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เอกสารศึกษาประกอบการอบรมครูทางไกล 
หลักสูตรท่ี  3              เร่ือง   การวัด  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น            
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                                     ช่วงชั้นท่ี 3 

 
แนวความคิดหลัก 

ในสมัยโบราณ  มนุษย์ยังไม่มีเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดระยะทาง  เวลา  พื้นที่  
และปริมาตร  จึงอาศัยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  หรือกิจกรรมที่ท ากันเป็นกิจวัตรเป็นเคร่ืองมือใน
การวัด  ต่อมาเมื่อชุมชนมีการคมนาคม  การติดต่อและการแลกเปลี่ยนซื้อกับขายมากขึ้น  มนุษย์จึง
ได้พัฒนา “หน่วยการวัด” และเครื่องมือที่ใช้วัดที่เป็นมาตรฐานสากลขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน  ซึ่งในการวัด  เราจะวัดให้ละเอียดเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  ดังนั้น 
“การเลือกหน่วยการวัดที่เหมาะสมกับสถานการณ์”  จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการวัด  แม้ว่า
มนุษย์มีหน่วยการวัดและเคร่ืองมือที่ใช้วัดที่มีความเที่ยงตรง  ละเอียด  และเป็นมาตรฐานเพียงใดก็
ตาม  ค่าที่วัดได้เหล่านั้นจะเป็นเพียงค่าประมาณ  ไม่ใช่ค่าที่แท้จริง  และเนื่องจากเราไม่อาจน า
เคร่ืองมือที่ใช้วัดไปใช้ในทุกสถานที่และทุกเวลาได้  บางคร้ังจึงจ าเป็นต้องใช้การคาดคะเนในการ
บอกค่าประมาณของปริมาณของสิ่งต่างๆ ที่ต้องการทราบโดยไม่ได้วัดจริง   หรือในการหาพื้นที่
ของรูปหลายเหลี่ยมที่ซับซ้อนอาจต้องค านวณหาพื้นที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอน    และอาจต้องใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านจากสูตรต่างๆ 

ในปัจจุบัน  หน่วยงานทุกระดับไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  
ต่างมีความจ าเป็นต้องใช้  “สถิต”ิ  เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ  การตัดสินใจหรือ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือการประเมินผลงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดท าไปแล้ว  ซึ่งขั้นตอน
ทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ  ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ  คือ  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล  ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวิธีการทางสถิติ   

การหา “ความน่าจะเป็น” ของเหตุการณ์  ถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญอีกเร่ืองหนึ่งในวิชา
คณิตศาสตร์  ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลอง
สุ่ม จะเน้น “วิธีการแจงนับ”  เพื่อให้การแจงนับเป็นไปอย่างเป็นระบบเราอาจใช้ “แผนภาพต้นไม้” 
หรือ “ตาราง”  เป็นเคร่ืองมือในการหาผลลัพธ์  หรืออาจใช้แผนภาพรูปแบบอื่นก็ได้ (ถ้ามี)  การ
ทดลองสุ่มที่พิจารณามี  2 แบบ คือ  การสุ่มหยิบสิ่งของและการโยนสิ่งของ  ซึ่งการสุ่มหยิบพร้อม
กันหนึ่งคร้ังผลลัพธ์ที่ได้จะ “ไม่มีเร่ืองอันดับ” เข้ามาเกี่ยวข้อง  แต่ถ้าสุ่มหยิบขึ้นทีละหนึ่งมากกว่า
หนึง่ครั้งทั้งที่ใส่กลับคืนและไม่ใส่กลับคืนก่อนหยิบครั้งต่อไป  ผลลัพธ์ที่ได้จะเร่ือง “อันดับ” เข้ามา
เกี่ยวข้อง  ส าหรับการโยนสิ่งของน้ันผลลัพธ์ที่ได้จะมีเร่ือง “อันดับ” เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ   
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วัตถุประสงค์     

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัด  การเลือกใช้หน่วยการวัดที่

เหมาะสมกับสถานการณ์   และการค านวณหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่ซับซ้อน   
2. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล    
3. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์    
4. มีความรู้ความเข้าใจในความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามขั้นตอน

ทางสถิต ิ
5. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการทดลองสุ่ม และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 6. มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัด  การวิเคราะห์

ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

ความรู้พื้นฐาน 

การค านวณเบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวน   

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

1. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “การวัด” ของนักเรียนที่พบบ่อย  มีดังนี้ 

(1) นักเรียนไม่สามารถเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม 

(2) นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้   

(3) นักเรียนมักคิดว่า  ค่าที่ได้จากการวัดเป็นค่าที่แท้จริง  และไม่ได้ตระหนักในการ
ใช้ค่าประมาณในบางสถานการณ์ 

(4) นักเรียนไม่สามารถระบุส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมได้  ในกรณีที่ส่วนสูงไม่อยู่
ภายในบริเวณของรูปสามเหลี่ยม  

(5) นักเรียนไม่สามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่ซับซ้อนได้   
2. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “การวิเคราะห์ข้อมูล” ของนักเรียนที่พบบ่อย  มีดังนี้ 

(1) นักเรียนไม่เข้าใจหลักการหาค่ากลางของข้อมูล  ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของค่า
กลางของข้อมูลแต่ละชนิด 

(2) นักเรียนไม่สามารถเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้   

(3) นักเรียนไม่เข้าใจขั้นตอนทางสถิติ  ว่าควรท าอะไรบ้าง  และอย่างไร 
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3. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “ความน่าจะเป็น” ของที่พบบ่อย  มีดังนี้ 

(1) นักเรียนสับสนหลักการหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจาก “การหยิบสิ่งของ” 
และ “การโยนสิ่งของ” ว่าเมื่อใดจะถืออันดับเป็นส าคัญ 

(2) นักเรียนไม่เข้าใจหลักการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  และสูตรการหา
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   
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ใบความรู้ที่  1:  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัด 

1.1  การวัดและหน่วยการวัด 

ในสมัยโบราณ  มนุษย์ยังไม่มีเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดระยะทาง  เวลา  พื้นที่  
และปริมาตร  การสื่อความหมายเกี่ยวกับ “การวัด” ของมนุษย์สมัยนั้นจึงอาศัยสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ  หรือกิจกรรมที่ท ากันเป็นกิจวัตรเป็นเคร่ืองมือในการบอกระยะทาง เวลา  พื้นที่  และ
ปริมาตร  เช่น  บอกว่า ให้ออกจากบ้าน “ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น”   หรือโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นัก
แค่เดินไป “ชั่วหม้อข้าวเดือด”  ก็ถึงแล้ว  หรือให้หุงข้าวสัก “สองก ามือ”    ซึ่งเป็นการสื่อ
ความหมายเกี่ยวกับการวัดที่ได้จากการสังเกตและการคาดคะเนอย่างหยาบ ๆ จึงท าให้บางครั้งเกิด
ปัญหาการสื่อความหมายที่ไม่ตรงกัน   

ต่อมาเมื่อชุมชนมีการคมนาคม  การติดต่อและการแลกเปลี่ยนซื้อขายมากขึ้น  มนุษย์จึง
ได้พัฒนา “หน่วยการวัด” และเครื่องมือที่ใช้วัดที่เป็นมาตรฐานสากลขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน  ซึ่งหน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานสากลและนิยมใช้กัน ได้แก่  ระบบอังกฤษ (Imperial 
system)  ระบบเมตริก (Metric system)  และระบบหน่วยระหว่างประเทศหรือระบบหน่วย SI 
(System International d’ Unites : SI) 

หน่วยการวัดในระบบอังกฤษ  เช่น  น้ิว  ฟุต  หลา  ไมล์  ปอนด์  ออนซ์  เอเคอร์   
หน่วยการวัดในระบบเมตริก  เช่น  เซนติเมตร  เมตร  กิโลเมตร   มิลลิลิตร  ลิตร  

กิโลลิตร   เดซิกรัม  กรัม  กิโลกรัม    
หน่วยการวัดในระบบหน่วย SI  เช่น  เมตร  กิโลกรัม  วินาที  โมล  แอมแปร์  เคลวิน   
ในการวัด  เราจะวัดให้ละเอียดเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  เช่น ถ้า

ต้องการวัดตัวเพื่อตัดเสื้อก็ต้องวัดให้ละเอียดเป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตร  แต่ถ้าต้องการวัด
ระยะทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็อาจวัดให้ละเอียดเป็นกิโลเมตรหรือเป็นเมตร  ดังนั้น 
“การเลือกหน่วยการวัดที่เหมาะสมกับสถานการณ์”  จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการวัด  และค่าที่
วัดได้ทุกค่าแม้จะวัดให้ละเอียดเพียงใดก็ตาม  จะเป็น “ค่าประมาณ” ทั้งหมด 

1.2  หลักการเปลี่ยนหน่วยการวัด   

การเปลี่ยนหน่วยการวัดในระบบเดียวกันหรือต่างระบบกัน  มีหลักการเปลี่ยนหน่วยการ
วัด  ดังนี ้ 

(1) การเปลี่ยนหน่วยการวัดในระบบเดียวกัน 

ตัวอย่าง  การเปลี่ยนความยาว  4500  เมตร เป็นกิโลเมตร  จะได้ความยาว  4500  
เมตร  เท่ากับ   4500  1000   หรือ  4.5  กิโลเมตร  (ความยาว  1000 เมตร  เท่ากับ   1  กิโลเมตร)    
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ตัวอย่าง  การเปลี่ยนความยาว  2.5  เมตร เป็นเซนติเมตร  จะได้ความยาว  2.5  เมตร
เท่ากับ   100  2.5   หรือ  250   เซนติเมตร  (ความยาว  1  เมตร  เท่ากับ   100  เซนติเมตร) 

(2) การเปลี่ยนหน่วยการวัดในระบบต่างกัน 

ให้หาหน่วยการวัดที่มีมาตราสามารถเทียบกันได ้ เช่น  1 หลา  เท่ากับ  90  
เซนติเมตร   และ  2  เมตร  เท่ากับ  1  วา   แล้วเปลี่ยนหน่วยการวัดนั้นให้อยู่ในระบบเดียวกัน   

1.3  หลักการหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต เมื่อหน่วยการวัดอยู่ในระบบต่างกัน  

(1) การหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต  เมื่อหน่วยการวัดอยู่ในระบบต่างกัน 

ในการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตหรือบริเวณใด ๆ ที่หน่วยการวัดอยู่ในระบบต่างกัน  
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการค านวณ จะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวให้อยู่ในระบบเดียวกันและ
เป็นหน่วยเดียวกันก่อน  แล้วค านวณหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตหรือบริเวณนั้น  เช่น 

ก าหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละด้านมีหน่วยเป็นเมตร  ถ้าต้องการหา
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นโดยมีหน่วยการวัดเป็นตารางวา   ในกรณีน้ีนักเรียนควรเปลี่ยนหน่วย
การวัดความยาวของแต่ละด้านเป็นวาก่อน โดยที่ 2 เมตร เท่ากับ 1 วา   แล้วค านวณหาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น  ซึ่งหน่วยการวัดพื้นที่ที่ได้จะเป็นตารางวาตามที่ต้องการ  

(2) การหาพื้นท่ีของรูปหลายเหลี่ยมท่ีซับซ้อน  

ในกรณีที่ให้หาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่ไม่ใช่รูปที่สามารถใช้สูตรที่คุ้นเคยมา
ค านวณหาพื้นที่ได้  นักเรียนควรอาศัยความรู้สึกเชิงปริภูมิมาพิจารณารูป  โดยอาจแบ่งเป็น
ส่วนย่อยๆ แล้วน าพื้นที่ของส่วนย่อยๆ มารวมกัน  หรือใช้การต่อเติมรูปให้เป็นรูปที่ง่ายต่อการใช้
สูตร  แล้วหักพื้นที่ของรูปย่อยๆ ภายในที่ไม่ต้องการออก  
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ใบงานที่ 1 :  ที่ดินชายธงของแพรไหม 
 

ที่ดินส่วนหนึ่งของแพรไหมเป็นชายธง มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม และมีความยาวของ
ส่วนต่าง ๆ ดังรูป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงแสดงการค านวณอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาพื้นที่ของที่ดินผืนนี้ว่าเป็นกี่ตารางวา  
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 ใบความรู้ที่  2:  แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1  ความหมายของสถิติ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ให้ความหมายค าว่า “สถิต”ิ (Statistics) ในสองนัย คือ  
สถิติ  หมายถึง  ตัวเลขที่แทนจ านวนหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราศึกษา  เช่น  สถิติปริมาณ

น้ ามัน  สถิติผลการเรียนของนักเรียน  
สถิติ  หมายถึง  ศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ  ซึ่งประกอบด้วย  การเก็บ

รวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  

2.2  ค่ากลางของข้อมูล 

ในวิชาสถิติ  ตัวแทนที่บ่งบอกลักษณะที่ต้องการทราบของข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง เรียกว่า  
ค่ากลางของข้อมูล  ซึ่งค่ากลางของข้อมูลมี  3  ชนิด  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐานและฐานนิยม  

(1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (arithmetic average  หรือ  mean)  

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  คือ  จ านวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจ านวน
ข้อมูล  อาจเรียกสั้น ๆ ว่า  “ค่าเฉลี่ย”   

(2) มัธยฐาน (median)    

มัธยฐาน  คือ  ค่ากลางของข้อมูลซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไป
น้อยแล้ว   จ านวนข้อมูลที่น้อยกว่าค่านั้นจะเท่ากับจ านวนข้อมูลที่มากกว่าค่านั้น   

(3) ฐานนิยม (mode)  

ฐานนิยม ของข้อมูลชุดหนึ่ง  คือ  ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้น    

ถ้าข้อมูลชุดหน่ึงมีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเพียงข้อมูลเดียว  ฐานนิยมคือข้อมูลที่มี
ความถี่สูงสุดนั้น   ส าหรับข้อมูลชุดหนึ่งที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความถี่เท่ากันหมด  หรือข้อมูลชุดหนึ่งที่
มีความถี่สูงสุดเท่ากันมากกว่าหนึ่งข้อมูล  เราจะไม่พิจารณาหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนั้น หรืออาจ
ถือว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยม   
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2.3  ระเบียบวิธีการทางสถิติ   

ในปัจจุบัน  หน่วยงานทุกระดับไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  
ต่างมีความจ าเป็นต้องใช้  “สถิต”ิ  เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ  การตัดสินใจหรือ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือการประเมินผลงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดท าไปแล้ว  เช่น 
รัฐบาลต้องการหาข้ออ้างในการน ามาตรการการประหยัดน้ ามันและพลังงานมาใช้  จึงได้ใช้ขั้นตอน
ทางสถิติ ตามล าดับ คือ  “เก็บรวบรวมข้อมูล”  ได้แก่ ราคาขายปลีกน้ ามัน  “น าเสนอข้อมูล” โดยใช้
ตารางและกราฟเส้น  ท าให้เห็นลักษณะโดยรวมของข้อมูลได้ชัดเจน  “วิเคราะห์และแปล
ความหมาย”   ท าให้เห็นแนวโน้มของราคาน้ ามันขายปลีกที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต   ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบวิธีการทางสถิติ” (Statistical method)   

ระเบียบวิธีการทางสถิติ  เป็นกระบวนการทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาข้อเท็จจริงของสิ่ง
ต่าง ๆ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ  4  ขั้นตอน  ดังนี้   

(1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data)   

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลนั้นอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้  ข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณ  ซึ่งวัดออกมาเป็นจ านวนและสามารถน าไปค านวณเปรียบเทียบกันได้  
เรียกว่า  “ข้อมูลเชิงปริมาณ” (quantitative data)  เช่น  คะแนนสอบ  อายุ  ความสูง  และน้ าหนัก   
ส าหรับข้อมูลที่อธิบายลักษณะหรือสมบัติในเชิงคุณภาพ  เรียกว่า  “ข้อมูลเชิงคุณภาพ” (qualitative 
data)  เช่น  เพศของสมาชิกในครอบครัว  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สอบถาม  และหมายเลข
โทรศัพท์     

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีใด ๆ ก็ได้ที่เหมาะสม  เช่น  โดยการ
สัมภาษณ์  โดยการนับ  โดยการลงทะเบียน  หรือโดยการคัดลอกข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว   
อย่างไรก็ตาม  โดยทั่วไปเรามักเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากสิ่งที่ต้องการศึกษา  เพราะท าให้
มั่นใจได้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด  ยกเว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง
นั้นจะเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากและมีปัญหาในทางปฏิบัติ 

(2)  การน าเสนอข้อมูล (presentation of data)   

โดยทั่วไป ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะยังไม่เป็นระบบและยังไม่เห็นลักษณะที่
ส าคัญของข้อมูลได้ชัดเจน  ต้องมีการน าเสนอข้อมูลโดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันตามวัตถุประสงค์  ซึ่งจะท าให้อ่านและแปลความของข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น   เป็น
การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์และการแปลความหมายเพื่อจะน าไปใช้งาน
ต่อไป    การน าเสนอข้อมูลอาจอยู่ในรูปข้อความ  ข้อความกึ่งตาราง  ตาราง  แผนภูมิรูปภาพ  
แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิรูปวงกลม  หรือกราฟเส้น ก็ได้   
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การเลือกน าเสนอข้อมูลแต่ละชุดด้วยวิธีใดนั้น  ควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะ
โดยรวมของข้อมูล  วัตถุประสงค์ของการน าเสนอ  ความสวยงามของรูปแบบที่น าเสนอ  ง่ายต่อการ
เข้าใจ  และการน าข้อมูลไปใช้  เช่น  ข้อมูลที่ต้องการให้เห็นรายละเอียดชัดเจน  สามารถน ามา
ค านวณค่าทางสถิติต่อไปได้ก็ควรน าเสนอด้วยตาราง   ถ้าต้องการความสวยงามสะดุดตาและ
เปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วก็ควรใช้แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิรูปวงกลม   ถ้าต้องการเปรียบเทียบให้
เห็นแนวโน้มของข้อมูลก็ควรน าเสนอด้วยกราฟเส้น   

(3)  การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data)   

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  เราสามารถค านวณค่าสถิติได้
หลากหลาย  เช่น  ค่ากลางของข้อมูล  หรือพิสัย   ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  เราควรเลือกใช้
สถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลด้วย  แต่ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  เราไม่สามารถค านวณค่าสถิติได้  
แต่สามารถอธิบายลักษณะหรือสมบัติในเชิงคุณภาพได้     

(4)  การตีความหรือแปลความหมายของข้อมูล (interpretation of data)   

ในการตีความหรือแปลความหมายของข้อมูล  ควรระมัดระวังการอ่านข้อมูลที่
น าเสนอ  ไม่ควรอ่านข้อมูลที่น าเสนอผิดความจริงหรือมีการตีความเกินความเป็นจริง  

2.4  ความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิต ิ

ความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิติอาจเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการทางสถิติ  
เร่ิมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล   การน าเสนอข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูล   ตลอดจนถึงการแปล
ความหมาย  เช่น 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ข้อมูลที่ได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง   มีความล าเอียงในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล   หรือมีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 

ในการน าเสนอข้อมูล   อาจมีการน าเสนอข้อมูลผิดความเป็นจริงหรือน าเสนอข้อมูลแล้ว
ท าให้ผู้ใช้เกิดการเข้าใจผิด 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล   อาจมีการใช้ค่าสถิติที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูล   เช่น  ในชุดของ
ข้อมูลที่ควรใช้มัธยฐานเพื่อบอกค่ากลาง   แต่กลับใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ในการตีความหรือแปลความหมายของข้อมูล  อาจมีการอ่านข้อมูลที่น าเสนอผิดความจริง
หรือมีการตีความเกินความเป็นจริง 

 
 
 
 



การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเปน็-------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  30 

ใบงานที่ 2 :  การปรับเงินเดือนของพนักงานบริษัท 
 
พนักงานในบริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง  มีรายได้ต่อเดือน  ดังตาราง 
 

รายได้ต่อเดือน (บาท) 120,000 50,000 15,000 12,000 10,000 8,500 
จ านวนพนักงาน  (คน) 1 3 10 12 16 8 

 
1. จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต   มัธยฐาน   และฐานนิยม  ของข้อมูลชุดนี ้
 
2. ถ้ามีการเจรจาเพื่อตกลงเร่ืองการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน   
  โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 3  ฝ่ายคือ  เจ้าของบริษัท   ตัวแทนพนักงาน และคนกลางผู้ไกล่เกลี่ย    
  นักเรียนคิดว่า  “แต่ละฝ่ายน่าจะเลือกค่ากลางใดเป็นข้ออ้างในการเจรจา”   จงอธิบาย  
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ใบงานที่ 3 :  การหาข้อมูลของน้องเอย 
 

น้องเอยและเพื่อน ๆ  ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
แต่ละคนในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง  เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าให้กับร้าน
สะดวกซื้อแห่งนั้น 

ลักษณะการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคแต่ละคนที่น้องเอยต้องการศึกษา คือ  ชนิดของ
สินค้าที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อมากที่สุด  จ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละคร้ัง  และ
จ านวนคร้ังที่เลือกซื้อสินค้าในแต่ละวัน  

โดยการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  น้องเอยและเพื่อนๆ พบว่า  
ในแต่ละวัน  มีผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อแห่งนั้น ประมาณ  200  คน    
สินค้าที่ผู้บริโภคแต่ละคนนิยมเลือกซื้อ ได้แก่   น้ าอัดลมกระป่อง  น้ าเปล่าบรรจุขวด  

กาแฟกระป่อง ขนมจีบ  ซาลาเปา  ไส้กรอก  ขนมขบเคี่ยวบรรจุซอง  ขนมปังสอดไส้  ลูกอมและ
บัตรเติมเงิน    

จ านวนเงินที่ผู้บริโภคแต่ละคนใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละคร้ัง  ประมาณตั้งแต่   
5 บาท  ถึง  500  บาท   

และจ านวนคร้ังในการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละวันของผู้บริโภคแต่ละคน  มีตั้งแต่   1  คร้ัง  
ถึง  5  คร้ัง    

จากสถานการณ์ข้างต้น  
1. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ขั้นตอนที่น้องเอยและเพื่อนๆ ควรท ามี

อะไรบ้าง  
2. ถ้าต้องการบ่งบอกลักษณะของข้อมูลแต่ละชุด  ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด  ควรเป็น

อะไร  เพราะเหตุใด  จงอธิบาย 
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 ใบความรู้ที่ 3 :  แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับความน่าจะเป็น 

3.1  ท่ีมาของการศึกษาเร่ืองความน่าจะเป็น 

ในคณิตศาสตร์  เราเรียก  จ านวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาส
เกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด ว่า “ความน่าจะเป็น” (probability) 

การหา “ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์”  เป็นเร่ืองที่ส าคัญเรื่องหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์  
ซึ่งความสนใจในเร่ืองนี้เร่ิมขึ้นจากการเล่นพนันใน ค.ศ. 1654 ของนักการพนันชาวฝร่ังเศส ชื่อ เชอ
วาลิเอ เดอเมเร  (Chevalier de Mere) ซึ่งเขาได้ไปท้าพนันกับคนอ่ืนๆ ไว้ว่า    

“ถ้าโยนลูกเต๋าพร้อมกันสองลูก 24 คร้ัง จะได้แต้ม 6 ทั้งสองลูกอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคร้ัง”    
ผลปรากฏว่า  จ านวนคร้ังที่เขาแพ้พนันมากกว่าจ านวนคร้ังที่เขาชนะพนัน  ด้วยเหตุน้ีเขา

จึงได้น าปัญหาไปถาม เบลส์ ปาสกาล (Blaise Pascal)  เพื่อนนักคณิตศาสตร์ของเขาว่าท าไมจึงเป็น
เช่นน้ัน  ค าถามนี้ท าให้ ปาสกาล ได้ส่งจดหมายไปปรึกษากับ ปิแอร์ เดอแฟร์มาต (Pierr de Fermat)  
เพื่อนนักคณิตศาสตร์ของเขาและชวนกันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ผล
จากการศึกษาค้นคว้าท าให้พวกเขาทั้งสองได้สร้าง “หลักการพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็น” 
(The fundamental principles of probability theory) ขึ้นมา ซึ่งหลักการที่สร้างขึ้นมานี้ถือได้ว่าเป็น
จุดเร่ิมต้นของการศึกษาความน่าจะเป็นที่อยู่ในรูปทั่วไป   

ส าหรับข้อค าถามของ เชอวาลิเอ เดอเมเร นั้น ปาสกาลได้อธิบายว่า   
ถ้าเขาใช้ลูกเต๋าที่ “ยุติธรรม” แล้วความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  “ได้แต้ม 6 ทั้งสองลูก

อย่างน้อยหนึ่งคร้ังในการโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน 24 คร้ัง”  คือ  0.4914 หรือประมาณ 49%   ซึ่ง
จากตัวเลขนี้เป็นการยืนยันได้ว่าเหตุใด  เชอวาลิเอ  เดอเมเร  จึงแพ้พนันมากกว่าชนะ 

นอกจากในเร่ืองการพนันแล้ว  นักวิทยาศาสตร์  นักเศรษฐศาสตร์  นักสังคมศาสตร์ต่าง
ต้องอาศัยความรู้เร่ืองความน่าจะเป็นในการศึกษาเหตุการณ์ที่พวกเขาสนใจ  เช่น  ใน ค.ศ. 1865  
เมนเดล (Mendel)  บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์  สามารถท านายผลของการผสมพันธุ์ของถั่วได้อย่าง
ถูกต้อง โดยใช้ความรู้เร่ืองความน่าจะเป็น  

3.2  การทดลองสุ่ม (Random experiment) และเหตุการณ์ 

การทดลองสุ่ม  เป็นการกระท าที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
แต่ละการกระท าจะเป็นอะไร  แต่สามารถบอกได้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นได้  เช่น   

ในการโยนเหรียญบาท (ที่เที่ยงตรง)  1  เหรียญ 1 คร้ัง   เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่า  
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการโยนเหรียญแต่ละคร้ังจะเป็น หัวหรือก้อย   แต่สามารถบอกได้ว่ามีผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นได้มีหัวและก้อย เท่านั้น  ซึ่งเราถือว่า  การโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ  1 คร้ัง  เป็นการ
ทดลองสุ่ม 
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ในการโยนเหรียญบาท (ที่เที่ยงตรง)  1 เหรียญ  2 คร้ัง   เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่า  
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ  2 คร้ัง   แต่ละคร้ังจะเป็น  HH,  HT,  TH   หรือ  
TT   เมื่อก าหนดให้ H แทน ผลลัพธ์ที่ออกหัว และ T แทน ผลลัพธ์ที่ออกก้อย  แต่สามารถบอกได้ว่า
มีผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้มี  HH,  HT,  TH   และ  TT   เท่านั้น   ซึ่งเราถือว่า  การโยนเหรียญบาท 1 
เหรียญ  2 คร้ัง  เป็นการทดลองสุ่ม 

เหตุการณ์ (event)  เป็นสิ่งที่เราสนใจจะพิจารณาจากการทดลองสุ่ม  เช่น  ในการหมุน
แป้นวงกลมที่มีหมายเลขก ากับเป็น  0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7, 8  และ  9  อยู่นั้น   ถ้าเราสนใจ  
ผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องจ านวนที่ 3 หารลงตัว เป็นอะไรได้บ้าง   หรือ  ผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่อง
จ านวนที่หาร 12  ลงตัว เป็นอะไรได้บ้าง  ซึ่งเราเรียกสิ่งที่เราสนใจนั้นว่า  เหตุการณ์   

3.3  หลักการหาผลลัพธ์ท้ังหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก “การสุ่มหยิบสิ่งของ” และ “การโยนสิ่งของ” 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม 
จะเน้น “วิธีการแจงนับ”  และเพื่อให้การแจงนับเป็นไปอย่างเป็นระบบ  เราอาจใช้แผนภาพต้นไม้
หรือใช้ตารางเป็นเครื่องมือในการหาผลลัพธ์  หรืออาจใช้แผนภาพรูปแบบอื่นก็ได้ (ถ้ามี)   ในที่นี้
การทดลองสุ่มที่จะพิจารณามี  2  แบบ  คือ  การสุ่มหยิบสิ่งของ  และ การโยนสิ่งของ  ซึ่งมีหลักการ
หาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น มีดังนี้ 

(1) การสุ่มหยิบสิ่งของ 

การสุ่มหยิบของมากกว่าหนึ่งชิ้นจากภาชนะสามารถกระท าได้  3  แบบที่แตกต่างกัน  
กล่าวคือ   

– การสุ่มหยิบขึ้นพร้อมกันหน่ึงครั้ง   

– การสุ่มหยิบขึ้นทีละหนึ่งโดยใส่กลับคืนก่อนหยิบครั้งต่อไป    

– การสุ่มหยิบทีละหนึ่งโดยไม่ใส่กลับคืนก่อนหยิบครั้งต่อไป   

การสุ่มหยิบขึ้นพร้อมกันหน่ึงครั้ง  ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มีเร่ืองอันดับเข้ามาเกี่ยวข้อง   
แต่ถ้าสุ่มหยิบขึ้นทีละหนึ่งมากกว่าหนึ่งคร้ัง  ทั้งที่ใส่กลับคืนและไม่ใส่กลับคืนก่อนหยิบครั้งต่อไป  
ผลลัพธ์ที่ได้จะมีเร่ืองอันดับเข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น   

การสุ่มหยิบลูกปิงปอง  2  ลูกพร้อมกันจากกล่องที่มีลูกปิงปองสีม่วง   สีส้มและสี
เขียวอย่างละ  1  ลูก   อาจหาผลลัพธ์จากแผนภาพรูปสามเหลี่ยมได้  ดังนี้ 
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กรณีที่หยิบลูกปิงปอง  2  ลูกพร้อมกัน  เราจะเขียนผลลัพธ์ เช่น  ม่วงส้ม  หรือ  ส้ม
ม่วง  ก็ได้ถือว่าเป็นแบบอย่างเดียวกัน 

ส าหรับการหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มที่มีการหยิบ  2  คร้ัง   
เราสามารถเขียนผลลัพธ์ในรูปคู่อันดับได้  เช่น   (ม่วง,  เขียว)  และ  (เขียว,  ม่วง)   ถือว่าเป็น
ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน   กล่าวคือ 

(ม่วง,  เขียว)   แสดงว่า  หยิบคร้ังที่หนึ่ง  ได้สีม่วง    และหยิบคร้ังที่สอง  ได้สีเขียว 

(เขียว,  ม่วง)   แสดงว่า  หยิบคร้ังที่หนึ่ง  ได้สีเขียว   และหยิบคร้ังที่สอง  ได้สีม่วง 

(2) การโยนสิ่งของ 

การโยนสิ่งของ  ผลลัพธ์ที่ได้จะมีเร่ืองอันดับเข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น 

การหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการโยนเหรียญบาท  3  เหรียญพร้อมกัน  1  คร้ัง  ซึ่ง
ผลลัพธ์  เช่น  HTT, THT และ TTH   เป็นผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน  เนื่องจากเราถือเร่ืองอันดับเป็น
ส าคัญ  เราอาจใช้เหรียญที่มีขนาดต่างกันแทน  เช่น เหรียญสิบ  เหรียญห้า และเหรียญบาท  แล้ว
แสดงให้เห็นความแตกต่างของผลลัพธ์  HTT, THT และ TTH    

การผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการทอดลูกเต๋า  2  ลูกพร้อมกัน  1  คร้ัง   ซึ่งผลลัพธ์   
เช่น  (1, 2)  และ (2, 1)  เป็นผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน  เนื่องจากเราถือเร่ืองอันดับเป็นส าคัญ   เราอาจ
ใช้ลูกเต๋าที่มีสีต่างกัน  หรือลูกเต๋าที่มีขนาดต่างกัน แทนก็ได้  เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
ผลลัพธ์  (1, 2)  และ (2, 1)    

3.4  ความน่าเป็นของเหตุการณ์  (probability of an event)  

ความน่าเป็นของเหตุการณ์  เป็นจ านวนที่แสดงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น   
ถ้ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นอย่างแน่นอน   ความน่าเป็นของเหตุการณ์ มีค่าเป็น 1   

แต่ถ้าไม่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเลย   ความน่าเป็นของเหตุการณ์ มีค่าเป็น 0    
ดังนั้น  ความน่าเป็นของเหตุการณ์ มีค่าตั้งแต่  0  ถึง  1  
การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  สามารถค านวณได้โดยใช้สูตร  

 
 
ความน่าเป็นของเหตุการณ์  =     
 
เมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม  มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน 
 

จ านวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ 
 จ านวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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ใบงานที่ 4  :  การหยิบบัตรอวยพรใส่ซองของน้องแพนเค้ก 
 

ในช่วงวันปีใหม่  น้องแพนเค้กเขียนบัตรอวยพรสามฉบับ  ส่งให้แฟนคลับสามคน  และ
เขียนที่อยู่จ่าหน้าซองถึงแต่ละคนไว้สามซอง   ถ้าน้องแพนเค้กสุ่มหยิบบัตรอวยพรใส่ซอง  ซองละ
หนึ่งฉบับ  โดยไม่ได้สนใจว่าบัตรอวยพรฉบับใดใส่ซองใด 

1. ให้นักเรียนเขียนตารางหรือแผนภาพแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่
น้องแพนเค้กสุ่มหยิบบัตรอวยพรใส่ซองแต่ละซอง    

2. จงหาความน่าจะเป็นที่น้องแพนเค้กหยิบบัตรอวยพรใส่ซองถึงผู้รับถูกคน อย่างน้อย
หนึ่งฉบับ     

3. จงหาความน่าจะเป็นที่น้องแพนเค้กหยิบบัตรอวยพรใส่ซองถึงผู้รับถูกคน เพียงฉบับ
เดียวเท่านั้น  

4. จงหาความน่าจะเป็นที่น้องแพนเค้กหยิบบัตรอวยพรใส่ซองถึงผู้รับผิดคน เพียงฉบับ
เดียวเท่านั้น   เพราะเหตุใดจึงได้ค าตอบเป็นเช่นนั้น   
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