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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการรู ้ทางสถิติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ เรี ยนผ่านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ขอ้ มูลในชีวติ จริ ง กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2560 จานวน 44 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
บันทึ กหลังสอน และแบบวัดการรู ้ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ ระดับการรู ้ทางสถิ ติของนักเรี ยนตามกรอบแนวคิดของ
Sharma (2017) ซึ่ งแบ่งเป็ น 6 ระดับ คือ 1) การใช้ทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ 2) การคานวณอย่างง่าย และการใช้
ความเชื่อตามสัญชาตญาณ 3) การได้ขอ้ สรุ ปโดยไม่มีการให้เหตุผล 4) การให้ขอ้ สรุ ปโดยมีการให้เหตุผล 5) การได้
ข้อสรุ ปโดยไม่ใช้เหตุผลส่ วนตัว และ 6) การสร้างการคาดการณ์ และการตีความในแง่มุมที่ ลึกซึ้ ง จากการวิเคราะห์
แบบวัดการรู ้ ท างสถิ ติพ บว่า หลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ข ้อมูลในชี วิตจริ ง จากการรู ้ ทางสถิ ติ 6 ระดับ
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการรู ้ทางสถิติอยูใ่ นระดับ 4 ซึ่ งนักเรี ยนจะสามารถหาข้อสรุ ปหรื อคาตอบได้เหมาะสม โดยใช้เหตุ
ส่วนตัว และไม่คานึงถึงบริ บท
คาสาคัญ: การรู ้ทางสถิติ, การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ขอ้ มูลในชีวติ จริ ง, การสอนสถิติ

ABSTRACT
The aim of this research was to study the statistical literacy of grade 11 students learning through real life
information from 44 students at Wattanothai Payap school in the second semester of the academic year 2017. The
research instruments were 1 7 lesson plans, teacher’s field note and statistical literacy test. The level of statistical
literacy is analyzed through the framework of Sharma (2017). The results showed that students’ statistical literacy
were at level 4 from 6 levels. Students at this level give appropriate response, but non-critical engagement with
context.
Keywords: Statistical literacy; Learning provision through real life information; teaching statistics

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1893

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

1. บทนา
ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูล การเกิ ดขึ้นของข้อมูล
อย่างมหาศาลที่เกิดจากการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้เกิดข้อมูลและสารสนเทศใหม่ข้ ึน
ทุกวินาที จนเกิดเป็ นข้อมูลขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีท้ งั ปริ มาณ ความรวดเร็ ว และความหลากหลาย และข้อมูลเหล่านี้ สามารถ
นามาวิเคราะห์ได้โดยอาศัยความรู ้ดา้ นวิทยาการข้อมูลเพื่อสร้างความรู ้ใหม่ ซึ่งต้องเริ่ มจากการที่คนในสังคมสามารถ
น าข้อ มู ล และสารสนเทศอัน มหาศาลมาสร้ างความรู ้ ใ หม่ โดยอาศัย ทัก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ได้แ ก่ การรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ (Mathematical literacy) การรู ้ทางข้อมูล (Data literacy) และการรู ้ทางสถิติ (Statistical literacy) ซึ่ งการรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของคณิ ตศาสตร์ ในโลกปั จจุบนั และมีวิจารณญาณและการ
ตัดสิ นใจที่มีเหตุผลหนักแน่นซึ่งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ การรู ้ทางข้อมูลคือความสามารถที่จะบริ โภคข้อมูลเพื่อความรู ้
ผลิตต่อได้อย่างเป็ นเรื่ องราว และคิดได้อย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่ งการรู ้ทางข้อมูลเป็ นทักษะพื้นฐานที่ควรสอนใน
โรงเรี ยน เพราะเป็ นทักษะที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล เช่น การสื บค้น รวบรวม วิเคราะห์ หรื อตีความหมาย ซึ่ งทักษะ
เหล่านี้ สาคัญมากในชีวิตประจาวัน ถ้าตีความหมายอย่างแคบการรู ้ทางข้อมูลจะรวมเฉพาะการรู ้ทางสถิติ ดังนั้นการรู ้
ทางสถิติเป็ นทักษะพื้นฐานที่จะนาไปสู่การรู ้ทางข้อมูล การรู ้ทางสถิติคือความเข้าใจในภาษาสถิติ ได้แก่ คา สัญลักษณ์
และข้อกาหนดต่างๆ ความสามารถในการตีความกราฟและตาราง รวมถึงการอ่านและการหาความสมเหตุสมผลทาง
สถิติในข่าว สื่ อ และผลสารวจต่างๆ นั่นคือ การรู ้ทางสถิติคือความสามารถในการหาความหมายจากข้อมูล มีความ
เข้าใจว่าจะจัดการอย่างไรกับข้อมูลอันมหาศาล รู ้วา่ จะเชื่อมต่อข้อมูลชุดต่างๆ เข้ากันได้อย่างไร และสามารถตีความ
ข้อมูลเหล่านั้นได้ (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, วัชรี ภรณ์ ไชยมงคล, ดนุ พล ทองคา และ วศิน แก้วชาญค้า, 2559 และ วรา
ภรณ์ สามโกเศศ, 2559) การรู ้ทางสถิติจึงเป็ นพื้นฐานสาหรับนักเรี ยนในการทาความเข้าใจหรื อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลจานวนมหาศาลที่พบเห็นในชีวติ ประจาวัน (Click and Pierce, 2011)
การส่ งเสริ มเรื่ องการรู ้ทางสถิ ติทาให้เกิ ดคาถามเกี่ ยวกับการสอนการรู ้ทางสถิติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัก
การศึ ก ษาหลายคนได้ส นับ สนุ น การใช้ต ัว อย่างจากชี วิต จริ งเป็ นแรงจู ง ใจในการเรี ย นรู ้ เช่ น Lajoie, Jacobs and
Lavigne (1995 อ้างถึ งใน Click and Pierce, 2011) กล่าวว่า แนวทางการสอนสถิ ติที่ ใช้การแก้ปั ญ หาสามารถเพิ่ ม
ธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ได้ การกระทาทางสถิติเกี่ยวข้องกับโอกาสในการสอบถาม การสารวจ การวิเคราะห์ และการ
ตีความ มากกว่าการคานวณและการจา เมื่อใช้ปัญหาในชี วิตจริ งจะช่วยให้สถิติมีความหมาย ง่ายต่อการเข้าใจ และ
แสดงให้เห็นถึ งการใช้สถิติในการวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตจริ ง Watson (2006 อ้างถึงใน Click and Pierce, 2011) เน้น
ย้าถึงความสาคัญในการให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์จากตัวอย่างในชีวติ จริ ง ประชาชนในอนาคตต้องมีพ้นื ฐานทาง
สถิติในการเผชิญหน้ากับการรายงานจากสื่ อและข้อมูลอื่นๆ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ขอ้ มูลในชีวิตจริ งทาให้
นักเรี ยนเห็นวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นเรื่ องใกล้ตวั และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันจริ งๆ ส่ งผลให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยนรู ้เพื่อ
นามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในชี วิตจริ ง ไม่เห็นว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ เรี ยนเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาเฉพาะในชั้นเรี ยน
นอกจากนี้ การนาข้อมูลในชีวิตจริ งมาใช้ยงั เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ปั ญหาเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจโดยที่ ไม่ตอ้ งบังคับให้นักเรี ยนตั้งใจเรี ยน (ฟาตีเม๊าะ สนิ โซ,
2556)
การศึ กษาเกี่ ยวกับการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องสถิ ติในประเทศไทยหลายงานวิจัยมุ่ งเน้น ที่ การศึ กษา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในเรื่ อ งสถิ ติ จากการใช้วิธี หรื อ สื่ อ ในการจัด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบต่ าง ๆ หรื อ
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การศึ กษาเกี่ยวกับการคิดทางสถิติของนักเรี ยน (จุไรรัตน์ ปึ้ งผลพูล, 2555; นงเยาว์ แก้วบัณฑิต, 2552; บุญญิสา แซ่
หล่อ, 2550 และ ฟาตีเม๊าะ สนิโซ, 2556) แต่เนื่องด้วยความสาคัญของการรู ้ทางสถิติดงั ที่กล่าวมาแล้วว่าในปั จจุบนั เป็ น
ยุค แห่ งข้อ มู ล ข่ าวสาร ซึ่ งจะปรากฏข้อ มู ล ต่ าง ๆ เหล่ านี้ ในสื่ อ ต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นหนังสื อ พิ ม พ์ หรื อ ข้อ มู ล ทาง
อินเตอร์เน็ต และมีงานวิจยั ในต่างประเทศ ได้แก่ Watson and Callingham (2004) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรู ้ทางสถิติของ
นักเรี ยนเกรด 5 ถึงเกรด 10 และ Click and Pierce (2011) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลในชีวิตจริ งของนักศึกษาครู
ในการสอนสถิตินักเรี ยนเกรด 6 และนอกจากนี้ ได้มีการศึ กษาของ Sharma (2017) แสดงการรู ้ทางสถิติเป็ น 6 ระดับ
คือ 1) การใช้ทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ 2) การคานวณอย่างง่าย และการใช้ความเชื่อตามสัญชาตญาณ 3) การได้
ข้อสรุ ปโดยไม่มีการให้เหตุผล 4) การให้ขอ้ สรุ ปโดยมีการให้เหตุผล 5) การได้ขอ้ สรุ ปโดยไม่ใช้เหตุผลส่ วนตัว และ
6) การสร้างการคาดการณ์ และการตีความในแง่มุมที่ลึกซึ้ ง จึงทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึ กษาการรู ้ทางสถิติของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา ที่เรี ยนผ่านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ขอ้ มูลในชีวิตจริ ง ตามระดับการรู ้ทางสถิติของ
Sharman (2017)
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจยั นี้คือ เพื่อการศึกษาการรู ้ทางสถิติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนผ่านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ขอ้ มูลในชีวติ จริ ง
3. การดาเนินการวิจยั
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 44 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น จานวน 17
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน และแบบวัดการรู ้ทางสถิติ
ในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ขอ้ มูลในชีวิตจริ งนั้น ผูว้ ิจยั เลือกข้อมูลเกี่ยวกับสถิติที่อยูใ่ นสื่ อต่าง ๆ
และนามาสร้างให้เป็ นสถานการณ์ ปัญหา โดยอาศัยหลักการใช้ขอ้ มูลจากหลักการจัดกิ จกรรมการสอนที่ สามารถ
แสดงการเชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ (Donald and Maki, 1979 อ้างถึงใน ดวงรัตน์ รัตนสุต, 2552) ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ต่อไปนี้
1) สร้างปั ญหาจากโลกความเป็ นจริ ง (Real world problem) เป็ นการนาปั ญหาที่นักเรี ยนสามารถพบได้ใน
ชีวติ จริ งมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2) สร้างแบบจาลองจากเรื่ องจริ ง (Real model) เป็ นการนาปั ญหาในขั้นตอนที่ 1 มาปรับให้มีรายละเอียดหรื อ
เงื่ อนไขทางคณิ ตศาสตร์ เฉพาะที่ สาคัญ ไม่มี กฎเกณฑ์ห รื อข้อบังคับที่ ยุ่งยาก เช่ น ในการนาข้อมูลมาใช้ ข้อมู ลที่
นามาใช้จะถูกปรั บตัวเลขให้ง่ายขึ้น เพื่อลดความยุ่งยากในการคานวณ เนื่ องจากการที่ ขอ้ มูลคานวณยากจะทาให้
นักเรี ยนให้ความสาคัญกับการคานวณมากเกินไป
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3) สร้างแบบจาลองในชั้นเรี ยน (Classroom model) เป็ นการนาแบบจาลองจากขั้นตอนที่ 2 มาบู รณาการ
หรื อประยุกต์กบั เนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการสอน
4) สร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical model) เป็ นการนาเนื้ อหาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้
ในการสร้างแบบจาลอง โดยการนาแบบจาลองจากขั้นตอนที่ 2 หรื อ 3 มาเปลี่ยนเป็ นสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์
5) สรุ ป หรื อ หาผลลัพ ธ์ ห รื อ ค าตอบ (Conclusions) เป็ นการหาผลสรุ ป หรื อ ค าตอบของปั ญ หาโดยใช้
เครื่ องมือ หลักการ และเทคนิคทางคณิ ตศาสตร์
แบบวัดการรู ้ทางสถิติประกอบด้วยข้อสอบปรนัยจานวน 7 ข้อ โดยสถานการณ์ปัญหาสร้างจากข้อมูลใน
ชีวติ จริ งเกี่ยวกับเรื่ อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น แต่ละข้อเน้นเนื้อหาที่แตกต่างกันไป และเป็ นคาถามปลายเปิ ดที่เอื้อ
ต่อการสรุ ปคาตอบหรื อให้เหตุผลที่หลากหลาย เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ระดับการรู ้ทางสถิติของนักเรี ยนแต่ละคน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 17 แผน และหลังจากนั้นจึ ง
ให้นกั เรี ยนทาแบบวัดการรู ้ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ระดับการรู ้ทางสถิติของนักเรี ยนตามกรอบแนวคิดของ Sharma (2017) ซึ่ งแบ่งเป็ น 6 ระดับ
คือ 1) การใช้ทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ 2) การคานวณอย่างง่าย และการใช้ความเชื่อตามสัญชาตญาณ 3) การได้
ข้อสรุ ปโดยไม่มีการให้เหตุผล 4) การให้ขอ้ สรุ ปโดยมีการให้เหตุผล 5) การได้ขอ้ สรุ ปโดยไม่ใช้เหตุผลส่ วนตัว และ
6) การสร้างการคาดการณ์ และการตีความในแง่มุมที่ลึกซึ้ง จากแบบวัดการรู ้ทางสถิติ 7 ข้อ โดยใช้ความถี่ และแสดง
หลักฐานจากสิ่ งที่นกั เรี ยนตอบในแบบวัด โดยรายละเอียดของกรอบแนวคิดการรู ้ทางสถิติของ Sharma (2017) แบ่ง
ได้เป็ น 6 ระดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการรู ้ทางสถิติ (Sharma, 2017)
ระดับ
ลักษณะ
1 : Idiosyncratic
การใช้ ศั พ ท์ เ ฉพาะซ้ าโดยไม่ จ าเป็ น และการใช้ ทั ก ษะพื้ นฐาน
การใช้ทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ทางคณิ ตศาสตร์ในการนับและการอ่านค่าจากตาราง
2 : Informal
การใช้ความเชื่ อตามสัญชาตญาณ และการคานวณอย่างง่ายจากตาราง
การค านวณอย่างง่ าย และการใช้ค วาม หรื อกราฟ
เชื่อตามสัญชาตญาณ
3 : Inconsistent
การได้ขอ้ สรุ ปที่เหมาะสมแต่ไม่มีการให้เหตุผล และการใช้ความคิดทาง
การได้ขอ้ สรุ ปโดยไม่มีการให้เหตุผล
สถิติในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริ มาณ
4 : Consistent/Non-critical
การได้ขอ้ สรุ ปและการให้เหตุผลที่ เหมาะสม แต่ไม่ให้ความสาคัญกับ
การให้ขอ้ สรุ ปโดยมีการให้เหตุผล
บริ บท และมุ่งสนใจเพียงมุมมองเดียว
5 : Critical
การไม่ใช้เหตุผลส่ วนตัว และใช้ศพั ท์เฉพาะที่ เหมาะสมกับข้อมูลทั้งที่
การได้ขอ้ สรุ ปโดยไม่ใช้เหตุผลส่วนตัว คุน้ เคยและไม่คุน้ เคย
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ระดับ
ลักษณะ
6 : Critical Mathematical
การสร้างการคาดการณ์ การเข้าใจในวัตถุประสงค์ของข้อมูล การแสดง
การสร้างการคาดการณ์ และการตีความ ข้อมูลและการสร้างข้อสรุ ป และการตีความในแง่มุมที่ลึกซึ้ง
ในแง่มุมที่ลึกซึ้ง
4. ผลการวิจยั
ผลจากการวิเคราะห์การรู ้ทางสถิติของนักเรี ยนรายบุคคลจากแบบวัดการรู ้ทางสถิติ ตามกรอบแนวคิดของ
Sharma (2017) จากการวิเคราะห์แบบวัดการรู ้ทางสถิติท้ งั 7 ข้อ ซึ่ งแต่ละข้อแตกต่างกันในด้านเนื้ อหา นักเรี ยนแสดง
การรู ้ทางสถิติดงั ตารางที่ 2 นัน่ คือ นอกจากข้อที่ 4 นักเรี ยนมากกว่าร้อยละ 50 แสดงการรู ้ทางสถิติมากกว่าระดับ 4
ทั้งนี้เพราะข้อที่ 4 เป็ นข้อสอบที่เน้นการคานวณเพื่อหาคาตอบ ทาให้การแสดงการรู ้ทางสถิติที่ตอ้ งการจึงอยูท่ ี่ระดับ 3
คือการได้ขอ้ สรุ ปที่ไม่เหมาะสม โดยไม่มีการให้เหตุผลประกอบ จึงสามารถสรุ ปได้วา่ นักเรี ยนส่วนใหญ่แสดงการรู ้
ทางสถิติ อยู่ในระดับ 4 ซึ่ งนักเรี ยนที่ มีการรู ้ทางสถิติในระดับ 4 จะสามารถให้ขอ้ สรุ ปหรื อคาตอบที่ เหมาะสม ให้
เหตุผลที่ เหมาะสมโดยไม่คานึ งถึ งบริ บทหรื อไม่ใช่ เหตุผลทางสถิ ติ และสามารถประยุกต์ทักษะทางสถิ ติกบั การ
คานวณได้อย่างตรงไปตรงมา
ตารางที่ 2 จานวนนักเรี ยนที่แสดงการรู ้ทางสถิติในแต่ละข้อ (เปอร์เซ็นต์)

1 : Idiosyncratic
2 : Informal
3 : Inconsistent
4 : Consistent/Non-critical
5 : Critical

1
2.27
13.64
22.73
45.45
15.91

2
0.00
0.00
47.73
31.82
0.00

3
2.27
0.00
2.27
77.27
18.18

ข้อที่
4
13.64
13.64
63.64
9.09
0.00

6 : Critical Mathematical

0.00

20.45

0.00

0.00

ระดับ

5
2.27
15.09
34.09
40.90
4.54

6
6.81
2.27
29.54
45.45
13.64

7
4.54
2.27
22.73
25
38.63

2.27

2.27

6.81

โดยผูว้ ิจยั ขอแสดงตัวอย่าง เพื่อแสดงถึ งการรู ้ทางสถิ ติของนักเรี ยนในระดับ 3 4 และ 5 เมื่ อสถานการณ์
ปั ญหาคือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับจานวนเด็กเฉลี่ยต่อครอบครัวในชุมชนแห่ งหนึ่ ง และให้นักเรี ยนวิเคราะห์วา่ เมื่อมี 1
ครอบครั ว ย้ายออกจากชุ ม ชน จ านวนเด็ ก เฉลี่ ย ต่ อ ครอบครั ว จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ ไม่ เพราะเหตุ ใ ด ซึ่ ง
สถานการณ์ปัญหานี้ ตอ้ งการให้นกั เรี ยนแสดงเหตุผลประกอบการสรุ ปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจานวนเด็กเฉลี่ย
ต่อครอบครัว นักเรี ยนสามารถบอกได้วา่ จานวนเด็กเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลง แต่การให้เหตุผลของนักเรี ยนแต่ละคน
ต่างกัน ส่งผลให้การรู ้ทางสถิติของนักเรี ยนต่างกัน ดังนี้
ระดับ 3 (Inconsistent) นักเรี ยนสามารถหาข้อสรุ ปที่เหมาะสมได้ แต่ไม่มีการให้เหตุผล หรื อให้เหตุผลที่ไม่
เหมาะสม จากสถานการณ์ปัญหา นักเรี ยนให้เหตุผลว่า ทุกค่ามีผลกับค่าเฉลี่ย แสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนให้ขอ้ สรุ ปที่
ถูกต้อง คือเมื่อมีจานวนเด็กในชุมชนเปลี่ยนไป จานวนเด็กเฉลี่ยต่อครอบครัวจะเปลี่ยนไปด้วย แต่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่
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ให้เหตุผลที่ไม่ชดั เจนว่าเพราะอะไรจานวนเด็กเฉลี่ยจึงมีการเปลี่ยนแปลง หรื อนักเรี ยนคานวณหาจานวนเด็กเฉลี่ยหลัง
มี 1 ครอบครัวย้ายออก แต่ไม่มีการสรุ ปคาตอบและให้เหตุผลประกอบ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การได้ขอ้ สรุ ปที่เหมาะสม แต่ไม่มีการให้เหตุผล
ระดับ 4 (Consistent/Non-critical) นักเรี ยนสามารถหาข้อสรุ ปที่ เหมาะสมได้ แต่มีการให้เหตุผลที่ ไม่ใช่
เหตุผลทางสถิติ เช่น การกล่าวถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรื อความถูกต้องในการค้นพบโดยไม่คานึงถึงบริ บท และ
มุ่งความสนใจไปที่ ขอ้ มูล เพี ยงด้านเดี ยว หรื อพยายามที่ จะแสดงมุ มมองที่ ห ลากหลาย แต่ไม่ ส ามารถน ามุ มมอง
เหล่านั้น มารวมกัน ได้ จากสถานการณ์ ปั ญ หา นักเรี ยนน าค่าที่ กาหนดให้มาคานวณแล้วจึ งสรุ ป ว่าค่าเฉลี่ ยมี การ
เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนมุ่งความสนใจไปที่ ขอ้ มูลเพียงด้านเดี ยว คือ เมื่ อคานวณค่าเฉลี่ยออกมาแล้ว
ค่าเฉลี่ยเป็ นไป แสดงว่าจานวนเด็กเฉลี่ยต่อครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การสรุ ปโดยมุ่งความสนใจไปที่ขอ้ มูลเพียงด้านเดียว
ระดับ 5 (Critical) นักเรี ยนแสดงให้เห็ นถึ งการคิ ดอย่างมี เหตุผ ล ใช้บ ริ บ ทที่ เหมาะสมในการให้เหตุผ ล
ประกอบการตัดสิ นใจ สามารถจัดการสองตัวแปรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่หลากหลายเข้า
ด้วยกัน ได้ จากสถานการณ์ ปั ญ หา นัก เรี ย นมี ก ารแสดงข้อ สรุ ป โดยการพยายามให้ เหตุ ผ ล 2 ด้าน เกี่ ยวกับ สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และค่าที่เปลี่ยนแปลงไป แต่จากภาพที่ 3 จะเห็นว่า นักเรี ยนยังไม่มีการ
นาเหตุผลทั้ง 2 ด้าน มาเชื่อมโยงกัน
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ภาพที่ 3 การสรุ ปโดยพยายามใช้มุมมองที่หลากหลาย

5. การอภิปรายผล
จากผลจากการวิจยั จะเห็นว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีการรู ้ทางสถิติอยูใ่ นระดับ 4 คือ นักเรี ยนมีการแสดงให้เห็น
ถึงความเข้าใจในหลักการต่างๆ แต่ยงั ไม่มีการให้เหตุผลประกอบการได้มาซึ่งข้อสรุ ป หรื อมีการให้เหตุผลที่ไม่ใช่การ
ให้เหตุผลทางสถิติ ซึ่ งการที่นกั เรี ยนมีการรู ้ทางสถิติอยูใ่ นระดับนี้ ไม่ได้หมายความว่าไม่ดี แต่นกั เรี ยนควรได้รับการ
พัฒนาให้มีการรู ้ทางสถิติให้อยูใ่ นระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Watson and Callingham (2004) ซึ่งทาการ
วิจยั เกี่ยวกับการรู ้ทางสถิติของนักเรี ยนเกรด 5 ถึงเกรด 10 พบว่า นักเรี ยนทุกเกรดมีการรู ้ทางสถิติในระดับ 4 มากที่สุด
ซึ่ งการรู ้ ทางสถิ ติระดับ 4 เป็ นระดับที่ เหมาะสมกับนักเรี ยนที่ ต่ ากว่าระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย แต่จากการวิจัย
นักเรี ยนเกรด 10 เกื อบครึ่ งหนึ่ งยังคงแสดงการรู ้ทางสถิติอยู่ในระดับ 4 แสดงให้เห็ นว่าต้องมีการสร้างโอกาสให้
นักเรี ยนได้ต้ งั คาถามทางสถิติจากแหล่งข่าวหรื อข้อมูลในชีวติ จริ งเพื่อพัฒนานิสยั การคิดเชิงวิเคราะห์มากขึ้น
Watson (2003) กล่าวว่า การรู ้ทางสถิติระดับ 6 เป็ นเป้ าหมายที่ นักเรี ยนควรจะมี ก่อนสาเร็ จการศึ กษาจาก
โรงเรี ยน ซึ่ งการที่ นกั เรี ยนจะไปถึงได้ระดับนี้ ไม่ได้หากไม่รู้ถึงสิ่ งที่เข้าใจผิด หรื อความเข้าใจที่พฒั นาขึ้นระหว่างที่
กาลังเรี ยนอยู่ และไม่สามารถกาหนดได้วา่ นักเรี ยนที่ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นใดควรมีการรู ้ทางสถิติอยูใ่ นระดับใด แต่สิ่ง
ที่ควรตระหนักคือหลังสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนนักเรี ยนไม่แสดงให้เห็ นถึงการรู ้ทางสถิติในระดับ 6 แต่จากการ
วิจัยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีการรู ้ท างสถิ ติอยู่ที่ระดับ 4 ทั้งนี้ อาจเพราะนักเรี ยนยังคงคุ น้ ชิ นกับการหาข้อสรุ ปโดยไม่
จาเป็ นต้องมีเหตุผลทางสถิติมาอ้างอิง ดังที่มีนกั เรี ยนคนหนึ่ งกล่าวว่า “หนูรู้วา่ ต้องตอบอะไร แต่ไม่รู้วา่ จะให้เหตุผล
ยังไง เพราะที่เรี ยนมาครู แค่ให้หาคาตอบ ไม่ได้ให้ให้เหตุผลว่าทาไมถึงตอบแบบนั้น” ดังที่ Weiland (2017) กล่าวว่า
การรู ้ทางสถิติเป็ นเรื่ องที่ ถูกกล่าวถึงในหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ แต่มกั ถูกข้ามหรื อสอนเพียงผิวเผิน และมุ่งเน้นที่ การ
คานวณ
นอกจากนี้ จากการสอบถามนักเรี ยนคนที่ แสดงการรู ้ทางสถิติส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 3 แต่จากแบบวัดการรู ้
ทางสถิติ 7 ข้อ มี 1 ข้อ ที่ นักเรี ยนแสดงการรู ้ทางสถิ ติเพียงระดับ 1 นักเรี ยนกล่าวว่า “บางเรื่ องที่ เห็ นบ่อยอย่างพวก
ค่าเฉลี่ย ก็จะรู ้วา่ จะเรี ยนไปทาไม เอาไปใช้ยงั ไง แต่เรื่ องที่ไม่ค่อยเห็นก็จะคิดไม่ค่อยออก ไม่รู้จะเรี ยนไปใช้ทาอะไร”
ซึ่งสอดคล้องกับการที่นกั เรี ยนมีการรู ้ทางสถิติในข้อนี้เกี่ยวกับการให้เปรี ยบเทียบค่าจากการวัดตาแหน่งที่ของข้อมูล
โดยนักเรี ยนต้องหาค่าให้ได้ก่อนแล้วจึงนามาเปรี ยบเทียบ ซึ่งนักเรี ยนใช้สูตรการหาตาแหน่งที่ของข้อมูลผิด ทาให้หา
ค่าของข้อมูลผิด จากแบบวัดแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถอ่านค่าของข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถคานวณได้ แสดงให้
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เห็ นว่าเนื้ อ หาที่ แตกต่างกัน ทาให้นัก เรี ยนแสดงการรู ้ ท างสถิ ติที่ แตกต่ างกัน Sharma (2013) กล่าวว่า ความรู ้ ด้าน
เนื้ อหาบางเรื่ องอาจเป็ นอุปสรรคสาหรับนักเรี ยนบางคน ครู สามารถแก้ปัญหานี้ ได้ 2 วิธี คือ การเริ่ มต้นจากบริ บทที่
คุน้ เคยก่อนจะย้ายไปยังบริ บทที่ไม่คุน้ เคย หรื อการใช้บริ บทที่น่าสนใจสาหรับนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยนาเนื้ อหามาเชื่อมโยงในชีวิตจริ ง ทาให้นกั เรี ยนเห็นภาพใกล้ตวั และสามารถ
เรี ยนรู ้เข้าใจได้ง่าย ครู เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี (ดวงรัตน์ รัตนสุต, 2552) แต่ Miller (2004 อ้างถึงใน Click and Pierce, 2011) กล่าวว่า การนา
ข้อมูลในชี วิตจริ งมาใช้ในบทเรี ยนทางคณิ ตศาสตร์ ง่ายเหมือนการอ่านหนังสื อพิมพ์ แต่ตวั อย่างในชี วิตจริ งบางครั้ง
ไม่ได้มีประโยชน์ต่อการสอน อีกทั้งการเลือกตัวอย่างที่ มีประสิ ทธิ ภาพยังเป็ นเรื่ องยาก ซึ่ งจากการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้พบว่า นักเรี ยนให้ความสนใจและมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนมากขึ้นเมื่อนาข้อมูลในชีวติ จริ งมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ เช่นนักเรี ยนคนหนึ่งกล่าวหลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องการเลือกใช้ค่ากลาง ซึ่งสถานการณ์ปัญหา
ที่ครู ใช้คือการเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับการแสดงโฆษณาบนหน้าอินเทอร์ เนตว่า “เรี ยนเรื่ องค่ากลางมาตั้งนาน
หนูไม่รู้เลยว่ามันเอาไปใช้แบบนี้ได้ดว้ ย” แต่บางครั้งข้อมูลในชีวติ จริ งบางอย่าง เช่น ข้อมูลที่แสดงเงินเดือนเฉลี่ยของ
เด็กจบใหม่ในแต่ละสายอาชี พ ซึ่ งเป็ นจานวนที่ ยากต่อการคานวณ หากครู นาจานวนนั้นมาใช้เลยนักเรี ยนอาจให้
ความสาคัญที่การคานวณมากกว่าการวิเคราะห์ อีกทั้งเพียงการนาเสนอข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการกล่าวถึงเนื้ อหาใน
เรื่ องสถิติอย่างชัดเจน เนื่องจากเป้ าหมายของการนาข้อมูลนี้มาใช้คือเพื่อให้นกั เรี ยนวิเคราะห์เงินเดือนเฉลี่ยของเด็กจบ
ใหม่วา่ เป็ นอย่างไร เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรื อไม่ การนากรอบของ Donald and Maki (1979 อ้างถึงใน ดวงรัตน์ รัตน
สุ ต, 2552) มาใช้เป็ นหลักการในการปรับลักษณะของข้อมูลให้เหมาะสมกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้จะช่ วยให้
นักเรี ยนเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการรู ้ทางสถิติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ เรี ยนผ่านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ขอ้ มูลในชีวติ จริ ง ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีการรู ้ทางสถิติอยูใ่ นระดับ 4 คือ
นักเรี ยนสามารถหาคาตอบหรื อ ข้อสรุ ปที่ เหมาะสมได้ แต่มีการให้เหตุผลที่ ไม่ใช่เหตุผลทางสถิ ติและไม่คานึ งถึ ง
บริ บท และมุ่งความสนใจไปที่ ขอ้ มูลเพียงด้านเดียว หรื อพยายามที่ จะแสดงมุมมองที่ หลากหลาย แต่ไม่สามารถนา
มุมมองเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกันได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้มี 2 ข้อ คือ 1) เพื่อให้การวัดการรู ้ทางสถิติชดั เจนมากขึ้น อาจ
ใช้วธิ ี การวัดการรู ้ทางสถิติมากกว่า 1 วิธี และ 2) การเลือกใช้ขอ้ มูลควรเป็ นข้อมูลที่เหมาะกับนักเรี ยน และเป็ นเรื่ องที่
นักเรี ยนสนใจ และควรเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเลือกข้อมูลที่ จะนามาใช้ในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในชีวติ จริ งที่ใกล้ตวั นักเรี ยนจริ งๆ แล้วจึงนาข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
อาจส่งผลให้นกั เรี ยนให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนมากขึ้น
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