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เรียบเรียงโดยอาจารย์ดารณี พลวิเศษ 

สัปดาห์ที่ 5 
    หัวข้อการสอน 
    การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน (Formal presentation of data) 
            -    การน าเสนอในรูปแบบกราฟ ( Graphic presentation ) 
 
    วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถอา่นการน าเสนอข้อมลูในรูปแบบกราฟได้ 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถอธิบายแนวโน้มของข้อมลูจากลกัษณะของกราฟ 
  
กิจกรรมการสอน 
1. อาจารย์น าเข้าสูบ่ทเรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอยา่งประกอบค าบรรยายและน าเสนอ ด้วย

Powepoint  
3. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความคดิเห็น 

    4. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศกึษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี 5    
    5. อาจารย์ให้นกัศกึษา อา่นเอกสารประกอบการเรียนครัง้ตอ่ไป 

 
การวัดและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการถาม – ตอบ ของนกัศกึษา 
2. การตอบค าถามในใบงานท่ี 5 ได้ถกูต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
3. การสอบปลายภาค 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค , เคร่ืองฉาย LCD 
3. Powerpoint เร่ืองการวดัคา่แนวโน้มสูส่ว่นกลาง 
4. ใบงานท่ี 5 
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  เนือ้หา และค าถาม 
 
2.2   การน าเสนอในรูปแบบกราฟ ( Graphic presentation ) 
        คือ การน าเสนอข้อมลูท่ีดงู่ายกวา่วิธีการน าเสนอข้อมลูด้วยตาราง ท าให้ผู้อา่นเข้าใจได้ง่าย 
รวดเร็ว และสามารถดงึดดูความสนใจได้ดี ซึง่การน าเสนอข้อมลูในรูปแบบกราฟท าได้หลายวิธีดงันี ้

2.2.1 กราฟแทง่หรือแผนภมูิแทง่ ( Bar graphs or Bar chart) ประกอบด้วยแทง่รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีความกว้างเทา่กนั จะวางอยูใ่นแนวตัง้หรือแนวนอนก็ได้   ความยาวหรือ
ความสงูจะขึน้อยูก่บัปริมาณหรือขนาดของข้อมลู แผนภมูิแทง่เหมาะส าหรับการน าเสนอ
ข้อมลูในเชิงเปรียบเทียบรายการท่ีแตกตา่งกนัหลายรายการ เชน่ การเปรียบเทียบข้อมลูตาม
เวลา การเปรียบเทียบข้อมลูตามลกัษณะ แบง่เป็น 

ก. แผนภมูิแทง่เชิงเดียว (Simple bar chart) เป็นแผนภมูิแทง่ท่ีแสดงการเปรียบเทียบข้อมลู
เพียงลกัษณะเดียว เชน่ 

 
ตัวอย่างที่ 9  “ แผนภมูิแสดงจ านวนนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางมาประเทศไทย” 
      ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 – 15  เมษายน 2553(หนว่ยตอ่คน) 

 
     ท่ีมา : ฝ่ายระบบฐานข้อมลูการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย  
จากตวัอยา่งท่ี 9 จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้
1. จ านวนนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางเข้ามาในประเทศไทยชว่งวนัท่ี 1 – 15  เมษายน 2553 

ชาตใิดท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสดุ  
2. จ านวนนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางเข้ามาในประเทศไทยชว่งวนัท่ี 1 – 15  เมษายน 2553 

ชาตใิดท่ีมีจ านวนมากท่ีสดุ  
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ตัวอย่างที่ 10 “แผนภมูิแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามสาเหตใุนการแคะหู” 

 
ท่ีมา : www.smj.ejnal.com 

จากตวัอยา่งท่ี 10 จงตอบค าถามตอ่ไปนี  ้
1. สาเหตท่ีุประชากรแคะหเูป็นอนัดบัท่ีสองรองจากการท าความสะอาดหคืูอ   
2. ประชากรแคะหดู้วยสาเหตใุดน้อยท่ีสดุ  

 
ข. แผนภมูิแทง่เชิงซ้อน (Multiple bar chart) เป็นแผนภมูิแทง่ท่ีแสดงการเปรียบเทียบข้อมลู

หลายลกัษณะ เชน่ 
 
ตัวอย่างที่ 11 “แผนภมูิแสดงจ านวนนกัเรียนชายและหญิงของโรงเรียนพฒันาการศกึษา” 

  
 

จากตวัอยา่งท่ี 11 จงตอบค าถามตอ่ไปนี  ้
1. จ านวนนกัเรียนชายของโรงเรียนพฒันาการศกึษาระหวา่งปี 2547 กบั 2548 ปีใดมีจ านวน

นกัเรียนชายมากกวา่กนั  
2. จ านวนนกัเรียนหญิงของโรงเรียนพฒันาการศกึษาปีใดมีจ านวนมากท่ีสดุ  
3. ปี 2549 จ านวนนกัเรียนหญิงหรือชายมากกวา่กนั  
4. จ านวนนกัเรียนหญิงของปีใดบ้างท่ีมีจ านวนเทา่กนั   

 

http://www.smj.ejnal.com/
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2.2.2 แผนภมูิวงกลม (Pie chart) เป็นการน าเสนอในรูปวงกลม โดยแบง่พืน้ท่ีภายใน
วงกลมตามสว่น   เพ่ือเปรียบเทียบสถิตแิตล่ะสว่นมีมากน้อยตา่งกนัอยา่งไร    จะใช้ในการ
น าเสนอข้อมลูท่ีมีลกัษณะเดียวแตล่ะแยกออกเป็นประเภท เชน่ 

ตัวอย่างที่ 12  “แผนภมูิวงกลมแสดงเปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพฯและ  
                         ปริมณฑลประจ าปี 2551 ” 
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ท่ีมา : กรมการปกครอง     
จากตวัอยา่งท่ี 12 จงตอบค าถามตอ่ไปนี  ้

1. จ านวนประชากรในเขตจงัหวดัใดมากท่ีสดุ 
ตอบ 
  

2. จ านวนประชากรในเขตจงัหวดัปทมุธานีคดิเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของทัง้หมด  
      ตอบ 
  

 
 
 
 
 
 



121-107 สถิติพืน้ฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 

 

3-13 

เรียบเรียงโดยอาจารย์ดารณี พลวิเศษ 

ตัวอย่างที่ 13  “แผนภมูิวงกลมแสดงปริมาณการปลอ่ยก๊าซ 
2

CO  ตามหมวดอตุสาหกรรม”       
                   

 
                                    ท่ีมา : teenet.tei.or.th 

จากตวัอยา่งท่ี 13 จงตอบค าถามตอ่ไปนี  ้
1. อตุสาหกรรมใดปลอ่ยก๊าซ 

2
CO  มากเป็นอนัดบัท่ีสองรองจากอตุสาหกรรมอาหาร  

ตอบ  
2. อตุสารหกรรมใดปลอ่ยก๊าซ 

2
CO น้อยท่ีสดุ 

ตอบ  
 

2.2.3 กราฟเส้นหรือแผนภาพเชิงเส้น (Line graphs or Line chart) เป็นการน าเสนอ
ข้อมลูท่ีท าให้เห็นการเปล่ียนแปลงของข้อมลูได้ชดัเจน   เรามกัจะใช้กราฟเส้นน าเสนอข้อมลู
ท่ีการเปรียบเทียบระหวา่งหลายรายการในกราฟเดียวกนั , แสดงรายการในระยะเวลายาว 
หรือ เม่ือต้องการใช้ในการพยากรณ์  โดยลกัษณะของเส้นกราฟสามารถอธิบายถึงอตัราการ
เปล่ียนแปลงของข้อมลูได้คือ  

- ถ้าลกัษณะของเส้นกราฟได้ลกัษณะเส้นตรง หมายถึง  อตัราการเปล่ียนแปลงของ
ข้อมลูมีอตัราเปล่ียนแปลงคงท่ี (การเปล่ียนแปลงอยูใ่นลกัษณะสม ่าเสมอ) 

- ถ้าลกัษณะของเส้นกราฟได้ลกัษณะเส้นโค้ง หมายถึง  อตัราการเปล่ียนแปลงของ
ข้อมลูมีอตัราเปล่ียนแปลงไมค่งท่ี (การเปล่ียนแปลงอยูใ่นลกัษณะไมส่ม ่าเสมอ) 

         โดยแผนภาพเชงิเส้น แบง่เป็น 
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ก. แผนภาพเชิงเส้นเดี่ยว (Simple line chart) เป็นกราฟการเปรียบเทียบข้อมลูเพียงลกัษณะ  
        เดียว เชน่ 
 
ตัวอย่างที่ 14   กราฟแสดงราคาทองค าย้อนหลงัตัง้แตปี่ ค.ศ. 2000 – 2010 

 
ท่ีมา : www.kitco.com 

จากตวัอยา่งท่ี 14 จงตอบค าถามตอ่ไปนี  ้
1. จากกราฟราคาทองค าของเดือนมกราคม ค.ศ. 2006 มีราคาเทา่ไร 

ตอบ           
2. ราคาทองค าของเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 มากกวา่หรือน้อยกวา่เดือนมกราคม ค.ศ. 2001 
      ตอบ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kitco.com/
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ตัวอย่างที่ 15 กราฟแสดงจ านวนนกัทอ่งเท่ียวตัง้แตปี่ 2542 ถึง  2551      

 
ท่ีมา : สว่นศกึษาและวิจยัอทุยานแหง่ชาติ กรมอทุยานแหง่ชาติ 

จากตวัอยา่งท่ี 15 จงตอบค าถามตอ่ไปนี  ้
1. จากเส้นกราฟท่ีได้จ านวนนกัทอ่งเท่ียวปีใดมากท่ีสดุ  

                      ตอบ   
2. จากเส้นกราฟแนวโน้มจ านวนนกัทอ่งเท่ียวจะเป็นอยา่งไร  
         ตอบ  

ข. แผนภาพเชิงเส้นซ้อน  (Multiple line chart )  เป็นกราฟการเปรียบเทียบข้อมลูตัง้แต ่ 2
ลกัษณะขึน้ไป เชน่ 

ตัวอย่างที่ 16 กราฟแสดงยอดขายของร้านสยามเดือน ม .ค. – ม.ิย. ปี 2550 และปี 2551 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย .
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ตัวอย่างที่ 17  กราฟแสดงการเจริญเตบิโตของเพศชายอาย ุ0 – 2 ปี 

 
ท่ีมา : nutrition.anamai.moph.go.th 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. กลัยา วานิชย์บญัชา. หลักสถติ ิ, กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2551. 
2. วิสาข์  เกษประทมุ. ความน่าจะเป็นและสถติิเบือ้งต้น , กรุงเทพ ฯ : ส านกัพิมพ์ พฒันาศกึษา , 2539.  
3. http://www.smj.ejnal.com 
4. http://www.dumex.co.th/ 
 

http://www.smj.ejnal.com/
http://www.dumex.co.th/
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ค าถามเพื่อทบทวนสัปดาห์ที่ 5 
1. ถ้านกัศกึษาต้องการน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัราคาหุ้นควรน าเสนอข้อมลูด้วยวิธีได  

ตอบ  
2. ถ้านกัศกึษาต้องการน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนนกัศกึษาแตล่ะคณะ โดยจ าแนกตามเพศ 

นกัศกึษาสามารถน าเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภมูิวงกลมได้หรือไม่ 
      ตอบ  
3. จากตวัอยา่งท่ี 12 จ านวนประชากรในจงัหวดัใดท่ีมีจ านวนมากเป็นอนัดบัสองรองจาก

กรุงเทพ ฯ  
      ตอบ  
4. จากตวัอยา่งท่ี 14 แนวโน้มราคาทองค าอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอยา่งไร 
      ตอบ  
5. จากตวัอยา่งท่ี 17 ถ้าเดก็ชายเคนอายขุวบคร่ึง น า้หนกั 13 กิโลกรัม สว่นสงู 85 เซนตเิมตร 

แสดงวา่เดก็ชายเคนมีน า้หนกัและสว่นสงูเป็นอยา่งไร  
      ตอบ  
  


