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เอกสารประกอบการสอน วิชา ค23101 คณิตศาสตร์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน : นางสาวศิวัตมิกา  บุญชูวงค์                                   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ชื่อ………………………………………………….......…..............................………….  ชั้น……..……… เลขที…่........… 
 

บทที ่6  เรื่อง สถิติ 
 

  จุดประสงค์ของบทเรยีน 
 1. นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2. อ่าน วิเคราะห์ และแปลความหมายผลลัพธ์ที่นำเสนอในรูปแผนภาพกล่อง 
 3. ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ คาดคะแนน และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 1.1 
เรื่อง   ทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

 

➢ แผนภาพจุด  เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่เขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัวไว้เหนือเส้นใน
แนวนอนที่มีสเกลให้ตรงกับตำแหน่งทีแ่สดงค่าของข้อมูลนั้น 
➢ แผนภาพต้น-ใบ  เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่มีการเรียงลำดับข้อมูลและช่วยให้เห็น

ภาพรวมของข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งตัวเลขที่แสดงข้อมูลเชิงประมาณออกเป็นส่วนลำต้นและส่วน
ใบ ตัวเลขที่อยู่ขวาสุดจะเป็นส่วนใบ ตัวเลขที่เหลือจะเป็นส่วนลำต้น 
➢ พิสัยของข้อมูล  เท่ากับค่าสูงสุดของข้อมูลลบด้วยค่าต่ำสุดของข้อมูล 
➢ มัธยมฐาน  คือ ค่าค่าหนึ่งซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย แล้วจำนวนของ

ข้อมูลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านั้น และจำนวนของข้อมูลที่มากกว่าหรือเท่ากับค่านั้น จะมีปริมาณเท่าๆ กัน 
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         ใบความรู้ที่ 1.2  

เรื่อง   แนะนำแผนภาพกล่อง/แนะนำควอร์ไทล์ 
 

จุดประสงค์นำทาง 
 1. เข้าใจความหมายของควอร์ไทล์ได้ 
 2. อธิบายขั้นตอนการหาควอร์ไทล์ได้ 
จุดประสงค์ปลายทาง 
 1. หาควอร์ไทล์ของข้อมูลที่กำหนดให้ โดยใช้มัธยมฐาน 
 2. นำเสนอข้อมูลในรูปแผ่นภาพกล่องโดยใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 
 แผนภาพกล่องเป็นเครื่องมือหนึ่งทางสถิติที่ใช้นำเสนอข้อมูล โดยใช้ควอร์ไทล์แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 
ส่วน แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่าๆ กัน แผนภาพกล่องช่วยให้เห็นภาพการกระจายของข้อมูลทั้งชุด ในแต่ละ
ช่วงได้อย่างชัดเจนกว่าการพิจารณาจากควอร์ไทล์ตรง ทั้งแผนภาพกล่องยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบการ
กระจายของข้อมูลที่มีลักษณะและหน่วยวัดเดียวกันตั้งแต่สองชุดขึ้นไป  

 
 

ควอร์ไทล(์quartile)   
 ควอร์ไทล์ได้มาจากการแบ่งข้อมูลที่มีการเรียนข้อมูลจากน้อยไปหามาก ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน
โดยประมาณ ค่า ณ ตำแหน่ง ที่แบ่งแต่ละส่วนเรียกว่า ควอร์ไทล์ที่ 1 1( )Q   ควอรไ์ทล์ที่ 2 2( )Q  ควอรไ์ทล์
ที่ 3 3( )Q   ตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดเป็น 100%  แต่ละส่วนนั้นจะมีจำนวนข้อมูลประมาณ 
25% ของข้อมลูทัง้หมด  ดังภาพ 

 

 
ควอร์ไทล์ท่ี 1 1( )Q   เป็นค่า ณ ตำแหน่งทีแ่บ่งข้อมูล แล้วทำให้ข้อมูล มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้ อยู่
ประมาณ 25% ของข้อมูลทั้งหมด 
ควอร์ไทล์ท่ี 2 2( )Q   เป็นค่า ณ ตำแหน่งทีแ่บ่งข้อมูล แล้วทำให้ข้อมูล มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้ อยู่
ประมาณ 50% ของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งก็คือ มัธยฐาน 
ควอร์ไทล์ท่ี 3 3( )Q   เป็นค่า ณ ตำแหน่งทีแ่บ่งข้อมูล แล้วทำให้ข้อมูล มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้ อยู่
ประมาณ 75% ของข้อมูลทั้งหมด 
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ชื่อ………………………………………………….......…..............................………….  ชั้น……..……… เลขที…่........… 
 

 
ใบกิจกรรมท่ี  1.1  

เรื่อง  พลังงานจากผลไม้ 
 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
      1)  ให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม (ตามท่ีจัดไว้) กลุ่มละ 4-6 คน 

      2)  ส่งตัวแทนมารับแถบกระดาษ(ที่ครู) เพ่ือนำไปแจกให้เพ่ือนแต่ละคนในกลุ่ม 

 3)  ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรม (โดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน

รายวิชาพ้ืนฐาน/เล่ม 1/หน้า219)  

 4) นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำกิจกรรม 

 5) ให้นักเรียนรางานผลการทำกิจกรรม 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. แถบกระดาษยาว 15 เซนติเมตร  แบ่งเป็น 15 ช่องเท่าๆ กัน 

2. แถบกระดาษยาว 19 เซนติเมตร  แบ่งเป็น 19 ช่องเท่าๆ กัน 

3. ตารางรายการผลไม้ (ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน/เล่ม 1/หน้า218) 

 

รายงานผลการทำกิจกรรม 

1. แปะกระดาษยาว 15 เซนติเมตร ตรงนี้นะ (1คะแนน) 

 

 

 

2. แปะกระดาษยาว 19 เซนติเมตร ตรงนี้นะ (1คะแนน) 
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3. นักเรียนแต่ละคนสังเกตแคลอรีของผลไม้ท่ีอยู่ตรงกับรอยพับของแถบกระดาษทั้งสอง (1คะแนน) 

 

ผลการสังเกต.......................................................................... ............................................................... ............ 

........................................................................................................................................................... ............... 

..........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. ............. 

........................................................................................................................................................... ............... 

 

 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตแคลอรีของผลไม้ที่อยู่ตรงกับรอยพับของแถบกระดาษทั้งสอง (1คะแนน) 

 

ผลการสังเกต............................................................................................................................ ......................... 

..........................................................................................................................................................................  

............................................................................................ .................................................................. ............ 

........................................................................................................................................................... ............... 

..........................................................................................................................................................................  

 

 

5. จากข้ันตอนในข้อ 4 (เปิดหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน/เล่ม 1/หน้า219) เพราะเหตุใดแคลอรีของผลไม้ที่

ตรงกับรอยพับจึงเป็นค่าของควอร์ไทล์แต่ละตำแหน่ง (1คะแนน) 

............................................................................................................................... .......................................... 

........................................................................................ .......................................................................... ....... 

............................................................................................................ ............................................................. 

................................................................................................................................. ........................................ 

.......................................................................................... ........................................................................ ....... 
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6. ให้รอยพับที่ 1 เป็นตำแหน่งของควอร์ไทล์  1 1( )Q    รอยพับที่ 2 เป็นตำแหน่งของควอร์ไทล์  2 2( )Q   

รอยพับที่ 3 เป็นตำแหนง่ของควอร์ไทล์  3 3( )Q   ตามลำดับ  ใช่หรือไม่   ตอบ............................. (1คะแนน) 

 

7. นักเรียนแต่ละคนสังเกตแคลอรีของผลไม้ท่ีอยู่ตรงกับรอยพับของแถบกระดาษทั้งสอง แล้วตอบคำถาม

ต่อไปนี้ 

 7.1 ตำแหน่งของควอร์ไทล์  (แถบกระดาษยาว 15 เซนติเมตร) (1คะแนน) 

ควอรไ์ทล์ที่ 1 1( )Q .......................  ควอรไ์ทล์ที่ 2 2( )Q ....................... ควอรไ์ทล์ที่ 3 3( )Q ....................... 

 7.2 ตำแหน่งของควอร์ไทล์  (แถบกระดาษยาว 19 เซนติเมตร) (1คะแนน) 

ควอรไ์ทล์ที่ 1 1( )Q .......................  ควอรไ์ทล์ที่ 2 2( )Q ....................... ควอรไ์ทล์ที่ 3 3( )Q ....................... 

 

8. แคลอรีของผลไม้ที่เป็นค่าของควอร์ไทล์ในแถบกระดาษท้ังสองแตกต่างกันหรือไม่  เพราะเหตุใด(1คะแนน) 

............................................................................................................................. ............................................ 

................................................................................................................................................................ ......... 

......................................................................................................................... ................................................ 

............................................................................................................................. ............................................ 

.................................................................................................................................................................. ....... 

......................................................... .................................................................. .............................................. 

 

9. จากกิจกรรมข้างต้น การเปลี่ยนแปลงของค่าท่ีเป็นตำแหน่งของควอร์ไทล์ขึ้นอยู่กับสิ่งใด (1คะแนน) 

.................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
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