
บทที่ 3
แผนภูมิรูปวงกลม  (6  ช่ัวโมง)

3.1    การอานแผนภูมิรูปวงกลม (3  ช่ัวโมง)
3.2    การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม (3  ช่ัวโมง)

 เร่ือง แผนภูมิรูปวงกลมในบทนี้  ไดขยายความรูเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิรูปวงกลม
ซ่ึงนักเรียนเคยเรียนมาแลวในระดับประถมศึกษา   ไดเพิ่มเติมการอานแผนภูมิรูปวงกลมที่เปนรูปสามมิติ
ซ่ึงนักเรียนมักจะพบในสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ  เพื่อใหนักเรียนไดคุนเคยกับการอานขอมูลในลักษณะนี้ซ่ึงจะพบ
เห็นบอยข้ึน
 สําหรับการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมเปนความรูใหมที่นักเรียนจะไดเชื่อมโยงความรูกับเรื่อง
การประมาณคาและรอยละ   ขอมูลสวนใหญที่นําเสนอไวเปนขอมูลจริง    ซ่ึงมักจะเปนจํานวนที่อาจยุงยาก
ในการคํานวณ   ครูอาจใหนักเรียนใชเครื่องคิดเลขชวยในการคํานวณได

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป
อานและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลมได



42

แนวทางในการจัดการเรียนรู

3.1    การอานแผนภูมิรูปวงกลม    (3  ชั่วโมง)
จุดประสงค  นักเรียนสามารถอานขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมได

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.    เพื่อใหนักเรียนเห็นวาในชีวิตประจําวันมีการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิรูปวงกลมอยูทั่วไป

ครูอาจมอบหมายใหนักเรียนไปหาขอมูลจากหนังสือพิมพ  วารสารหรือรายงานผลงานของหนวยงานตาง ๆ
เปนตน  มานําเสนอดวยแผนภูมิรูปวงกลม  แลวรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการนําเสนอขอมูลเหลานั้น
 2.    ในกิจกรรมการเรียนการสอน   นอกจากครูจะเนนการอานขอมูลเพื่อตอบคําถามที่ใหไวแลว
ครูควรฝกใหนักเรียนใชประสบการณของตัวเองมาวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมดวย  เพื่อใชขอมูลเหลานั้นใหเปน
ประโยชนมากที่สุด
 3.    แบบฝกหัด 3.1  ขอ 4   เปนคําถามปลายเปดใหนักเรียนเขียนบรรยายถึงความสัมพันธของขอมูล
ตาง ๆ  จากแผนภูมิรูปวงกลมที่กําหนดให   ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดตอบอยางอิสระ  เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค      นอกจากจะอานขอมูลเปนรอยละของจํานวนนักทองเที่ยว
ของแตละประเทศที่กําหนดใหแลว   อาจใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและไดคิดวิเคราะห  โดยครูนํา
สนทนาและใชคําถามดังตัวอยางตอไปนี้
        (1)    นักเรียนคิดวา  นักทองเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในแผนภูมิรูปวงกลม
                               มีประเทศใดบาง  (ใหระบุมา  3  ประเทศ)
        (2)    นักเรียนคิดวา  นาจะมีเหตุผลใดที่รอยละของนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย
                                    มากกวานักทองเที่ยวจากประเทศตาง ๆ ที่ระบุไวในแผนภูมิรูปวงกลม
         (3)    นักเรียนคิดวาในชวง  6  เดือนหลังของป พ.ศ.  2546  นาจะมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว
          ในประเทศไทยมากขึ้นหรือนอยลง   เพราะเหตุใด

        (4)    ถาจะรณรงคใหนกัทองเทีย่วตางชาตเิขามาประเทศไทยมากขึน้  ควรจะเริม่ทีป่ระเทศใด
          กอน   เพราะเหตใุด
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3.2    การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม    (3  ชั่วโมง)
จุดประสงค  นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิรูปวงกลมได

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.   ในการคํานวณขนาดของมุมที่จุดศูนยกลางเพื่อแบงพื้นที่ในวงกลมออกเปนสวน ๆ  คาที่ไดอาจ

ไมลงตัว   ครูอาจใหนักเรียนใชคาประมาณของมุม  โดยปดเศษใหเปนจํานวนเต็มเพื่อสะดวกในการแบงมุม
และควรเนนใหนักเรียนตรวจสอบความถูกตอง  โดยหาผลรวมของขนาดของมุมทั้งหมด  ซ่ึงตองเทากับ
360  องศา   และในกรณีที่มีการนําเสนอขอมูลในรูปรอยละของปริมาณขอมูลทั้งหมด  ก็ควรใหนักเรียน
ตรวจสอบผลรวมของรอยละของขอมูลทั้งหมดใหเทากับ  100%  เสมอ
        ในกรณีที่คํานวณผลรวมของขนาดของมุมที่จุดศูนยกลาง  แลวไมเทากับ  360  องศาพอดีหรือ
คาํนวณรอยละของขอมลูแลวไมได 100% พอด ี  ครูควรชีแ้นะใหนกัเรยีนสามารถเลอืกปรบัปรมิาณขอมลูให
เหมาะสม   ครูอาจแนะนาํใหพจิารณาปดเศษของปรมิาณทีเ่ปนทศนยิมหนึง่ตาํแหนง   เชน  0.5  หรือทศนยิม
สองตาํแหนง  เชน   0.05   ใหปดเศษปรมิาณหนึง่ขึน้และปดเศษอกีปรมิาณหนึง่ทิง้เพื่อใหไดผลรวมของขอมูล
เปน  360  องศา  หรือ  100%  พอดี
        การคํานวณขอมูลตาง ๆ  เพื่อนํามาเขียนแผนภูมิรูปวงกลม   ครูอาจอนุโลมใหนักเรียนใช
เครื่องคิดเลขได  ไดตามความจําเปน

2.    การใหนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายจายในครอบครัวของนักเรียนเอง  แลวนําขอมูลที่
ไดมาเสนอดวยแผนภูมิรูปวงกลมในแบบฝกหัด 3.2  ขอ 5  นั้น  นอกจากจะเปนการฝกใหนักเรียนสามารถใช
แผนภมูรูิปวงกลมไดแลว  ยงัเปนการเชือ่มโยงความรูกบัการปลกูฝงใหนกัเรยีนมจีติสาํนกึรับผิดชอบตอ
ครอบครัวและตอส่ิงแวดลอม    ครูอาจใหนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาตใินชมุชน
ของนกัเรยีน   การทาํลายสิง่แวดลอมในชมุชน   การทิง้ขยะมลูฝอย   การประกอบอาชีพของคนในชุมชน   แลว
นําขอมูลที่ไดมาเสนอดวยแผนภูมิรูปวงกลม    นักเรียนอาจใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียน
แผนภูมิรูปวงกลมก็ได

3.   ครูอาจใหนักเรียนทํากิจกรรมเพิ่มเติมโดยการใหนักเรียนคนควาขอมูลขาวสารตาง ๆ  จากสื่อส่ิง
พิมพ   แลวนําเสนอดวยแผนภูมิรูปวงกลม    อาจใหนักเรียนใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการสรางแผน
ภูมิรูปวงกลม   และครูควรนําผลงานของนักเรียนที่ได  มาตั้งคําถามใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหในลักษณะการ
นําไปใช   ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือผูที่เกี่ยวของ
 4.    ครูควรนํานักเรียนอภิปรายถึงจุดเดนและจุดดอยของการนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิรูปวงกลม
เพื่อใหไดขอสรุป  ดังนี้
        จุดเดน
        1)    เห็นการเปรียบเทียบระหวางขอมูลไดชัดเจน  งายตอการอานขอมูลอยางคราว ๆ
        2)    สามารถนําเสนอขอมูลใหมีสีสัน  สวยงาม  นาสนใจ



44

        จุดดอย
 1)    ขอมูลที่นําเสนอสวนใหญมักเปนคาประมาณ  บางครั้งไมสามารถใหรายละเอียดที่
                                   ตองการได
 2)    ไมเหมาะที่จะใชกับขอมูลที่มีปริมาณนอย

คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม
คําตอบกิจกรรม  “ชวยกันตอบ”

กิจกรรมที่ 1
1.   สหรัฐอเมริกามูลคา  735.9  ลานเหรียญสหรัฐฯ
2.   ประมาณ  1,107.3  ลานเหรียญสหรัฐฯ   คิดเปนเงินบาทไดประมาณ  44,292  ลานบาท
3.   ประมาณ  2,657.5  ลานเหรียญสหรัฐฯ
4.    ตัวอยางการอภิปราย  :  ประเทศไทยสงออกสิ่งทอไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด  ประมาณมูลคา
       มากกวาสองเทาของมูลคาที่สงออกไปยังอีก  4  ประเทศที่เหลือ  และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญีปุ่น
       ทีป่ระเทศไทยสงออกมมีลูคาเปนอนัดบัทีส่อง  จะพบวา มลูคาทีส่งออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิามาก
       ถึง  5  เทาโดยประมาณของมูลคาที่สงออกไปยังประเทศญี่ปุน

กิจกรรมที่ 2
1.   2.28 %
2.   ประมาณ  9.972    พันลานเหรียญสหรัฐ      หรือประมาณ    9,972   ลานเหรียญสหรัฐฯ
3.   ประมาณ  14.537  พันลานเหรียญสหรัฐ      หรือประมาณ  14,537   ลานเหรียญสหรัฐฯ
4.   ตัวอยางการอภิปราย  :  เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการสงออกอาหารของประเทศไทยกับของประเทศตาง ๆ
      ที่ปรากฏในแผนภูมิรูปวงกลม    จะพบวาประเทศไทยสงออกนอยที่สุด  แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
      จีน  ซ่ึงมีประชากรและพื้นที่มากกวาประเทศไทยหลายเทา  จะพบวามูลคาการสงออกอาหารของ
      ประเทศไทยสูงถึง  2  ใน  3  ของมูลคาการสงออกอาหารของประเทศจีน

คําตอบแบบฝกหัด  3.1

1.
 1)    ออกซิเจน   ประมาณรอยละ  65  ของธาตุทั้งหมด

2)    ไนโตรเจน   ประมาณรอยละ  3  ของธาตุทั้งหมด
3)    ประมาณรอยละ  47  ของธาตุทั้งหมด
4)    ประมาณหกเทา
5)    เปนสี่เทา
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2.
1)    ประมาณอยางนอย  163 กรัม
2)    ประมาณ  2

1  เทา

3)    ประมาณ  2
1  เทา

4)    เนื้อสัตวและผักใบเขียว

3.
1)    สินคาอุตสาหกรรม
2)    สินคาเกษตร  สินคาแรและเชื้อเพลิงและสินคาอื่น ๆ
3)    ประมาณ  14%
4)    ประมาณรอยละ 9.9
5)    ประมาณ  9,598.68  ลานเหรียญสหรัฐฯ  และประมาณ  43,194.06  ลานเหรียญสหรัฐฯ

4.    ตัวอยางคําตอบ
 1)    มีจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเขามาประเทศไทยมากที่สุดประมาณ  481,161  คน
 2)    จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศญี่ปุนเขามาประเทศไทยมีจํานวนใกลเคียงกับจํานวน
        นักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย  และมากกวาจํานวนนักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักร
 3)    จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศเกาหลีมีจํานวนใกลเคียงกัน  และนอยกวา
        จํานวนนักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักร

      ตัวอยางคําตอบจากคําถามที่เสนอแนะไว ในขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวขอ 3.1
ขอ  3
 (1)    สหรัฐอเมริกา   เยอรมนีและออสเตรเลีย
 (2)    ประเทศมาเลเซียอยูติดกับชายแดนของภาคใตของประเทศไทยและประชาชนมีฐานะ
          ความเปนอยูคอนขางดี  จึงมีโอกาสในการทองเที่ยวมากกวาประชาชนของประเทศ
         พมา  ลาว  หรือกัมพูชา  ซ่ึงมีเขตติดตอกับประเทศไทยเชนกัน
 (3)    มีแนวโนมวา  นาจะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น  เพราะชวง
          ปลายป  ประเทศไทยมีเทศกาลงานลอยกระทง  ประกอบกับประเทศในแถบยุโรปและ
          สหรัฐอเมริกามีอากาศหนาวเย็น จึงมีนักทองเที่ยวเดินทางมาพักผอนในแถบเอเซีย
          อาคเนย    ซ่ึงมีอากาศที่อบอุนกวา  เชนประเทศไทย
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(4)    นาจะเริ่มที่ประเทศจีน  เพราะประเทศจีนมีประชากรมากกวาประเทศอื่น ๆ มาก  อยู
          ไมไกลจากประเทศไทย  คาใชจายในการเดินทางมาประเทศไทยไมมากเกินไป
          ประกอบกับประเทศไทยมีประชากรเชื้อชาติจีนอยูมากเชนกัน  ซ่ึงมีสวนทําให
          การติดตอส่ือสารกันไดงาย

คําตอบแบบฝกหัด 3.2

1.

ชนิดของขนม รอยละของนักเรียนที่ชอบซื้อ ขนาดของมุมที่จุดศูนยกลาง
(องศา)

ขนมกรุบกรอบ 51.5     51.5 × 3.6    ≈   185
ไอศกรีม 34.3     34.3 × 3.6    ≈   124
ผลิตภัณฑจากนม 14.2     14.2 × 3.6    ≈   51

รวม 100 360

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนโรงเรียนคณิตวิทยาท่ีชอบซ้ือขนมสามอันดับแรก

ที่มา :ขอมูลจากการสํารวจนักเรียนโรงเรียนคณิตวิทยา

ขนมกรุบกรอบ
    51.5 %

 ไอศกรีมหวานเย็น
       34.3 %

ผลิตภัณฑจากนม
    14.2 %
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2. 

สาเหตุ รอยละของการตาย ขนาดของมุมที่จุดศูนยกลาง
(องศา)

1.   เอดส 36.95     36.95 × 3.6    ≈    133
2.   อุบัติเหตุ 9.55     9.55 × 3.6      ≈    34
3.   มะเร็ง 12.15     12.15 × 3.6    ≈    44
4.   หลอดเลือด 5.05     5.05 × 3.6      ≈    18
5.   ฆาตัวตาย 4.55     4.55 × 3.6      ≈    17*

6.   อ่ืน ๆ 31.75     31.75 × 3.6    ≈    114
รวม 100 360

 
    *  มีการปดเศษทิ้งหลายรายการทําใหผลรวมของขนาดของมุมที่จุดศูนยกลางไมเทากับ  360  องศา
        จึงปดรายการที่หาขึ้นเปน  17

แผนภูมิแสดงรอยละของสาเหตุการตายของบุคคลอายุ  25 - 44 ป  เม่ือป พ.ศ. 2546

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 เอดส
36.95 %

อุบัติเหตุ
9.55 %

 อื่น ๆ
36.95 %

มะเร็ง
12.15 %

 ฆาตัวตาย
   4.55 %

หลอดเลือด
  5.05 %
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3.

โครงการ จํานวนคนที่เลือก คิดเปนรอยละ ขนาดของมุมที่จุดศูนยกลาง
(องศา)

ขยายประปาหมูบาน 528
2000
528  × 100  =  26.4 26.4  × 3.6    ≈    95

สรางศูนยดูแลเด็กเล็ก 166
2000
166  × 100  =  8.3 8.3  × 3.6      ≈    30

สรางแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

312
2000
312  × 100  =  15.6 15.6 × 3.6     ≈    56

ขยายถนนในหมูบาน 350
2000
350  × 100  =  17.5 17.5 × 3.6     =     63

ขยายไฟฟาสาธารณะ
หมูบาน

644
2000
644  × 100  =  32.2 32.2 × 3.6     ≈    116

รวม 2,000 360 360
 

แผนภูมิแสดงความคิดเห็นตอโครงการพัฒนาหมูบานของประชากรในหมูบานจันทรผาจํานวน  2,000  คน

ที่มา : ผลจากการสํารวจของคณะกรรมการหมูบาน

     ขยายประปาหมูบาน
       26.4%  (528  คน)

ขยายไฟฟาสาธารณะ
32.2%  (644  คน)

ขยายถนน
17.5%  (350  คน) สรางแหลงน้ําฯ

15.6%  (312  คน)

สรางศูนยดูแลเด็กเล็ก
8.3%  (166  คน)
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4.

ประเทศ / กลุมประเทศ มูลคา
(ลานบาท) คิดเปนรอยละ ขนาดของมุมที่จุดศูนยกลาง

(องศา)
1.เอเซีย 19,371.30

60967
19371 × 100      ≈   31.8     31.8 × 3.6     ≈     115

2.สหรัฐอเมริกา 34,866.00
60967
34866 × 100      ≈  57.2     57.2 × 3.6     ≈     206

3. สหภาพยุโรป 866.00
60967
866 × 100      ≈   1.4     1.4 × 3.6       ≈     5

4. ออสเตรเลีย 1,572.20
60967
201572. × 100    ≈  2.6     2.6 × 3.6       ≈     9

5. อ่ืนๆ 4,291.50
60967
504291. × 100    ≈  7     7 × 3.6          ≈     25

รวม 60,967.00 100 360

แผนภูมิแสดงมูลคาการสงออกกุงของไทย เดือนมกราคม – ตุลาคม   พ.ศ. 2546  (ลานบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร

เอเชีย
31.8%  (19371.30  ลานบาท)

สหรัฐอเมริกา
57.4%  (34866.00  ลานบาท)

สหภาพยุโรป
1.4%  (866.00  ลานบาท)

อื่นๆ
7%  (4291.50  ลานบาท)

ออสเตรเลีย
2.6%  (1572.20  ลานบาท)




