
หน่วยการเรียนรู้ที� 

                                       การวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้น  
 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง 

1. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ถกูต้อง

2. นําความรู้เรื$องการวิเคราะห์ข้อมลูไปใช้ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายวิธีการเก็บรวมรวมข้อมลูและประเภทของข้อมลูได้

 2. หาคา่กลางของข้อมลูแบบแจกแจงความถี$ข้อมลูและแบบไมแ่จกแจงความถี$ข้อมลูได้

สาระการเรียนรู้ 

1. คา่กลางของข้อมลู  

ชิ �นงาน/ภาระงาน 

 1. เก็บข้อมลูและนําเสนอแผนในรูปแบบตา่งๆ

 2. เลือกตวักลางที$เหมาะสมของข้อมลูแตล่ะชดุและคํานวณคา่กลางชนิดตา่งๆ

 3. เขียนผงัมโนทศัน์เรื$อง คา่กลางของข้อมลู  ตําแหนง่ของข้อมลู และการกระจายของข้อมลู

 4.  แก้ปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้น

  ข้อมูล (Data)   คือ ข้อเท็จจริงของเรื$องใดเรื$องหนึ$งที$เรามีความสนใจจะศกึษา ซึ$งอาจเป็นข้อมลูที$เกี$ยวข้องกบั

ปริมาณ หรือไมใ่ชป่ริมาณ ก็ได้ 

 ประเภทของข้อมลูมี 2 ประเภท คือ

   1. ข้อมลูปฐมภมูิ (primary data

โดยตรง โดยข้อมลูเหลา่นี � ไมมี่ผู้ใดเก็บรวบรวมไว้ก่อน เช่น การทําสํามะโน หรือการสํารวจจากกลุม่ตวัอยา่ง

เชน่ .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2.  ข้อมลูทตุิยภมู ิ(secondary data

จดุประสงค์อยา่งใดอยา่งหนึ$ง ซึ$งแหลง่ที$มาของข้อมลูประเภทนี �จะได้มาจากหนว่ยงานของราชการหรือเอกชนตา่ง  ๆซึ$งอาจ

เป็นข้อมลูเชิงปริมาณ หรือข้อมลูเชิงคณุภาพ

.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที� 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื�องตน้  :  การเก็บรวบรวม

การวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้น  :  สทุธิพงษ์   พึ$งเพ็ง   กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเลงินกทา

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื �องต้น 

เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ถกูต้อง

นําความรู้เรื$องการวิเคราะห์ข้อมลูไปใช้ได้ 

อธิบายวิธีการเก็บรวมรวมข้อมลูและประเภทของข้อมลูได้ 

หาคา่กลางของข้อมลูแบบแจกแจงความถี$ข้อมลูและแบบไมแ่จกแจงความถี$ข้อมลูได้

คา่กลางของข้อมลู   

เก็บข้อมลูและนําเสนอแผนในรูปแบบตา่งๆ 

เลือกตวักลางที$เหมาะสมของข้อมลูแตล่ะชดุและคํานวณคา่กลางชนิดตา่งๆ 

เขียนผงัมโนทศัน์เรื$อง คา่กลางของข้อมลู  ตําแหนง่ของข้อมลู และการกระจายของข้อมลู

แก้ปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้น 

คือ ข้อเท็จจริงของเรื$องใดเรื$องหนึ$งที$เรามีความสนใจจะศกึษา ซึ$งอาจเป็นข้อมลูที$เกี$ยวข้องกบั

ประเภท คือ 

primary data) ซึ$งเป็นข้อมลูที$ผู้ ใช้ต้องเก็บรวบรวมโดยตรงจากแหลง่ที$มาของข้อมู

โดยตรง โดยข้อมลูเหลา่นี � ไมมี่ผู้ใดเก็บรวบรวมไว้ก่อน เช่น การทําสํามะโน หรือการสํารวจจากกลุม่ตวัอยา่ง

.............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

secondary data) ซึ$งข้อมลูประเภทนี � จะเป็นข้อมลูที$มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เพื$อนําไปใช้ใน

อยา่งใดอยา่งหนึ$ง ซึ$งแหลง่ที$มาของข้อมลูประเภทนี �จะได้มาจากหนว่ยงานของราชการหรือเอกชนตา่ง  ๆซึ$งอาจ

เป็นข้อมลูเชิงปริมาณ หรือข้อมลูเชิงคณุภาพ  เชน่.........................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................
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สทุธิพงษ์   พึ$งเพ็ง   กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเลงินกทา  

เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ถกูต้อง 

หาคา่กลางของข้อมลูแบบแจกแจงความถี$ข้อมลูและแบบไมแ่จกแจงความถี$ข้อมลูได้ 

เขียนผงัมโนทศัน์เรื$อง คา่กลางของข้อมลู  ตําแหนง่ของข้อมลู และการกระจายของข้อมลู 

 
คือ ข้อเท็จจริงของเรื$องใดเรื$องหนึ$งที$เรามีความสนใจจะศกึษา ซึ$งอาจเป็นข้อมลูที$เกี$ยวข้องกบั

ซึ$งเป็นข้อมลูที$ผู้ ใช้ต้องเก็บรวบรวมโดยตรงจากแหลง่ที$มาของข้อมลู

โดยตรง โดยข้อมลูเหลา่นี � ไมมี่ผู้ใดเก็บรวบรวมไว้ก่อน เช่น การทําสํามะโน หรือการสํารวจจากกลุม่ตวัอยา่ง 

............................................................................................................................................................... 

......................................... 

จะเป็นข้อมลูที$มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เพื$อนําไปใช้ใน

อยา่งใดอยา่งหนึ$ง ซึ$งแหลง่ที$มาของข้อมลูประเภทนี �จะได้มาจากหนว่ยงานของราชการหรือเอกชนตา่ง  ๆซึ$งอาจ

......................................................... 

......................................... 

....................................................................................................................................... 
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  ข้อมลูเชิงปริมาณ คือ ข้อมลูที$แสดงปริมาณของสิ$งที$วดัหรือศกึษาออกมาเป็นคา่ของตวัเลขที$สามารถ 

ใช้เปรียบเทียบได้โดยตรง 

เชน่ ............................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

   ข้อมลูเชิงคณุภาพ คือ ข้อมลูที$ไมส่ามารถ วดัออกมาเป็นตวัเลขโดยตรง แตจ่ดัออกมา  เพื$อบง่บอกคณุลกัษณะ

บางอยา่ง ซึ$งข้อมลูเชงิคณุภาพนี �มกัทําโดยการแจงนบั และข้อมลู เชิงคณุภาพบางอยา่งสามารถวดัออกมาเป็นลําดบัที$

หรือตําแหนง่ที$ได้ เชน่ เจตคต ิความรู้สกึ หรือความคดิเห็น 

เชน่ ............................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

       

            ขั �นตอนการดาํเนินการทางสถติิ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมจากทะเบียนประวตัิ 

รวบรวมจากการทดลอง 

2.การนําเสนอข้อมลู 

1.การเก็บรวบรวมข้อมลู 

รวบรวมจากการสงัเกต 

4.การแปลความหมายและสรุปผลเกี$ยวกบัข้อมลู 

3.การวิเคราะห์ข้อมลู 

รวบรวมจากการสํารวจ 

นําไปประกอบการตดัสินใจ 
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     ประชากรและตัวอย่าง 

ถ้านกัสถิติต้องการสํารวจ  และทําการวิจยัในเรื$องใดเรื$องหนึ$งเชน่  สํารวจความนิยมที$มีตอ่ทา่นนายกรัฐมนตรี

ของประชาชนชาวไทย  ซึ$งต้องสํารวจจากประชาชนทั �งประเทศจะต้องใช้คา่ใช้จ่ายมากและเป็นการเก็บข้อมลูที$ยุง่ยาก 

อาจจะสุม่เลือกสํารวจตวัแทนบางกลุม่เป็นตวัแทนประชาชนทั �งประเทศ 

จากตวัอย่างข้างต้น  จะถือว่า  ประชาชนทั �งประเทศ  เป็น  ประชากร  และคนเฉพาะกลุม่ที$สํารวจ  เป็น  

ตัวอย่าง  ซึ$งทั �งสองคํา  สามารถให้ความหมายทั$วไป  ดงันี � 

ประชากร  ( population )  หมายถึง  ข้อมลูหรือกลุม่ของทั �งหมดที$ต้องการศกึษา 

ตัวอย่าง  ( sample )  หมายถึง  บางสว่นของประชากร  ซึ$งเป็นสว่นที$เราเก็บข้อมลู 

พารามิเตอร์และค่าสถติิ 
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ  สําหรับข้อมลูที$เป็นตวัเลข  เพื$อหาสิ$งที$เราต้องการ  เชน่  หาคา่เฉลี$ย  หาคา่

การกระจายของข้อมลู  เป็นต้น  คา่เหล่านี �อาจจะได้มาจากการวิเคราะห์จากประชากร  หรือกลุม่ตวัอยา่งก็ได้  ดงันั �นจงึ

ต้องมีการเรียกชื$อแตกตา่งกนัดงันี � 

พารามิเตอร์  ( parameter )  หมายถึง  ตวัเลขที$อธิบายลกัษณะของประชากร  ซึ$งคํานวณหรือ

วิเคราะห์จากประชากร 

ค่าสถติ ิ ( statistic )  หมายถึง  ตวัเลขที$อธิบายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง  ซึ$งคํานวณหรือวิเคราะห์

จากกลุม่ตวัอย่าง 

ตัวอย่างเช่น   คา่เฉลี$ยของประชากร  เป็นพารามิเตอร์ 

คา่เฉลี$ยของตวัอย่าง  เป็น  คา่สถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากร ตวัอยา่ง 

คณุสมบตัทีิ$ต้องวดั คณุสมบตัทีิ$ต้องวดั 

พารามิเตอร์ คา่สถิติ 

ทฤษฎีตวัอย่าง 

ใช้ในการประมาณคา่ 
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ตารางแจกแจงความถี 

ในการสร้างตารางแจกแจงความถี$ที$ได้เรียนมาแล้วใน ม.5 จะประกอบด้วยข้อมลูหลายอยา่ง  ดงันี � 

......คะแนน.....       ความถี$ จดุกึ$งกลางชั �น ความถี$สะสม 
ความถี$ 
สมัพทัธ์ 

ความถี$สะสม 
สมัพทัธ์ 

ร้อยละความถี$ 
สะสมสมัพทัธ์ 

5  -  10 3      
11  -  15 5      
16  -  20 4      
21  -  25 2      
26  -  30 6      

       
 

ตวัอยา่ง   ในการสํารวจอายคุนกลุม่หนึ$งเป็นดงันี � (ข้อสอบโอเน็ต) 

     อาย ุ    (ปี)      ความถี$   (คน)    ความถี$สมัพทัธ์  
0 – 10 10  
11 – 20 25  
21 – 30 35  
31 – 40  x 
41 – 50 40  
51 – 60 20 0.10 
61 – 70 15  
71 – 80 3  
81 - 90 2  

จากตารางจงหาคา่  x 


