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มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน้าเสนอ การ

เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ

ศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       

 

ตัวชีว้ดั 

ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  ฐานนิยม  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ 

ของข้อมูล 

ค 6.1 ม.4-6/2    ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม 

ค 6.1 ม.4-6/3    ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้

อย่างเหมาะสม 

ค 6.1 ม.4-6/4   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ

สื่อสาร การสื่อความหมาย  และการน้าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 



ค 6.1 ม.4-6/5    เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์  และน้า

ความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์

อื่น ๆ 

 

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 นักเรียนทราบความหมายของสถิติ 

 

สาระการเรยีนรู ้

 1. ความหมายและขอบเขตของวชิาสถิติ 

 โดยท่ัวไป ความหมายของสถิตินั้นให้ไว้ 2 ความหมาย คือ 

 1 หมายถึง ตัวเลขหรือกลุ่มตัวเลขท่ีแทนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง หรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจน้ามาใช้พยากรณ์

ล่วงหน้าได้ หรือน้ามาใช้พยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้ เช่น สถิติของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาเท่ียวเมืองไทย สถิติของปริมาณน้้าฝน

ของแต่ละจังหวัด 

 2 หมายถึง วิชาหรือศาสตร์ที่เป็นท้ังวิทยาศาสตร์และศิลป์ ท่ีว่า

ด้วยการศึกษาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือ 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data) 

  2. การน้าเสนอข้อมูล (presentation of data) 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data) 

  4. การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data) 

สถิตเิชงิพรรณนา (descriptive statistic)  หมายถึงสถิติว่าด้วย

การเก็บรวบรวม การน้าเสนอ การวิเคราะห์ และการตีความหมายข้อมูล 

ซึ่งค่าสถิติท่ีได้ แสดงลักษณะของข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ

น้าไปใช้พยากรณ์หรือคาดคะเนลักษณะของประชากรได้ 

 สถิตเิชงิอนุมาน ( inferential statistic ) หมายถึงสถิติท่ีว่าด้วย

การเก็บรวบรวม การน้าเสนอ การวิเคราะห์ และการตีความหมายข้อมูล 

รวมทั้งการน้าค่าสถิติไปด้าเนินการทางสถิติเพ่ือพยากรณ์หรือคาดคะเน

เกี่ยวกับประชากรต่อไป 



 

คณุลักษณะอนัพงึประสงค์  

1. ใฝ่เรียนรู้  

 2. มุ่งมั่นในการท้างาน 

 

สมรรถนะส้าคญัของผูเ้รียน  

1. ความสามารถในการให้เหตุผล 

2. ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายของสถิติ 

1. ความหมายและขอบเขตของวชิาสถิติ 

 โดยท่ัวไป ความหมายของสถิตินั้นให้ไว้ 2 ความหมาย คือ 

 1 หมายถึง ตัวเลขหรือกลุ่มตัวเลขท่ีแทนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง หรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจน้ามาใช้พยากรณ์

ล่วงหน้าได้ หรือน้ามาใช้พยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้ เช่น สถิติของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาเท่ียวเมืองไทย สถิติของปริมาณน้้าฝน

ของแต่ละจังหวัด 

 2 หมายถึง วิชาหรือศาสตร์ที่เป็นท้ังวิทยาศาสตร์และศิลป์ ท่ีว่า

ด้วยการศึกษาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือ 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (collection of data) 

  2. การน้าเสนอข้อมูล (presentation of data) 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data) 

  4. การตีความหมายข้อมูล (interpretation of data) 

 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

1. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความหมายของค้าต่างๆท่ีใช้ในทาง

สถิติ 

  1. ประชากร  หมายถึง เซตของข้อมูลทั้งหมดที่เรา

ต้องการศึกษา 



  2. ตัวอยา่ง หมายถึง สับเซตของประชากรท่ีเลือกมาศึกษา 

 3. พารามเิตอร์ หมายถึง ค่าต่างๆท่ีใช้อธิบายประชากรเช่น

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  )ความแปรปรวน ( 2 )  เป็นต้น 

4. ค่าสถติ ิ หมายถึง ค่าท่ีค้านวณได้จากตัวอย่างและใช้

อธิบายตัวอย่าง เช่น ค่าเฉลี่ยเขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เป็นต้น ซึ่งค่าเหล่านี้มักถูกน้าไปใช้เป็น

ค่าประมาณของพารามิเตอร์ 

  5. ค่าสงัเกต หมายถึง ค่าของข้อมูลแต่ละตัว 

 6. ข้อมลูสถิติ หมายถึง ตัวเลขหรือข้อความของค่าสังเกต

ท้ังหมดของตัวอย่างที่เป็นจริง 

2. ครูอธิบายเกี่ยวกับ สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน 

 สถิตเิชงิพรรณนา (descriptive statistic)  หมายถึงสถิติว่าด้วย

การเก็บรวบรวม การน้าเสนอ การวิเคราะห์ และการตีความหมายข้อมูล 

ซึ่งค่าสถิติท่ีได้ แสดงลักษณะของข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ

น้าไปใช้พยากรณ์หรือคาดคะเนลักษณะของประชากรได้ 

 สถิตเิชงิอนุมาน ( inferential statistic ) หมายถึงสถิติท่ีว่าด้วย

การเก็บรวบรวม การน้าเสนอ การวิเคราะห์ และการตีความหมายข้อมูล 

รวมทั้งการน้าค่าสถิติไปด้าเนินการทางสถิติเพ่ือพยากรณ์หรือคาดคะเน

เกี่ยวกับประชากรต่อไป 

3. ครูให้นักเรียนท้าใบกิจกรรมท่ี 1  

 

กิจกรรมรวบยอด 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของสถิติ ตัวแปร สถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 

  

สื่อการเรยีนรู ้ 

 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สถิติ 

 2. PowerPoint ประกอบการเรียนเรื่องสถิติ 

 

แหลง่การเรยีนรู ้



 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เล่ม 3  

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

 

เป้าหมาย 
หลักฐาน เครื่องมือวดั 

เกณฑก์าร

ประเมนิ 

สาระสา้คญั 

ความหมายของสถิติ 
แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 

ความถูกต้อง

ของ

แบบฝึกหัด 

70% 

ตัวชีว้ดั 

 
แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 

ความถูกต้อง

ของ

แบบฝึกหัด 

70% 

คณุลักษณะ 

-  ใฝ่เรียนรู้  

- มุ่งมั่นในการท้างาน 
- การเข้า

เรียน และ

การ

ท้างาน 

- เข้าเรียน  

- มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการ

เรียน 

- เข้าเรียนตรง

เวลา 

- เม่ือครูถาม 

นักเรียนมี

ความ

กระตือรือร้น

ในการตอบ 

  

 

 


