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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
สถิติสถิติ  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน ค 5.1   :   ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 
มาตรฐาน ค 5.3   :   ข้อ 1 และ ข้อ 2 
มาตรฐาน ค 6.1   :   ข้อ 1 และ ข้อ 2 
มาตรฐาน ค 6.2   :   ข้อ 1  
มาตรฐาน ค 6.3   :   ข้อ 1 
มาตรฐาน ค 6.4   :   ข้อ 1 และ ข้อ 2 
มาตรฐาน ค 6.5   :   ข้อ 1 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 

1.  ก าหนดประเด็น เขียนข้อค าถาม ก าหนด
วธีิการศึกษา และเกบ็รวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมได้ 

2.  หาค่ากลางของข้อมูลทีย่งัไม่แจกแจง
ความถี่ได้ 

3.  เลอืกและใช้ค่ากลางของข้อมูลทีก่ าหนดให้
ได้อย่างเหมาะสม 

4.  น าเสนอข้อมูลในรูปแบบทีเ่หมาะสมได้ 
5.  อ่าน แปลความหมาย และวเิคราะห์ข้อมูล

จากการน าเสนอข้อมูลทีก่ าหนดให้ได้ 
6.  อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัข้อมูล

ข่าวสารทางสถิติทีส่มเหตุสมผลได้ 
7.  เข้าใจถึงความคลาดเคลือ่นทีอ่าจเกดิขึน้ได้

จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 

สาระการเรียนรู้ 
 

7.1   ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล (8 คาบ) 
7.2   ค่ากลางของข้อมูล (12 คาบ) 
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77..11  ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ : นกัเรียนสามารถ 
1. บอกไดว้า่ขอ้มูลท่ีก า หนดใหเ้ป็นขอ้มูลเชิงปริมาณหรือขอ้มูล

เชิงคุณภาพ 
2. น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมได ้
3. อ่าน แปลความหมาย  และวเิคราะห์ขอ้มูลจากการน าเสนอ

ขอ้มูลท่ีก าหนดใหไ้ด ้

ด้านทักษะ / กระบวนการ : นกัเรียนมีความสามารถใน 
1. การคิดค านวณ 
2. การแกปั้ญหา 
3. การใหเ้หตุผล 
4. การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
5. การเช่ือมโยง 
6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ด้านคุณลกัษณะ : ปลกูฝังใหน้กัเรียน 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความสนใจใฝ่รู้ 
3. มีความรอบคอบ มีระเบียบวินยั 
4. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
5. มีวิจารณญาณและท างานอยา่งเป็นระบบ 

6. ตระหนกัในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

MATH 

  
 Series 
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สถิติ 
 

ค าวา่ สถิติ (Statistics) มีความหมาย 2 ประการ ดงัน้ี 
ประการแรก  สถิติ หมายถึง ตวัเลข ท่ีแทนจ านวนหรือขอ้เทจ็จริงของส่ิงท่ีเราศึกษา  เช่น 

ปริมาณน ้ามนั สถิติผลการเรียนของนกัเรียน ปริมาณน ้าฝน มูลค่าสินคา้ท่ีส่งออก ฯลฯ 
ประการทีส่อง สถิติ หมายถึง ศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยระเบียบวธีิการทางสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
- การน าเสนอขอ้มูล 
- การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล 

 

ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 

ข้อมูล (data) 
ข้อมูล หมายถึง ขอ้เท็ จจริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีสนใจศึกษา ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัคน 

สัตว ์หรือส่ิงของ ขอ้มูลท่ียงัไม่ผา่นการประมวลผลทางสถิติจะเรียกวา่ ข้อมูลดิบ (raw data) โดย
ขอ้มูลอาจจะไดม้าจากการนบั การสังเกต หรือการบนัทึกในรูปของขอ้ความหรือตวัเลขท่ีใชบ้อก
ปริมาณหรือบอกลกัษณะอาการส่ิงท่ีสนใจศึกษา ส าหรับขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเป็นตวัเลขเพื่อจะน ามา
ประมวลผลหาความหมายท่ีแน่นอนจะเรียกวา่ ข้อมูลสถิติ (statistical data) เช่น สถิติประชากร  
สถิติจ านวนนกัเรียนในโรงเรียน  สถิติเก่ียวกบัรายไดแ้ละรายจ่ายของครอบครัว สถิติปริมาณน ้าฝน  
เป็นตน้ 

ประเภทของข้อมูลสถิติ 
แบ่งตามลกัษณะของขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative 

data) และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) 
1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขหรือปริมาณและส่ือความหมายตามค่าของ

ตวัเลขไดโ้ดยตรง เช่น รายได ้อาย ุส่วนสูง น ้าหนกั จ านวนนิสิต จ านวนนกัเรียน เป็นตน้ ขอ้มูล
เหล่าน้ีสามารถน าไปใชใ้นการบวก ลบ คูณ หารได ้ 

ขอ้มูลเชิงปริมาณแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1)  ขอ้มูลชนิดไม่ต่อเน่ือง (discrete data) หมายถึงขอ้มูลท่ีไดจ้าก การนบั (counting) 

ซ่ึงมีค่าเป็นเลขจ านวนเตม็ เช่นจ านวนนิสิต จ านวนรถจกัรยานยนต ์จ านวนบุตร จ านวนสินคา้ เป็นตน้ 
2)  ขอ้มูลต่อเน่ือง (continuous data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้าก การวดั (measurement)   

ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีค่าไดทุ้กค่าในช่วงท่ีก าหนด เช่น รายได ้น ้าหนกั อาย ุส่วนสูง อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง
ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
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2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความหรือตวัเลขท่ีแสดงลกัษณะประเภทกลุ่ม 
ซ่ึงไม่สามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขและส่ือความหมายตามค่าตวัเลขไดโ้ดยตรง เช่น เพศ ความ
คิดเห็น คุณภาพสินคา้ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีไม่สามารถน าไปใชใ้นการบ วก ลบคูณ หารได ้แต่
สามารถท าเป็นแผนภูมิเพื่อบอกปริมาณของแต่ละประเภทได้ ตวัอยา่งเช่น การใหต้วัเลขท่ีมีค่ามากใช้
แทนลกัษณะหรือความรู้สึกท่ีดี 

ชอบมากท่ีสุด    แทนดว้ย     4 
ชอบมาก    แทนดว้ย     3 
ชอบปานกลาง    แทนดว้ย     2 
ชอบนอ้ย    แทนดว้ย     1 
ไม่ชอบเลย    แทนดว้ย     0 

ตัวอย่างของข้อมูลทีเ่ป็นตัวเลข 
1. จ านวนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนน้ีแยกตามหอ้งเรียน 
2. ความสูงของนกัเรียนในหอ้งน้ี 
3. น ้าหนกัของนกัเรียนในหอ้งน้ี 
4. คะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในหอ้งน้ี 
ฯลฯ 

ตัวอย่างข้อมูลทีเ่ป็นข้อความ 
1. ขอ้ความ “นายกรัฐมนตรีประกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎร” 
2. ขอ้ความ “เกือบทุกภาคของประเทศไทยประสบปัญหาน ้าท่วม” 
ฯลฯ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ความรู้ ความคิด เร่ืองราว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและ

เป็นไป ลว้นแต่มีท่ีมาจากความสงสัย ความอยากรู้ อยากเห็นของมนุษยท์ั้งส้ิน อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี      
ท าใหเ้ราตอ้งหาหนทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้สงสัยเหล่านั้น ซ่ึงก็มีหลายวธีิท่ีอาจท าได ้เช่น       
การส ารวจ (แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ) ทดลอง สืบคน้ (เอกสาร ต ารา หรือทะเบียนประวติั ) 
สังเกต เป็นตน้ การหาขอ้คว ามจริงเก่ียวกบัเร่ืองราวเหล่านั้น ในทางสถิติเราเรียกการกระท าเช่นน้ีวา่ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ ตอ้งเช่ือถือได ้และตรงกบัขอ้เทจ็จริงหรือใกลเ้คียงกบัความ
จริงมากท่ีสุด ในการรวบรวมขอ้มูลนั้นจ าเป็นตอ้งตอบค าถามเหล่าน้ี คือ 
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ปัญหาชวนคิด 

1. จะไปเก็บขอ้มูลกบัใคร ท่ีไหน อยา่งไร 
2. ปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งการมีมากนอ้ยเพียงใด 
3. จะใชต้วัแปรใดในการเปรียบเทียบ 
4. จะเก็บบนัทึกขอ้มูลอยา่งไร 
5. ใชว้ธีิใดในการน าเสนอผลท่ีได ้
6. นอกจากวธีิท่ีเลือกใชน้ี้  จะมีวธีิอ่ืนใดอีกท่ีใชไ้ดเ้ช่นกนั 
ผูท่ี้สนใจจะศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ื องหน่ึง จะตอ้งเสาะหาและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี

ตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น 
1. โดยการสัมภาษณ์ 
2. โดยการสอบถามทางไปรษณีย ์หรือโทรศพัท ์
3. โดยการสังเกต 
4. โดยการทดลอง 
5. โดยการคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 

ตัวอย่างการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
สถานการณ์ : ถา้ตอ้งการทราบวา่ใน 1 ปี มีเพื่อนแต่ละคนเกิดในเดือนใดบา้ง 
วธีิการรวบรวมข้อมูล : ติดกระดาษท่ีผนงัหอ้งแลว้ใหเ้พื่อน ๆ มาลงช่ือใหต้รงกบัเดือนท่ี

ตวัเองเกิด แทนการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
จากตวัอยา่งน้ี เป็นรูปแบบหน่ึงของการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ธีิ ส ารวจจากประชากรใน

หอ้งเรียน ขอ้มูลจะถูกบนัทึกใหเ้ห็นชดัเจน สะดวกต่อการอ่านและใชง้านในระดบัหน่ึง แต่ถา้อยาก
ทราบหรืออยากเปรียบเทียบขอ้มูลเชิงปริมาณก็มีวธีิอ่ืน ๆ ในการน าเสนอ เพื่อท าใหใ้ชง้านไดส้ะดวก
ยิง่ข้ึน 

 
 

ใส่จ านวน  1  ถึง  6  ในวงกลมใหไ้ด ้ผลรวมในแถวเดียวกนั เป็น  12  ดว้ยนะครับ 
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1. โรงเรียนของธรรมดาแบ่งนกัเรียนทุกระดบัชั้นใหส้ังกดัคณะสี เพื่อใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมตาม
ความสามารถร่วมกนั ท าใหเ้กิดความรักสามคัคีในหมู่คณะ เช่นเป็นนกักีฬาของคณะสี เป็นฝ่าย
เชียร์ และเป็นฝ่ายสนบัสนุนอุปกรณ์ ธรรมดาและเพื่อนหวัหนา้คณะสี ตอ้งตดัสินใจเลือกแบบเส้ือ
แบบใดแบบหน่ึงเพื่อใชก้บัสมาชิกในทุกคณะสี มีเส้ือใหเ้ลือก 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และแบบ 
ค นกัเรียนคิดวา่ ธรรมดา และเพื่อนควรจะด าเนินการอยา่งไร จึงจะท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ใน
โรงเรียนมีความพอใจในแบบเส้ือท่ีเลือก จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. ใหน้กัเรียนระบุวา่ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ หรือขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
1) จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาในประเทศไทย ตอบ…………………………………… 
2) หมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล   ตอบ…………………………………… 
3) ทะเบียนรถยนต ์     ตอบ…………………………………… 
4) อุณหภูมิท่ีบอกจุดหลอมเหลวของสารต่าง ๆ  ตอบ…………………………………… 
5) เบอร์รองเทา้ขนาดต่าง ๆ    ตอบ…………………………………… 
6) เพศของสมาชิกในครอบครัว   ตอบ…………………………………… 
7) คะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์   ตอบ…………………………………… 
8) ความสูงของนกัเรียน    ตอบ…………………………………… 

3. ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ อยา่งละ 3 ตวัอยา่ง 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

กจิกรรมที ่7.1 : ทกัษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร  
ส่ือความหมายและการน าเสนอ 
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4. เหตุเกิด ณ หอ้งเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจนัทร์ประภสัสรณ์อนุสรณ์ 

 นุ่น : เราอยากรู้จงัวา่ เพื่อน ๆ ของเราเดินเดือนใดบา้ง ท าอยา่งไรดี 

 ฝน : ก็ตอ้งถามเพื่อนทุกคนน่ะซิ 

นุ่น : เอ! แต่เราวา่ถามทีละคน มนัจะเสียเวลานะ 

ฝน : คิดออกแลว้ เราวา่ติดกระดาษท่ีผนงัหอ้ง แลว้ใหเ้พื่อน ๆ มาลงช่ือตรงกบัเดือนท่ีเกิดไง 

นุ่น : จริงดว้ย! งั้นลงมือท ากนัเลย 

 ฝน : เราจะช่วยนุ่นท าดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม…………………………………………………………………………………… 
กุมภาพนัธ์………………………………………………………………………………… 
มีนาคม……………………………………………………………………………………. 
เมษายน…………………………………………………………………………………… 
พฤษภาคม………………………………………………………………………………… 
มิถุนายน…………………………………………………………………………………… 
กรกฎาคม…………………………………………………………………………………. 
สิงหาคม…………………………………………………………………………………… 
กนัยายน…………………………………………………………………………………… 
ตุลาคม……………………………………………………………………………………... 
พฤศจิกายน………………………………………………………………………………... 
ธนัวาคม…………………………………………………………………………………… 

 
 

เพื่อน ๆ ค่ะช่วยลงช่ือตามเดือนเกิดกนัน่ะ 
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การน าเสนอข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูล  ก็คือการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้แสดงใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบ แต่

ลกัษณะการน าเสนอนั้นมิใช่วา่เก็บรวบรวมขอ้มูลมาไดอ้ยา่งไรก็น าเสนออยา่งนั้น การน าเส นอขอ้มูล
ท่ีดีควรจะน าขอ้มูลมาจดัเป็นหมวดหมู่หรือเขียนเป็นแผนภาพ ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งคร่าว ๆ ไดท้นัที 

การน าเสนอขอ้มูลเป็นการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ส าหรับการวเิคราะห์และการแปล
ความหมายเพื่อจะน าไปใชง้านต่อไป การน าเสนอขอ้มูลท่ีนกัเรียนเคยเรียนมาแลว้ ไดแ้ก่ การน าเสนอ
ขอ้มูลในรูปบทความ ขอ้ความก่ึงตาราง ตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม และ
กราฟเส้น 

การน าเสนอขอ้มูล สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบใหญ่ ๆ ได ้2 รูปแบบ คือ การน าเสนอข้อมูล
อย่างไม่เป็นแบบแผน และการน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน ซ่ึงจะกล่าวถึงดงัต่อไปน้ี 

1.  การน าเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน  คือ การน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ซ่ึงอยูใ่น
ลกัษณะไม่เรียบร้อย มาจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการท าความเขา้ใจโดยไม่ตอ้งยดึหลกัหรือระเบียบ
กฎเกณฑแ์ต่อยา่งใดทั้งส้ิน ซ่ึงการน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะเช่นน้ีจะมีอยู ่2 วธีิ คือ  

1.1)  การน าเสนอในรูปบทความ วธีิการน าเสนอแบบน้ีก็คือ การเอาขอ้มูลท่ีเป็น
ตวัเลขแทรกลงไปในบทความท่ีไม่ค่อยยาวมากนกั และขอ้มูลท่ีเป็ นตวัเลขจะตอ้งมีไม่มากจนเกินไป 
ลกัษณะการน าเสนอแบบน้ีคือ รายงานเก่ียวกบักิ จการต่าง ๆ ซ่ึงมกัจะปรากฏในหนา้หนงัสือพิมพ์
หรือทางวทิยแุละโทรทศัน์ การน าเสนอขอ้มูลลกัษณะเช่นน้ีจดัวา่เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุด
และธรรมดาท่ีสุด 
 

ตัวอย่างที ่1 ขอ้ความแต่ละขอ้ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการน าเสนอขอ้มูลในรูปบทความ 
1)  สถิติยอดขายรถฮอนดา้ในปี พ .ศ. 2546 จ านวน 69,069 คนั แบ่งเป็นรถยนตน์ัง่ 

60,774 คนั เติบโตเพิ่มข้ึน 71.4% จากปี พ.ศ. 2545 
2)  ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี พ .ศ. 2546 มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ถึง 44,112 คน ลดลงจากปี 

พ.ศ. 2545 ท่ีมีจ  านวน 46,025 คน โดยเป็นผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุขนส่งจ านวน 17,275 คน และ
ผูเ้สียชีวติถึง 570 คน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2545 ท่ีมีผูเ้สียชีวติ 461 คน เป็นผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุขนส่ง
มากท่ีสุดถึง 406 คน 
 

1.2)  การน าเสนอในรูปบทความกึง่ตาราง วธีิการน าเสนอแบบน้ีก็เหมือนกบัการ
น าเสนอแบบบทความ เพียงน าขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขมาจดัเป็นหมว ดหมู่อยูใ่กลชิ้ดกนั ทั้งน้ีเพื่อความ
สะดวกในการเปรียบเทียบ และสังเกตความเป็นไปของขอ้มูลไดง่้ายยิง่ข้ึน 
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ตัวอย่างที ่2 การน าเสนอขอ้มูลในรูปบทความก่ึงตาราง 
จากการวเิคราะห์หุน้ของบริษทั วนชยักรุ๊ป คาดวา่ในปี พ .ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 มี
อตัราการเจริญเติมโดยเฉล่ีย 37% และมีการประมาณผลประกอบการไวด้งัน้ี 
 

 2546 2547 2548 
ยอดขาย (ลา้นบาท) 4,228 6,290 9,600 
ก าไร (ลา้นบาท) 1,142 1,566 2,152 
ก าไรตน้ทุน (บาท) 0.87 1.20 1.65 
เงินหมุนเวยีน (ลา้นบาท) 110 144 1,723 
ผลตอบแทนปันผล(%) 3.5 4.2 5.7 

ท่ีมา :  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตัวอย่างที ่3 การน าเสนอขอ้มูลในรูปบทความก่ึงตาราง 
ในปี พ .ศ. 2546 ไดมี้การส ารวจเก่ียวกบัเหตุผลในการซ้ือโยเกิร์ตรับประทานเป็น
คร้ังแรก ปรากฏผลดงัน้ี 

 

เหตุผล รวม 16 - 18  ปี 19 - 22  ปี 
รสชาติอร่อย 54.8% 52.8% 56.7% 
มีประโยชน์ต่อร่างกาย 28.35% 27.9% 28.6% 
ทดลองรับประทานตามโฆษณา 15.8% 13.7% 17.7% 
มีคนแนะน าใหรั้บประทาน 8.8% 12.2% 5.4% 
รับประทานแทนขา้ว 7.8% 9.1% 6.4% 
ลดน ้าหนกั, ไม่ท าใหอ้ว้น 5.8% 5.1% 6.4% 
ช่วยระบบการยอ่ยและระบบขบัถ่ายดีข้ึน 3.5% 2.5% 4.4% 
ท าใหผ้วิพรรณดีข้ึน 3.3% 2.5% 3.9% 
อ่ืน ๆ 2.5% 3.0% 2.0% 

 

2.  การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน การน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ซ่ึงมีจ านวนมาก 
และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมาจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กนั เพื่อท่ีจะไดเ้ปรียบเทียบ
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ซ่ึงมีวธีิการน าเสนอขอ้มูลแบบน้ีมีหลายวธีิ เช่น  น าเสนอในรูปตาราง กราฟ หรือ
แผนภูมิ เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละวธีิต่างก็มีกฎเกณฑแ์ละระเบียบในการน าเสนอทั้งส้ิน  การน าเสนอใน
ลกัษณะมีดงัต่อไปน้ี 
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2.1)  การน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง 
วธีิการน าเสนอแบบน้ี เหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีมีรายการเป็นจ านวนมากและซ ้ า ๆ กนั ทั้งน้ี

เพื่อใหผู้ ้ อ่านสามารถหาขอ้ความท่ีตอ้งการไดร้วดเร็วและสามารถมองเห็นเปรียบเทียบไดง่้าย ๆ 
วธีิการน าเสนอขอ้มูลแบบน้ี คือ น าขอ้มูลมาจดัเป็นแถว (row)  และสดมภ ์ (column) ในลกัษณะ
รูปแบบต่อไปน้ี 

ลกัษณะองคป์ระกอบของตาราง 
ขอ้มูลท่ีน าเสนอในรูปตาราง  จะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 

-  หมายเลขตาราง, ช่ือเร่ือง 
-  หมายเหตุ, ค าน า (ถา้มี) 

 

ตัวอย่างที ่4 ตารางการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการใชง้านอินเทอร์เนต โดยแบ่งออกตาม
อาย ุ

ตารางที ่1  ลกัษณะการใช้งานอนิเทอร์เนตแบ่งตามอายุ 
 

กจิกรรม 
ร้อยละ 

< 20  ปี 20 – 29  ปี 30+  ปี 
คน้หาขอ้มูล 28.5 32.3 33.9 
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 20.1 36.6 31.7 
ติดตามข่าว 8.4 11.3 22.4 
สนทนา (chat, MSN) 15.7 7.2 2.4 
เล่นเกมส์ 14.1 4.8 1.6 
เวบ็บอร์ด 6.7 4.2 3.8 
ดาวโหลดซอฟตแ์วร์ 2.1 2.3 1.9 
ชมสินคา้ 1.0 1.2 1.7 
ดาวน์โหลดเพลง 2.2 0.8 0.4 
ดาวน์โหลดเกมส์ 1.2 0.3 0.2 
รวม 100 100 100 
ท่ีมา : เนคเทค 
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2.2)  การน าเสนอในรูปแผนภูมิ 
การน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะน้ีจะท าใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูล เห็นลกัษณะเด่น ๆ  ของ

ขอ้มูล สามารถเห็นความแตกต่างของขอ้มูลไดง่้าย แต่จุดอ่อนของการน าเสนอขอ้มูลในรูปแผนภูมิ
หรือแผนภาพก็คือ รายการท่ีจะน ามาเปรียบเทียบตอ้งมีไม่มากจนเกินไป ถา้มีรายการเปรียบเทียบมาก 
ๆ นิยมน าเสนอในรูปของตารางมากกวา่ ค่าท่ีปรากฏในแผนภูมิหรือแผนภาพส่วนใหญ่จะเป็นค่า
โดยประมาณ 

2.2.1)  แผนภูมิแท่ง เป็นแผนภูมิท่ีประกอบดว้ยรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูป
แนวนอน หรือแนวตั้ งก็ได ้เรียกรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้น้ีวา่ แท่ง (bar) ความสูงและความกวา้งของแต่ละ
แท่งตอ้งไดส้ัดส่วนกบัขนาดของขอ้มูล ความกวา้งของทุกๆ แท่งจะตอ้งเท่ากนัหมด ระยะห่าง
ระหวา่งแท่งควรจะเท่ากนัหรือเขียนติดกนัก็ได ้แลว้แต่ความเหมาะสม กรณีท่ีมีการเปรียบเทียบควร
ระบายสี หรือเขียนเคร่ืองหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบัแท่งท่ีแทนขอ้มูลกลุ่มหน่ึงใหต่้างจากขอ้มูลอีก
กลุ่มหน่ึง และตอ้งเขียนก ากบัไวด้ว้ยวา่แท่งแต่ละอยา่งนั้นเป็นตวัแทนอะไร แผนภูมิแท่งท่ีจะกล่าวถึง
ในท่ีน้ีมีดงัน้ี 

1)  แผนภูมิแท่งเชิงเดียว คือ แผนภูมิแท่งท่ีแสดงการเปรียบเที ยบลกัษณะ
ของขอ้มูลท่ีเราสนใจลกัษณะเดียว  เช่น แผนภูมิแท่งเก่ียวกบัมูลค่าการส่งออกของดอกกลว้ยไมข้อง
ไทยในช่วง ม .ค. – พ.ย. 2546 โดยท่ีดอกกลว้ยไมข้องไทยส่งไปญ่ีปุ่นเป็นมูลค่า 647 ลา้นบาท ส่งไป
สหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่า 391.1 ลา้นบาท ส่งไปอิตาลีเป็นมูลค่า 261 ลา้นบาท ส่งไปฮ่องกงเป็นมูลค่า 
82.8 ลา้นบาทและส่งไปไตห้วนัเป็นมูลค่า 71.8 ลา้นบาท   

ตลาดส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทย  ม.ค. - พ.ย. 2546
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2)  แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน  คือ แผนภูมิแท่งท่ีแสดงการเปรียบเทียบตั้งแต่ 2 
ชุดข้ึนไป โดยวธีิการเขียนเช่นเดียวกบัแผนภูมิแท่งเชิงเดียว แต่ใช ้2 แท่งติดกนัถา้เป็นการเปรียบเทียบ
ระหวา่งขอ้มูล 2 ชุด เช่น การเปรียบเทียบระหวา่งจ านวนนกัท่องเท่ียวในปี พ .ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 
ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.2)  แผนภูมิรูปวงกลม คือ แผนภูมิท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดส่วนยอ่ย ๆ ของขอ้มูลท่ี
น ามาเสนอ การน าเ สนอขอ้มูลในลกัษณะเช่นน้ีจะเสนอในรูปของวงกลม โดยค านวณส่วนยอ่ย ๆ 
ของขอ้มูลท่ีจะแสดงในรูปร้อยละของขอ้มูลทั้งหมด หลงัจากนั้นแบ่งพื้นท่ีของรูปวงกลมทั้งหมด
ออกเป็น 100 ส่วน โดยใชห้ลกัท่ีวา่ 1 ส่วน เท่ากบั 3.6 องศา หลงัจากนั้นก็หาพื้นท่ีของแต่ละ  
ส่วนยอ่ย ๆ จะแสดง  เช่น แผนภูมิรูปวงกลมแสดงถึงมูลค่าตลาดท่ีใชย้าสีฟันชนิดต่าง ๆ ในปี พ .ศ. 
2547  

มูลค่าตลาดรวมยาสีฟัน 4,750 ล้านบาท
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22%
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9% 4%
ยาสีฟันทัว่ไป

ยาสีฟันสมุนไพร

ยาสีฟันรักษาเหงือก

ไวทเ์ทนน่ิง

ยาสีฟันเด็ก
 

 

แผนภูมิดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ มูลค่าตลาดท่ีใชย้าสีฟันทัว่ไปมีถึง 51% ของจ านวน 4,750 
ลา้นบาท ส่วนยาสีฟันสมุนไพรเร่ิมมีผูนิ้ยมใชม้ากข้ึน และมีมูลค่าใ นตลาดถึง 22% ของจ านวน 4,750 
ลา้นบาท ยาสีฟันรักษาเหงือกมี 14% ของจ านวน 4,750 ลา้นบาท ยาสีฟันไวทเ์ทนน่ิงมี 9% ของ
จ านวน 4,750 ลา้นบาท และยาสีฟันเด็กไม่ค่อยมีผูนิ้ยมใชมี้ 4% ของจ านวน 4,750 ลา้นบาท  
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2.3)  การน าเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น 
การน าเสนอขอ้มูลท่ีมีลกัษณ ะเป็นกราฟเส้นนั้น อาจจะเป็นเส้นตรงหรือไม่ก็ได ้จุดส าคญั

ของการน าเสนอโดยใชก้ราฟเส้นก็เพื่อจะใหผู้อ่้านมองเห็นแนวโนม้การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของขอ้มูล 
เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเวลา ถา้น าเสนอโดยใชก้ราฟเส้น ก็สามารถจะมองเห็นลกัษณะของขอ้มูลใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ วา่มีการเปล่ี ยนแปลงในลกัษณะเพิ่มข้ึนหรือลดลงมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ีกราฟ
เส้นจะท าใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (ถา้มีขอ้มูลหลาย ๆ ชุด) และน าไปใชค้าดคะเนหรือ
พยากรณ์ขอ้มูลนั้นไดอี้กดว้ยอีกดว้ย 

โดยทัว่ไป การน าเสนอขอ้มูลโดยใชก้ราฟเส้นก็จะมีลกัษณะเดียวกบัตาราง กล่าวคื อ จะตอ้ง
บอก หมายเลขภาพ ช่ือภาพ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล และท่ีส าคญัก็คือตอ้งบอกใหท้ราบวา่แกนนอนและ
แกนตั้งใชแ้ทนขอ้มูลอะไร และมีหน่วยเป็นอยา่งไร  

2.3.1)  กราฟเชิงเดียว  คือ กราฟท่ีแสดงลกัษณะของขอ้มูลเพียงชุดเดียว เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบัปริมาณสินคา้ท่ีน าเขา้จากสิงคโ ปร์ ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณน ้าฝนประจ าเดือนต่างๆ ปี พ .ศ. 
2546 ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณสินคา้ท่ีน าเขา้และสินคา้ส่งออก เป็นตน้ 
 

ตัวอย่างที ่5 จงเขียนกราฟเส้นจากขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณสินคา้ท่ีน าเขา้มาจากประเทศสิงคโปร์  
ดงัต่อไปน้ี 

 

ปี ปริมาณสินค้าน าเข้า (ล้านบาท) 
2541 12,623 
2542 20,373 
2543 18,746 
2544 15,845 
2545 26,030 
2546 34,034 

ท่ีมา : กรมศุลกากร 
วธีิท า  จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถเขียนเป็นกราฟเส้นไดด้งัน้ี 

ปริมาณสินค้าทีน่ าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ ปี พ .ศ. 2541 - 2546
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2.3.2)  กราฟเชิงซ้อน เป็นการน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะเดียวกบัแผนภูมิแท่ง
เชิงซอ้น กล่าวคือ เป็นการน าเสนอเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลตั้งแต่ 2 ชุด
ข้ึนไป เช่น การเปรียบเทียบระหวา่งจ านวนอุบติัเหตุทางอากาศ และจ านวนอุบติัเหตุทางเรือ จ านวน
คนเกิดและจ านวนคนตาย เป็นตน้ 
 

ตัวอย่างที ่6 ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นรายไดจ้ากการท่องเท่ี ยวในปี พ .ศ. 2546 กบัปี พ.ศ. 2547 จากกลุ่ม
ตลาดหลกั  5  ประเทศ 

 

ประเทศ ปี พ.ศ.  2546 ปี พ.ศ. 2547 
ญ่ีปุ่น 30,940 44,863 
เกาหลี 13,316 18,870 
จีน 12,786 21,438 

ฮ่องกง 9,623 16,223 
ไตห้วนั 8,473 15,978 

ท่ีมา :  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
จงเขียนกราฟเส้ นแสดงการเปรียบเทียบระห่างรายไดใ้นปี พ .ศ. 2546 กบัปี พ .ศ. 
2547 

วธีิท า เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวมี 2 ชุด ชุดแรกคือ รายไดใ้นปี พ .ศ. 2546 ชุดท่ีสองคือ 
รายไดใ้นปี พ.ศ. 2547 ดงันั้น ตอ้งใชก้ราฟเชิงซอ้น แสดงการเปรียบเทียบของรายได้
ทั้ง 2 ปีดงักล่าว 

รายได้จากนักท่องเที่ยวในป  พ.ศ. 2546 และป  พ.ศ.2547
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1. ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรและเน้ือท่ีถือครองท าการเกษตร เฉล่ียต่อครัวเรือนจ าแนกตาม
ภาค ปี 2536 ปี 2541 และ ปี 2546 

 

ภาค 
จ านวนครัวเรือนเกษตร เนือ้ทีเ่ฉลีย่ต่อครัวเรือน (ไร่) 

2536 2541 2546 2536 2541 2546 
ทัว่ประเทศ 5,644,708 5,577,261 5,787,774 20.8 19.9 19.7 
กลาง 933,363 851,848 899,076 25.5 24.7 24.0 
เหนือ 1,407,652 1,306.959 1,366,897 17.7 17.7 18.4 
อีสาน 2,504,939 2,589,322 2,639,508 21.2 19.8 19.6 
ใต ้ 798,755 829,132 882,293 19.7 18.5 16.7 
ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
จากตารางจงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) ตารางแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ในปี 2546 ทัว่ประเทศมีจ านวนครัวเรือนเกษตรทั้งส้ินก่ีครัวเรือน มีเน้ือท่ีถือครองท าการเกษตร 
     เฉล่ียต่อครัวเรือนเกษตรก่ีไร่ 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
3) ในช่วงปี 2536 ถึงปี 2546 ประเทศไทยมีครัวเรือนเกษตรเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นอยา่งไร 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
4) ในช่วงปี 2536 ถึงปี 2546 ประเทศไทยมีเน้ือท่ีถือครองท าการเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือนเกษตร 
     เพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นอยา่งไร 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
5) ถา้ครัวเรือนเกษตรทั้งส้ินในปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 32.4 ของครัวเรือนทั้งประเทศแลว้จ านวน 
     ครัวเรือนทั้งประเทศจะเป็นเท่าไร 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
6) ในปี 2546 ภาคใดมีจ านวนครัวเรือนเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละเท่าไรของครัวเรือนทั้ง 
     ประเทศ 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 

กจิกรรมที ่7.2 : ทกัษะการแก้ปัญหา การ ให้เหตุผล  ส่ือความหมายและ
การน าเสนอ 
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2. จากการส ารวจร้านขายรถยนตป์ระจ าปี พ.ศ.2545 ในจงัหวดันครพนม ผลปรากฏวา่การขายรถยนต์
เป็นดงัแผนภูมิแท่งดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) รถชนิดใดขายไดม้ากท่ีสุด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ถา้ขายรถเก๋งไดเ้ป็นเงินจ านวน 22,500,000 แสดงวา่รถเก๋งราคาคนัละเท่าไร 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
3) ขายรถกระบะและรถบรรทุกไดต่้างกนัก่ีคนั 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
4) ในปี พ.ศ. 2545 จ านวนรถทั้งหมดท่ีจ าหน่ายไดมี้ก่ีคนั 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. จากการส ารวจร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายรองเทา้และกระเป๋านกัเรียน เป็นดงัน้ี 
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จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) มีการจ าหน่ายรองเทา้นกัเรียนทั้งหมดก่ีคู่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
2) เดือนใดขายรองเทา้ไดม้ากท่ีสุด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
3) เดือนใดท่ีมีการขายรองเทา้และกระเป๋านกัเรียนเท่ากนั จ  านวนเท่าใด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
4) ในการขายกระเป๋านกัเรียนในเดือนมกราคม คิดเป็นประมาณก่ีเปอร์เซ็นตข์องการขายกระเป๋า 
     นกัเรียนทั้งหมด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. แผนภูมิรูปวงกลม แสดงรายจ่ายของครอบครัว คุณหมวยใน 1 เดือนแบ่งเป็นรายการและจ านวน
เปอร์เซ็นตค์่ารายจ่ายทั้งหมด เป็นดงัน้ี 

 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) รายจ่ายของครอบครัวคุณหมวยรายการใดท่ีจ่ายมากท่ีสุด และเป็นเท่าไร 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
2) รายจ่ายของครอบครัวคุณหมวยรายการใดท่ีจ่ายนอ้ยท่ีสุด และเป็นเท่าไร 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
3) รายจ่ายค่าท่ีอยูอ่าศยัคิดเป็นก่ีเท่าของรายจ่ายค่าเคร่ืองนุ่งห่ม 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
4) นกัเรียนมีวธีิการช่วยคุณพอ่คุณแม่ในการประหยดัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไร 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
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5. ใหน้กัเรียนพิจารณากราฟต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) ในปี พ.ศ. 2538 ราคาขายปลีกผกัคะนา้สูงสุดในเดือนใด ประมาณกิโลกรัมละก่ีบาท 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ในปี พ.ศ. 2539 ราคาขายปลีกผกัคะนา้ต ่าสุดในเดือนใด ประมาณกิโลกรัมละก่ีบาท 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
3) ราคาขายปลีกผกัคะนา้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2538 ต ่ากวา่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2538  
    ประมาณกิโลกรัมละก่ีบาท 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
4) ราคาขายปลีกผกัคะนา้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2539 ต ่ากวา่หรือสูงกวา่ในเดือนเดียวกนัของ พ.ศ. 
    2538 ประมาณกิโลกรัมละก่ีบาท 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
5) เม่ือเปรียบเทียบราคาขายปลีกของผกัคะนา้ ในปี พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2539 แบบเดือนต่อเดือน  
    เดือนใดมีราคาขายแตกต่างกนันอ้ยท่ีสุด เดือนใดมีราคาขายแตกต่างกนัมากท่ีสุด และแตกต่าง 
    กนัประมาณกิโลกรัมละก่ีบาทและเดือนใดมีราคาไม่แตกต่างกนั 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
6) ผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือผกัคะนา้แพงท่ีสุดในเดือนใด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
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2.4)  การน าเสนอข้อมูลโดยตารางแจกแจงความถี่ 
 

การน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจดัใหม่เป็นพ วก ๆ หรือเรียงขอ้มูลใหม่ใหเ้ป็นระบบโดยเรียง
จากนอ้ยไปหามากหรือจากมากไปหานอ้ย แลว้จดัขอ้มูลนั้นลงในตารางและเขียนบนัทึกดว้ยรอยขีดท่ี
แสดงจ านวนคร้ังของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนซ ้ ากนั จ  านวนรอยขีดท่ีนบัไดใ้นแต่ละขอ้มูลเรียกวา่ ความถี่ ของ
ขอ้มูลนั้น ๆ  

ตารางท่ีไดเ้ป็นการน า เสนอขอ้มูลในรูปตารางแบบหน่ึงเรียกวา่ ตารางแจกแจงความถี่  และ
เรียกวธีิการจดัขอ้มูลท่ีมีการหาค่าความถ่ีวา่ การแจกแจงความถี่ 

เน่ืองจากขอ้มูลท่ีสามารถน ามาวเิคราะห์และมีความหมายมากท่ีสุดในทางสถิติก็คือ ขอ้มูลท่ี
จ  าแนกตามปริมาณ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะอยูใ่นรูปของจ าน วน ทั้งน้ีเพราะสามารถน าจ านวนดงักล่าว
ไปบวก ลบ คูณ หาร กนัได ้ดงันั้นถา้จะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งอยูใ่นรูปของจ านวน เช่น  

คะแนนสอบของนกัเรียน 10 คน ท่ีสอบวชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน มีดงัน้ี 
65,   72,   39,   86,   25,   89,   92,   97,   93,   99 

ขอ้มูลขา้งตนัน้ีทางสถิติเรียกวา่ ข้อมูลดิบ  คะแนนดิบ  หรือค่าจากการสังเกต  ส าหรับขอ้มูล
ดิบท่ีมีการซ ้ ากนัหลายตวั เราอาจน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจดัใหม่เป็นพวก ๆ หรือเรียงขอ้มูลใหม่ให้
เป็นระบบโดยเรียงจากนอ้ยไปหามากหรือจากมากไปหานอ้ย แลว้จดัขอ้มูลนั้นลงในตารา งและเขียน
บนัทึกดว้ยรอยขีดท่ีแสดงจ านวนคร้ังของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนซ ้ ากนั จ  านวนรอยขีดท่ีนบัไดใ้นแต่ละขอ้มูล
เรียกวา่ ความถี่ ของขอ้มูลนั้น ๆ  

ตารางท่ีไดเ้ป็นการน าเสนอขอ้มูลในรูปตารางแบบหน่ึงเรียกวา่ ตารางแจกแจงความถี่  และ
เรียกวธีิการจดัขอ้มูลท่ีมีการหาค่าความถ่ีวา่ การแจกแจงความถี่ 
 

การแจกแจงความถ่ีในรูปตารางแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. ตารางแจกแจงความถี่แบบแต่ละค่า การแจกแจงความถ่ีแบบน้ีเหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีมี 

ไม่มากนกั และมีขอ้มูลซ ้ า ๆ กนัหลายจ านวน  
วธีิการสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบแต่ละค่า ท าได้ดังนี้ 
1) หาขอ้มูลค่าต ่าสุดและขอ้มูลค่าสูงสุด 
2) เขียนขอ้มูลจากต ่าสุดไปหาขอ้มูลสูงสุดในช่องแรกของตารางในแนวด่ิง  
3) หาวา่ขอ้มูลแต่ละค่าปรากฏก่ีคร้ัง โดยการใชร้อยขีดในช่องท่ีสองของตาราง  
4) นบัรอยขีด จ านวนของรอยขีด เรียกวา่ ความถ่ีของขอ้มูลนั้น 
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ตัวอย่างที ่7 น ้าหนกัเป็นกิโลกรัมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หอ้งเรียนหน่ึง จ านวน 40 คน 
เป็นดงัน้ี 

54 48 49 44 50 51 50 54 50 56 
52 42 47 45 51 53 54 52 55 57 
56 52 42 52 53 56 45 53 45 48 
51 48 45 57 49 44 55 56 48 56 

จากขอ้มูลขา้งตน้เขียนเป็นตารางแจกแจงความถ่ีไดด้งัน้ี 
 

น า้หนัก(กโิลกรัม) รอยขีดแสดงจ านวนคร้ัง ความถี่ 
42 II 2 
43  0 
44 II 2 
45   
46  0 
47   
48   
49 II 2 
50   
51   
52   
53   
54   
55 II 2 
56   
57 II 2 
 รวม 40 

 

เราสามารถอ่านรายระเอียดของขอ้มูลจากตารางแจกแจงความถ่ีไดช้ดัเจนมากกวา่การ
พิจารณาจากขอ้มูลดิ บ เช่นจากตารางแจกแจงความถ่ีขา้งตน้ จะเห็นวา่น ้าหนกั 56 กิโลกรัม มีความถ่ี
เป็น……ซ่ึงหมายความวา่มีนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกั 56 กิโลกรัมในชั้นน้ีอยู่……คน น ้าหนกั 43 กิโลกรัม 
และน ้าหนกั 46 กิโลกรัม ต่างมีความถ่ีเป็น ……แสดงวา่ไม่มีนกัเรียนคนใดเลยท่ีหนกั 43 กิโลกรัม 
หรือหนกั 46 กิโลกรัม 
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ในกรณีท่ีขอ้มูลมีจ านวนมาก และค่าของขอ้มูลแตกต่างกนัมาก การแจกแจงความถ่ีแบบ     แต่
ละค่าของขอ้มูลจะไม่สะดวก ดงันั้นจึงมีการแจกแจงความถ่ีอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงเป็นการแจกแจงความถ่ี
ของค่าในขอ้มูลทีละช่วงแทนท่ีจะเป็นทีละค่า 
 

2. ตารางการแจกแจงความถี่แบบอนัตรภาคช้ัน 
ส่วนประกอบของตารางแจกแจงความถ่ีแบบอนัตรภาคชั้นท่ีควรทราบ 
1) อนัตรภาคชั้น หมายถึง ช่วงหรือกลุ่มของขอ้มูลท่ีแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ของตารางแจกแจง

ความถ่ี 
2) ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น หมายถึง จ านวนค่าของขอ้มูลท่ีนบัไดจ้ากแต่ละชั้น 
3) ความถ่ี หมายถึง จ านวนท่ีนบัไดว้่ามีขอ้มูลดิบก่ีค่าท่ีปรากฏอยูใ่นขอ้มูลหรือมีก่ีค่าท่ีตกอยูใ่น

แต่ละชั้น 
4) ขอบล่างของอนัตรภาคชั้น หมายถึง ค่าก่ึงกลางระหว่างค่านอ้ยท่ีสุดของอนัตรภาคชั้นนั้น กบั

ค่ามากท่ีสุดของอนัตรภาคชั้นท่ีต  ่ากว่าหน่ึงชั้น 
5) ขอบบนของอนัตรภาคชั้น หมายถึง ค่าก่ึงกลางระหว่างค่ามากท่ีสุดของอนัตรภาคชั้นนั้น กบั

ค่านอ้ยท่ีสุดของอนัตรภาคชั้นท่ีสูงกว่าหน่ึงชั้น 
6) จุดก่ึงกลางของอนัตรภาคชั้น หมายถึง ค่าท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละอนัตรภาค หาไดจ้าก 

ค่าก่ึงกลางระหว่างค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดกบัค่าท่ีมากท่ีสุดในอนัตรภาคชั้นนั้น 
 

การสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบเป็นอนัตรภาคช้ัน สรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
1) หาคะแนนต ่าสุดและคะแนนสูงสุดของขอ้มูล 
2) หาพิสัยของขอ้มูล คือ ค่าสูงสุดของขอ้มูล – ค่าต  ่าสุดของขอ้มูล 
3) ถา้ก าหนดจ านวนอนัตรภาคชั้น ตอ้งค  านวณหาความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น โดยใช้

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

          ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นคือ 
 

ถา้ก าหนดความกวา้งของอนัตรภาคชั้น กจ็ะสามารถหาจ านวนอนัตรภาคชั้น โดยใชห้ลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 

          จ านวนอนัตรภาคชั้นคือ 
 

4) เขียนอนัตรภาคชั้นเรียงตามล าดบั แลว้ดูว่าค่าจากการสังเกตแต่ละค่าของข้ อมูลอยูใ่นอนัตร
ภาคชั้นใด กใ็หขี้ด “|” ลงในอนัตรภาคชั้นนั้นไปเร่ือย ๆ จนครบทุกค่าจากการสังเกตของขอ้มูลทั้งหมด 

พิสัย 
จ านวนอนัตรภาคชั้น 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 

พิสัย 
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5) นบัจ านวนขีดในแต่ละอนัตรภาคชั้น และสรุปออกมาเป็นจ านวน ซ่ึงจ านวนดงักล่าวคือ 
ความถ่ี นัน่เอง 
ตัวอย่างที่ 8 ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น ม. 3 จ านวน 60 คน ของโรงเรียนแห่งหน่ึง 

ปรากฏผลคะแนนดงัน้ี 
60 72 93 71 77 74 76 85 63 83 
68 75 53 71 85 59 88 74 79 78 
65 76 62 75 71 95 60 62 69 76 
90 60 77 85 78 63 94 61 87 75 
88 78 96 73 86 79 73 81 87 87 
65 73 68 66 73 88 62 80 67 57 
จงสร้างตารางแจกแจงควา มถ่ีของจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนต่าง ๆ กนั โดยใหมี้ 8 
อนัตรภาคชั้น 

วธีิท า  ขั้นตอนการสร้าง 
1. หาคะแนนสูงสุดและต ่าสุด คือ  96  และ  53 
2. พิสัย  เท่ากบั ค่าสูงสุดของขอ้มูล – ค่าต  ่าสุดของขอ้มูล 

เท่ากบั  96 – 53 = 43 
3. ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น เท่ากบั 43 5.3758  = 5.375 

   ปัดผลหารใหเ้ป็นจ านวนเตม็ นัน่คือ ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 6 
   ดงันั้น ตารางแจกแจงความถ่ีน้ีจะมีทั้งหมด 8 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความกวา้ง 6  
   ค่าต  ่าสุดคือ 53 เราอาจเร่ิมตน้ ท่ี 49, 50, 51, 52 หรือ 53 กไ็ด ้แต่จะเร่ิมท่ี 48 ไม่ได ้  
   เพราะค่าสูงสุดคือ 96 จะไม่ตกในชั้นท่ี 8 ซ่ึงเป็นชั้นสุดทา้ย 
4. สร้างตารางแจกแจงความถ่ี ดงัน้ี 

อนัตรภาคช้ัน รอยขีด ความถี ่
50 – 55 | 1 
56 – 61   
62 – 67   
68 – 73 | 11 
74 – 79 || 17 
80 – 85   
86 – 91   
92 – 97 |||| 4 

 รวม 60 
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วธีิการหาขอบบน – ขอบล่าง 
ขอบล่าง 
ขอบล่างของอนัตรภาคชั้นใด คือ ค่าก่ึงกลางระหวา่งค่าท่ีต ่าท่ีสุดของอนัตรภาคชั้นนั้นกบั

ค่าท่ีสูงท่ีสุดของอนัตรภาคชั้นท่ีต ่ากวา่และอยูชิ่ดกนั 

เช่น ขอบล่างของอนัตรภาคชั้น  50 – 59 = 49 50

2

  = 49.5 

ขอบบน 
ขอบบนของอนัตรภาคชั้นใด คือ ค่าก่ึงกลางระหวา่งค่าท่ีสูงท่ีสุดของอนัตรภาคชั้นนั้นกบั

ค่าท่ีต ่าท่ีสุดของอนัตรภาคชั้นท่ีสูงกวา่และอยูชิ่ดกนั   

เช่น ขอบบนของอนัตรภาคชั้น  50 – 59 = 59 60

2

  = 59.5 

จากตวัอยา่งท่ี 8 สามารถหาขอบล่าง และขอบบน ของแต่ละอนัตรภาคชั้นไดด้งัต่อไปน้ี 
 

อนัตรภาคช้ัน ขอบล่าง ขอบบน 
50 – 55 49.5 55.5 
56 – 61   
62 – 67   
68 – 73 67.5 73.5 
74 – 79   
80 – 85   
86 – 91 85.5 91.5 
92 – 97 91.5 97.5 

 

พิจารณาตารางแจกแจงความถ่ีแสดงความสูงเป็นเซนติเมตรของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ของโรงเรียนจนัทร์ประภสัสรณ์อนุสรณ์ จ านวน 100 คน เป็นดงัน้ี 
 

ความสูง(เซนติเมตร) จ านวนนักเรียน(คน) 
140 - 144 
145 - 149 
150 - 154 
155 - 159 
160 - 164 
165 - 169 

5 
18 
35 
27 
10 
5 

รวม 100 
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อาจเขียนขอ้มูลในตารางแจกแจงความถ่ีขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นขอบล่างและขอบบนของขอ้มูล
ดงัน้ี 
 

ความสูง(เซนติเมตร) จ านวนนักเรียน(คน) 
139.5 - 144.5 
144.5 - 149.5 
149.5 - 154.5 
154.5 - 159.5 
159.5 - 164.5 
164.5 - 169.5 

5 
18 
35 
27 
10 
5 

 

เราอาจน าขอ้มูลในตารางขา้งตน้ มาเขียนเป็นแผนภาพ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพน้ีเรียกวา่ ฮิสโทแกรม 

 

พิจารณาฮิสโทแกรมขา้งตน้และสังเกตส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ฮิสโทแกรมประกอบดว้ยแกนนอนและแกนตั้ง 

แกนนอน  แสดงความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น 
แกนตั้ง      แสดงความถ่ีของขอ้มูลในแต่ละอนัตรภาคชั้น 

2. ลกัษณะของฮิสโทแกรมเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเรียงต่อติดกนัโดยมีความกวา้งของรูปส่ีเหล่ียม   
    มุมฉากเท่ากบัความกวา้งของอนัตรภาคชั้น และความยาวของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเท่ากบัความถ่ี 

จ านวน(คน) 

ความสูง(เซนติเมตร) 
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3. จุดปลายของดา้นกวา้งของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแต่ละรูปคือ ขอบล่างและขอบบนของ อนัตรภาคชั้น 
    ท่ีเรียงต่อกนั 
4. ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นแต่ละชั้นเท่ากบั 5 ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 

144.5 – 139.5 = 5  149.5 – 144.5 = 5 
154.5 – 149.5 = 5  159.5 – 154.5 = 5 
164.5 – 159.5 = 5  169.5 – 164.5 = 5 

5. แต่ละอนัตรภาคชั้นชั้นท่ีมีขอบล่างและขอบบนจะมี จุดก่ึงกลางชั้น หาไดจ้ากสูตร 

จุดก่ึงกลางชั้น = 
2
1 (ขอบล่าง + ขอบบน) 

จากขอ้มูลขา้งตน้เขียนตารางแสดงขอบล่าง ขอบบน จุดก่ึงกลางชั้นและความถ่ีได ้ดงัน้ี 
 

ความสูง(เซนติเมตร) ขอบล่าง - ขอบบน จุดกึง่กลางช้ัน ความถี่ 
140 - 144 
145 - 149 
150 - 154 
155 - 159 
160 - 164 
165 - 169 

139.5 - 144.5 
144.5 - 149.5 
149.5 - 154.5 
154.5 - 159.5 
159.5 - 164.5 
164.5 - 169.5 

2
144.5139.5  = 142 

147 
152 
157 
162 
167 

5 
18 
35 
27 
10 
5 

 

จากฮิสโทแกรมแสดงความสูงของนกัเรียนขา้งตน้ หาจุดก่ึงกลางของดา้นบนของรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉากแต่ละรูป แลว้ลากส่วนของเส้นตรงเช่ือมจุดเหล่าน้ี และเพื่อใหเ้ส้นท่ีลากน้ีต่อลงไปพบแกน
นอนจึงเพิ่มจุดบนแกนนอนอีกสองจุด ซ่ึงเป็นจุดก่ึงกลางของอนัตรภาคชั้นท่ีอยูก่่อน  อนัตรภาคชั้น
ต ่าสุด และจุดก่ึง กลางของอนัตรภาคชั้นท่ีอยูถ่ดัจากอนัตรภาคชั้นสูงสุด เม่ือลากส่วนของเส้นตรง
เช่ือมจุดต่าง ๆ แลว้ จะไดแ้ผนภาพดงัรูปภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน(คน) 

ความสูง(เซนติเมตร) 
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รูปท่ีลอ้มดว้ยแกนนอนและส่วนของเส้นตรงท่ีลากต่อกนัดงัรูปขา้งตน้ เรียกวา่ รูปหลาย
เหลีย่มของความถี่ 

เม่ือเปรียบเทียบพื้นท่ี จะพบ วา่พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียมของความถ่ีเท่ากบัผลบวกของพื้นท่ี
ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากทุกรูปในฮิสโทแกรม 

การสร้างรูปหลายเหล่ียมของความถ่ี ไม่จ  าเป็นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการสร้างฮิสโทแกรมก็ไดโ้ดยเรา
อาจใชเ้พียงจุดก่ึงกลางชั้นกบัความถ่ี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่9 จงสร้างฮิสโทแกรมและรูปหลายเหล่ียมของความถ่ีจากตารางแจกแจงความถ่ีแสดง

ค่าจา้งรายวนัของลูกจา้ง 70 คน  ดงัต่อไปน้ี 
 

ค่าจ้าง(บาท) จ านวนลูกจ้าง (คน) 
160-169 
170-179 
180-189 
190-199 
200-209 

12 
17 
21 
10 
10 

รวม 70 
 
 

จ านวน(คน) 

ความสูง(เซนติเมตร) 
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วธีิท า จากโจทยส์ามารถสร้างตารางแสด ง ขอบบน ขอบล่างและจุดก่ึงกลางของแต่ละ
อนัตรภาคชั้นไดด้งัน้ี 

 

ขอบล่าง-ขอบบน จุดกึง่กลางช้ัน ความถี่ 
159.5-169.5 
169.5-179.5 
179.5-189.5 
189.5-199.5 
199.5-209.5 

164.5 
174.5 
184.5 
194.5 
204.5 

12 
17 
21 
10 
10 

 

จะไดฮิ้สโทแกรม ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และรูปหลายเหล่ียมของความถ่ี คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159.5     169.5    179.5    189.5   199.5    209.5 
ค่าจา้ง (บาท) 

จ านวนลูกจา้ง (คน) 

159.5     169.5    179.5    189.5   199.5    209.5 
ค่าจา้ง (บาท) 

จ านวนลูกจา้ง (คน) 
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ตัวอย่างที ่10 โรงเรียนแห่งหน่ึงแสดงคะแนนสอบเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นคะแนนรวม 
100 คะแนน ของนกัเรียนท่ีเขา้สอบ 300 คน ดว้ยฮิสโทแกรม ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากฮิสโทแกรมจงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้นเป็นเท่าใด 
ตอบ………………………………………………………………………………………… 
2) จุดก่ึงกลางของอนัตรภาคชั้น 60 – 69 เป็นเท่าใด 
ตอบ………………………………………………………………………………………… 
3) นกัเรียนส่วนใหญ่สอบไดค้ะแนนอยูใ่นอนัตรภาคชั้นใด 
ตอบ………………………………………………………………………………………… 
4) นกัเรียนท่ีสอบไดค้ะแนนตั้งแต่ 80% ข้ึนไปมีประมาณก่ีคน 
ตอบ………………………………………………………………………………………… 
5) นกัเรียนท่ีสอบไดไ้ม่ถึง 50% มีประมาณก่ีคน 
ตอบ………………………………………………………………………………………… 
6) ถา้โรงเรียนกา้วหนา้วทิยาตอ้งการนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบถึง 70 คะแนนเขา้เรียน จะมี 
    นกัเรียนท่ีสอบเขา้เรียนไดป้ระมาณก่ีคน 
ตอบ………………………………………………………………………………………… 
7) จงเขียนรูปหลายเหล่ียมของความถ่ีจากฮิสโทแกรมลงบนรูปขา้งตน้ 

คะแนนสอบ 

จ านวน(คน) 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สถิติ                                                                                                                 97 

ครูครรชิต แซ่โฮ่ โรงเรียนจนัทร์ประภสัสร์อนุสรณ์ สพม.เขต 15 

 
 

 
1. ในการชัง่น ้าหนกัเป็นกิโลกรัมของทหารเกณฑ ์40 คน ปรากฏผลดงัน้ี 
 64 60 60 57 65 61 61 66 65 62 
 68 58 61 61 60 64 64 68 59 60 
 61 68 65 64 64 70 61 61 62 66 
 60 57 62 66 66 64 60 58 60 61  
จงสร้างตารางตารางแจกแจงความถ่ีแบบแต่ละค่าของขอ้มูลชุดน้ี 

วธีิท า จากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้คะแนนต ่าสุดคือ……………และคะแนนสูงสุดคือ…………… 
น าขอ้มูลเขียนในตารางโดยเรียงจากคะแนนต ่าสุดไปหาคะแนนสูงสุดในช่องแรกของตาราง
ในแนวด่ิง พร้อมทั้งหาความถ่ีของขอ้มูล จะไดต้ารางแจกแจงความถ่ี ดงัน้ี 

 

น า้หนัก(กโิลกรัม) รอยขีด ความถี่ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 รวม 40 

 
 

กจิกรรมที ่7.3 : ทกัษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย  
การน าเสนอและการเช่ือมโยง 
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2. ตารางต่อไปน้ีเป็นตารางแจกแจงความถ่ีท่ีแสดงเงินเดือนของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 
    75 คน 
 

เงินเดือน(บาท) รอยขีด จ านวนคน 
1,500 - 1,999 || 3 
2,000 - 2,499  15 
2,500 - 2,999 | 21 
3,000 - 3,499 ||| 18 
3,500 - 3,999 |||| 9 
4,000 - 4,499 | 6 
4,500 - 4,999 ||| 3 

 รวม 75 
 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) การแจกแจงของขอ้มูลชุดน้ี เป็นแบบอนัตรภาคชั้นห่างกนั 1 หน่วย หรือไม่ 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ความกวา้งของทุกอนัตรภาคชั้นเท่ากนัหรือไม่ 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
3) แต่ละอนัตรภาคชั้นกวา้งเท่าใด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
4) พนกังานส่วนใหญ่ไดรั้บเงินเดือนในอนัตรภาคชั้นใด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
5) มีพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนนอ้ยกวา่ 3,000 บาท จ านวนก่ีคน และคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์อง

จ านวนคนงานทั้งหมด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
6) มีพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนอยา่งนอ้ย 4,000 บาท จ านวนก่ีคน และคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์อง

จ านวนคนงานทั้งหมด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
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3. ในการส ารวจไก่ (ตวั) ท่ีใชท้  าอาหารในแต่ละสัปดาห์ของร้านอาหารแห่งหน่ึง เป็นเวลา 40 สัปดาห์ 
ไดผ้ลดงัน้ี 

 30 32 28 25 27 40 35 38 45 20 
 33 50 48 42 37 36 34 42 50 52 
 22 24 32 35 20 38 45 32 47 39 
 28 46 38 42 25 48 50 27 32 46 
จงสร้างตารางแจกแจงความถ่ีโดยใหค้วามกวา้งของอนัตรภาคชั้นเท่ากนัทุกชั้นโดยท่ี 
1) มีจ  านวนอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 6 ชั้น 
2) ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 10 

วธีิท า 1) จ านวนอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 6 ชั้น 
ขั้นตอนการสร้าง 
1. หาขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุดและสูงสุด คือ……………และ…………… 
2. พิสัย เท่ากบั ค่าสูงสุดของขอ้มูล – ค่าต ่าสุดของขอ้มูล 

    เท่ากบั  ………………………… 
3. ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น เท่ากบั ………………………… 
4. สร้างตารางแจกแจงความถ่ีโดยมีจ านวนอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 6 ชั้น และมีความกวา้ง

เท่ากบั……………ดงัน้ี 
 

จ านวนไก่(ตัว) รอยขีด จ านวนสัปดาห์ 
   

26 - 31  5 
   

38 - 43 ||| 8 
   

50 - 55 |||| 4 
 รวม 40 

2) ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 10 
    ขั้นตอนการสร้าง 
    1. หาขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุดและสูงสุด  คือ……………และ…………… 
    2. พิสัย เท่ากบั ………………………… 
   3. จ านวนอนัตรภาคชั้น เท่ากบั ………………………… 
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   4. สร้างตารางแจกแจงความถ่ีโดยมีจ านวนอนัตรภาคชั้น เท่ากบั……………ชั้น และมี
ความกวา้งเท่ากบั 10 ดงัน้ี 

 

จ านวนไก่(ตัว) รอยขีด จ านวนสัปดาห์ 
20 - 29  10 

   
40 - 49 | 11 

   
 รวม 40 

 

4. ในการสอบวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจ านวน 150 คน ผลปรากฏดงัตารางแจกแจงความถ่ีดงัน้ี 
 

อนัตรภาคช้ัน ความถี่ 
21 - 35 18 
36 - 50 42 
51 - 65 57 
66 - 80 24 
81 - 95 9 

 

จงหาขอบล่าง ขอบบน จุดก่ึงกลางชั้น และความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น 
วธีิท า 
 

อนัตรภาคช้ัน ขอบล่าง ขอบบน จุดกึง่กลาง ความกว้าง ความถี่ 
21 - 35 20.5  28  18 
36 - 50  50.5   42 
51 - 65 50.5  58  57 
66 - 80  80.5   24 
81 - 95 80.5  88  9 

     150 
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5. จากการส ารวจความสูงของนกัเรียนจ านวน 40 คน ผลปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ความสูง(เซนติเมตร) จ านวนนักเรียน(คน) 
136 - 140 
141 - 145 
146 - 150 
151 - 155 
156 - 160 
161 - 165 

5 
8 

12 
7 
5 
3 

 

1) จงสร้างฮิสโทแกรม 
วธีิท า จากโจทยส์ามารถหาขอบบนและขอบล่างของแต่ละอนัตรภาคชั้นไดด้งัน้ี 
 

ความสูง(เซนติเมตร) ขอบล่าง ขอบบน จ านวนนักเรียน(คน) 
136 - 140 
141 - 145 
146 - 150 
151 - 155 
156 - 160 
161 - 165 

135.5 
 

145.5 
 

155.5 
 

 
145.5 

 
155.5 

 
165.5 

5 
8 

12 
7 
5 
3 

 

น าขอ้มูลในตารางมาเขียนฮิสโทแกรมไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
102                                                                            ส่ือเสริมสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์พืน้ฐาน ม.3 

ครูครรชิต แซ่โฮ่ โรงเรียนจนัทร์ประภสัสร์อนุสรณ์ สพม.เขต 15 

2) จงสร้างรูปหลายเหล่ียมของความถ่ี โดยใชจุ้ดก่ึงกลางของอนัตรภาคชั้นและความถ่ี 
วธีิท า จากโจทยส์ามารถหาจุดก่ึงกลางของแต่ละอนัตรภาคชั้นไดด้งัน้ี 
 

ความสูง(เซนติเมตร) จุดกึง่กลาง จ านวนนักเรียน(คน) 
136 - 140 
141 - 145 
146 - 150 
151 - 155 
156 - 160 
161 - 165 

138 
 

148 
 

158 
 

5 
8 

12 
7 
5 
3 

 

น าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนดจุดและลากส่วนของเส้นตรงเช่ือมจุดดงักล่าว จะไดรู้ป 
หลายเหล่ียมของความถ่ีดงัน้ี 
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3. ฮิสโทแกรมต่อไปน้ีแสดงคะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 110 คน จงพิจารณา              
ฮิสโทแกรมน้ีและตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) ในช่วงคะแนน 40 - 49 มีนกัเรียนสอบไดก่ี้คน 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ช่วงคะแนนใดท่ีมีนกัเรียนสอบไดค้ะแนนมากท่ีสุด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
3) ช่วงคะแนนใดท่ีมีนกัเรียนสอบไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด 
ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
4) ถา้นกัเรียนสอบไดค้ะแนน 70 คะแนนข้ึนไปถือวา่สอบผา่น นกัเรียนท่ีสอบผา่นหรือนกัเรียนท่ี
สอบไม่ผา่นมีจ านวนมากกวา่กนั และมากกวา่ประมาณก่ีคน 

ตอบ……………………………………………………………………………………………….. 
5) จงเขียนรูปหลายเหล่ียมของความถ่ีจากฮิสโทแกรมขา้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 39.5     49.5    59.5    69.5    79.5   89.5   99.5 

คะแนน 

จ านวนนกัเรียน(คน) 

 39.5     49.5    59.5    69.5    79.5   89.5   99.5 
คะแนน 

จ านวนนกัเรียน(คน) 
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77..22  ค่ากลางของข้อมูลค่ากลางของข้อมูล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ : นกัเรียนสามารถ 
1. หาค่ากลางของขอ้มูลท่ียงัไม่แจกแจงความถ่ีได ้
2. เลือกและใชค้่ากลางของขอ้มูลท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. อภิปรายและใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารทางสถิติท่ี 

สมเหตุสมผลได ้
4. เขา้ใจถึงความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการน าเสนอขอ้มูล 

ทางสถิติ 

ด้านทักษะ / กระบวนการ : นกัเรียนมีความสามารถใน 
1. การคิดค านวณ 
2. การแกปั้ญหา 
3. การใหเ้หตุผล 
4. การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ 
5. การเช่ือมโยง 
6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ด้านคุณลกัษณะ : ปลกูฝังใหน้กัเรียน 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความสนใจใฝ่รู้ 
3. มีความรอบคอบ มีระเบียบวินยั 
4. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
5. มีวิจารณญาณและท างานอยา่งเป็นระบบ 

6. ตระหนั กในคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

MATH 

  
 Series 
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ค่ากลางของข้อมูล 
 

ค่ากลางของขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียท่ีถือวา่เป็น กลางของขอ้มูลในชุดท่ีกล่าวถึงและใชค้่าน้ีเป็น
ตวัแทน  เม่ือส่ือออกไปท าใหผู้รั้บพอจะคาดเดาถึงลกัษณะของขอ้มูลไดบ้า้งแต่ยงัไม่ชดัเจนมากนกั  
แต่จะชดัเจนยิง่ข้ึนเม่ือไดศึ้กษาเก่ียวกบัค่าการวดัการกระจาย  หรือความแปรปรวนของขอ้มูล 

ค่ากลางของขอ้มูลท่ีใชโ้ดยทัว่ ๆ ไป  ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) มธัยฐาน 
(median) และฐานนิยม (mode)  

 

ค่าเฉลีย่เลขคณติ (arithmetic mean) 
 
 
 
ค่าเฉล่ียเลขคณิตอาจเรียกสั้น ๆ วา่ ค่าเฉลีย่ 
 

วธีิการหาค่าเฉลีย่เลขคณติ สามารถหาไดด้งัน้ี 
1. น าขอ้มูลทุกตวัมาบวกกนั 
2. น าผลบวกในขอ้ 1 มาหารดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
3. ผลท่ีไดจ้ากขอ้ 2 เราเรียกวา่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต เท่ากบั 

 
 
ตัวอย่างที ่1 จากการสุ่มสอบถามอายขุองนกัเรียน จ านวน  10  คน  ปรากฏวา่มีอายดุงัน้ี  15,  17,  

14,  16,  15,  13,  14,  15,  17,  18  ปีตามล าดบั  จงหาอายเุฉล่ียของนกัเรียน 
วธีิท า  อายเุฉล่ียของนกัเรียน  คือ 

15 17 14 16 15 13 14 15 17 18 154

10 10

15.4

         




 

นัน่คือ  นกัเรียนมีอายเุฉล่ีย  15.4  ปี 
 
 
 

ค่าเฉลีย่เลขคณติ หรือเรียกสั้น ๆ วา่ ค่าเฉล่ีย (mean) คือ จ านวนท่ีไดจ้ากการหารผลบวก
ของขอ้มูลทั้งหมดดว้ยจ านวนขอ้มูล 

ผลรวมค่าของขอ้มูลทั้งหมด 

จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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เน่ืองจากขอ้มูลในตวัอยา่งท่ี 1 มีบางคะแนนซ ้ ากนัดงัตาราง 
 

อายุ 13 14 15 16 17 18 
ความถี่ 1 2 3 1 2 1 

 

ซ่ึงอาจหาค าตอบไดอี้กวธีิหน่ึง  ดงัน้ี 
อายเุฉล่ียของนกัเรียน  คือ            

(13 1) (14 2) (15 3) (16 1) (17 2) (18 1) 154

10 10

15.4

          




 

นัน่คือ  นกัเรียนมีอายเุฉล่ีย  15.4  ปี 
 

ตัวอย่างที ่2 คะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  8  คน  เป็นดงัน้ี  11,  12,  9,  17,  8,  9,  
10,  8   จงหาค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนสอบของนกัเรียน  8  คนน้ี 

วธีิท า  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนสอบของนกัเรียน  8  คนน้ี  คือ 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
นัน่คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนสอบของนกัเรียน  8  คนน้ี  คือ  10.5  คะแนน  

 

เน่ืองจากขอ้มูลในตวัอยา่งท่ี  1  มีบางคะแนนซ ้ ากนัดงัตาราง 
 

อายุ 8 9 10 11 12 17 
ความถี่ 2 2 1 1 1 1 

 

ซ่ึงอาจหาค าตอบไดอี้กวธีิหน่ึง  ดงัน้ี 
อายเุฉล่ียของนกัเรียน  คือ 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

นัน่คือ  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนสอบของนกัเรียน  8  คนน้ี  คือ   10.5  คะแนน 
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ตัวอย่างที ่3 น ้าหนกัเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มหน่ึงมี  7  คน  เป็น  52.7  กิโลกรัม  เม่ือรวมน ้าหนกั
ของปรีชาเพิ่มอีก  จะท าใหน้ ้าหนกัเฉล่ียของนกัเรียนทั้ง  8  คนน้ี  เป็น  54  กิโลกรัม  
จงหาน ้าหนกัของปรีชา 

วธีิท า  เน่ืองจาก นกัเรียน 7 คนมีน ้าหนกัเฉล่ีย                               52.7   กิโลกรัม 
ดงันั้น นกัเรียน 7 คนมีน ้าหนกัรวมเท่ากบั    7 52.7 368.9     กิโลกรัม 
และเน่ืองจาก นกัเรียน 8 คน มีน ้าหนกัเฉล่ีย                         54    กิโลกรัม 
ดงันั้น นกัเรียน 8 คนมีน ้าหนกัรวม เท่ากบั………………………กิโลกรัม 
นัน่คือ น ้าหนกัของปรีชาเท่ากบั…………………………………กิโลกรัม 
ตอบ…………………………………………………… 

 

ตัวอย่างที ่4 พชัรีส ารวจค่าอาหารกลางวนัของนกัเรียนสองกลุ่ม กลุ่ม A จ านวน 10 คน และกลุ่ม 
B จ านวน 15 คน พบวา่นกัเรียนแต่ละกลุ่มใชเ้งินเป็นค่าอา หารกลางวนัโดยเฉล่ีย
ดงัน้ี 

นกัเรียนกลุ่ม A ใชเ้งินเฉล่ียคนละ 27.20 บาท 
นกัเรียนกลุ่ม B ใชเ้งินเฉล่ียคนละ 15.40 บาท 

จงหาวา่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มจ านวน 25 คน ใชเ้งินเฉล่ียคนละเท่าไร 
วธีิท า  เน่ืองจาก นกัเรียนกลุ่ม A จ านวน 10 คน ใชเ้งินเฉล่ียคนละ 27.20 บาท 

ดงันั้น      นกัเรียนกลุ่ม A จ านวน 10 คน ใชเ้งินค่าอาหารกลางวนัรวม 
10 27.20  272         บาท 

เน่ืองจาก นกัเรียนกลุ่ม B จ านวน 15 คน ใชเ้งินเฉล่ียคนละ 15.40 บาท 
ดงันั้น      นกัเรียนกลุ่ม B จ านวน 15 คน ใชเ้งินค่าอาหารกลางวนัรวม 

……………………………………………………     บาท 
จะไดว้า่ ค่าเฉล่ียของเงินค่าอาหารกลางวนัของนกัเรียน 25 คน เป็น  

……………………………………………………     บาท 
นัน่คือ นกัเรียนทั้งสองกลุ่มจ านวน 25 คน ใชเ้งินค่าอาหารกลางวนัเฉล่ีย             

คนละ ………………………… 
ตอบ …………………………………………………… 
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1.  จงหาค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลในแต่ละชุดต่อไปน้ี 

1)  3,  5,  4,  2,  1,  4,  8,  7,  9,  3,  5,  6,  4,  8 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2)   2.5,  3.5,  2.4,  1.2,  3.2,  1.5,  5.2,  2.6,  4.2,  1.5,  2.3 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3)   85,  95,  84,  75,  82,  45,  76,  83,  74,  85,  71,  76 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4)   140,  150,  120,  130,  160,  170,  150,  120,  130 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2.  ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบของนกัเรียนชาย  6  คน  และนกัเรียนหญิง  4  คน  เป็น  51  คะแนน 
1)  จงหาคะแนนรวมของคะแนนสอบของนกัเรียนทั้ง  10  คนน้ี 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2)  ถา้ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบของนกัเรียนชายเป็น  49  คะแนน  จงหาค่าเฉล่ียของคะ แนนสอบ

ของนกัเรียนหญิง 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

กจิกรรมที ่7.4 : ทกัษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย 
และการเช่ือมโยง 
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3. นอ้งออมเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนท่ีผา่นมาเป็น ดงัน้ี 
 

 ระดับผลการเรียน จ านวนหน่วยการเรียน 
ม.1    ภาคเรียนท่ี 1 
          ภาคเรียนท่ี 2 
ม.2    ภาคเรียนท่ี 1 
          ภาคเรียนท่ี 2 
ม.3    ภาคเรียนท่ี 1 

3.20 
4.00 
3.50 
3.00 
3.65 

15 
15 

14.5 
16.5 
16 

 

จงหาระดบัผลการเรียนเฉล่ียทั้ง 5 ภาคเรียนของดิลก 
วธีิท า จ านวนหน่วยการเรียนทั้งหมด เท่ากบั……………………………………… 

ระดบัผลการเรียนเฉล่ียทั้ง 5 ภาคเรียนของดิลก คือ  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
ตอบ……………………………………… 

 
มัธยฐาน (median) 
 

ใหพ้ิจารณาการหาค่ากลางของขอ้มูลโดยวธีิการหาค่าเฉล่ียเลขคณิตจากสถานการณ์ต่อไปน้ี 
พนกังาน  7  คนของบริษทัแห่งหน่ึงมีรายไดต่้อเดือน  ดงัน้ี  300,000  บาท  60,000  บาท 

36,000  บาท  32,000  บาท  30,000  บาท  28,000  บาท  และ18,000  บาท 
รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย  คือ  
300,000 60,000 36,000 32,000 30,000 28,000 18, 000 504,000

7 8

72,000

      




 

ดงันั้น  รายไดต่้อเดือนเฉล่ียเท่ากบั  72,000  บาท 
ค่าเฉล่ียเลขคณิตดงักล่าวไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนแสดงรายไดต่้อเดือนของพนกังาน

กลุ่มน้ี  เพราะมีพนกังานถึง  6  คน  ท่ีแต่ละคนมีรายไดต้  ่ากวา่  72,000  บาท 
เม่ือพิจารณาการหาค่ากลางของขอ้มูลอีกวธีิหน่ึง  ซ่ึงไดจ้ากการเรียงขอ้มูลจากนอ้ยไปมาก  

แลว้เลือกขอ้มูลท่ีอยูก่ึ่งกลางของขอ้มูลทั้งหมดดงัน้ี 
 

18,000 28,000 30,000 32,000 36,000 60,000 300,000 
 

ค่ากลาง 
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จะเห็นวา่ขอ้มูลท่ีอยูก่ึ่งกลางของขอ้มูลทั้งหมด  คือ   32,000  บาท  ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ใกลเ้คียง
กบัรายไดข้องพนกังานส่วนใหญ่ 

ดงันั้น  ค่ากลางท่ีเหมาะสมเป็นตวัแทนของขอ้มูลชุดน้ี  คือ  32,000  บาท   
ในทางสถิตินั้น  เราเรียกค่ากลางดงักล่าววา่  มธัยฐาน 

 
 
 

จุดเด่นของการใชค้่ามธัยฐาน คือ ค่ามธัยฐานเป็นค่าเหมาะสมท่ีจะน าม าใชเ้ป็นค่ากลางของ
ขอ้มูลเม่ือขอ้มูลนั้น ๆ  มีค่าใดค่าหน่ึงหรือหลาย ๆ ค่า ซ่ึงสูงหรือต ่ากวา่ค่าอ่ืน ๆ มาก  หรือตอ้งการ
ทราบวา่ค่าท่ีเป็นไปไดค้่าใดของขอ้มูลนั้น ๆ  มีจ  านวนค่าท่ีสังเกตท่ีมากกวา่และนอ้ยกวา่ค่าน้ีอยู่
ประมาณเท่า ๆ  กนั 
 

วธีิการหามัธยฐาน สามารถหาไดด้งัน้ี 
1. น าขอ้มูลทุกตวัมาเรียงจากค่านอ้ยไปหาค่ามาก 
     (หรือเรียงจากค่ามากไปหานอ้ยค่านอ้ย) 
2. หาต าแหน่งก่ึงกลาง  
3. ค่าท่ีอยู ่ณ ต าแหน่งก่ึงกลางของขอ้มูลทั้งหมด คือ มธัยฐาน 

 
ตัวอย่างที ่5 ก าหนดใหข้อ้มูลชุดหน่ึง  ประกอบดว้ย  3,  1,  7,  9,  15  จงหามธัยฐาน 
วธีิท า  1)  น าขอ้มูลดงักล่าวมาเรียงจากค่านอ้ยไปหาค่ามาก  จะได ้ 1,  3,  7,  9, 15 

2)  ต าแหน่งมธัยฐาน  คือ  ต าแหน่งท่ี  3 
3)  มธัยฐานเท่ากบั  7 
ดงันั้น  มธัยฐานเท่ากบั  12 

 

ตัวอย่างที ่6 ก าหนดใหข้อ้มูลชุดหน่ึง  ประกอบดว้ย  2,  6,  15,  9,  24,  17  จงหามธัยฐาน 
วธีิท า  1)  น าขอ้มูลดงักล่าวมาเรียงจากค่านอ้ยไปหาค่ามาก  จะได ้  2,  6,  9,  15,  17,  24 

2)  ต าแหน่งมธัยฐาน  คือ  ต าแหน่งท่ี  3.5 

3)  ค่าท่ีอยูต่  าแหน่งก่ึงกลางระหวา่งต าแหน่งท่ี 3  และ 4  เท่ากบั   
9 15

12
2

 


  

ดงันั้น  มธัยฐานเท่ากบั  12 
 

มัธยฐาน คือ ค่าท่ีมีต าแห น่งอยูท่ี่ต  าแหน่งก่ึงกลางของขอ้มูล เม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมา
เรียงจากค่านอ้ยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด หรือเรียงจากค่ามากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
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ตัวอย่างที ่7 จงหามธัยฐานของคะแนนสอบของนกัเรียน  20  คน  ดงัตาราง 
 

คะแนน 10 15 20 30 
ความถี่ (คน) 4 6 5 5 

 

วธีิท า  เรียงล าดบัคะแนนจากนอ้ยไปมากตามจ านวนนกัเรียนไดด้งัน้ี 
  10,10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30,30  

                                                    9 คน                                                                9คน 
                                                                           ขอ้มูลท่ีอยูต่รงกลาง 

เน่ืองจาก จ านวนขอ้มูลเป็นจ านวนคู่จะใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลคู่ท่ีอยูต่รงกลาง
เป็นมธัยฐาน 

ดงันั้น มธัยฐาน  คือ  15 20
  17.5

2


   คะแนน 

 
ฐานนิยม (Mode)  
 

นกัเรียนกลุ่มหน่ึงตอ้งการทราบวา่เพื่อน ๆ ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนในโรงเรียนของ
ตนชอบกีฬาฟุตซอล วอลเลยบ์อลหรือตะกร้อ อยา่งใดมากท่ีสุด นกัเรียนกลุ่มน้ีจึงเก็บรวบรวมขอ้มูล  
โดยการสอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน จ านวน 120 คน เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ จึง
น ามาจ าแนกตามความชอบมากท่ีสุด ไดผ้ลดงัน้ี 
  ชอบฟุตซอล  50 คน  

ชอบอลเลยบ์อล  30 คน 
ชอบตะกร้อ  40 คน 

 นกัเรียนกลุ่มน้ีจึงไดส้รุปวา่ เพื่อน ๆ ของเขาชอบฟุตบอลมากท่ีสุด 
 ในทางสถิติ เราเรียกขอ้มูลท่ีมีคนชอบมากท่ีสุดน้ีวา่ ฐานนิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฐานนิยม คือ  ค่าของขอ้มูลท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด เป็นค่ากลางของขอ้มูลอีกชนิดหน่ึง ซ่ึง
สามารถหาไดโ้ดยสังเกตจากความถ่ีของขอ้มูลค่านั้น   นัน่คือในการหาฐานนิยมตอ้งพิจารณา
จากความถ่ีเป็นหลกั 
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วธีิการหาฐานนิยม สามารถหาไดด้งัน้ี 
1. ถา้ขอ้มูลชุดหน่ึงมีขอ้มูลท่ีมีความถ่ีสูงสุดเพียงขอ้มูลเดียว 
    ฐานนิยม คือขอ้มูลท่ีมีความถ่ีสูงสุดนั้น 
2. ถา้ขอ้มูลชุดหน่ึง มีขอ้มูลแต่ละตวัมีความถ่ีเท่ากนัหมด 
    จะถือวา่ขอ้มูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยม 
3. ถา้ขอ้มูลชุดหน่ึง มีขอ้มูลท่ีมีความถ่ีสูงสุดเท่ากนัมากกวา่ 
    หน่ึงขอ้มูล ในท่ีน้ีจะไม่พิจารณาหาฐานนิยมของขอ้มูลชุดนั้น 

 

ตัวอย่างที ่8 ก าหนดใหข้อ้มูลชุดหน่ึงประกอบดว้ย  5,  7,  7,  9,  9,  9,  10,  12   
จะพบวา่  9  มีความถ่ีเท่ากบั 3  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 
ดงันั้น  ฐานนิยมของขอ้มูลชุดน้ีคือ  9 

 

ตัวอย่างที ่9 ก าหนดใหข้อ้มูลชุดหน่ึงประกอบดว้ย  3,  5,  5,  5,  6,  7,  7,  7,  9,  9 
จะพบวา่  5  และ  7  มีความถ่ีเท่ากบั 3  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 
ดงันั้น  ฐานนิยมของขอ้มูลชุดน้ีคือ  5  และ  7 

 

ตัวอย่างที ่10 จงหาฐานนิยมของขอ้มูลต่อไปน้ี 
3, 3, 4, 4, 7, 7, 9, 9 

วธีิท า  น าขอ้มูลมาเขียนแจกแจงความถ่ีไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 

ข้อมูล 3 4 7 9 
ความถี่ 2 2 2 2 

 

จากขอ้มูลดงักล่าว จะพบวา่ขอ้มูลทุกตวัมีความถ่ีเท่ากนัหมด 
ดงันั้น ขอ้มูลชุดน้ีไม่มีฐานนิยม 

 

ข้อสังเกต 
1. ถา้ขอ้มลูแต่ละค่าท่ีแตกต่างกนัมีความถ่ีเท่ากนัหมด เช่น ขอ้มลูท่ีประกอบดว้ย 2, 7, 9, 11, 13 จะ

พบวา่ แต่ละค่าท่ีแตกต่างกนัมีความถ่ีเท่ากบั 1 เหมือนกนัหมด ในท่ีน้ีแสดงวา่ ไม่นิยมค่าของขอ้มลูตั วใดตวั
หน่ึงเป็นพิเศษ ดงันั้นถือวา่ขอ้มลูในลกัษณะดงักล่าวน้ี ไม่มีฐานนิยม 

2. ถา้ขอ้มลูแต่ละค่าท่ีแตกต่างกนัมีความถ่ีมีความถ่ีสูงสุดเท่ากนั 2 ค่า เช่น ขอ้มลูท่ีประกอบดว้ย 2, 
4, 4, 7, 7, 9, 8, 5  จะพบวา่ 4 และ 7 เป็นขอ้มลูท่ีมีความถ่ีมีความถ่ีสูงสุดคือเท่ากบั 2 เท่ากนั ในลกัษณะเช่นน้ี
ถือวา่ขอ้มลูดงักล่าวมีฐานนิยม 2 ค่า คือ 4 และ 7 

3. จากขอ้ 1, 2 แสดงวา่ ฐานนิยมของขอ้มลูอาจจะมีหรือไม่มีกไ็ด ้ถา้มีอาจจะมีมากกวา่ 1 ค่ากไ็ด ้
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ตัวอย่างที ่11 ขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นจ านวนเงินต่อวนัท่ีนกัเรียนกลุ่มหน่ึงไดรั้บจากผูป้กครอง  
(หน่วยเป็นบาท) 

50, 52, 58, 60, 66, 54, 62, 55, 100, 300 
1. จงหาค่าเฉล่ียเลขคณิต 
2. จงหาฐานนิยม 
3. จงหามธัยฐาน 
4. จงพิจารณาวา่ค่ากลางใดเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนของขอ้มูลชุดน้ี   

วธีิท า  1. ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั         
50 52 54 55 58 60 62 66 100 300 857

10 10

        
  

    ดงันั้น ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 85.7 
2. เน่ืองจากขอ้มูลทุกตวัมีความถ่ีเท่ากนัหมด ดงันั้น ไม่มีฐานนิยม 
3. หามธัยฐาน โดยเรียงขอ้มูลจากนอ้ยไปมากไดด้งัน้ี 

50, 52, 54, 55, 58, 60, 62, 66, 100, 300 
    ขอ้มูลท่ีอยูต่  าแหน่งก่ึงกลางคือ 58 และ 60 

    ดงันั้น มธัยฐาน คือ 58 60
59

2


  

4. เน่ืองจากค่ากลางท่ีเราหาไดมี้ค่าเฉล่ียเลขคณิตกบัมธัยฐานเท่านั้น ส่วนฐานนิยม 
    ไม่มี แต่เม่ือเราน าค่ากลางทั้งสองไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเพื่อหาค่ากลางท่ี 
    เหมาะสม จะพบวา่ เราควรใชค้่ากลางท่ีเป็นมธัยฐานจึงจะเหมาะสมท่ีจะเป็น 
    ตวัแทนของขอ้มูลมากกวา่ค่ากลางท่ีเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต  

 

หมายเหตุ 
1. ถา้ขอ้มูลชุดใดมีขอ้มูลบางตวัมีค่ามากผดิปกติ เม่ือน ามาหาผลบวก ผลบวกดงักล่าวจะมีค่า

มากผดิปกติไปดว้ย ดงันั้น ค่าเฉล่ียเลขคณิตก็จะมีค่ามากผดิปกติ 
2. ถา้ขอ้มูลชุดใดมีขอ้มูลบางตวัมีค่านอ้ยผดิปกติ เม่ือน ามาหาผลบวก ผลบวกดงักล่าวจะมีค่า

นอ้ยผดิปกติไปดว้ย ดงันั้น ค่าเฉล่ียเลขคณิตก็จะมีค่านอ้ยผดิปกติ 
3. ถา้ขอ้มูลเป็นไปตามลกัษณะขอ้ 1 และ 2 ค่ากลางท่ีเหมาะสมควรจะใชม้ธัยฐาน จึงจะท า

ใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากกวา่ 
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1. จงหามธัยฐานของขอ้มูลต่อไปน้ี 
1) 14,  17,  18,  29,  42,  56,  100 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2) 39,  45,  38,  44,  52,  36,  41,  42,  53,  50,  38 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3) 16,  20,  35,  25,  16,  18,  22,  28,  30,  27 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4) 15,  18,  17,  17,  29,  25,  37,  49,  62 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
5) 41.4,  38.5,  40.1,  37.3,  38.7,  35.2,  43.9,  39.3 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. จงหาฐานนิยมของขอ้มูลต่อไปน้ี 
1) 2,  9,  15,  7,  8,  2,  17,  15,  8,  9,  8 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2) 7,  11,  19,  22,  7,  19,  17,  11,  12,  11,  19 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

กจิกรรมที ่7.5 : ทกัษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย 
และการเช่ือมโยง 
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3) 1,  2,  2,  1,  1,  2,  3,  3  3,  1,  2,  3 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4) 5,  7,  4,  8,  7,  11,  7,  4,  10,  8 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
5) 41.4,  38.5,  40.1,  37.3,  38.7,  35.2,  43.9,  39.3 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ร้านขายเส้ือส าเร็จรูปสตรีแห่งหน่ึง จ าหน่ายเส้ือขนาดตามเบอร์ต่าง ๆ ในหน่ึงสัปดาห์ไดด้งัตาราง 
เบอร์เส้ือ 9 10 11 12 13 14 15 

จ านวนทีจ่ าหน่ายได้ (ตัว) 7 5 6 10 8 7 3 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1) คนส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือเบอร์อะไร 
…………………………………………………………………………………………………… 

2) เฉล่ียแลว้ในแต่ละวนัขายเส้ือไดก่ี้ตวั 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4. จากการทดลองโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อม ๆ กนั สังเกตผลรวมของแตม้ท่ีปรากฏไดด้งัน้ี 
 

ผลรวมของแต้มทีป่รากฏ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ความถี่ 4 6 6 12 13 20 16 10 6 4 3 

จงหาค่าเฉล่ีย มธัยฐาน และฐานนิยมของผลรวมของแตม้ท่ีปรากฏ 
1) จากโจทยผ์ลรวมของความถ่ีทั้งหมดคือ………………………………… 
     ดงันั้น ค่าเฉล่ียของผลรวมของแตม้ท่ีปรากฏเท่ากบั  
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
    นัน่คือ ค่าเฉล่ียของผลรวมของแตม้ท่ีปรากฏเท่ากบั………………………………… 
2) ต าแหน่งก่ึงกลางของขอ้มูลคือ ต าแหน่งท่ี………………………………… 
    และเม่ือเรียงขอ้มูลจากนอ้ยไปหามากแลว้จะไดม้ธัยฐานคือ………………………………… 
3) ฐานนิยมเท่ากบั………………………………… 
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5. รายไดต่้อเดือนของพนกังาน 6 คน ของบริษทัแห่งหน่ึง เป็นดงัน้ี 
5,300           4,800        5,000        5,200         4,500       8,000 

1) จงหาค่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐานและฐานนิยมของขอ้มูลดงักล่าว 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
2) ค่ากลางชนิดใด เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนรายไดต่้อเดือนของพนกังานทั้ง 6 คนน้ีไดดี้กวา่กนั  
     เพราะเหตุใด 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ขอ้มูลชุดหน่ึงมี 5 อยูห่า้ตวั มี 6 อยูห่กตวั มี 7 อยูเ่จด็ตวั  มี 8 อยูแ่ปดตวั และมี 9 อยูเ่กา้ตวั จงหา 
ค่ากลางทั้งสามชนิดของขอ้มูลน้ี 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ใหข้อ้มูลชุดหน่ึงเม่ือเรียงจากนอ้ยไปหามาก จะมีลกัษณะดงัน้ี 
2, 4, 4, 5, 5, x, 8, 8, 10 

ถา้ขอ้มูลชุดน้ีมีฐานนิยมเพียงค่าเดียว และมธัยฐานมีค่านอ้ยกวา่ฐานนิยม จงหาค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ของขอ้มูลชุดน้ี 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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การกระจายของข้อมูล 
 

พิจารณาคะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ฉบบัหน่ึงของนกัเรียนสองกลุ่ม  กลุ่มละ  10  คน  ดงัน้ี 
 

กลุ่ม A กลุ่ม B 
28 8 
29 16 
30 27 
32 33 
34 34 
36 36 
37 38 
38 38 
38 50 
38 60 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต    34 ค่าเฉล่ียเลขคณิต    34 
มธัยฐาน                35 มธัยฐาน                35 
ฐานนิยม                38 ฐานนิยม                38 

 

จากคะแนนสอบของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มขา้งตน้ จะเห็นวา่มีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากนั มธัยฐาน
เท่ากนั และฐานนิยมเท่ากนัทั้งสองกลุ่ม แต่คะแนนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มยงัมีความแตกต่างกนั 

กล่าวคือ คะแนนกลุ่ม A เกาะกลุ่มกนั ขณะท่ีคะแนนกลุ่ม B มีการกระจายมากกวา่ ดงันั้นใน
การท่ีทราบเพียงค่ากลางของขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว ยงัไม่เพียงพอท่ีจะบอกลกัษณะของขอ้มูลได้
เด่นชดั จึงตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนมาพิจารณาประกอบกนั องคป์ระกอบท่ีทางสถิติมกัจะใชก้นั คือ 
พสัิย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พสัิย คือ ผลต่างท่ีไดจ้ากการน าคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนต ่าสุด 
ในท่ีน้ีจะได ้ พิสัยของคะแนนกลุ่ม  A  คือ  38 – 28 = 10  คะแนน  

พิสัยของคะแนนกลุ่ม  B  คือ    60 – 8 = 52  คะแนน 
ซ่ึงค่าของพิสัยท่ีไดพ้อท่ีจะท าใหม้องเห็นคร่าว ๆ วา่ คะแนนกลุ่ม B มีการกระจายมากกวา่

คะแนนกลุ่ม A 
เน่ืองจากเราค านวณหาพิสัยจากคะแนนเพียงสองจ านวนในขอ้มูลเท่านั้น  คือ  คะแนนสูงสุด

และคะแนนต ่าสุด  ดงันั้นค่าท่ีไดจึ้งอาจอธิบายการกร ะจายไดไ้ม่ชดัเจน  ในทางสถิติมกันิยมใชส่้วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมาวดัการกระจายของขอ้มูล  เน่ืองจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลแต่ละชุด  
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาไดด้งัน้ี 
1. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต 
2. หาส่วนเบ่ียงเบนหรือผล ต่างระหวา่งแต่ละคะแนนกบัค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยน า     

แต่ละคะแนนลบดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต 
3. หาก าลงัสองของส่วนเบ่ียงเบนแต่ละค่าท่ีไดใ้นขอ้  2 
4. หาค่าเฉล่ียเลขคณิตของก าลงัสองของส่วนเบ่ียงเบนท่ีไดใ้นขอ้  3 
5. หารากท่ีสองท่ีเป็นบวกของค่าเฉล่ียเลขคณิตท่ีไดใ้นขอ้  4 

จะค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียและขอ้มูลแต่ละตวั  จึงท าใหส้ามารถอธิบายการกระจายของ
ขอ้มูลไดดี้กวา่พิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์ท่ีไดใ้นขอ้ 5 จะเป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีหน่วยเดียวกบัหน่วยของขอ้มูล 
 

ตัวอย่างที ่12 จงหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่ม A และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
นกัเรียนกลุ่ม B   

วธีิท า  หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนกลุ่ม A   
1. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต 

จากตารางจะไดค้่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั  34  คะแนน 
2. หาส่วนเบ่ียงเบนหรือผลต่างระหวา่งแต่ละคะแนนกบัค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยน า

แต่ละคะแนนลบดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต 
การค านวณไดแ้สดงใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี 

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 
28 28  -  34  =  -6 
29 29  -  34  =  -5 
30 30  -  34  =  -4 
32 32  -  34  =  -2 
34 34  -  34  =   0 
36  
37  
38  
38  
38  
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3. หาก าลงัสองของส่วนเบ่ียงเบนแต่ละค่าท่ีไดใ้นขอ้  2 
การค านวณไดแ้สดงใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี 

 

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน ก าลงัสองของส่วนเบี่ยงเบน 
28 -6 36 
29 -5 25 
30 -4 16 
32 -2 4 
34 0 0 
36   
37   
38   
38   
38   

 

4. หาค่าเฉล่ียเลขคณิตของก าลงัสองของส่วนเบ่ียงเบนท่ีไดใ้นขอ้  3 
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของก าลงัสองของส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. หารากท่ีสองท่ีเป็นบวกของค่าเฉล่ียเลขคณิตท่ีไดใ้นขอ้  4 
ในท่ีน้ีได ้ 14.2 3.8  
ดงันั้น  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่ม A  มีค่าประมาณ  3.8  คะแนน 

 
 
 

หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนกลุ่ม B  
1. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต 

จากตารางจะไดค้่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั……………คะแนน 
2. หาส่วนเบ่ียงเบนหรือผลต่างระหวา่งแต่ละคะแนนกบัค่าเฉล่ียเลขคณิต  โดยน าแต่ละ

คะแนนลบดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต 
การค านวณไดแ้สดงใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี 

กจิกรรมนีท้ าได้ไหม 



 
120                                                                            ส่ือเสริมสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์พืน้ฐาน ม.3 

ครูครรชิต แซ่โฮ่ โรงเรียนจนัทร์ประภสัสร์อนุสรณ์ สพม.เขต 15 

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 
8  
16  
27  
33  
34  
36  
38  
38  
50  
60  

 

3. หาก าลงัสองของส่วนเบ่ียงเบนแต่ละค่าท่ีไดใ้นขอ้  2 
การค านวณไดแ้สดงใหเ้ห็นดงัตารางต่อไปน้ี 
 

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน ก าลงัสองของส่วนเบี่ยงเบน 
8   
16   
27   
33   
34   
36   
38   
38   
50   
60   

 

4. หาค่าเฉล่ียเลขคณิตของก าลงัสองของส่วนเบ่ียงเบนท่ีไดใ้นขอ้  3 
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของก าลงัสองของส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั  
  
     
5. หารากท่ีสองท่ีเป็นบวกของค่าเฉล่ียเลขคณิตท่ีไดใ้นขอ้  4 
ในท่ีน้ีได ้ ...................................................... 
ดงันั้น  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่ม A  มีค่าประมาณ  ...............  คะแนน 

 

...............
10
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จะเห็นวา่ไดส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่ม  B  เป็น  14.2  คะแนนเม่ือเปรียบเทียบ
กบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่ม A  จะไดส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่ม A  มี
ค่านอ้ยกวา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนกัเรียนกลุ่ม  B   

เม่ือพิจารณาคะแนนของกลุ่ม  B  ท่ีมีพิสัยเป็น  60 – 8  =  52  คะแนน  ถา้เราไม่เห็น
รายละเอียดของคะแนนทั้งหมด  ก็อาจคิดวา่มีการกระจายค่อนขา้งมาก  ทั้งท่ีโดยความเป็นจริงแลว้มี
คะแนนเพียงสองสามคะแนน  เช่น  8, 16  และ 60 ท่ีมีการกระจายจากค่าเฉล่ียเลขคณิตอยา่งผดิปกติ  
ในขณะท่ีคะแนนอ่ืน ๆ ยงัเกาะกลุ่มกนัอยู ่ แต่ถา้เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนั กเรียน
กลุ่ม  B  ท่ีมีค่าเพียง  14.2  คะแนน  จะพบวา่เป็นคะแนนท่ีวดัการกระจายของขอ้มูลกลุ่ม  B  มา
เก่ียวขอ้งกบัการค านวณ 
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A,  B,  C,  D  และ  E   ใครเป็นสุนัข  ใครเป็นววั 
เมื่อ  สุนัขพูดเทจ็เสมอ และ ววัพูดจริงเสมอ 

 

A    พูดว่า    "  B  ไม่ใช่ววั  " 
C    พูดว่า    "  D  เป็นสุนัขแน่นอน  " 
E    พูดว่า    "  A  ไม่ใช่สุนัขหรอก  " 
B    พูดว่า    "  C  ไม่ใช่ววัหรอก  " 

 

ถามว่าใครเป็นสุนัข ใครเป็นววั 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ชวนคดิคณิตศาสตร์ชวนคดิคณิตศาสตร์  

ใครเป็นใคร 

ลองท ากจิกรรมดู แล้วคุณจะรู้ 


