หนวยที่ 8 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล
สถิติพรรณนา
การแจกแจงความถี่ (frequency distribution)คือ การจัดขอมูลออกเปนหมูหรือเปนชัน้ ๆ แลวแจกแจงดูวาในแตละชั้นมีขอมูล
หรือตัวเลขที่มคี าอยูในชั้นนัน้ เปนจํานวนกี่ตัว จํานวนขอมูลที่หาไดเรียกวาความถี่ วิธีนับหาความถี่นิยมใชเครื่องหมาย
รอยคะแนน (tally mark) นํามาสรางเปนตารางแจกแจงความถี่ ประกอบดวย ชองแสดงชั้น (class) หรือชั้นของขอมูล ชอง
แสดงความถี่ (frequency) หรือจํานวนของขอมูลในชั้นนั้น มีการสรองตารางได 2 วิธี
1. ตารางแจกแจงความถี่แบบธรรมดา (simple frequency table) เชน
ระดับคอเลสเตอรอล (มก/ดล)
106
114
116
118
รวม

ความถี่
2
1
2
2
5

วิธีนี้ไมเปนทีน่ ิยม เพราะไมกะทัดรัด มักใชกับขอมูลที่มีคาใกลกัน
2. ตารางแจกแจงความถี่แบบมีอันตภาคชั้น (frequency distribution in class intervals) คือการจัดการขอมูลออกเปนชั้น ๆ ใหมี
อันตภาคชั้น ซึง่ อาจเทากันทุกชั้นหรือไมเทากันก็ได เทากันจะสะดวกในการคํานวน การคํานวณจะผิดจากวิธแี รกไปบางแต
ไมมาก ถามีขอมูลมากๆ คาความคลาดเคลื่อนจะนอยลง ตารางแจกแจงความถี่ประกอบดวย
คาต่ําสุดของขอมูล (minimum value) คือ ตัวเลขที่มีคาต่าํ สุดของขอมูลชุดนั้น
คาสูงสุดของขอมูล (maximum value) คือ ตัวเลขที่มีคาสูงสุดของขอมูลชุดนั้น
พิสัย (range) คือคาแตกตางระหวางคาสูงสุดกับคาต่ําสุดของขอมูล พิสัย = คาสูงสุด – คาต่ําสุดของขอมูล
ชั้น (class) คือ ขอมูลที่จัดเปนชั้นๆ เรียงจากแถวบนลงมาลาง ตองครอบคลุม คาต่ําสุดและคาสูงสุดของขอมูล
สูตร k = 1+3.322(log n) k = จํานวนชั้น n = จํานวนขอมูล
อันตภาคชั้น (class interval) หมายถึงชวงหางของชั้น คาอาจเปนตัวเลขจํานวนเต็มหรือมีจุดทศนิยมก็ได สูตรเทากับ พิสัย
จํานวนชัน้
ขีดจํากัดชัน้ (class limit) ประกอบดวยขีดจํากัดต่ําสุดของชั้นกับขีดจํากัดสูงสุดของชั้น แบงออกไดเปน 2 อยางคือ
- เขตของชั้น (state class limit) คือเขตของชั้นที่บอกคราว ๆ วาเปนเทาใด เชน
10 – 29
30 – 49
- ขอบของชั้นที่แทจริง (true class limit) คือขอบเขตของชั้นที่กําหนดลงไปวาจะมีขอบเขตที่แนนอนจริง ๆเปนเทาใด
ขอบบนของชั้น = ขีดจํากัดสูงสุดของชั้น + 0.5
ขอบลางของชั้น = ขีดจํากัดต่าํ สุดของชั้น – 0.5 ตัวอยางเชน
ขีดจํากัด
ขอบจํากัด
10 – 29
9.5 – 29.5
30 – 49
29.5 – 49.5

จุดกึ่งกลางชั้น (midpoint) คือคาที่อยูตรงกลางระหวางขอบลางกับขอบบนของชั้น
จุดกึ่งกลางชั้น = ขอบลางของชั้น - ขอบบนของชั้น
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ความถี่ (frequency) คือจํานวนขอมูลที่แจกแจงหรือนับไดในแตละชัน้
ความถี่สะสม (cumulative frequency) ความถี่สะสมของชั้นใด คือผลรวมของความถีต่ ั้งแตชั้นแรกจนถึงชั้นนั้น ดังนั้น
ความถี่สะสมชั้นสุดทายจะเทากับความถีท่ ั้งหมด
หลักในการสรางตารางความถี่แบบมีอันตภาคชั้น
1. หาคาสูงสุดของขอมูล
2. หาคาต่ําสุดของขอมูล
3. หาพิสัย พิสัย = คาสูงสุด – คาต่ําสุด
4. กําหนดจํานวนชั้น
5. หาอันตภาคชั้น = พิสัย / จํานวนชั้น
6. การจัดเรียงชั้น
7. แจกแจงความถี่
ตัวอยาง ในหนังสือ หนา 11 (เลม 2) ดู กิจกรรมหนา 12 ประกอบ

การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
เปนการใชสถิติพรรณนาเพือ่ หาตัวแทนของกลุม ไดแก การบอกวาขอมูลชุดนั้น ขอมูลอะไรเปนตัวแทนกลุม หรือมีคาเฉลี่ย
เทาใดนัน่ เอง นิยมใชกันอยูท ั่วไปมี 3 ชนิด คือ มัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม
มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) เปนคาเฉลี่ยที่ไดจากวิธีเลขคณิตธรรมดา คือ การรวมขอมูลแตละตัวเขาดวยกันหารดวย
จํานวนขอมูลทั้งหมด สัญลักษณทใี่ ชแทนมี 2 ตัวคือ กรณีเปนคาเฉลี่ยประชากรใช µ (มิว) และกรณีเปนคาเฉลีย่ ของตัวอยาง
ใช x (เอกซบาร)
1. การคํานวณหามัชฌิมเลขคณิตจากขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่ หมายถึง การหาคาเฉลี่ยของขอมูลที่ยังไมไดมีการแจก
แจงความถี่ ยังอยูในสภาพกระจัดกระจาย หรือเปนขอมูลดิบ มักใชกับขอมูลที่มีจาํ นวนไมมาก
สูตร X = Σx / n เชน
ตัวอยาง สมมติวามีนกั เรียนอนุบาลจํานวน 10 คน ไดรบั เงินคาขนมสําหรับไปโรงเรียนจากผูปกครอง ดังนี้ 3,3,4,5,5,6,7,7
และ 8 บาท จงคํานวณหามัชฌิมเลขคณิตของขอมูลชุดนี้
วิธีทํา
X = 3+3+4+5+5+6+7+7+8 = 53 = 5.3
10
10
นั่นคือ คาเฉลี่ยของคาขนมของเด็กนักเรียนอนุบาลเทากับ 5.3 บาท
2. การคํานวณหามัชฌิมเลขคณิตจากขอมูลที่มีการแจกแจงความถี่ (ตัวอยางหนา 15)
ขอดีของมัชฌิมเลขคณิต
1. เขาใจงายและคํานวณงาย
2. เปนคาที่ไดมาจากคาของขอมูลทุกตัว

3. เปนคาที่แนนอน
4. เปนคาตัวกลางที่เหมาะสมกับการกระจายปกติ หรือเกือบปกติ
5. เหมาะสําหรับการคํานวณขั้นตอไป
ขอเสีย
1. มีคาตรงกับความเปนจริงของขอมูลไมกี่ราย หรืออาจจะไมมีเลย
2. เปนคาที่ถูกกระทบกระเทือน โดยคาของขอมูลที่สูงหรือต่ํามากอยางผิดปกติ หรือขอมูลที่ผิดปกติ
มัถยฐาน (median) คือ คาของขอมูลที่มีตําแหนงตรงกลางของขอมูลชุดหนึ่ง ซึ่งไดจดั เรียงลําดับคา หรือจัดหมูไ วเรียบรอย
แลว นั่นคือการเรียงขอมูลจากนอยไปหามาก การคํานวณมัถยฐานมี 2 วิธี
1. การคํานวณมัธยฐานจากขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่
2. การคํานวณมัธยฐานจากขอมูลที่มีการแจกแจงความถี่ ( สูตรคํานวณ หนา 17 )
ขอดีของมัธยฐาน
1. เขาใจงาย
2. คามัธยฐานที่หาไดจากขอมูลที่เรียงคาตามลําดับแลว จะเปนคาที่ตรงกับคาจริงของขอมูลนั้น
3. เปนคาที่ไมถูกกระทบกระเทือนโดยคาของขอมูลที่มีคาสูงหรือต่ํามากผิดปกติ หรือขอมูลที่ผิดปกติ
4. ถาทราบคาขอมูลในตําเหนงกลาง ๆ ก็พอจะคํานวณหาคามัธยฐานได
5. ไมไดใชทกุ คามาคํานวณ เพราะในการแจกแจงความถีท่ ี่อยูในรูปของตารางแจกแจงความถี่ที่มีชวงเปด เชน นอยกวา หรือ
มากกวาก็สามารถคํานวณได
ขอเสียของมัธยฐาน
1. คามัธยฐานไมแนนอน ถาการแจกแจงขอมูลไมสม่ําเสมอ
2. คามัธยฐานที่ไดจากขอมูลที่จัดหมวดหมู จะเปนคาทีไ่ มถูกตองตามความเปนจริง
3. จะหาคามัธยฐานไมได หากไมไดจัดเรียงลําดับคาของขอมูลใหเรียบรอยกอน
ฐานนิยม (mode) ฐานนิยมคือคาที่มีความถี่มากที่สดุ หรือคาที่ซ้ํากันมากที่สุด (ตัวอยางคํานวณ หนา 20)
ขอดีของฐานนิยม
1. เขาใจงาย
2. หาไดงายจากขอมูลที่เรียงลําดับคาแลว
3. เปนคาที่ไมถูกกระทบกระเทือน โดยคาของขอมูลที่มีคาสูง หรือคาต่ํามากผิดปกติ หรือขอมูลที่ผิดปกติ
4. อาศัยเสียงขางมากเปนเกณฑ
ขอเสียของฐานนิยม
1. ฐานนิยมอาจมีหลายคา
2. ฐานนิยมบางคาอยูคอนไปทางคาสูงมาก บางคาคอนไปทางคาที่ต่ํามาก
3. หาคาที่แนนอนไมไดจากขอมูลที่จัดเปนหมู
4. ไมเหมาะทีจ่ ะคํานวณขัน้ ตอไป
เปอรเซนไทล (Percentiles) คือคาของตําแหนงขอมูล (99 คา) ที่จะแบงขอมูลชุดหนึง่ ออกเปน 100 สวนเทา ๆ กันมักใชใน
งานสาธารณสุข โดยเฉพาะทางดานโภชนาการ เชน อยากทราบวาน้ําหนักของเด็กในวัยทารกที่ไปสํารวจนั้นในเปอรเซ็นไทล
ที่ 90 มีคาเทาใด ( สูตร ตัวอยางคํานวณ หนา 22 )

ควอรไทล (quartiles or Q) คือคาของตําแหนงของขอมูล (3 คา ) ที่แบงขอมูลชุดหนึ่งออกเปน 4 สวนเทา กัน โดยที่ขอมูลนั้น
มีการเรียงคาไวแลว จากนอยไปหามาก ( ตัวอยางหนา 23 )
มัชฌิมเรขาคณิต คือการถอนกรณฑที่ n ( Root n th ) ของผลคูณของขอมูลทั้งหมดมักใชกับขอมูลทางดานหองปฏิบัติการ
เชน ขอมูลจากการทดลองทางดานจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ( สูตร คํานวนหนา 25)
การวัดการกระจาย (measures of dispersion) เปนวิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อใหทราบวา คาตาง ๆ ของขอมูลชุดหนึ่ง ๆ
นั้นมีความแตกตาง สูง ต่ํา กวากันมากนองเพียงใด หรือมีการกระจายมากหรือนอย ถาขอมูลชุดใดมีการกระจายมาก แสดงวา
คาตาง ๆ ของขอมูลชุดนั้นมีคาสูงต่ําผิดกันมาก หรือถาหากมีการกระจายนอย แสดงวาคาตางๆ ของขอมูลชุดนั้นใกลเคียงกัน
การวัดการกระจายทีน่ ิยมมี 3 ชนิด คือ 1 . พิสัย 2. สวนเบี่ยงเบนควอรไทล 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. พิสัย คือ ผลตางระหวางคาของขอมูลที่สูงที่สุด และคาที่ต่ําสุดของขอมูลชุดหนึ่ง ๆ = คาสูงสุด – คาต่ําสุด
2. สวนเบี่ยงเบนควอรไทล (quatile deviation) คือ คา ครึ่งหนึ่งของผลตางระหวางควอลไทลที่ 3 กับควอรไทลที่ 1 ของขอมูล
ชุดหนึ่ง ๆ Q.D. = Q3 –Q1
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(ตัวอยาง คํานวณหนา 28)
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชสัญลักษณ σ (sigma อานวาซิกมา) แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร และ s แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง เปนคาที่ไดจากการถอดกรณฑที่สอง (square root) ของคาเฉลี่ย
ของกําลังสองของผลตางระหวางคาแตละคาของขอมูลกับมัชฌิมเลขคณิต เปนการวัดการกระจายที่ดีที่สุดในงานวิจยั
( ตัวอยาง หนา 29)
ถาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคามาก หมายความวาคาตาง ๆ ของขอมูลชุดนั้นมีการกระจายมากรูปโคงจะกวางแบน ถาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคานอย แสดงวาคาตาง ๆ ของขอมูลชุดนั้นมีการกระจายนอยรูปโคงจะแคบและสูง
ความแปรปรวน (variance) คือ คาของสวนเฉลี่ยของกําลังสองของผลตางระหวางขอมูลแตละตัวจากคามัชฌิมเลขคณิต หรือ
คากําลังสองของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ตัวอยางคํานวณหนา 34) ดูกิจกรรม 8.13 ประกอบ
ประชากร 1 กลุม ทราบคาความแปรปรวนของประชากรสถิติที่ใชคือ Z – test (หนา 39)
ประชากร 2 กลุมเปนอิสระตอกัน
- ทราบคาความแปรปรวนของประชากรใช Z-test
- ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากรใช t-test
ประชากร 2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน ใช paired t –test
ประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกันมีการวัดที่แยกจากกัน มีการสังเกตคาของขอมูลครั้งเดียว ใช Z-test (หนา 42)
ประชากรมากกวา 2 กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน ใช สถิติ Cochran Q test
สูตรที่ใชหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคือ Pearson Product Moment Correlation (หนา 47)
ถามีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัว ถือวาเปนการวิเคราะหถดถอยแบบงาย (หนา 48)
ถามีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว เรียกวา การถดถอยพหุ
การวิเคราะหจาํ แนกพหุ หมายถึง การจําแนกทีละหลาย ๆ ตัวพรอมกัน ไมใชการจําแนกทีละตัว (หนา 49)
เทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภทมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ การทดสอบวาตัวแปรที่ไดเก็บรวบรวมมาสามารถที่จะจําแนก
วิเคราะหออกเปนกลุม ๆ ไดอยางถูกตองหรือไม (หนา 50)

การอนุมานเชิงสถิติ เปนการประเมินผลหรือสรุปผลของสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นเกีย่ วของกับประชากร โดยใชคาหรือผลที่ไดจาก
ตัวอยางที่สุมมาจากประชากรกลุมนี้ ไปอางอิงประชากรที่ศึกษาการใชสถิติที่ถูกตองและเหมาะสมจะทําใหผลการอางอิงนั้น
แมนยําถูกตองและเชื่อถือได
การอนุมานเชิงสถิติที่ใชในงานวิจยั ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่นิยมและใชกันมากไดแกการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย คาสัดสวน
การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร และการหาคาตัวทํานายตัวแปรตาม
การอนุมานเชิงสถิติ จะตองมีความรูเบื้องตนเกีย่ วกับระดับของขอมูลหรือตัวแปรเปนอยางดีและวัตถุประสงค หรือสมมุติฐาน
ในงานวิจยั นั้นๆ
Z-test เปนการทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 1กลุม ที่ทราบคาความแปนปรวน
ใชสถิติ paired t –test ประชากร 2 กลุมไมเปนอิสระตอกัน เชน การชั่งน้ําหนักเครื่องที่ 1 เปน การวัดครั้งที่ 1 ชั่งน้ําหนักเครื่อง
ที่ 2 เปนการวัดครั้งที่ 2
การหาคาตัวทํานายในการอนุมานเชิงสถิติ หมายถึง การนําเอาตัวแปรอิสระ(X) ที่ศึกษา หรือไดจากการอานทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรตาม (y) มาทํานายการเกิดตัวแปรตาม สถิติที่ใชคือ การวิเคราะหถดถอย การวิเคราะหจําแนก
พหุ การวิเคราะหจําแนกประเภท
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลในรูปบทความ เปนการนําเสนอขอมูลที่มีลักษณะเปนบทความสั้น ๆ ปนไป กับตัวเลขที่มีรายการนอย
นับวาเปนขอมูลธรรมดาและงายที่สุด พบไดทั่วไปในหนาหนังสือพิมพ รายการวิทยุ โทรทัศน หรือสรุปรายงานตาง ๆ
การเสนอขอมูลในรูปบทความกึ่งตาราง เปนการเสนอดวยบทความกับตัวเลขที่จัดเปนหมวดหมูซึ่งมีจํานวนไมมากและไม
จําเปนตองทําเปนรูปตาราง
การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง เปนการนําขอมูลที่มีหลายรายการหรือซ้ํา ๆ กัน มาแสดงไวในตารางใหเปนแถวตามแนวตั้ง
และแถวตามแนวนอนเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวกในการเปรียบเทียบ
การนําเสนอขอมูลในรูปกราฟและแผนภูมิ
1. การนําเสนอแบบรูปกราฟเสน ( line graph) (หนา 59)
- กราฟสเกลธรรมดา คือกราฟที่มีมาตราสวนธรรมดา ทัง้ แกนนอนและแกนตั้ง (หนา 60 )
- กราฟการเปลี่ยนแปลงเปนสัดสวน คือกราฟเสนที่ใชในการเปรียบเทียบกันระหวางขอมูล 2 ชุดขึ้นไปวา มีการเปลี่ยนแปลง
ที่สัมพันธกันอยางไร (หนา 62)
- กราฟสเกลกึง่ ลอการิทึ่ม คือ กราฟที่มีมาตราสวนธรรมดาและของอีกแกนหนึ่งซึ่งมักไดแกแกนตัง้ เปนมาตราสวนลอการิทึ่ม
(หนา 62)

2. การนําเสนอแบบแผนภูมแิ ทง (bar chart)
- การนําเสนอแผนภูมแิ ทงแบบธรรมดา (หนา 64)
- การนําเสนอแบบกราฟแทงรวม (multiple bar chart หรือ compound bar chart) หมายถึง การแสดงรายละเอียดยอยภายใน
แทงเดียวกัน เพื่อการเปรียบเทียบตั้งแต 2 รายละเอียดยอย โดยเอาแทงแตละชุดมาเรียงติดกันหรือใกลกัน ทําเครื่องหมาย
ระบายสีใหแตกตางกันออกไป (หนา 65)
- การนําเสนอแบบกราฟแทงแยกสวนประกอบ (component bar chart) มีลักษณะเดียวกันนํามาเปรียบเทียบกัน โดยใชความ
ยาวของแทงแสดงคาของขอมูลประเภทนัน้ ๆ แลวนํามาบรรจุในแทงเดียวกัน แตงสีหรือทําเครื่องหมายของแตละสวนให
แตกตางกันไป (หนา 65)

3. การนําเสนอแบบแผนภูมวิ งกลม (pie diagram) คือ ภาพรูปวงกลม แสดงรายการในภาพวงกลม (หนา 67)
4. การนําเสนอแบบแผนภูมริ ูปภาพ (pictogram) เปนการนําเสนอโดยใชรูปภาพเปนเครื่องหมายแสดงปริมาณหรือความถี่ของ
ขอมูลที่ตองการเสนอ เชนภาพคน ภาพสิ่งของ (หนา 68)
5. การนําเสนอแบบแผนภูมแิ ผนที่ (map diagram) คือการนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิศาสตรหรือสถานที่ เชน อัตรา
ปวยดวยมาลาเรีย ภาวะเจริญพันธุของประเทศตาง ๆ ในโลก อัตราการเกิด ตาย ปวย การอพยพ (หนา 69)
6. การนําเสนอแบบ แผนภาพกระจาย หรือ แผนภาพสหสัมพันธ (scatter or correlation diagram) เหมาะสําหรับใชดู
ความสัมพันธระหวางขอมูลชนิดปริมาณคาตอเนื่องกัน 2 ชนิด แกนนอนและแกนตั้ง สบเปนคู ๆ แสดงไวดว ย . (จุด)
- จุดกระจัดกระจายไปทั่ว หมายถึงไมมีความสัมพันธกนั
- ถาจุดจับกลุมอยูตามแนวเสนทแยง โดยเกิดจากคานอยของแกนนอน สบกับคานอยของแกนตั้ง และคามากของแกนนอนสบ
กับคามากของแกนตั้ง หมายถึงความสัมพันธกันไปทางบวก
- ถาจุดจับกลุมอยูตามแนวเสนทแยงโดยเกิดจาก คานอยของแกนนอนสบกับคามากของแกนตั้ง และคามากของแกนนอนสบ
กับคานอยของแกนตั้ง หมายถึงวา มีความสัมพันธกันไปทางลบ
- ถาจุดจับกลุมอยูเปนแนวโคง เรียกวามีความสัมพันธกันแบบเชิงเสนโคง (หนา 70)
7. การนําเสนอแบบฮีสโตแกรม (histogram) คือ รูปกราฟแทงที่เรียงติดกันและฐานของแทงเปนตัวแปรในสเกลชวงมาตรา
หรืออัตราสวนมาตรา มีหลักดังนี้
- ใชกับขอมูลที่มีการแจกแจงความถี่
- ใชแสดงปริมาณดวยพืน้ ที่ ๆ สรางขึ้นเปนแทง ตั้งอยูบนแกนนอน
- แทงเหลานัน้ วางชิดติดกัน
- เพื่อความสะดวกในการสรางควรทําใหทุกอันตรภาคชั้น (class interval) มีคาเทา ๆ กัน ถาไมเทากันตองทําใหเปนความ
หนาแนนของความถี่เสียกอน (กราฟ หนา 71)
รูปฮีตโตแกรม คือ รูปแทง สวนภาพเสนประที่จะสรางตอทีหลัง คือ รูปหลายเหลี่ยมแหงความถี่
8. การนําเสนอรูปหลายเหลี่ยมแหงความถี่ (frequency polygon) เปรียบเทียบขอมูลแจกแจงความถี่ตั้งแต 2 ชุดขึน้ ไป ดัดแปลง
มาจากรูปฮีทโตแกรมใหดูงายซึ่งมีเนื้อหาอยูครบตามเดิม (รูป กราฟ หนา 72 )
- รูปสี่เหลี่ยมผืนผา หมายถึงวามีความถี่เทากันหมด
- รูประฆังสมมาตร หมายถึงวาสวนใหญมีคะแนนปานกลาง คะแนนนอย ๆ และคะแนนมาก ๆ มีเปนจํานวนนอย
- รูประฆังเบขวา

หมายถึงวาคะแนนนอย ๆ มีเปนจํานวนมาก คะแนนมาก ๆ มีเปนจํานวนนอย

- รูประฆังเบซาย หมายถึงวาคะแนนนอย ๆ มีเปนจํานวนนอย คะแนนมากมีเปนจํานวนมาก
- รูปตัว U หมายถึงวา คะแนนนอยและคะแนนมากมีจํานวนมากกวามีจํานวนมากกวาคะแนนกลาง ๆ เชนการแจกแจงของ
ปริมาณรถในชวงเชากอนทํางานและ ชวงเย็นหลังเลิกงาน
- รูปตัว J หมายถึงวาคะแนนนอยมีจํานวนมากกวาคะแนนกลาง ๆ แตนอยกวาคะแนนมาก เชนการแจกแจงอายุ
ประชากรตามอัตราตายตามกลุมอายุ
- รูปตัว J กลับ หมายถึงวาคะแนนนอยมีจํานวนมากกวาคะแนนกลาง ๆ และคะแนนมากมีนอยกวาคะแนนนอย

9. การนําเสนอแบบแผนภูมพิ ีระมิด ( pyramidal chart) หรือพีระมิดประชากร (population pyramid) แสดงถึงโครงสราง
ประชากรตามกลุมอายุและเพศ เปนภาพฮีสโตแกรม 2 ภาพติดกัน แกน x แทนดวยประชากรแยกตามเพศชาย เพศหญิง
แกน Y แทนกลุมอายุ นิยมจัดกลุมอายุใหมีอันตรภาคชัน้ เทากันเทากับ 5 สามารถแสดงได 3 รูปแบบ
- พีระมิดประชากร แสดงเปนคาจํานวนประชากร ทําใหผอู านสามารถทราบไดวา จํานวนประชากรแยกตามเพศและ
กลุมอายุ มีจํานวนกี่คน
- พีระมิดประชากร แสดงเปนคารอยละของประชากรทั้งหมด ทําใหผูอานทราบไดวา มีประชากรในแตละกลุมอายุและ
เพศ มีกี่เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมด ประชากรวัยตาง ๆ เชนเด็กต่าํ กวา 5 ป มีเปนรอยละเทาไหรของประชากร
ทั้งหมด
- พีระมิดประชากร แสดงเปนคารอยละของประชากรแตละเพศ ทําใหผูอา นทราบวาประชากรแตละกลุม อายุ และเพศ
มีเปนรอยละเทาไรของจํานวนประชากรรวมแตละเพศนัน้ ๆ เปนการเปรียบเทียบกันเอง
10. การนําเสนอขอมูลแบบอื่น ๆ เชน รูปสามเหลี่ยมมิติ แตไมคอยนิยมใชในงานวิทยาศาสตรสุขภาพ
manasu

