูลไดหลายวิธี เชน จําแนกตามแหลงที่มาของขอมูล จําแนกตาม
ลักษณะการแสดงขอเท็จจริง เปนตน
1. ขอมูลที่แบงตามแหลงที่มาของขอมูล สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ไดจาก
แหลงกําเนิดที่แทจริง คุณภาพและความเชื่อถือไดของขอมูลขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูวิจัย
1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ผูอื่น
ไดรวบรวมมาแลว ผูศึกษาไปรวบรวมมาอีกตอหนึ่ง เชน จํานวนคนเกิด คนตาย สามารถที่
จะรวบรวมมาจากอํ า เภอได ความถู ก ต อ งและความ
เชื่อถือไดของขอ มูลทุติยภูมิ ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูศึกษาในการคัดลอกจากแหลงตางๆ สวนใหญ
ขึ้นกับความสามารถของผูรวบรวมขอมูลครั้งแรกดวย
โอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนจึงมีมากกวาขอมูล
ปฐมภูมิ
2. ขอมูลที่แบงตามลักษณะการแสดงขอเท็จจริง แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือขอมูลที่แสดงขอเท็จจริงที่
เกี่ยวกับหนวยตัวอยาง เปนปริมาณวัดไดเปนตัวเลข รวบรวมไดจากการวัด การสังเกต
การนับ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตางๆ ความถนัดทางดานตางๆ ที่วัดออกมาเปน
คะแนน คุณลักษณะดานจิตพิสัยที่วัดออกมาเปนคะแนน ความสูง อายุ จํานวนคน
ระยะทาง ระยะเวลา ปริมาณน้ําฝน รายได รายจาย เปนตน
2.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ขอมูลที่แสดงขอเท็จจริงที่
เกี่ ย วกั บ หน ว ยตั ว อย า งเป น คุ ณ สมบั ติ ไ ม ส ามารถวั ด เป น ตั ว เลขได แต จ ะแสดงถึ ง
คุณลักษณะของสิ่งนั้น เชน ขอความที่เปนความคิดเห็นหรือทัศนคติ ผลการสังเกตที่เขียน
ในรูปบรรยาย เพศ สีของผม ความถนัด เปนตน
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3. ขอมูลที่แบงตามสภาพของขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมตัวอยาง แบงไดเปน 3
ประเภท คือ
3.1 ขอมูลสวนตัว (Personal Data) คือขอมูลที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงสวนตัวของ
กลุมตัวอยาง เชน ชื่อ สกุล อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา ศาสนา เปนตน
3.2 ขอมูลสิ่งแวดลอม (Environmental Data) คือขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยาง เชน ลักษณะของทองถิ่นที่กลุมตัวอยางอาศัย
3.3 ขอมูลพฤติกรรม (Behavioral Data) คือขอมูลที่เปนคุณลักษณะที่มีอยูใน
ตัวของกลุมตัวอยาง อาจจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ
1) ขอมูลดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือขอมูลที่เปนคุณลักษณะ
ทางดานความสามารถของสมองไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ หรือทางการเรียนรูไมวาจะ
เปนความรู ความเขาใจการวิเคราะหหรืออยางอื่น ความถนัดหรือสติปญญา เปนตน
2) ขอมูลดานจิตพิสัย (Affective Domain) คือขอมูลที่เปนคุณลักษณะ
ทางดานจิตใจไดแก ความสนใจ ความวิตกกังวล แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติ ฯลฯ
3) ขอมูลดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือขอมูลที่เปนดาน
ทักษะทางกาย ไดแก การปฏิบัติ การกระทําสิ่งตาง ๆ

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนหนึ่งของวิธีการดําเนินการทางสถิติหรือวิจัย ซึ่ง
ถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะวาถาเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางถูกตอง ขอมูลที่
ได มี ค วามถู ก ต อ งและมี คุ ณ ภาพ จะทํ า ให ผ ลการวิ เ คราะห ข อ มู ล มี ค วามเชื่ อ ถื อ และ
ผลการวิจัยจะมีความเชื่อถือได ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ขอมูล จึงใหความหมายดังตอไปนี้
“การเก็บรวบรวมขอมูล” (Collection Data) หมายถึง กระบวนการที่จะทําใหได
ขอมูลมาเพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงค การเก็บรวบรวบขอมูล
เริ่มตนจากการวางแผนการเก็บเสียกอน นักสถิติจําเปนที่จะตอง
เก็บขอมูล หรือคนควาดวยตัวเอง แลวจึงทําการเก็บรวบรวมไว
เปนหมวดหมู เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว
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การเก็บรวบรวมขอมูลที่ดีจะทําใหไดขอมูลที่มีความถูกตองและเชื่อถือไดยอมนํามา
ซึ่งผลที่ถูกตองและเชื่อถือได ขอมูลที่ไดรับมาไมถูกตอง และขาดความนาเชื่อถือตั้งแตตน
แลว ถึงแมจะใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติอยางไรก็ไมอาจทําใหผลการวิจัยมีคุณภาพ
ขึ้นมาได

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. แบบสังเกต
เครื่องมือที่เปนแบบสังเกต เปนเครือ่ งมือที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธี
สังเกต การสังเกตหรือวัดคาโดยตรง (Direct observation) ประกอบดวยผูถูกสังเกต และ
ผูสังเกต ซึ่งการรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตนั้นแบงไดเปนสองประเภทคือ
1.1 แบบมีสวนรวม (Participant observation) คือ การสังเกตที่ผูสังเกตเขาไป
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ไปสังเกต เชน เขาไปใชชีวิตอยูในชุมชนนัน้ เมื่อตองการจะ
ศึกษาถึงชีวติ ความเปนอยูของคนในชุมชน
1.2 แบบไมมีสวนรวม (Non- participant observation) คือ การสังเกตที่ผู
สังเกตไมไดเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ที่ไปสังเกตเพียงแตเปนผูสังเกตการณ
เทานั้น
การเก็บขอมูลโดยการสังเกตมีขอจํากัดคือ ถาผูสังเกตไมไดรับการฝกมาอยาง
ดี ความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ไดจากการสังเกตอาจเกิดขึ้นได
โดยผูสังเกตใช
ความรูสึก หรือความคิดของผูสังเกตเขาไปแปลพฤติกรรมที่เห็น โดยอาศัยประสบการณ
เดิมของตนเอง และการใชเวลามากไมเหมาะในการรวบรวมขอมูลในกรณีที่ประชากร
เปาหมายหรือกลุมตัวอยางอยูกระจัดกระจายและมีปริมาณมาก
2. แบบทดสอบ (Test)
เครื่องมือที่เปนแบบทดสอบ เปนเครื่องมือที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ทดสอบ ตรวจสอบ วัด (measure) เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัด (Inventory)
มาตร (Scale) เครื่องมืออื่น (Tool หรือ Instrument) มักจะมีเงื่อนไขในการใชเครื่องมือ
ดังกลาว ซึ่งผูใชตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ขอมูลที่ไดรับอาจตีเปนตัวเลขไดทันที หรือ
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ตองใชผูทําการทดสอบแปลความหรือตีความออกมากอนเปนตัวเลข ดังนั้นขอมูลที่ไดจาก
การทดสอบจะมีลักษณะหลากหลาย
3. แบบสัมภาษณ
เครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสั ม ภาษณ การสั ม ภาษณ เ ป น การประจั น หน า กั น ระหว า งผู ใ ห สั ม ภาษณ
(Interviewee)กับผูทําการสัมภาษณ (Interviewer) การสัมภาษณจะมีลักษณะเหมือนคุย
โตตอบ ซักถามกัน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกตองหรือไม ขึ้นอยูกับผูจดบันทึก
การสัมภาษณ คําถามและวิธีการถามของผูสัมภาษณ ตลอดจนคําตอบและวิธีการตอบของ
ผูใหสัมภาษณ
4. แบบสอบถาม(Questionnaire)
เครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสอบถาม การสอบถามในที่นี้ หมายถึง การหลีกเลี่ยงจากการประจันหนากันแตใช
สื่อสารกันโดยแบบสอบถาม ดังนั้น ขอมูลจากการสอบถามจะถูกตองหรือไมขึ้นอยูกับการ
สรางและใชแบบสอบถาม ตลอดจนคําตอบและวิธีการตอบของผูใหสัมภาษณ
5. แบบฟอรมบันทึก (Data Sheet)
เครื่องมือที่เปนแบบบันทึก เปนเครื่องมือที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
จดบันทึกจากแหลงขอมูล การไดมาซึ่งขอมูลจากแหลงที่มีผูรวบรวมไว เปนขอมูลที่ไมได
รั บ โดยตรง ความคลาดเคลื่ อ นของข อ มู ล เหล า นี้ จึ ง ขึ้ น อยู กั บ แหล ง ที่ ม า วิ ธี ก ารที่
แหลงขอมูลนั้นๆ ใชรวบรวมขอมูล การจดบันทึกขอมูล การแปลขอมูล การเก็บรักษา
ขอมูล และการนําเสนอขอมูล ตลอดจนวิธีการที่ใชจดบันทึก คัดลอกขอมูลของผูใชขอมูล
ขอมูลเหลานี้มักเปนขอมูลในอดีตที่ไมสามารถจะรวบรวมไดโดยตรง
6. แบบตรวจสอบจากรายการ
เครื่อ งมื อ ที่เปน แบบตรวจสอบจากรายการ เปน เครื่ อ งมือ ที่ได จากการเก็ บ
รวบรวมขอมูลโดยตรวจสอบรายชื่อเฉพาะที่ตองการ ความคลาดเคลื่อนของขอมูลเหลานี้
ขึ้นอยูกับวารายชื่อที่นํามาใชเปนหลักฐานนั้นมีความถูกตอง และครบถวนมากนอยเพียงไร
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การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมี 2 แบบ คือ
1. การตรวจสอบจากแหลงความคลาดเคลื่อนของขอมูล
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากแหลงความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่
ไดมาตามวิธีการตางๆ 7 วิธี มีดังนี้
1.1 ขอมูลที่ไดจากการสังเกต
การตรวจสอบขอมูลจากการสังเกตทําไดโดยการตรวจสอบที่แหลงความ
คลาดเคลื่ อ นของการสั ง เกต ซึ่ ง ได แ ก ผู สั ง เกตเป น ใคร มี จํ า นวนกี่ ค น มี ทั ก ษะ และ
ความสามารถในการสังเกตมากนอยเพียงใด เคยรับการฝกหัดดานนี้มามากนอยเพียงใด
โดยปรกติจะตองมีผูทําการสังเกตอยางนอย 2 คน ทําการสังเกตสิ่งเดียวกัน ในชวงเวลา
เดี ย วกั น ผลการสัง เกตจะได รับ การนํ า มาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล อ ง
ระหวางผลการสังเกตทั้งสองนี้
ผูถูกสังเกตก็เปนอีกแหลงหนึ่งที่ตองตรวจสอบวา เปนใคร จํานวนเทาใด
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการสังเกตหรือไม และผูถูกสังเกตรูตัววาจะถูกสังเกตหรือไม
การที่ผูถูกสังเกตรูตัว อาจแสดงพฤติกรรมที่แตกตางจากพฤติกรรมตามธรรมชาติก็ได
โดยปรกติการสังเกตเปนเรื่องที่ตองใชความละเอียด ดังนั้น มักจะกําหนดใหทําการสังเกต
ผูถูกสังเกตทีละคน
พฤติกรรมที่สังเกตก็เปนอีกแหลงหนึ่ง เพราะบางครั้งพฤติกรรมที่สังเกต
นั้นไมชัดเจนพอก็สังเกตไมได โดยปรกติมักจะตองระบุวาจะใหสังเกตพฤติกรรมอะไร และ
ในชวงการสังเกตมักจะตองระบุวาจะใหสังเกตพฤติกรรมอะไร และในชวงการสังเกตมักจะ
ให สั ง เกตที่ ล ะพฤติ ก รรมตามช ว งเวลาที่ กํ า หนด เช น 10 วิ น าที สภาพการณ ห รื อ
สภาพแวดลอมในชวงการสังเกต มักกอใหเกิดความคลาดเคลื่อน เชน เปนสภาพการณที่ผู
ถูกสังเกตรูตัววาจะถูกสังเกตเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมหรือไมแสดง หรือแสดงพฤติกรรม
อื่นก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดสภาพแวดลอมใหดูเปนธรรมชาติมากที่สุด หรือใหแนใจวาจะ
ไมกระทบกระเทือนผูถูกสังเกต
ขอมูลจากการสั งเกต ผูถูก สังเกตแต ละคน แตละเวลา แต ละสถานที่นี้
จะตองมีลักษณะที่เปรียบเทียบกันได หรือมีความเปนมาตรฐานเดียวกันใหมากที่สุด
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1.2 ขอมูลที่ไดจากการทดสอบ
แหลงความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ไดจากการทดสอบนี้ก็คือเครื่องมือที่
ใชทดสอบ มีความเชื่อถือมากนอยเพียงใด ความเชื่อถือไดในที่นี้หมายความถึงมีความตรง
(Validity) ตามสิ่งที่ตองการจะทดสอบ มีความเที่ยง (Reliability) ในสิ่งที่ตองการจะทดสอบ
มีความเปนปรนัย (Objectivity) ในสิ่งที่จะทดสอบ นอกจากนี้เมื่อนําเครื่องมือนี้ไปทดสอบ
กับกลุมแลว มีวิธีการทดสอบที่สอดคลองตรงตามเงื่อนไขที่เครื่องมือนี้ระบุไวทุกประการ มี
การใหการทดสอบดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน มีการตรวจและใหคาหรือคะแนนเปนไป
ตามคู มื อ หรื อ เกณฑ และการแปลผลทํ า โดยผู ที่ ไ ด รั บ การฝ ก หั ด และเป น ไปอย า งได
มาตรฐานดวย
ความคลาดเคลื่อนอีกประการหนึ่งของขอมูลที่ไดจากการทดสอบ ก็คือ ทํา
การทดสอบกับกลุมเปาหมายตรงตามวัตถุประสงค ตามวัน เวลา สถานที่ ที่คลายคลึงกัน
หรือไม
1.3 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
การตรวจสอบแหลงความคลาดเคลื่อนของขอมูลจากการสัมภาษณ ก็คือ
การตรวจสอบวาผูถูกสัมภาษณคือใคร มีคุณสมบัติครบถวน และเหมาะสมกับขอมูลที่
ตองการหรือไม ผูทําการสัมภาษณคือใคร จํานวนเทาใด สัมภาษณดวยขอคําถามวาอะไร
ใชเวลานานเทาใด สัมภาษณที่ไหน เมื่อไร ผูจดบันทึกเปนใครทั้งผูทําการสัมภาษณและผู
จดบันทึกไดรับการฝกหัด อบรม และมีความรูเรื่องนี้ยังตองพิจารณาบันทึกที่จดวาเชื่อถือ
ไดหรือไม บันทึกทุกประเด็นหรือไม และขอมูลที่บันทึกเปนการจดทุกคําพูดหรือแปลความ
สรุปความ
1.4 ขอมูลที่ไดจากการสอบถาม
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของไดแก แบบสอบถามที่สรางอยางระมัดระวัง และใช
อยางถูกวิธี เปนแบบสอบถามที่ดีหรือไม การตอบแบบสอบถามผูตอบคือใคร สอดคลอง
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการรวบรวมข อ มู ล หรื อ ไม ผู ใ ห ข อ มู ล ที่ ต อ งการคื อ ผู ต อบ
แบบสอบถามหรือไม จํานวนแบบสอบถามที่ไดคืนมาครบหรือใกลเคียงกับจํานวนที่ตั้งไว
หรือไม การแจกแจงขอมูลทําโดยใคร มีความนาเชื่อถือเพียงใด
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1.5 ขอมูลที่ไดจากการบันทึกไว
ขอมูลประเภทนี้มีความคลาดเคลื่อนตั้งแตแหลงที่บันทึกมีความเชื่อถือได
มากน อ ยเพี ย งใด ใครในแหล ง นั้ น เป น ผู บั น ทึ ก บั น ทึ ก อย า งไร ได ข อ มู ล มาอย า งไร
ตรวจสอบกับแหลงปฐมภูมิหรือไม เปนการแปลความ ตีความ ขยายความดวยหรือไม และ
มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุติยภูมิหรือไม
1.6 ขอมูลจากรายการ (list) ตองตรวจสอบวาไดมาอยางไร ใครเปนผูทํา
รายการ มีความสมบูรณครบถวนหรือไม เชน รายการหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนรายการที่ทุกหนวยงานควรจะมีหรือไม เปนตน
2. การตรวจสอบโดยวิธีการทางสถิติ
การตรวจสอบแบบนี้ ไดแก การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมขอมูล
เปนคาความเที่ยง ความตรง การตรวจสอบความแตกตางคาสถิติกับคาพารามิเตอร โดย
ใชวิธีการทางสถิติสรุปอางอิง การคํานวณคาความคลาดเคลื่อนจากการวัด และความคลาด
เคลื่อนจากการสุม เปนตน

การนําเสนอขอมูล (Presentation of Data)
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล มาได แ ล ว ระเบี ย บวิ ธี ส ถิ ติ ขั้ น ต อ ไปก็ คื อ การนํ า เสนอ
ขอมูล การนําเสนอที่ดีมิไดหมายความวาเปนการเสร็จสิ้นของการดําเนินงานทางสถิติ แต
การนําเสนอที่ดีจะชวยปูพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล เพราะขอความจริงตางๆ ตลอดจน
การเปรียบเทียบขอมูลจะไดรับการนําเสนอใหแลเห็นเดนชัด ความเขาใจของผูใชสถิติใน
เรื่องการนําเสนอขอมูล จะชวยใหสามารถใชขอมูลเหลานั้นไดอยางฉลาดและถูกตอง
ในการนําเสนอขอมูลอาจทําไดทั้งอยางไมมีแบบแผนและอยางมีแบบแผน กลาวคือ
การนําเสนออยางไมมีแบบแผน หมายถึง การนําเสนอที่ไมมีกฎเกณฑอะไรที่จะตองถือ
เปนหลักมากนัก การนําเสนอแบบนี้ไดแก การแทรกขอมูลลงในบทความและขอเขียน
ตางๆ
สวนการนําเสนออยางมีแบบแผนนั้น เปนการนําเสนอที่จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน ตัวอยางการนําเสนอแบบนี้ ไดแก การนําเสนอใน
รูปตาราง รูปกราฟ และรูปแผนภูมิ เปนตน
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1. การนําเสนอในรูปตาราง (Tabular presentation) ขอมูลตางๆ ที่เก็บ
รวบรวมมาไดเมื่อทําการประมวลผลแลวจะอยูในรูปตาราง สวนการนําเสนออยางอื่นเปน
การนําเสนอโดยใชขอมูลจากตาราง

ขอมูลทัว่ ไป
การปกครองทองที่
จังหวัด

3

การปกครองทองถิ่น

พื้นที่
(ตร.กม.)
อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

ประชากร

ครัวเรือน

99
55
75

634,376
646,121
700,525

141,511
121,734
160,062

4

40

283,377

64,520

277,865

72,916

อบจ.

เทศบาล

อบต.

12
8
14

นราธิวาส

1,940.356
4,521.078
4,475.430

12 115 638
8 58 376
13 77 588

สงขลา (4 อ.)

2,966.760

4

40

360

1
1
1
-

สตูล

2,478.997

7

36

277

1

6

34

รวม

16,382.621 44 326 2,239 4

44

303 2,542,264 560,743

ปตตานี
ยะลา

2. การนําเสนอดวยกราฟเสน (Line graph) เปนแบบที่รูจักกันดีและใชกันมาก
ที่สุดแบบหนึ่ง เหมาะสําหรับขอมูลที่อยูในรูปของอนุกรมเวลา เชน ราคาขาวเปลือกใน
เดือนตางๆ ปริมาณสินคาสงออกรายป เปนตน

3. การนําเสนอดวยแผนภูมิแทง (Bar chart) ประกอบดวยรูปแทงสี่เหลี่ยมผืนผา
ซึ่งแตละแทงมีความกวาง/ ความหนาเทาๆ กัน โดยจะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนของ
แกนพิกัดฉากก็ได
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4. การนําเสนอดวยรูปแผนภูมิวงกลม (Pie chart) เปนการแบงวงกลมออกเปนสวน
ตางๆ ตามจํานวนชนิดของขอมูลที่จะนําเสนอ
การจัดสรรงบประมาณป 2551
จัดสรรตามเกณฑป 2550
- จัดสรรเทากัน

รอยละ 90

- จํานวนประชากร
- ความผกผั1นของรายได
ตอครัวเรือน2
3
- สัดสวนคนยากจน

งบบริหารจัดการ
และติดตามผล
รอยละ 1

จัดสรรตามวิสัยทัศน
และแผนการ
ขับเคลื่อนของจังหวัด
รอยละ 9

การเก็บรวบรวมขอมูล นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง เพราะถาเก็บขอมูลไม
ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว จะทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนไมตรงกับที่ตองการ แมจะ
ใชวิธีการวิเคราะหใดๆ ก็ตามก็มิอาจชวยใหขอมูลนั้นดีขึ้น ถูกตองมากขึ้นได



