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                    สถิติ 
                    ( Statistics) 
 

 

◙ สรุปเนื้อหา  

 

1. ความหมาย  (Definition)   ความหมายของสถิติ  มี  2  นัยดังนี ้
      สถิติ  หมายถึง  ตัวเลขที่แทนจ านวน  หรือ  ข้อเท็จจริง  ของส่ิงที่เราศึกษา  
เช่นสถิติผลการเรียนของนักเรียน  สถิติปริมาณข้าว  สถิติการว่ิง 200 เมตร 
     สถิติ  หมายถึง  ศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และ  การแหล
ความหมายข้อมูล 
 
2. ข้อมูลทางสถิต ิ หมายถึง  ข้อเท็จจริง หรือ ส่ิงที่เรายอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง  

ของเรื่องที่เราสนใจศึกษา  ซ่ึงมี 2  ชนิดคือ 
2.1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น คะแนน  อายุ ส่วนสูง น้ าหนัก เวลา  ..... 
2.2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น  เพศ  ความคิดเห็น  หมายเลขโทรศัพท์ ..... 

 
3. การน าเสนอข้อมูล หมายถึง จ านวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดากการทดลองสุ่ม  

โดยจะเขียนแทน  S   และใช้  ( )n S แทนจ านวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทัง้หมด
จากการทดลองครั้งหนึ่ง 
3.1) ตาราง 
3.2) แผนภูมิแท่ง 
3.3) แผนภูมิรูปวงกลม 
3.4) กราฟเส้น 
3.5) ตารางแจกแจงความถี ่

Ex.1  จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ของ การสอบของนักเรียน 20 คน ที่มีคะแนน
ปรากฏดังนี้  6,7,5,8,9,2,3,4,5,7,6,5,6,4,3,9,8,4,5,7 

คะแนน รอยขีดแสดงจ านวนครั้ง ความถี ่

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Note 
 

 
5 
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4. การสร้างตารางแจกแจงความถีข่้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้น มีขั้นตอนดังนี ้

1. หาข้อมูลสูงสุด (Max)  และ ข้อมูลต่ าสุด (Min) 
2. หาพิสัย (Range)   จาก Range Max Min   
3. ให้ I เป็นความกว้างของ อันตรภาคช้ัน และ n เป็นจ านวนอันตรภาคช้ัน 

                             Range
n

I
  

         ถ้า  Range

I
ไม่เป็นจ านวนเต็มให้ปัดเศษทศนิยมเป็นจ านวนเต็ม 

4. เขียนช่วงข้อมูลจากน้อยไปหามาก  โดยให้Min  และ Max  อยู่ช้ัน 
แรก และ ช้ันสุดท้าย ตามล าดับ  หรือ จากมากไปหาน้อยในลักษณะตรง
ข้ามกัน 

5. เขียนรอยขีดแสดงจ านวนครั้งของแต่ละข้อมูลในแต่ละอันตรภาคชั้น 
6. นับรอยขีดแต่ละอันตรภาคชั้น แล้วเขียนในช่องความถี ่

 

Ex.2  ข้อมูลจากการสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียน 80 คน  โดยมีคะแนนเต็ม 100 
คะแนน  ปรากฏดังนี้   
65  41  72  70  34  66  85  39  41  70  72  65  80  96  59  92  81  40  53  66 
90  81  55  49  68  50  48  64  69  58  43  56  48  51  70  60  73  83  75  55 
52  49  69  66  51  76  64  77  80  83  46  35  85  70  46  67  50  89  92  46 
50  73  57  84  38  58  54  94  69  57  83  78  48  88  76  90  86  37  98  60 
 จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ ให้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ  10 
 
 
 

 
 

คะแนนสอบ รอยขีดแสดงจ านวนครั้ง ความถี ่
   
   
   
   
   
   
   

รวม  
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จากข้อมูลใน  Ex.2  จงสร้าง ฮิสโทแกรม  และ  รูปหลายเหลี่ยมของความถี ่ ใน
รูปเดียวกัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. ค่ากลางของข้อมูล    ในเบื้องต้น  นิยมใช้  3  ชนิดดังนี ้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic Mean) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  คือ  จ านวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมด  ด้วย
จ านวนข้อมูล 
 
        ■ให้  x เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ  1 2 3, , , ... , nx x x x   จะได้ว่า 

                                             1 2 3 ... nx x x x
x

n

   
  

Ex.3  การสอบของนักเรียน 20 คน ที่มีคะแนนปรากฏดังนี้  
6,7,5,8,9,2,3,4,5,7,6,5,6,4,3,9,8,4,5,7  จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 
มัธยฐาน (Median) 
มัธยฐาน  คือ  ค่ากลางของข้อมูล  เมื่อเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อย  หรือ  จาก
น้อยไปหามาก 
 
          ■ให้  Median  เป็นมัธยฐาน ของ  1 2 3, , , ... , nx x x x  ซ่ึงเรียงจากน้อยไป
มาก  หรือ จากมากไปน้อยแล้ว    จะได้ว่า 
           1

2

nMedean x                เมื่อ  n   เป็นจ านวนเต็มคี ่

           
1

2 2

2

n nx x

Medean




    เมื่อ  n   เป็นจ านวนเต็มคู ่

Ex.4  จงหามัธยฐานของข้อมูลใน  Ex.3   
 
ฐานนิยม  (Mode) 
ฐานนิยม  คือ  ข้อมูลที่มีความถ่ีสูงสุด  ในข้อมูลชุดนั้น 
 
Ex.5  จงหาฐานนิยม  ของข้อมูลใน  Ex.3 
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.......เพื่อให้การแปลความหมายของข้อมูลสมบูรณ์ขึ้น  นอกจากเราจะพิจารณาค่า
กลางของข้อมูลแล้ว  เราจะต้องพิจารณา การกระจายของข้อมูลด้วย....... 
 
6. การกระจายของข้อมูล ในเบื้องต้น นิยมใช้  2  ชนิดดังนี้ 
พิสัย  (Range) 

                พิสัย ( )Range Max Min   
เมื่อ  Max   เป็นข้อมูลที่มีค่ามากที่สุด และ  Min   เป็นข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด 
 
Ex.5  จงหาพิสัย   ของข้อมูล    2,5,3,6,4,7,3,4,8,3,9,4 
 
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
ส่วนเบี่ยงเบน  คือ  ผลต่างของข้อมูลแต่ละตัว  กับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 

Ex.6  จงหาส่วนเบี่ยงเบน ของข้อมูล แต่ละตัวของ 
        2,5,3,6,4,7,3,4,8,3,9,4 
 
 
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาได้จากสูตรต่อไปนี ้
           ■ให้ SD  เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของข้อมูล  1 2 3, , , ... , nx x x x   ที่
มี  x  เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต  จะได้ว่า 

                                             
2 2 2 2

1 2 3( ) ( ) ( ) ... ( )nx x x x x x x x
SD

n

       
  

 
Ex.7  จงหาพิสัย  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของข้อมูล 
        2,5,3,6,4,7,3,4,8,3,9,4 
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7.  เส้นโค้งปกติ (Normal  Curves) 
พิจารณาจาก  ฮิสโทแกรม  และ  รูปหลายเหลี่ยมของความถี ่  จะเห็นว่า  พื้นที่ของ
รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ เท่ากับผลบวกของแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปของ 
ฮิสโทแกรม  ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
ในทางสถิติ  เราสามารถ  ปรับ  รูปหลายเหลี่ยมของความถี ่ เป็นเส้นโค้งเรียบ  
และ เรียกว่า  เส้นโค้งของความถี่  ซ่ึงจะมี  3  ลักษณะ  ดังต่อไปนี ้

1) เส้นโค้งเบ้ลาดทางซ้ายหรือทางลบ 
2) เส้นโค้งเบ้ลาดทางขวา หรือทางบวก 
3) เส้นโค้งปกติ  หรือ รูประฆัง 

 
จากการศึกษาในระดับสูงพบว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ ตาม
เปอร์เซนต์ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
Ex.8  คะแนนสอบวิชาหนึ่งของนักเรียน 200  คน  มีการแจกแจงปกติโดยมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ  70  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  5   

1) มีผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่า  75  คะแนน  กี่คน 
2) มีผู้ที่สอบได้คะแนนต่ ากว่า     65  คะแนน  กี่คน 
 

8. ความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิต ิ อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนใดก็ได้ต่อไปนี ้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) การน าเสนอข้อมูล 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
4) การแปลความหมายข้อมูล 
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◙  ตัวอย่างข้อสอบเรื่องสถิต ิ

 
1. ให้  a  เป็นมัธยฐานของข้อมูล  39,  7,  2,  15,  18,  21,  13 
              b  เป็นฐานนิยมของข้อมูล  28,  19,  15,  1,  3,  27,  7,  3,  27,  10 
              c  เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลทั้งสองข้างต้น 
        a b c   เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้     

ก.  30  ข.     27  
ค.  42  ง.     57  

 
2. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายเป็นครึ่งหนึ่งของนักเรียนหญิง  ความสูง

โดยเฉลี่ยของนักเรียนชายเท่ากับ 155   เซนติเมตร ซ่ึงมากกว่าความสูง
โดยเฉลี่ยของนักเรียนหญิงอยู่  3  เซนติเมตร  ความสูงเฉลี่ยของนักเรียน
ห้องนี้ทัง้หมด  เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
ก.  152  ข.     153  
ค.  154  ง.     155  

 
3. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมาก  ดังนี ้
                    1,  1,  1,  a,  4,  4,  5,  6,  8,  10,  b 

        ถ้าฐานนิยมมีค่าเดียว  และ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ  5   แล้ว  ค่าของ   
       b a  ที่เป็นจ่านวนเต็มที่ต่่าที่สุดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก.  7  ข.     8  
ค.  9  ง.     10  

4. คะแนนชุดหนึ่ง มี 9  จ่านวนเรียงตามล่าดับดังนี้   
                              2,  4,  4,  5,  5,  y,  8,  8,  10 

      ถ้ามีฐานนิยมค่าเดียว  และมัธยฐานมีค่าน้อยกว่าฐานนิยม  แล้วค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก.  4.2  ข.     5.1 
ค.  6.0  ง.     6.8  

 
5. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายสูงโดยเฉลี่ย  172  เซนติเมตร  ส่วน

นักเรียนหญิงสูงโดยเฉลี่ย  152  เซนติเมตร  ถ้านักเรียนห้องนี้สูงโดยเฉลี่ย  
160   เซนติเมตร แล้วอัตราส่วนของชายต่อหญิงเท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
ก.  2 :3  ข.     3: 2  
ค.  1: 2  ง.     1:3  
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6. คะแนนสอบของนักเรียน  5  คนที่แต่ละคนได้คะแนนเป็นจ่านวนเต็มไม่

น้อยกว่า 10  คะแนน  ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ  18  คะแนน   มัธยฐาน 
และ ฐานนิยม เท่ากันคือ  20  คะแนน  แล้ว ผลต่างระหว่างพิสัยที่เป็นไป
ได้สูงสุด กับพิสัยที่เป็นไปได้ต่่าสุด  เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
ก.  10  ข.     14  
ค.  15  ง.     20  

 
7. ให้  a  เป็นมัธยฐานของข้อมูล  23,  38,  3,  8,  16,  12,  19 
              b   เป็นมัธยฐานของข้อมูล  2, 3, 23, 13, 9, 15, 23, 26, 4, 18 
              c  เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลทั้งสองข้างต้น 

                 a b c   เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
ก.  17  ข.     16  
ค.  15  ง.     14  

 
8. จากการส่ารวจนักเรียน  4  คน  ถ้าฐานนิยมของนักเรียนทั้งสี่  เป็น 40

กิโลกรัม  มัธยฐานเป็น 39 กิโลกรัม  พิสัยเท่ากับ 6 กิโลกรมั  นักเรียน 2   
คน  มีน่าหนักน้อยกว่าฐานนิยม  แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
ก.  39.5  ข.     39  
ค.  38.5  ง.     38  

 
9. นักเรียนห้องหนึ่งมี  44   คน  คนที่มีอายุน้อยกว่า 15  ปี  มี  22  แต่ถ้าหา

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต จะมีค่ามากกว่า มัธยฐานของอายุ  1  ปี   แล้วผลบวกของ
อายุเฉลี่ย  และ มัธยฐานของอายุ  เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
ก.  29  ข.     30  
ค.  31 ง.     32  

 
10. ถ้าข้อมูล 4  จ่านวน  มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และ  ฐานนิยม   เป็น  

25,26 และ 30  ตามล่าดับ แล้วข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับข้อใด
ต่อไปนี ้
ก.  16  ข.     18  
ค.  20  ง.     22  
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11. ก่าหนดตารางแจกแจงความถี่ ของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งดังนี ้

 
คะแนน ค่ากลางข้อมูล ความถี ่

a b  
c d  
      

25.5  
35.5  

 

2  
5  

 

 
            ถ้าตารางนี้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากัน  แล้วข้อใดต่อไปนี้จริง 
                ก.  21a                                         ข.   30b   

            ค.  31c                                          ง.   เป็นจริงทุกข้อ 
 
12. ในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ของคะแนนสอบของนักเรียน  50  คน  พบว่า

ครูคิดคะแนนผิดไป  2  คน  โดยคนแรก  อ่าน  10  เป็น  17   อีกคนหนึ่ง  
อ่าน  14  เป็น  12   ถ้าค่านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้  20   แล้วค่าเฉลี่ยที่
ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
ก.  19.90  ข.     20.90  
ค.  19.10  ง.     20.10  

 
13. ก่าหนดคะแนนการสอบของนักเรียนห้องหนึ่งตามตารางต่อไปนี ้
 

คะแนน 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

ความถี ่ 2 5 8 14 6 9 6 

 
       ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับข้อใดต่อไปนี ้

ก.  57.1 ข.     58.1 
ค.  59.1 ง.     60.1  

 
14. ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียน สอง ห้อง เป็น  21  คะแนน  โดย

ห้อง ก.  มีนักเรียน  40  คน  และมีคะแนนเฉลี่ย  18  คะแนน ส่วนห้อง ข.  
มีคะแนนเฉลี่ย  25  แล้วจ่านวนนักเรียนห้อง  ข. เท่ากับข้อใดต่อไปนี ้
ก.  45  ข.     35  
ค.  30  ง.     25  
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15. ข้อมูลชุดหน่ึงมี   10  รายการ ค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 7  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5  แต่เมื่อมาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
ใหม่  พบว่ามีข้อมูลอยู่  1 รายการที่ได้บันทึกผิดไว้เป็น  18 ซึ่ง
ค่าที่แท้จริงของข้อมูล คือ  8  ดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
ถูกต้องส าหรับข้อมูล ชุดนีอ้ยู่ในช่วงใดในข้อใดต่อไปนี้ 
ก.  (1, 2]  ข.     (2,3]  
ค.  (3, 4]  ง.     (4,5]  

 
 

16. จงพิจารณาข้อความ  a. b. และ  c. ต่อไปนี้ 
    a.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ แต่ 
มัธยฐาน และฐาน นิยม  หาได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ข้อมูล
เชิงปริมาณ 
      b. ข้อมูลเชิงปริมาณ จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพียงค่าเดียวเท่านั้น  
แต่  มัธยฐาน และ ฐานนิยมอาจไม่มี  หรือ อาจมีหลายค่าก็ได้  
      c. ถ้าจ านวนข้อมูลเป็นจ านวนเต็มคี่  แล้ว มัธยฐานจะเป็นค่าที่
ได้จากข้อมูลส่วนค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่จ าเป็นต้องเป็นค่าที่ได้จาก
ข้อมูล 

              ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูก  
 

ก.  a. ถูก  b.  ผิด  c.  ถูก ข.      a. ผิด  b.  ถูก  c.  ผิด 

ค.   a. ผิด  b.  ผิด  c.  ถูก ง.      a. ผิด  b.  ผิด  c.  ผิด 

 
 
                                AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


