
Exercise
Pivot Tables ใน Google ชตี

สาระสําคญั

1. โมดลู: เขา้ใจขอ้มลู1

2. วตัถปุระสงค:์ เรยีนรูก้ารใช ้pivot tables ใน Google ชตี
3. เวลา: 2 ชม.

ขั �นตอน

แบบฝึกหดัเสรมิหลกัการ

เรามาเริ�มฝึกจากชดุขอ้มลูที�เตรยีมไวใ้หน้ี�

ชื�อผูเ้ขา้อบรม ชื�อองคก์ร ประเภทองคก์ร
(Media, CSO,
Academic, Think
Tank, Political)

จํานวนแถวของชดุ
ขอ้มลู  

จํานวนคอลมันข์อง
ชดุขอ้มลู  

Maung Than
Chaung

MIMU CSO 3000 10

Ma Thay Mhyin 7Day Media 300 20

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

สมมตวิา่เราตอ้งการทราบวา่มผีูเ้ขา้รว่มจาก CSO กี�คน ในแบบฝึกหดักอ่นหนา้นี� มหีลายวธิทีี�เราสามารถ
ทําได ้

วธิทีี� 1: เราใชฟั้งกช์นัตวักรองของ กเูกลิชตีเพื�อกรองเฉพาะผูเ้ขา้รว่ม CSO ได ้เราจะใชส้ตูร
=COUNTA(X1:X2) เพื�อคํานวณจํานวนผูเ้ขา้รว่มที�มาจาก CSO

1 เอกสารนี�ดดัแปลงมาจากคูม่อืการอบรม Introduction to Data Literacy ของธนาคารโลก โดย Eva Constantaras และปรับปรงุ
โดย Yan Naung Oak, Open Development Cambodia และ Open Development Initiative ซึ�งไดรั้บอนุญาตภายใต ้Creative
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วธิทีี� 2: เราใชส้ตูร =COUNTIF(G2:G31,"=CSO") เพื�อคํานวณจํานวนผูเ้ขา้รว่มที�มาจาก CSO

สมมตวิา่เราตอ้งการทําซํ�าสําหรับ Media, Think Tanks และองคก์รประเภทอื�น ๆ หากเรากรองแตล่ะประเภท
ทลีะประเภทอาจเป็นเรื�องที�น่าเบื�อและเสยีเวลามาก

ประเภทองคก์ร Count of participants

Media 5

CSO 8

Think Tank 4

คําตอบคอื“ ใช!่” เราสามารถใชฟั้งกช์นั Pivot Table ใน Google ชตีและซอฟตแ์วรส์เปรดชตีอื�น ๆ เพื�อ
คํานวณสรปุการวเิคราะหท์ี�เป็นประโยชน ์ 

ตวัอยา่งเชน่แทนที�จะนับจํานวนผูเ้ขา้รว่มเราสามารถคํานวณผลรวมของแถวขอ้มลูในชดุขอ้มลูสําหรับองคก์ร
แตล่ะประเภทโดยอตัโนมตัิ

ประเภทองคก์ร จํานวนแถวทั �งหมดของชดุขอ้มลู
 (Total number of rows)

Media 5,000

CSO 30,000

Think Tank 9,000

นอกจากการใช ้Filtering และ Sorting เพื�อเลอืกและลําดบัขอ้มลูที�ตอ้งการแลว้ เราสามารถใช ้Pivot
Table ใน Google ชตี เพื�อใหไ้ดผ้ลการคาํนวณโดยสรปุแบบอตัโนมตัทิ ี�มปีระโยชนต์อ่การวเิคราะห์
เราลองฝึกฝนกบัชุดขอ้มลู dataset of conference attendees.

1. จาํนวน “participants” ที�มาจากแตล่ะประเทศ
2. จาํนวนคนที�เขา้รว่มแยกตามประเทศภายในเดอืน August 2019

แบบฝึกหดัหลกั

ชดุขอ้มลูในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั ไดม้าจาก Hydropower Dams in Cambodia dataset บนเว็บ Open
Development Cambodia ซึ�งไดรั้บการจัดใหช้ดุขอ้มลูอยูใ่นรปูแบบที�พรอ้มนําไปวเิคราะห์ ใหใ้ช ้Pivot
Table ชุดขอ้มลูเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �าของกมัพชูา ตอบคาํถามตอ่ไปนี�
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1. คาํนวณหากาํลงัการผลติรวม (total combined capacity) ของสถานะแตล่ะประเภท  ( type of

status: operational, potential site, under study เป็นตน้)

2. คาํนวณหากาํลงัการผลติรวม (total capacity) ของโครงการไฟฟ้าขนาดเล็ก (small scale

projects)

3. หาคา่กลางของกาํลงัการผลติ (median capacity) ของทกุโครงการ  
4. หากาํลงัการผลติรวม  (total capacity) สาํหรบัโครงการขนาดใหญ ่(large scale projects) ที�

ลงทนุโดยประเทศเกาหล ี(Korea)

5. จงัหวดัไหนมโีรงไฟฟ้าอนาคต (Potential sites) มากที�สดุ
6. จงัหวดัไหนมกีาํลงัการผลติสงูสดุ (largest total capacity) ถา้ทกุโครงการไฟฟ้าพลงันํ �า

ดาํเนนิการแลว้ (completed)

7. หากาํลงัการผลติรวม (total capacity) ของเขื�อนที�ปฏบิตังิาน (operational) ในปี 2013 ของ
เกาะกง (Koh Kong province)

ขั �นตอนทํางาน

กดเลอืกมมุซา้ยบนของสเปรดชตีที�อยูร่ะหวา่งคอลมัน ์A และ แถว 1 จะเป็นการเลอืกขอ้มลูทั �งชตี
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หลงัจากนั�น เลอืก Data -> Pivot table จากแถบเมนูดา้นบน
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จากนั�น คลกิ “Create” ในกลอ่ง  pop-up เพื�อสรา้ง Pivot table ใหมใ่นสเปรตชตี  
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ในชตี Pivot table ใหม ่จะปรากฏกรอบฟังกช์ั�นทํางานดา้นขวา เพื�อใหกํ้าหนดแถว คอลมัน ์และตวักรองที�
สรปุการประมวลผล  

คําถามแรก คอื คาํนวณหากาํลงัการผลติรวม (total combined capacity) ของสถานะแตล่ะประเภท  (
type of status: operational, potential site, under study เป็นตน้)
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 เพื�อตอบคําถามนี� เราตอ้งสรปุขอ้มลูของ “สถานะแตล่ะประเภท” ในคอลมัน ์ดงันั�นสว่นของแถว ใหก้ด “Add”
เพื�อเพิ�มขอ้มลูแถว และเลอืก “status” ซึ�งจะทําใหแ้ตล่ะแถวแสดงชื�อประเภทของสถานะ
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จากนั�น ขา้มไปยงัสว่นของคา่ หรอื Values ใหก้ด “Add” เพื�อเพิ�มขอ้มลูโดยเลอืก “capacity”

โดยคา่เริ�มตน้คา่ของชอ่ง “summarize by” จะเป็นผลรวม (SUM) ซึ�งหมายถงึวา่ แตล่ะเซลลใ์น Pivot table
จะคํานวณผลรวมของกําลงัการผลติของทกุแถวในขอ้มลูตน้ฉบบัที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานะแตล่ะประเภท ดงัภาพ
ดา้นลา่ง  
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คําถามที� 2: คาํนวณหากาํลงัการผลติรวม (total capacity) ของโครงการไฟฟ้าขนาดเล็ก (small
scale projects)

เหมอืนกบัคําถามขอ้ที�แลว้ เราตอ้งยอ้นกลบัไปที�ชดุขอ้มลู สรา้งชตีตาราง Pivot table ใหม ่และเลอืก
“Size_scale” สําหรับแถวขอ้มลู และ “Capacity” สําหรับคา่ของขอ้มลู
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คําถามที� 3: ใหห้าคา่กลางของกาํลงัการผลติ (median capacity) ของทกุโครงการ  

สําหรับตอบคําถามนี� เราไมจํ่าเป็นตอ้งเลอืกแถวในชตี Pivot table เราสามารถตรงไปยงัคา่ของขอ้มลู หรอื
Values เพื�อเลอืก  “capacity” ในชอ่ง “Values” และเปลี�ยน “Summarize by” เป็นคา่กลางมธัยฐาน
MEDIAN.
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คําถามที� 4: หากําลงัการผลติรวม  (total capacity) สําหรับโครงการขนาดใหญ ่(large scale projects) ที�
ลงทนุโดยประเทศเกาหล ี(Korea)

ในกรณีนี� เราตอ้งเลอืกทั �งแถวและคอลมัน ์เพื�อประมวลผลกบัตวัแปร 2 ตวั  ใหเ้ลอืก
“size_scale” ในสว่นของ Rows จากนั�น เลอืก “country” สําหรับ columns และเลอืก “capacity” สําหรับ
Values
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คําถามที� 5: จังหวดัไหนมโีรงไฟฟ้าอนาคต (Potential sites) มากที�สดุ

เราเลอืก “province” สําหรับ Rows  และ “capacity” สําหรับ Values  และเปลี�ยนตวัเลอืกของชอ่ง
“Summarize by” เป็น COUNTA
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คําถามที� 6: จังหวดัไหนมกํีาลงัการผลติสงูสดุ (largest total capacity) ถา้ทกุโครงการไฟฟ้าพลงันํ�าดําเนนิ
การแลว้ (completed)

ใหเ้ลอืก “province” สําหรับ Rows และ “capacity” สําหรับ Values และเปลี�ยนตวัเลอืกของชอ่ง
“Summarize by” เป็น SUM
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คําถามที� 7: หากําลงัการผลติรวม (total capacity) ของเขื�อนที�ปฏบิตังิาน (operational) ในปี 2013 ของเกาะ
กง (Koh Kong province)

เราตอ้งเลอืก Rows และ Columns เพื�อสรปุขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรทั �งสอง ใหเ้ลอืก “province” สําหรับ
Rows  และเลอืก “year” สําหรับ columns และเลอืก “capacity” สําหรับ Values.

แบบฝึกหดัเสรมิ

{ชดุขอ้มลูภาษาไทย)

ชดุขอ้มลูเขื�อนผลติไฟฟ้าพลงันํ�า ไดม้าจากการคน้ควา้ขอ้มลูจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

ใชช้ดุขอ้มลูดงักลา่ว ตอบคําถามตอ่ไปนี� โดยใช ้Pivot Table

1. หากําลงัการผลติรวม (กโิลวตัต)์ ของโรงไฟฟ้าพลงันํ�าแตล่ะขนาด   

ขนาดของโรงไฟฟ้าพลงันํ �า ขนาดกาํลงัการผลติ (กโิลวตัต)์

Micro-hydropower (ขนาดเล็กมาก ระดบัหมูบ่า้น) 0-200

Small or Mini-hydropower (ขนาดเล็ก) 200-6,000

Mediium-hydropower (ขนาดกลาง) 6,000-20,000

Large-hydropower (ขนาดใหญ)่ >20,0000

2. มโีรงไฟฟ้าพลงันํ�าขนาดใหญท่ั �งหมดกี�แหง่
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3. หาคา่กลางของพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยตอ่ปีที�ไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงันํ�าทกุแหง่

4. จังหวดัไหนมกํีาลงัการผลติสงูที�สดุ

5. จังหวดัไหนมกีารผลติพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยตอ่ปีสงูที�สดุ

Pivot tables เป็นเครื�องมอืที�มปีระโยชนท์ี�สดุสําหรับการวเิคราะหข์อ้มลู ใหใ้ช ้Pivot Table ฝึกฝนกบั ชดุ
ขอ้มลูโรงเรยีนนานาชาติ โดยหา

1. จํานวนโรงเรยีนนานาชาตใินแตล่ะจังหวดั มโีรงเรยีนนานาชาตกิี�แหง่ในกรงุเทพฯ
2. จํานวนโรงเรยีนนานาชาตทิี�สอนระดบัอนุบาล
3. จํานวนนักเรยีนที�เรยีนโรงเรยีนนานาชาตใินเชยีงใหม่

(ชดุขอ้มลูภาษาองักฤษ)

ฝึกฝนทกัษะกบั dataset of private schools in Cambodia โดยสรา้ง Pivot table เพื�อตอบคําถามขา้งลา่ง
นี�

1. หาจํานวนโรงเรยีนแตล่ะประเภท ของแตล่ะจังหวดั
2. จังหวดัไหนมโีรงเรยีนที�มคีา่มธัยฐานจํานวนนักเรยีนที�สงูที�สดุ
3. จังหวดัไหนมโีรงเรยีนที�มคีา่มธัยฐานเปอรเ์ซน็ตข์องนักเรยีนหญงิสงูที�สดุ
4. โรงเรยีนประเภทไหนมคีา่มธัยฐานเปอรเ์ซน็ตข์องเจา้หนา้ที�หญงิสงูที�สดุ
5. จังหวดัไหนมโีรงเรยีนที�มคีา่มธัยฐานสดัสว่นของนักเรยีนตอ่เจา้หนา้ที�ตํ�าที�สดุ
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