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   37บทที่ 3 ค่าสถิติที่ ใช้ประเมินการกระจายของข้อมูล   

มาท�าความเข้าใจความแปรปรวนด้วย
ตัวอย่างเวลามาถึงของรถเมล์

3-2

ตาราง 3-1 เป็นข้อมูล (สมมติ) ตลอดช่วง 5 วันว่ารถเมล์เที่ยว 7:30 น. 

จริง ๆ มาถึงกี่โมง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้ง 5 ตัวเท่ากับ 31 จึงถือได้ว่ารถเมล์คันนี้

โดยเฉลี่ยแล้วถึงป้ายเวลา 7:31 น.

แต่อย่างที่เห็น เวลาที่รถเมล์มาถึงจริง ๆ กระจายอยู่รอบค่าเฉลี่ย 31 

นาที บ่งว่ารถเมล์มาถึงป้ายเวลาแตกต่างกันไป ถ้าอย่างนั้นที่ว่า “แตกต่าง 

กันไป” นี้แตกต่างกันเท่าไร เราจะวัดอย่างไรดี

สิ่งแรกที่ท�าแล้วได้ประโยชน์คือ หักลบค่าเฉลี่ยจากข้อมูลทั้ง 5 ตัวก่อน 

ได้เป็นตาราง 3-2 ตารางนีแ้สดงว่าข้อมลูแต่ละตวัมากหรอืน้อยกว่าค่าเฉลีย่เท่าไร 

ค่าบวกแปลว่ามากกว่า ค่าลบแปลว่าน้อยกว่า ในวิชาสถิติเรียกค่าตัวเลขนี้ว่า  

“ส่วนเบี่ยงเบน (deviation)” เห็นส่วนเบี่ยงเบนน้ีแล้ว เราจึงรู้ว่าเมื่อเทียบกับ 

ค่าเฉลี่ย (ค่าตัวเลขที่เลือกมาเป็นตัวแทนการแจกแจง) แล้ว เวลาถึงป้ายกระจาย

แบบที่ตอนช้าอาจช้าได้ถึง 3 นาที ส่วนตอนเร็วก็เร็วได้ถึง 4 นาที (ดูตาราง 3-3 

ประกอบ)

เวลาถึงป้ายของรถเมล์เที่ยว 7:30 น. ตลอดช่วง 5 วันตาราง 3-1

31 27 29 34 33

หน่วย นาที

เทียบกับค่าเฉลี่ย 7:31 น. แล้ว...ตาราง 3-2

+1 -4 -2 +3 +2

หน่วย นาที
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“ส่วนเบี่ยงเบน” ของเวลาถึงป้ายตาราง 3-3

+1 -4 -2 +3 +2

ต่อไป ค่าตวัเลขทีเ่ราต้องการกค็อืค่าตัวเลขที่เป็นตัวแทนค่าหนึ่งซึ่งย่อ 

ส่วนเบีย่งเบนท้ัง 5 ค่านี ้แต่หากลองค�านวณดจูะรูว่้าใช้ค่าเฉลีย่เลขคณติ (คอืจบับวก

กันแล้วหารด้วยจ�านวนตวั) ตรง ๆ ไม่ได้

เพราะเราจะได้ว่า

{(+1) + (–4) + (–2) + (+3) + (+2)} ÷ 5 = 0 ÷ 5 = 0

ความจริงพสิจูน์ได้ว่าไม่ว่าข้อมลูชดุใด หาส่วนเบีย่งเบน แล้วหาค่าเฉลีย่

เลขคณิตของส่วนเบี่ยงเบนเหล่านั้นอีกที จะได้ศูนย์ (ใครอยากทราบเหตุผล  

ขอให้ดูเนื้อหาเสริมท้ายบทนี้) แต่ต่อให้ไม่รู้ว่า “ต้องเป็นศูนย์เสมอ” คิดตาม 

ความรู้สึกก็น่าจะพอเดาได้ว่าวิธีนี้ไม่ควรได้ผล เพราะถ้าจับมาเฉลี่ยทั้งที่ยังมีติด

เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ ก็เห็นได้ชัดว่าเลขบวกกับเลขลบจะหักล้างกัน 

จนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเล็กลงอยู่แล้ว หากเป็นอย่างนี้ก็ไม่เหมาะจะเป็นค่าสถิติที ่

เราต้องการ เพราะรถเมล์จะมาช้าหรือมาเร็ว 3 นาทีก็แสดงว่ามาไม่ตรงเวลา  

หากทั้งสองค่าหักล้างกันหายไป ย่อมไร้ความหมาย

ถ้าอย่างนั้น ค�านวณด้วยค่าเฉลี่ยแบบใดจึงจะดี

เราต้องหาค่าเฉลีย่ทีค่่าบวกกบัค่าลบไม่หกัล้างกนั ในเรือ่งน่ารูข้องบทก่อน เรา

ม ี “รากก�าลงัสองเฉลีย่” ทีม่สีมบตัติามนัน้ “รากก�าลงัสองเฉลีย่” ได้จากการจบัค่า 

ตัวเลขท่ีต้องการเฉลีย่มายกก�าลงัสองให้หมด บวกกนั หารด้วยจ�านวนตวั แล้วถอด 

รากทีส่อง จะได้เป็นค่าตวัเลขหนึง่ระหว่างค่าสงูสดุกบัต�า่สดุของบรรดาตวัเลขทีใ่ช้  

ถ้าเฉลีย่แบบน้ี ยกก�าลงัสองแล้วเครือ่งหมายตดิลบจะหายไป จงึไม่เกดิการหกัล้างกนั

ลองมาลงมอืค�านวณจรงิกนั เริม่จากจบัส่วนเบีย่งเบนยกก�าลงัสองแล้วหา 

ค่าเฉลีย่ก่อน
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(+1)2 + (-4)2 + (-2)2 + (+3)2 + (+2)2

5

(+1)(+1) + (-4)(-4) + (-2)(-2) + (+3)(+3) + (+2)(+2)
5=

1 + 16 + 4 + 9 + 4
5

= 6.8=

ค่าสถิติท่ีได้ในข้ันนี้ (ไม่ใช่รากก�าลังสองเฉลี่ยเพราะยังไม่ได้ถอดราก 

ที่สอง) เรียกว่า “ความแปรปรวน (variance)” เป็นปริมาณที่วัดการกระจายของ

ข้อมูล และมีสมบัติที่ยอดเยี่ยมยิ่งในทางคณิตศาสตร์

แต่ถ้าใช้ความแปรปรวน “แสดงสภาพการกระจาย” โดยตรง จะมจีดุอ่อน 

2 จุดคือ อย่างแรก “ตัวเลขที่แสดงการกระจายมีค่ามากเกินไป” อย่างเช่น ค่าของ

ส่วนเบี่ยงเบน ไม่ว่าบวกหรือลบอย่างไรก็แค่ราว 4 แต่ความแปรปรวนกลับ 

ออกมาเป็น 6.8 จงึใหญ่กว่าพอด ูอกีทัง้จดุอ่อนอย่างทีส่องกค็อื “หน่วยเปลีย่นไป” 

ข้อมูลเดิมหน่วยเป็น “นาที” แต่ตอนคิดความแปรปรวน เรายกก�าลังสอง หน่วย 

จึงกลายเป็น “นาท2ี”

ทั้งสองจุดแก้ได้ด้วยการถอดรากที่สองของความแปรปรวนให้เป็น “ราก

ก�าลังสองเฉลี่ย” (เราไม่ท�าอย่างนั้นแต่ต้น แต่พักยกตรงค่าสถิติ “ความแปรปรวน” 

เพราะต่อไปต้องใช้ความแปรปรวนเป็นเครื่องมือในเรื่องสถิติเชิงอนุมานด้วย)

เมื่อถอดรากที่สองของความแปรปรวนก็จะได้ 6.8  = ประมาณ 2.61 

แบบน้ีค่อยดูเหมือนค่าเฉล่ียของบรรดาส่วนเบี่ยงเบนขึ้นมาหน่อย อีกทั้งหน่วยยัง

กลับมาเป็น “นาที” อย่างที่ควรจะเป็น ค่าสถิตินี้เรียกว่า “ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)” ซึ่งก็คือรากก�าลังสองเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนนั่นเอง  

เรานิยมย่อด้วยอักษรตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษว่า “S.D.” ที่ขอให้จ�าให้แม่น 

หนังสือเล่มนี้ก็จะใช้ตัวย่อว่า S.D. อยู่เรื่อย ๆ เช่นกัน
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º··Õè

จุดเริ่มตนของการคาดการณเชิงสถิติ, 

“ทํานาย” ดวยการแจกแจงปกติ

8

เรำ “ท�ำนำย” ดวยควำมรูเรื�อง
กำรแจกแจงปกติได

8-1

ผู้เขียนอธิบายแล้วทั้งในเนื้อหาหลักและเน้ือหาเสริมของบทท่ี 7 ว่า 

“ข้อมูลที่เก็บได้ในชีวิตประจ�าวันจ�านวนมากเป็นการแจกแจงปกติ” จึงน่าคิดว่า 

“ถ้าปรากฏการณ์ไม่แน่นอนที่เราสนใจ มองว่าเป็นการแจกแจงปกติได้ แล้วเราใช้

สมบัติของการแจกแจงปกติท�านายอะไรบางอย่างได้หรือไม่”

ใช่แล้ว คิดอย่างนั้นถูกต้อง และความคิดน้ีเองก็คือจุดเริ่มต้นของ 

“การคาดการณเชิงสถิติ”

ลองเริ่มจากกรณีรู ้ว ่าปรากฏการณ์ที่สนใจเป็น “การแจกแจงปกติ

มาตรฐาน” กันก่อน สมมติเราอยากท�านายข้อมูลที่จะปรากฏต่อไป ความรู้ที่เรามี

ก็คือ “ไม่รู้ว่าข้อมูลที่จะปรากฏต่อไปเป็นเท่าไร แต่รู้ว่าความถ่ีสัมพัทธ์ตรงกับ
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การแจกแจงปกติมาตรฐาน” ถ้าอย่างนั้นเราควรท�านายว่าเป็นค่าใดดี ประเด็นนี้

เราลองมาดฮูสิโทแกรมของการแจกแจงปกตมิาตรฐานกนัอกีคร้ังดกีว่า (ภาพ 8-1)

ฮิสโทแกรมของการแจกแจงปกติมาตรฐานภาพ 8-1

0.045
0.04

0.035
0.03

0.025
0.02

0.015
0.01

0.005
0

−2.4 −2.1 −1.8 −1.5 −1.2 −0.9 −0.6 −0.3 2.42.11.81.51.20.90.60.30

ทำนายใกล 0 จะถูกงายขึ้น

ถ้าต้องการท�านายให้ถกู ยทุธวธิทีีถ่กูต้องย่อมเป็นการเดาค่าที ่“มโีอกาส

ออกมาก” ความสูงของแท่งกราฟในฮิสโทแกรมแสดงความถี่สัมพัทธ์ที่ข้อมูลน้ัน

ปรากฏ ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสก็เกิดขึ้นมากหรือน้อยก็ได้ เราเห็นแท่งกราฟสูงตรง  

“ใกล้ ๆ 0” ดังนั้นถ้าท�านาย “ใกล้ 0” ย่อมเป็นยุทธวิธี “ท�านายให้ถูก” ที่ดี

อย่างไรกต็าม การท�านาย “ตวัเลขตวัเดยีว” ย่อมไม่มทีางถกูต้องแน่นอน 

เพราะอย่างทีอ่ธบิายแล้ว ไม่ว่าค่าตวัเลขใดกป็รากฏเป็นข้อมลูในการแจกแจงปกติ

มาตรฐานทั้งนั้น โอกาสถูกจึงเท่ากับ “เศษ  1 ส่วนอนันต์” =  0 ดังนั้นเราจึงควร

ท�านายแบบขยายขอบเขตเป็น “ตั้งแต่ ... ถึง ...” มากกว่า

สมมติถ้าเราท�านายว่า “มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.1” จะเป็นอย่างไร

ดูจากฮิสโทแกรมจะเห็นว่าความถ่ีสัมพัทธ์ของข้อมูลในช่วงน้ีอยู่ที่ราว 

0.04 นั่นคือข้อมูลที่แจกแจงปกติมาตรฐานราว 4% มีค่าอยู่ในช่วงนี้ ดังนั้นหาก

ท�านายว่า “มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.1” ก็กล่าวได้ว่ามีโอกาสถูก 4% แต่ “ค�าท�านาย”  

มีโอกาสถูกแค่นี้น่าจะยังน้อยเกินไป แบบนี้คือท�านายแทบไม่ถูกเลย
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ถ้าอย่างนั้นควรท�านายช่วงใดดี จึงจะสามารถเพิ่มความแม่นย�าของ  

“ค�าท�านาย” จนเราพอใจได้

กรณีอย่างนี้ “สมบัติของการแจกแจงปกติมาตรฐานข้อที่ 2” ที่อธิบาย 

ในบทก่อนมีประโยชน์ สมบัติดังกล่าวบอกว่า “ข้อมูลในช่วงตั้งแต่ –1 ถึง + 1  

มีความถี่สัมพัทธ์เท่ากับราว 68.26%” ดังนั้นถ้าท�านายช่วง “มีค่าต้ังแต่ –1  

ถึง +1” ก็จะมีโอกาสท�านายถูกราว 68.26% ถือว่าเป็นค�าท�านายที่ค่อนข้าง 

ถูกต้องอยู่

ช่วงท�ำนำยถูก 95% ของกำรแจกแจงปกติ
มำตรฐำน

8-2

หัวข้อก่อนเราเห็นแล้วว่า เมื่อท�านายค่าของข้อมูลตัวหน่ึงในชุดข้อมูล 

ทีแ่จกแจงแบบปกตมิาตรฐานก่อนจะรูจ้รงิ ๆ  ว่าข้อมลูตวันัน้มค่ีาเท่าไร ถ้าท�านาย

ว่า “มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.1” จะมีโอกาสถูกราว 4% แต่ถ้าท�านายว่า “มีค่าตั้งแต่  

–1 ถึง +1” จะมีโอกาสถูกราว 68.26% ถ้าอย่างนั้นพวกเราควรตั้งเป้าหมายที่ 

“โอกาสท�านายถูก” ระดับไหน ท�านายเป็นช่วงใดจึงจะดี

ก่อนอื่น ดูฮิสโทแกรมจะเห็นว่าถ้าต้องการให้โอกาสท�านายถูกเพิ่มขึ้น 

ก็ต้องขยายช่วงกว้างขึ้น ถ้าขยายถึงที่สุดเป็น “ตั้งแต่ –∞ ถึง +∞” ก็จะท�านาย

ถูกร้อยทั้งร้อย (เพราะครอบคลุมท้ังฮิสโทแกรมแล้ว) แต่ค�าท�านายแบบน้ีจะโดน

ครหาได้ว่าพูดเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่ ไม่ได้ประโยชน์อะไร

ดังนั้นเราจึงต้องท�านายเป็นช่วงจ�ากัด แต่ท�าแบบน้ันก็ต้องเตรียมใจว่า 

มีโอกาสพลาดอยู่บ้าง (เพราะเราตัดฮิสโทแกรมส่วนหนึ่งทิ้งไป) ดังนั้นประเด็น 

คือพลาดแค่ไหนจึงจะยังยอมรับได้ ซึ่งโดยปกติ ผู้ใช้วิชาสถิติจะเป็นผู้ก�าหนด 

“โอกาสท�านายถูก” นี้ตามสถานการณ์
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ช่วงปกติที่ใช้กันก็คือช่วงที่ “ท�านายถูก 95%” หรือไม่ก็ “ท�านายถูก 

99%” หนังสอืเล่มนีจ้ะพดูถงึแบบ “ท�านายถกู 95%” เพราะเป็นแบบทีท่ัว่โลกนยิม

ใช้มากที่สุด การเลือกช่วงที่ “ท�านายถูก 95%” พูดกลับกันก็คือการเตรียมใจว่า 

“จะท�านายผิด 5%” ด้วย

อนึ่ง ดูเหมือนคนเราจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดน้อยกว่า 5%  

(เช่น ทอยเหรียญแล้วออกก้อยติดกัน 5 ครั้ง) ถือเป็นเรื่อง “แปลก” “หาได้ยาก” 

ไม่ก็ “มีพิรุธ” ดังนั้นต่อให้มีโอกาสบังเอิญท�านายผิด 5% คนก็ยอมรับค่าน้ีได้ว่า 

“คงมีเรื่องพิกล ๆ ที่ปกติไม่เกิด ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้” นั่นเอง

บททีแ่ล้วเรากล่าวถงึกฎทีว่่า “ค่าตัง้แต่ –2 ถงึ +2” มคีวามถีส่มัพทัธ์ราว 

95.44% ดงัน้ันจะใช้ช่วงนีท้�านายกไ็ด้ แต่ในวชิาสถติเิราพยายามเลอืกช่วงให้โอกาส

ถูกเท่ากับ 95% พอดีเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้นเพื่อก�าจัด 0.44 ที่เกินมา เราจึงหด

ช่วงลงเล็กน้อยเป็น “ตั้งแต่ –1.96 ถึง +1.96” แทน เรียกว่าเป็น “ช่วงท�านายถูก 

95%” (ความจริงค่านี้ก็ไม่ได้เป็น 95% เป๊ะ ๆ แต่ในวิชาสถิติถือว่าใช้ค่า 1.96 

พอดี ไม่เขียนค�าว่า “ประมาณ”) สรุปเป็นกฎอีกครั้งก็คือ

❖ ช่วงท�ำนำยถกู 95% ของกำรแจกแจงปกตมิำตรฐำน

ช่วงท�านายถูก 95% ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน คือตั้งแต่ –1.96 

ถึง +1.96

แล้วเราควรมอง “ช่วงท�านายถูก 95%” ท่ีว่านี้อย่างไร อย่างแรก 

ก็ประเมินได้ว่า “ในแง่หนึ่งก็ถือว่ากล้าท�านายไม่เบา” เพราะตามหลักแล้วในการ

แจกแจงปกติมาตรฐาน ไม่ว่าตัวเลขใดตั้งแต่ –∞ ถึง +∞ ล้วนออกมาได้ทั้งสิ้น 

ดังนั้นการท�านายว่าค่าจะตกอยู่ในช่วงส้ัน ๆ เพียง “ต้ังแต่ –1.96 ถึง +1.96”  

จึงถือว่ากล้าหาญมาก
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คนทีไ่ม่รูเ้รือ่งการแจกแจงปกตมิาเหน็คณุท�านายอย่างนีแ้ล้วถกูเกอืบหมด 

เขาคงคิดว่าคุณมีพลังวิเศษเป็นแน่ แต่สิ่งถัดมาที่พึงระลึกไว้ด้วยก็คือ “ท�านาย 

วิธีนี้คือพร้อมเสี่ยงจะพลาด 5%”

ใครที่เข้าใจกฎทางวิทยาศาสตร์ว่า “ข้อเท็จจริงบอกอย่างไรก็ต้องเป็น

อย่างนั้น” เห็นแบบนี้แล้วอาจเป็นกังวล แต่ระเบียบวิธีทางสถิตินั้นไม่เหมือนกฎ

ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา (เช่น “ปล่อยวัตถุบนโลก วัตถุจะตกสู่พื้นดิน”) ในแง่ว่า 

“ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องถูกร้อยทั้งร้อยตั้งแต่ต้น” ดังน้ันมองแนวคิดเร่ืองช่วง

ท�านายถูก 95% ว่าโอกาสพลาด 5% คือการยอม “ไม่แม่นย�า” เพื่อท�านายช่วง

ที่ค่อนข้างแคบได้จะดีกว่า

ตรงนี้ผู้อ่านท่ีระมัดระวังคงสงสัยว่า “แต่ช่วงที่ความถี่สัมพัทธ์เท่ากับ 

95% ก็มีอีกตั้งเยอะแยะไม่ใช่หรือ ?” เรื่องนี้ก็ถูกอย่างคุณสงสัย อย่างเช่น  

ถ้าเลื่อนสักหน่อย เป็น “ตั้งแต่ –2.1 ถึง +1.86” ความถี่สัมพัทธ์ก็เท่ากับ 95% 

เช่นกนั แต่ผูอ่้านท่านใดสญัชาตญาณแรงคงมองออกว่าถ้าท�าอย่างนี ้ความแม่นย�า 

ของค�าท�านายจะลดลงด้วย

เพราะช่วง “ตั้งแต่ –1.96 ถึง +1.96” ยาว 3.92 แต่ช่วง “–2.1 ถึง 

+1.86” ยาว 3.96 นั่นเอง อย่างหลังท�านาย “ช่วงกว้างกว่า” เมื่อมองมุม 

ความแม่นย�าของค�าท�านาย ช่วงท�านายยิ่งแคบก็ยิ่งดี 

สภาพจริง เราคงใช้ค�าท�านายนั้นเตรียมการอะไรบางอย่าง ดังน้ันยิ่ง

ท�านายช่วงแคบได้ก็ยิ่งเตรียมตัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดูจากที่ฮิสโทแกรม

สมมาตรซ้ายขวาและยิ่งใกล้แกนสมมาตรความถี่ยิ่งมากแล้ว จึงคงเห็นแล้วว่าควร

เลือก “ช่วงที่สมมาตรซ้ายขวา” เพื่อให้ได้ช่วงท่ีสั้นที่สุดในบรรดาช่วงที่โอกาส

ท�านายถูกเท่ากัน
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