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ของนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

การจัดท าสารสนเทศด้วยกราฟ 
เป็นการน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟเป็นการสื่อข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายกว่าการใช้ตาราง 

สามารถเข้าใจและจดจ าข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
การสร้างกราฟ 

1. Think : คิดวัตถุประสงค์ของการน าเสนอกราฟ ส าคัญคือเราต้องรู้ว่าเราอยากจะสื่อสารอะไร และ
ถ้าเป็นไปได้ ควรวาดภาพในใจก่อนว่ากราฟควรจะออกมาหน้าตาแบบไหน 

2. Prepare : เตรียมข้อมูล (เช่น สรุปข้อมูลจาก Data ดิบ) ใส่ข้อมูลแต่ละ Record (แต่ละราย แต่ละ
กลุ่ม) แยกไว้คนละแถวกัน  ใส่การวัดข้อมูลในแต่ละมิติ ไว้แยกคอลัมน์กัน (คล้ายๆกับ Field ข้อมูลใน 
Database) 

3. Create : สร้างกราฟ 
4. Customize : ปรับแต่งกราฟ 
5. Summarize : สรุปผลของกราฟองค์ประกอบรูปกราฟ 

องค์ประกอบของกราฟ 
1. Chart Area : พ้ืนที่ของกราฟทั้งหมด 
2. Plot Area : พ้ืนที่ที่มีการพลอตข้อมูลลงไปจริงๆ 
3. Label ป้ายก ากับ 
4. Axes แกน 
5. Series คือตัวข้อมูลจริงๆ 
6. Category Label : ชื่อประเภทข้อมูล (มักอยู่ที่แกนนอน) 

ความเหมาะสมของข้อมูลกับกราฟแต่ละชนิด 
 1. กราฟแท่ง : ท าง่าย ดูเข้าใจง่าย แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบชัดเจน 
 2. กราฟรูปวงกลม : อ่านข้อมูลได้ชัดเจน รวดเร็ว เปรียบเทียบขนาดของข้อมูลได้ชัดเจน แต่ใช้ได้กับ
ชุดข้อมูลเพียงชุดเดียว ไม่ซ้ าซ้อน 
 3. กราฟเส้น : มีความต่อเนื่อง เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน แต่เหมาะกับข้อมูลประเภทแสดง
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลา 
วิธีท า 

1. ควรเลือกใช้โปรแกรม excel ที่มีความทันสมัย ในที่นี้เลือกใช้ excel 2013 เพราะมีฟังก์ชั่นการใช้
งานต่างๆ ให้เลือกมากมาย ง่ายต่อการใช้งาน แก้ไข และปรับแต่งให้สวยงาม 



2. เตรียมข้อมูลไว้ในตารางแล้ว ให้ลาก Selection ครอบคลุมพื้นที่ของข้อมูลทั้งหมด จากนั้นไปที่ 
Ribbon Insert => Chart => เลือกรูปแบบที่ต้องการ 

 
 

3. เมื่อเลือกรูปแบบกราฟแล้ว ถ้ากราฟที่ได้สร้างออกมาสลับแกน x แกน y กับสิ่งที่เราคิดไว้แต่แรก 
เราสามารถกดปุ่ม Switch Row/Column ที่อยู่บน Ribbon Chart Tools => Design (ต้องคลิ๊กท่ี Chart 
ก่อน Ribbon นี้ถึงจะโผล่มาให้เห็น) 

 
 

 
 
 



4. การปรับ Format สี สามารถเลือกสิ่งที่ต้องการจะปรับใช้ ไปที่ Ribbon Format แล้วใส่สี Fill 
หรือ สีขอบได้ตามต้องการโดยที่การเลือกนั้น มีเทคนิคเล็กน้อย คือ ถ้าคลิ๊กซ้ายที่ Data Series ทีเดียว มันจะ
เลือก Data Series นั้นในทุกๆ Category เลย ถ้าคลิ๊กซ้ายซ้ าอีกรอบเฉพาะบาง Category มันจะเลือกเจาะจง
เฉพาะ Category นั้นๆ  หรือ อาจเลือกจาก Ribbon Layout => Current Selection ก็ได้ 

 
 

5. การปรับ Scale ของแกน X หรือ Y  ให้เลือกที่แกนที่ต้องการจะแก้ จากนั้นคลิ๊กขวา => Format 
Axis ใน Axis Option สามารถตั้งค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่า Major Unit (Grid ใหญ่) Minor Unit (Grid เล็ก) ได้ ถ้า
จะปรับค่า ต้องเปลี่ยนจาก Auto เป็น Fixed ก่อน และยังมี Option อ่ืนๆ อีกเยอะมาก ให้ลองเล่นดู เช่น 
กลับทิศของแกน การตั้งจุดตัดแกน และสามารถตั้งหน่วยได้ด้วยว่าต้องการเป็นหลักหน่วย หลักพัน หรือหลัก
ล้าน เทคนิคการปรับ Format Selection สามารถคลิ๊ก Format Selection อันนึงค้างไว้ แล้วไปคลิ๊กที่ 
Component อ่ืนๆ ของกราฟได้เลย ตัว Format Selection จะเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องออกไป 
Select ใหม่ทุกครั้ง) 



 
 

5. การเปลี่ยนประเภทกราฟ มีอยู่ 2 แบบ คือ  
5.1 เปลี่ยนกราฟจากประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งกับทุกๆ Series (เปลี่ยนทั้งอัน) 

ในกรณีนี้สามารถท าได้ง่ายๆ คือ คลิ๊กที่กราฟ แล้วไปที่ Ribbon Design => Change Chart Type 
จากนั้นเลือกกราฟประเภทใหม่ที่ต้องการได้เลย 

 
 

 
 



5.2 เปลี่ยนกราฟแค่ข้อมูลบางส่วน (บาง Series ) ท าให้เกิดกราฟลูกผสม มีข้ันตอนเพิ่มจากปกติ คือ 
ให้เลือก Series ที่ต้องการเปลี่ยนประเภท => คลิ๊กขวาเลือก Change Series Chart Type จากนั้นเลือก
กราฟประเภทใหม่ที่ต้องการได้เลย จากนั้นจะเกิดกราฟลูกผสม คือ Series ที่เราไม่ได้เลือก จะยังเป็นประเภท
เดิม ส่วน Series ที่เราเลือกเปลี่ยน Chart Type ไป ก็จะกลายเป็นประเภทใหม่ 

 
 

6. การเพ่ิมแกนอันที่ 2 (Secondary Axis)  การเพ่ิมแกน Y อันที่ 2  สมมติว่ามีข้อมูลในคอลัมน์เพ่ิม
มา 1 ชุด คือ %pass แล้วมันมีค่าน้อยมากๆ (เพราะเป็น %) ท าให้เวลา Plot รวมกับ Avg.Score หรือ Max 
Score บนแกน Y เดียวกันจะแทบมองไม่เห็นเลย ทางแก้ไขก็คือ ต้องเอาค่า %pass นี้ไป Plot ลงใน 
Secondary Y-Axis นั่นเอง ท าการเลือก Series %pass แล้ว Format Data Series โดยอาจเลือกจาก 
Ribbon Layout => Current Selection  => Format Selection หรือจะคลิ๊กขวาที่ Series %pass 
โดยตรงแล้วเลือก Format Data Series จากนั้นใน Series Option => เลือก Plot on Secondary Axis 

 



ข้อเสนอแนะ 
1. การเลือกใช้กราฟรูปวงกลม ใช้กับข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถน าหลายๆ ข้อมูลมาใส่

ได้ จะดูวุ่นวาย 
2. ข้อมูลที่มีค่าแตกต่างกันมากๆ เช่น หลักหน่วย กับหลักล้าน  ควรใช้กราฟแท่งคู่กับกราฟเส้น 
3. การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ ต้องแน่ใจว่ารูปแบบของกราฟที่เลือกใช้ เหมาะสมกับข้อมูลที่จะ

น าเสนอ ไม่ควรน าเสนอข้อมูลเดียวกันโดยใช้กราฟหลายรูปแบบผสมผสานกัน 
4. ควรแสดงข้อมูลทางสถิติก ากับไว้เสมอ สามารถใช้สีหรือลวดลาย หรือเน้นความแตกต่างของข้อมูล

ชนิดต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ 


