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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2 (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

หน;วยที่ 3
เรื่อง ประมวลผลข&อมูล
ครูผู&สอน
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย.
เว็บไซต. http://www.jetavat.com

หัวขอในการเรียนรู
1. ทําความเขาใจวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเตรียมขอมูล
4. การประมวลผลขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
6. การทําขอมูลใหเป)นภาพ

ความหมายของการประมวลผลขอมูล
การประมวลผลขอมู ล คื อ กระบวนการต. า ง ๆ ที่
กระทํ า ต. อ ขอมู ล เพื่ อ ใหไดผลลั พ ธที่ ส ามารถนํ า ไปใช
ประโยชนได หรือเพื่อแปรสภาพขอมูลใหอยู.ในรูปแบบที่
ตองการ ที่เรียกว.า สารสนเทศ
ซึ่ ง ขั้ น ตอนการประมวลผลขอมู ล เป) น พื้ น ฐานที่
สามารถนําไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีการบริหาร หรือการ
วิเคราะหขอมูลต.าง ๆ ได
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ขั้นตอนเบื้องตนในการประยุกตใชการประมวลผลขอมูล มีดังนี้
1. ทําความเขาใจวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเตรียมขอมูล
4. การประมวลผลขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
6. การทําขอมูลใหเป)นภาพ

1. ทําความเขาใจวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล
ขั้นตอนนี้เป)นขั้นตอนแรกที่สําคัญ ซึ่งผูวิเคราะหตอง
ทําความเขาใจวัตถุประสงคใหถ.องแท เพื่อนําไปสู.การตั้ ง
ป=ญหา และหาคําตอบของป=ญหาไดอย.างถูกตอง
ตัวอย'าง
หากนักเรียนเป>ดรานขายสินคา และตองการทราบว.ากลุ.มลูกคาเป?าหมายที่
เหมาะสมกับสินคาในรานของนักเรีย น คือกลุ.ม เป?าหมายใด โดยพิจารณาจาก เพศ
ช.วงอายุ และการซื้อสิ้นคาของลูกคา นักเรียนสามารถกําหนดวัตถุประสงคของการ
วิเคราะหขอมูล คือ “การหากลุ.มลูกคาเป?าหมายที่เหมาะสมกับสินคา” เพื่อหาผลลัพธ
ที่เป)นคําตอบว.า กลุ.มลูกคาเป?าหมายที่เหมาะสมกับสินคาคือ กลุ.มลูกคาใด
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2.1 ความหมายของการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) คือกระบวนการ
ไดมาซึ่งขอมูลเพื่อนําไปใชในการวิเคราะห หรือประมวลผล โดย
เป)นขั้นตอนที่มีความสําคัญ และตองกระทําดวยความรอบคอบ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิเคราะห
ขอมูล

2.2 แหล'งที่มาของขอมูล
ขอมูล คือ ขอเท็จจริง มีลักษณะขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู.กับการจําแนกขอมูล โดยขอมูลสามารถมาไดจากหลายแหล.ง
ไดแก. ขอมูลจากบุคคล หน.วยงาน องคกรต.าง ๆ ทั้งนี้แหล.งขอมูลยัง
รวมถึ ง ขอมู ล จากภาพถ. า ย ภาพเคลื่ อ นไหว แผนที่ แผนภู มิ หรื อ
แมแต.วัตถุต.าง ๆ หากจําแนกขอมูลตามแหล.งที่มา สามารถจําแนกได
2 ประเภท ดังนี้
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
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1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ขอมู ล ปฐมภู มิ คื อ การเก็ บ รวบรวมขอมู ล ต. า ง ๆ จาก
แหล.งที่ มาของขอมู ลโดยตรง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมู ล ที่ส อดคลองกั บ
วัตถุประสงคของการวิเคราะห และการประมวลผลขอมูล
ลําดับที่

คํานําหนา

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล'น

น้ําหนัก

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) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลจากแหล.งขอมูลที่มีผูรวบรวมไวแลว
สามารถนําขอมูลเหล.านั้นมาใชงานได ไม.ตองรวบรวมขอมูลใหม.ช.วย
ใหประหยั ดเวลา และค. าใชจ.าย แต.การนํ าขอมูล ทุติ ยภูมิ มาใชงาน
จําเป)นตองนํามาจากแหล.งขอมูลที่หนาเชื่อถือไดเท.านั้น ยกตัวอย.าง
แหล.งขอมูลที่น.าเชื่อถือได
1. Data.go.th
2. สํานักงานสถิติแห.งชาติ

ตัวอย'างขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
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2.3 คุณสมบัติของขอมูลที่ดี
ขอมูลที่ดีจะตองประกอบไปดวยคุณสมบัติ ดังต.อไปนี้
คุณสมบัติ

ลักษณะของคุณสมบัติ

1) ความถูกตองแม.นยํา (Accuracy)

ขอมูลมีความถูกตองแม.นยําสูง และความคลาดเคลื่อนนอย

2) ความทันสมัย (Timeliness)

ขอมูลมีความทันสมัย เป)นป=จจุบัน ยกเวนขอมูลที่ตองการ
วิเคราะหขอมูลยอนหลัง
เป)นขอมูลที่ใหขอเท็จจริง (Facts) หรือสารสนเทศ
(Information) ที่ครบทุกดานทุกประการ
ขอมูลที่มีความกระชับ ชัดเจน ไม.กระจัดกระจาย

3) ความสมบูรณครบถวน (Completeness)
4) ความกระชับ (Conciseness)

5) ตรงกับความตองการของผูใช (Relevance) ขอมูลมีความตรงต.อความตองการของผูใชงาน
6) ความต.อเนื่อง (Continuity)

ขอมูลที่มีการเก็บขอมูลอย.างสม่ําเสมอ และต.อเนื่อง

2.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ สามารถเก็บไดหลายวิธี เช.น

การสัมภาษณ

การสังเกตการณ

การทดลอง

เป) น วิ ธี ที่ นิ ย มเนื่ อ งจาก
เก็บรวบรวมจากแหล.งขอมู ล
โดยตรง โดยผู สัมภาษณตอง
ตั้งคําถามใหเหมาะสม ไม.พูด
ชี้แนะแนวคําตอบ

เป)นการสังเกตพฤติกรรม
มั ก ใ ช ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร
สัมภาษณ มี ข อจํ ากั ด ในดาน
ของเวลาและอาจไม. ไ ดรั บ
ความร.วมมือเท.าที่ควร

เป) น การเก็ บ รวบรวม
ขอมูล จากการปฏิ บัติจริ ง มั ก
ใชในงานที่ ไ ม. ส ามารถเก็ บ
ขอมูลจากวิธีอื่นได ขอมูลที่ได
จ ะ มี ค ว า ม ถู ก ต อ ง แ ล ะ
น.าเชื่อถือสูง

2.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งมักจะอยู.ในรูปแบบของ สถิติ รายงาน
เอกสาร บทความ หรือหนังสือต.าง ๆ ซึ่งควรพิจารณาดังนี้

1

พิจารณาความน;าเชื่อถือของแหล;งข&อมูล

2

เก็บรวบรวมข&อมูลจากหลายแหล;ง

3

พิจารณาว;าเปGนข&อมูลที่เปGนข&อความจริง

4

ข&อมูลจากการสํารวจกลุม; ตัวอย;างควรผ;านการวิเคราะห.ทางสถิติ

พิจาณาหนวยงานหรือบุคคลวามีความเชี่ยวชาญและจัดทําโดยใช!หลักวิชาการหรือไม
เพื่อเปรียบเทียบความถูกต!องของข!อมูล
ข!อมูลที่เป)นความคิดเห็นหรือเจตคติมักเชื่อถือได!สูง แตข!อมูลความลับหรือข!อมูลที่ผู!ตอบ
เสียประโยชน.จะเชื่อถือได!น!อย
ตรวจสอบวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ขนาดกลุมตัวอยาง และวิธีการวิเคราะห.วาเหมาะสมหรือไม
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3. การเตรียมขอมูล (Data Preparation)
การเตรียมขอมูล คือ กระบวนการที่กระทําต.อขอมูลที่ไดจาก
ขั้นตอนการเก็บขอมูล เพื่อปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยู.ในรูปแบบเดียวกัน
ง.าย และเหมาะสมต.อการนําไปวิเคราะหผล ประมวลผลขอมูล ซึ่งการ
เตรียมขอมูลสามารถแบ.งออกเป)น 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การคัดเลือกขอมูล (Data Selection)
3.2 การทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
3.3 การแปลงรูปแบบของขอมูล (Data Transformation)

3.1 การคัดเลือกขอมูล (Data Selecting)
การเลื อกเฉพาะขอมู ล ที่ เ กี่ ยวของกั บ วั ต ถุ ป ระสงคของการ
วิเคราะห และประมวลผล พรอมทั้งตัดขอมูลส.วนที่ไม.ไดนํามาใชออก
เช.น วั ตถุ ประสงค คือ “การหากลุ.ม ลูกคาเป?าหมายที่เหมาะสมกั บ
สินคา” ควรคัดเลือกขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้
• ขอมูลลูกคา
• ขอมูลสินคาประเภทเดียวกับสินคาในราน
• ขอมูลการสั่งซื้อสินคาประเภทเดียวกับสินคาในราน
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ตัวอย'างการคัดเลือกขอมูล (Data Selecting)
ขอมูลลูกคาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหล'งที่ 1
CusID CusFName

1
2
3
4

สมชาย
สมหญิง
พิมพใจ
อภิชัย

CusLName

CusAge CusGender

ใจดี
มีสมบัติ
มีทรัพย
สกุลดี

24
32
230
28

Male
Female
Female
Male

CusAddress

CusBloodType

123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
48 อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
9 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110

A
B
O
A

ขอมูลลูกคาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหล'งที่ 2
ID
C0001
C0002
C0003
C0004
C0005

Name
มานี สุขใจ
เกรียงไกร ศิริพงษชัย
สุภาวดี
อภิชัย สกุลดี
สุพัชรินทร อินทชัย

Age
25
32
23
28
40

Sex
0
1
1
0

Address
123 อ.เชียงดาว
48 เขตบางรัก
3/4 อ.หาดใหญ.
9 อ.หัวหิน
324/75 อ.ภูเขียว

Province
เชียงใหม.
กทม.
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ

Zipcode
501710
10500
90110
77110
36110

3.2 การทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
การทํ า ความสะอาดขอมู ล คื อกระบวนการตรวจสอบและ
แกไขขอมูลที่ผิดปกติ ขอมูลที่ไม.สมบูรณ ขอมูลที่ไม.ถูกตอง หรือขอมูล
ที่ไม.สัมพันธกับขอมูลอื่น ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมในการนําไป
วิเคราะห หรือประมวลผล ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการ แทนที่ หรือ
การลบขอมูลที่ไม.ถูกตองเหล.านั้นออกไป

ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
1.Parsing คือ การแจกแจงขอมูล หรือการกําหนดส.วนหัวของขอมูล (Header) เช.น
ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจาก 2 แหล.ง ทําใหส.วนหัวไม.ตรงกัน จึงตองกําหนดส.วนหัวใหม.
เพื่อใหขอมูลสอดคลองกัน
ขอมูลลูกคาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหล'งที่ 2

ขอมูลลูกคาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหล'งที่ 1
ชื่อส'วนหัวของขอมูล

ความหมาย

ชื่อส'วนหัวของขอมูล

ความหมาย

ID

รหัสลูกคา

CusID

รหัสลูกคา

Name

ชื่อลูกคา

CusFName

ชื่อลูกคา

Age

นามสกุลลูกคา

CusLName

นามสกุลลูกคา

Sex

อายุของลูกคา

CusAge

อายุของลูกคา

Address

เพศของลูกคา

CusGender

เพศของลูกคา

Province

ที่อยู.ของลูกคา

CusAddress

ที่อยู.ของลูกคา

Zipcode

รหัสไปรษณียของลูกคา
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ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
1.Parsing

หลังจากแจงแจงขอมูลแลว สามารถนําขอมูลทั้ง 2 แหล.ง มารวมกัน เพื่อ
ทําการแกไขความผิดปกติของขอมูลต.อไป
ขอมูลส'วนหัวหลังการแจกแจง
ชื่อส'วนหัวของขอมูล

ความหมาย

CID

รหัสลูกคา

Cname

ชื่อลูกคา

CAge

อายุของลูกคา

CGender

เพศของลูกคา

CAddress

ที่อยู.ของลูกคา

CProvince

จังหวัดของลูกคา

CZipcode

รหัสไปรษณียของลูกคา

ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
1.Parsing
ขอมูลที่ไดจากการรวมกันของขอมูลทั้ง 2 แหล'ง
CID
1
2
3
4
C0001
C0002
C0003
C0004
C0005

CName
สมชาย ใจดี
สมหญิง มีสมบัติ
พิมพใจ มีทรัพย
อภิชัย สกุลดี
มานี สุขใจ
เกรียงไกร ศิริพงษชัย
สุภาวดี
อภิชัย สกุลดี
สุพัชรินทร อินทชัย

CAge
24
32
230
28
25
32
23
28
40

CGender
Male
Female
Female
Male
0
1
1
0

CAddress
123 คลองสามวา
48 อ.เมืองฯ
3/4 เขตหนองแขม
9 อ.หัวหิน
123 อ.เชียงดาว
48 เขตบางรัก
3/4 อ.หาดใหญ.
9 อ.หัวหิน
324/75 อ.ภูเขียว

CProvince

CZipcode

กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ
เชียงใหม.
กทม.
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ

10510
65000
10160
77110
50170
10500
90110
77110
36110

ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
คือ การแกไขขอมูลที่ผิดพลาดหรือ ผิดปกติ เช.น ขอมูล CAge มี
ขอมูล 230 ซึ่งเป)นขอมูลที่ไม.ถูกตอง และ ขอมูล CGender บาง
รายการไม.มีการระบุขอมูล

2.Correcting

ขอมูลที่ไดจากการรวมกันของขอมูลทั้ง 2 แหล'ง
CID
CName
CAge CGender
1
สมชาย ใจดี
24
Male
2
สมหญิง มีสมบัติ
32
Female
3
พิมพใจ มีทรัพย
230
Female
4
อภิชัย สกุลดี
28
Male
C0001 มานี สุขใจ
25
0
C0002 เกรียงไกร ศิริพงษชัย
32
1
C0003 สุภาวดี
23
C0004 อภิชัย สกุลดี
28
1
C0005 สุพัชรินทร อินทชัย
40
0

CAddress
123 คลองสามวา
48 อ.เมืองฯ
3/4 เขตหนองแขม
9 อ.หัวหิน
123 อ.เชียงดาว
48 เขตบางรัก
¾ อ.หาดใหญ.
9 อ.หัวหิน
324/75 อ.ภูเขียว

CProvince
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ
เชียงใหม.
กทม.
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ

CZipcode
10510
65000
10160
77110
50170
10500
90110
77110
36110
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ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
2.Correcting

การแกไข

1. ใชค.าเฉลี่ยอายุทั้งหมดมาแทน 230 ซึ่งอาจไม.ใช.ขอมูลที่ถูกตองแต.เป)นการตั้งสมมุติฐาน
2. ลบขอมูล CGender ที่ไม.ระบุของสุภาวดีออก เนื่องจากไม.สามารถอนุมานเพศได
ขอมูลที่ไดหลังจากการแกไขขอมูล
CID
1
2
3
4
C0001
C0002
C0004
C0005

CName
สมชาย ใจดี
สมหญิง มีสมบัติ
พิมพใจ มีทรัพย
อภิชัย สกุลดี
มานี สุขใจ
เกรียงไกร ศิริพงษชัย
อภิชัย สกุลดี
สุพัชรินทร อินทชัย

CAge
24
32
29
28
25
32
28
40

CGender
Male
Female
Female
Male
0
1
1
0

CAddress
123 คลองสามวา
48 อ.เมืองฯ
3/4 เขตหนองแขม
9 อ.หัวหิน
123 อ.เชียงดาว
48 เขตบางรัก
9 อ.หัวหิน
324/75 อ.ภูเขียว

CProvince
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ
เชียงใหม.
กทม.
ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ

CZipcode
10510
65000
10160
77110
50170
10500
77110
36110

ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
3.Standardizing
CID
1
2
3
4
C0001
C0002
C0004
C0005

CName
สมชาย ใจดี
สมหญิง มีสมบัติ
พิมพใจ มีทรัพย
อภิชัย สกุลดี
มานี สุขใจ
เกรียงไกร ศิริพงษชัย
อภิชัย สกุลดี
สุพัชรินทร อินทชัย

คือ การทําขอมูลใหมีมาตรฐาน และอยู.ในรูปแบบเดียวกัน
CAge
24
32
29
28
25
32
28
40

CGender
Male
Female
Female
Male
0
1
1
0

CAddress
123 คลองสามวา
48 อ.เมืองฯ
3/4 เขตหนองแขม
9 อ.หัวหิน
123 อ.เชียงดาว
48 เขตบางรัก
9 อ.หัวหิน
324/75 อ.ภูเขียว

CProvince
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ
เชียงใหม.
กทม.
ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ

CZipcode
10510
65000
10160
77110
50170
10500
77110
36110

ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
3.Standardizing

คือ การทําขอมูลใหมีมาตรฐาน และอยู.ในรูปแบบเดียวกัน

ขอมูลที่ไดหลังจากทําขอมูลใหมีมาตรฐาน
CID
1
2
3
4
5
6
7
8

CName
สมชาย ใจดี
สมหญิง มีสมบัติ
พิมพใจ มีทรัพย
อภิชัย สกุลดี
มานี สุขใจ
เกรียงไกร ศิริพงษชัย
อภิชัย สกุลดี
สุพัชรินทร อินทชัย

CAge
24
32
29
28
25
32
28
40

CGender
Male
Female
Female
Male
Female
Male
Male
Female

CAddress
123 คลองสามวา
48 อ.เมืองฯ
3/4 เขตหนองแขม
9 อ.หัวหิน
123 อ.เชียงดาว
48 เขตบางรัก
9 อ.หัวหิน
324/75 อ.ภูเขียว

CProvince
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ
เชียงใหม.
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ

CZipcode
10510
65000
10160
77110
50170
10500
77110
36110
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ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
4.Duplicate Elimination คือ การลบขอมูลที่มีความซ้ําซอนออกจากชุดขอมูล
CID
1
2
3
4
5
6
7
8

CName
สมชาย ใจดี
สมหญิง มีสมบัติ
พิมพใจ มีทรัพย
อภิชัย สกุลดี
มานี สุขใจ
เกรียงไกร ศิริพงษชัย
อภิชัย สกุลดี
สุพัชรินทร อินทชัย

CAge
24
32
29
28
25
32
28
40

CGender
Male
Female
Female
Male
Female
Male
Male
Female

CAddress
123 คลองสามวา
48 อ.เมืองฯ
3/4 เขตหนองแขม
9 อ.หัวหิน
123 อ.เชียงดาว
48 เขตบางรัก
9 อ.หัวหิน
324/75 อ.ภูเขียว

CProvince
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ
เชียงใหม.
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ

CZipcode
10510
65000
10160
77110
50170
10500
77110
36110

ขอมูลซ้ํากัน

ตัวอย'างขั้นตอนการทําความสะอาดขอมูล (Data Cleaning)
4.Duplicate Elimination คือ การลบขอมูลที่มีความซ้ําซอนออกจากชุดขอมูล
แลวทําการจัดเรียงขอมูลใหเรียบรอย
ขอมูลที่ไดหลังจากการลบความซ้ําซอน
CID
1

CName
สมชาย ใจดี

CAge
24

CGender
Male

CAddress
123 คลองสามวา

CProvince

CZipcode

กรุงเทพมหานคร

2

สมหญิง มีสมบัติ

32

Female

48 อ.เมืองฯ

10510

3

พิมพใจ มีทรัพย

29

Female

4

อภิชัย สกุลดี

28

Male

5

มานี สุขใจ

25

Female

123 อ.เชียงดาว

เชียงใหม.

50170

6

เกรียงไกร ศิริพงษชัย

32

Male

48 เขตบางรัก

7

สุพัชรินทร อินทชัย

40

Female

กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ

10500
36110

พิษณุโลก

65000

3/4 เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

9 อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ

77110

324/75 อ.ภูเขียว

3.3 การแปลงรูปแบบของขอมูล (Data Transformation)
การแปลงรูป แบบของขอมูล คื อ การเตรีย มขอมู ล ใหอยู. ในรู ปแบบที่พ รอม
สําหรับการประมวลผล ซึ่งมีอยู.หลายวิธีการขึ้นอยู.กับสิ่งที่ตองการวิเคราะห

CID

CName

1 สมชาย ใจดี
2 สมหญิง มีสมบัติ

ขอมูลที่ไดหลังจากการลบความซ้ําซอน
CAge CGender
CAddress
CProvince

CZipcode

24
32

Male 123 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
Female 48 อ.เมืองฯ

10510
65000

3 พิมพใจ มีทรัพย

29

Female 3/4 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

10160

4 อภิชัย สกุลดี

28

Male

9 อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ

77110

เชียงใหม.
กรุงเทพมหานคร

50170
10500

5 มานี สุขใจ
25
6 เกรียงไกร ศิริพงษชัย 32

Female 123 อ.เชียงดาว
Male 48 เขตบางรัก

7 สุพัชรินทร อินทชัย

Female 324/75 อ.ภูเขียว ชัยภูมิ

40

36110
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4. การประมวลผลขอมูล (Data Processing)
การประมวลผลขอมู ล คื อ กระบวนการที่ กระทํ า ต. อ ขอมู ล
เพื่ อใหไดผลลั พ ธที่ ต รงตามวั ต ถุ ประสงคของการประมวลผล และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

4.1 วิธีการประมวลผลขอมูล
1. การคํานวณ (Calculation)

2. การจัดเรียงขอมูล (Sorting)

3. การจัดกลุ'ม (Classifying)

4. การเรียกดูขอมูล (Retrieving)

5. การรวบรวม (Merging)

6. การสรุปผล (Summarizing)

การนําขอมูลตัวเลขผ.านวิธีการทางคณิตศาสตร
หรือสถิติเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ
การนําขอมูลมาจัดแยกออกเป)นกลุ.มดวย
เงื่อนไขต.าง ๆ ทําใหคนหาขอมูลไดง.ายขึ้น
และสะดวกต.อการนําเสนอ

การนําขอมูลตั้งแต. 2 ขอมูลขึ้นไป มารวมให
เป)นขอมูลเดียว นิยมใชในระบบจัดการ
ฐานขอมูล

มี 2 ประเภท คือ การเรียงขอมูลตัวเลข
และตัวอักษร
การสืบคนและเรียกดูขอมูลตามเงื่อนไขจาก
แหล.งเก็บชุดขอมูล

การสรุปเฉพาะส.วนสําคัญของขอมูล ใชใน
การนําเสนอหรือทํารายงานเพื่อเป)นขอมูล
ในการตัดสินใจ
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ให&นักเรียนแบ;งกลุ;ม กลุ;มละ 4 คน ศึกษาและจัดทําข&อมูลปฐมภูมิ (ข&อมูลที่นํามา
จัดทําต&องเปGนข&อมูลของเพื่อนในห&องเรียนเท;านั้น) จํานวน 1 ชุด และให&หาชุดข&อมูล
ทุติยภูมิจํานวน 1 ชุด (ห&ามซ้ํากัน) จากแหล;งข&อมูลทีน่ ;าเชื่อถือได&ดังต;อไปนี้
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 และชั้น ปYการศึกษา 2556-2560”
**ข&อมูลทุติยภูมิที่หามาให&พิมพ.แล&วเย็บใส;กับใบงานที่ 3

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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5. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ คือ การใชทฤษฎีทางสถิติมาช.วย
ในการวิเ คราะหขอมูล ซึ่งเป) นวิธีที่นิยมใช เนื่องจากมีความถู กตอง
แม.นยํา และมีความน.าเชื่อถือ โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหสามารถแบ.ง
ออกเป)น 2 ประเภท ตามปริมาณขอมูล ดังนี้
1. ประชากร (Population)
2. กลุ.มตัวอย.าง (Sample)

5.1 ประชากร และกลุ'มตัวอย'าง
1. ประชากร (Population) คือ ขอมูลทั้งหมดที่นํามาวิเคราะหดวยวิธี
ทางสถิติ เช.น ส.วนสูงของนักเรียนในโรงเรียน ประชากรของประเทศไทย จํานวน
ชางในปuา เป)นตน
2. กลุ' ม ตั ว อย' า ง (Sample) คื อ ขอมู ล บางส. ว นของประชากรที่ นํ ามา
วิเคราะหดวยวิ ธีการทางสถิติ กลุ.ม ตัว อย.างที่ดี หมายถึ งกลุ. มตัว อย. างที่ มีลัก ษณะ
ต.างๆ ที่สําคัญครบถวนเหมือนกับกลุ.มประชากร เป)นตัวแทนของกลุ.มประชากรได

5.2 วิธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิธีการทางสถิติ เบื้องตนที่สามารถนํามาใชวิ เคราะหขอมูล มี
หลากหลายวิธีการ เช.น
• ค.ากลาง
• ค.าพิสัย (Range)
• ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ค'ากลาง
ตัวแทนขอมูลทั้งหมด ที่สามารถนําไปใชวิเคราะหขอมูลได ซึ่ง
มีวิธีการที่เป)นที่นิยม 3 วิธีการ ดังนี้
1. ค.าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
2. มัธยฐาน (Median)
3. ฐานนิยม (Mode)

1. ค'าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
ค. า เฉลี่ ย เลขคณิ ต คื อ ค. า ที่ ไ ดจากการเฉลี่ ย ขอมู ล ที่ ส นใจ
ทั้งหมด โดยคํานวณจากผลรวมของขอมู ลที่ ส นใจทั้งหมดหารดวย
จํานวนขอมูล
สูตรคํานวณ

x
เมื่อ

ตัวอย'าง

แทน
แทน
แทน

x
∑x
n

∑

Xi
n

ค.าเฉลี่ยเลขคณิต
ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
จํานวนทั้งหมด

การหาค.าเฉลี่ยของอายุของลูกคาจํานวน 7 คน

CID
1

CName
สมชาย ใจดี

CAge
24

CGender
Male

CAddress
123 คลองสามวา

2

สมหญิง มีสมบัติ

32

Female

48 อ.เมืองฯ

3

พิมพใจ มีทรัพย

29

Female

4

อภิชัย สกุลดี

28

Male

5

มานี สุขใจ

25

Female

123 อ.เชียงดาว

เชียงใหม.

50170

6

เกรียงไกร ศิริพงษชัย

32

Male

48 เขตบางรัก

7

สุพัชรินทร อินทชัย

40

Female

กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ

10500
36110

ค'าเฉลี่ยเลขคณิต

CProvince

CZipcode

กรุงเทพมหานคร

10510

พิษณุโลก

65000

3/7 เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

9 อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ

77110

324/75 อ.ภูเขียว

=

(24 + 32 + 29 + 28 + 25 + 32 + 40)

=
=

30
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2. มัธยฐาน (Median)
มัธยฐาน คื อ ค. าที่ อยู.ในตําแหน. งกึ่ งกลางของขอมู ลทั้ งหมด
เมื่อนําขอมูลดังกล.าวมาเรียงจากค.านอยไปหาค.ามาก
สูตรคํานวณ

Mdn
เมื่อ

Mdn แทน
N
แทน

ตัวอย'าง

ค.ามัธยฐาน
จํานวนขอมูลทั้งหมด

การหาค.ามัธยฐานของอายุของลูกคาจํานวน 7 คน

CID
1

CName
สมชาย ใจดี

CAge
24

CGender
Male

CAddress
123 คลองสามวา

2

สมหญิง มีสมบัติ

32

Female

48 อ.เมืองฯ

3

พิมพใจ มีทรัพย

29

Female

4

อภิชัย สกุลดี

28

Male

5

มานี สุขใจ

25

Female

123 อ.เชียงดาว

เชียงใหม.

50170

6

เกรียงไกร ศิริพงษชัย

32

Male

48 เขตบางรัก

7

สุพัชรินทร อินทชัย

40

Female

กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ

10500
36110

CZipcode
10510

พิษณุโลก

65000

3/7 เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

9 อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ

77110

324/75 อ.ภูเขียว

เรียงชุดขอมูล 24,32,29,28,25,32,40
ค'ามัธยฐาน =
=
=

CProvince
กรุงเทพมหานคร

4

ดังนั้น ตําแหน.งขอมูลที่เป)นมัธยฐาน คือ ตําแหน.ง
ที่ 4 แลวเมื่อนําขอมูลมาเรียงกันจากนอยไปหา
มากจะไดผลลัพธดังนี้ 24,25,28,29,32,32,40
ขอมูลที่เป)นมัธยฐาน คือ 29

3. ฐานนิยม (Mode)
ฐานนิยม คือ ขอมูลที่ที่มีความถี่สูงที่สุดจากขอมูลทั้งหมด หรือ
ขอมูลที่มีการซ้ํากันมากที่สุด
จากชุดขอมูลอายุในตาราง คือ 24, 32, 29, 28, 25, 32, 40
ขอมูลที่เปaนฐานนิยม หรือขอมูลที่มีการซ้ํากันมากที่สุด คือ 32 ซึ่งมี 2 ตัว
อายุที่เปaนฐานนิยมในตารางนี้ คือ 32 ปy
(การหาค'าฐานนิยมวิธีนี้เปaนวิธีการหาค'าฐานนิยมของขอมูลที่ไม'ไดแจกแจงความถี)่
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ค'าพิสัย (Range)
ค.าผลต.างของขอมูลที่มีค.ามากที่สุด และนอยที่สุด
สูตรคํานวณ

R
เมื่อ

ตัวอย'าง

Xmax
แทน
แทน
แทน

R
Xmax
Xmin

Xmin

ค.าพิสัย
ค.าสูงสุด
ค.าต่ําสุด

การหาค.าพิสัยของอายุของลูกคาจํานวน 7 คน

CID
1

CName
สมชาย ใจดี

CAge
24

CGender
Male

CAddress
123 คลองสามวา

CProvince

CZipcode

กรุงเทพมหานคร

2

สมหญิง มีสมบัติ

32

Female

48 อ.เมืองฯ

10510

3

พิมพใจ มีทรัพย

29

Female

4

อภิชัย สกุลดี

28

Male

5

มานี สุขใจ

25

Female

123 อ.เชียงดาว

เชียงใหม.

50170

6

เกรียงไกร ศิริพงษชัย

32

Male

48 เขตบางรัก

7

สุพัชรินทร อินทชัย

40

Female

กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ

10500
36110

พิษณุโลก

65000

3/7 เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

9 อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ

77110

324/75 อ.ภูเขียว

ค.าพิสัย = 40 – 24
= 16

ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ ค.าที่บอกการกระจายขอมูลที่ไดจากการ
หารากที่สองของผลรวมขอมูลที่เป)นผลต.างกําลังสองระหว.างค.าของขอมูลแต.ละ
ตัวกับค.าเฉลี่ยเลขคณิต แลวหารดวยจํานวนขอมูล
1. ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของประชากร

2. ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ'มตัวอย'าง

สูตรที่ใชในการคํานวณ
∑

∑

S.D. =

S.D.

̄"

∑
#

#∑ " ∑
# #

"

16

ก

2 30183

ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยในบทเรี ย นนี้ จ ะเป) น การหา ส. ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของกลุ. ม
ตัวอย.าง ซึ่งอธิบายสูตรในการคํานวณดังนี้
สูตรคํานวณ
' ∑ (" ∑ ( "
' '

S.D.
เมื่อ

S.D.
n
∑x
∑x2

ตัวอย'าง

%
%
%
%

& '( )

*+'(
,)-.
/+ .01) 2%
/+ .01) 2% % &+2 & กก +) 1)

การหาส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของลูกคาจํานวน 7 คน

ขั้นตอนที่ 1 หาค'าเฉลี่ยเลขคณิต
CID
1

CName
สมชาย ใจดี

CAge
24

CGender
Male

CAddress
123 คลองสามวา

CProvince

CZipcode

กรุงเทพมหานคร

2

สมหญิง มีสมบัติ

32

Female

48 อ.เมืองฯ

10510

3

พิมพใจ มีทรัพย

29

Female

4

อภิชัย สกุลดี

28

Male

5

มานี สุขใจ

25

Female

123 อ.เชียงดาว

เชียงใหม.

50170

6

เกรียงไกร ศิริพงษชัย

32

Male

48 เขตบางรัก

7

สุพัชรินทร อินทชัย

40

Female

กรุงเทพมหานคร
ชัยภูมิ

10500
36110

พิษณุโลก

65000

3/7 เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

10160

9 อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ

77110

324/75 อ.ภูเขียว

ค'าเฉลี่ยเลขคณิต = (24 + 32 + 29 + 28 + 25 + 32 + 40)
=
= 30

ตัวอย'าง

การหาส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของลูกคาจํานวน 7 คน

ขั้นตอนที่ 2
หาส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x
24
32
29
28
25

x -x̄
24 - 30 = -6
32 - 30 = 2
29 - 30 = -1
28 - 30 = -2
25 - 30 = -5

x −x̄
-62 = 36
22 = 4

32
40

32 - 30 = 2
40 - 30 = 10
รวม

22 = 4
102 = 100
174

-12 = 1
-22 = 4
-52 = 25

ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =

*

= 5.39
ดังนั้น ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุลูกคาของ
ลูกคาจํานวน 7 คน คือ ค.าประมาณ 5.39
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5.3 เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซึ่งนิยมใช ซอฟตแวร
ตารางการทํ างาน (Spreadsheet) เป) น ซอฟตแวรที่ จัด การขอมู ลใน
ลักษณะของแถว(Row) และคอลัมน(Columns) โดยสามารถคํานวณ
ประมวลผลในแต.ละแถว หรือคอลัมนได และสามารถแสดงผลลัพธของ
ขอมูลในรูปแบบต.าง ๆ ได เช.น กราฟแท.ง (Bar Charts) กราฟวงกลม
(Pie Charts) กราฟเสน (Line Charts) เป)นตน

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

ส'วนประกอบของ Workbook
1. ชื่อ Workbook

2. Worksheet และปhายชื่อ Worksheet
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ส'วนประกอบของ Worksheet
ช'องแสดงชื่อเซลล

หัวคอลัมน

หัวแถว
แถว

เซลล
คอลัมน

การปhอนขอมูลลงในเซลล
1. คลิกลงในเซลลที่ตองการป?อนขอมูล ในที่นี้คือเซลล A1 จากนั้นเริ่มพิมพขอมูล
2. เมื่อพิมพเสร็จแลวผูใชสามารถเลื่อนเมาสไปคลิกที่เซลลอื่น ๆ ที่ตองการป?อนขอมูลได
(แต.ถาผูใชกดปุuม Enter จะเป)นการเลื่อนไปป?อนขอมูลในบรรทัดถัดลงมา)

การผสานเซลล
1. ใชเมาสลากครอบเซลลที่ตองการ

2. คลิกที่เมนู

เพื่อทําการผสานเซลล
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การใส'เสนขอบตาราง
1. ใชเมาสลากครอบเซลลที่ตองการ

2. คลิกที่เมนู

เพื่อทําการผสานเซลล

5.4 การเติมขอมูลแบบอัตโนมัติ
การเติมขอมูลอัตโนมัติ หรือ Auto Fill เป)นความสามารถ
พิเศษของ Microsoft Excel ในการป?อนขอมูลที่มักจะใชบ.อยๆ
และเป)นขอมูลที่ตองเรียงลําดับ เช.น เดือน, วัน, พ.ศ., ตัวเลข

การเติมขอมูลแบบอัตโนมัติ แบบที่ 1

ตัวอย'างที่ 1

1. เลือ กเซลลที่ตองการคัดลอกแบบขอมูล จากนั้นนําเมาสไปวางไวที่มุมขวาล.างของเซลล
เพื่อให เมาสจะเปลี่ยนเป)น
2. คลิกเมาสลากเพื่อทําการเติมขอมูลแบบอัตโนมัติ

1

2
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การเติมขอมูลแบบอัตโนมัติ แบบที่ 2
1. เลือกเซลลที่ 1 และ 2 ที่ตองการคัดลอกแบบขอมูล จากนั้นนําเมาสไปวางไวที่มุมขวาล.าง
ของเซลลเพื่อให เมาสจะเปลี่ยนเป)น
2. คลิกเมาสลากเพื่อทําการเติมขอมูลแบบอัตโนมัติ

1
2

5.5 สูตร (Formula) คืออะไร ???
สูตร คือ รูปแบบวิธีการคิดคํานวณ โดยการนําเครื่องหมาย
ของคณิตศาสตรมาใชในการคํานวณ สรุปง'าย ๆ สั้น คือ

สูตร คือ รูปแบบการคิดคํานวณโดยผูใชงานกําหนดเอง
จําไวนะ

5.6 วิธีการใส'สูตรใน Microsoft Excel
ในการใส'สูตรคํานวณใน Excel จะตองใชเครื่องหมาย = (เท'ากับ)
ในการเริ่มใชสูตร เสมอ มิฉะนั้น Excel จะคิดว'าสูตรที่ปhอนเขาไปนั้นเปaน
ขอความธรรมดา และจะไม'นําไปทําการคํานวณ
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ตัวอย'าง การใส'สูตรที่ผิด
เมื่อเราพิมพ 1+2+3 แลวกด Enter
จะไดผลลัพธ คือ 1+2+3

ตัวอย'าง การใส'สูตรที่ถูก
เมื่อเราพิมพ = 1+2+3 แลวกด Enter
จะไดผลลัพธ คือ 6

ตัวอย'าง การคํานวณในโปรแกรม Microsoft Excel
เราจะใช ชื่อของเซลล มาเปaนตัวดําเนินการ
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มาคิดสูตรช'วยกันเถอะ

ตัวอย'างที่ 2

= B3+C3+D3

มาคิดสูตรช'วยกันเถอะ

ตัวอย'างที่ 3

= B3*C3

ตัวอย'างที่ 4

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติของอายุลูกคาโดยใช Analysis ToolPak

Microsoft Excel 2010 สามารถหาค.าสถิติได เช.น ค.าเฉลี่ย (Mean)
ค.ามัธยฐาน (Median) ค.าฐานนิยม (Mode) ค.าพิสัย (Range) ส.วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งสามารถทํ าไดโดยการติดตั้ง ชุดคําสั่ ง
Data Analysis
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ขั้นตอนที่ 1 เปpดหนาต'าง Add-Ins
1. เลือก “File > Option”
2. เลือก “Add Ins”
3. เลือก “Excel Add-Ins” ในส.วนของ Manage แลวกดปุuม “Go”
1

2
3

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเครื่องมือวิเคราะหขอมูล
1. เลือก “Analysis ToolPak”และ “Analysis ToolPak – VBA”
2. กดปุuม “OK”

2

1

ขั้นตอนที่ 3 เลือกฟsงกชันในการวิเคราะหขอมูล
1. เลือกแท็บ “Data” หรือ “ขอมูล”
2. เลือก “Data Analytics”
3. เลือก “Descriptive Statistics”
4. กดปุuม “OK”
1

2
4
3
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ขั้นตอนที่ 4 เลือกขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห
1. เลือกขอมูลที่ตองการนํามาวิเคราะห
2. เลือก “Summary Statistics”
3. เลือกเซลลที่ตองการแสดงผลลัพธ
4. กดปุuม “OK”

4

1
2

3

ขั้นตอนที่ 5 ผลลัพธของการวิเคราะหขอมูล

ผลลัพธ

5.7 ความรูเกี่ยวกับการฟsงกชัน (Function)
ฟ=งกชัน คือ สูตรที่มีการกําหนดไวแลวเพื่อทําการคํานวณ
โดยใชค.าเฉพาะที่เรีย กว.า อารกิ วเมนต ในลําดับ เฉพาะ หรื อ
โครงสรางในการที่จะใส.ฟ=งกชัน จําเป)นที่ตองทราบว.าฟ=งกชันมี
การทํางานและส.วนประกอบใดบาง
ฟsงกชัน คือ สูตรสําเร็จรูปที่โปรแกรม Excel มีไวให
จําไวนะ
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การเรียกใชฟsงกชัน
การที่เราจะเรียกฟ=งกชันมาใชงานนั้นมีขั้นตอนดังนี้คือ
= ชื่อฟsงกชัน (อารกิวเมนตที่ 1 , อารกิวเมนตที่ 2… , อารกิวเมนตสุดทาย)
1. ในการเขียนฟ=งกชันตองมีเครื่องหมาย = เริ่มตนเสมอเหมือนการใส.สูตร
2. เรียกชื่อฟ=งกชันที่เราตองการใชงาน
3. ขอมูลในการคํานวณฟ=งกชันนั้นตองอยู.ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เสมอ
4. ใส.ค.าของอารกิวเมนตต.าง ๆ ที่ตองการใหมีการคํานวณเกิดขึ้น โดยคั่น
ดวยเครื่องหมาย , (คอมม'า) หรือเครื่องหมาย : (โคล'อน)

การเรียกใชฟsงกชัน
ตัวอย'าง
=SUM (D4,D5) ความหมาย เป)นการรวมค.าของเซลล D4 และ D5
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) หมายถึงการกําหนดเซลล (อารกิวเมนต) ในการ
คํานวณทีละเซลล
=SUM (D4:D6) ความหมาย เป)นการรวมค.าของเซลล D4 ถึง D6
เครื่องหมายโคล.อน ( : ) หมายถึงกําหนดเซลลแรกถึงเซลลสุดทายในการคํานวณ

ฟsงกชันพื้นฐานของโปรแกรม Excel
ฟ=งกชันพื้นฐาน เป)นสิ่งที่จะช.วยใหสามารถสรางสูตรได
ง.ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเราตองทําความรูจัก และจดจําวิธีการใชงาน
ใหได เพื่ อ ใหสามารถหยิ บ นํ า ไปใชงานไดทุ ก เวลาที่ ต องการ
เพราะว.า ฟ=งกชันพื้นฐาน นั้นเป)นสิ่งที่จําเป)นตองใชงานมากกว.า
ฟ=งกชันตัวอื่น ๆ
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ฟsงกชันพื้นฐานของโปรแกรม Excel มีอะไรบาง
ชื่อฟsงกชัน
SUM

คุณสมบัติ

รูปแบบของฟsงกชัน

ใชในการหาผลรวมของขอมูล

SUM (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

AVERAGE

ใชหาค'าเฉลี่ย

AVERAGE (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

COUNT

ใชนับจํานวนของขอมูล

COUNT (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

MAX

ใชคนหาขอมูลที่มีค'ามากที่สุด

MAX (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

MIN

ใชคนหาขอมูลที่มีค'านอยที่สุด

MIN (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , ...)

มาลองเรียกใชฟsงกชันกันเถอะ

ตัวอย'างที่ 2

= SUM (B3:D3)

ตัวอย'างที่ 4

ก

ก ก

= SUM (B4,D4,F4)
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มาลองเรียกใชฟsงกชันกันเถอะ

ตัวอย'างที่ 5

= SUM (C4:E4)
= AVERAGE (C4:E4)

มาลองเรียกใชฟsงกชันกันเถอะ

ตัวอย'างที่ 6

= MAX (F6:F10)
= MIN (F6:F10)
= COUNT (F6:F10)

ตัวอย'างที่ 7

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชวิธีการใชสูตรฟsงกชัน

ในตั วอย. างนี้จะเป)น การใชสูตรฟ=งกชัน ที่มีอ ยู.ใ น Microsoft Excel
2010 เพื่อหาค.าสถิติดังนี้
- ผลรวม (SUM)
- ค.าเฉลี่ย (Mean)
- ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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1. การหาผลรวมของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
2. เลือกแทรกฟsงกชันคลิกที่ fx

1. เลือกเซลลที่ตองการ

1. การหาผลรวมของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
3. เลือกประเภท “ทั้งหมด”

4. เลือกฟsงกชัน SUM

1. การหาผลรวมของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
5. ระบุช'วงของขอมูล

6. ใชเมาสเลือกช'วงขอมูล
เมื่อเสร็จแลวกด “ตกลง”
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1. การหาผลรวมของอายุลูกคาจํานวน 7 คน

7. เมื่อเสร็จแลวจะปรากฏผลรวม
ในเซลลที่เรากําหนด
สูตร =SUM(C2:C8)

2. การหาค'าเฉลี่ยของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
2. เลือกแทรกฟsงกชันคลิกที่ fx

1. เลือกเซลลที่ตองการ

2. การหาค'าเฉลี่ยของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
3. เลือกประเภท “ทั้งหมด”

4. เลือกฟsงกชัน AVERAGE
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2. การหาค'าเฉลี่ยของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
5. ระบุช'วงของขอมูล

6. ใชเมาสเลือกช'วงขอมูล
เมื่อเสร็จแลวกด “ตกลง”

2. การหาค'าเฉลี่ยของอายุลูกคาจํานวน 7 คน

7. เมื่อเสร็จแลวจะปรากฏค'าเฉลี่ย
ในเซลลที่เรากําหนด
สูตร =AVERAGE(C2:C8)

3. การหาส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
2. เลือกแทรกฟsงกชันคลิกที่ fx

1. เลือกเซลลที่ตองการ
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3. การหาส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
3. เลือกประเภท “ทั้งหมด”

4. เลือกฟsงกชัน STDEV

3. การหาส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
5. ระบุช'วงของขอมูล

6. ใชเมาสเลือกช'วงขอมูล
เมื่อเสร็จแลวกด “ตกลง”

3. การหาส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุลูกคาจํานวน 7 คน

7. เมื่อเสร็จแลวจะปรากฏส'วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในเซลลที่เรากําหนด
สูตร =STDEV(C2:C8)

32

ก

2 30183

3. ปรับค'าจุดทศนิยม 2 ตําแหน'ง

1.เลือกเซลลที่ตองการ จากนั้น
โดยคลิกขวาในเซลลที่ตองการ
จากนั้นคลิกเลือก “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. เมื่อเสร็จแลวจะเลขที่จุดทศนิยม 2
ตําแหน'ง ในเซลลที่เรากําหนด
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ตัวอย'างที่ 8

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชวิธีการใชสูตรฟsงกชัน

ในตั วอย. างนี้จะเป)น การใชสูตรฟ=งกชัน ที่มีอ ยู.ใ น Microsoft Excel
2010 เพื่อหาค.าสถิติดังนี้
- ความถี่ (Frequency)
- รอยละ (Percent)
- ฐานนิยม (Mode)

1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ
1. กรอกขอมูลตัวเลขลงใน
ตาราง

1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ

2. จัดกลุ'มขอมูลใหเรียบรอย
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1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ
4. เลือกแทรกฟsงกชันคลิกที่ fx

3. เลือกเซลลที่ตองการ

1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ
5. เลือกประเภท “ทั้งหมด”

6. เลือกฟsงกชัน COUNTIF

1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ
7. ระบุช'วงของขอมูล พรอมกับ
ใส'เงื่อนไขที่ตองการตรวจสอบ
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1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ

7. เมื่อเสร็จแลวจะปรากฏค'าความถี่ในเซลลที่
เรากําหนด

สูตร =COUNTIF(C4:C13,1)
หมายเหตุ: ในกรณีนี้ใหนักเรียนใชวิธีการแบบเดียวกันไปเรื่อย
หามใชการคัดลอกสูตรอัตโนมัติ เพราะอาจเกิดขอผิดพลาดได

สูตรเด็ดเคล็ดไม'ลับ : หากตองการคัดลอกสูตร (Auto Fill) เราจะใชวิธีการ
ล็อค (Lock) ตําแหน.งของคอลัมน (Column) และ แถว (Row) โดยการใส.
เครื่องหมาย $ จากนั้นทําการอางอิงค.าจากเซลลแทนการระบุค.าคงที่ โดยใส.
สูตรดังนี้
สูตร =COUNTIF($C$4:$C$13,A19)
1. เลือกเซลลที่ตองการแลวพิมพสูตร
=COUNTIF($C$4:$C$13,A19)

2. ทําการคัดลอกสูตร (Auto Fill)

1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ
9. พิมพสูตรการหาค'ารอยละลงในแถบ
สูตร ดังนี้
= ( C19 * 100 ) / 10

8. เลือกเซลลที่ตองการ
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1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ

10. เมื่อเสร็จแลวจะปรากฏรอยละ
ในเซลลที่เรากําหนด

หมายเหตุ นักเรียนสามารถใชการคัดลอกสูตรอัตโนมัติ ได

1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ

11. ทําการคัดลอกสูตร (Auto Fill)
เปaนอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
หมายเหตุ นักเรียนสามารถใชการคัดลอกสูตรอัตโนมัติ ได

1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ
12. เลือกแทรกฟsงกชันคลิกที่ fx

11. เลือกเซลลที่ตองการ
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3. การหาส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุลูกคาจํานวน 7 คน
13. ระบุช'วงของขอมูล

14. ใชเมาสเลือกช'วงขอมูล
เมื่อเสร็จแลวกด “ตกลง”

1. วิธีการสรุปขอมูลสถิติปฐมภูมิ

15. เมื่อเสร็จแลวจะปรากฏค'าความถี่
ในเซลลที่เรากําหนด

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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6. การทําขอมูลใหเปaนภาพ (Data Visualization)
การทําขอมูลใหเป)นภาพ คือ การนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
มานําเสนอในรูปแบบของภาพ กราฟ แผนภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ทํา
ใหผูรั บ ขอมู ลสามารถเรียนรูเขาใจขอมูล หรื อความสํ าคั ญ ของขอมู ล
เหล.านั้นไดง.ายขึ้น

6.1 ขอดีของการทําขอมูลใหเปaนภาพ
ขอดีของการทําขอมูลใหเป)นภาพมีหลากหลายประการ เช.น
ผูรับขอมูลสามารถเขาใจผลลัพธจากการวิเคราะหขอมูลไดง.ายขึ้น
สามารถแสดงขอมูลที่มีปริมาณสูงไดอย.างมีประสิทธิภาพ
ช.วยในการรับรูหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผูรับขอมูลสามารถสันนิษฐานขอมูลไดสะดวกขึ้น
เพิ่มประสบการณแปลกใหม.ในการรับขอมูล
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6.2 ขั้นตอนการทําขอมูลใหเปaนภาพ
ขั้นตอนการทําขอมูลใหเป)นภาพ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

วางแผน
การนําเสนอขอมูล

เตรียมขอมูล

ออกแบบ

ปรับปรุงใหดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนนําเสนอขอมูล
ขั้น ตอนการวางแผนนํ าเสนอขอมู ล คื อ ขั้ น ตอนการทํ าความ
เขาใจวัตถุประสงคในการนําเสนอขอมูล ขอมูลใดบางที่ตองการนําเสนอ
นําเสนอขอมูล อย.างไร นําเสนอขอมู ลดวยเทคนิคภาพ หรื อแผนภาพ
แบบใด

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมขอมูล
ขั้นตอนการเตรียมขอมูล คือ ขั้นตอนการจัดเตรียม และคัดเลือก
ขอมูลที่จําเป)นในการนําเสนอโดยเลือกเฉพาะขอมูลที่ตรงวัตถุประสงค
ในการนําเสนอเท.านั้น
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ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ
ขั้นตอนการออกแบบ คือ ขั้นตอนการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอน
การเตรียมขอมูล มานําเสนอในรูปแบบต.าง ๆ โดยสามารถนําซอฟตแวร
ดานกราฟ>กมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. เลือกใชตัวอักษรที่เหมาะสม
2. เลือกใชแผนภาพที่เหมาะสม
3. เลือกใชสีที่เหมาะสม
4. จัดวางตําแหน.งการนําเสนอ และเนนจุดสําคัญของขอมูล
5. ระบุแหล.งขอมูลอางอิง

คําถามชวนคิด
1 หากขอมูลที่เราตองการนําเสนอขั้นตอนการลางมือสําหรับเด็ก
จะตองออกแบบอย.างไร ตามขั้นตอนการออกแบบ
1. เลือกใชตัวอักษรที่เหมาะสม
2. เลือกใชแผนภาพที่เหมาะสม
3. เลือกใชสีที่เหมาะสม
4. จัดวางตําแหน.งการนําเสนอ
และเนนจุดสําคัญของขอมูล
5. ระบุแหล.งขอมูลอางอิง

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงใหดีขึ้น
ขั้นตอนหลังจากออกแบบเสร็จสิ้น แลวนําเสนอต.อผูรั บขอมู ล
เพื่อประเมินจุดบกพร.อง หรือขอควรปรับปรุง เพื่อปรับปรุงแกไขภาพให
ตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด
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6.3 ความหมายของแผนภูมิ
แผนภูมิ คือ สิ่งถ.ายทอดเนื้อหาเรื่องราวผ.านทางภาพเขียน หรือ
ภาพวาด คําอธิบาย สัญลักษณ และสี ซึ่งในการสรางแผนภูมินั้นจะช.วย
ใหขอมูลต.างๆ มีความน.าสนใจเพิ่มขึ้น

6.4 ประเภทของแผนภูมิ
การเลือกประเภทของแผนภูมิใหมีความเหมาะสมกับขอมูลช.วย
ใหขอมูลมีความน.าสนใจ และช.วยใหผูอ.านสามารถเขาใจขอมูลไดอย.าง
รวดเร็ว โดยประเภทของแผนภูมิมี ดังนี้
1. แผนภูมิคอลัมน (Column Charts)
2. แผนภูมิแท.ง (Bar Charts)
3. แผนภูมิเสน (Line Charts)
4. แผนภูมิวงกลม (Pie Charts)
5. แผนภูมิพื้นที่ (Area Charts)

1. แผนภูมิคอลัมน หรือแผนภูมิแท'งแนวตั้ง (Column Charts)
แผนภูมิคอลัมน คือ แผนภูมิเปรียบเทียบขอมูลใหเห็น ค.าต่ําสุด
สูงสุด ความแตกต.าง ความเปลี่ยนแปลงอย.างชัดเจน มักใชกับจํานวน
ของสิ่งต.าง ๆ ไม.เหมาะกับขอมูลที่มีชื่อตัวแปรยาวเกินไป จํานวนเยอะ
เกินไป หรือค.าแตกต.างกันมากจนเกินไป
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2. แผนภูมิแท'ง หรือแผนภูมิแท'งแนวนอน (Bar Charts)
คลายกั บ แผนภู มิ แ ท. งแนวตั้ ง เพี ย งแต. แ ท. ง แผนภู มิ จะอยู. ใ น
แนวนอนซึ่งใหความรูสึกในดานเวลาหรือระยะทางมากกว.า แสดงชื่อตัว
แปรไดยาวกว.า เปรียบเทียบขอมูลไดจํานวนมากกว.า ไม.เหมาะกับการ
นําเสนอขอมูลที่มีพื้นที่แนวนอนแคบเกินไป

3. แผนภูมิเสน (Line Charts)
แผนภู มิ เสน คื อ แผนภูมิ แสดงค. าของขอมูล และแนวโนมภาย
ในช.วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับการนําเสนอขอมูลแบบตัวเลข แสดง
ขอมูลหลายตัวแปรไดดีกว.าแผนภูมิคอลัมนและแผนภูมิแท.ง ไม.เหมาะ
กับขอมูลที่ไม.มีความสัมพันธกับระยะเวลา

4. แผนภูมิวงกลม (Pie Charts)
แผนภูมิเสน คือ แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธระหว.างขอมูลแต.
ละค.ากับผลรวมของขอมูลทั้งหมด เปรียบเทียบขนาดของขอมูลไดอย.าง
ชัดเจน ไม.เหมาะกับขอมูลที่ไม.ต.างกันมาก ไม.แสดงขอมูลที่มีค.าเป)นลบ
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5. แผนภูมิพื้นที่ (Area Charts)
คลายกับแผนภูมิเ สน แต.จะแสดงใหเห็นผลรวมและแนวโนม
ผลรวมของขอมูลทั้งหมด การเปรียบเทียบสัดส.วนขอมูล และเนนขนาด
ของการเปลี่ยนแปลงของขอมูล ไม.เหมาะกับขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค.าแลวส.งผลใหพื้นที่ที่มีค.านอยกว.าถูกทับดวยพื้นที่อื่น

คําถามชวนคิด
2 หากเราตองการนําเสนอขอมูลอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในแต.ละ
เดือนเป)นระยะเวลา 1 ปy ของประเทศต.าง ๆ ควรใชแผนภูมิรูปแบบใด

การสรางแผนภูมิโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 สามารถสรางแผนภูมิไดหลากหลายรูปแบบ
เช.น แผนภูมิคอลัมน (Column Charts) แผนภูมิแท.ง (Bar Charts) แผนภูมิ
เสน (Line Charts) แผนภูมิวงกลม (Pie Charts) แผนภูมิพื้นที่ (Area Charts)
เป)นตน
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การสรางแผนภูมิโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010

3. เลือกประเภทแผนภูมิที่ตองการ

2. เลือกแท็บ “Insert” หรือ “แทรก”

1. เลือกเซลลที่ตองการ

การสรางแผนภูมิโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010
4. เลือกรูปแบบของแผนภูมิที่ตองการ

5. เมื่อเสร็จแลวจะปรากฏแผนภูมิขึ้นมา

การสรางแผนภูมิโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010

6. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธของแผนภูมิ

7. เปลี่ยนชื่อแผนภูมิ
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การสรางแผนภูมิโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010

6.5 อินโฟกราฟpก (Infographic)

อินโฟกราฟpก หมายถึง
การนํ า เสนอสารสนเทศ หรื อ ขอมู ล
ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหรูปแบบ
ของภาพที่ ส วยงาม เพื่ อ ใหสามารถ
เขาใจสารสนเทศที่ซั บซอนไดง. ายขึ้ น
โดยนําเสนอขอมูลในภาพเดียว

การสราง Infographic อย'างง'ายดวยเว็บแอพลิเคชั่น Canva

Canva เป)นเว็บไซตที่มีเครื่องมือสําหรับออกแบบกราฟ>กอย.างง.าย โดย
ใชรูปแบบ “การลากและวาง" และสามารถเขาถึงภาพเวกเตอรกราฟ>ก และ
รูปภาพไดมากกว.าลานรูป เครื่องมือนี้สามารถใชในการออกแบบเว็บไซต สื่อ
สิ่งพิมพ รวมถึงกราฟ>กต.าง ๆ
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เริ่มตนสมัครใชงานเว็บแอพลิเคชัน Canva
1. เขาไปที่เว็บไซต “www.canva.com”

2. สมัครสมาชิกเพื่อเขาใชงาน

เริ่มตนการใชงานเว็บแอพลิเคชัน Canva
3. เลือกสรางงานออกแบบ “อินโฟกราฟpก”

หนาต'างการทํางานของเว็บแอพลิเคชัน Canva
4. แกไขชื่องานตามความตองการ
5. แถบเครื่องมือ
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แถบเครื่องมือทางซายมือ
แท็บ “แม.แบบ” เป)นรูปแบบงานแบบสําเร็จรูปที่ทางซอฟตแวรสรางไว
ใหเพื่อความสะดวกในการใชงาน
แท็บ “ภาพถ.าย” เป)นภาพถ.ายที่ทางซอฟตแวรไดจัดเตรียมไวเพื่อใหใช
งานไดฟรี ไม.มีลิขสิทธิ์
แท็บ “องคประกอบ” เป)นกราฟ>ก ไอคอน ต.าง ๆ รวมถึงแผนภูมิ ให
เลือกใชในการทําสรางอินโฟกราฟ>กอย.างง.าย
แท็บ “ขอความ” เป)นรู ปแบบตัวหนังสือและการจัดวางตัวหนังสือ ที่
ทางซอฟตแวรจัดเตรียมไวให

แถบเครื่องมือทางซายมือ
แท็ บ “พื้ น หลั ง” เป) น ภาพพื้ น หลั งฟรี ไม. มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ท างซอฟตแวร
จัดเตรียมไวใหใชงาน
แท็บ “อัปโหลด” เป)นช.องทางในการเพิ่มรูปภาพจากภายนอก โดยอัพ
โหลดรูปภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงาน
แท็บ “โฟลเดอร” การสรางโฟลเดอร จัดหมวดหมู.ภาพ และกราฟ> ก
ต.าง ๆ ตามความพึงพอใจของผูใชงาน
แท็บ “เพิ่มเติม” เป)นการใชคุณลักษณะพิเศษ โดยเชื่อมต.อเขากับแอป
ภายนอกที่ทางซอฟตแวรอนุญาต เช.น ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ

การสราง Infographic อย'างง'ายดวยเว็บแอพลิเคชั่น Canva
6. เลือกที่แท็บ “องคประกอบ”

7.เลือก “ทั้งหมด” ในส'วนของแผนภูมิ
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การสราง Infographic อย'างง'ายดวยเว็บแอพลิเคชั่น Canva
8. เลือกแผนภูมิที่เราตองการใชงาน

9. เมื่อเลือกแลวแผนภูมิจะมาปรากฏ
ที่บริเวณพื้นที่การทํางาน

การสราง Infographic อย'างง'ายดวยเว็บแอพลิเคชั่น Canva
10. กรอกขอมูลที่ตองการใหแผนภูมิแสดง
11. สามารถปรับขนาด รูปแบบ และสี ของตัวหนังสือ

12. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว
แผนภูมิจะแสดงขอมูล

การสราง Infographic อย'างง'ายดวยเว็บแอพลิเคชั่น Canva

13. ทําการใส'รายละเอียดที่สาํ คัญ
- หัวเรื่อง
- รายละเอียดที่สําคัญโดยสรุป
- แหล'งที่มาของขอมูล
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การสราง Infographic อย'างง'ายดวยเว็บแอพลิเคชั่น Canva
14. ทําการดาวนโหลดชิ้นงานโดยเขาไปที่
เลือกประเภทไฟลเปaน PNG จากนั้นกดที่
“ดาวนโหลด”

การสราง Infographic อย'างง'ายดวยเว็บแอพลิเคชั่น Canva

ผลงานการสราง Infographic ที่เสร็จสมบูรณ

ให&นักเรียนแบ;งกลุ;ม กลุ;มละ 4 คน จัดทําข&อมูลสถิติ อินโฟกราฟ\ก (Canva) โดยใช&
ข&อมูลปฐมภูมิที่นักเรียนจัดทําในใบงานที่ 3.1
เงื่อนไขและข&อกําหนด
- ออกแบบอินโฟกราฟ\กให&เปGนสารสนเทศที่เข&าใจง;าย
- ข&อมูลนั้นมีความถูกต&อง เหมาะสม และสวยงาม
- พิมพ.ข&อมูลเปGนเอกสารสีลงในกระดาษ A4 ให&เรียบร&อย
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เรื่อง ประมวลผลข&อมูล
คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามลงในสมุดใหเรียบรอย
1. การประมวลผลขอมูลมีความสําคัญอย.างไร ?
2. การเก็บรวบรวมขอมูลมีความสําคัญอย.างไร ?
3. ในชีวิตประจําวันนักเรียนไดรับข.าวสารใดบาง ที่ไดมาจากการประมวลผล แลวใหนักเรียน
ยกตัวอย.างขอมูลมา 3 หัวขอ ?
4. การสืบคนขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิอย.างเดียว เพียงพอต.อการนํามาประมวลผลขอมูลเพื่อ
เผยแพร.หรือไม. และขอมูลปฐมภูมิควรไดมาในรูปแบบใดเพื่อใหเกิดความน.าเชื่อถือ ?
5. อินโฟกราฟ>ก (Infographic) หมายถึงอะไร ?

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