Exercise

ี
Pivot Tables ใน Google ชต
สาระสำคัญ
1. โมดูล: เข ้าใจข ้อมูล1
ี
2. วัตถุประสงค์: เรียนรู ้การใช ้ pivot tables ใน Google ชต
3. เวลา: 2 ชม.

ขัน
้ ตอน
แบบฝึ กหัดเสริมหลักการ
เรามาเริม
่ ฝึ กจากชุดข ้อมูลทีเ่ ตรียมไว ้ให ้นี้
ื่ ผู ้เข ้าอบรม
ชอ

ื่ องค์กร
ชอ

ประเภทองค์กร
(Media, CSO,
Academic, Think
Tank, Political)

จำนวนแถวของชุด
ข ้อมูล 

จำนวนคอลัมน์ของ
ชุดข ้อมูล 

Maung Than
Chaung

MIMU

CSO

3000

10

Ma Thay Mhyin

7Day

Media

300

20

...

...

...

...

...

สมมติวา่ เราต ้องการทราบว่ามีผู ้เข ้าร่วมจาก CSO กีค
่ น ในแบบฝึ กหัดก่อนหน ้านี้ มีหลายวิธท
ี เี่ ราสามารถ
ทำได ้
ั ตัวกรองของ กูเกิลชต
ี เพือ
วิธท
ี ี่ 1: เราใชฟั้ งก์ชน
่ กรองเฉพาะผู ้เข ้าร่วม CSO ได ้ เราจะใชสู้ ตร
่ คำนวณจำนวนผู ้เข ้าร่วมทีม
่ าจาก CSO
=COUNTA(X1:X2) เพือ
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เอกสารนีด
้ ด
ั แปลงมาจากคูม
่ อ
ื การอบรม Introduction to Data Literacy ของธนาคารโลก โดย Eva Constantaras และปรับปรุง
โดย Yan Naung Oak, Open Development Cambodia และ Open Development Initiative ซึง่ ได ้รับอนุญาตภายใต ้ Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
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วิธท
ี ี่ 2: เราใชสู้ ตร =COUNTIF(G2:G31,"=CSO") เพือ
่ คำนวณจำนวนผู ้เข ้าร่วมทีม
่ าจาก CSO

สมมติวา่ เราต ้องการทำซ้ำสำหรับ Media, Think Tanks และองค์กรประเภทอืน
่ ๆ หากเรากรองแต่ละประเภท
ี เวลามาก
ทีละประเภทอาจเป็ นเรือ
่ งทีน
่ ่าเบือ
่ และเสย
ประเภทองค์กร

Count of participants

Media

5

CSO

8

Think Tank

4

ั Pivot Table ใน Google ชต
ี และซอฟต์แวร์สเปรดชต
ี อืน
คำตอบคือ“ ใช!่ ” เราสามารถใชฟั้ งก์ชน
่ ๆ เพือ
่
คำนวณสรุปการวิเคราะห์ทเี่ ป็ นประโยชน์ 
่ แทนทีจ
ตัวอย่างเชน
่ ะนับจำนวนผู ้เข ้าร่วมเราสามารถคำนวณผลรวมของแถวข ้อมูลในชุดข ้อมูลสำหรับองค์กร
แต่ละประเภทโดยอัตโนมัต ิ
ประเภทองค์กร

จำนวนแถวทัง้ หมดของชุดข ้อมูล
(Total number of rows)

Media

5,000

CSO

30,000

Think Tank

9,000

นอกจากการใช ้ Filtering และ Sorting เพือ
่ เลือกและลำดับข ้อมูลทีต
่ ้องการแล ้ว เราสามารถใช ้ Pivot
ี เพือ
Table ใน Google ชต
่ ให้ได้ผลการคำนวณโดยสรุปแบบอ ัตโนม ัติทม
ี่ ป
ี ระโยชน์ตอ
่ การวิเคราะห์
เราลองฝึ กฝนก ับชุดข้อมูล dataset of conference attendees.
่ าจากแต่ละประเทศ
1. จำนวน “participants” ทีม
2. จำนวนคนทีเ่ ข้าร่วมแยกตามประเทศภายในเดือน August 2019

แบบฝึ กหัดหลัก
ชุดข ้อมูลในลักษณะใกล ้เคียงกัน ได ้มาจาก Hydropower Dams in Cambodia dataset บนเว็บ Open
Development Cambodia ซงึ่ ได ้รับการจัดให ้ชุดข ้อมูลอยูใ่ นรูปแบบทีพ
่ ร ้อมนำไปวิเคราะห์ ให้ใช ้ Pivot
่ นไฟฟ้าพล ังน้ำของก ัมพูชา ตอบคำถามต่อไปนี้
Table ชุดข้อมูลเขือ
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1. คำนวณหากำล ังการผลิตรวม (total combined capacity) ของสถานะแต่ละประเภท ( type of
status: operational, potential site, under study เป็นต้น)
2. คำนวณหากำล ังการผลิตรวม (total capacity) ของโครงการไฟฟ้าขนาดเล็ก (small scale
projects)
3. หาค่ากลางของกำล ังการผลิต (median capacity) ของทุกโครงการ 
4. หากำล ังการผลิตรวม(total capacity) สำหร ับโครงการขนาดใหญ่ (large scale projects) ที่
ลงทุนโดยประเทศเกาหลี (Korea)
่ ด
ุ
5. จ ังหว ัดไหนมีโรงไฟฟ้าอนาคต (Potential sites) มากทีส
6. จ ังหว ัดไหนมีกำล ังการผลิตสูงสุด (largest total capacity) ถ้าทุกโครงการไฟฟ้าพล ังน้ำ
ดำเนินการแล้ว (completed)
่ นทีป
่ ฏิบ ัติงาน (operational) ในปี 2013 ของ
7. หากำล ังการผลิตรวม (total capacity) ของเขือ
เกาะกง (Koh Kong province)

ขัน
้ ตอนทำงาน
้
ี ทีอ
ี
กดเลือกมุมซายบนของสเปรดช
ต
่ ยูร่ ะหว่างคอลัมน์A และ แถว 1 จะเป็ นการเลือกข ้อมูลทัง้ ชต
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หลังจากนัน
้ เลือก Data -> Pivot table จากแถบเมนูด ้านบน

4

ี 
จากนัน
้ คลิก “Create” ในกล่องpop-up เพือ
่ สร ้าง Pivot table ใหม่ในสเปรตชต
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ี Pivot table ใหม่ จะปรากฏกรอบฟั งก์ชน
ั่ ทำงานด ้านขวา เพือ
ในชต
่ ให ้กำหนดแถว คอลัมน์ และตัวกรองที่
สรุปการประมวลผล 

คำถามแรก คือ คำนวณหากำล ังการผลิตรวม (total combined capacity) ของสถานะแต่ละประเภท (
type of status: operational, potential site, under study เป็นต้น)
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เ พือ
่ ตอบคำถามนี้ เราต ้องสรุปข ้อมูลของ “สถานะแต่ละประเภท” ในคอลัมน์ ดังนัน
้ สว่ นของแถว ให ้กด “Add”
ื่ ประเภทของสถานะ
เพือ
่ เพิม
่ ข ้อมูลแถว และเลือก “status” ซงึ่ จะทำให ้แต่ละแถวแสดงชอ
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จากนัน
้ ข ้ามไปยังสว่ นของค่า หรือ Values ให ้กด “Add” เพือ
่ เพิม
่ ข ้อมูลโดยเลือก “capacity”
่ ง “summarize by” จะเป็ นผลรวม (SUM) ซงึ่ หมายถึงว่า แต่ละเซลล์ใน Pivot table
โดยค่าเริม
่ ต ้นค่าของชอ
จะคำนวณผลรวมของกำลังการผลิตของทุกแถวในข ้อมูลต ้นฉบับทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานะแต่ละประเภท ดังภาพ
ด ้านล่าง 
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คำถามที่ 2: คำนวณหากำล ังการผลิตรวม (total capacity) ของโครงการไฟฟ้าขนาดเล็ก (small
scale projects)
ี ตาราง Pivot table ใหม่ และเลือก
เหมือนกับคำถามข ้อทีแ
่ ล ้ว เราต ้องย ้อนกลับไปทีช
่ ด
ุ ข ้อมูล สร ้างชต
“Size_scale” สำหรับแถวข ้อมูล และ “Capacity” สำหรับค่าของข ้อมูล
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คำถามที่ 3: ให้หาค่ากลางของกำล ังการผลิต (median capacity) ของทุกโครงการ 
ี Pivot table เราสามารถตรงไปยังค่าของข ้อมูล หรือ
สำหรับตอบคำถามนี้ เราไม่จำเป็ นต ้องเลือกแถวในชต
่ ง “Values” และเปลีย
Values เพือ
่ เลือก “capacity” ในชอ
่ น “Summarize by” เป็ นค่ากลางมัธยฐาน
MEDIAN.
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คำถามที่ 4: หากำลังการผลิตรวม(total capacity) สำหรับโครงการขนาดใหญ่ (large scale projects) ที่
ลงทุนโดยประเทศเกาหลี (Korea)
ในกรณีนี้ เราต ้องเลือกทัง้ แถวและคอลัมน์ เพือ
่ ประมวลผลกับตัวแปร 2 ตัว ให ้เลือก
“size_scale” ในสว่ นของ Rows จากนัน
้ เลือก “country” สำหรับ columns และเลือก “capacity” สำหรับ
Values
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คำถามที่ 5: จังหวัดไหนมีโรงไฟฟ้ าอนาคต (Potential sites) มากทีส
่ ด
ุ
่ ง
เราเลือก “province” สำหรับ Rowsและ “capacity” สำหรับ Valuesและเปลีย
่ นตัวเลือกของชอ
“Summarize by” เป็ น COUNTA
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คำถามที่ 6: จังหวัดไหนมีกำลังการผลิตสูงสุด (largest total capacity) ถ ้าทุกโครงการไฟฟ้ าพลังน้ำดำเนิน
การแล ้ว (completed)
่ ง
ให ้เลือก “province” สำหรับ Rows และ “capacity” สำหรับ Values และเปลีย
่ นตัวเลือกของชอ
“Summarize by” เป็ น SUM
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คำถามที่ 7: หากำลังการผลิตรวม (total capacity) ของเขือ
่ นทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน (operational) ในปี 2013 ของเกาะ
กง (Koh Kong province)
เราต ้องเลือก Rows และ Columns เพือ
่ สรุปข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตัวแปรทัง้ สอง ให ้เลือก “province” สำหรับ
Rowsและเลือก “year” สำหรับ columns และเลือก “capacity” สำหรับ Values.

แบบฝึ กหัดเสริม
{ชุดข ้อมูลภาษาไทย)
ชุดข ้อมูลเขือ
่ นผลิตไฟฟ้ าพลังน้ำ ได ้มาจากการค ้นคว ้าข ้อมูลจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ใชชุ้ ดข ้อมูลดังกล่าว ตอบคำถามต่อไปนี้ โดยใช ้ Pivot Table
1.

หากำลังการผลิตรวม (กิโลวัตต์) ของโรงไฟฟ้ าพลังน้ำแต่ละขนาด 

ขนาดของโรงไฟฟ้าพล ังน้ำ

ขนาดกำล ังการผลิต (กิโลว ัตต์)

Micro-hydropower (ขนาดเล็กมาก ระดับหมูบ
่ ้าน)

0-200

Small or Mini-hydropower (ขนาดเล็ก)

200-6,000

Mediium-hydropower (ขนาดกลาง)

6,000-20,000

Large-hydropower (ขนาดใหญ่)

>20,0000

2. มีโรงไฟฟ้ าพลังน้ำขนาดใหญ่ทงั ้ หมดกีแ
่ ห่ง
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3. หาค่ากลางของพลังงานไฟฟ้ าเฉลีย
่ ต่อปี ทไี่ ด ้จากโรงไฟฟ้ าพลังน้ำทุกแห่ง
4. จังหวัดไหนมีกำลังการผลิตสูงทีส
่ ด
ุ
5. จังหวัดไหนมีการผลิตพลังงานไฟฟ้ าเฉลีย
่ ต่อปี สงู ทีส
่ ด
ุ
Pivot tables เป็ นเครือ
่ งมือทีม
่ ป
ี ระโยชน์ทส
ี่ ด
ุ สำหรับการวิเคราะห์ข ้อมูล ให ้ใช ้ Pivot Table ฝึ กฝนกับ ชุด
ข ้อมูลโรงเรียนนานาชาติ โดยหา
ี่ ห่งในกรุงเทพฯ
1. จำนวนโรงเรียนนานาชาติในแต่ละจังหวัด มีโรงเรียนนานาชาติกแ
ี่ อนระดับอนุบาล
2. จำนวนโรงเรียนนานาชาติทส
ี งใหม่
3. จำนวนนักเรียนทีเ่ รียนโรงเรียนนานาชาติในเชย
(ชุดข ้อมูลภาษาอังกฤษ)
ฝึ กฝนทักษะกับ dataset of private schools in Cambodia โดยสร ้าง Pivot table เพือ
่ ตอบคำถามข ้างล่าง
นี้
1.
2.
3.
4.
5.

หาจำนวนโรงเรียนแต่ละประเภท ของแต่ละจังหวัด
จังหวัดไหนมีโรงเรียนทีม
่ ค
ี า่ มัธยฐานจำนวนนักเรียนทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ
็ ต์ของนักเรียนหญิงสูงทีส
จังหวัดไหนมีโรงเรียนทีม
่ ค
ี า่ มัธยฐานเปอร์เซน
่ ด
ุ
็ ต์ของเจ ้าหน ้าทีห
โรงเรียนประเภทไหนมีคา่ มัธยฐานเปอร์เซน
่ ญิงสูงทีส
่ ด
ุ
ั สว่ นของนักเรียนต่อเจ ้าหน ้าทีต
จังหวัดไหนมีโรงเรียนทีม
่ ค
ี า่ มัธยฐานสด
่ ่ำทีส
่ ด
ุ
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