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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 1

1
CHAPTER

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนังสือ "Excel Statistic Analysis" ซึ่งจะพาท่าน

ไปเรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ส�าหรับงานโครงงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การ

ศึกษาอิสระ และงานวิจัยต่างๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์ 

ก่อนที่จะให้ผู้อ่านได้รู้จักกับการใช้ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขอทบทวนความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับ

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เป็นไปได้อย่างราบรื่น

ความรูเ้บือ้งต้นทีเ่ก่ียวกบัการวเิคราะห์ข้อมลูทีค่วรรูก้ค็อื ความรูพ้ืน้ฐานทางสถตินิัน่เอง ท่านผูอ่้านคง

สงสยัว่าการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วข้องกบัสถติอิย่างไร ท�าไมเราต้องทบทวนความรูพ้ื้นฐานทีเ่กีย่วกบัสถติิ เพราะว่า 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหนึ่งในระเบียบวิธีการทางสถิติ จึงมีความจ�าเป็นที่ผู้อ่านต้องมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ

สถิติ เพื่อน�าไปสู่การเลือกใช้วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

รู้จักกับสถิติ
ผู้อ่านคงเคยได้ยินค�าว่าสถิติกันมาแล้ว แต่พอจะทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วสถิติมีความหมายว่า

อย่างไร และมีกี่ประเภทกันแน่

ความหมายของสถิติ
เราจ�าแนกความหมายของสถิติออกเป็น 2 ความหมายคือ

|	ความหมายที่ 1 เป็นความหมายที่ผู้อ่านทุกท่านคงนึกถึงเสมอนั่นคือ สถิติในฐานะที่เป็นตัวเลข

หรือข้อมูล หมายถึง ตัวเลขที่แทนจ�านวนหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ เช่น สถิติจ�านวนผู้

ประสบปัญหาน�า้ท่วมในปี พ.ศ. 2554 สถติจิ�านวนประชากรในประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 เป็นต้น

|	ความหมายที่ 2 คงเป็นเรื่องที่ผู้อ่านคงนึกไม่ถึงนั่นคือ สถิติในฐานะที่เป็นศาสตร์ หมายถึง วิชา

ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การน�าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลหรือการสรุปผลข้อมูล
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ประเภทของสถิติท้ัง 2 ประเภทเป็นส่วนส�ำคัญในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้อ่ำนจะเห็นรำยละเอียด

อีกคร้ังในหัวข้อกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ประเภทของสถิติ
เราสามารถแบ่งประเภทของสถิติได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นวธิกีารทางสถิติท่ีบรรยายลกัษณะของข้อมูล หรอื

การแจกแจงข้อมูลตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยที่ไม่ต้องน�าทฤษฎีความน่าจะเป็น (ทฤษฎี

ความน่าจะเป็น : เป็นทฤษฎีส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ) เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การหา

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความถี่ ร้อยละ 

การน�าเสนอข้อมูลในรูปของตาราง แผนภาพ แผนภูมิต่างๆ เป็นต้น

2. สถิติอนุมานหรือการอนุมานเชิงสถิติ (Inference Statistics) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสรุปลักษณะ

บางประการของประชากร เช่น การประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือต่อปีของคนในวัยท�างาน 

การทดสอบสมมติฐานที่ว่าผู้ชายมีรายได้มากกว่าผู้หญิง เป็นต้น

รู้จักกับข้อมูลและประเภทของข้อมูล
เมื่อผู้อ่านรู้จักความหมายและประเภทของสถิติแล้ว อีกเรื่องท่ีมีความส�าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล

ก็คือ ตัวข้อมูลนั่นเองว่ามีความหมายและมีก่ีประเภทกันแน่ เนื่องจากการจ�าแนกประเภทของข้อมูลได้อย่าง 

ถูกต้อง จะเป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมลู (Data) หมายถึง ข้อเทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้องกบัคน พืช สัตว์ และส่ิงของ ข้อมูลอาจจะอยูใ่นรปูของ

ข้อความหรือตัวเลขก็ได้ เช่น ปริมาณข้าวที่ประเทศไทยผลิตได้ในปี พ.ศ. 2555 เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อความ เป็นต้น

ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมเพือ่วเิคราะห์จะประกอบด้วยข้อมลูหลายๆ ประเภทรวมกนั การแบ่งประเภทของ

ข้อมูลจึงมีความส�าคัญ เพราะข้อมูลบางประเภทจะวิเคราะห์ได้เพียงบางวิธีเท่านั้น เราจึงพิจารณาแบ่งข้อมูล

ตามลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้

การแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูล
การแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูล จะแบ่งได้ 2 ชนิดดังนี้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่จะใช้ข้อมูลเป็นผู้เก็บรวบรวม

เอง ซึ่งอาจจะเก็บด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ หรือให้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลปฐมภูมิจะ

เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก และข้อมูลที่ได้

ยังเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ 
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กำรก�ำหนดค่ำจะก�ำหนดเป็นค่ำอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้อ่ำน เพรำะตัวเลขเหล่ำนี้ไม่สำมำรถน�ำมำ

ค�ำนวณได้ เพียงแต่เป็นกำรก�ำหนดค่ำให้กับข้อมูล และควำมสะดวกในกำรคีย์ข้อมูลเท่ำนั้น (ซึ่ง 

ผู้อ่ำนจะเข้ำใจย่ิงขึ้นในบทท่ี 3)

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้รวบรวมเอง แต่มีหน่วยงานหรือผู้อื่น

เก็บรวบรวมไว้แล้ว และมักจะเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นมาแล้ว ผู้ใช้สามารถน�ามา

ใช้ได้เลย จึงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แต่บางครั้งข้อมูลทุติยภูมิจะไม่ตรงกับความต้องการ

หรอืมีรายละเอยีดไม่เพยีงพอ นอกจากนัน้ผูใ้ช้จะไม่ทราบถงึข้อผดิพลาดของข้อมลู ซึง่อาจจะท�าให้ 

ผู้ที่น�ามาใช้สรุปผลผิดพลาดไปด้วย ผู้ที่น�าข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

การแบ่งประเภทของข้อมูลตามมาตรของการวัด
การแบ่งประเภทของข้อมูลตามมาตรของการวัด จะแบ่งได้ 4 ชนิดดังนี้

1. มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดค่าที่ง่ายที่สุดหรือสะดวกต่อการใช้มากที่สุด 

เพราะเป็นการแบ่งกลุ่มของข้อมูลเพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์ โดยการแบ่งกลุ่มจะถือว่าแต่ละ

กลุ่มจะมีความเสมอภาคกันหรือเท่าเทียมกัน ค่าที่ก�าหนดให้แต่ละกลุ่มจะไม่มีความหมาย และ

ไม่สามารถน�ามาค�านวณได้ 

ตวัอย่างเช่น เพศม ี2 ค่าคอื ชายและหญงิ การจ�าแนกเพศอาจจะก�าหนดค่าได้ 2 ค่าคอื ถ้า 0 หมายถงึ  

เพศชาย ถ้า 1 หมายถึง เพศหญิง แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเพศใดมีค่ามากกว่ากัน เป็นต้น

2. มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) เป็นการวัดที่แสดงว่าข้อมูลท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มจะมีความ 

แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากล�าดับด้วยนั่นคือ สามารถบอกได้ว่ากลุ่มใดดีกว่ากัน หรือกลุ่มใดที่ 

มากกว่าหรือน้อยกว่ากัน แต่ไม่สามารถบอกปริมาณความมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ว่าเป็นเท่าใด 

และค่าที่ก�าหนดให้แต่ละกลุ่มไม่สามารถน�ามาค�านวณได้ 

ตัวอย่างเช่น ค�าถามที่ว่า “ท่านอยากท�าอะไรเมื่อมีวันหยุดพิเศษ” โดยให้เรียงล�าดับตามที่ต้องการจะ

ท�ามากที่สุด 5 อันดับดังนี้ 

|	ล�าดับที่ 1 ดูทีวีที่บ้าน 

|	ล�าดับที่ 2 ไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด 

|	ล�าดับที่ 3 ไปดูภาพยนตร์

|	ล�าดับที่ 4 ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า

|	ล�าดับที่ 5 ไปเล่นกีฬา 

จากข้อมูลล�าดับข้างต้นจะพบว่า ท่านนี้ชอบดูทีวีที่บ้านมากกว่าไปพักผ่อนต่างจังหวัด แต่ไม่ทราบว่า

ชอบมากกว่าขนาดไหนนั่นเอง เป็นต้น



Excel Statistic Analysis4

3. มาตรวัดแบบช่วงหรือมาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดที่แบ่งสิ่งที่ศึกษา

ออกเป็นระดับหรือเป็นช่วงๆ โดยแต่ละช่วงมีขนาดหรือระยะห่างเท่ากัน ท�าให้สามารถบอก 

ระยะห่างของช่วงได้ อีกทั้งยังบอกได้ว่ามากหรือน้อยกว่ากันเท่าไร จึงท�าให้มีความแตกต่างกันใน

เชิงปริมาณ เช่น อุณหภูมิ คะแนนสอบ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สามารถบวก ลบได้ แต่คูณ หารไม่ได้ แต่

ศูนย์ของข้อมูลชนิดนี้เป็นศูนย์สมมติ ไม่ใช่ศูนย์แท้

ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ไม่ได้หมายความว่า ณ จุดนั้นไม่มีความร้อนอยู่เลย หรือ

การที่นักศึกษาสอบได้คะแนน 0 คะแนน ก็ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาไม่มีความรู้เลย แต่เป็นเพียงตัวเลขที่

บอกว่านักศึกษาท�าข้อสอบนั้นไม่ได้นั่นเอง

4. มาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นการวัดที่ละเอียดและสมบูรณ์ที่สุดที่สามารถบอกความ

แตกต่างในเชิงปริมาณได้ โดยแบ่งสิ่งที่ศึกษาออกเป็นช่วงๆ เหมือนมาตรวัดอันตรภาคที่แต่ละช่วง

มีระยะห่างเท่ากัน แต่ศูนย์ของข้อมูลชนิดนี้เป็นศูนย์แท ้ ซ่ึงหมายถึง ไม่มีอะไรเลย หรือมีจุดท่ี 

เริม่ต้นทีแ่ท้จริงนัน่เอง และสามารถน�าตัวเลขนีม้าบวก ลบ คณู หารได้ เช่น ความยาว เวลา เป็นต้น

ตารางแสดงคุณสมบัติของมาตรวัดในระดับต่างๆ

ระดับของมาตรวัด
คุณสมบัติ

แบ่งเป็น
กลุ่มๆ ได้

สามารถบอก
ลำาดับได้

แบ่งเป็นช่วง
เท่าๆ กันได้

บวก ลบได้ คูณ หารได้ มีศูนย์สัมบูรณ์

มาตรวดันามบญัญตัิ P - - - - -

มาตรวัดอันดับ P P - - - -

มาตรวัดอันตรภาค P P P P - -

มาตรวัดอัตราส่วน P P P P P P

มำตรวัดนำมบัญญัติและมำตรวัดอันดับจัดเป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ ส่วนมำตรวัดอันตรภำคและ

มำตรวัดอัตรำส่วนจัดเป็นข้อมูลเชิงปริมำณ

การแบ่งประเภทของข้อมลูแบ่งตามลกัษณะของข้อมลู
การแบ่งประเภทของข้อมลูแบ่งตามลกัษณะของข้อมลู จะแบ่งได้ 2 ชนดิดงันี้

1. ข้อมลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมลูทีจ่ดัได้ว่ามค่ีามากหรอืน้อย จงึแสดงเป็นตวัเลขได้ 

เช่น รายได้ อายุ ฯลฯ ซึง่แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคอื

|	ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าเป็นเลขจ�านวนเต็มที่มี 

ความหมาย เช่น จ�านวนหนงัสอื จ�านวนคน เป็นต้น

|	ข้อมลูแบบต่อเนือ่ง (Continuous Data) หมายถงึ ข้อมลูทีอ่ยูใ่นรปูตัวเลขทีม่ค่ีาได้ทกุค่าในช่วงที่

ก�าหนด และมคีวามหมายด้วย เช่น ส่วนสงู น�า้หนกั เป็นต้น

2. ข้อมลูเชงิคณุภาพ (Qualitative Data หรอื Categorical Data) เป็นข้อมลูทีอ่ยูใ่นรปูของข้อความจึง

ไม่สามารถระบุได้ว่ามากหรือน้อย เช่น ลักษณะสินค้า คุณภาพสินค้า อาชีพ เพศ เป็นต้น
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ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับสถิติที่ควรรู้
ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติที่ผู้อ่านควรรู้ เพื่อใช้ในบทเรียนถัดไปมีดังนี้

1. ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่เราสนใจศึกษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคน 

สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เราสนใจศึกษา เช่น การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองของ

นักศึกษาไทย ประชากรคือ นักศึกษาทั้งหมดในประเทศนั่นเอง

2. ตวัอย่าง (Sample) หมายถงึ ประชากรจ�านวนหนึง่ทีไ่ด้ถกูเลอืกออกมาเป็นตวัแทนของประชากร

ทั้งหมดที่เราสนใจศึกษา เช่น ในการส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ในการจัดการประชุมเอเปค ประชากรคือ คนในประเทศไทยทั้งหมด แต่เนื่องจากเราไม่สามารถ

สอบถามคนทั้งประเทศได้ ดังนั้น จึงเลือกคนเพียงบางส่วนมาเป็นผู้ตอบหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งในที่นี้ตัวอย่างคือ คนในประเทศไทยที่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง เป็นต้น

3. พารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง ค่าคงที่ที่รวบรวมหรือค�านวณได้จากประชากรที่ต้องการ

ศึกษา 

4. ค่าสถิติ (Statistic) หมายถึง ค่าคงที่ที่รวบรวมหรือค�านวณได้จากตัวอย่างที่ศึกษา

ความหมาย
สัญลักษณ์

ค่าพารามิเตอร์ ค่าสถิติ

ค่าเฉลี่ย  (อ่านว่า มิว)  (อ่านว่า เอ็กซ์บาร์)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (อ่านว่า ซิกมา)  (อ่านว่า เอส)

ความแปรปรวน  (อ่านว่า ซิกมาสแควร์)  (อ่านว่า เอสสแควร์)

สัดส่วน  (อ่านว่า พี)  (อ่านว่า พีแคปหรือพีแฮท)

สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์  (อ่านว่า โรล)  (อ่านว่า อาร์)

ประชากร

ตัวอย่าง
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ในการท�าวิจัยเรื่องหนึ่งเริ่มต้นด้วยปัญหาที่เราสนใจ จากนั้นศึกษาว่าประชากรที่เราสนใจคือใคร เรา

เกบ็ข้อมลูทัง้หมดของประชากรได้หรอืไม่ ถ้าค่าคงทีต่่างๆ ทีไ่ด้จากประชากรจะเรยีกว่า พารามเิตอร์ ซึง่การสรปุ

ข้อมูลจากค่าคงที่นั้นเรียกว่า สถิติพรรณนา

แต่ถ้าเก็บข้อมูลทั้งหมดของประชากรไม่ได้ ต้องมีการสุ่มตัวอย่าง แล้วได้ตัวอย่างออกมาจ�านวนหนึ่ง 

ค่าคงที่ต่างๆ ที่ได้จากตัวอย่างจะเรียกว่า ค่าสถิติ ซึ่งการสรุปข้อมูลจากค่าคงที่นั้นเรียกว่า สถิติพรรณนา แต่

ถ้าต้องการสรุปข้อมูลจากตัวอย่างไปสู่ประชากรจะเรียกว่า สถิติอนุมาน

ถ้าเราต้องการศึกษารายได้เฉล่ียของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย A พบว่าประชากรคือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัย A ทุกคน แต่เนื่องจากด้วยเวลาและงบประมาณมีจ�ากัด เราคงไม่สามารถเก็บข้อมูลจากนักศึกษา

มหาวิทยาลัย A ทุกคนได้ จึงสุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัย A บางคนมาเป็นตัวอย่างของเรา ซึ่งจากการ

สอบถามพบว่า รายได้เฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัย A บางคนมีค่าเป็น 4,700 บาท ค่าเฉลี่ยที่ได้จัดเป็น

ค่าสถิติ เพราะเป็นค่าที่ค�านวณได้จากตัวอย่าง แต่ถ้าสมมติว่าเราเก็บนักศึกษามหาวิทยาลัย A ทุกคนได้รายได้

เฉลี่ยเป็น 4,500 บาท ค่าเฉลี่ยที่ได้จัดเป็นพารามิเตอร์ เพราะเป็นค่าที่ค�านวณได้จากประชากร
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเราสามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธีดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนประวัติ การลงทะเบียน การรายงาน เช่น โรงพยาบาล สถาน

ศึกษา กองทะเบียนราษฎร์ รายงานการซื้อขายหุ้น เป็นต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส�ารวจหรือการแจงนับ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

|	การส�ามะโน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกคนในประชากร เช่น ส�ามะโนประชากร ซึ่งจะ

ท�าทกุๆ 10 ปี การส�ารวจความคดิเหน็ในการท�างานในระบบราชการ ซึง่ถ้าเราสอบถามทกุคน

ที่ท�างานในหน่วยงานราชการ จะเรียกว่า การท�าส�ามะโน เป็นต้น

|	การส�ารวจตวัอย่าง เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูบางส่วนจากประชากร เช่น การท�าโพลล์ เป็นต้น

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการทดลอง เช่น การ

ทดลองทางการแพทย์ การทดลองทางการเกษตร เป็นต้น

การน�าเสนอข้อมูล
หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว เราจะต้องน�าเสนอข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาในรูปแบบต่างๆ 

เชน่ การน�าเสนอข้อมลูในรปูแบบบทความ ตาราง แผนภมู ิแผนภาพ หรือกราฟ เปน็ต้น ซึ่งจะน�าเสนอข้อมลูใน 

รูปแบบใด จะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล

การน�าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
ถ้าข้อมูลที่ต้องการน�าเสนอเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จะมีวิธีการน�าเสนอข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น 

บทความ ตาราง และแผนภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การนำาเสนอข้อมูลโดยใช้บทความ
การน�าเสนอข้อมูลโดยใช้บทความ เป็นการน�าเสนอข้อมลูโดยใช้ตวัเลขประกอบข้อความในการน�าเสนอ

ข้อมูล โดยข้อความที่น�าเสนอต้องมีความสอดคล้อง ต่อเนื่อง สั้น กระชับ และอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่การน�าเสนอ

ข้อมูลรูปแบบนี้ไม่ค่อยนิยมเนื่องจากไม่เห็นภาพ ตัวอย่างเช่น 

|	“น�้าตาลที่จ�าหน่ายเพ่ือบริโภคภายในประเทศไทยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 รวมทั้งหมด 

966,079 กระสอบ โดยแบ่งเป็นน�้าตาลทรายขาวธรรมดา 625,772 กระสอบ น�้าตาลทราย

ขาวบริสุทธิ์ 340,307 กระสอบ” 

|	“ยอดขายสินค้าในปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งหมด 10,057 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นครึ่งปีแรก 703 

ล้านบาท ครึ่งปีหลัง 354 ล้านบาท”

จะเห็นได้ว่าการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไม่มีความน่าสนใจ และไม่สามารถเห็นความ 

แตกต่างได้ชัดเจน
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การนำาเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง
การน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง เป็นการน�าเสนอข้อมลูโดยจัดเรยีงข้อมลูตามลกัษณะต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 

และน�าตัวเลขมาจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อให้อ่านง่าย โดยแบ่งตารางที่น�าเสนอข้อมูลได้เป็น 3 ประเภทคือ

1. ตารางทางเดียว (One–Way Table) เป็นตารางที่จ�าแนกข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

ดังตารางที่ 1

ตารางที ่1 จ�านวนของลกูจ้างภาคเอกชนและภาครฐับาลทีไ่ด้รบัผลประโยชน์เพิม่เตมิไตรมาส 3 พ.ศ. 

2551 (หน่วย : คน)

ผลประโยชน์เพิ่มเติม จำานวน

ยอดรวม 5,423,500

โบนัส 144,400

ค่าล่วงเวลา 1,879,900

เงินสดอื่นๆ 2,566,000

อาหาร 1,472,100

เสื้อผ้า 139,600

ที่อยู่อาศัย 737,600

อื่นๆ 652,800

แหล่งทีม่า : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2551 ส�านกังานสถติิแห่งชาติ

2. ตารางสองทาง (Two–Way Table) เป็นตารางที่จ�าแนกย่อยตามลักษณะของข้อมูล 2 ด้านดัง

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จ�านวนผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามสถานที่อยู่ก่อนย้ายและภาคที่อยู่

ในปัจจุบัน พ.ศ. 2549 (หน่วย : คน)

ภาคที่อยู่ปัจจุบัน รวม
ภาคที่อยู่ก่อนย้าย

กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้ ต่างประเทศ

ยอดรวม 1,062,155 440,641 234,754 95,179 183,474 50,031 58,077

กรงุเทพมหานคร 93,241 - 20,200 19,124 46,933 5,617 1,367

กลาง 249,931 80,736 - 43,311 111,676 8,677 5,531

เหนือ 181,595 77,873 70,141 - 12,413 6,447 14,721

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

474,883 256,754 130,095 24,986 - 29,290 33,758

ใต้ 62,505 25,278 14,318 7,758 12,451 - 2,699

แหล่งที่มา : การส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2549 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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3. ตารางหลายทาง (Multi–Way Table) เป็นตารางที่จ�าแนกย่อยลงไปตามลักษณะต่างๆ หลาย

ด้านดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 อัตราการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานของประชากร จ�าแนกตามเพศ ภาค และเขตการ

ปกครองไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2551 (หน่วย : ร้อยละ)

เพศ/เขตการปกครอง รวม
ภาค

กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

ยอดรวม 73.5 70.7 73.8 73.0 73.7 74.9

ชาย 81.5 79.0 81.7 80.0 82.3 83.2

หญิง 65.8 63.6 66.4 66.2 65.3 66.9

ในเขตเทศบาล 70.8 70.7 72.5 69.5 69.5 70.6

ชาย 78.6 79.0 80.0 76.3 77.2 78.8

หญิง 63.8 63.6 65.7 63.3 62.2 63.0

นอกเขตเทศบาล 74.6 - 74.4 73.9 74.5 76.3

ชาย 82.8 - 82.5 80.9 83.2 84.6

หญิง 62.8 - 66.7 67.0 65.9 68.2

แหล่งที่มา : การส�ารวจภาวะการมีงานท�าของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2551 ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ

การนำาเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ
การน�าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ เป็นการน�าเสนอข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งจะเห็นลักษณะความ

แตกต่างของข้อมูลอย่างชัดเจน โดยทั่วไปมีวิธีที่นิยมใช้ 3 วิธีดังนี้

1. แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) แผนภูมิแท่งที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมี 3 ชนิดคือ

|	แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว (Simple Bar Chart) เป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล

เพียงลักษณะเดียวเท่านั้น
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|	แผนภมูแิท่งเชงิซ้อน (Multiple Bar Chart) เป็นแผนภมูแิท่งทีแ่สดงการเปรยีบเทยีบลกัษณะ

ของข้อมูลตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป

|	แผนภมูแิท่งบวกลบ (Plus-Minus Bar Chart) เป็นแผนภมูแิท่งทีใ่ช้แสดงการเปรียบเทยีบ

ข้อมลูทีแ่สดงด้วยจ�านวนบวกและจ�านวนลบ เช่น เงนิก�าไรของการค้า (ถ้าขาดทนุเป็นจ�านวน

ลบ) ดลุการช�าระเงนิ (ถ้าขาดดลุเป็นจ�านวนลบ) การเพ่ิมของประชากร (ถ้าลดลงเป็นจ�านวน

ลบ) เป็นต้น

2. แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) เป็นการแสดงข้อมูลในรูปวงกลม โดยจะแบ่งวงกลมเป็นส่วนย่อยๆ 

ตามสัดส่วนของลักษณะต่างๆ ซึ่งเนื้อที่ในวงกลมจะเป็น 100%
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3. แผนภูมิรูปภาพ (Pictogram) เป็นแผนภูมิที่แสดงข้อมูลโดยใช้รูปภาพ ซึ่งรูปภาพที่น�าเสนออาจ

เป็นรูปที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ได้ โดยรูปที่ไม่สมบูรณ์จะแสดงปริมาณเป็นสัดส่วนกับรูปที่สมบูรณ์

การน�าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
เมื่อผู้อ่านทราบแล้วว่าข้อมูลที่ต้องการน�าเสนอเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้อ่านสามารถเลือกวิธีการ 

น�าเสนอได้หลากหลายวิธี เช่น การแจกแจงความถี่ แผนภาพ และกราฟ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การนำาเสนอข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เป็นการน�าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวม

มาเป็นจ�านวนมาก น�ามาจัดเป็นกลุ่มหรือจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยการแจกแจงความถี่สามารถท�าได้ 2 วิธีคือ

1. การแจกแจงความถี่ด้วยตาราง ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 

|	ตารางแจกแจงความถี่ชนิดไม่จัดกลุ่ม เป็นการน�าข้อมูลท้ังหมดมาจัดเรียงตามล�าดับค่าของ

ข้อมูล ซึ่งจะเรียงล�าดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้ เมื่อเรียงล�าดับแล้วจึง

พิจารณาว่าข้อมูลแต่ละตัวมีค่าซ�้ากันมากน้อยเพียงใด และแสดงเป็นความถี่ของข้อมูลน้ันๆ 

ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 คะแนนสอบของนักเรียน 20 คน

คะแนน จำานวนนักเรียน

1 3

3 5

5 8

8 3

10 1

หมายเหตุ : กำาหนดให้ 1 รูปแทนผลไม้ 5 ผล
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|	ตารางแจกแจงความถีช่นดิจดักลุม่ เป็นการน�าข้อมลูท้ังหมดมาจดักลุม่ข้อมลูตามล�าดบัค่าของ

ข้อมูล แล้วพิจารณาว่าข้อมูลใดจัดอยู่ในกลุ่มใด ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ข้อมูลอายุการใช้งานของหลอดวิทยุ 400 หลอด

อายุใช้งาน (ชั่วโมง) จำานวนหลอด

200–299 15

300–399 45

400–499 57

500–599 76

600–699 69

700–799 63

800–899 47

900–999 23

1,000–1,099 5

นอกจากการแจกแจงความถี ่เพือ่จะแสดงว่าข้อมลูหรอืชัน้ของข้อมลูมจี�านวนข้อมลูท่ีซ�า้กนัมากน้อย

เพียงใดแล้ว ยังอาจเกิดรายละเอียดของความถี่ได้อีก 3 ลักษณะคือ ความถี่สะสม ความถี่สัมพัทธ์ และความถี่

สะสมสัมพัทธ์

|	การแจกแจงความถี่สะสม (Cumulative Frequency Distribution) เป็นการรวมความถี่ของ

แต่ละชั้นเข้าด้วยกัน สามารถสร้างได้ 2 แบบคือ จากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามาก

|	การแจกแจงความถีส่มัพทัธ์ (Relative Frequency) เป็นความถีส่มัพทัธ์ของชัน้ที ่i คอื ความถี่

ของข้อมูลชั้นที่ i หารด้วยความถี่ทั้งหมด

|	การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ (Relative Cumulative Frequency) ความถี่สะสมสัมพัทธ์

ของชั้นที่ i คือ ความถี่สะสมของข้อมูลชั้นที่ i หารด้วยความถี่ทั้งหมด

2. การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ ซึ่งมี 3 วิธี

|	ฮิสโตแกรม (Histogram) เป็นการน�าเสนอข้อมูลที่น�าข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่มาท�า

เป็นภาพโดยใช้แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งความกว้างของแท่งส่ีเหลี่ยมในแกนนอนแบ่งออกเป็น

ช่วงๆ ตามความกว้างของชั้นแต่ละชั้น ในกรณีที่ความกว้างของแต่ละชั้นเท่ากัน ความสูงของ

แท่งสี่เหล่ียมแต่ละแท่งจะเป็นความถ่ีของชั้น และให้จุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นเป็นจุดกึ่งกลาง

ของแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งดังรูป
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|	รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ (Frequency Polygon) เป็นการน�าเสนอข้อมูลให้เห็นเด่นชัด 

ยิ่งขึ้น โดยการลากเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างค่ากึ่งกลางชั้นของฮิสโตแกรม แต่จะต้องเพ่ิม 

ฮิสโตแกรมอีก 2 ชั้นคือ ชั้นต�่าสุดและชั้นสูงสุด ซึ่งชั้นที่เพิ่มอีก 2 ชั้นนั้นมีค่าความถี่เป็นศูนย์

ดังรูป

เกรดเฉลี่ยสะสมที่ใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ยสะสมที่ใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัย
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|	เส้นโค้งความถี ่(Frequency Curve) เป็นเส้นโค้งท่ีเกดิจากการปรบัเส้นของรปูหลายเหลีย่ม

ของความถีใ่ห้เรยีบขึน้ โดยให้พืน้ทีใ่ต้เส้นโค้งความถีเ่ท่ากบัพืน้ทีใ่นรปูหลายเหลีย่มของความถี่ 

ดังรูป

การนำาเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพ
การน�าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพ ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 2 วิธีคือ แผนภาพล�าต้นและใบ (Stem 

and Leaf Display) และแผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)

1. แผนภาพล�าต้นและใบ (Stem and Leaf Display) เป็นวธีิการน�าเสนอข้อมลูทีค่ล้ายกบัฮสิโตแกรม 

แต่อยูใ่นแนวนอนและให้รายละเอยีดมากกว่า เน่ืองจากใช้ค่าของข้อมูลจริงทกุค่า ท�าให้สามารถเหน็

ลกัษณะทีแ่ท้จรงิของข้อมลูได้ โดยแผนภาพล�าต้นและใบจะแบ่งข้อมลูตามแนวตัง้ออกเป็น 2 ส่วนคอื 

ด้านซ้ายเป็นล�าต้นและด้านขวาเป็นใบ โดยก�าหนดให้ด้านซ้ายเป็นข้อมลูหลกัทีส่งูกว่า และด้านขวาเป็น

ข้อมูลหลกัทีต่�า่กว่า ตวัอย่างดงัรปู

เกรดเฉลี่ยสะสมที่ใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัย
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2. แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) เป็นการน�าเสนอข้อมลูทีแ่สดงให้เหน็ถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปร 2 ตัวว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด ตัวอย่างดังรูป

การนำาเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟ
การน�าเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟ โดยทั่วไปมีวิธีที่นิยมใช้กัน 2 วิธีคือ กราฟเส้น (Line Graph) และ 

Box Plot

1. กราฟเส้น (Line Graph) เป็นการน�าเสนอข้อมูลที่ท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ชัดเจน  

ส่วนมากมักจะใช้กับข้อมูลที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ดังนั้น เมื่อเวลาเปลี่ยนไปจะเห็นได้

ชัดเจนว่าข้อมูลนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยกราฟเส้นจะแบ่งเป็น 3 ชนิดดังนี้

|	กราฟเส้นเชิงเดี่ยว (Simple Line Graph) เป็นกราฟท่ีแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโดย

พิจารณาลักษณะข้อมูลเพียงลักษณะเดียว ตัวอย่างดังรูป
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|	กราฟเส้นเชิงซ้อน (Multiple Line Graph) เป็นกราฟท่ีแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโดย

พิจารณาลักษณะข้อมูลตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป ตัวอย่างดังรูป

|	กราฟเส้นหลายส่วนประกอบ เป็นกราฟเส้นเชิงเดีย่วท่ีสามารถแสดงรายละเอยีดส่วนย่อยของ

ข้อมูลแต่ละส่วน ตัวอย่างดังรูป

2. Box Plot เป็นกราฟที่สรุปลักษณะข้อมูลโดยแสดงการกระจายและความเบ้ของข้อมูล ซึ่งจะต้อง

ทราบค่าสถิติ 5 ค่าคือ ค่าสูงสุดของข้อมูล ค่าต�่าสุดของข้อมูล ค่าควอไทล์ที่ 1 ค่าควอไทล์ที่ 2 

และค่าควอไทล์ที่ 3 ตัวอย่างดังรูป






