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ใบความรู้ ที่ 3
เรื่ อง การวัดค่ ากลางของข้ อมูล (ฐานนิยม)

ฐานนิ ย ม (Mode) คื อ ค่ า ของข้อ มู ล ที่ มี ค วามถี่ สู งสุ ด ใช้ เป็ นค่ า กลางของข้อ มู ล อี ก ชนิ ด หนึ่ ง
นอกเหนือจากค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และมัธยฐานที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่ วนมากฐานนิ ยมจะใช้กบั ข้อมูลเชิงคุณภาพ
มากกว่าข้อมูลเชิงปริ มาณ
ฐานนิ ยม เหมาะที่ จะนามาใช้เป็ นค่ากลางของข้อมู ล เมื่อข้อมูลนั้นๆ เป็ นค่ามาตรฐาน เช่ น ขนาด
รองเท้า ขนาดยางรถยนต์ ฯลฯ หรื อข้อมู ลที่ แจกแจงความถี่ แล้วตามกลุ่มหรื อช่ วงต่างๆ โดยเฉพาะเมื่ อมี
ข้อมูลที่มีค่าสู งหรื อต่าผิดปกติรวมอยูด่ ว้ ย

ns

การหาฐานนิยมของข้ อมูลทีไ่ ม่ ได้ แจกแจงความถี่
หาได้จากการดู ว่าข้อมู ลค่าใดจากข้อมู ลที่ มีอยู่ท้ งั หมด มี ความถี่ สูงสุ ดหรื อปรากฏบ่อยครั้งที่ สุ ด
ข้อมูลนั้นจะเป็ นฐานนิยมของข้อมูลชุดนั้น
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ตัวอย่ างที่ 1 จงหาฐานนิ ยมของอายุนกั เรี ยนที่มาเข้าค่ายคณิ ตศาสตร์ จานวน 15 คน ดังนี้ 5, 8, 7, 6, 7, 8, 12,
11, 10, 11, 8, 6, 8, 7 และ 8 ปี
วิธีทา ฐานนิ ยมของอายุนกั เรี ยนที่มาเข้าค่ายคณิ ตศาสตร์ ท้ งั 15 คน คือ 8 ปี เพราะนักเรี ยนที่มาเข้า
ค่ายคณิ ตศาสตร์ มีอายุ 8 ปี มากที่สุด คือ 5 คน กล่าวคือ นักเรี ยนที่มาเข้าค่ายคณิ ตศาสตร์ อายุ 8 ปี มีจานวน
มากที่สุด
การหาฐานนิ ยมโดยวิธีดงั กล่ าว ข้อมู ลบางชุ ดอาจจะไม่มีฐานนิ ยมเลยก็ได้ หรื ออาจจะมีฐานนิ ยม
เกินกว่าหนึ่งค่าก็ได้ เช่น
- ข้อ มู ล ที่ ป ระกอบด้ว ย 5, 8, 9, 10, 12, 18, 16, 20 จะไม่ มี ฐ านนิ ย มเลย เพราะข้อ มู ล แต่ ล ะค่ า มี
ความถี่เท่ากันหมด
- ข้อมูลที่ประกอบด้วย 13, 16, 20, 25, 20, 26, 25 มีฐานนิยมสองค่า คือ 20 และ 25 เนื่องจากทั้งสอง
ค่านี้ มีความถี่สูงสุ ดเท่ากัน คือ 2 ในกรณี ที่ขอ้ มูลชุ ดใดมีฐานนิ ยมมากกว่า 2 ค่า อาจจะถือได้วา่ ข้อมูลชุ ดนั้น
ไม่มีฐานนิยมได้
การหาฐานนิยมของข้ อมูลทีแ่ จกแจงความถี่แล้ว
ถ้าเขียนเส้นโค้งของความถี่ของข้อมู ลที่แจกแจงความถี่แล้ว ฐานนิ ยมคือ ค่าในแกน x ที่อยูต่ รงกับ
จุดสู งสุ ดบนเส้นโค้งของความถี่ แต่ถา้ เส้นโค้งของความถี่มีจุดสู งสุ ดสองจุด ข้อมูลชุดนั้นจะมีฐานนิยม 2 ค่า
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สาหรับการคานวณหาฐานนิยมของข้อมูลที่ได้แจกแจงความถี่ไว้แล้ว ทาได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือ หา
จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิ ยมอยู่ ค่าที่หาได้จะเป็ นค่าของฐานนิ ยมโดยประมาณ ส่ วนการหาว่า
ฐานนิ ยมอยู่ในอันตรภาคชั้นใดนั้น จะต้องพิจารณาด้วยว่า อันตรภาคแต่ละชั้นมีความกว้างเท่ากันหรื อไม่
ในกรณี ที่ความกว้างของอันตรภาคชั้นทุกชั้นเท่ากัน อันตรภาคชั้นที่มีฐานนิ ยม คือ อันตรภาคชั้นที่มีความถี่
สู งสุ ด ส่ วนกรณี ที่ความกว้างของอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันทุ กชั้น ให้หารความถี่ ด้วยความกว้างของแต่ละ
อันตรภาคชั้น อันตรภาคชั้นที่ผลหารมีค่ามากที่สุด จะเป็ นอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่
จะหาได้จากสู ตร
Mod = L   d I

นา้ หนัก (กิโลกรัม)
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
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เมื่อ Mod แทน ฐานนิยม
L แทน ขอบล่างของอันตรภาคชั้น
d1 แทน ผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดกับ
ความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าต่ากว่าและอยูต่ ิดกัน
d2 แทน ผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุดกับ
ความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าสู งกว่าและอยูต่ ิดกัน
I แทน ความถี่ของชั้นที่มีความถี่มากที่สุด
ตัวอย่างที่ 2 จงหาฐานนิยม จากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้
50 – 54
16

55 – 59
2

จานวน (f)
8
12
16
2
8
4

60 – 64
8
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ฐานนิยมอยูใ่ นอันตรภาคชั้น 50 – 54 เพราะเป็ นอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มากที่สุด
 จากสู ตร Mod = L   d I
จะได้ L = 49.5 , d1 = 16 – 12 = 4 ,
d2 = 16 – 2 = 14 และ
แทนค่า
Mod = 49 . 5  

I = 5

4 
5
 4  14 

= 49.5 + 1.11 = 50.61
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สมบัติของฐานนิยม
1. ฐานนิยมสามารถหาได้จากเส้นโค้งของความถี่ และฮิสโทแกรม
2. ในข้อมูลแต่ละชุดอาจจะมีฐานนิยม หรื อไม่มีก็ได้ ถ้ามีอาจจะมีเพียงค่าเดียวหรื อหลายค่าก็ได้
3. ถ้าให้ x1 , x 2 , x3 ,…., xn เป็ นข้อมูลชุ ดหนึ่ งที่มีฐานนิ ยมเท่ากับ a ถ้า k เป็ นค่าคงตัว จะได้ว่า
x1+k, x2+k, x3+k,…, xN+k เป็ นฐานข้อมูลที่มีฐานนิยมเท่ากับ a+k
4. ถ้าให้ x1x2 ,x3 ,…., xn เป็ นข้อมูลชุ ดหนึ่ งที่มีฐานนิ ยมเท่ากับ a ถ้า k เป็ นค่าคงตัว ซึ่ ง K  0
จะได้วา่ k x1 , k x2 , k x3 ,…, kxn เป็ นฐานข้อมูลที่มีฐานนิยมเท่ากับ ka
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ข้ อสั งเกตและหลักเกณฑ์ ทสี่ าคัญในการใช้ ค่ากลางชนิดต่ างๆ
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเป็ นค่ากลางที่ได้จากกานาทุกๆค่าของข้อมูลมาเฉลี่ยมัธยฐานเป็ นค่ากลางที่ใช้
ตาแหน่งที่ของข้อมูล และฐานนิยมเป็ นค่ากลางที่ได้จากข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุด
2. ถ้าในจานวนทั้งหมดมีขอ้ มูลบางค่าที่มีค่าสู งหรื อต่ากว่าข้อมูลอื่นๆมากจะมีผลกระทบต่อค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ตแต่จะไม่มีผลกระทบต่อมัธยฐานหรื อฐานนิยม ดังนั้น กรณี น้ ี ควรใช้มธั ยฐาน
3. มัธยฐานและฐานนิยมใช้เมื่อต้องการทราบค่ากลางของข้อมูลทั้งหมด โดยประมาณและรวดเร็ ว
เนื่องจากการหามัธยฐานและฐานนิยมบางวิธีไม่จาเป็ นต้องมีการคานวณ ซึ่ งอาจใช้เวลามาก
4. ถ้าการแจกแจงความถี่ของข้อมูล ประกอบด้วยอันตรภาคชั้นช่วงเปิ ด ซึ่ งอาจเป็ นชั้นต่าสุ ดหรื อ
ชั้นสู งสุ ด ชั้นใดชั้นหนึ่ง การหาค่ากลางโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตไม่สามารถหาได้ แต่สามารถหามัธยฐานและ
ฐานนิยมได้
5. การแจกแจงความถี่ที่มีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากัน จะทาให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
หรื อฐานนิยมคลาดเคลื่อน แต่จะไม่กระทบต่อมัธยฐาน
6. ข้อมูลประเภทคุณภาพจะหาฐานนิยมได้ แต่ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตหรื อมัธยฐานได้
7. ในกรณี ที่นาข้อมูลมาเรี ยงลาดับได้ ควรหาค่ากลาง คือ มัธยฐานก่อน และถ้าเป็ นข้อมูลเชิง
ปริ มาณที่มีค่าต่อเนื่องด้วย ควรใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตแทนมัธยฐานจะเหมาะสมกว่า
8. กรณี ที่ขอ้ มูลมีจานวนน้อย ฐานนิยมอาจจะมีค่าแตกต่างกันมาก ระหว่างข้อมูลชุดหนึ่ งกับข้อมูล
อีกชุดหนึ่งที่มีจานวนเท่ากัน จึงไม่ควรใช้ฐานนิยมในกรณี เช่นนี้
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ข้อดีและข้อเสี ยของค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐานและฐานนิยม มีดงั นี้
ชนิดของค่ากลาง
ข้อดี
ข้อเสี ย
ของข้อมูล
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต 1. หาง่ายอาจจะใช้เครื่ องคิดเลขช่วย 1. ใช้กบั ข้อมูลเชิงปริ มาณ
(x )
ในการคานวณได้
เท่านั้น
2. ใช้ขอ้ มูลทุกตัวในการคานวณ
2. ค่าที่คานวณได้ไม่
จาเป็ นต้องเป็ นค่าของ
ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเสมอ
3. นิยมใช้เป็ นค่ากลางของข้อมูล
ไป
3. ถ้าข้อมูลมีค่าแตกต่างกัน
มากจะมีผลกระทบต่อ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
มัธยฐาน
1. หาง่ายเพียงแต่เรี ยงข้อมูลจากน้อย 1. ใช้ได้กบั ข้อมูลเชิงปริ มาณ
ไปหามากหรื อจากมากไปหาน้อย
เท่านั้น
2. ถ้าข้อมูลเป็ นจานวนคี่ มัธยฐานจะ 2. ถ้าข้อมูลมีจานวนมากการ
เป็ นค่าในข้อมูล
จัดเรี ยงข้อมูลจะเสี ยเวลา
มาก
3. ถ้าข้อมูลเป็ นจานวนคู่มธั ย
ฐานจะไม่ใช่ค่าที่แท้จริ ง
ของข้อมูล
ฐานนิยม
1. ใช้ได้กบั ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิง 1. ถ้าข้อมูลมีจานวนน้อย
คุณภาพ
ค่าที่ได้จะไม่มีความหมาย
2. หาได้ง่ายโดยนับจานวนข้อมูลที่ 2. ฐานนิยมอาจมีมากกว่า
ปรากฏมากที่สุด
หนึ่งค่า
3. สามารถหาได้จากตารางแจกแจง 3. ข้อมูลบางชุดอาจจะไม่มี
ความถี่ แผนภูมิแบบต่างๆ
ฐานนิยม
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