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    ง. พดูแซวเขากลบัไป 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

หน่วยที ่6 สถิติและความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้                         จ  านวน 20 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ขอ้มูลในขอ้ใดไม่สามารถน ามาเขียนเป็น  จากข้อมูล ตอบค าถามข้อ 5 – 7 
 แผนภูมิได ้    วนัจนัทร์          ขายไข่ได ้  100   ฟอง 
 ก. รายไดจ้ากการขายผกัในแต่ละเดือน  วนัองัคาร         ขายไข่ได ้   80    ฟอง 
 ข. จ านวนผลไมท่ี้ขายไดใ้น 1 สัปดาห์  วนัพุธ               ขายไข่ได ้   70    ฟอง 
 ค. จ านวนสัตวเ์ล้ียงในหมู่บา้นแห่งหน่ึง  วนัพฤหสับดี    ขายไข่ได ้   40    ฟอง 
 ง. ลกัษณะของสัตวเ์ล้ียง  วนัศุกร์              ขายไข่ได ้   50    ฟอง 
2. แผนภูมิแท่งและแผนภูมิรูปภาพแตกต่างกนั 5. จากขอ้มูล ถา้ตอ้งการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
 อยา่งไร    ควรใชม้าตราส่วนใดจึงเหมาะสม 
 ก. แผนภูมิรูปภาพไม่มีขอ้ก าหนด  ก. 1   :   1 ข. 1   :   3 
 ข. แผนภูมิแท่งไม่มีขอ้ก าหนด  ค. 1   :   4 ง. 1   :   10 
 ค. แผนภูมิแท่งไม่มีช่ือแผนภูมิ 6. หากก าหนดใหรู้ปไข่ 1 รูป แทนจ านวนไข่ 
 ง. แผนภูมิรูปภาพไม่มีช่ือแผนภูมิ  ท่ีขายได ้10 ฟอง ในแผนภูมิรูปภาพ วนัพุธ 
3. ถา้ก าหนดใหรู้ปภาพสมุด 1 เล่ม แทนจ านวน  จะมีรูปไข่ก่ีรูป 
 สมุด 15 เล่ม เป็นการแสดงขอ้มูลโดยวธีิใด  ก. 10   รูป ข. 8   รูป 
 ก. กราฟเส้น  ข.   ตาราง  ค.   7   รูป ง. 4   รูป 
 ค. แผนภูมิแท่ง ง.   แผนภูมิรูปภาพ 7. หากไข่ฟองละ 3 บาท ขายไข่ทั้ง 5 วนั  
4. ขอ้มูลใดควรเขียนเป็นตารางขอ้มูล  ไดเ้งินรวมทั้งหมดก่ีบาท 
 ก. ปริมาณดอกไมท่ี้เก็บในแต่ละวนั  ก. 1,020   บาท 
 ข. เวลาการเดินทางของสถานีรถไฟ  ข. 1,000   บาท 
 ค. อายขุองนกัเรียนชั้น ป.1  ค. 750   บาท 
 ง. จ านวนทุเรียนท่ีขายได ้  ง. 870   บาท 
  

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
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ทุเรียน  
มงัคุด  
แตงโม  
ส้ม  
มะม่วง  
 

ชั้น 

จ านวน
เตม็ 

(คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ีมาโรงเรียน 

ในแต่ละวนั (คน) 
จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศุกร์ 

ป.1 30 28 29 30 29 30 
ป.2 28 24 26 27 27 27 
ป.3 32 30 32 31 31 32 
ป.4 27 27 27 26 26 27 
ป.5 35 32 34 33 35 35 
ป.6 30 30 30 29 29 28 

 

 จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบค าถามข้อ 8 – 12 12. หากขายมะม่วงกิโลกรัมละ 16 บาท และ 
 จ านวนเงินท่ีขายผลไมไ้ด ้1 วนั  ตอ้งการขายใหไ้ดเ้งิน 640 บาท จะตอ้งขาย 
      มะม่วงอีกก่ีกิโลกรัม 
      ก. 3   กิโลกรัม ข.    5   กิโลกรัม 
      ค. 8   กิโลกรัม ง.   15   กิโลกรัม 
      จากตาราง ตอบค าถามข้อ 13 - 17 
      จ านวนนกัเรียนในแต่ละชั้นท่ีมาเรียนใน 
      แต่ละวนัใน 1 สัปดาห์ 
ก าหนดให ้   1 รูป แทนจ านวนเงิน 100 บาท  
8. ขายผลไมช้นิดใดไดเ้งินมากท่ีสุด 
 ก. ทุเรียน  ข.   มงัคุด 
 ค. แตงโม  ง.   ส้ม 
9. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ขายมงัคุดไดเ้งินมากกวา่ขายทุเรียน 
  200 บาท 
 ข. ขายแตงโมไดเ้งินมากกวา่ขายส้ม 
  100 บาท   13. โรงเรียนมีนกัเรียนทั้งหมดก่ีคน 
 ค. ขายทุเรียนไดเ้งินมากกวา่ขายแตงโม  ก. 171   คน ข. 173   คน 
  200 บาท    ค. 176   คน ง. 182   คน 
 ง. ขายส้มไดเ้งินนอ้ยท่ีสุด 400 บาท 14. วนัใดท่ีนกัเรียนมาเรียนเป็นจ านวนมากท่ีสุด 
10. ถา้ขายส้มกิโลกรัมละ 20 บาท จากแผนภูมิ  ก. วนัจนัทร์ ข. วนัพุธ 
 รูปภาพจะขายส้มไดก่ี้กิโลกรัม  ค. วนัพฤหสับดี ง. วนัศุกร์ 
 ก. 15   กิโลกรัม ข.   20   กิโลกรัม 15. วนัองัคารมีนกัเรียนมาเรียนมากกวา่ 
 ค. 25   กิโลกรัม ง.   30   กิโลกรัม  วนัจนัทร์ก่ีคน 
11. หากขายมงัคุดได ้28 กิโลกรัม จากแผนภูมิ  ก. 2   คน ข. 5   คน 
 รูปภาพจะขายมงัคุดกิโลกรัมละก่ีบาท  ค. 7   คน ง. 9   คน 
 ก. 25   บาท  ข.   23   บาท 16. วนัใดมีนกัเรียนขาดเรียนมากท่ีสุด 
 ค. 21   บาท  ง.   18   บาท  ก. วนัจนัทร์ ข. วนัองัคาร 
      ค. วนัพุธ ง. วนัพฤหสับดี 
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17. จากตารางนกัเรียนชั้นใดขยนัมาเรียน 20. “ทอ้งฟ้ามืดคร้ึม ลมพดัแรง” 
 มากท่ีสุด    จากสถานการณ์ท่ีก าหนด นกัเรียนใช ้
 ก. ป. 6  ข.   ป. 5  ความรู้เร่ืองความน่าจะเป็นมาปรับใชใ้น 
 ค. ป. 4  ง.   ป. 3  ชีวติจริงไดอ้ยา่งไร 
18. สถานการณ์ใดต่อไปน้ี เป็นไปไม่ได ้  ก. หากออกจากบา้น ตอ้งเตรียมร่มไปดว้ย 
 ก. ทุกวนัพระ จะมีการท าบุญตกับาตร  ข. น าเส้ือผา้ออกไปตากแดด 
 ข. ฤดูฝน ฝนจะตกเกือบทุกวนั  ค. เปิดหนา้ต่างหอ้งนอนไวก่้อนออก 
 ค. ปีน้ี จตุพรจะไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศ   จากบา้น 
 ง. ทุกวนัพุธตอนเชา้พระอาทิตยจ์ะข้ึนทาง  ง. รีบรดน ้าตน้ไมท่ี้ปลูกไวห้นา้บา้น 
  ทิศตะวนัตก 
19. เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง 
 แน่นอน 
 ก. โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ โอกาสท่ี 
  เหรียญจะออกหวั 
 ข. หยบิลูกบอลสีขาว 1 ลูก จากกล่อง 
  ใบหน่ึงซ่ึงมีลูกบอลสีขาว 5 ลูก 
 ค. เลือกเส้ือสีขาว 1 ตวั จากตูเ้ส้ือผา้ใบหน่ึง 
  ซ่ึงมีเส้ือสีต่างๆ ครบทุกสี 
 ง. ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 คร้ัง โอกาสท่ีลูกเต๋า 
  จะข้ึนแตม้ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


