
หนวยที่ 6 การแทรกแผนภูมิ 

หัวขอเร่ืองและงาน 
การแทรกแผนภูมิอยางงาย การตกแตงแผนภูมิ และการแทรกแผนภูมิข้ันสูง   

สาระสําคัญ 
การแทรกแผนภูมิชนิดตาง ๆ การปรับเปล่ียน ไดแก การเลือกชนิดแผนภูมิ แหลงขอมูล

ท่ีใช ตัวเลือกแผนภูมิ เม่ือไดแลวก็มาถึงข้ันตกแตงแผนภูมิใหสวยงาม ไดแก สวนประกอบตาง ๆ 
การใสเสนแนวโนม ฯลฯ และการแทรกแผนภูมิจากตารางงานบางงานท่ีตองปรับเปล่ียนขอมูล จึง
จะแสดงเปนแผนภูมิได 

จุดประสงคการสอน 

จุดประสงคทั่วไป 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการแทรกแผนภูมิอยางงาย 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการตกแตงแผนภูมิ  
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการแทรกแผนภูมิข้ันสูง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   

1. สามารถอธิบายและแทรกแผนภูมิอยางงายได 
2. สามารถอธิบายและตกแตงแผนภูมิ ได 
3. สามารถอธิบายและแทรกแผนภูมิข้ันสูงได 

 
เน้ือหาห 
 

1. การสรางแผนภูมิ (Chart) อยางงาย 
หลังจากเราไดสรางตารางขอมูลเสร็จส้ินแลว และมีความประสงคท่ีจะสรางแผนภูมิ

หรือกราฟ ใหเลือกคอลัมนตั้งแตหัวตารางลงมาถึงแถวท่ีตองการ ในกรณีท่ีเปนขอมูลไมติดกัน ให
เลือกโดยใช Ctrl + ลากเมาส โดยตองมีแถวท่ีตรงกันและเทากัน เสร็จแลวคลิกแท็บแทรก ไปท่ี
กลุมคําส่ังแผนภูมิ แลวคลิกชนิดแผนภูมิท่ีตองการ จะมีรายการยอยท่ีเปนรูปแบบแผนภูมิของชนิด
นั้นมาใหเลือกอีก คลิกเลือกใหตรงความตองการและตองสอดคลองกับขอมูลท่ีเราตองการนําเสนอ
ดวย ก็จะไดแผนภูมิข้ึนมาในแผนงานนั้นเลย 
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รูปท่ี 6-1 ตารางขอมูลท่ีจะนํามาสรางแผนภมิูและใชคอลัมนไมติดกัน 

 

 
รูปท่ี 6-2 ปุมสรางแผนภูมิชนิดตาง ๆ ของกลุมแผนภูมิในแท็บแทรก 

 

 
รูปท่ี 6-3 รายการชนิดยอยของแผนภูมิคอลัมน แทง และอ่ืน ๆ 
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รูปท่ี 6-4 รายการชนิดยอยของแผนภูมิเสน วงกลม พื้นท่ี และกระจาย 

 

 
รูปท่ี 6-5 ไดเลือกชนิดแผนภมิูคอลัมนแบบกลุม 
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รูปท่ี 6-6 ไดลากขยายกรอบของแผนภูมิคอลัมนใหใหญข้ึน 

 

2. การใชเครื่องมือแผนภูมิ 
หลังจากเราไดสรางแผนภูมิเสร็จแลว อาจจําเปนตองมีการปรับปรุงตกแตงแผนภูมิให

สามารถแสดงขอมูลไดอยางชัดเจน ถูกตอง และสวยงาม ก็ตองอาศัยแถบเคร่ืองมือแผนภูมิท่ีเกิด
ข้ึนมาเม่ือสรางแผนภูมิเสร็จแลว ซ่ึงมีอยู 3 แท็บบริบท คือ ออกแบบ เคาโครง และรูปแบบ  

2.1 แท็บออกแบบ 
ใชในการเปล่ียนชนิดแผนภูมิ บันทึกเปนแมแบบ สลับแถว/คอลัมน เลือกขอมูล เคา

โครงขอมูล ลักษณะแผนภูมิ และยายแผนภูมิ 

 
รูปท่ี 6-7 ปุมคําส่ังตาง ๆ ของแท็บบริบทออกแบบในแถบเคร่ืองมือแผนภูมิ 

 

 
รูปท่ี 6-8 ไดเปล่ียนชนิดแผนภูมิจากแผนภมิูคอลัมนเปนแผนภูมิเสน 
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รูปท่ี 6-9 ไดสลับแถว/คอลัมนทําใหขอมูลแผนภูมิเปล่ียนจากแถวมาเปนคอลัมน 

 

 
รูปท่ี 6-10 กลองโตตอบเลือกแหลงขอมูล เม่ือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลแสดงแผนภูมิ 

 

 
รูปท่ี 6-11 เลือกเคาโครง 2 ของกลุมคําส่ังเคาโครงแผนภมิู 
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รูปท่ี 6-12 เลือกลักษณะ 32 ของกลุมคําส่ังลักษณะแผนภมิู 

 

 
รูปท่ี 6-13 สามารถท่ีจะเลือกยายแผนภูมิไปเปนแผนงานใหม หรือเปนวัตถุท่ีแผนงานอ่ืนก็ได 

 
2.2 แท็บเคาโครง 

ใชในการจัดรูปแบบสวนท่ีเลือก แทรกรูปภาพ รูปราง กลองขอความ ทําปายช่ือ
แผนภูมิ ช่ือแกน คําอธิบายแผนภูมิ ปายช่ือขอมูล ตารางขอมูล ใหแสดง/ไมมีเสนแกน และเสน
ตาราง จัดการพื้นหลัง พื้นท่ีลงจุด ผนังแผนภูมิ พื้นท่ีแผนภูมิ การหมุนสามมิติ ใชการวิเคราะห
เสนแนวโนม แถบความคลาดเคล่ือน และกําหนดช่ือแผนภูมิ 

 
รูปท่ี 6-14 ปุมคําส่ังตาง ๆ ของแท็บบริบทเคาโครงในแถบเคร่ืองมือแผนภูมิ 
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รูปท่ี 6-15 ปุมจัดรูปแบบสวนท่ีเลือก แลวตกแตงแผนภมิูดวยรายการทางดานขวามอื 

 

 
รูปท่ี 6-16 ตกแตงแผนภูมิดวยรายการทางดานขวามือและรายละเอียดดานซายแลว 
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รูปท่ี 6-17 ไดเปล่ียนช่ือแผนภูมิ ช่ือแกนต้ัง ปายช่ือขอมูลแลว 

 

 

 
รูปท่ี 6-18 ไดเพิ่มเสนแนวโนมเชิงเสนของสจจ.เชียงใหม (เสนบน) และสจจ.พิษณโุลก 
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2.3 แท็บรูปแบบ 
ใชในการตกแตงลักษณะ เติมสี เสนกรอบ และลักษณะพิเศษรูปราง ทําอักษรศิลป 

การจัดเรียง และปรับขนาด 

 
รูปท่ี 6-19 ปุมคําส่ังตาง ๆ ของแท็บบริบทรูปแบบในแถบเคร่ืองมือแผนภูมิ 

 

 
รูปท่ี 6-20 เลือกลักษณะพิเศษแบบละเอียด-เนน3 จากกลุมคําส่ังรูปราง 

 

 
รูปท่ี 6-21 เลือกเปล่ียนสีพื้นแผนภูมิโดยใชเติมสีรูปราง 
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รูปท่ี 6-22 เลือกลักษณะพิเศษรูปรางสรางเงาเปอรสเปคทีฟ 

 

  
รูปท่ี 6-23 เปล่ียนช่ือแผนภูมิดวยอักษรศิลป 

 

3. การสรางแผนภูมิข้ันสูง 
ในกรณีท่ีเปนขอมูลไมติดกัน และมีหัวตารางท่ีมีการผสานเซลลเปนช้ัน ๆ  เม่ือสราง

แผนภูมิตามข้ันตอนท่ีไดอธิบายมาแลว  จะไมไดแผนภูมิตามท่ีตั้งใจไว  จําเปนตองมีการ
เปล่ียนแปลงแหลงขอมูลใหถูกตองเสียกอน จึงจะไดแผนภูมิตามตองการ  
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รูปท่ี 6-24 ตารางขอมูลท่ีจะนาํมาสรางแผนภูมิเลือกชวงขอมูลท่ีจะนํามาสรางแผนภูมิศาลฏีกา 

 

 
รูปท่ี 6-25 เลือกแผนภูมิเสนพรอมเคร่ืองหมาย 

 

 
รูปท่ี 6-26 คลิกปุมคําส่ังเลือกขอมูลจากแท็บออกแบบ 
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รูปท่ี 6-27 ท่ีกลองโตตอบคลิกปุมเอาออก แผนภูมิเสนจะหายไปดวย 

 

 

 
รูปท่ี 6-28 การสรางเสนคดีคางมา ใหคลิกปุมเพิ่ม และท่ีช่ือชุดขอมูลเลือกเซลลท่ีอยูของคดีคางมา  

และคาของชุดขอมูลใหเลือกท่ีเซลลตัวเลขของคดีคางมาทุกป (Ctrl + คลิก) 
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รูปท่ี 6-29 การสรางเสนคดีอ่ืน ๆ ทําเชนเดยีวกัน และคลิกแกไขท่ีปายช่ือแกนประเภท 

 

 
รูปท่ี 6-30 แผนภูมิเสนพรอมเคร่ืองหมายท้ังสามคดีและแกนนอนแสดงปพ.ศ.เสร็จแลว 
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รูปท่ี 6-31 การตกแตงแผนภมิูเสน 

 

 
รูปท่ี 6-32 การเปล่ียนชนิดแผนภูมิเปนชนดิคอลัมนและการตกแตงแผนภูมิดวยรูปเรียงซอน 

 

 
รูปท่ี 6-33 การเปล่ียนชนิดแผนภูมิเปนชนดิวงกลมและยายเปนแผนงานใหม 
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กิจกรรม 
มอบหมายงานการพิมพจากใบงานตัวอยางตารางขอมูล เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ

และสรุปผล/ปญหานํามาอภิปรายในหัวขอตอไปนี้  
1. การแทรกและตกแตงแผนภูมิอยางงาย  
2. การแทรกและตกแตงแผนภูมิข้ันสูง 

แบบประเมินผล 
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ปุมไอคอนใดของท่ีใชในการแทรกแผนภูมิ 

ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
จากรูปภาพคําตอบขางลางนี้ ใหนําไปตอบคําถามขอท่ี 2 – 3 

ก.  

ข.  

ค.  

ง.  
2. แผนภูมิใดเปนแผนภูมิเสน 
3. แผนภูมิใดเปนแผนภูมิหุน 
4. การสรางแผนภูมิในกรณีท่ีมีการเลือกชุดขอมูลไมติดกัน ตองกดแปนพิมพอะไรชวย

ในการเลือก 
ก. Alt 
ข. Ctrl 
ค. Esc  
ง. Shift 

5. ถาตองการตั้งช่ือแกน ตองใชคําส่ังท่ีแท็บบริบทอะไรในแถบเคร่ืองมือแผนภูมิ 
ก. แทรก 
ข. ออกแบบ 
ค. เคาโครง 
ง. รูปแบบ 
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6. ถาตองการตกแตงแผนภูมิดวยลักษณะแผนภูมิ ตองไปท่ีแท็บบริบทอะไรในแถบ
เคร่ืองมือแผนภูมิ 

ก. แทรก 
ข. ออกแบบ 
ค. เคาโครง 
ง. รูปแบบ 

7. แผนภูมิชนิดใดท่ีไมสามารถใสเสนแนวโนมได 
ก. คอลัมน 
ข. แทง 
ค. เสน 
ง. วงกลม 

8. ถาตองการเปล่ียนชนิดแผนภูมิ ตองไปท่ีแท็บบริบทอะไรในแถบเคร่ืองมือแผนภูมิ 
ก. แทรก 
ข. ออกแบบ 
ค. เคาโครง 
ง. รูปแบบ 

9. หากตองการตกแตงขอความดวยตัวอักษรศิลป ตองไปท่ีแท็บบริบทอะไรในแถบ
เคร่ืองมือแผนภูมิ                                         

ก. แทรก 
ข. ออกแบบ 
ค. เคาโครง 
ง. รูปแบบ 

10. ถาตองการยายแผนภูมิไปเปนแผนงานใหม ตองไปท่ีแท็บบริบทอะไรในแถบ
เคร่ืองมือแผนภูมิ 

ก. แทรก 
ข. ออกแบบ 
ค. เคาโครง 
ง. รูปแบบ 
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