
บทที ่3 
สถิติ   (20  ชั่วโมง) 

 
 3.1    ขอมูลและการนําเสนอขอมูล      (8   ช่ัวโมง) 
  3.2    คากลางของขอมูล       (12  ช่ัวโมง) 
 
  ในบทนี้เร่ิมดวยการทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเกีย่วกับขอมูลและการนําเสนอขอมูลในบาง 
รูปแบบ     โดยเนนการอานและการแปลความหมาย   สาระที่นักเรยีนจะไดเรียนรูเพิ่มเติม   คือ  การนําเสนอ 
ขอมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่    ฮิสโทแกรม   รูปหลายเหลี่ยมของความถี่    คากลางที่สําคัญซึ่งไดแก     
คาเฉลี่ยเลขคณิต   มัธยฐานและฐานนิยมของขอมูลที่ยังไมไดแจกแจงความถี่   และเพื่อใหเห็นการนําคากลาง
ไปใชใหเกดิประโยชนในชีวติจริง   จึงไดเสริมสาระสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเสนโคงปกติที่มกัใชคูกับ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต    โดยไมนําสาระที่เสริมเหลานี้ไปวัดผล   นอกจากนั้นยังไดช้ีใหเห็นถึงความคลาดเคลื่อนที่
อาจเกิดขึน้ไดในการใชสถิต ิ
 เนื้อหาสาระของบทนี้เนนใหนักเรยีนมีความเขาใจพืน้ฐานเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ทางสถิติดังที่กลาว
มาแลว    การวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลและคาสถิติตาง ๆ   แตไมเนนทักษะบางอยาง  เชน   
การสรางตารางแจกแจงความถี่    ฮิสโทแกรม    และรูปหลายเหลีย่มของความถี่    สาระสวนใหญเสนอไวใน 
รูปของกิจกรรม     ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน   ครูควรเปดโอกาสใหนกัเรียนไดปฏิบัติจริงและได
ทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอน
ระเบียบวิธีการทางสถิติในเรื่องที่นักเรียนสนใจศึกษา   สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการแกปญหา   หรือ 
วิเคราะหสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได  โจทยแบบฝกหัดบางขอในแตละชดุอาจมีตัวเลขที่ทําให
การคํานวณยุงยาก   ครูอาจใหนักเรยีนใชเครื่องคิดเลขชวยในการคํานวณไดตามความเหมาะสม     ในการวัด
และประเมนิผลครูควรระมัดระวังเลือกใชตวัเลขที่งายตอการคํานวณและเหมาะสมกับเวลาดวย 
      
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป 
  1.    หาคากลางของขอมูลที่ยังไมแจกแจงความถี่ได 
  2.    เลือกและใชคากลางของขอมูลที่กําหนดใหไดอยางเหมาะสม 
  3.    นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได 
  4.    อาน  แปลความหมาย   และวเิคราะหขอมูลจากการนําเสนอขอมูลที่กําหนดใหได 
  5.    อภิปรายและใหขอคิดเหน็เกี่ยวกับขอมูลขาวสารทางสถิติที่สมเหตุสมผลได 
  6.    เขาใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกดิขึ้นจากการใชสถิติ 
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แนวทางในการจัดการเรียนรู 
 
  ตอนตนของบทนี้เปนกจิกรรมที่เจตนาใหนกัเรียนไดเขาใจความหมาย   ขั้นตอน    และประโยชน
ของสถิติที่นักเรียนสวนใหญอาจจะไมเคยทราบมากอน    ครูอาจดําเนนิกิจกรรมตามสถานการณที่เสนอไว  
หรือนําสถานการณอ่ืน ๆ  ทีน่าสนใจในชวงเวลานั้นมาปรับใชในทํานองเดียวกันกับที่เสนอไวใน 
หนังสือเรียนกไ็ด    
  สําหรับกิจกรรม   “มีขั้นตอนอยางไร”   มีเจตนาใหนักเรยีนไดใชสามัญสํานึกทางสถิติในการ 
ตัดสินใจ     ครูอาจใชสถานการณจริงใหนกัเรียนรวมกันเสนอขั้นตอนทางสถิติในการเลือกแบบเสื้อ   ดําเนิน 
การตามขั้นตอนนั้น     และสรุปผลที่ไดในชั้นเรียน 
 
3.1    ขอมูลและการนําเสนอขอมูล     (8  ชั่วโมง) 
จุดประสงค  นักเรียนสามารถ 
    1.    บอกไดวาขอมูลที่กําหนดใหเปนขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพ 
    2.    นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได 
    3.    อาน  แปลความหมาย  และวเิคราะหขอมูลจากการนําเสนอขอมูลที่กําหนดใหได  
  
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
    1.    ครูนําสนทนาเกีย่วกับขอมูลใกลตัวนักเรียน   เชน  ความสูง   น้ําหนัก   คะแนนสอบ   เพศ   
และหมายเลขโทรศัพท   แลวชวยกันสรุปความหมายของขอมูล     หลังจากนั้นครูอาจใชการถามตอบ     
เพื่อใหนักเรยีนอธิบายความแตกตางของขอมูลเชิงปริมาณกับขอมูลเชงิคุณภาพพรอมยกตวัอยางเพิ่มเติม     
ครูอาจชี้ใหนกัเรียนเห็นความสําคัญของขอมูลเชิงปริมาณซึ่งเปนขอมลูที่มักนําไปคาํนวณคาสถิติได
หลากหลาย     แลวใหนักเรียนทํากิจกรรม   “บอกไดไหม”    เพื่อเปนการตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 
   2.    กิจกรรม   “แหลงของขอมูล”   มีเจตนาใหนักเรยีนไดรูจักแหลงของขอมูลและวธีิเก็บรวบรวม 
ขอมูลจากแหลงเหลานั้น     ครูอาจใหนกัเรียนอภิปรายถึงความยากงายในการเก็บขอมูล   และความนาเชื่อถือ 
ของขอมูล   ครูควรย้ําใหนักเรียนเห็นวาแหลงของขอมูลมีความสําคัญตอการไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง 
ครูควรชี้ใหนกัเรียนเห็นความสําคัญของการเปนผูใหขอมูลที่ถูกตอง    และการเปนผูเก็บขอมูลที่เชื่อถือได 
   3.    ครูทบทวนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ  ดงัเสนอไวในแบบเรียนโดยเนนการอาน  และ
แปลความหมาย    ครูควรเปดโอกาสใหนกัเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็น   อภปิรายประเดน็ตาง ๆ ของ
ขอมูลที่นําเสนอ     แลวชวยกันสรุปใหไดวาการนําเสนอขอมูลในแตละรูปแบบ   เหมาะสมกับลักษณะของ
ขอมูลและจุดประสงคของการนําเสนออยางไร 
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    4.    สําหรับกิจกรรมตอทายการนําเสนอขอมูลแตละรูปแบบ   มีไวเพื่อตรวจสอบความเขาใจของ 
นักเรียนเกีย่วกบัการอานและแปลความหมายของการนําเสนอในรูปแบบนั้น ๆ    ในแตละกิจกรรมครูอาจ
เชื่อมโยงขอมูลกับสาระที่เกีย่วของ   ดังนี ้
           กิจกรรม   “ตารางบอกอะไร”   ขอมูลในตารางชี้ใหเห็นการลดลงเรื่อย ๆ ของเนื้อที่ถือครองทํา 
การเกษตรเฉลีย่ตอครัวเรือนของทั่วประเทศและทุกภาคยกเวนภาคเหนอื     ครูอาจใหนักเรียนชวยกนัหา
เหตุผลประกอบคาํอธิบายของการลดลงดังกลาว 
           กิจกรรม   “หมวกกันนอ็ก”   จากขอมลู    ครูช้ีใหเหน็วาประชากรไทยในกลุมอายุ  0 – 14  ป  
ซ่ึงเปนวัยของนักเรียนเองมีจาํนวนสูงถึงรอยละ   65.8  ที่ไมเคยสวมหมวกกนัน็อกขณะที่ขับขี่หรือโดยสาร 
รถจักรยานยนตโดยคิดเปนรอยละสูงสุดเมือ่เทียบกับกลุมอายุอ่ืน ๆ     การที่ไมสวมหมวกกันน็อกทําใหเสี่ยง
อันตรายมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ      ดังนั้นทกุครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต   ควรตองปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมโดย
หันมาสวมหมวกกนัน็อก     ครูอาจเพิ่มเติมขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข   ดังนี้   “จากการประมาณการ 
ขั้นต่ําการเฝาระวังการบาดเจบ็และมรณบัตร  พ.ศ. 2547   เด็กไทยอายุต่ํากวา  15  ป  ไดรับบาดเจ็บรุนแรง
จากการใชรถจักรยานยนตถึงปละ  13,589  คน    บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ  5,200  คน   ตายวนัละ  104  คน   
มากกวา  13  เทาของโรคไขเลือดออก   เด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเหลานี้  99.9%  ไมไดสวมหมวกกันน็อก    
ถาทําใหผูใชรถจักรยานยนตสวมหมวกกนัน็อกไดเฉลี่ย  90%    จะลดการตายและบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได  
30%”     
           กิจกรรม   “ตอบไดไหม”   ขอมูลแสดงใหเห็นวาจาํนวนผูเล้ียงสตัวมากที่สุด   อยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีมากเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ     แตประชากรสวนใหญของภาคนี้ยังมีฐานะยากจน 
และมีรายไดนอย     ครูอาจนําสนทนาเพื่อใหนักเรยีนไดแสดงความคิดเห็นรวมกันวาจะมวีิธีการใดที่จะชวย
ใหผืนแผนดินอันกวางใหญนี้อุดมสมบูรณ     เพื่อชวยใหประชากรมคีวามอยูดกีินดี     มีรายไดเฉลี่ยสูงขึ้น 
           กิจกรรม   “ขาวหอมมะลิ”   ขอมูลช้ีใหเห็นวาไทยสงออกขาวหอมมะลิไปขายทั่วโลกเปน 
ปริมาณที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรือ่ย ๆ    เพื่อใหนักเรียนเกดิความภาคภูมิใจ   ครูอาจใหนกัเรียนสํารวจชมุชนของ
ตนวามีผูผลิตขาวหอมมะลิหรือไม     ถามี   นักเรียนมแีนวคดิจะรักษาและปรับปรุงพันธุขาวของเราอยางไร    
    5.    กิจกรรม   “วันสงกรานต”   เปนกจิกรรมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทย   ซ่ึง
เปนที่รูจักของคนตางชาติเปนอยางดี    นักเรียนควรไดเขารวมกิจกรรมนี้ดวยความภาคภูมิใจเพื่อแสดงออก 
ถึงความเคารพนับถือ  ปู   ยา  ตา  ยาย     ครูอาจใหนักเรียนไดเลาถึงสิ่งที่นักเรียนไดทาํในวนัสงกรานตที่ผาน
มา    และอาจชี้ใหเห็นวาจากการรวมกจิกรรมดังกลาว   อาจเกิดอุบัตเิหตุจราจรไดหากขาดความระมัดระวัง     
ครูอาจใหนกัเรียนไดรวมกนัแสดงความคิดเห็นวาเราจะมีสวนชวยลดอุบัติเหตจุราจรดังกลาวไดอยางไรบาง 
           สําหรับคําถามปดทายกิจกรรมนี้   ครูอาจใหนกัเรยีนอภิปรายรวมกันเพื่อนําไปสูการสรุปวาจะ 
นําเสนอขอมูลที่กําหนดใหในรูปแบบใดจงึจะเหมาะสม   และดวยเหตผุลใด 
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    6.    ในการสอนเรื่องการนาํเสนอขอมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ครูอาจใชตัวอยางใน 
หนังสือเรียน   และใชการถามตอบเพื่อใหนักเรียนเขาใจความหมายของขอมูลดิบ   ความถี่   ตารางแจกแจง
ความถี่   และการแจกแจงความถี่   แลวใหนักเรยีนชวยกันสรางตารางแจกแจงความถี่จากขอมูลของ 
คะแนนสอบในหนา  96   โดยใหทําเปนขัน้ตอนไปพรอม ๆ คําอธิบายในชั้นเรยีน     
          ในกิจกรรม   “แรงงานขั้นต่ํา”     หลังจากใหนักเรียนสรางตารางแจกแจงความถี่    และตอบ 
คําถามในบทเรียนแลว     ครูอาจใหนักเรียนไดศึกษาเปรยีบเทียบความแตกตางของคาแรงขั้นต่ําของจังหวดัที ่
นักเรียนอยูกับกรุงเทพมหานคร    ใหนักเรยีนอภิปรายและหาเหตุผลรวมกัน 
           กิจกรรม   “เอดส”    ครูควรชี้ใหนกัเรียนสังเกตวาตารางแจกแจงความถี่ในกจิกรรม   มีความ 
กวางของอันตรภาคชั้นไมเทากันทุกชัน้   และใหสังเกตวามีผูปวยเอดสเปนจํานวนมากที่อายุยังนอย    พรอม
ทั้งชี้ใหเห็นภัยและวิธีปองกนัการตดิเชื้อเอดส 
    7.    สําหรับกิจกรรม   “ขอบลาง – ขอบบน”   เปนกจิกรรมที่นําไปสูการสรางฮิสโทแกรม   ครูควร 
อธิบายใหนกัเรียนเขาใจวา   เราใชฮิสโทแกรมแสดงภาพรวมการกระจายของขอมูลทั้งหมด   โดยพิจารณา
จากจํานวนขอมูลในแตละชวงคะแนนของอันตรภาคชั้น    ลักษณะของฮิสโทแกรมจะเปลี่ยนไปได   ถาใช
อันตรภาคชั้นที่แตกตางกัน  และจากฮิสโทแกรมนําไปสูรูปหลายเหลี่ยมของความถี่และเสนโคงของความถี่   
ในการสอนครคูวรกําหนดอนัตรภาคชั้นแรกหรือสุดทายให   เพื่อใหการตอบคําถามเปนไปตามที่ตองการ      
    8.    กิจกรรม   “แบบไหนด”ี   นําเสนอใหนักเรียนไดฝกการเลือกรูปแบบนําเสนอขอมูลให
เหมาะสมกับขอมูลและประโยชนการนําไปใช     ครูอาจใหนักเรยีนแสดงความคิดเหน็    อภิปรายประเด็น 
ตาง ๆ ที่ตองนําเสนอ   เพื่อหาขอสรุปในการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมรวมกัน    
 
3.2    คากลางของขอมูล     (12  ชั่วโมง) 
จุดประสงค  นักเรียนสามารถ 
    1.    หาคากลางของขอมูลที่ยังไมแจกแจงความถี่ได 
    2.    เลือกและใชคากลางของขอมูลที่กําหนดใหไดอยางเหมาะสม 
    3.    อภิปรายและใหขอคิดเห็นเกีย่วกับขอมูลขาวสารทางสถิติที่สมเหตุสมผลได 
    4.    เขาใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการใชสถิติ   
 
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
    1.    ครูอาจนําเขาสูบทเรียนดวยการสนทนาใหเห็นความสําคัญและความจําเปนที่ตองมีคากลาง 
ของขอมูลตามที่เสนอไวในหนังสือเรียน   โดยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกนัในการเลือกตัวแทน
ของขอมูลจากปญหาในหนังสือเรียน    แลวชวยกันสรุปวาตัวแทนของขอมูลที่เลือกตองเหมาะสมกบัขอมูล 
และวัตถุประสงคในการนําไปใช 
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   2.    ในการหาคากลางของขอมูล   ครูควรย้ํากับนกัเรียนวาจะหาคากลางของขอมูลที่ยังไมแจกแจง
ความถี่เทานั้น   และเราจะใช   “คาเฉลี่ย”  และ  “คาเฉลี่ยเลขคณิต”   ในความหมายเดียวกัน   การหาฐานนยิม
ในที่นี้เราจะพจิารณาการหาฐานนิยมที่มีไมเกิน  1  คาเทานั้น   สําหรับกรณีที่มีมากกวา  1  คา  อาจพบไดใน
ตําราเลมอื่น 
    3.    กิจกรรม   “ทดลองดู”   เปนกิจกรรมใหนักเรยีนหาคาเฉลี่ยเลขคณติจากผลของการปฏิบัติจริง 
ครูควรใหนกัเรียนปฏิบัติจริงโดยอาจใหทาํกิจกรรมเปนกลุม    แลวนําเสนอผลการทดลองเปรียบเทียบกัน 
ระหวางกลุมพรอมกับการอภปิรายผล 
    4.    แบบฝกหัด 3.2 ข   ขอ 5  และขอ 6   ในหนังสือเรียน   ครูอาจนํามาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน   
เพื่อใหนักเรยีนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นที่ครูควรชีน้ําใหเห็นถึงเงือ่นไขในการพิจารณาเลือกคากลางที่
เหมาะสมกับขอมูล 
    5.    กิจกรรม   “ตัดสินอยางไร”   เสนอไวเพื่อใหนกัเรียนเห็นการเชื่อมโยงการใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 
กับการกฬีา     ครูอาจชี้เพิ่มเตมิใหนกัเรียนเห็นวาการจะตดัสินอะไรตองเคารพกติกาและเงื่อนไขที่กาํหนด
เปนหลักเสมอ 
    6.    ครูอาจนําสนทนาถึงความสําคัญและความจําเปนทีต่องมีการวัดการกระจายของขอมูล   ซ่ึง
เครื่องมือที่ใชในที่นี้จะกลาวถึงพิสัยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   ในการสอนเรื่องดังกลาวครูอาจใหนักเรยีน
เขาใจบทบาทและขั้นตอนในการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชขอมูลหรือคะแนนที่งายตอการคํานวณ 
   7.    กิจกรรม   “หาไดเชนเดียวกัน”   มุงใหนักเรยีนไดฝกการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนกลุม B     ครูควรใหนักเรยีนนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม A   
เพื่อดูการกระจายของคะแนนของทั้งสองกลุม    ครูอาจแปลความหมายของคาสถิติของคะแนนกลุม A  และ 
กลุม B    เปรียบเทียบใหนักเรียนเหน็ก็ได     
           กิจกรรม  “คิดแลวสนกุ”    เปนการขยายความรูเกีย่วกับสวนเบีย่งเบนมาตรฐานใหนักเรยีนได
ทราบ    ครูอาจใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็นรวมกันกอนจะสรุปคําตอบ 
     8.    ในบทเรยีนเรื่องเสนโคงปกติ   ครูอาจยกตวัอยางประกอบคําอธิบายเปนการทบทวนเกี่ยวกับ 
ฮิสโทแกรมเพือ่นําไปสูรูปหลายเหลี่ยมของความถี่   และปรับเปนเสนโคงเรียบในที่สุด   ครูอาจใหนักเรียน
พิจารณาขอมลูที่พบไดในธรรมชาติ   เชน  ความสูงของคนในวัยเดียวกัน 
           ในเรื่องเสนโคงปกติ   เปนความรูเสรมิที่แนะนําใหนักเรียนรูจักตอจากเสนโคงของความถี่ใน 
ฐานะเปนเสนโคงของความถี่ชนิดหนึ่ง   เสนโคงปกติแสดงใหเห็นการกระจายของขอมูลที่มีบทบาทสําคัญ 
ในสถิติทั่วไป       ไดแนะนําสมบัติที่สําคัญของเสนโคงปกติใหรูจักพรอมตัวอยางการนําไปใช    ทัง้นี้ครูควร
ช้ีใหเห็นบทบาท   ความสําคัญและความสมัพันธของคาเฉลี่ยเลขคณิต    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพื้นทีใ่ต
เสนโคงปกติ    โดยยกตัวอยางในชีวติจริงประกอบ   เชน    ในการตรวจสอบผลิตภณัฑ    และการพยากรณ 
ทางสถิติ 
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    9.    ความคลาดเคลื่อนในการใชสถิติ   ในสวนนี้เปนเพยีงตัวอยางสถานการณที่เนนเฉพาะความ 
คลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเกบ็รวบรวมและการนําเสนอขอมูล   ดังปรากฏในกจิกรรม   “เชื่อถือไดเพียงใด”    
และกิจกรรม   “ภาพลวงตา”   สวนความคลาดเคลื่อนในแงอ่ืน ๆ  เชน  ความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห 
ขอมูลอันเนื่องจากการใชคากลางที่ไมเหมาะสม   ไดมีการสอดแทรกมากอนหนาแลวในหัวขอ 3.2  นี้    
 10.    กิจกรรม   “ประชากรของประเทศไทย”   มุงใหนักเรียนไดเห็นการนําเสนอขอมูลในรูป
แผนภูมแิทงทีม่ีลักษณะพิเศษ     แตกตางจากที่นักเรยีนคุนเคย     และเพื่อเปนการฝกการวิเคราะหแปล
ความหมาย  ตลอดจนฝกการคาดการณในอนาคตเกีย่วกับจํานวนของประชากร    ครูอาจใหนักเรยีนรวมกัน
อภิปรายและตอบคําถามตามที่เสนอไวหรือคําถามอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 

คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม 
คําตอบกิจกรรม   “มีขั้นตอนอยางไร” 

 
ตัวอยางคําตอบ   :  สุดาและเพื่อนอาจดําเนนิการตามลําดบั  ดังนี ้
  1. สํารวจความคดิเห็นของสมาชิกดวยการถามทุกคนโดยตรง 
  2. จําแนกจํานวนตามแบบที่เลือก 
  3. แบบที่มีคนเลอืกมากที่สุด  คือ  แบบที่คนสวนใหญพอใจ 
 

คําตอบกิจกรรม   “บอกไดไหม” 
 

  1. ขอมูลเชิงปริมาณ 
  2. ขอมูลเชิงคุณภาพ 
  3. ขอมูลเชิงคุณภาพ 
  4. ขอมูลเชิงปริมาณ 
  5. ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

คําตอบกิจกรรม   “ตารางบอกอะไร” 
 
  1. จํานวนครัวเรือนเกษตรและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร   เฉลี่ยตอครัวเรือน  จําแนกตามภาค  ป 2536 
  ป 2541   และป 2546 
  2. 5,787,774   ครัวเรือน       19.7  ไร 
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  3.  ครัวเรือนเกษตรในป 2541   ลดลงจากป 2536   67,447  ครัวเรือน   และในป 2546   เพิ่มขึ้นจากป 2541    
  210,513  ครัวเรือน 
  4. เนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ยตอครัวเรือนเกษตรในป 2541   ลดลงจากป 2536     0.9  ไร 
  และในป 2546   ลดลงจากป 2541     0.2  ไร 
  5. 17,863,500   ครัวเรือน 
  6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    รอยละ 45.60 
 

คําตอบกิจกรรม   “หมวกกันน็อก” 
 
  1. กลุมอายุ   0 – 14  ป      คิดเปนรอยละ  65.8 
  2. กลุมอายุ   15 – 24  ป     คิดเปนรอยละ  64.2 
  3. รอยละของกลุมอายุ   60  ปขึ้นไป    และมากกวากันรอยละ  38.7 
  4. ลําดับที่ 1 กลุมอายุ    0 – 4    ป     (คิดเปนรอยละ  5.5) 
  ลําดับที่ 2    กลุมอายุ       60     ปขึ้นไป   (คิดเปนรอยละ  9.4) 
 ลําดับที่ 3    กลุมอายุ  15 – 24   ป     (คิดเปนรอยละ  17.2) 
 ลําดับที่ 4    กลุมอายุ  40 – 59   ป     (คิดเปนรอยละ  20) 
 ลําดับที่ 5    กลุมอายุ  25 – 39   ป     (คิดเปนรอยละ  22.6) 
 

คําตอบกิจกรรม   “ตอบไดไหม” 
 
  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. รอยละ  9 
  3. 0.5  ลานคน   หรือ  5  แสนคน 
 

คําตอบกิจกรรม   “ขาวหอมมะล”ิ 
 
  1. พ.ศ.  2544 
  2. ป  2545 
  3. กรกฎาคม    สิงหาคม  และ  ธันวาคม 
  4. พฤศจิกายน  ป พ.ศ. 2546     ประมาณ  290,000  ตัน 
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คําตอบกิจกรรม   “วันสงกรานต” 
 
  1.  ตัวอยางคําตอบ 
     1)    แผนภูมแิทง   หรือกราฟเสน   เพราะ  ตองการแสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูเสียชีวิต 
            จากอุบัตเิหตุจราจรในเทศกาลสงกรานต   โดยจําแนกตามป พ.ศ.  เพียงอยางเดยีว 
     2)    นําเสนอดวยแผนภูมิแทง   ดังนี ้

 
แผนภูมิแสดงจํานวนผูเสียชวิีตจากอุบัติเหตุจราจรในเทศกาลสงกรานต  ป 2544 – 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ที่มา  :  ขอมูลป 2544 – 2546   จากศูนยนเรนทร   กระทรวงสาธารณสุข 
                 :  ขอมูลป 2547 – 2548   จากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับวันที่  19  เมษายน  2548 
 
  2. ตัวอยางคําตอบ 
     1)    แผนภูมแิทง  หรือกราฟเสน   เพราะ  ตองการแสดงการเปรียบเทยีบจํานวนผูเสียชีวิตจาก 
            อุบัติเหตจุราจร   โดยจาํแนกตามเพศและวนัที่ที่เกดิอุบัติเหตุจราจร 
     2)    นําเสนอดวยแผนภูมิแทง  ดังนี ้
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แผนภูมิแสดงจํานวนผูเสียชวิีตจากอุบัติเหตุจราจร   แยกตามเพศในชวงเทศกาลสงกรานต 
ตั้งแตวันท่ี  11 – 17  เมษายน  2546 

 
 
 
 
 
 

 
 
  ที่มา  :  ศูนยนเรนทร   กระทรวงสาธารณสุข 
 
  3. ตัวอยางคําตอบ 
     1)    กราฟเสน   หรือแผนภมูิแทง   เพราะ  ตองการแสดงการเปรียบเทยีบจํานวนผูเสยีชีวิตจาก 
                 อุบัติเหตุจราจร   ในชวงเทศกาลสงกรานตโดยจําแนกตามป พ.ศ.  และวันที่ที่เกิดอุบัติเหตุ 
     2)    นําเสนอดวยกราฟเสน  ดังนี้   
 

กราฟเสนแสดงจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในชวงเทศกาลสงกรานต 
ตั้งแตวันท่ี  11 – 17  เมษายน  2544 – 2546 

 
 
  
 

 
 

 
  ที่มา  :  ศูนยนเรนทร   กระทรวงสาธารณสุข 
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คําตอบกิจกรรม   “แรงงานขั้นต่ํา” 
 

  1. 42   บาท 
  2. 7 + 1  =  8    อันตรภาคชั้น 
  3. 
  

คาจางขัน้ต่าํ  (บาท) รอยขีด ความถี่ 
136 – 141     11 
142 – 147   47 
148 – 153   8 
154 – 159   1 
160 – 165   2 
166 – 171  – 
172 – 177  – 
178 – 183  7 

 

  4.  
        1)    142 – 147  บาท 
         2)    67  จังหวัด 
          3)    9    จังหวัด 
       4)    ไมม ี
 

คําตอบกิจกรรม   “เอดส” 
 

  1. ไมเทากัน 
  2. อายุต่ํากวา  15  ป  และอายุ  60  ปขึ้นไป 
  3. 5 
  4. ชวง  30 – 34  ป    และมีจํานวน  439  คน 
  5. 403  คน 
  6. 992  คน 
  7. 419  คน 
  8. บอกไมได 
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คําตอบแบบฝกหัด 3.1 
 

  1.  
     1)    10  คน 
     2)    ชวงเวลา  25 – 30  นาที 
     3)    13  คน 
     4)    บอกไมได 
     5)    บอกไมได 
     6)   บอกไมได 
     7)    ใช 
  2. 
  

ชวงอายุ  (ป) รอยขีด ความถี่  (คน) 
10 – 19     11 
20 – 29   10 
30 – 39   11 
40 – 49   18 
50 – 59   13 
60 – 69  12 
70 – 79  5 

 รวม 80 
 

     1)    ชวงอายุ  40 – 49  ป 
     2)    32  คน 
     3)    17  คน 
     4)    50  คน 
  3. 
     1)    10  คะแนน 
    2)    64.5  คะแนน 
    3)    50 – 59  คะแนน 
    4)    20  คน 
    5)    85  คน 
    6)    55  คน 
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    7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. สรางฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่   ไดดังนี้ 
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คําตอบกิจกรรม   “แบบไหนดี” 
 

ตัวอยางคําตอบ 
  1. แผนภูมิรูปวงกลม    เพราะตองการแสดงการเปรียบเทยีบการใชจายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
  ของโรงเรียน    โดยจําแนกตามประเภทการใชจายเพียงอยางเดยีว 
  2. แผนภูมแิทง    เพราะตองการแสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส   โดยจําแนกเปน 
  รายวันใน  1  สัปดาหเพยีงอยางเดยีว 
  3. ตารางแจกแจงความถี่    เพราะปริมาณของขอมูลมีมากและซ้ํา ๆ กัน 
  4. กราฟเสน   เพราะตองการแสดงการเปรียบเทียบมูลคาการสงออกขาวไทยเปนรายไตรมาส  โดย 
  จําแนกตาม  พ.ศ.  ที่กําหนด 
  5. ตารางแจกแจงความถี่   เพราะปริมาณของขอมูลมีมากและซ้ํา ๆ กัน 
 

คําตอบแบบฝกหัด 3.2 ก 
 

  1.  
     1)    ประมาณ  7.9 
     2)    3.2 
       3)    75.5 
     4)    246 
  2. 
     1)    15  คร้ัง 
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     2)    1        ช่ัวโมง 
     3)    40      ช่ัวโมง 
     4)    ประมาณ  17.5   ช่ัวโมง 
  3.  
     1)    510  คะแนน 
     2)    54    คะแนน 
  4. ในวนัที่ 7   ตองเก็บเงิน  34    บาท 
  5.    ผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน   ประมาณ  3.46 
 

คําตอบแบบฝกหัด 3.2 ข 
 

  1.  
     1)    25 
     2)    5.8 
     3)    72 
     4)    12 
  2. 
     1)    7 
     2)    ไมมีฐานนิยม 
     3)    11 
  3.  
     1)    เบอร  12 
     2)    ประมาณ  7  ตัว 
  4.   คาเฉลี่ยของผลรวมของแตมที่ปรากฏ      ประมาณ  6.9 
  มัธยฐานของผลรวมของแตมที่ปรากฏ     คือ  7 
  ฐานนิยมของผลรวมของแตมที่ปรากฏ    คือ  7 
  5. 
     1)    มัธยฐาน 
     2)    ฐานนยิม 
     3)    มัธยฐาน 
     4)    คาเฉลี่ยเลขคณิต 
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  6. 
     1)    คาเฉลี่ยเลขคณิตของรายไดตอเดือนเทากับ   15,840   บาท 
            มัธยฐานของรายไดตอเดือนเทากับ   12,000   บาท 
            ฐานนิยมของรายไดตอเดือนเทากับ   10,000   บาท 
     2)    เจาของบริษัทนาจะเลือกคาเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งเทากับ  15,840  บาท  โดยจะอางวาเฉลี่ยแลว 
            บริษัทจายคาจางพนกังานสูงถึงเดือนละ  15,840  บาท 
            ตัวแทนพนักงานนาจะเลือกฐานนยิม  โดยจะอางวาพนักงานสวนใหญไดรับเงนิเดือนจาก 
                บริษัทเพียงเดือนละ  10,000  บาท 
               คนกลางผูไกลเกลี่ยนาจะเลือกมัธยฐาน  โดยจะอางหลักการทางสถิติ   เพราะรายไดตอเดือน 
                ของพนักงานมีความแตกตางกันมาก   
 

คําตอบกิจกรรม   “ตัดสินอยางไร” 
 
แนวคิด 
   สีมวง    มีนักวิ่ง  3  คน  ใชเวลาวิ่ง  14  วินาที  2  คน  และ  15  วินาที  1  คน   
      คิดเวลาวิ่งโดยเฉลี่ยประมาณ  14.33  วินาที 
  สีเหลือง    มีนักวิ่ง  3  คน   ใชเวลาวิ่ง  14  วินาที  2  คน  และ  16  วินาที  1  คน  
      คิดเวลาวิ่งโดยเฉลี่ยประมาณ  14.67  วินาที 
  สีเขียว    มีนักวิ่ง  3  คน   ใชเวลาวิ่งคนละ  13,  15  และ  16  วนิาที  ตามลําดับ 
      คิดเวลาวิ่งโดยเฉลี่ยประมาณ  14.67  วินาที 
  สีแดง     มีนักวิ่ง  3  คน   ใชเวลาวิ่ง  15  วินาที  2  คน  และ  16  วินาที  1  คน   
      คิดเวลาวิ่งโดยเฉลี่ยประมาณ  15.33  วินาที 
 
     สีมวง   ควรเปนทีมชนะเลิศ   เพราะใชเวลาวิ่งโดยเฉลี่ยนอยที่สุด 
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คําตอบกิจกรรม   “หาไดเชนเดียวกัน” 
  

คะแนนกลุม  B สวนเบี่ยงเบน กําลังสองของสวนเบี่ยงเบน 
8 
16 
27 
33 
34 
36 
38 
38 
50 
60 

-26 
-18 
-7 
-1 
0 
2 
4 
4 
16 
26 

676 
324 
49 
1 
0 
4 
16 
16 
256 
676 

  รวม 2018 
 
   คาเฉลี่ยเลขคณิตของกําลังสองของสวนเบี่ยงเบนเทากบั  2018

10   =   201.8 
   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม B   เทากับ    201.8   ≈  14.2   
  
คําตอบแบบฝกหัด 
 
  1.  
     1)    พิสัยเทากับ  11   คะแนน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ  3.6 
     2)    พิสัยเทากับ    8   คะแนน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  3 
     3)    พิสัยเทากับ    0   คะแนน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0 
     4)    พิสัยเทากับ  12   คะแนน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ  3.4 
     5)    พิสัยเทากับ    7   คะแนน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ  2.4 
  2. คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ  85.5  คะแนน 
  มัธยฐานเทากบั  87.5  คะแนน 
  ฐานนิยมเทากบั  90    คะแนน 
  พิสัยเทากับ        25     คะแนน 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ  7.7  คะแนน 
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คําตอบปญหา   “คิดแลวสนุก” 
 

  1.    ไมได   เพราะสวนเบีย่งเบนมาตรฐานหาไดในกรณีใดกรณหีนึ่งดังตอไปนี ้
  1)    ถาคาเฉลี่ยเลขคณิตของกําลังสองของสวนเบี่ยงเบนเปนจํานวนบวก   
         สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเทากับรากที่สองที่เปนบวกของคาเฉลีย่เลขคณิต 
          นั้น 
  2)    ถาคาเฉลี่ยเลขคณิตของกําลังสองของสวนเบี่ยงเบนเปนศูนย   
              สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0 
  2.    ได       ในกรณีท่ีทุก ๆ ขอมูลของขอมูลชุดหนึ่งมีคาเทากันหมด 

 
คําตอบแบบฝกหัด  หนา  140 

 

  1. 
     1)    68.2% 
     2)    2.3% 
  2. 
     1)    3,410  ตัว 
     2)    มี    และมี  1,590  ตัว 
     แนวคิด  จากโจทย    มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวของเข็มหมุด  (µ)  เทากับ   1.30  นิ้ว    
     และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยาวของเข็มหมุด  (σ)  เทากับ 0.03  นิ้ว   
     จํานวนเข็มหมดุที่มีความยาวตามที่โรงงานคํานวณหาไดจากการหาพื้นที่ 
     ใตเสนโคงปกติระหวาง  µ –  1σ  และ  µ + 1σ 

 

คําตอบกิจกรรม   “เชื่อถือไดเพียงใด” 
 

ตัวอยางคําตอบ   แตละสถานการณจะพจิารณาตามขั้นตอนของการดําเนินการทางสถิติ  ดังนี ้
   สถานการณ 1 ขอมูลท่ีไดยังไมนาเชื่อถือ   เนื่องจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได   อาจไมใหขอเท็จจริง 
     เพียงพอ     เพราะผูตอบคําถามอาจฟนผุอยูกอนใชยาสีฟนของบริษัทนี ้
     หรืออาจเพิ่งใชไดเพยีงครั้งเดียวเมื่อถูกถาม   หรืออาจใชยาสีฟนยีห่ออ่ืนดวย 
  สถานการณ 2 ขอมูลท่ีไดยังไมนาเชื่อถือ   เนื่องจากหญิงสาวเหลานั้นไมสามารถเปนตัวแทน 
     ของผูใชแชมพูยี่หอตาง ๆ กนั   และการตดัสินความนุมของผมที่ใชการสัมผัสดวย 
     มือเปนความรูสึกสวนบุคคล   ถือวาไมใชเกณฑวัดทีเ่ปนมาตรฐาน    
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   สถานการณ 3  ขอมูลท่ีไดยังไมนาเชื่อถือ   เพราะอาจมีความลําเอียงในการกําหนดตัวเลือกให 
     เลือกตอบ   และกลุมของผูใหขอมูลไมสามารถเปนตัวแทนของประชาชนทั้งหมด 
 

   สถานการณ 4 ขอมูลท่ีไดมีความนาเชื่อถือ   เพราะการตรวจสอบกระทําโดยหนวยงานของ 
     ทางการที่รับผิดชอบโดยตรง     การตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

   สถานการณ 5 ขอมูลท่ีไดยังไมนาเชื่อถือ    เพราะไมทราบขอมูลเกี่ยวกับความจุของถังน้ํามัน     
     การปรับแตงเครื่องยนต    อัตราเร็ว   และน้ําหนกับรรทุกของรถยนต 
 

คําตอบกิจกรรม   “ภาพลวงตา”   
 

   ขอดีและขอเสียของการนําเสนอขอมูลแบบแผนภูมิแทงทัง้สองแบบเปนดังตัวอยางคําตอบ  ดังนี ้
   แบบที่หนึ่ง  ขอดี  แสดงขอมูลท่ีเปนจริงในภาพรวม 
     ขอเสีย   ในกรณีท่ีตองการทราบเฉพาะรายละเอียดของความแตกตางของ 
      งบประมาณทีแ่ตละหนวยงานไดรับ   จะไมไดขอมูลท่ีชัดเจน 
   แบบที่สอง ขอดี  สามารถแสดงการเปรียบเทยีบสวนที่แตกตางกันของงบประมาณที ่
      แตละหนวยงานไดรับอยางชดัเจน 
      ขอเสีย อาจทําใหเขาใจผิดวางบประมาณที่แตละหนวยงานไดรับแตกตางกันมาก 
      ท้ังที่ในความเปนจริงเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด   จะตางกัน 
      เปนสัดสวนทีน่อยมาก     
 

คําตอบกิจกรรม  “ประชากรของประเทศไทย” 
 

  1. กลุมอายุ   0 – 4  ป  ประมาณ  18%   
  2. กลุมอายุ  10 – 14  ป   ประมาณ  14%   
  3. ประชากรกลุมอายุในขอ 2   ไดมาจากประชากรกลุมอายใุนขอ 1 
  4. ลดลงในทุก ๆ  10  ป 
  5. เพิ่มขึ้นในทุก ๆ  10  ป 
  6. ตัวอยางคําตอบ  :  ในชวงอายุ  45 – 49  ป 
  7. เพศหญิง 
  8. ตัวอยางคําตอบ  :  จํานวนประชากรในวัยทารกและวัยเด็กมีแนวโนมลดลง   สวนวยัสูงอายุมีแนวโนม 
  เพิ่มขึ้น   ท้ังนี้เพราะมีอายยุืนขึ้น  สืบเนื่องมาจากความเจรญิทางการแพทยและการดูแลสุขภาพที่ดีข้ึน 
  

 




