
ใบงานท่ี  3.4  เรื่อง  คาวัดทางสถิติ : คาวัดการกระจาย 

รหัสวิชา ค33202  วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร  6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

คาวัดทางสถิติ 

 2.  คาวัดการกระจาย 

  การวัดการกระจายของขอมูลแบงไดเปน  2  วิธี  คือ 

  1.  การกระจายสัมบูรณ  (absolute variation)  คือ  _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

ในที่นี้จะศึกษาคาวัดการกระจายสัมบูรณ  4  ชนิด  ตือ 

   1)  ________________   2)  ________________ 

   3)  ________________   4)  ________________ 

  2.  การกระจายสัมพัทธ  (relative variation)  คือ  _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________   

ในที่นี้จะศึกษาคาวัดการกระจายสัมพันธเพียงชนิดเดียวคือสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน 

 

  การวัดการกระจายสัมบูรณ 

  1)  พิสัย  (range)  คือ  ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ตัวอยางที่  14 

  ผลผลิตน้ําตาลใน  พ.ศ. 2561/62  ของจีน  สหรัฐอเมริกา  ไทย  อินเดีย  ออสเตรเลีย  และบราซิล  แสดงได

ดังนี้ 

ประเทศ จีน สหรัฐอเมริกา ไทย อินเดีย ออสเตรเลีย บราซิล 

ผลผลิต  (ลานตัน) 10.60 8.12 14.19 33.07 4.90 29.50 

  จงหาพิสัยของขอมูลชุดนี้ 

 

 



  จากตัวอยางขางตน  สามารถนําพิสัยมาใชในการอธิบายอยางคราว ๆ วาผลผลิตน้ําตาลใน  พ.ศ. 2561/62  ของ

แตละประเทศจะตางกันไมเกิน  28.17  ลานตัน 

 

  2)  พิสัยระหวางควอรไทล  (interquartile range)  คือ  ____________________________________ 

_______________________________________________________  เขียนแทนพิสัยระหวางควอรไทลดวย  IQR 

IQR = _____________ 

  การวัดการกระจายสัมบูรณโดยใชพิสัยระหวางควอรไทลมีขอดีในกรณีที่ชุดขอมูลมีขอมูลที่แตกตางตางจากขอมูล

ตัวอื่นมาก  เนื่องจากการคํานวณหาพิสัยระหวางควอรไทลจะใชเพียง  Q1  และ  Q3  เทานั้น  สวนขอมูลที่แตกตางจาก

ขอมูลตัวอ่ืนมากจะมีคานอยกวา  Q1  หรือมากกวา  Q3 

  นอกจากนี้  IQR  สามารถนําไปใชในการตรวจสอบวาขอมูลใดเปนคานอกเกณฑ  โดยคานอกเกณฑคือขอมูลที่มี

คานอยกวา  _______________  หรือมากกวา  _______________ 

 

ตัวอยางที่  15 

  ปริมาณพลังงาน  (กิโลแคลอรี)  ของอาหารจานเดียว  7  รายการ  ที่จําหนายในโรงอาหารของโรงเรียนแหงหนึ่ง  

แสดงไดดังนี้ 

อาหารจานเดียว ปริมาณพลังงาน  (กิโลแคลอรี) 

ขาวราดแกงเขียวหวานไก 338 

ขาวราดแกงไตปลา 319 

ขาวราดแกงสมผักรวม 255 

ขาวราดผัดเผ็ดหอยลาย 424 

ขาวราดแกงพะแนงหมู 40+ 

ขาวราดแกงฉูฉี่ปลาทู 365 

ขาวราดผัดผักรวม 353 

  จงหาพิสัยระหวางควอรไทลของขอมูลชุดนี้ 

 

 

  เมื่อเปรียบระหวางพิสัยและพิสัยระหวางควอรไทล  จะเห็นวาพิสัยสามารถหาไดสะดวก  แตไมเหมาะสําหรับใช

วัดการกระจายของขอมูลในกรณีท่ีมชีุดขอมูลที่มีคาสูงหรือต่ํากวาขอมูลอื่นมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณทีี่ชุดขอมูลมีคา



นอกเกณฑในขณะที่พิสัยระหวางควอรไทลสามารถใชวัดการกระจายของขอมูลในลักษณะนี้ได  อยางไรก็ตาม  ทั้งพิสัย

และพิสัยระหวางควอรไทลไมไดใชขอมูลทุกตัวในการคํานวณเพ่ือวัดการกระจาย 

 

  3)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation)  คือ  คาที่ใชวัดการกระจายของขอมูลโดยเปนคาที่บอก

ใหทราบวาขอมูลแตละตัวอยูหางจากคาเฉลี่ยเลขคณติโดยเฉลี่ยประมาณเทาใด  สูตรของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีดังนี้ 

  ให  𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ,… , 𝑥   แทนขอมูล  เมื่อ  𝑁   แทนขนาดประชากร  และให  𝜇  แทนคาเฉลี่ยเลขคณิตของ

ขอมูลชุดนี้ 

  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร  เขียนแทนดวย  𝜎  (อานวา  ซิกมา)  หาไดจาก 

 

𝜎 = ______________________ 

 

  ให  𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ,… , 𝑥   แทนขอมูล  เมื่อ  𝑛  แทนขนาดตัวอยาง  และให  𝑥 ̅ แทนคาเฉลี่ยเลขคณติของขอมูล

ชุดนี ้

  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง  เขียนแทนดวย  𝑠  หาไดจาก 

 

𝑠 = ______________________ 

 

 

ตัวอยางที่  16 

  ความสูง  (เซนติเมตร)  ของนักวอลเลยบอลหญิงของโรงเรียนแหงหนึ่งจํานวนทั้งหมด  10  คน  แสดงไดดังนี้ 

174 171 170 184 180 179 169 178 181 160 

  จงหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลชุดนี้ 

 

 

 

 

 

 



  4)  ความแปรปรวน  (variance)  คือ  คาที่ใชวัดการกระจายของขอมูล  โดยคํานวณจากกําลังสองของสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  จะไดสูตรของความแปรปรวน  ดังนี้ 

  ให  𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ,… , 𝑥   แทนขอมูล  เมื่อ  𝑁   แทนขนาดประชากร  และให  𝜇  แทนคาเฉลี่ยเลขคณิตของ

ขอมูลชุดนี้ 

  ความแปรปรวนของประชากร  เขียนแทนดวย  𝜎   (อานวา  ซิกมา)  หาไดจาก 

 

𝜎 = ______________________ 

 

  ให  𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ,… , 𝑥   แทนขอมูล  เมื่อ  𝑛  แทนขนาดตัวอยาง  และให  𝑥 ̅ แทนคาเฉลี่ยเลขคณติของขอมูล

ชุดนี ้

  ความแปรปรวนของตัวอยาง  เขียนแทนดวย  𝑠   หาไดจาก 

 

𝑠 = ______________________ 

 

 

  จากตัวอยางที่  16  จะไดวาความแปรปรวนของความสูงของนักวอลเลยบอลหญิงจํานวน  10  คน  คือ  

__________  เซนติเมตร2 

 

ตัวอยางที่  17 

  ในการศึกษาอายุขัยเฉลี่ย  (ป)  ของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม  นักวิทยาศาสตรไดสุมตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

มา 10  ชนิด  พบวาอายุขัยเฉลี่ยของสัตวแตละชนิดเปนดังนี้ 

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม อายุขัยเฉลี่ย  (ป) 

แมว 13 

วัว 15 

สุนัข 12 

ลา 12 

แพะ 8 

หนูตะเภา 4 

มา 20 



หนู 10 

กระตาย 5 

แกะ 12 

  จงหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนของอายุขัยเฉลี่ยของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม  10  ชนิดนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การวัดการกระจายสัมพัทธ 

  ในการเปรียบเทียบขอมลูตั้งแตสองชุดขึ้นไป  เพื่อพิจารณาวาขอมูลชุดใดมีการกระจายมาก  ขอมูลชุดใดมีการ

กระจายนอย  ถานําคาที่ไดจากการวัดการกระจายสัมบูรณของขอมูลแตละชุดมาเปรียบเทียบกันโดยตรง  อาจใหขอมูล

สรุปที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง  เชน  ขอมูลชุดหนึ่งมคีาตั้งแต  0  ถึง  10  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.2  และ

ขอมูลชุดอีกชุดหนึ่งมีคาตั้งแต  200  ถึง  800  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  60.5  ถาพิจารณาเฉพาะสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของขอมูลทั้งสองชุด  อาจทําใหเขาใจวาขอมูลชุดที่หนึ่งมีการกระจายนอยกวาขอมูลชุดที่สองซึ่งอาจไมถูกตอง

นัก  เพราะคาของขอมูลสองชุดนี้ตางกันมาก  คากลางและคาวัดการกระจายของขอมูลทั้งสองชุดยอมตางกันมากเชนกัน  

เพ่ือใหการเปรียบเทียบมีความหมาย  จึงนิยมหาอัตราสวนของคาที่ไดจากการวัดการกระจายสัมบูรณกับคากลางของ



ขอมูลชุดนั้น ๆ แลวจึงนําอัตราสวนที่หาไดมาเปรียบเทียบกัน  ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะสัมประสิทธิ์การแปรผัน  

(coefficient of variation)  โดยมีสูตรดังนี้ 

 

  สัมประสิทธิ์การแปรผันของประชากร = _________________________  

  สัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวอยาง = _________________________  

 

  สัมประสิทธิ์ของการแปรผันอาจเขียนในรูปเปอรเซน็ต  ไดดังนี้ 

  สัมประสิทธิ์การแปรผันของประชากร = _________________________ 

  สัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวอยาง = _________________________ 

 

  การเปรียบเทียบการกระจายของขอมูลโดยใชสัมประสิทธ์ิการแปรผันนั้น  ถาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของขอมูล

ชุดใดมีคามากกวา  หมายความวาขอมูลชุดนั้นมีการกระจายออกจากคาเฉลี่ยเลขคณติมากกวา  หรือกลาวไดวาขอมูลชุด

นั้นเกาะกลุมกันนอยกวาขอมูลอีกชุดหนึ่ง 

 

ตัวอยางที่  18 

  ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหองหนึ่งซึ่งมีคะแนนเต็มวิชา

ละ  100  คะแนน  ครูประจําชั้นไดสุมตัวอยางนักเรียนหองนี้มา  10  คน  พบวาคะแนนสอบแตละวิชาของนักเรียนแตละ

คนเปนดังนี้ 

นักเรียนคนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คะแนนสอบวิชาคณติศาสตร 56 62 76 90 78 81 88 79 80 75 

คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 78 74 63 89 76 75 85 90 73 74 

  จงหาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่สุมตัวอยางมา  

10  คนนี้  พรอมท้ังเปรียบเทียบการกระจายของคะแนนสอบทั้งสองวิชาของนักเรียนที่สุมตัวอยางมา  10  คนนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกต สัมประสิทธ์ิการแปรผันไมมีหนวย 


