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รายวชิา ๑๑๓ – ๑๐๙ การใชภ้าษาไทยเพื่อการน าเสนอ                                                   สัปดาห์ท่ี ๙ การอ่านและการน าเสนอขอ้มูลทางสถิติ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๔                                                                                   เรียบเรียงโดย อ.สุภารัตน์  ศุภภคัวรุ์จา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การอ่านและการน าเสนอข้อมูลทางสถิต ิ

การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ  (Statistical  Data  Presentation )   
               การน าเสนอขอ้มูลทางสถิติ คือ  การน าขอ้มูลสถิติท่ีไดร้วบรวมไวเ้ผยแพร่ใหผู้ท่ี้สนใจขอ้มูล  ไดมี้โอกาสศึกษา
ผลงานของตนท่ีไดร้วบรวมมา  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย  

การน าเสนอข้อมูลทางสถิติมี  ๔ วธีิ  

๑. การน าเสนอเป็นรูปบทความ  (Text  Presentation)  
 
การน าเสนอเป็นรูปบทความ  (Text  Presentation)  เป็นวธีิน าเสนอท่ีง่ายท่ีสุดในกรณีท่ีมีขอ้มูลนอ้ย 

 ลกัษณะการน าเสนอเป็นการบรรยายสั้น ๆ ปนไปกบัตวัเลขท่ีตอ้งการเสนอมกัจะปรากฏในรายการวทิยุ
โทรทศัน์  หรือสรุปรายงานต่าง ๆ เช่น  

“ราคาค่าโดยสารรถตู้ของบริษัทรถทัวร์แห่งหน่ึง ไปนครสวรรค์   ๑๕๐  บาท  ไปกลับ  ๓๐๐  บาท   
มผีู้นิยมเดินทางคิดเป็น ๖๕ เปอร์เซ็นต์” 

๒. การน าเสนอในลกัษณะกึง่ตารางกึง่บรรยาย หรือ กึง่ข้อความกึง่ตาราง  (Graphic  Or Chart Presentation)  

                 การน าเสนอในรูปขอ้ความก่ึงตาราง  (Graphic  Or Chart Presentation)  เป็นวธีิท่ีเสนอขอ้มูลโดยแยกตวัเลข
ออกจากขอ้ความ  เพื่อใหเ้ห็นตวัเลขชดัเจนเพื่อเปรียบเทียบค่าไดเ้ห็นชดัเจนถึงความแตกต่าง  เช่น   

   การเดินทางท่องเท่ียวเกาะเป็นท่ีนิยมและมค่ีาใช้จ่ายแตกต่างกันไป ดังนี ้

รายการทวัร์ ราคา 

เกาะพงัน ๒๙,๐๐๐ 
เกาะช้าง ๙,๐๐๐ 

เกาะเสมด็ ๔,๙๐๐ 
เกาะพีพี ๑๘,๐๐๐ 

           แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวจะแตกต่างกันแต่ความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวไม่ต่างกัน 
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๓. การน าเสนอเป็นตาราง  (Tabular  Presentation)  

การน าเสนอเป็นตาราง  (Tabular  Presentation)  เป็นการน าเสนอโดยใชต้ารางแต่เพียงอยา่งเดียวไม่มี
บทความหรือการขยายความต่อ  ในตารางจะประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีจ าแนกออกตามประเภท (Categories)  หรือคิด
เป็นร้อยละ ซ่ึงเหมาะกบัการน าเสนอขอ้มูลท่ีมีรายการเป็นจ านวนมากและซ ้ า ๆ กนัโดยท่ีตวัเลขในตารางอาจเป็น
ขอ้มูลทางสถิติหรืออาจเป็นค่าสถิติก็ได ้ เช่น 

                     ตารางแสดงความนิยมของคนไทยท่ีนิยมใช้รถยีห้่องต่างๆ  (ร้อยละ)                

ความนิยมใช้รถยี่ห้องต่าง ๆ (ร้อยละ)  

TOYOTA ๗๕ 
HONDA ๖๐ 
ISUZU  ๕๐ 

MAZDA ๕ 
NISSAN  ๖๐ 

MISUBISHI ๕๐ 

๔. การน าเสนอโดยแผนภูมิ  (Chart  Presentation)           

การน าเสนอโดยแผนภูมิ   (Chart  Presentation)  เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลไดช้ดัเจนและจูงใจผูอ่้าน  จึงไดมี้
การน าเสนอโดยกราฟและแผนภูมิข้ึน   

๔. ๑   แผนภูมิแท่ง(Bar  Chart) เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ  ประกอบดว้ยรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  มีความยาวแต่ละรูปแปรตามขนาดของขอ้มูล เม่ือความกวา้งของทุก ๆ รูป
เท่ากนัหมด  เรียกรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้น้ีวา่ แท่ง (Bar)   เช่น 
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  ๔.๒  แผนภูมิกง  (Pie - Chart)  แผนภูมิรูปวงกลมเป็นรูปเปรียบเทียบค่าของตวัเลขดว้ยมุมท่ีจุดศูนยก์ลางของรูป
วงกลม  โดยเทียบ   =  ๑๐๐%  แลว้ค านวณหาวา่เปอร์เซ็นตจ์ะเป็นมุมก่ีองศา  มุมท่ีจุดศูนยก์ลางของรูป
วงกลม  ๑  เปอร์เซ็นต ์ กางเป็นมุมเท่ากบั  ๓.๖    

ตัวอย่าง       บริษทัแห่งหน่ึง  จา้งพนกังานท่ีมาจาก  ๕ ภาค ในจ านวนแตกต่างกนัตามตารางดงัน้ี   

  

 

 

๔.๓  แผนภูมิรูปภาพ  (Pictorial  Chart)  แผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิท่ีใชรู้ปภาพแทนตวัเลขจ านวน
หน่ึงของขอ้มูล  เช่น   

 

                ก ำหนดให้  แทนดอกไม้ ๑๐๐ ดอก 
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๔.๔   กราฟเส้น  (Graph)  เป็นกราฟท่ีเปรียบเทียบค่าของตวัเลขดว้ยจุดต่าง ๆ เป็นขอ้มูลของช่วงเวลา
หลาย ๆ ช่วง  การน าเสนอขอ้มูลโดยใชก้ราฟเส้นน้ีท าให้เห็นค่าความแตกต่างของแต่ละขอ้มูลไดช้ดัเจน เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการน าเสนอข้อมูลสถิต ิ
๑. การน าเสนอข้อมูลสถิติเร่ืองเดียว(ข้อมูลมีชุดเดียว)  นิยมใช้  แผนภูมิแทง่เชิงเดียว (Simple Bar Chart) หรือ ฮิสโตแกรม 
(Histogram)      ฮิสโตแกรมจะมีลกัษณะเหมือนแผนภูมิแท่งทุกประการ ต่างกนัเฉพาะตรงท่ีฮิสโตแกรมนั้นแต่ละแท่งจะ
ติดกนั  

 ๒.  การน าเสนอข้อมูลสถิติในเชิงเปรียบเทยีบ  ( เปรียบเทยีบข้อมูลตั้งแต่ ๒ ชุดขึน้ไป)   

       ควรน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิแท่งเชิงซ้อน (Multiple Bar Chart) ขอ้มูลสถิติท่ีจะน าเสนอดว้ยแผนภูมิแท่งตอ้งเป็น
ขอ้มูลประเภทเดียวกนัหน่วยของตวัเลขเป็นหน่วยเดียวกนัและควรใชเ้ปรียบเทียบขอ้มูลเพียง ๒ ชุดเท่านั้น  ซ่ึงอาจเป็น
แผนภูมิในแนวตั้งหรือแนวนอน ก็ไดส่ิ้งท่ีส าคญัตอ้งมีกุญแจ (Key) อธิบายวา่แท่งใดหมายถึงขอ้มูลชุดใดไวท่ี้กรอบล่าง
ของกราฟ  หรือ แผนภูมิเส้นหลายเส้น (Multiple Line Chart)  ถา้ตอ้งการเปรียบเทียบขอ้มูลสถิติหลายประเภทพร้อมๆกนั
ควรจะน าเสนอดว้ยแผนภูมิเส้นซ่ึงสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีมีหน่วยเหมือนกนัหรือมีหน่วยต่างกนัได ้
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ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

รายการอ้างองิ 

“การน าเสนอขอ้มูลทางสถิติ”  เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก http://www.bcbat.ac.th/teacher/lek/lekall/page13.html.เม่ือ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓. 

“การน าเสนอขอ้มูลทางสถิติ”  เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก http://301math.exteen.com/20080116/entry-4.เม่ือ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓. 

 “การน าเสนอขอ้มูลทางสถิติ”  เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2103. 

                                     เม่ือ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓. 

“การน าเสนอขอ้มูลทางสถิติ”  เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=202 . 

                                     เม่ือ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓. 

http://www.bcbat.ac.th/teacher/lek/lekall/page13.html.เมื่อ%20๑๕%20สิงหาคม%20๒๕๕๓
http://301math.exteen.com/20080116/entry-4
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2103
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=202

