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Abstract 
  
 The beauty of science is the relationship, perfectly consistent among sciences. 
Statistics is a branch of mathematics attempting to use numbers to explain natural 
phenomena by reason. Quantitative research relies on statistics as a tool to explain 
observed and measured natural phenomena. Because research is a search for truth 
in nature. This article aims to explain by offering examples that illustrate the 
relationship among statistics, research and nature in statistical reasoning. 
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อนุสนธิจากบทความวิชาการ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถิติ การวิจัยและธรรมชาติ ผู้เขียน
ได้เขียนไว้ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 18(1) มกราคม-มิถุนายน 2561. ซึ่งได้
อธิบายความสัมพันธ์ของศาสตร์กับธรรมชาติ และมโนทัศน์ที่ส าคัญไว้ ในบทความนี้จักได้ขยายมโน
ทัศน์ของศาสตร์กับธรรมชาติ ต่อจากบทความนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นความงามในความสัมพันธ์เหล่านั้น 

ในเบื้องต้นได้ทราบกันแล้วว่าบรรดาศาสตร์ทั้งหลายในโลกเดิมเรียกกันว่า “ปรัชญา” แต่
ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) และศาสตร์สังคม (Social 
Science) ปรัชญาเปรียบเป็นมารดาแห่งศาสตร์ โดยทั้งสองศาสตร์นั้นพยายามหาความจริง (ความรู้ ) 
เกี่ยวกับกฎธรรมชาติ และกฎมนุษย์ ซึ่งกฎธรรมชาตินั้นมีความคงที่แน่นอนในเรื่องความเป็นสาเหตุ
ระหว่างเหตุและผล ไม่ขึ้นอยู่กับกาลและเทศ ส่วนกฎมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับกาล และเทศ ปนไปด้วย
ค่านิยมหรือคุณค่า กฎนี้จึงไม่คงที่/ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามยังนับว่ามีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะเหตุว่าการด ารงชีวิตของมนุษย์นั้น นอกจากจะต้องรู้และปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎธรรมชาติแล้ว ยังคงต้องรู้และปฏิบัติตามกฎของมนุษย์ (เช่น กฎหมาย จารีต ฯลฯ) ด้วย จึงจะ
ท าให้ชีวิตมีความสงบสุขได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องท าความเข้าใจให้ดี 

นิยามกฎธรรมชาติ 

ในพุทธศาสนานิยามการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติเป็น 5 นิยามหรือเรียกอีกอย่างว่ากฎแห่ง
การเปลี่ยนแปลงหรือกฎธรรมชาติ คือ  
 1. อุตุนิยาม (Physical laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ 
โดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ เช่น ลมฟ้าอากาศ 
ฤดูกาล ฝนตกฟ้าร้อง การที่ดอกบัวบานกลางวัน หุบกลางคืน การที่น้ าปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้งาม การที่คน
ไอหรือจาม การที่สิ่งทั้งหลายผุพังเน่าเปื่อย เป็นต้น แนวความคิดของท่านมุ่งเอาความผันแปรที่เนื่อง
ด้วยความร้อนหรืออุณหภูมิ 
 2. พีชนิยาม (Biological laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ หรือที่เรียก
กันว่าพันธุกรรม เช่น หลักความจริงที่ว่าพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้น พืชมะม่วงก็ออกผลเป็นมะม่วง เป็น
ต้น 
 3. จิตตนิยาม (Psychological laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต 
เช่น เมื่ออารมณ์ (สิ่งเร้า) กระทบประสาทจะมีการรับรู้เกิดข้ึนจิตจะท างานอย่างไร คือมีการไหวแห่ง 
ภวังคจิต ภวังคจิตขาดตอน แล้วมีอาวัชชนะแล้วมีการเห็น การได้ยิน มีสัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ หรือ
เมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดข้ึนจะมีเจตสิกอะไรบ้างประกอบได้ หรือประกอบไม่ได้เป็นต้น 
 4. กรรมนิยาม (Moral laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ
กระบวนการก่อการกระท าและการให้ผลของการกระท า หรือพูดให้จ าเพาะลงไปอีกว่า กระบวนการ
แห่งเจตน์จ านงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่าง ๆ พร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องสม
กัน เช่น ท ากรรมดี มีผลดี ท ากรรมชั่ว มีผลชั่ว เป็นต้น 
 5. ธรรมนิยาม (General laws) หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการ
ที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างที่เรียกกันว่า ความเป็นไปตามธรรมดา เช่นว่า 
สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและดับไป เป็นธรรมดา คนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ธรรมดา
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ของคนยุคนี้มีอายุขัยประมาณร้อยปี ไม่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นธรรมดาของสิ่ง
ทั้งหลายที่เป็นสภาพไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้น และไม่เป็นอัตตา ดังนี้เป็นต้น  
 ความจริงกฎ 4 อย่างแรกย่อมรวมลงในกฎที่ 5 คือ ธรรมนิยามทั้งหมด หรือจ าแนกออกไป
จากธรรมนิยามนั่นเอง หมายความว่า ธรรมนิยามมีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้ง 5 ข้อ 

กฎธรรมชาตินี้โดยสรุปแล้วคือกฎที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรเหตุและตัว
แปรผลตามธรรมชาติ ในสาระของวิจัยและสถิติ ก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ร่วม (Correlation) และ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relation) ไว้ได้อย่างสอดรับกัน และดังที่กล่าวมาแล้วว่า สถิติไม่ได้
บอกความเป็นสาเหตุในธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรเพราะสถิติอาศัยทฤษฏีความน่าจะ
เป็นซึ่งไม่ทราบสาเหตุให้เกิดและไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้ แตต่ัวสถิติสามรถอธิบายธรรมชาติได้ 

ซึ่งในประเด็นนี้จึงเป็นหน้าที่ของการวิจัยซึ่งเป็นญาณวิทยาที่จะค้นคว้าหากฎต่าง ๆ ของการเกิดขึ้น 
(ปรากฏว่ามี) และการดับไป (ไม่เกิดข้ึน/ปรากฏว่าไม่มี) ได้ซึ่งผลของการวิจัยนี้จะต้องน าไปสู่ความจริง
ซึ่งเรียกว่า “ความรู้” คือความรู้ว่าอะไรจริงและความรู้ว่าอะไรไม่จริง การรู้ความจริงก็คือการรู้กฎ
ธรรมชาตินั่นเอง และการรู้ความจริงที่กล่าวนี้ คือ การรู้กฎและการปฏิบัติได้ตามกฎนั้นด้วย 

เก็บตกจากการสนทนา 

คราวหนึ่งมีอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ไปงานศพและได้พบกับอาจารย์ฟิสิกส์ อาจารย์สอน
คณิตศาสตร์ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เมื่อเกิดมรณานุสติ และท าให้เกิดการสนทนากันในงานสวดพระ
อภิธรรม อาจารย์สอนฟิสิกส์ท่านนั้นพูดว่า “อาจารย์… ที่จริงแล้วคนเรามันไม่ได้ตายนะ เพราะสสาร
และพลังงานมันเปลี่ยน/แปรสถานะได้ มันเพียงแค่เราสมมติหรือคิดว่า ณ จุดของเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น
เราเรียกว่า “ตาย” เท่านั้น” อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่า “...จริงซิ...ที่จริงเรื่องของ
จ านวนและตัวเลขนั้น เราสมมติว่ามีช่วง และจุดที่จะก าหนดปริมาณและ ต าแหน่ง แท้จริงแล้วนั้นมัน
ไม่มีจุดที่ก าหนดได้เลย เพราะมันมีความต่อเนื่องในเรื่องของปริมาณและ ต าแหน่งบนเส้น” ผู้เขียนได้
ฟังแล้วก็ร่วมสนทนาต่อไปว่า หลักนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบความจริงนี้มาหลายพันปีแล้วคือ ไตร
ลักษณ์ คือลักษณะสามัญของโลกและจักรวาล ธรรมชาติในโลกและจักรวาลด าเนินไป เป็นไปได้ก็
เพราะสิ่ง(คุณลักษณะ)ทั้งปวงไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง ผันแปรตลอดเวลา และไม่มีตัวตนของมันเอง 
ขัดแย้งกดดัน ถ้าสิ่งทั้งหลายเที่ยง คงที่ มีตัวตนจริงแล้ว กฎธรรมชาติทั้งหลายย่อมเป็นไปไม่ได้และไม่
มีสาเหตุแรก(The first cause) จากนั้นก็มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยสรุปแล้ว
เราเห็นว่า นี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ความงาม” หรือ “ความลงตัวกัน” ของศาสตร์ซึ่งดูเหมือนเป็น
เรื่องอัศจรรย์เหลือเชื่อ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนั้นก็คือค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็น
เรื่องปกติ หรือเป็นเรื่องของความเป็นไปอย่างนั้นตามธรรมชาตินั่นเอง 

 การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ท าให้เกิดโค้งปกติ (Normal Curve) ซึ่งการแจก
แจงนี้  หลักสถิติอาศัยทฤษฏีความน่าจะเป็นอธิบายการ เกิด-ดับ ของตัวแปรทั้งหลายในธรรมชาติ 
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(ประชากรเป็นอนันต์) ดังที่ทราบกันนั้น นับเป็นความงามของสถิติศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏการณ์นี้ 
ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ส าคัญที่ท าให้สถิติสามารถอธิบายความเป็นไปในธรรมชาติได้ในลักษณะการ
อธิบายผล และเป็นเครื่องมือของการวิจัยที่จะอธิบายความเป็นสาเหตุได้อีกด้วย 

การแจกแจงตัวอย่างของค่าสถิติ (Sampling distribution of statistics) 

 การวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้สถิติติเป็นเครื่องมือที่จะใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และสรุป
ผลการวิจัย ในประเด็นของสถิติอนุมาน (Inferential statistics) นั้นอาศัยหลักการแจกแจงของข้อมูล 
3 ลักษณ ะ คือ  1) การแจกแจงของข้อมูล ในประชากรที่ เป็ นต้นตอ (Distribution of the 
population scores)  2) การแจกแจงของข้อมูลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวที่สุ่มเลือกมาได้ 
(Distribution of one particular sample)  และ 3) การแจกแจงซึ่งเป็นค่าสถิติอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่างที่อาจสุ่มเลือกมาโดยมีจ านวนไม่รู้จบสิ้น (Distribution of sample 
statistics) โดยทฤษฎี และเมื่อได้ทดลองแล้วเราพบว่า แม้เราจะไม่รู้ค่าประชากร(Parameter) ในตัว
แปรใดก็ตามในการแจกแจงข้อ 1)  แต่ถ้าเราสมมติว่าค่าประชากรเป็นค่าใดค่าหนึ่งแล้ว การแจกแจง
ในข้อ 2) จะให้ค่าสถิติ (statistics) อาจมีค่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับค่าประชากรก็ได้  ตามโอกาสหรือ
ความน่าจะเป็น ซึ่งการไม่เท่ากันของค่าสถิติกับค่าประชากรนั้นเกิดจากความคลาดเคลื่อนอันเนื่อง
มากจากการเลือกตัวอย่าง (Sampling fluctuation) และการแจกแจงในข้อ 3) หรือเรียกอีกอย่างว่า 
การแจงตัวอย่างของค่าสถิติ (Sampling distribution of statistics) จะมีการแจกแจงตามการแจก
แจงของข้อมูลประชากร ยกเว้นการแจกแจงของค่าเฉลี่ย  (μ x  : Sampling distribution of the 
sample means)  การแจกแจงของค่าเฉลี่ยจะมีการแจกแจกเป็นปกติ ไม่ว่าการแจกแจงของ
ประชากรจะมีลักษณะใดก็ตาม และ  μ x  จะเท่ากับ  μx   กรณีทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ
ความเท่ากันของค่าเฉลี่ยประชากร (H0 : μ1 = μ2) มีเหตุผล 2 ประการคือ 1. ค่าเฉลี่ยเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีการแจกแจงของข้อมูลเป็นปกติ 2. การแจกแจงปกติหรือการแจกแจงที่
เป็นไปตามธรรมชาตินั้น ค่าความแปรปรวนเท่ากันค่าเฉลี่ยจะเท่ากัน (แต่หากค่าเฉลี่ยเท่ากันความ
ความแปรปรวนอาจเท่ากันหรือไม่ก็ได้ หากข้อมูลสองชุดมีความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามตามสมการ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear relation) สมบูรณ์ที่มีความชันเท่ากับ1 และค่าคงที่เท่ากัน การแจก
แจงนั้นจะไม่ใช่การแจกแจงปกติ ความสัมพันธ์เชิงเส้นที่กล่าวนี้เป็นสมการของความสัมพันธ์ที่อธิบาย
ความเป็นสาเหตุในธรรมชาติ หมายถึง เมื่อเหตุเกิดผลก็เกิด เมื่อเหตุดับผลก็ดับ เมื่อเหตุมีผลก็มีเมื่อ
เหตุไม่มีผลก็ไม่มี และเป็นไปไม่ได้ในโลกและจักรวาลอีกเหมือนกันว่าจะไม่มีเหตุและไม่มีผลในกรณี
ดับไม่เหลือ(เป็น0) เพราะคุณลักษณะทั้งหลายจะไม่แปรปรวน ความเป็นไปตามธรรมชาติในโลกและ
จักรวาลก็ไม่มี) เช่น ในการวิจัยทดลอง(Experimental Research) ภายหลังที่มีการจัดกระท ากับตัว
แปรต้น และควบคุมผลของตัวแปรเหตุอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดีนั้น และคงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเมื่อเราใช้
สถิติพาราเมตริกเมื่อใด เราจะพบกับข้อตกลงข้อแรกเสมอ คือ การแจกแจงของข้อมูลประชากรต้อง
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เป็นปกติ และถ้าเป็นการเปรียบเทียบความเท่ากัน ของค่าประชากรจะมีข้อตกลงตามมาคือ ค่าเฉลี่ย
ต้องเท่ากัน และความแปรปรวนต้องเท่ากันและเท่ากันกับความคลาดเคลื่อนสุ่ม (σ1

2=σ2
2…=σe

2) หรือ
ความแปรปรวนเป็นเอกพันธ์ ก่อนการทดลองและก่อนการเก็บข้อมูลเสมอเพราะเราต้องการอ้างอิงผล
การทดสอบไปยังธรรมชาติ คือความจริงนั่นเอง 

การแจกแจงตัวอย่างของค่าเฉลี่ย (Sampling distribution of the means) 

 สมมติข้อมูลประชากรประกอบด้วย 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 และ 2 จากข้อมูลนี้หากเลือก
ตัวอย่างขนาด 3 ออกมาโดยมิให้มีข้อมูลซ้ ากันเลยในแต่ละกลุ่มตัวอย่างแล้ว   x ที่มีค่าสูงสุดที่เป็นไป
ได้คือ 9 ซึ่งได้จากตัวอย่าง 10, 9, 8 และ  x ต่ าสุดที่เป็นไปได้คือ 3 ซึ่งได้จากตัวอย่าง 2, 3, 4 กรณีนี้
ถ้าเราจัดกลุ่มแล้วจะได้กลุ่มตัว จ านวน 84 กลุ่ม จากสูตร N!/n! (N-n)! และเมื่อค านวณ x แต่ละกลุ่ม
แล้วจะได้ x 84 ค่าดังนี้  

 x1 = (10 + 9 + 8) / 3 = 9.00 
 x2 = (10 + 9 + 7) / 3 = 8.67 
 x3 = (10 + 9 + 6) / 3 = 8.33  
 . 
 . 
 . 
 x84 = (4 + 3 + 2) / 3 = 3.00 
 
 เมื่อน าค่า x มาแจกแจงความถี่จะได้ตามตาราง 1 และภาพ 1 ดังนี้ 
 
ตาราง 1 ตารางแจกแจงความถี่ของค่าเฉลี่ย 

x ƒ 
8.50 – 9.49 3 
7.50 – 8.49 6 
6.50 – 7.49 15 
5.50 – 6.49 36 
4.50 – 5.49 15 
3.50 – 4.49 6 
2.50 – 3.49 3 

N = 84 
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ความถี ่

ภาพที่ 1 กราฟการแจกแจงความถี่ของค่าเฉลี่ย 

 

 

 จากตัวอย่างการแจกแจงของค่าเฉลี่ยนี้ เมื่อน าทั้ง 84 ค่ามาเฉลี่ยแล้วจะได้ค่าเฉลี่ยเป็น 6.00 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.49 (μx = 6.00 ,σx = 1.49) ค่า μx จะเท่ากับ μx และ
σx  = σx/√n และหากจ านวนกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นการแจกแจงตัวอย่างของค่าเฉลี่ยจะเข้าใกล้การ
แจกแจงปกติ และจะเป็นการแจกแจงปกติเมื่อจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นอนันต์คือจ านวน(ประชากร)ใน
ธรรมชาติ ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถท าได้ จึงมีผู้กล่าวว่าเป็นเพียงทฤษฏี ดังนั้นลักษณะการแจกแจง
ตัวอย่างของค่าเฉลี่ยจึงน าไปเป็นตัวแบบของการแจกแจงค่าประชากร ซึ่งเป็นการแจกแจงของตัวแปร
ในธรรมชาติเพ่ือค้นหาความจริงในลักษณะของการเท่าเทียมกันในโอกาสของการเกิดและไม่เกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ (ตัวแปร) ในธรรมชาติ เพราะสามารถหาค่าสถิติได้ และจากการยกตัวอย่างข้อมูล
ดังกล่าวเป็นการบังคับให้โอกาสของการเกิดกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มภายใต้เงื่อนไขของการไม่มีกลุ่มที่ซ้ า
กันเพราะกลุ่มแต่ละกลุ่มใน 84 กลุ่ม จะมีกลุ่มที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพ่ือแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเป็น
จริงสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นเบื้องต้น ไม่ใช่เป็นการคาดคะเนหรือเป็นความเห็นว่าการแจกแจงเป็นไป
ในลักษณะสมมาตรเป็นเบื้องต้น เพียงแต่ว่าจ านวนกลุ่มไม่มากพอจึงไม่เป็นการแจกแจงปกติ นักสถิติ
ใช้โอกาสที่เท่ากันของการปรากฏเพียง 1 ครั้ง แทนการปรากฏอย่างเท่ากันในเหตุการณ์ธรรมชาติ สิ่ง
นี้คือความงามของสถิติศาสตร์ที่ให้ผลเป็นปรากฏการณ์ ได้อย่างสอดคล้องกับเหตุในธรรมชาติได้ ใน
ลักษณะของการอธิบายผลโดยไม่ทราบสาเหตุ 

 การใช้สถิติพาราเมตริกเพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร เราทดสอบจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวที่สุ่มมาได้ซึ่งอาจให้ค่าสถิติไม่ตรงกับค่าพารามิเตอร์ และเราก็ไม่สามารถทราบ
ได้เลยว่ามันเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุจากความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่าง นักสถิติจึงพยายาม
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หาวิธีการที่จะอ้างอิงให้ได้ว่าการใช้ตัวอย่างขนาดเท่าไร (จ านวนตัวอย่าง) จึ งท าให้ได้ผลการทดสอบ
น่าเชื่อถือได้ โดยอาศัยการก าหนดเงื่อนไขของความคลาดเคลื่อนและความเชื่อมั่นไว้ต่างกัน สรุปว่ายัง
เข้าถึงความจริงไม่ได้เพียงแต่พยายามเข้าถึงความจริงให้ได้มากที่สุด ซึ่งนักวิจัยควรพิจารณาให้
เหมาะสม 

การแจกแจงตัวอย่างของค่าเฉลี่ยประชากรตามความน่าจะเป็นหรือตามธรรมชาติ 

 การแจกแจงตัวอย่างในธรรมชาติของความสูงของชายอเมริกัน จ านวน 5 ล้านคน สมมติว่าได้
ค่าเฉลี่ยความสูง 68 นิ้ว ข้อมูลของความสูงของแต่ละคนเท่ากับ x1 = 66.2 นิ้ว x2= 73.1 นิ้ว                 
x5,000,000 = 66.2 นิ้ว ได้ภาพการแจกแจงดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 กราฟการแจกแจงประชากรความสูงของชาวอเมริกัน 5 ล้านคน 

 

 

 

ƒ(×) 

 

 

     
 
                     
 58.4 61.6 64.8 68 71.2 74.4 77.6     ความสูง (นิ้ว) 
    μ 
 -3 -2 -1 0 1 2 3  Z value 

μ = 68, σ = √
Σ(x−μ)2

5,000,000
  = 3.2  

 เมื่อเราท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากร 5,000,000 คน  โดยการสุ่มกลุ่มละ 100 คน จ านวน 
1,000 กลุ่มได้  x1 = 68 นิ้ว  x2 = 67.8 นิ้ว  x3= 68.4 นิ้ว …  x1,000 = 67.7 นิ้ว ได้ภาพการแจก
แจงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 กราฟการแจกแจงตัวอย่างของความสูงของชายอเมริกัน 1,000 กลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

 

ƒ(×) 

 

 

 

 67.04 67.36 67.68 68.00 68.32 68.64 68.96   ค่าเฉลี่ยความสูง (นิ้ว) 

    μ 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Z value 

μ= 68, 𝝈x  = √
Σ(x−μ)2

1,000
 = .32 ขอให้สังเกตว่าค่าเฉลี่ยของการแจกแจงตัวอย่างจะเท่ากับค่าเฉลี่ย

ของการแจกแจงประชากร    

การแจกแจงตัวอย่างความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

 ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นการแจกแจงตัวอย่างความแตกต่างของค่าเฉลี่ยซึ่งใช้ค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ซึ่งใช้ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ( x1 -  x2) เพ่ือประมาณค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร (μ1 - μ2) ซ่ึงมีหลักการและให้ผลท านองเดียวกันกับการแจก
แจงของค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียว การแจกแจงตัวอย่างความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
(Sampling distribution of the difference between two sample means) กรณีนี้สมมติว่า มี
ประชากร 2 กลุ่มซึ่งมีการแจกแจงปกติ μ1 = μ2 = 80 และ σ1

2 = σ2
2 เมื่อเราท าการสุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 หน่วย ได้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งให้ค่าสถิติ  x1 -  x2 คือคู่ที่ 1= 81.6 -79.7 
คู่ที่ 2= 78.2 – 79.4 …. คู่ที่  1,000 = 80.1 – 79.5 ผลการแจกแจงค่าความถี่แสดงดังตารางที่ 2 
และภาพท่ี 4 
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ตารางท่ี 2 แสดงการแจกแจงความถี่ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง 1,000 คู ่

 x1 -  x2 ƒ 
มากกว่า + 11.49 0 

+ 10.50 ถึง + 11.49 1 
+ 9.50 ถึง + 10.49 0 
+ 8.50 ถึง + 9.49 1 
+ 7.50 ถึง+ 8.49 4 
+ 6.50 ถึง + 7.49 7 
+ 5.50 ถึง + 6.49 21 
+ 4.50 ถึง + 5.49 32 
+ 3.50 ถึง + 4.49 54 
+ 2.50 ถึง + 3.49 77 
+ 1.50 ถึง+ 2.49 107 
+0.50 ถึง + 1.49 122 

-.50 ถึง + .49 153 
- 1.50 ถึง – .51 114 
- 2.50 ถึง – 1.51 95 
- 3.50 ถึง – 2.51 82 
- 4.50 ถึง – 3.51 60 
- 5.50 ถึง – 4.51 31 
- 6.50 ถึง – 5.51 22 
- 7.50 ถึง – 6.51 10 
- 8.50 ถึง – 7.51 4 
- 9.50 ถึง – 8.51 1 
- 10.50 ถึง – 9.51 2 
น้อยกว่า – 10.51 0 

รวม 1,000 
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ภาพที่ 4 กราฟการแจกแจงความถี่จากข้อมูลตารางที่ 2  

ƒ 

150  

 

100 

   

50   

        

        
 -10 5 0 +5 +10   

               μ1 - μ2   

 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ( x1 -  x2) 

 ขอให้สังเกตว่า การแจกแจงตัวอย่างของความแตกต่างค่าเฉลี่ยจะโน้มเข้าสู่ค่ากลาง คือ 0 
แสดงให้เห็นว่า μ1 = μ2 และเมื่อจ านวนคู่เพ่ิมขึ้น ลักษณะเส้นโค้งการแจกแจงจะเข้าสู่โค้งการแจก
แจงปกติ เช่นเดียวกันกับการแจกแจงตัวอย่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียว  จะเห็นว่าลักษณะของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นทฤษฏีพ้ืนฐานของสถิติศาสตร์จะมีลักษณะ
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นความงามอย่างหนึ่งของศาสตร์ สถิติ วิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองศาสตร์มีความ
สอดคล้องระหว่างศาสตร์ทีม่ีจุดร่วมเดียวกัน คือการน าไปสู่ความจริงในธรรมชาตินั่นเอง 

 จากสาระทั้งหมดที่กล่าวในบทความนี้ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ ความสอดคล้องลงตั ว
กันระหว่างศาสตร์ ซึ่งต่างมุ่งศึกษาค้นคว้าหาความจริงในธรรมชาติ และหากเราพิจารณาถึงศาสตร์
อ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวนี้ ก็น่าจะพบความสัมพันธ์ลักษณะนี้ได้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็น”ความงามแห่ง
ศาสตร์” ด้วยเหตุนี้เองจึงกล่าวว่า “บรรดาศาสตร์ทั้งหลายในโลกเดิมเรียกกันว่าปรัชญา” 

………………………………………………………………………………….. 
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