
บทที่ 1 
สถิติและขอมูล 

( 8  ชั่วโมง ) 
 
  ในชีวิตประจําวันมีเหตุการณที่เกิดขึ้นมากมายที่มีสวนเกี่ยวของหรือเปนผลสรุป
จากขอมูลหรือสารสนเทศที่อาศัยวิธีการทางสถิติ ซึ่งการใชขอมูลหรือสารสนเทศนี้ ผูใช
ควรจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลสถิติ และสามารถพิจารณาคุณภาพของขอมูลและ
สารสนเทศเหลานั้น ในบทนี้จะกลาวถึงปญหาที่ตองใชสถิติ รวมถึงขอมูลสถิติและการเก็บ
รวบรวมขอมูล  โดยมุงใหผูเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้ 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. เขาใจเกี่ยวกับสถิติ  ขอมูล  และการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  ผลการเรียนรูดังกลาวเปนผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ทางดานความรู  ในการเรียนการสอนทุกครั้งผูสอนตองคํานึงถึงมาตรฐานการเรียนรู
ทางดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน และสอดแทรกกิจกรรม ปญหา 
หรือคําถามที่เสริมสรางทักษะกระบวนการเหลานั้นดวย  นอกจากนั้นควรปลูกฝงใหผูเรียน
ทํางานอยางเปนระบบ  มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ   

1. ในการเรียนการสอนเรื่องสถิติกับการตัดสินใจและการวางแผน ผูสอนควร
ยกตัวอยางการใชสถิติในชีวิตประจําวันที่ผูเรียนเคยพบเห็นมาบางแลว และใหผูเรียน
ชวยกันยกตัวอยางเพิ่มเติม  เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนในการนําสถิติไป
ใชในการตัดสินใจและวางแผน จากนั้นผูสอนจึงสรุปใหเห็นวา ในการตัดสินใจแตละเรื่อง
นั้นนอกจากผูตัดสินใจตองอาศัยประสบการณ  ความเชื่อ  ฯลฯ  แลว  สิ่งที่สําคัญที่จะตอง
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นํามาใชในการตัดสินใจก็คือ ขอมูลหรือขาวสาร  ซึ่งอาจเปนการใชขอมูลหรือขาวสาร
เหลานั้นโดยตรงหรืออาจตองนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหเสียกอนก็ได ดังนั้น เมื่อ
จําเปนตองใชสถิติในการตัดสินใจสิ่งแรกที่ควรทําก็คือ ควรวางแผนเสียกอนวาจะตองใช
ขอมูลเรื่องใดบาง และควรใชวิธีการทางสถิติวิธีใดบางในการวิเคราะหขอมูล 
 2.  เนื่องจากการจัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  ไดมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ไว  โดย
กําหนดใหผูเรียนสามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได  ดังนั้น ในหนังสือเรียน
สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เลม 2  จึงมิไดมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การนําเสนอขอมูล แตในเรื่องดังกลาวนี้ผูสอนอาจจะทบทวนเรื่องการนําเสนอขอมูล      
ในรูปแบบตาง ๆ ใหผูเรียนดังนี้ 
 1)  ถาตองการเปรียบเทียบรายละเอียดของขอมูลเพียงชนิดเดียว  การนําเสนอ
ขอมูลนิยมใชแผนภูมิรูปวงกลม  โดยเขียนจํานวนเปอรเซ็นตของรายละเอียดแตละรายการ
กํากับไวในแตละสวนของรูปวงกลมที่ไดแบงออกเปนสวนยอยแลว  แตถาตองการ
เปรียบเทียบรายละเอียดของขอมูลหลาย ๆ ชุด  นิยมใชแผนภูมิแทงในการเปรียบเทียบ 

 2)  การนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปภาพ ควรใหผูอานทราบไดทันทีวา
รูปภาพนั้นแทนอะไร  มิฉะนั้นจะทําใหผูอานหรือผูใชขอมูลเกิดความเขาใจผิดได 
 การนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปภาพเปนการแสดงขนาดของขอมูลอยาง 
คราว ๆ เทานั้น  เนื่องจากรูปภาพแตละรูปมักจะแทนขนาดของขอมูลที่มีคามากพอสมควร    
ถาขอมูลที่ตองการเปรียบเทียบมีคาตางกันไมมาก  การเปรียบเทียบจากรูปภาพจะไม
สามารถเห็นความแตกตางได   การนําเสนอขอมูลโดยวิธีนี้จึงอาจมีความจําเปนตองเขียน
ขนาดของขอมูลกํากับไวดวย 

3)  การนําเสนอขอมูลโดยใชกราฟ   สวนใหญใชกับขอมูลเชิงปริมาณที่แสดง
การเปลี่ยนแปลงตามลําดับกอนหลังของเวลาที่ขอมูลนั้น ๆ เกิดขึ้น  เปนจํานวนหลาย ๆ 
ชวงเวลา  เชน ราคาสินคาในแตละเดือนของป พ.ศ. 2547   ปริมาณขาวโพดที่ประเทศไทย
ผลิตไดในแตละปในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา อุณหภูมิเฉลี่ยในแตละวันของ
กรุงเทพมหานครในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ฯลฯ   การนําเสนอขอมูลโดยวิธีนี้นิยมใชกัน
มาก  เนื่องจากสามารถนําไปใชชวยในการพยากรณขอมูลที่ตองการทราบในอนาคตได   
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ถาขอมูลมีเปนจํานวนมาก   เชน  ตั้งแต 10 ชวงเวลาขึ้นไป  เราอาจใชขอมูลนี้พยากรณ
ราคาสินคาในแตละเดือนของปถัดไป หรือพยากรณปริมาณขาวโพดที่ประเทศไทยผลิตได
ในอีก 5 ปขางหนา  เปนตน 

     4)  ถาคาต่ําสุดของขอมูลที่จะนําเสนอโดยใชกราฟมีคามาก   การเขียนกราฟโดย
เริ่มตนที่  “0” จะตองใชพ้ืนที่มากและกราฟที่ไดไมสวยงาม  ในกรณีนี้มีความจําเปนตอง
ใชวิธีการตัดบางสวนออกจากแกน (scale break)  เพื่อทําใหกราฟสวยงาม  และใชพ้ืนที่ใน
การนําเสนอนอยลง  ตัวอยางเชน   
 

กราฟแสดงจํานวนนักทองเที่ยวของจังหวดัในภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     5)   กราฟของขอมูลตั้งแตสองชุดขึ้นไป จะนํามาเปรียบเทียบกันไดถาใช       
มาตราสวนเดียวกันทั้งแกนตั้งและแกนนอนเทานั้น 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 1 
 ในการเรียนการสอนบทนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสถิติและขอมูล  ผูสอนควร
แบงกลุมใหผูเรียนไปศึกษาและวางแผนเก็บขอมูลในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ หรือเกี่ยวของกับ
ตัวผูเรียน  โดยใหผูเรียนแตละกลุมไปหาหัวขอที่สนใจและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ   
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ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จํานวนคน (พันคน) 

เดือน 0 
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 ตัวอยางขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียน 
 1.   คะแนนสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในคณะที่ผูเรียนสนใจ 
 2.   คาใชจายในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 3.   การกูยืมเงินจากกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 
 4.   การดูแลสุขภาพใหปลอดภัยจากโรคติดตอ 
 5.   การปองกันและรักษาตัวเองจากความเครียด  โดยศึกษาสาเหตุของความเครียด 
 6.   วิธีการปองกันตนเองจากโรคเบาหวาน 
 

 เมื่อผูเรียนเลือกหัวขอที่สนใจไดแลว  ผูสอนจึงใหผูเรียนแตละกลุมนําหัวขอที่
สนใจพรอมทั้งวิธีเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีนําเสนอขอมูลมานําเสนอในชั้นเรียนเพื่อหา
ขอสรุปในการทํางานที่เหมาะสม เมื่อผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการไดแลว ใหผูเรียน
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดนั้น มานําเสนอพรอมทั้งแสดงความคิดเห็นในแงที่จะเปน
ประโยชนแกสวนรวม ขอมูลที่ไปรวบรวมมาอาจจะนํามาจากสื่อสิ่งพิมพ  อินเทอรเน็ต  
หรือสื่ออ่ืน ๆ โดยควรจะเปนเรื่องที่ทันสมัย  และควรบอกที่มาของแหลงขอมูลดวย 
 
กิจกรรมที่ 2 
 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 เลม 2 ไดกลาวถึงการเลือกตัวอยางโดยการสุม  แตไมไดกลาวถึงการใชตารางเลขสุม   
ผูสอนอาจจะใชกิจกรรมที่จะกลาวถึงตอไปนี้เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการสุม
โดยใชตารางเลขสุม  พรอมทั้งฝกปฏิบัติไปพรอมกันไดดังนี้ 
 กอนที่จะเริ่มกิจกรรม  ผูสอนควรยกตัวอยางเพื่อใหผูเรียนเห็นความจําเปนในการ
รวบรวมขอมูลโดยการสํารวจจากกลุมตัวอยาง   ในกรณีที่ไมสะดวกหรือไมสามารถเก็บ
ขอมูลจากทุกหนวยของประชากรที่สนใจศึกษาได  เชน 

1)  บริษัทผูผลิตหลอดไฟฟาแหงหนึ่ง    ตองการทราบวาหลอดไฟฟารุนใหมที่ผลิต
ข้ึนนั้นมีอายุการใชงานถึง  1,000  ชั่วโมงหรือไม 



 5

       ในทางปฏิบัติ  ฝายตรวจสอบคุณภาพของบริษัทไมสามารถจะนําหลอดไฟฟา
ทุกดวงมาทําการทดสอบได  จึงจําเปนตองสุมตัวอยางมาเพื่อทําการทดสอบคุณภาพของ
หลอดไฟฟา 
 2)  บริษัทผูผลิตยาตองการทราบวา  ตัวยาที่ผลิตขึ้นใหมสามารถลดอาการไอของ
ผูปวยไดโดยไมมีผลขางเคียงหรือไม   

 การยกตัวอยางในทํานองเดียวกันนี้    จะชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการ
เลือกตัวอยางโดยการสุมได  และการเลือกตัวอยางโดยใชตารางเลขสุมก็เปนวิธีการเลือก
ตัวอยางวิธีหนึ่งดวย  ผูสอนอาจจะยกตัวอยางตารางเลขสุมเพียงบางสวนมาอธิบายให
ผูเรียนเขาใจความหมายและวิธีการใชไดดังนี้ 
 

 
ตัวอยางตารางเลขสุม 
 

02553 02462 91241 84863 32640 21097 47725 73359 50205 
08310 03698 03164 52132 91175 51989 19008 25397 10093 
01419 89118 61698 27769 21330 50393 52284 42579 60566 
29867 19019 17771 26029 87898 41735 36039 55235 36199 

 
 
ตัวอยางที่  1 ใชวิธีการสุมตัวอยางเพื่อเลือกนักเรียน  10  คนเปนตัวแทนของนักเรียนใน  

หองเรียนซึ่งมีทั้งหมด  55  คน  โดยการใชเลขโดดที่สุมจากตารางสามารถทําได
ดังนี้ 

 
 1)  กําหนดหมายเลข 01 - 55  แทนนักเรียนแตละคน 

2)  กําหนดแถวและหลักของตารางเลขสุมเพื่อใชเลขโดด เชน ถากําหนดใหเลือก     
     เลขโดดจากแถวที่ 2  และเริ่มจากหลักที่ 2  จะไดชุดตัวเลขสุมดังนี้ 
     03698    03164    52132    91175    51989    19008    25397   10093 
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3)  นําชุดตัวเลขที่ไดมาแยกเปนชุดของตัวเลขที่แตละชุดมีเลขโดดสองตัวดังนี้    
     03 ,  69 ,   80 ,  31 ,  64 ,  52 ,  13 ,  29 ,  11 ,  75 ,  51 ,  98 ,  91 ,  90 ,  08 ,  25 ,       
     39 , 71 ,  00 ,  93 

จะเห็นวา จากจํานวนที่ได  จะมีจํานวนบางจํานวนที่ไมไดอยูระหวาง  01    
     และ  55   เชน  69 ,  80  และ  00   ซึ่งเราจะไมนําจํานวนเหลานี้มาใช 

 
 ดังนั้นจากการสุมตัวอยางโดยใชตารางเลขสุม  จะไดตัวแทนนักเรียนที่มีหมายเลข  
03 , 31,  52 , 13 , 29 , 11 , 51 , 08 , 25  และ  39  รวม  10  คน 
 
 นอกจากการใชตารางเลขสุมในการทํากิจกรรมในวิชาสถิติแลวยังสามารถใชใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับความนาจะเปนไดดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางที่  2 จงใชการสุมตัวเลขจากตารางเลขสุมแทนการทดลองโยนเหรียญ 1 อัน 10 

ครั้ง   โดยกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 
 1)  ใหเหรียญขึ้นหัว  (H)  แทนดวยจํานวนคู  ซึ่งไดแก  0 , 2 , 4 , 6  และ  8   
      และเหรียญขึ้นกอย  (T)  แทนดวยจํานวนคี่  ซึ่งไดแก  1 , 3 , 5 , 7  และ  9 
 2)  กําหนดแถวและหลักที่จะใชตารางเลขสุม   เชน  ใหเริ่มจากแถวที่  4  หลักที่  3   

ซึ่งจะไดเลขโดด 10  ตัวไดแก  17771    26029    แทนผลลัพธของการโยน
เหรียญ  1  อัน  10  ครั้ง 
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ตารางสรุปผลการทดลองโยนเหรียญ  1  อัน  10  คร้ัง 
โดยใชตารางเลขสุม 

ครั้งที่ เลขโดด       แทน  ครั้งที่ เลขโดด     แทน 
1 
2 
3 
4 
5 

  1                T 
  7                T 
  7                T 
  7                T 
  1                T 

6 
7 
8 
9 

10 

  2               H 
  6               H 
  0               H 
  2               H 
  9               T   

 
 จากตารางจะพบวาเมื่อใชเลขโดดที่สุมได 10 ตัว แทนการโยนเหรียญ 1 อัน 10 ครั้ง   

ผลที่ไดคือ  จํานวนคี่ 6  จํานวน  และจํานวนคู  4  จํานวน ซึ่งหมายถึง เหรียญขึ้น
กอย 6  ครั้ง และขึ้นหัว  4  ครั้ง  จากการโยนเหรียญ  1  อัน  10  ครั้ง 
 
กิจกรรมเพิ่มเติม 
 1.  จงหาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ถึง 6  โดยการสุมเลือก
ตัวแทนนักเรียน 100 คน  จากนักเรียนทั้งหมด 
 2.  ใชวิธีการสุมเลือกตัวแทนนักเรียน 100 คนจากนักเรียนทั้งหมด  เพื่อหาวา
นักเรียนสนใจกีฬาใดมากที่สุด   

ในกิจกรรมทั้งสองขอ  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงวิธีการสุมตัวอยางที่ใช
วา นักเรียนที่สุมเลือกมาได เปนตัวแทนที่ดีของนักเรียนทั้งหมดหรือไม  ขอสรุปที่ไดจาก
ตัวแทนสามารถนําไปอางอิงเปนขอสรุปของนักเรียนทั้งหมดไดหรือไม 
 ผูสอนอาจใหผูเรียนศึกษาบทที่ 3  ตอจากบทที่ 1  เพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนนํามา
อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการสุมตัวอยาง  แลวจึงศึกษาบทที่ 2   เปนบทสุดทายก็ได 
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การประเมินผล 
  เนื่องจากในการเรียนการสอนเรื่อง  สถิติและขอมูลใหความสําคัญเกี่ยวกับความ
เขาใจพื้นฐานและการนําไปใช   ดังนั้น  ในการประเมินผลผูสอนอาจจะประเมินจาก
ผลงานที่ผูเรียนแตละกลุมไปทํากิจกรรมมาโดยพิจารณาจากความถูกตอง  ความนาสนใจ  
ของผลงาน  การนําเสนอ   การสื่อความหมายใหผูอ่ืนไดรับรูเรื่องราวที่นําเสนอไดอยาง
ถูกตองชัดเจน  แทนการใชขอสอบ 
 

เฉลยแบบฝกหัด 
 

เฉลยแบบฝกหัด  1 
 
1. 1) เชิงปริมาณ   2) เชิงปริมาณ 
 3) เชิงคุณภาพ   4) เชิงคุณภาพ 
 5) เชิงปริมาณ   6) เชิงคุณภาพ 
 7) เชิงคุณภาพ   8) เชิงปริมาณ 
 
2. 1)   2)   3)    4)  

  5)   6)   7)     
 
3. 1) ก  2) ข 
 
4. ข 
 
5. ค 
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