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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2  (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

ครูผู&สอน
นายเจตวัตร   สวัสด์ิพาณิชย.

เว็บไซต.  http://www.jetavat.com

หน;วยที่ 3
เรื่อง ประมวลผลข&อมูล

หัวข�อในการเรียนรู�

1. ทําความเข�าใจวัตถุประสงค�ของการประมวลผลข�อมูล
2. การเก็บรวบรวมข�อมูล
3. การเตรียมข�อมูล
4. การประมวลผลข�อมูล
5. การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ
6. การทําข�อมูลให�เป)นภาพ

ความหมายของการประมวลผลข�อมูล
การประมวลผลข�อมูล คือ กระบวนการต.าง ๆ ที่

กระทําต.อข�อมูล เพื่อให�ได�ผลลัพธ�ที่สามารถนําไปใช�
ประโยชน�ได� หรือเพื่อแปรสภาพข�อมูลให�อยู.ในรูปแบบที่
ต�องการ ที่เรียกว.า สารสนเทศ

ซ่ึงขั้นตอนการประมวลผลข�อมูลเป)นพื้นฐานที่
สามารถนําไปประยุกต�ใช�กับเทคโนโลยีการบริหาร หรือการ
วิเคราะห�ข�อมูลต.าง ๆ ได�
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ข้ันตอนเบ้ืองต�นในการประยุกต�ใช�การประมวลผลข�อมูล มีดังน้ี

1. ทําความเข�าใจวัตถุประสงค�ของการประมวลผลข�อมูล
2. การเก็บรวบรวมข�อมูล
3. การเตรียมข�อมูล
4. การประมวลผลข�อมูล
5. การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ
6. การทําข�อมูลให�เป)นภาพ

1. ทําความเข�าใจวัตถุประสงค�ของการประมวลผลข�อมูล

ขั้นตอนน้ีเป)นขั้นตอนแรกที่สําคัญ ซ่ึงผู�วิเคราะห�ต�อง
ทําความเข�าใจวัตถุประสงค�ให�ถ.องแท� เพื่อนําไปสู.การต้ัง
ป=ญหา และหาคําตอบของป=ญหาได�อย.างถูกต�อง

หากนักเรียนเป>ดร�านขายสินค�า และต�องการทราบว.ากลุ.มลูกค�าเป?าหมายท่ี
เหมาะสมกับสินค�าในร�านของนักเรียน คือกลุ.มเป?าหมายใด โดยพิจารณาจาก เพศ 
ช.วงอายุ และการซ้ือส้ินค�าของลูกค�า นักเรียนสามารถกําหนดวัตถุประสงค�ของการ
วิเคราะห�ข�อมูล คือ “การหากลุ.มลูกค�าเป?าหมายท่ีเหมาะสมกับสินค�า” เพ่ือหาผลลัพธ�
ท่ีเป)นคําตอบว.า กลุ.มลูกค�าเป?าหมายท่ีเหมาะสมกับสินค�าคือ กลุ.มลูกค�าใด

ตัวอย'าง
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2.1 ความหมายของการเก็บรวบรวมข�อมูล
การเก็บรวบรวมข�อมูล (Data Collection) คือกระบวนการ

ได�มาซ่ึงข�อมูลเพื่อนําไปใช�ในการวิเคราะห� หรือประมวลผล โดย
เป)นขั้นตอนที่มีความสําคัญ และต�องกระทําด�วยความรอบคอบ 
เพื่อให�ได�มาซ่ึงข�อมูลที่สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของการวิเคราะห�
ข�อมูล

2.2 แหล'งท่ีมาของข�อมูล
ข�อมูล คือ ข�อเท็จจริง มีลักษณะข�อมูลได�หลากหลายรูปแบบ 

ขึ้นอยู.กับการจําแนกข�อมูล โดยข�อมูลสามารถมาได�จากหลายแหล.ง 
ได�แก. ข�อมูลจากบุคคล หน.วยงาน องค�กรต.าง ๆ ทั้งนี้แหล.งข�อมูลยัง
รวมถึง ข�อมูลจากภาพถ.าย ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ แผนภูมิ หรือ
แม�แต.วัตถุต.าง ๆ หากจําแนกข�อมูลตามแหล.งที่มา สามารถจําแนกได� 
2 ประเภท ดังนี้

    1) ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

    2) ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
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1) ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข�อมูลปฐมภูมิ  คือ การเ ก็บรวบรวมข�อมูลต.าง ๆ จาก

แหล.งที่มาของข�อมูลโดยตรง เพื่อให�ได�มาซ่ึงข�อมูลที่สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ของการวิเคราะห� และการประมวลผลข�อมูล 
ลําดับที่ คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ช่ือเล'น นํ้าหนัก ส'วนสูง

1 นาย นั่งเรียน เขียนไม.ทัน นั่งเล.น 50 165

2 นางสาว ยืนเรียน เสียงดัง ชมพู. 45 160

3 นาย ชาติไทย พัฒนา พัฒน� 60 170

4 นาย ขนม ของหวาน ขนม 80 170

5 นางสาว รักเรียน เรียนดี หนังสือ 55 185

2) ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข�อมูลทุติยภูมิ คือ ข�อมูลจากแหล.งข�อมูลที่มีผู�รวบรวมไว�แล�ว 

สามารถนําข�อมูลเหล.านั้นมาใช�งานได� ไม.ต�องรวบรวมข�อมูลใหม.ช.วย
ให�ประหยัดเวลา และค.าใช�จ.าย แต.การนําข�อมูลทุติยภูมิมาใช�งาน 
จําเป)นต�องนํามาจากแหล.งข�อมูลที่หน�าเชื่อถือได�เท.านั้น ยกตัวอย.าง 
แหล.งข�อมูลที่น.าเชื่อถือได�

1. Data.go.th

2. สํานักงานสถิติแห.งชาติ

ตัวอย'างข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
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2.3 คุณสมบัติของข�อมูลท่ีดี
ข�อมูลที่ดีจะต�องประกอบไปด�วยคุณสมบัติ ดังต.อไปนี้

คุณสมบัติ ลักษณะของคุณสมบัติ

1) ความถูกต�องแม.นยํา (Accuracy) ข�อมูลมีความถูกต�องแม.นยําสูง และความคลาดเคลื่อนน�อย

2) ความทันสมัย (Timeliness) ข�อมูลมีความทันสมัย เป)นป=จจุบัน ยกเว�นข�อมูลท่ีต�องการ
วิเคราะห�ข�อมูลย�อนหลัง

3) ความสมบูรณ�ครบถ�วน (Completeness) เป)นข�อมูลท่ีให�ข�อเท็จจริง (Facts) หรือสารสนเทศ 
(Information) ท่ีครบทุกด�านทุกประการ

4) ความกระชับ (Conciseness) ข�อมูลท่ีมีความกระชับ ชัดเจน ไม.กระจัดกระจาย

5) ตรงกับความต�องการของผู�ใช� (Relevance) ข�อมูลมีความตรงต.อความต�องการของผู�ใช�งาน

6) ความต.อเนื่อง (Continuity) ข�อมูลท่ีมีการเก็บข�อมูลอย.างสมํ่าเสมอ และต.อเนื่อง

2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล
1) วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลปฐมภูมิ สามารถเก็บได�หลายวิธี เช.น

การสัมภาษณ�
เป)นวิธี ท่ีนิยมเนื่องจาก

เก็บรวบรวมจากแหล.งข�อมูล
โดยตรง โดยผู�สัมภาษณ�ต�อง
ตั้งคําถามให�เหมาะสม ไม.พูด
ชี้แนะแนวคําตอบ

การสังเกตการณ�
เป)นการสังเกตพฤติกรรม 

มั ก ใ ช� ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร
สัมภาษณ� มีข�อจํากัดในด�าน
ของเวลาและอาจไม.ได�รับ
ความร.วมมือเท.าท่ีควร

การทดลอง
เป) นการ เ ก็บรวบรวม

ข�อมูลจากการปฏิบัติจริง มัก
ใช�ในงานท่ีไม.สามารถเก็บ
ข�อมูลจากวิธีอ่ืนได� ข�อมูลท่ีได�
จ ะ มี ค ว า ม ถู ก ต� อ ง แ ล ะ
น.าเชื่อถือสูง

2.5 วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล
2) วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมักจะอยู.ในรูปแบบของ สถิติ รายงาน 
เอกสาร บทความ หรือหนังสือต.าง ๆ ซึ่งควรพิจารณาดังนี้

พิจารณาความน;าเชื่อถือของแหล;งข&อมูล
พิจาณาหน�วยงานหรือบุคคลว�ามีความเชี่ยวชาญและจัดทําโดยใช!หลักวชิาการหรือไม�

1

เก็บรวบรวมข&อมูลจากหลายแหล;ง
เพ่ือเปรียบเทียบความถูกต!องของข!อมูล

พิจารณาว;าเปGนข&อมูลที่เปGนข&อความจริง
ข!อมูลท่ีเป)นความคิดเห็นหรือเจตคตมัิกเชื่อถือได!สูง แต�ข!อมูลความลับหรือข!อมูลท่ีผู!ตอบ
เสียประโยชน.จะเชื่อถือได!น!อย

ข&อมูลจากการสํารวจกลุ;มตัวอย;างควรผ;านการวิเคราะห.ทางสถิติ
ตรวจสอบวิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�าง ขนาดกลุ�มตัวอย�าง และวิธีการวิเคราะห.ว�าเหมาะสมหรือไม�

2

3

4
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3. การเตรียมข�อมูล (Data Preparation)
การเตรียมข�อมูล คือ กระบวนการที่กระทําต.อข�อมูลที่ได�จาก

ขั้นตอนการเก็บข�อมูล เพื่อปรับเปลี่ยนข�อมูลให�อยู.ในรูปแบบเดียวกัน 
ง.าย และเหมาะสมต.อการนําไปวิเคราะห�ผล ประมวลผลข�อมูล ซ่ึงการ
เตรียมข�อมูลสามารถแบ.งออกเป)น 3 ขั้นตอน ดังนี้

3.1 การคัดเลือกข�อมูล (Data Selection)
3.2 การทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

3.3 การแปลงรูปแบบของข�อมูล (Data Transformation)

3.1 การคัดเลือกข�อมูล (Data Selecting) 
การเลือกเฉพาะข�อมูลที่เก่ียวข�องกับวัตถุประสงค�ของการ

วิเคราะห� และประมวลผล พร�อมทั้งตัดข�อมูลส.วนที่ไม.ได�นํามาใช�ออก 
เช.น วัตถุประสงค� คือ “การหากลุ.มลูกค�าเป?าหมายที่เหมาะสมกับ
สินค�า” ควรคัดเลือกข�อมูลที่เก่ียวข�อง ดังนี้

• ข�อมูลลูกค�า
• ข�อมูลสินค�าประเภทเดียวกับสินค�าในร�าน
• ข�อมูลการส่ังซื้อสินค�าประเภทเดียวกับสินค�าในร�าน
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ตัวอย'างการคัดเลือกข�อมูล (Data Selecting) 
ข�อมูลลูกค�าจากการเก็บรวบรวมข�อมูลจากแหล'งที่ 1

CusID CusFName CusLName CusAge CusGender CusAddress CusBloodType

1   สมชาย   ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 A

2   สมหญิง   มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 B

3   พิมพ�ใจ   มีทรัพย� 230 Female 3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 O

4   อภิชัย   สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ� 77110 A

ข�อมูลลูกค�าจากการเก็บรวบรวมข�อมูลจากแหล'งที่ 2

ID Name Age Sex Address Province Zipcode

C0001 มานี สุขใจ 25 0 123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 501710

C0002   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 1 48 เขตบางรัก กทม. 10500

C0003 สุภาวดี 23 3/4 อ.หาดใหญ. สงขลา 90110

C0004   อภิชัย สกุลดี 28 1 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

C0005   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 0 324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

3.2 การทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)
การทําความสะอาดข�อมูล คือกระบวนการตรวจสอบและ

แก�ไขข�อมูลที่ผิดปกติ ข�อมูลที่ไม.สมบรูณ� ข�อมูลที่ไม.ถูกต�อง หรือข�อมูล
ที่ไม.สัมพันธ�กับข�อมูลอ่ืน ๆ เพื่อให�ได�ข�อมูลที่เหมาะสมในการนําไป
วิเคราะห� หรือประมวลผล ซ่ึงสามารถแก�ไขได�โดยการ แทนที่ หรือ
การลบข�อมูลที่ไม.ถูกต�องเหล.านั้นออกไป

ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

      คือ การแจกแจงข�อมูล หรือการกําหนดส.วนหัวของข�อมูล (Header) เช.น 
ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจาก 2 แหล.ง ทําให�ส.วนหัวไม.ตรงกัน จึงต�องกําหนดส.วนหัวใหม. 
เพ่ือให�ข�อมูลสอดคล�องกัน

1.Parsing

 ข�อมูลลูกค�าจากการเก็บรวบรวมข�อมูลจากแหล'งท่ี 1

ช่ือส'วนหัวของข�อมูล ความหมาย

CusID รหัสลูกค�า

CusFName   ช่ือลูกค�า

CusLName   นามสกุลลูกค�า

CusAge   อายุของลูกค�า

CusGender   เพศของลูกค�า

CusAddress   ท่ีอยู.ของลูกค�า

 ข�อมูลลูกค�าจากการเก็บรวบรวมข�อมูลจากแหล'งท่ี 2

ช่ือส'วนหัวของข�อมูล ความหมาย

ID รหัสลูกค�า

  Name   ช่ือลูกค�า

Age   นามสกุลลูกค�า

Sex   อายุของลูกค�า

Address   เพศของลูกค�า

Province   ท่ีอยู.ของลูกค�า

Zipcode   รหัสไปรษณีย�ของลูกค�า
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ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

       หลังจากแจงแจงข�อมูลแล�ว สามารถนําข�อมูลท้ัง 2 แหล.ง มารวมกัน เพ่ือ
ทําการแก�ไขความผิดปกติของข�อมูลต.อไป

1.Parsing

 ข�อมูลส'วนหัวหลังการแจกแจง

ช่ือส'วนหัวของข�อมูล ความหมาย

CID รหัสลูกค�า

  Cname   ช่ือลูกค�า

CAge   อายุของลูกค�า

CGender   เพศของลูกค�า

CAddress   ท่ีอยู.ของลูกค�า

CProvince   จังหวัดของลูกค�า

CZipcode   รหัสไปรษณีย�ของลูกค�า

ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

1.Parsing

ข�อมูลที่ได�จากการรวมกันของข�อมูลทั้ง 2 แหล'ง

CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode

1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000
3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 230 Female 3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

C0001 มานี สุขใจ 25 0   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170
C0002   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 1 48 เขตบางรัก กทม. 10500
C0003 สุภาวดี 23   3/4 อ.หาดใหญ. สงขลา 90110
C0004   อภิชัย สกุลดี 28 1   9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110
C0005   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 0   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

2.Correcting     คือ การแก�ไขข�อมูลท่ีผิดพลาดหรือผิดปกติ เช.น ข�อมูล CAge มี
     ข�อมูล 230 ซ่ึงเป)นข�อมูลท่ีไม.ถูกต�อง และ ข�อมูล CGender บาง
รายการไม.มีการระบุข�อมูล

ข�อมูลท่ีได�จากการรวมกันของข�อมูลท้ัง 2 แหล'ง

CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode
1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000
3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 230 Female 3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

C0001 มานี สุขใจ 25 0   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170
C0002   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 1 48 เขตบางรัก กทม. 10500
C0003 สุภาวดี 23 ¾ อ.หาดใหญ. สงขลา 90110
C0004   อภิชัย สกุลดี 28 1   9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110
C0005   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 0   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
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ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

2.Correcting   การแก�ไข
1. ใช�ค.าเฉล่ียอายุทั้งหมดมาแทน 230 ซ่ึงอาจไม.ใช.ข�อมูลท่ีถูกต�องแต.เป)นการตั้งสมมุติฐาน
2. ลบข�อมูล CGender ท่ีไม.ระบุของสุภาวดีออก เน่ืองจากไม.สามารถอนุมานเพศได�

ข�อมูลที่ได�หลังจากการแก�ไขข�อมูล
CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode
1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000
3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female 3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

C0001 มานี สุขใจ 25 0   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170
C0002   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 1 48 เขตบางรัก กทม. 10500
C0004   อภิชัย สกุลดี 28 1   9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110
C0005   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 0   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

�

ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

3.Standardizing คือ การทําข�อมูลให�มีมาตรฐาน และอยู.ในรูปแบบเดียวกัน 

CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode
1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000
3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female  3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

C0001 มานี สุขใจ 25 0   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170
C0002   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 1 48 เขตบางรัก กทม. 10500
C0004   อภิชัย สกุลดี 28 1   9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110
C0005   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 0   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

3.Standardizing คือ การทําข�อมูลให�มีมาตรฐาน และอยู.ในรูปแบบเดียวกัน 

ข�อมูลที่ได�หลังจากทําข�อมูลให�มีมาตรฐาน
CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode
1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000
3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female 3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110
5 มานี สุขใจ 25 Female   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170
6   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 Male 48 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
7   อภิชัย สกุลดี 28 Male   9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110
8   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 Female   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

� � �
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ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

4.Duplicate Elimination คือ การลบข�อมูลท่ีมีความซํ้าซ�อนออกจากชุดข�อมูล

CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode
1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000
3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female  3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110
5 มานี สุขใจ 25 Female   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170
6   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 Male 48 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
7   อภิชัย สกุลดี 28 Male   9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110
8   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 Female   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

ข�อมูลซํ้ากัน

ตัวอย'างข้ันตอนการทําความสะอาดข�อมูล (Data Cleaning)

4.Duplicate Elimination คือ การลบข�อมูลท่ีมีความซํ้าซ�อนออกจากชุดข�อมูล
แล�วทําการจัดเรียงข�อมูลให�เรียบร�อย

ข�อมูลที่ได�หลังจากการลบความซํ้าซ�อน

CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode

1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000

3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female 3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

5 มานี สุขใจ 25 Female   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170

6   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 Male 48 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

7   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 Female   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

3.3 การแปลงรูปแบบของข�อมูล (Data Transformation)
การแปลงรูปแบบของข�อมูล คือ การเตรียมข�อมูลให�อยู.ในรูปแบบท่ีพร�อม

สําหรับการประมวลผล ซ่ึงมีอยู.หลายวิธีการขึ้นอยู.กับส่ิงท่ีต�องการวิเคราะห�

ข�อมูลที่ได�หลังจากการลบความซํ้าซ�อน

CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode

1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000

3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female 3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

5 มานี สุขใจ 25 Female   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170

6   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 Male 48 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

7   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 Female   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
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4. การประมวลผลข�อมูล (Data Processing)
การประมวลผลข�อมูล คือกระบวนการที่กระทําต.อข�อมูล

เพื่อให�ได�ผลลัพธ�ที่ตรงตามวัตถุประสงค�ของการประมวลผล และ
สามารถนําไปใช�ประโยชน�ได�จริง

4.1 วิธีการประมวลผลข�อมูล
การคํานวณ (Calculation)
การนําข�อมูลตัวเลขผ.านวิธีการทางคณิตศาสตร�
หรือสถิติเพ่ือให�ได�ผลลัพธ�ท่ีต�องการ

การจัดเรียงข�อมูล (Sorting)
มี 2 ประเภท คือ การเรียงข�อมูลตัวเลข 
และตัวอักษร

การจัดกลุ'ม (Classifying)
การนําข�อมูลมาจัดแยกออกเป)นกลุ.มด�วย
เง่ือนไขต.าง ๆ ทําให�ค�นหาข�อมูลได�ง.ายขึ้น
และสะดวกต.อการนําเสนอ

การเรียกดูข�อมูล (Retrieving)
การสืบค�นและเรียกดูข�อมูลตามเง่ือนไขจาก
แหล.งเก็บชุดข�อมูล

การรวบรวม (Merging)
การนําข�อมูลตั้งแต. 2 ข�อมูลขึ้นไป มารวมให�
เป)นข�อมูลเดียว นิยมใช�ในระบบจัดการ
ฐานข�อมูล

การสรุปผล (Summarizing)
การสรุปเฉพาะส.วนสําคัญของข�อมูล ใช�ใน
การนําเสนอหรือทํารายงานเพ่ือเป)นข�อมูล
ในการตัดสินใจ

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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ให&นักเรียนแบ;งกลุ;ม กลุ;มละ 4 คน ศึกษาและจัดทําข&อมูลปฐมภูม ิ(ข&อมูลที่นํามา
จัดทําต&องเปGนข&อมูลของเพ่ือนในห&องเรียนเท;าน้ัน) จํานวน 1 ชุด และให&หาชุดข&อมูล
ทุติยภูมิจํานวน 1 ชุด (ห&ามซํ้ากัน) จากแหล;งข&อมูลทีน่;าเชื่อถือได&ดังต;อไปน้ี 

1. Data.go.th
2. สํานักงานสถิติแห;งชาติ

ยกตัวอย;างเช;น
   “จํานวนนักท;องเที่ยวชาวต;างชาติที่เข&ามาประเทศไทย จําแนกตามสัญชาติ พ.ศ. 2551-2560”

“จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จําแนก
ตามระดับการศึกษา และช้ัน ปYการศึกษา 2556-2560”

**ข&อมูลทุติยภูมิที่หามาให&พิมพ.แล&วเย็บใส;กับใบงานที่ 3

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

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

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

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

........................................................................
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5. การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ คือ การใช�ทฤษฎีทางสถิติมาช.วย

ในการวิเคราะห�ข�อมูล ซ่ึงเป)นวิธีที่นิยมใช� เนื่องจากมีความถูกต�อง 
แม.นยํา และมีความน.าเชื่อถือ โดยข�อมูลที่นํามาวิเคราะห�สามารถแบ.ง
ออกเป)น 2 ประเภท ตามปริมาณข�อมูล ดังนี้

1. ประชากร (Population)
2. กลุ.มตัวอย.าง (Sample)

1. ประชากร (Population) คือ ข�อมูลทั้งหมดที่นํามาวิเคราะห�ด�วยวิธี
ทางสถิติ เช.น ส.วนสูงของนักเรียนในโรงเรียน ประชากรของประเทศไทย จํานวน
ช�างในปuา เป)นต�น

2. กลุ'มตัวอย'าง (Sample) คือ ข�อมูลบางส.วนของประชากรที่นํามา
วิเคราะห�ด�วยวิธีการทางสถิติ กลุ.มตัวอย.างที่ดีหมายถึงกลุ.มตัวอย.างที่มีลักษณะ
ต.างๆ ที่สําคัญครบถ�วนเหมือนกับกลุ.มประชากร เป)นตัวแทนของกลุ.มประชากรได�

5.1 ประชากร และกลุ'มตัวอย'าง

5.2 วิธีการวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ
วิธีการทางสถิติเบื้องต�นที่สามารถนํามาใช�วิเคราะห�ข�อมูลมี

หลากหลายวิธีการ เช.น
• ค.ากลาง
• ค.าพิสัย (Range) 
• ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ค'ากลาง
ตัวแทนข�อมูลทั้งหมด ที่สามารถนําไปใช�วิเคราะห�ข�อมูลได� ซ่ึง

มีวิธีการที่เป)นที่นิยม 3 วิธีการ ดังนี้
1. ค.าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)

2. มัธยฐาน (Median)

3. ฐานนิยม (Mode)

1. ค'าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean)
ค.าเฉลี่ยเลขคณิต คือ ค.าที่ได�จากการเฉลี่ยข�อมูลที่สนใจ

ทั้งหมด โดยคํานวณจากผลรวมของข�อมูลที่สนใจทั้งหมดหารด�วย
จํานวนข�อมูล

 สูตรคํานวณ

x� � 	
∑ Xi
�
	
�

n

เม่ือ x�  แทน ค.าเฉล่ียเลขคณิต
∑x แทน ผลรวมของข�อมูลท้ังหมด
n แทน จํานวนท้ังหมด

ตัวอย'าง

ค'าเฉลี่ยเลขคณิต =     (24 + 32 + 29 + 28 + 25 + 32 + 40)

=     
��

�
=     30

CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode

1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000

3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female 3/7 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

5 มานี สุขใจ 25 Female   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170

6   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 Male 48 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

7   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 Female   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

การหาค.าเฉล่ียของอายุของลูกค�าจํานวน 7 คน
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2. มัธยฐาน (Median)
มัธยฐาน คือ ค.าที่อยู.ในตําแหน.งก่ึงกลางของข�อมูลทั้งหมด 

เมื่อนําข�อมูลดังกล.าวมาเรียงจากค.าน�อยไปหาค.ามาก

Mdn�
���



เม่ือ Mdn  แทน ค.ามัธยฐาน
N  แทน จํานวนข�อมูลท้ังหมด

 สูตรคํานวณ

ตัวอย'าง
CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode

1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000

3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female 3/7 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

5 มานี สุขใจ 25 Female   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170

6   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 Male 48 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

7   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 Female   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

การหาค.ามัธยฐานของอายุของลูกค�าจํานวน 7 คน

เรียงชุดข�อมูล   24,32,29,28,25,32,40

ค'ามัธยฐาน   =     
�����



  =     
�


  =     4

ดังน้ัน ตําแหน.งข�อมูลท่ีเป)นมัธยฐาน คือ ตําแหน.ง
ท่ี 4 แล�วเม่ือนําข�อมูลมาเรียงกันจากน�อยไปหา
มากจะได�ผลลัพธ�ดังนี้ 24,25,28,29,32,32,40 
ข�อมูลท่ีเป)นมัธยฐาน คือ 29

3. ฐานนิยม (Mode)
ฐานนิยม คือ ข�อมูลที่ที่มีความถี่สูงที่สุดจากข�อมูลทั้งหมด หรือ

ข�อมูลที่มีการซํ้ากันมากที่สุด

จากชุดข�อมูลอายุในตาราง คือ 24, 32, 29, 28, 25, 32, 40

ข�อมูลท่ีเปaนฐานนิยม หรือข�อมูลท่ีมีการซ้ํากันมากท่ีสุด คือ 32 ซึ่งมี 2 ตัว

อายุท่ีเปaนฐานนิยมในตารางน้ี คือ 32 ปy 

(การหาค'าฐานนิยมวิธีนี้เปaนวิธีการหาค'าฐานนิยมของข�อมูลท่ีไม'ได�แจกแจงความถี)่    
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ค'าพิสัย (Range)
ค.าผลต.างของข�อมูลที่มีค.ามากที่สุด และน�อยที่สุด

R � Xmax � Xmin

เม่ือ R  แทน ค.าพิสัย
Xmax 

 แทน ค.าสูงสุด
Xmin แทน ค.าต่ําสุด

 สูตรคํานวณ

ตัวอย'าง
CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode

1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000

3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female 3/7 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

5 มานี สุขใจ 25 Female   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170

6   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 Male 48 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

7   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 Female   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

การหาค.าพิสัยของอายุของลูกค�าจํานวน 7 คน

ค.าพิสัย   =  40 – 24
=  16

ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ ค.าที่บอกการกระจายข�อมูลที่ได�จากการ

หารากที่สองของผลรวมข�อมูลที่เป)นผลต.างกําลังสองระหว.างค.าของข�อมูลแต.ละ
ตัวกับค.าเฉล่ียเลขคณิต แล�วหารด�วยจํานวนข�อมูล

� �  
∑�� � ��

�
 

� �  
∑ �

�
� ��� 

S.D. =  
∑�� �̄�"

# �
 

S.D. �  
# ∑ �" �∑ ��"

#�# ��
 

สูตรที่ใช�ในการคํานวณ1. ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของประชากร

2. ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ'มตัวอย'าง
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ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยในบทเรียนนี้จะเป)นการหา ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ.ม

ตัวอย.าง ซึ่งอธิบายสูตรในการคํานวณดังนี้

S.D. �
' ∑ (" �∑ (�"

'�' ��
 

เม่ือ S.D.     %��  
&���'(�)����*+'(�
n     %��  ������
���,)-.�

   ∑x     %��  /+	�.01)
2%��
∑x2    %��  /+	�.01)
2%��%�&+2
&��กก��+�)�1)

 สูตรคํานวณ

ตัวอย'าง

CID CName CAge CGender CAddress CProvince CZipcode

1   สมชาย ใจดี 24 Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

2   สมหญิง มีสมบัติ 32 Female 48 อ.เมืองฯ พิษณุโลก 65000

3   พิมพ�ใจ มีทรัพย� 29 Female 3/7 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

4   อภิชัย สกุลดี 28 Male 9 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ� 77110

5 มานี สุขใจ 25 Female   123 อ.เชียงดาว เชียงใหม. 50170

6   เกรียงไกร ศิริพงษ�ชัย 32 Male 48 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

7   สุพัชรินทร� อินทชัย 40 Female   324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

การหาส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของลูกค�าจํานวน 7 คน

ข้ันตอนท่ี 1 หาค'าเฉล่ียเลขคณิต

ค'าเฉลี่ยเลขคณิต =   (24 + 32 + 29 + 28 + 25 + 32 + 40)

=   
��

�
=    30

ตัวอย'าง การหาส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของลูกค�าจํานวน 7 คน

ข้ันตอนท่ี 2 
หาส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x	 x	-x̄ �x	−x̄ �


24 24 - 30 = -6 -62 = 36

32 32 - 30 = 2 22 = 4

29 29 - 30 = -1 -12 = 1

28 28 - 30 = -2 -22 = 4

25 25 - 30 = -5 -52 = 25

32 32 - 30 = 2 22 = 4

40 40 - 30 = 10 102 = 100

รวม 174

ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =   
��*

�� ��

  =    5.39
ดังนั้น ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุลูกค�าของ
ลูกค�าจํานวน 7 คน คือ ค.าประมาณ 5.39
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5.3 เครื่องมือในการวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ
เครื่องมือในการวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ ซ่ึงนิยมใช� ซอฟต�แวร�

ตารางการทํางาน (Spreadsheet) เป)นซอฟต�แวร�ที่จัดการข�อมูลใน
ลักษณะของแถว(Row) และคอลัมน�(Columns) โดยสามารถคํานวณ 
ประมวลผลในแต.ละแถว หรือคอลัมน�ได� และสามารถแสดงผลลัพธ�ของ
ข�อมูลในรูปแบบต.าง ๆ ได� เช.น กราฟแท.ง (Bar Charts) กราฟวงกลม 
(Pie Charts) กราฟเส�น (Line Charts) เป)นต�น

ความรู�พื้นฐานเก่ียวกับ

ส'วนประกอบของ Workbook
1. ชื่อ Workbook

2. Worksheet และปhายชื่อ Worksheet
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ส'วนประกอบของ Worksheet

ช'องแสดงช่ือเซลล�

หัวแถว

หัวคอลัมน�

แถว

คอลัมน�

เซลล�

การปhอนข�อมูลลงในเซลล�
1. คลิกลงในเซลล�ที่ต�องการป?อนข�อมูล ในท่ีน้ีคือเซลล� A1 จากน้ันเร่ิมพิมพ�ข�อมูล
2. เมื่อพิมพ�เสร็จแล�วผู�ใช�สามารถเล่ือนเมาส�ไปคลิกท่ีเซลล�อื่น ๆ ท่ีต�องการป?อนข�อมูลได� 
    (แต.ถ�าผู�ใช�กดปุuม Enter จะเป)นการเล่ือนไปป?อนข�อมูลในบรรทัดถัดลงมา)

การผสานเซลล�

2. คลิกท่ีเมนู        เพ่ือทําการผสานเซลล�

1. ใช�เมาส�ลากครอบเซลล�ที่ต�องการ
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การใส'เส�นขอบตาราง

1. ใช�เมาส�ลากครอบเซลล�ที่ต�องการ

2. คลิกท่ีเมนู        เพ่ือทําการผสานเซลล�

5.4 การเติมข�อมูลแบบอัตโนมัติ

การเติมข�อมูลอัตโนมัติ หรือ Auto Fill เป)นความสามารถ
พิเศษของ Microsoft Excel ในการป?อนข�อมูลที่มักจะใช�บ.อยๆ 
และเป)นข�อมูลที่ต�องเรียงลําดับ เช.น เดือน, วัน, พ.ศ., ตัวเลข 

การเติมข�อมูลแบบอัตโนมัติ แบบท่ี 1

1. เลือกเซลล�ท่ีต�องการคัดลอกแบบข�อมูล จากน้ันนําเมาส�ไปวางไว�ท่ีมุมขวาล.างของเซลล�
เพ่ือให� เมาส�จะเปล่ียนเป)น
2. คลิกเมาส�ลากเพ่ือทําการเติมข�อมูลแบบอัตโนมัติ

1

2

ตัวอย'างท่ี 1
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การเติมข�อมูลแบบอัตโนมัติ แบบท่ี 2

1. เลือกเซลล�ที่ 1 และ 2 ท่ีต�องการคัดลอกแบบข�อมูล จากน้ันนําเมาส�ไปวางไว�ท่ีมุมขวาล.าง
ของเซลล�เพ่ือให� เมาส�จะเปล่ียนเป)น
2. คลิกเมาส�ลากเพ่ือทําการเติมข�อมูลแบบอัตโนมัติ

1

2

5.5 สูตร (Formula) คืออะไร ???

จําไว�นะ

สูตร คือ รูปแบบวิธีการคิดคํานวณ โดยการนําเครื่องหมาย
ของคณิตศาสตร�มาใช�ในการคํานวณ  สรุปง'าย ๆ สั้น คือ 

สูตร คือ รูปแบบการคิดคํานวณโดยผู�ใช�งานกําหนดเอง

5.6 วิธีการใส'สูตรใน Microsoft Excel
ในการใส'สูตรคํานวณใน Excel จะต�องใช�เครื่องหมาย = (เท'ากับ)  

ในการเริ่มใช�สูตร เสมอ  มิฉะน้ัน Excel จะคิดว'าสูตรท่ีปhอนเข�าไปน้ันเปaน
ข�อความธรรมดา และจะไม'นําไปทําการคํานวณ
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ตัวอย'าง การใส'สูตรท่ีผิด

เม่ือเราพิมพ� 1+2+3 แล�วกด Enter
จะได�ผลลัพธ� คือ 1+2+3

ตัวอย'าง การใส'สูตรท่ีถูก

เมื่อเราพิมพ� = 1+2+3 แล�วกด Enter
จะได�ผลลัพธ� คือ  6

ตัวอย'าง การคํานวณในโปรแกรม Microsoft Excel
เราจะใช� ช่ือของเซลล� มาเปaนตัวดําเนินการ
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มาคิดสูตรช'วยกันเถอะ

= B3+C3+D3

ตัวอย'างท่ี 2

มาคิดสูตรช'วยกันเถอะ

= B3*C3

ตัวอย'างท่ี 3

การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติของอายุลูกค�าโดยใช� Analysis ToolPak

Microsoft Excel 2010 สามารถหาค.าสถิติได� เช.น ค.าเฉล่ีย (Mean) 
ค.ามัธยฐาน (Median) ค.าฐานนิยม (Mode) ค.าพิสัย (Range)  ส.วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งสามารถทําได�โดยการติดต้ัง ชุดคําส่ัง 
Data Analysis 

ตัวอย'างท่ี 4
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ข้ันตอนท่ี 1 เปpดหน�าต'าง Add-Ins
1. เลือก “File > Option”
2. เลือก “Add Ins”
3. เลือก “Excel Add-Ins” ในส.วนของ Manage แล�วกดปุuม “Go”

1

2

3

ข้ันตอนท่ี 2 เพิ่มเครื่องมือวิเคราะห�ข�อมูล
1. เลือก “Analysis ToolPak”และ “Analysis ToolPak – VBA”
2. กดปุuม “OK”

1 2

ข้ันตอนท่ี 3 เลือกฟsงก�ชันในการวิเคราะห�ข�อมูล
1. เลือกแท็บ “Data” หรือ “ข�อมูล”
2. เลือก “Data Analytics”
3. เลือก “Descriptive Statistics”
4. กดปุuม “OK”

1 2

3

4
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ข้ันตอนท่ี 4 เลือกข�อมูลเพื่อทําการวิเคราะห�
1. เลือกข�อมูลท่ีต�องการนํามาวิเคราะห�
2. เลือก “Summary Statistics”
3. เลือกเซลล�ที่ต�องการแสดงผลลัพธ�
4. กดปุuม “OK”

1

2
3

4

ข้ันตอนท่ี 5 ผลลัพธ�ของการวิเคราะห�ข�อมูล

ผลลัพธ�

5.7 ความรู�เก่ียวกับการฟsงก�ชัน (Function)

ฟ=งก�ชัน คือ สูตรที่มีการกําหนดไว�แล�วเพื่อทําการคํานวณ
โดยใช�ค.าเฉพาะที่เรียกว.า อาร�กิวเมนต� ในลําดับเฉพาะ หรือ
โครงสร�างในการที่จะใส.ฟ=งก�ชัน จําเป)นที่ต�องทราบว.าฟ=งก�ชันมี
การทํางานและส.วนประกอบใดบ�าง

ฟsงก�ชัน คือ สูตรสําเร็จรูปท่ีโปรแกรม Excel มีไว�ให�

จําไว�นะ
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การเรียกใช�ฟsงก�ชัน
การที่เราจะเรียกฟ=งก�ชันมาใช�งานนั้นมีข้ันตอนดังนี้คือ

= ช่ือฟsงก�ชัน (อาร�กิวเมนต�ท่ี 1 ,  อาร�กิวเมนต�ท่ี 2… , อาร�กิวเมนต�สุดท�าย)

1. ในการเขียนฟ=งก�ชันต�องมีเคร่ืองหมาย  =  เร่ิมต�นเสมอเหมือนการใส.สูตร

2. เรียกช่ือฟ=งก�ชันที่เราต�องการใช�งาน

3. ข�อมูลในการคํานวณฟ=งก�ชันนั้นต�องอยู.ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) เสมอ

4. ใส.ค.าของอาร�กิวเมนต�ต.าง ๆ ที่ต�องการให�มีการคํานวณเกิดข้ึน โดยค่ัน

     ด�วยเคร่ืองหมาย  , (คอมม'า)  หรือเคร่ืองหมาย :  (โคล'อน)

การเรียกใช�ฟsงก�ชัน
ตัวอย'าง

=SUM (D4,D5)  ความหมาย เป)นการรวมค.าของเซลล� D4 และ D5

เคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) หมายถึงการกําหนดเซลล� (อาร�กิวเมนต�) ในการ

   คํานวณทีละเซลล�

=SUM (D4:D6) ความหมาย เป)นการรวมค.าของเซลล� D4 ถึง D6

เคร่ืองหมายโคล.อน ( : ) หมายถึงกําหนดเซลล�แรกถึงเซลล�สุดท�ายในการคํานวณ

ฟsงก�ชันพื้นฐานของโปรแกรม Excel

ฟ=งก�ชันพื้นฐาน เป)นส่ิงที่จะช.วยให�สามารถสร�างสูตรได�
ง.ายย่ิงขึ้น  ดังน้ันจึงเราต�องทําความรู�จัก  และจดจําวิธีการใช�งาน
ให�ได�  เพื่อให�สามารถหยิบนําไปใช�งานได�ทุกเวลาที่ต�องการ  
เพราะว.า ฟ=งก�ชันพื้นฐาน น้ันเป)นส่ิงที่จําเป)นต�องใช�งานมากกว.า
ฟ=งก�ชันตัวอื่น ๆ 
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ช่ือฟsงก�ชัน คุณสมบัติ รูปแบบของฟsงก�ชัน
SUM ใช�ในการหาผลรวมของข�อมูล SUM (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

AVERAGE ใช�หาค'าเฉล่ีย AVERAGE (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

COUNT ใช�นับจํานวนของข�อมูล COUNT (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

MAX ใช�ค�นหาข�อมูลที่มีค'ามากที่สุด MAX (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

MIN ใช�ค�นหาข�อมูลที่มีค'าน�อยที่สุด MIN (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

ฟsงก�ชันพื้นฐานของโปรแกรม Excel มีอะไรบ�าง

= SUM (B3:D3)

มาลองเรียกใช�ฟsงก�ชันกันเถอะ ตัวอย'างท่ี 2

��������	ก�����ก����ก������

= SUM (B4,D4,F4)

ตัวอย'างท่ี 4
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= SUM (C4:E4)

= AVERAGE (C4:E4)

มาลองเรียกใช�ฟsงก�ชันกันเถอะ ตัวอย'างท่ี 5

มาลองเรียกใช�ฟsงก�ชันกันเถอะ

= MAX (F6:F10)

= MIN (F6:F10)

= COUNT (F6:F10)

ตัวอย'างท่ี 6

การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติโดยใช�วิธีการใช�สตูรฟsงก�ชัน

ในตัวอย.างนี้จะเป)นการใช�สูตรฟ=งก�ชันที่มีอยู.ใน Microsoft Excel 
2010 เพ่ือหาค.าสถิติดังนี้ 

- ผลรวม (SUM) 

- ค.าเฉล่ีย (Mean) 

- ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ตัวอย'างท่ี 7
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1. การหาผลรวมของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

1. เลือกเซลล�ที่ต�องการ 

2. เลือกแทรกฟsงก�ชันคลิกที่ fx

1. การหาผลรวมของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

4. เลือกฟsงก�ชัน SUM

3. เลือกประเภท “ทั้งหมด”

1. การหาผลรวมของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

5. ระบุช'วงของข�อมูล

6. ใช�เมาส�เลือกช'วงข�อมูล
เม่ือเสร็จแล�วกด “ตกลง”
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1. การหาผลรวมของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

7. เม่ือเสร็จแล�วจะปรากฏผลรวม
ในเซลล�ที่เรากําหนด

สูตร =SUM(C2:C8)

2. การหาค'าเฉล่ียของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

1. เลือกเซลล�ที่ต�องการ 

2. เลือกแทรกฟsงก�ชันคลิกที่ fx

2. การหาค'าเฉล่ียของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

4. เลือกฟsงก�ชัน AVERAGE

3. เลือกประเภท “ทั้งหมด”
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2. การหาค'าเฉล่ียของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

5. ระบุช'วงของข�อมูล

6. ใช�เมาส�เลือกช'วงข�อมูล
เม่ือเสร็จแล�วกด “ตกลง”

2. การหาค'าเฉล่ียของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

7. เม่ือเสร็จแล�วจะปรากฏค'าเฉลี่ย
ในเซลล�ที่เรากําหนด

สูตร =AVERAGE(C2:C8)

3. การหาส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

1. เลือกเซลล�ที่ต�องการ 

2. เลือกแทรกฟsงก�ชันคลิกที่ fx
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3. การหาส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

4. เลือกฟsงก�ชัน STDEV

3. เลือกประเภท “ทั้งหมด”

3. การหาส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

5. ระบุช'วงของข�อมูล

6. ใช�เมาส�เลือกช'วงข�อมูล
เม่ือเสร็จแล�วกด “ตกลง”

3. การหาส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

7. เม่ือเสร็จแล�วจะปรากฏส'วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในเซลล�ที่เรากําหนด

สูตร =STDEV(C2:C8)
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3. ปรับค'าจุดทศนิยม 2 ตําแหน'ง

1.เลือกเซลล�ที่ต�องการ จากน้ัน
โดยคลิกขวาในเซลล�ที่ต�องการ 
จากน้ันคลิกเลือก “จัดรูปแบบ
เซลล�”

3. ปรับค'าจุดทศนิยม 2 ตําแหน'ง

2.เลือกที่
 แท็บ => ตัวเลข
ประเภท => ตัวเลข 

- กําหนดจุดทศนิยมเปaน 2 ตําแหน'ง

3. ปรับค'าจุดทศนิยม 2 ตําแหน'ง

3. เม่ือเสร็จแล�วจะเลขที่จุดทศนิยม 2 
ตําแหน'ง ในเซลล�ที่เรากําหนด
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การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติโดยใช�วิธีการใช�สตูรฟsงก�ชัน

ในตัวอย.างนี้จะเป)นการใช�สูตรฟ=งก�ชันที่มีอยู.ใน Microsoft Excel 
2010 เพ่ือหาค.าสถิติดังนี้ 

- ความถ่ี (Frequency)

- ร�อยละ (Percent) 

- ฐานนิยม (Mode)

ตัวอย'างท่ี 8

1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

1. กรอกข�อมูลตัวเลขลงใน
ตาราง

1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

2. จัดกลุ'มข�อมูลให�เรียบร�อย
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1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

3. เลือกเซลล�ที่ต�องการ 

4. เลือกแทรกฟsงก�ชันคลิกที่ fx

1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

6. เลือกฟsงก�ชัน COUNTIF

5. เลือกประเภท “ทั้งหมด”

1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

7. ระบุช'วงของข�อมูล พร�อมกับ
ใส'เง่ือนไขที่ต�องการตรวจสอบ 
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1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

7. เม่ือเสร็จแล�วจะปรากฏค'าความถี่ในเซลล�ที่
เรากําหนด 

หมายเหตุ: ในกรณีนี้ให�นักเรียนใช�วิธีการแบบเดยีวกันไปเรื่อย 
ห�ามใช�การคัดลอกสูตรอัตโนมัติ เพราะอาจเกิดข�อผิดพลาดได�

สูตร =COUNTIF(C4:C13,1)

1. เลือกเซลล�ที่ต�องการแล�วพิมพ�สูตร
 =COUNTIF($C$4:$C$13,A19)

สูตรเด็ดเคล็ดไม'ลับ : หากต�องการคัดลอกสูตร (Auto Fill) เราจะใช�วิธีการ
ล็อค (Lock) ตําแหน.งของคอลัมน� (Column) และ แถว (Row) โดยการใส.

เคร่ืองหมาย $ จากน้ันทําการอ�างอิงค.าจากเซลล�แทนการระบุค.าคงท่ี โดยใส.
สูตรดังน้ี

สูตร =COUNTIF($C$4:$C$13,A19)

2. ทําการคัดลอกสูตร (Auto Fill) 

1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

8. เลือกเซลล�ที่ต�องการ 

9. พิมพ�สูตรการหาค'าร�อยละลงในแถบ
สูตร ดังน้ี
    = ( C19 * 100 ) / 10
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1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

10. เม่ือเสร็จแล�วจะปรากฏร�อยละ 
     ในเซลล�ที่เรากําหนด 

หมายเหตุ นักเรียนสามารถใช�การคัดลอกสูตรอัตโนมัติ ได�

1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

11. ทําการคัดลอกสูตร (Auto Fill) 
เปaนอันเสร็จส้ินกระบวนการ

หมายเหตุ นักเรียนสามารถใช�การคัดลอกสูตรอัตโนมัติ ได�

1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

11. เลือกเซลล�ที่ต�องการ 

12. เลือกแทรกฟsงก�ชันคลิกที่ fx
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3. การหาส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายุลูกค�าจํานวน 7 คน

13. ระบุช'วงของข�อมูล

14. ใช�เมาส�เลือกช'วงข�อมูล
เม่ือเสร็จแล�วกด “ตกลง”

1. วิธีการสรุปข�อมูลสถิติปฐมภูมิ

15. เม่ือเสร็จแล�วจะปรากฏค'าความถี่
ในเซลล�ที่เรากําหนด 

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

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

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

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

........................................................................
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6. การทําข�อมูลให�เปaนภาพ (Data Visualization)
การทําข�อมูลให�เป)นภาพ คือ การนําข�อมูลที่ได�จากการวิเคราะห�

มานําเสนอในรูปแบบของภาพ กราฟ แผนภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ทํา
ให�ผู�รับข�อมูลสามารถเรียนรู�เข�าใจข�อมูล หรือความสําคัญของข�อมูล
เหล.านั้นได�ง.ายขึ้น

6.1 ข�อดีของการทําข�อมูลให�เปaนภาพ
ข�อดีของการทําข�อมูลให�เป)นภาพมีหลากหลายประการ เช.น

ผู�รับข�อมูลสามารถเข�าใจผลลัพธ�จากการวิเคราะห�ข�อมูลได�ง.ายข้ึน

สามารถแสดงข�อมูลที่มีปริมาณสูงได�อย.างมีประสิทธิภาพ

ช.วยในการรับรู�หรือคาดคะเนส่ิงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

ผู�รับข�อมูลสามารถสันนิษฐานข�อมูลได�สะดวกข้ึน

เพ่ิมประสบการณ�แปลกใหม.ในการรับข�อมูล
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6.2 ข้ันตอนการทําข�อมูลให�เปaนภาพ

วางแผน
การนําเสนอข�อมูล เตรียมข�อมูล ออกแบบ ปรับปรุงให�ดีขึ้น

ขั้นตอนการทําข�อมูลให�เป)นภาพ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

        ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนนําเสนอข�อมูล

ขั้นตอนการวางแผนนําเสนอข�อมูล คือ ขั้นตอนการทําความ
เข�าใจวัตถุประสงค�ในการนําเสนอข�อมูล ข�อมูลใดบ�างที่ต�องการนําเสนอ 
นําเสนอข�อมูลอย.างไร นําเสนอข�อมูลด�วยเทคนิคภาพ หรือแผนภาพ
แบบใด

        ข้ันตอนท่ี 2 การเตรียมข�อมูล

ขั้นตอนการเตรียมข�อมูล คือ ขั้นตอนการจัดเตรียม และคัดเลือก
ข�อมูลที่จําเป)นในการนําเสนอโดยเลือกเฉพาะข�อมูลที่ตรงวัตถุประสงค�
ในการนําเสนอเท.านั้น
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        ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบ 

ขั้นตอนการออกแบบ คือ ขั้นตอนการนําข�อมูลที่ได�จากขั้นตอน
การเตรียมข�อมูล มานําเสนอในรูปแบบต.าง ๆ โดยสามารถนําซอฟต�แวร�
ด�านกราฟ>กมาประยุกต�ใช�เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1. เลือกใช�ตัวอักษรที่เหมาะสม
2. เลือกใช�แผนภาพที่เหมาะสม
3. เลือกใช�สีที่เหมาะสม
4. จัดวางตําแหน.งการนําเสนอ และเน�นจุดสําคัญของข�อมูล
5. ระบุแหล.งข�อมูลอ�างอิง

  คําถามชวนคิด
หากข�อมูลที่เราต�องการนําเสนอขั้นตอนการล�างมือสําหรับเด็ก

จะต�องออกแบบอย.างไร ตามขั้นตอนการออกแบบ

1. เลือกใช�ตัวอักษรที่เหมาะสม
2. เลือกใช�แผนภาพที่เหมาะสม
3. เลือกใช�สีที่เหมาะสม
4. จัดวางตําแหน.งการนําเสนอ
   และเน�นจุดสําคัญของข�อมูล
5. ระบุแหล.งข�อมูลอ�างอิง

1

         ข้ันตอนท่ี 4 ปรับปรุงให�ดีข้ึน

ขั้นตอนหลังจากออกแบบเสร็จสิ้น แล�วนําเสนอต.อผู�รับข�อมูล 
เพื่อประเมินจุดบกพร.อง หรือข�อควรปรับปรุง เพื่อปรับปรุงแก�ไขภาพให�
ตรงตามวัตถุประสงค�มากที่สุด
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6.3 ความหมายของแผนภูมิ
แผนภูมิ คือ สิ่งถ.ายทอดเนื้อหาเรื่องราวผ.านทางภาพเขียน หรือ

ภาพวาด คําอธิบาย สัญลักษณ� และสี  ซ่ึงในการสร�างแผนภูมินั้นจะช.วย
ให�ข�อมูลต.างๆ มีความน.าสนใจเพิ่มขึ้น

6.4 ประเภทของแผนภูมิ
การเลือกประเภทของแผนภูมิให�มีความเหมาะสมกับข�อมูลช.วย

ให�ข�อมูลมีความน.าสนใจ และช.วยให�ผู�อ.านสามารถเข�าใจข�อมูลได�อย.าง
รวดเร็ว โดยประเภทของแผนภูมิมี ดังนี้
      1. แผนภูมิคอลัมน� (Column Charts)

2. แผนภูมิแท.ง (Bar Charts)
      3. แผนภูมิเส�น (Line Charts)
      4. แผนภูมิวงกลม (Pie Charts)
      5. แผนภูมิพื้นที่ (Area Charts)

1. แผนภูมิคอลัมน� หรือแผนภูมิแท'งแนวตั้ง
แผนภูมิคอลัมน� คือ แผนภูมิเปรียบเทียบข�อมูลให�เห็น ค.าต่ําสุด 

สูงสุด ความแตกต.าง ความเปลี่ยนแปลงอย.างชัดเจน มักใช�กับจํานวน
ของสิ่งต.าง ๆ ไม.เหมาะกับข�อมูลที่มีชื่อตัวแปรยาวเกินไป จํานวนเยอะ
เกินไป หรือค.าแตกต.างกันมากจนเกินไป

(Column Charts)
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2. แผนภูมิแท'ง หรือแผนภูมิแท'งแนวนอน (Bar Charts)
คล�ายกับแผนภูมิแท.งแนวตั้ง  เพียงแต.แท.งแผนภูมิจะอยู.ใน

แนวนอนซ่ึงให�ความรู�สึกในด�านเวลาหรือระยะทางมากกว.า แสดงชื่อตัว
แปรได�ยาวกว.า เปรียบเทียบข�อมูลได�จํานวนมากกว.า ไม.เหมาะกับการ
นําเสนอข�อมูลที่มีพื้นที่แนวนอนแคบเกินไป

3. แผนภูมิเส�น (Line Charts)
แผนภูมิเส�น คือ แผนภูมิแสดงค.าของข�อมูลและแนวโน�มภาย

ในช.วงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงเหมาะกับการนําเสนอข�อมูลแบบตัวเลข แสดง
ข�อมูลหลายตัวแปรได�ดีกว.าแผนภูมิคอลัมน�และแผนภูมิแท.ง ไม.เหมาะ
กับข�อมูลที่ไม.มีความสัมพันธ�กับระยะเวลา

4. แผนภูมิวงกลม (Pie Charts)
แผนภูมิเส�น คือ แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ�ระหว.างข�อมูลแต.

ละค.ากับผลรวมของข�อมูลทั้งหมด เปรียบเทียบขนาดของข�อมูลได�อย.าง
ชัดเจน ไม.เหมาะกับข�อมูลที่ไม.ต.างกันมาก ไม.แสดงข�อมูลที่มีค.าเป)นลบ
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5. แผนภูมิพื้นท่ี (Area Charts)
คล�ายกับแผนภูมิเส�น  แต.จะแสดงให�เห็นผลรวมและแนวโน�ม

ผลรวมของข�อมูลทั้งหมด การเปรียบเทียบสัดส.วนข�อมูล และเน�นขนาด
ของการเปลี่ยนแปลงของข�อมูล ไม.เหมาะกับข�อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค.าแล�วส.งผลให�พื้นที่ที่มีค.าน�อยกว.าถูกทับด�วยพื้นที่อ่ืน

  คําถามชวนคิด
หากเราต�องการนําเสนอข�อมูลอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในแต.ละ 

เดือนเป)นระยะเวลา 1 ปy ของประเทศต.าง ๆ ควรใช�แผนภูมิรูปแบบใด
2

การสร�างแผนภูมิโดยใช�โปรแกรม Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 สามารถสร�างแผนภูมิได�หลากหลายรูปแบบ 
เช.น แผนภูมิคอลัมน� (Column Charts) แผนภูมิแท.ง (Bar Charts) แผนภูมิ
เส�น (Line Charts) แผนภูมิวงกลม (Pie Charts) แผนภูมิพ้ืนที่ (Area Charts) 
เป)นต�น
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การสร�างแผนภูมิโดยใช�โปรแกรม Microsoft Excel 2010

2. เลือกแท็บ “Insert” หรือ “แทรก”

1. เลือกเซลล�ที่ต�องการ 

3. เลือกประเภทแผนภูมิที่ต�องการ

การสร�างแผนภูมิโดยใช�โปรแกรม Microsoft Excel 2010

5. เม่ือเสร็จแล�วจะปรากฏแผนภูมิขึ้นมา

4. เลือกรูปแบบของแผนภูมิที่ต�องการ

การสร�างแผนภูมิโดยใช�โปรแกรม Microsoft Excel 2010

7. เปลี่ยนชื่อแผนภูมิ

6. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ�ของแผนภูมิ
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การสร�างแผนภูมิโดยใช�โปรแกรม Microsoft Excel 2010

6.5 อินโฟกราฟpก (Infographic)

อินโฟกราฟpก หมายถึง 

การนําเสนอสารสนเทศ หรือข�อมูล
ผลลัพธ�ที่ได�จากการวิเคราะห�รูปแบบ
ของภาพที่สวยงาม เพ่ือให�สามารถ
เข�าใจสารสนเทศที่ซับซ�อนได�ง.ายข้ึน 
โดยนําเสนอข�อมูลในภาพเดียว

 การสร�าง Infographic อย'างง'ายด�วยเว็บแอพลิเคชั่น Canva

Canva เป)นเว็บไซต�ที่มีเคร่ืองมือสําหรับออกแบบกราฟ>กอย.างง.าย โดย
ใช�รูปแบบ “การลากและวาง" และสามารถเข�าถึงภาพเวกเตอร�กราฟ>ก และ
รูปภาพได�มากกว.าล�านรูป เคร่ืองมือนี้สามารถใช�ในการออกแบบเว็บไซต� ส่ือ
ส่ิงพิมพ� รวมถึงกราฟ>กต.าง ๆ
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เร่ิมต�นสมัครใช�งานเว็บแอพลิเคชัน Canva

1. เข�าไปที่เว็บไซต� “www.canva.com”

2. สมัครสมาชิกเพ่ือเข�าใช�งาน

เร่ิมต�นการใช�งานเว็บแอพลิเคชัน Canva

3. เลือกสร�างงานออกแบบ “อินโฟกราฟpก”

หน�าต'างการทํางานของเว็บแอพลิเคชัน Canva

5. แถบเคร่ืองมือ

4. แก�ไขชื่องานตามความต�องการ
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แถบเคร่ืองมือทางซ�ายมือ
แท็บ “แม.แบบ” เป)นรูปแบบงานแบบสําเร็จรูปที่ทางซอฟต�แวร�สร�างไว�
ให�เพ่ือความสะดวกในการใช�งาน

แท็บ “ภาพถ.าย” เป)นภาพถ.ายที่ทางซอฟต�แวร�ได�จัดเตรียมไว�เพ่ือให�ใช�
งานได�ฟรี ไม.มีลิขสิทธ์ิ

แท็บ “องค�ประกอบ” เป)นกราฟ>ก ไอคอน ต.าง ๆ รวมถึงแผนภูมิ ให�
เลือกใช�ในการทําสร�างอินโฟกราฟ>กอย.างง.าย  

แท็บ “ข�อความ” เป)นรูปแบบตัวหนังสือและการจัดวางตัวหนังสือที่
ทางซอฟต�แวร�จัดเตรียมไว�ให�

แถบเคร่ืองมือทางซ�ายมือ
แท็บ “พ้ืนหลัง” เป)นภาพพ้ืนหลังฟรี ไม.มีลิขสิทธ์ิ ที่ทางซอฟต�แวร�
จัดเตรียมไว�ให�ใช�งาน

แท็บ “อัปโหลด” เป)นช.องทางในการเพ่ิมรูปภาพจากภายนอก โดยอัพ
โหลดรูปภาพจากในเคร่ืองคอมพิวเตอร�ของผู�ใช�งาน

แท็บ “โฟลเดอร�” การสร�างโฟลเดอร� จัดหมวดหมู.ภาพ และกราฟ>ก
ต.าง ๆ  ตามความพึงพอใจของผู�ใช�งาน

แท็บ “เพ่ิมเติม” เป)นการใช�คุณลักษณะพิเศษ โดยเช่ือมต.อเข�ากับแอป
ภายนอกที่ทางซอฟต�แวร�อนุญาต  เช.น ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ

6. เลือกที่แท็บ “องค�ประกอบ”

7.เลือก “ทั้งหมด” ในส'วนของแผนภูมิ

 การสร�าง Infographic อย'างง'ายด�วยเว็บแอพลิเคช่ัน Canva
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8. เลือกแผนภูมิที่เราต�องการใช�งาน

9. เม่ือเลือกแล�วแผนภูมิจะมาปรากฏ    
   ที่บริเวณพ้ืนที่การทํางาน

 การสร�าง Infographic อย'างง'ายด�วยเว็บแอพลิเคช่ัน Canva

10. กรอกข�อมูลที่ต�องการให�แผนภูมิแสดง

12. เม่ือกรอกข�อมูลเรียบร�อยแล�ว
แผนภูมิจะแสดงข�อมูล

11. สามารถปรับขนาด รูปแบบ และสี ของตัวหนังสือ

 การสร�าง Infographic อย'างง'ายด�วยเว็บแอพลิเคช่ัน Canva

13. ทําการใส'รายละเอียดที่สาํคัญ
      - หัวเร่ือง
      - รายละเอียดที่สําคัญโดยสรุป
      - แหล'งที่มาของข�อมูล

 การสร�าง Infographic อย'างง'ายด�วยเว็บแอพลิเคช่ัน Canva
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14. ทําการดาวน�โหลดชิ้นงานโดยเข�าไปที่
     เลือกประเภทไฟล�เปaน PNG จากน้ันกดที่

“ดาวน�โหลด”  

 การสร�าง Infographic อย'างง'ายด�วยเว็บแอพลิเคช่ัน Canva

 การสร�าง Infographic อย'างง'ายด�วยเว็บแอพลิเคช่ัน Canva

ผลงานการสร�าง Infographic ที่เสร็จสมบูรณ�

ให&นักเรียนแบ;งกลุ;ม กลุ;มละ 4 คน จัดทําข&อมูลสถิติ อินโฟกราฟ\ก (Canva) โดยใช&
ข&อมูลปฐมภูมิที่นักเรียนจัดทําในใบงานที่ 3.1 

เง่ือนไขและข&อกําหนด
  - ออกแบบอินโฟกราฟ\กให&เปGนสารสนเทศที่เข&าใจง;าย
  - ข&อมูลน้ันมีความถูกต&อง เหมาะสม และสวยงาม
  - พิมพ.ข&อมูลเปGนเอกสารสีลงในกระดาษ A4 ให&เรียบร&อย
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เร่ือง ประมวลผลข&อมูล

คําชี้แจง : ให�นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดให�เรียบร�อย

1. การประมวลผลข�อมูลมีความสําคัญอย.างไร ?

2. การเก็บรวบรวมข�อมูลมีความสําคัญอย.างไร ?

3. ในชีวิตประจําวันนักเรียนได�รับข.าวสารใดบ�าง ท่ีได�มาจากการประมวลผล แล�วให�นักเรียน
ยกตัวอย.างข�อมูลมา 3 หัวข�อ ?

4. การสืบค�นข�อมูลจากข�อมูลปฐมภูมิอย.างเดียว เพียงพอต.อการนํามาประมวลผลข�อมูลเพ่ือ
เผยแพร.หรือไม. และข�อมูลปฐมภูมิควรได�มาในรูปแบบใดเพ่ือให�เกิดความน.าเช่ือถือ ?

5. อินโฟกราฟ>ก (Infographic) หมายถึงอะไร ?

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

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

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

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

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


