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บทนำ
ปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกนามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการการทางานด้านต่างๆ เช่นการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่การดูแนวโน้มการจัดลาดับ
ความสาคัญ หรือการคาดการณ์ โดยอาศัยแผนที่ช่วยในการวิเคราะห์ ช่วยให้สามารถเห็นภาพหรือพื้นที่
ต่ า งๆ ได้ ใ นมุ ม กว้ า งอย่ า งชั ด เจน สะดวกต่ อ การท างาน ลดต้ น ทุ น ในการเดิ น ทางได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ในอดี ต การน าระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ ม าใช้ ต้ อ งอาศั ยปั จจั ย หลายด้ าน เช่ น งบประมาณ
บุค ลากร เป็นต้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพขององค์กรนั้นๆ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทาให้การนาระบบ GIS
มาใช้ในองค์กร ยังมีขีดจากัดและใช้เฉพาะบางหน่วยงานหรือองค์กรที่สาคัญเท่านั้น แต่ปัจจุบันระบบ GIS
สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ทั้ ง ในระบบองค์ ก รและบุ ค คลเนื่ อ งจากมี ก ารให้ บ ริ ก ารระบบ GIS แบบฟรี ทั่ ว โลก
จากบริการของ Google ทาให้ระบบ GIS สามารถเข้าถึงได้สะดวก มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถนาระบบ
GIS ไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนที่
ในการวิ เคราะห์ข้ อ มู ลในระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์นั้ น เป็ น การน าหลัก การหรือวิ ธีก ารต่าง ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล ให้สามารถนาไปผสมผสานกับข้อมูลอื่นๆ ในขบวนการ
ของการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว และความถู ก ต้ อ งของผลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
แต่ปัจจัยความสาเร็จ ของ GIS ไม่ได้อยู่ที่ตัวระบบเอง GIS ไม่ได้ทางานทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง
แต่ GIS ต้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรทางด้ า น GISเป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่ ช่ ว ยลดความผิ ด พลาดในการน าเข้ า ข้ อ มู ล สู่
ฐานข้อมูล และความละเอียดของข้อมูลที่นาเข้าเช่นมาตราส่วนแผนที่
รูปแบบการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การสอบถามข้อมูลการหาที่ตั้ง (Location) ถ้าเตรียมแผนที่ GIS ได้อย่างถูกต้อง ทาให้ผู้สอบ
ถามข้อมูลจากฐานข้อมูลสามารถตอบคาถามได้ว่า จุดที่ตั้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ตาบล หรือ
อาเภอ หรือจังหวัดใด หรืออาจจะอยู่ใกล้กับถนนใด เพื่อให้ง่ายต่อการไปถึงจุดที่ต้องการ และสามารถ
ส อ บ ถ า ม รา ย ล ะเอี ย ด อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ไ ด้ แ ล ะท า ให้ เรา ท รา บ ถึ ง พิ กั ด ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ ไ ด้
การสอบ ถาม ข้ อ มู ลโด ยการตั้ ง เงื่ อ น ไข (Condition) GIS สามารถช่ ว ยค้ น ห าพื้ น ที่
ที่ ตั้ ง เงื่ อ น ไ ข ไ ว้ แ ล ะ ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ผ ล ใน รู ป แ บ บ แ ผ น ที่ แ ล ะ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ไ ด้
การสอบ ถามข้ อ มู ล ถึ ง แนวโน้ ม การเป ลี่ ย นแปลง (Trends) GIS สามารถสอบถาม
ข้ อ มู ล ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ร ว บ ร ว ม
การสอบถามข้ อ มู ล รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลง (Patterns) ใช้ ก ารแสดงแผนที่ ห รือ ข้ อ มู ล ใน
รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งที่ปรากฏบนแผนที่เพื่อตรวจสอบดูว่า “ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในด้านพื้นที่เป็น
อย่างไร? ” เช่น พบว่าการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนี้ส่วนใหญ่จะตั้งไปตามเส้นทาง
คมนาคมทางบกเป็นปัจจัยสาคัญ เพราะวางตัวไปตามแนวถนนหลัก และปัจจัยรองคือแหล่งน้าเนื่องจากมี
น้าประปา และน้ าบาดาลที่ ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างพอเพี ยง ท าให้ ส ามารถคาดการณ์ ไปได้ ว่าการ
กระจายตัวจะไปทิศทางใด

1. Google Fusion Tables
1.1 Google Fusion Tables

เป็ นบริการทางเว็บทีท่ างานบน Cloud ให้บริการโดย
Google เป็ นเครือ่ งมือจัดการข้อมูลทีใ่ ช้จดั เก็บ การบริหาร ทางานร่วมกัน สร้างรูปแบบข้อมูล และเผยแพร่
ตารางข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ แผนภูมวิ งกลม, แผนภูมแิ ท่ง , Lineplots, Scatterplots ระยะเวลาและแผนที่
ทางภูมศิ าสตร์ ซึง่ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในหลายตารางทีผ่ ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตสามารถดูและดาวน์โหลดได้

1.1.1 ต้องเตรียมอะไรบ้าง
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นใช้งาน Google Fusion Tables เรามาเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัตขิ องเครื่องทีม่ อี ยู่ตอนนี้อาจจะสามารถใช้งาน Google Fusion Tables ได้เลยก็ได้ โดยสิง่ ที่จาเป็ น
บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทจ่ี ะต้องมีเพื่อรองรับการใช้งาน Google Fusion Tables ก็มดี งั นี้
1.) ระบบปฏิบตั กิ าร (Operation System - OS) สามารถใช้งานบนระบบปฏิบตั กิ ารแทบจะ
ทุกชนิด Windows ,Mac OS X, GNU/Linux ฯลฯ
2.) โปรแกรมเปิ ดเว็บไซต์ (Web Browser) สามารถใช้งานร่วมกับทุก Web Browser เช่น
Internet Explores (IE), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari
3.) อินเทอร์เน็ต (Internet) ติดตัง้ อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อการใช้งานผ่านระบบออนไลน์
เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อไม่สะดุดและล่าช้าจนเกินไป ซึง่ ความเร็วอินเทอร์เน็ตควรอยูท่ ร่ี ะดับ 1 Mbps ขึน้ ไป
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1.1.2 คุณสมบัติของ Google Fusion Tables
1) สามารถสร้างตารางเป็ นระบบ Online ทีส่ ามารถใช้ส่วนตัวและเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต
ได้
2) สามารถนาตารางไปเชื่อมโยงกับแผนที่ Google map และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่าง
ง่ายดาย
3) สามารถสร้างจุด(point) บนแผนทีไ่ ด้ดว้ ยข้อมูลชื่อพืน้ ที่ เช่น จังหวัด อาเภอ เป็ นต้น
4) สามารถสร้างกราฟได้หลายหลายประเภท
5) ข้อมูลชุดเดียว สามารถนาไปทาได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม หรือ
แผนที่
6) ข้อมูลสามารถนาไปใช้รว่ มกับระบบอื่น ๆ ของ Google ได้
7) สามารถนาเข้าไฟล์ Text , Csv , KML หรือ Excel ได้
8) สร้างตารางเป็ นรูปแบบ Card ได้อย่างรวดเร็ว
9) มีระบบบันทึกอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งกดปุ่มใด ๆ
10) ส่งออกไฟล์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมอื่น ๆ ได้
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1.2 การติดตัง้
สาหรับขัน้ ตอนการใช้งาน Google Fusion Tables
จาเป็ นจะต้องทางานผ่านโปรแกรม Google Drive เนื่องจาก Google
Fusion Tables นัน้ จะเป็ นโปรแกรมย่อยทีอ่ ยูใ่ น Google Drive
เหมือนกับโปรแกรม Google Doc หรือ โปรแกรม Google sheet
เมือ่ เข้าสู่ Google Drive ครัง้ แรก จะไม่มโี ปรแกรม
Google Fusion Tables ปรากฏให้เห็นเนื่องจากต้องทาการเชื่อมต่อ
ก่อนจึงจะมองเห็นและสามารถใช้งานได้ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

การติดตัง้
Google Fusion Tables
เปิ ด Gmail ทีเ่ ราได้สมัครใช้
งานกับ Google ไปที่ Google
Drive เพือ่ ติดตัง้ Google
Fusion Table มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. คลิกเลือก My Drive
2. คลิกเลือก More
3. เลือก connect more apps
4. คลิกเลือก Google Fusion
Tables หรือพิมพ์คาว่า
“Google Fusion Tables ”
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
5. คลิกเลือก “connect” เพื่อทา
การติดตัง้ Tool Google
Fusion Tables
6. เมือ่ ระบบติดตัง้ เสร็จเรียบร้อย
คลิกเลือก “OK”
7. การเปิ ดใช้งานครัง้ แรกของ
Google Fusion ระบบจะมีการ
Login E-mail อีกครัง้ เพื่อ
ยืนยันตัวตน
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1.3 การนาเข้าไฟล์
ไฟล์ขอ้ มูลทีส่ ามารถนาเข้าได้คอื ไฟล์ทม่ี นี ามสกุล
csv, txt, kml, Excel การนาเข้าไฟล์ทาได้ 3 รูปแบบ
1.) Frome this computer คือ การนาเข้าไฟล์จาก
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้งานอยู่
2.) Google Speadsheets คือ นาเข้าไฟล์จาก
โปรแกรม Spreadsheets
3.) Creat empty table คือ สร้างตารางใหม่ ใช้ใน
กรณีพมิ พ์ขอ้ มูลใหม่

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

การนาเข้าไฟล์ Google
Fusion Table
1. คลิกเลือก My Drive
2. คลิกเลือก More
3. คลิกเลือก Google Fusion
Tables
4. คลิกเลือก Choose File
5. เลือกไฟล์ทต่ี อ้ งการนาเข้า
ข้อมูล
6. คลิก Open
7. คลิก Next จนเสร็จสิน้
กระบวนการ คลิกปุ่ม Finish
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จะปรากฏหน้าต่างทีน่ าเข้ามาในรูปแบบ Google Fusion Tables ในรูปแบบ Tab Rows

ไฟล์ทน่ี าเข้าจะแสดงขอบเขตพืน้ ทีท่ น่ี าเข้ามาแล้ว แต่ไม่สามารถใช้แผนทีใ่ นการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ จะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเพิม่ ข้อมูลหรือนาไฟล์ขอบเขตพืน้ ทีไ่ ปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่
จะนามาวิเคราะห์
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2. การสร้างแผนที่ด้วย Google Fusion Tables
2.1 การสร้างแผนที่แบบ Thematic map
แผนทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง (Thematic map) เป็ นแผนทีท่ จ่ี ดั ทาขึน้
เพื่อแสดงข้อมูลหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้สแี สดงแทนค่าต่างๆ
ตามลักษณะของข้อมูล ซึง่ ซ้อนอยูบ่ นแผนทีพ่ น้ื ฐาน เช่น แผนทีภ่ ูม ิ
ประเทศเป็ นต้น และมีการใช้พกิ ดั ทางภูมศิ าสตร์โดยเฉพาะละติจดู และ
ลองจิจดู เป็ นหลักมาตราส่วนของแผนที่ เพื่อแสดงเฉพาะสิง่ ทีส่ นใจใน
บริเวณพืน้ ทีภ่ ูมศิ าสตร์ สามารถแสดงลักษณะต่างๆ ได้หลากหลาย
ตามลักษณะข้อมูลทีต่ อ้ งการแสดง เช่น การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1.1 ขัน้ ตอนการสร้างแผนที่แบบ
Thematic map

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

ขัน้ ตอนการสร้างแผนที่
แบบ Thematic map
1. คลิกปุ่ม New
2. คลิก More
3. คลิก Google Fusion
Tables
4. เลือกนาเข้าจาก From this
computer เลือก Browse
5. เลือกไฟล์ทต่ี อ้ งการ
6. คลิกปุ่ม Open
7. คลิกปุ่ม Next
8. คลิก Next จนเสร็จสิน้
กระบวนการ คลิกปุ่ม
Finish

6

จะปรากฏหน้ าจอข้อมูลจากไฟล์ KML ที่แสดงใน Tab Rows

การเพิ่มคอลัมน์ในตาราง
แบบ Thematic map

1.) การเพิ่ มคอลัมน์ ใหม่ในตาราง
ขอบเขตพื้นที่ แล้วใส่ข้อมูลที่มีค่า
เป็ นตัวเลขในแต่ละแถว
การนาไฟล์ขอบเขตพืน้ ทีไ่ ปเชื่อมโยงกับข้อมูลทีจ่ ะนามาวิเคราะห์
สามารถทาได้ 2 วิธคี อื
2.1.1.1 การเพิ่ มคอลัมน์ ในตารางใหม่

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

1. คลิกทีเ่ มนู Edit >> Chang
Columns
2. คลิกทีป่ ่ มุ New >> Column
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การเพิ่มคอลัมน์ในตาราง
แบบ Thematic Map

3. ตัง้ ชื่อ Column
4. กาหนดชนิดของ Column ที่
Type ถ้าต้องการนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ ร่วมกับแผนที่ ต้อง
กาหนดค่าเป็ นตัวเลข
(Number)
5. คลิกปุ่ม Save
6. Double Click ที่ Column ที่
สร้างใหม่
7. ใส่ค่าของข้อมูล
8. คลิกปุ่ม Save

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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2.1.1.2. การนาไฟล์มาเชื่อมต่อกับขอบเขตพื้นที่
ต้องนาเข้าไฟล์ทจ่ี ะนามาเชื่อมต่อ สาหรับการเลือกไฟล์
ทีจ่ ะนาเข้านัน้ *** หลักสำคัญ**
- ข้อมูลต้องเป็ นระดับเดียวกับขอบเขตพืน้ ทีท่ จ่ี ะนา
ไปเชื่อมต่อเช่น ถ้าเป็ นขอบเขตตาบล ข้อมูลทีจ่ ะนามาเชื่อมต่อ
จะต้องเป็ นข้อมูลระดับตาบล เป็ นต้น และจะต้องมีรายการข้อมูล
ของทัง้ สองตารางทีเ่ หมือนกัน เช่น ชื่อตาบล หรือรหัสตาบล
เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกัน โดยดาเนินการดังนี้
1. ดูการนาเข้าไฟล์จากข้อ....
2. เมือ่ นาเข้าข้อมูลทัง้ 2 ตารางทีจ่ ะนามาเชื่อมต่อกันแล้ว
3. เราต้องรวบรวมข้อมูลทัง้ 2 ตารางเข้าด้วยกัน โดยคาสัง่
Merge มีขนั ้ ตอนดังนี้

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

การนาไฟล์มา
เชื่อมต่อกัน

2. การนาไฟล์มาเชื่อมต่ อกับ
ขอบเขตพื้นที่
เปิ ดตารางขอบเขตพืน้ ที่ ทีต่ อ้ งการ
Merge
1. คลิกทีเ่ มนู File >> Merge
2. คลิกเลือกไฟล์ทจ่ี ะมา
Merge กับขอบเขตพืน้ ที่
3. คลิกปุ่ม Next
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การนาไฟล์มา
เชื่อมต่อกัน

4. เลือกคอลัมน์ทม่ี รี ายการ
เหมือนกันทัง้ สองตาราง
5. คลิก Next
6. คลิกเลือกคอลัมน์ทต่ี อ้ งการ
แสดง
7. คลิกปุ่ม Merge
8. โปรแกรมจะทาการสร้างตาราง
ขึน้ มาใหม่จากคาสัง่ Merge
คลิกปุ่ม View Table

คาสัง่ Merge สามารถนาไปใช้ในกรณีอ่นื ๆ ได้ หากมีขอ้ มูลทีต่ อ้ งการนามาใช้รว่ มกัน เช่น การนา
ขอบเขตพืน้ ทีม่ ารวมกับตารางข้อมูล หรือนาตารางข้อมูลหลายๆ ตารางมารวมกัน

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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เมือ่ ได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการและเหมาะกับการนาไปสร้างแผนที่
แล้ว สามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์รว่ มกับแผนทีไ่ ด้ ซึง่ โดยปกติแล้ว
Google Fusion Tables จะแสดง Tab ทีเ่ ป็ นแผนทีข่ น้ึ มาให้อตั โนมัติ
แต่ปกติการสร้างแผนทีห่ รือกราฟ จะมีคาสังในการเพิ
่
ม่ Tab หรือ
รูปแบบการนาเสนอหลายประเภท เช่นรายงานสรุป (Summery)
กราฟ (Graph) ฉลาก (Card) แผนที่ (Map) การเพิม่ รูปแบบ
ต่าง ๆ นี้สามารถเพิม่ โดยการคลิกที่ เครือ่ งหมายบวก
ตามตัวอย่างภาพ ด้านล่าง

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

การนาไฟล์มา
เชื่อมต่อกัน
1. คลิกเลือกเครือ่ งหมาย +
2. คลิกที่ Tab ของ Map
3. คลิกเลือกปุ่ม Chang feature
styles
4. คลิกคาสัง่ Fill color ในหมวด
polygons
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การนาไฟล์มา
เชื่อมต่อกัน

5. คลิกแท็บ Gradient
6. คลิก Show a gradient
7. คลิกเลือกคอลัมน์ทจ่ี ะนามา
วิเคราะห์
8. คลิก use this range
9. คลิกปุ่ม Save

ตัวอย่าง แผนทีเ่ ฉพาะเรื่อง ( Thematic Map) ทีแ่ สดงเฉดสี
ตามจานวนหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละอาเภอ

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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2.1.2 การสร้างคาอธิบายหรือ
สัญลักษณ์บนแผนที่ (Legend)

การสร้างคาอธิบายหรือ
สัญลักษณ์บนแผนที่ (legend)

1.
2.
3.
4.
5.

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

คลิกปุ่ม Change feature styles
คลิก Automatic legend
คลิก check box Show
polygon fill legend
คลิกเลือกตาแหน่งทีต่ อ้ งการให้
แสดง Legend
คลิกปุ่ม Save
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2.1.3 การกาหนดค่าสีแบบคงที่
การกาหนดค่าสี
แบบคงที่

1. คลิกปุ่ม Change feature
styles
2. คลิกคาสัง่ Fill color ใน
หมวด Polygons
3. คลิกแท็ป Bucket
4. กาหนดจานวนสีทต่ี อ้ งการให้
แสดง
5. เลือกคอลัมน์ขอ้ มูล
6. กาหนดค่าตัวเลขและสี
7. คลิกปุ่ม Save

การกาหนดค่าตัวเลขให้สงั เกตตัวเลข หน้าคาสัง่ use this range จะแสดงตัวเลขน้อยสุดและมาก
ทีส่ ุด ซึง่ สามารถนาไปใส่ในช่วงแถวตัวเลขให้เหมาะสม และค่าตัวเลขในช่องท้ายสุด ควรกาหนดให้
มากกว่าค่าทีม่ อี ยู่
การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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2.1.4 การกาหนดค่าแสดงข้อมูลในหน้ าต่าง
Info windows
หน้าต่าง info windows จะแสดงผลเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกที่
บริเวณแผนทีห่ รือจุด ทีน่ าข้อมูลมาเชื่อมกับแผนที่
ปกติโปรแกรม Google Fusion Table จะแสดงข้อมูลทัง้ หมด
ทีม่ อี ยูข่ น้ึ มาแสดง ซึง่ สามารถกาหนดได้ว่าต้องการให้แสดงผล
อะไรบ้าง โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้

การกาหนดค่าแสดงข้อมูล
ในหน้ าต่าง Info windows

1. คลิกปุ่ม Change info
windows
2. คลิกเอาเครือ่ งหมายถูกออก
หน้าหัวข้อทีไ่ ม่ตอ้ งการให้
แสดงคลิกปุ่ม SAVE

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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2.1.5 การแทรกรูปภาพหรือลิงค์ในหน้ าต่าง info windows

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คลิกปุ่ม Change info windows
คลิกแท็ป Custom
ลบรายการทีไ่ ม่ตอ้ งการให้แสดงออก
ใส่คาสัง่ <br> เพื่อกาหนดให้ขน้ึ บรรทัดใหม่
ใส่คาสัง่ การลิงค์ไปยังเว็บไซด์ (สีเหลือง)
ใส่คาสัง่ แทรกรูปภาพ (สีฟ้า)

ตัวอย่าง code html สาหรับใส่ลงิ ค์ไปยังเว็บไซด์

<a href="url เว็บไซด์">ข้อความ</a>
ตัวอย่าง code html สาหรับแทรกรูปภาพ
<img src="รูปภาพ" style="width:128px;height:128px;">

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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2.2 การสร้างแผนที่แบบจุดหรือ (Point)
โปรแกรม Google Fusion Tables จุดเด่นสาคัญอีกสิง่ หนึ่ง
ทีน่ ่าสนใจคือ การสร้าง point บนแผนที่ ซึง่ ไม่จาเป็ นต้องใช้
ค่าละติจดู ลองจิจดู โปรแกรมสามารถสร้างให้อตั โนมัติ โดยการ
จับคู่จากข้อมูลในตารางทีเ่ ป็ นชื่อพืน้ ทีก่ บั แผนทีใ่ ห้ แต่กย็ งั มี
จุดบกพร่องอยูบ่ า้ นในกรณ๊ทข่ี อ้ มูลในตารางไม่ตรงหรือถ้าเป็ น
ข้อมูลเป็ นระดับย่อยลงไป เช่น ระดับตาบล หมู่บา้ น
ขัน้ ตอนการสร้างแผนทีแ่ บบจุด จะแตกต่างกับการสร้าง
แผนทีท่ เ่ี ป็ นขอบเขตพืน้ ทีไ่ ม่มากจะแตกต่างกันทีก่ ารกาหนดค่า
หรือปรับแต่งแผนทีใ่ นส่วนทีร่ ปู แบบหรือ Style เท่านัน้
ในทีน่ ้ีจะแนะนาการสร้างแผนทีแ่ บบจุดในระดับตาบล
ซึง่ มีขน้ึ ตอนดังนี้ นาเข้าไฟล์ขอ้ มูลทีจ่ ดั เตรียมไว้
ดูการนาเข้าไฟล์ Google Fusion Tables จากข้อ1.3 (หน้า4)

การสร้างแผนที่แบบจุด
หรือ (Point)
1. คลิกแท็บ Map
2. เปลีย่ น Location เป็ น
latlong_tambol

ตัวอย่าง แผนทีท่ แ่ี สดง Point ตาบล

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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เมือ่ ถึงขัน้ ตอนนี้ จะได้เฉพาะจุดหรือ Point ของตาบลเท่านัน้
ถ้าจะนาข้อมูลอื่นๆ ขึน้ มาแสดง จะต้องนาเข้าข้อมูลก่อน แล้วทาการ
ผนวกกับ Merge ข้อมูลมาใช้รว่ มกัน เหมือนกับการทาแผนทีแ่ บบ
Themetic map
ในขัน้ ตอนต่อไปนี้จะแนะนาการสร้างแผนทีท่ แ่ี สดงจุดของ
ตาบลทีม่ คี รัวเรือนยากจนตามจานวนทีก่ าหนด

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

การสร้างแผนที่แบบจุด
หรือ (Point)

4. เลือกคอลัมน์ทม่ี รี ายการเหมือนกัน
ทัง้ สองตาราง
5. คลิกปุ่ม Next
6. คลิกเอาเครือ่ งหมายถูก
หน้าข้อความทีม่ รี ายการซ้ากันทัง้
สองตารางหรือเลือกเฉพาะข้อมูลที่
ต้องการ
7. คลิกปุ่ม merge
8. คลิกปุ่ม View table
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การสร้างแผนที่แบบจุด
หรือ (Point)

1. นาเข้าครัวเรือนตกเกณฑ์
รายได้ตาม (ขัน้ ตอนในหัวข้อ
การนาเข้าไฟล์ Google
Fusion Table )
2. กลับไปทีไ่ ฟล์ทเ่ี ป็ นแผนที่
Point ตาบล เลือกเมนู
File>>Merge
3. คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม
Next

หน้ าจอแสดงแถวของข้ อมูล จะสังเกตเห็นว่าคอลัมน์รายได้ บางแถวจะไม่มขี ้ อมูล เนื่องจากไม่มีครัวเรื อนตกเกณฑ์
รายได้ หรื อเมื่อ Merge ข้ อมูลของสองตารางแล้ ว บางตาบลข้ อมูลอาจไม่ตรงกัน

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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การสร้างแผนที่แบบจุด
หรือ (Point)

9. คลิกแท็บ map
10. เปลีย่ น Location เป็ น
latlong_tambol
11. คลิกปุ่ม Change feature
styles
12. คลิกคาสัง่ Marker icon
ในหมวด Point
13. คลิกแท็บ Buckets
14. คลิก check box Divide
into เปลีย่ นค่าเป็ น 3
15. เปลีย่ น Column เป็ น
รายได้ต่ากว่า 30,000
16. กาหนดค่าตัวเลขและสี
17. คลิกปุ่ม Save

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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ตัวอย่าง แผนทีแ่ สดงจุดตาบล ตามข้อมูลจานวนครัวเรือนยากจน

การนาแผนที่มา
ทับซ้อนกัน

2.2.1 การนาแผนที่มาทับซ้อนกัน
กรณีทม่ี กี ารสร้างแผนทีไ่ ว้หลายรูปแบบหรือหลาย
ประเภท หากต้องการนาแผนทีท่ จ่ี ดั ทาไว้แล้ว
มาแสดงผลร่วมกัน จะมีวธิ กี ารทีง่ ่าย สะดวก ไม่ตอ้ งเขียน
Code หรือคาสังใด
่ ๆ โดยใช้โปรแกรม
FusionTablesLayer Wizard มีขนั ้ ตอนดังนี้

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

1. พิมพ์ URL http://203.114.112.233
/Wizard/src/ หรือ
http://app4.cdd.go.th/
Wizard/src/
2. ไปทีห่ น้าจอของแผนทีท่ จ่ี ดั ทาไว้
แล้ว แนะนาว่าควรใช้แผนที่
ขอบเขตเป็ น Layer แรก
3. คลิกปุ่ม Share
4. คลิกปุ่ม Change
5. คลิก On Public on the web
6. คลิกปุ่ม Save
7. คลิกเมนู Tool>>Publish
8. คลิกขวาทีช่ ่อง Send a link in
e-mail
9. คลิกคาสัง่ copy
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การนาแผนที่มา
ทับซ้อนกัน

10. คลิกขวาทีช่ ่อง Embek link เลือก
คาสัง่ Paste
11. คลิกปุ่ม Put layer one Map
12. คลิกปุ่ม Add Layer เพ่อนาแผนที่
ชัน้ ที่ 2 มาทับซ้อน

ตัวอย่าง แผนทีใ่ น layer ที่ 1

กลับไปหน้าแผนทีอ่ นั ที่ 2 แล้วทาตาม
ขัน้ ตอนที่ 3 จนถึงขึน้ ตอนที่ 11 ซ้าอีก
ครัง้ หากต้องการซ้อนทับแผนทีห่ ลาย
ชัน้ จากนัน้ ให้ทาซ้าไปจนครบแผนทีท่ ุก
แผ่น

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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2.2.2 การสร้างรายการค้นหา
โปรแกรม FusionTablesLayer Wizard มีเครือ่ งมือ
ในการสร้างรายการค้นหาข้อมูลจากแผนที่ 2 แบบคือ
1.) Text-base search คือ ค้นหาโดยการพิมพ์ขอ้ ความ
2.) Select-base search คือ ค้นหาจากรายการข้อมูล
ของชัน้ แผนที่
ในทีน่ ้ีจะแสดงตัวอย่างการสร้างรายการค้นหาแบบเลือก
รายการจากข้อมูลของแผนทีท่ ซ่ี อ้ นกัน

การสร้างรายการค้นหา

1. หัวข้อ Add a search feature
ให้คลิกเลือก Select-based
search
2. เลือกคอลัมน์จากข้อมูลเป็ น
รายได้ ฯ
3. พิมพ์หวั ข้อสาหรับรายการ
ค้นหา
4. คลิกปุ่ม Add Search
5. ปรับขนาดความกว้างและ
ความสูงของแผนที่

ตัวอย่าง แผนทีท่ น่ี ามาทับซ้อนกันแล้ว

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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การสร้างรายการค้นหา
6. ส่วนนี้คอื Code ทีโ่ ปรแกรม
สร้างให้อตั โนมัติ ให้ Copy
Codeโดยกด Ctr + A หรือนา
เมาส์ลากคลุมข้อความทัง้ หมด
และ Ctr + C
7. เปิ ดโปรแกรม Note Pad แล้ว
กด Ctr + V หรือคลิกเมาส์ป่ มุ
ขวา เลือกคาสัง่ Paste
8. Save ไฟล์เป็ นนามสกุล HTML
(ต้องเปลีย่ น Save as type เป็ น
All Files และช่อง Encoding
เป็ น UTF-8)

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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3. การสร้างกราฟหรือแผนภูมิด้วย Google Fusion Tables
Google Fusion Tables คือการนาตารางมาสร้างเป็ นแผนภูมิหรือกราฟแบบต่าง ๆ ที่ผู้ใช้
ต้องการ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้นเป็ นต้น ซึ่งการใช้กราฟแต่ละชนิดนัน้ จะต้องเหมาะสมกับ
ข้อมูลทีใ่ ช้และให้ผอู้ ่านหรือดูเข้าใจง่าย
การใช้แผนภูมหิ รือกราฟชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจเมื่อท่านจะเลือกเครื่องมือการ
แสดงผลของ Google Fusion Tables ให้เหมาะสมและนาเสนอข้อมูลได้งา่ ยขึน้ ดังนี้

1. แผนภูมิแท่ง
• ใช้เมือ่ ต้องการเปรียบเทียบ ระหว่าง ข้อมูลประเภทต่าง ๆ
• สามารถนาเสนอได้ทงั ้ แนวตัง้ และแนวนอน
- กราฟแท่ งแนวตัง้ นิยมนาไปใช้ใ นการเปรีย บเทียบข้อ มูล
ชนิดเดียวกันทีเ่ วลาแตกต่างกัน
- กราฟแท่งแนวนอนมักใช้เปรียบเทียบข้อมูลต่ างชนิดกันที่
เวลาเดียวกัน

• ประเภทแผนภูมิแท่ง
- แบบเดี่ยว เหมาะกับข้อมูลทีม่ ชี ่อื และมีการแสดงลาดับของข้อมูล โดยเราอาจวางแกนได้ทงั ้ แนวตัง้
แล้วแนวนอน หรือเพิม่ มิตใิ ห้เกิดความสวยงาม
- แบบกลุ่ม กราฟแท่งแบบจัดกลุ่ม เหมาะสมกับการแสดงผลทีต่ อ้ งการเห็นข้อมูลย่อยในแต่ละข้อมูล
ใหญ่เช่นกัน แต่จะเน้นไปทีข่ อ้ มูลส่วนย่อยทีเ่ ป็ นองค์ประกอบแทนข้อมูลชิน้ ใหญ่
- Stack column กราฟแท่งแบบวางซ้อนกัน เหมาะสมกับการแสดงผลทีต่ อ้ งการเห็นข้อมูลย่อยในแต่
ละข้อมูลใหญ่ เราสามารถเห็นอัตราส่วนของข้อมูลย่อยนัน้ ได้ดว้ ย แต่เน้นไปทีข่ อ้ มูลชิน้ ใหญ่

2. กราฟเส้น
เหมาะสมกับการแสดงข้อมูลตัวเลข
ทีส่ มั พันธ์กบั ข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นช่วง หรือ
เมือ่ ต้องการดูรปู ทรงของเส้นเพื่อดูแนวโน้ม
ว่าขึน้ หรือลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เทียบกับ
เวลาเช่น ข้อมูลการลงทุนในตลาดหุน้ มักใช้
ในการนาเสนอข้อมูลทีต่ อ้ งการให้เห็นแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ มากกว่าจะ
แสดงเพียงจานวนตัวเลขทีแ่ ท้จริงเท่านัน้
การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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3. กราฟพืน้ ที่
กราฟพื้นที่ มีพ้นื ฐานมาจากกราฟเส้น ในพื้นที่ของกราฟนัน้ พื้นที่
ระหว่างแกนและเส้นจะถูกเน้นด้วยสีหรือลวดลาย ปั ญหาของกราฟพืน้ ที่น้ี
คือ ข้อมูลจะมีการทับกันทาให้เรามองไม่เห็นข้อมูลบางตัวทีถ่ ูกทับอยู่ และ
อาจเกิดการแปลความหมายผิดได้ เช่นไปมองเฉพาะพืน้ ที่ ทีม่ องเห็นไม่ได้
คิดถึงส่วนที่ทบั กัน ดังนัน้ ถ้าเราใช้กราฟชนิดอื่นเช่น กราฟแท่งแบบวาง
ซ้อนกัน อาจจะแสดงผลได้ดกี ว่า

4. กราฟวงกลม
กราฟวงกลม เหมาะกับการแสดงผลของส่วนประกอบย่อยที่
รวมกันเป็ นส่วนใหญ่ มองดูสวยงาม ประหยัดพืน้ ที่ แต่ในหลายกรณี
การใช้กราฟแท่งจะทาให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนกว่ามาก
ข้อเสีย
- ยากในการประมาณขนาดของแต่ละชิน้
- ถ้ามีจานวนชิ้นมาก จะยากในการแยกแยะด้วยสี เพราะ
ต้องใช้สที ห่ี ลากหลาย
- มีการเคลื่อนไหวของตาที่กลอกไปมาขณะอ่านเนื้อกราฟ
และชื่อของชิน้ ข้อมูล

5. กราฟแบบ Scatter
คือการลงจุดแบบกระจัดกระจายบนกราฟ ซึ่งก็นิยมทัง้ 2
และ 3 มิติ แล้วแต่ความเหมาะสมของงาน เนื่องจากแต่ละจุดแทน
ข้อมูลแต่ละตัว จึงเหมาะกับงานที่ต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
กับระหว่างข้อมูล หรือดูโครงสร้าง เราสามารถสลับข้อมูลระหว่าง
แกน และจุดในกราฟได้อย่างทีต่ ้องการ เพื่อค้นหาสิง่ ทีม่ คี ่าในก้อน
ข้อมูลทีก่ ระจัดกระจายนัน่ เอง

6. กราฟเครือข่าย (Network Graph)
กราฟเครือ ข่าย จะแสดงความสัมพันธ์ของข้อ มูล โดยจะ
แสดงเป็ นโหนดและเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหนด
หรือข้อมูลทีใ่ ช้ เหมาะกับการแสดงค่าความ สัมพันธ์และไม่
สัมพันธ์กนั ข้อมูล และแสดงการกระจายของข้อมูล
การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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3.1 การนาเข้าไฟล์
การนาเข้าไฟล์

1. คลิกเลือก My Drive
2. คลิกเลือก More
3. คลิก เลือ ก Google
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

Fusion

Tables
คลิกเลือก Chose File
เลือกไฟล์ทต่ี อ้ งการนาเข้า
คลิก Open ไฟล์ทจ่ี ะนาเข้า
คลิกเลือก Next
คลิก Next เพื่อ import new
table
คลิก Finish เพื่อสร้าง Table
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3.2 การสร้างกราฟแบบแท่ง
ขัน้ ตอนการนาเข้าไฟล์จากข้อ 3.1 การนาเข้าไฟล์ (หน้า27)
จะได้ตวั อย่างข้อมูลมา สามารถสร้างกราฟได้ตามขัน้ ตอนดังนี้

การสร้างกราฟแบบแท่ง
10. ปรากฏหน้าจอของ Table ทีเ่ รา

11.
12.

13.

14.

ตัวอย่าง กราฟเมือ่ จัดกลุ่มและเลือกค่าทีต่ อ้ งการแล้ว

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables

น าเข้า มา คลิก เครื่อ งหมาย +
แท็บด้านบน
คลิกเลือกคาสัง่ Add Chart
คลิกเลือก Chart แบบ Colum
Chart หรือแบบกราฟแท่ง ใน
เมนูทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ
เปลี่ยน Category เป็ น อาเภอ
เ พื่ อ จั ด ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล เ ป็ น ร า ย
อาเภอ
เลือ กค่ า ที่ต้ อ งการน ามาแสดง
ในกรณีน้ีให้เลือก ยอดรวมการ
จ าหน่ ายสิ น ค้ า โอทอป คลิ ก
เลือก Choose เลือก รวม
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3.2.1 การปรับแต่งกราฟแท่ง
1. ให้คลิกปุ่ม Change appearance เพื่อปรับแต่งกราฟ
2. รายละเอียดต่าง ๆ ใน Chart Editor

การปรับแต่งกราฟแท่ง
1. คลิก ปุ่ ม Chang

Appearance

ปรับแต่งกราฟ
2. รายละเอียดใน Chart Editor
- Title: ใส่ขอ้ ความและปรับแต่ง
หัวหรือ Title ของกราฟ
- Legend: ปรับแต่งคาบรรยาย
กราฟ
- Features: ปรับรูปแบบของ
กราฟ
- Axis: ตกแต่งค่าของแกน X
- Color: ตกแต่งสีของกราฟ
และตาแหน่งของแกน Y
3. เมื่อ ปรับ แต่ ง เสร็จ เรีย บร้ อ ยแล้ ว
คลิกปุ่ม OK

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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3.2.2 การสร้างแบบกลุ่ม (Group Chart)
ใน Google Fusion Tables สามารถทาได้ง่าย ๆ โดยไปเลือกข้อมูลที่ต้องการขึน้ มาแสดง
จากข้อมูลตัวอย่างการจาหน่ ายสินค้า OTOP ถ้าต้องการให้แสดงแท่งข้อมูล ยอดจาหน่ ายภายในประเทศ
และยอดจาหน่ายต่างประเทศ ด้วย ให้เพิม่ ค่าในส่วนทีเ่ ป็ น Value เข้ามาเท่านัน้

ตัวอย่าง กราฟแบบจัดกลุ่มทีแ่ สดงยอดจาหน่ายทัง้ ในและนอกประเทศ พร้อมยอดรวม

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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การปรับแต่งกราฟแบบจัดกลุ่มจะใช้คาสังเหมื
่ อนกับกราฟแท่งปกติ แต่ส่วนทีน่ ่ าสนใจก็คอื การกาหนด
Features มีรายละเอียดดังนี้
Stack: คือคาสังให้
่ กราฟแสดงข้อมูลเป็ นแท่ง
เดียวกัน
Reverse: คือคาสังให้
่ แสดงผลข้อมูลตรงกันข้ามกับที่
แสดงอยู่
Maximize: คือการกาหนดให้กราฟแสดงผลให้มขี นาด
ใหญ่ทส่ี ุด
Compare mode: คือการกาหนดค่าของ ToolTip ให้นาข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

ตัวอย่าง การคลิกเลือกคาสัง่ Stack และ Compare mode

3.2.3 การสร้างกราฟแบบแนวนอนหรือ Bar chart
การสร้างกราฟแบบนี้จะมีขนั ้ ตอนการสร้างเหมือนกับ การสร้างกราฟแท่ง (แนวตัง้ ) เพียงแต่ต้อง
เลือกรูปแบบกราฟเป็ นแนวนอนเท่านัน้ โดยเลือกไอคอน Bar chart
ในกรณีทส่ี ร้างกราฟแนวทัง้ ไว้แล้วก็สามารถปรับเป็ นแนวนอนได้ทนั ที
การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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3.3 การสร้างกราฟวงกลม
การสร้างกราฟวงกลม
ทีไ่ ด้อธิบายไว้ขา้ งต้นแล้วว่า การสร้างกราฟวงกลมนัน้
เหมาะกับการแสดงผลของส่วนประกอบย่อยทีร่ วมกันเป็ นส่วนใหญ่
ในทีน่ ้เี ราสามารถใช้ขอ้ มูลเดิมทีไ่ ด้สร้างกราฟแท่งไว้แล้วนามาสร้าง
เป็ นกราฟวงกลมได้ทนั ที เช่น ต้องการดูภาพรวมว่ายอดจาหน่าย
สินค้า OTOP ของแต่ละอาเภอมีสดั ส่วนอย่างไร อาเภอไหนมียอด
จาหน่ายคิดเป็ นร้อยละเท่าไหร่ หรือหากต้องการสร้างกราฟจาก
ข้อมูลอื่น ก็จะต้องนาเข้าข้อมูลก่อน ขัน้ ตอนการสร้างจะเหมือนกับ
การสร้างกราฟแท่ง แต่จะต่างกันทีก่ ารปรับค่า Category

1. คลิกขัน้ ตอนการนาเข้า/การสร้าง
กราฟแบบต่างๆ ข้อมูลเหมือนการ
สร้า งกราฟแท่ ง แต่ ก ราฟวงกลม
คลิก เลื อ กสร้ า งกราฟ เป็ น Pie
Chart

2. การปรับแต่งค่าของกราฟวงกลม
เปลีย่ น
- Category เป็ น อาเภอ ค่า
Value เปลี่ย นเป็ น ยอดรวม
- Value เปลีย่ นเป็ น ยอดรวม
- Maximum slices แสดงค่า
ข้อมูลทีต่ อ้ งการให้แสดง

การจัดทาสารสนเทศด้วย Google Fusion Tables
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3.3.1 การปรับแต่งกราฟวงกลม
1. การปรับแต่งค่ากราฟเพื่อแสดงผล
คลิก Change appearance
เพื่อปรับแต่งภาพ
2. ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ใน Chart Editor
ดังนี้

การปรับแต่งกราฟวงกลม
Title :
Legend :

Font :
Slice :

Features :
Series :

ใส่ขอ้ ความแสดง
หัวข้อของกราฟ
กาหนดตาแหน่ง
ของคาอธิบาย
กราฟ
เปลีย่ นตัวอักษรและ
พืน้ หลัง
กาหนดการแสดงค่าของกราฟและ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบเป็ นแบบ
Donut
เปลีย่ นการแสดงผลเป็ นแบบสาม
มิตแิ ละปรับขนาด
ปรับเปลีย่ นสีของ
กราฟแต่ละส่วน

ตัวอย่าง กราฟวงกลมทีป่ รับแต่งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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3.4 การสร้างกราฟเส้น
กราฟเส้น เหมาะกับการแสดงข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นช่วง
หรือเมือ่ ต้องการดูรปู ทรงของเส้นเพื่อดูแนวโน้มว่าขึน้ หรือลง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เทียบกับเวลา ดังนัน้ ข้อมูลควรมีการจัดเก็บ
ตามช่วงเวลาเช่น เป็ นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
ในทีน่ ่ีจงึ ขอนาข้อมูลตัวอย่างทีจ่ ดั เก็บเป็ นรายเดือน
คือข้อมูล OTOP มีขนั ้ ตอนดังนี้

3.4.1 การปรับแต่งค่า Category

การสร้างกราฟเส้น
1. คลิกขัน้ ตอนการน าเข้า/การสร้าง

กราฟแบบต่ า ง ๆ ข้อ มูล เหมือ น
การสร้า งกราฟแท่ ง แต่ ก ราฟ
เส้ น คลิก เลือ กสร้า งกราฟ เป็ น
Line Chart
2. การปรับแต่งค่า

- Category เปลีย่ นเป็ นเดือน
- Value เลือกตรงคาสัง่ Choose
เป็ นยอดขายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
- Maximum Categories ช่อง
สาหรับกาหนดจานวน Category
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3.4.2 การปรับแต่งกราฟเส้น
1. คลิกปุ่ม Change appearance เพื่อปรับแต่ง
การแสดงผลของกราฟเส้น

การปรับแต่งกราฟเส้น

Slant labels :

Line Thickness :
Point size :

ปรับความเอียง
หรือองศาของ
Category
เพิม่ ขนาด
ของเส้น
เพิม่ ขนาด
ของจุดทีเ่ ส้นของ
กราฟ

ตัวอย่าง กราฟเส้นทีป่ รับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึง่ แสดงยอดจาหน่ ายสินค้า OTOP
ภายในประเทศและต่างประเทศ ของแต่ละเดือน
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3.5 การสร้าง Network Graph หรือกราฟเครือข่าย
กราฟเครือข่าย จะแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยจะ
แสดงเป็ นโหนดและเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหนดหรือ
ข้อมูลทีใ่ ช้
ในทีน่ ่ีจะเป็ นตัวอย่างการสร้างกราฟเครือข่ายเพื่อ
แสดงค่าความสัมพันธ์ของระดับการพัฒนาของแต่ละอาเภอ

3.5.1 การปรับแต่งค่ากราฟ Network Graph
1.นาเข้าข้อมูล กชช. 2ค ระดับหมูบ่ า้ น ซึง่ แสดง
ระดับการพัฒนาของแต่ละหมูบ่ า้ น
2. เลือกคาสัง่ Add chart
3. เลือกกราฟแบบ Network Graph

การสร้างกราฟ
Network Graph

1. คลิก ขัน้ ตอนการน าเข้า /การสร้า ง
กราฟแบบต่ า ง ๆ ข้อ มู ล เหมือ นการ
สร้า งกราฟแท่ ง แต่ ก ราฟเส้น คลิก
เลือกสร้างกราฟ เป็ น Network Graph
2. ปรับแต่ งค่ า Configure Network
Graph
- Show link between: ปรับค่าส่วน
show linke between เป็ นอาเภอ
- Appearance: ก าหนดสีต าม
Columns
- Weight By: ให้แสดงค่าน้ าหนักที่
ระดับการพัฒนา
- ปรับจานวนโหนดทีต่ อ้ งการให้แสดง
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ตัวอย่าง กราฟเครือข่ายทีส่ ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จากตัว อย่างที่แ สดงจะสังเกตเห็นว่าโหนดหรือ วงกลมที่แสดงระดับ 1 2 3 มีขนาดแตกต่ างกัน
แสดงให้เห็นว่าปริมาณหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็ นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอัน 3 และเส้นที่เชื่อมโยงกับอาเภอ
จะมีขนาดแตกต่างกันตามจานวนของหมู่บ้านแต่ละระดับ จากเส้นที่เชื่อมหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1
จะมีเพียง 2 อาเภอ คือ อาเภอเมืองกับอาเภอตากใบ รวมทัง้ แสดงให้เห็นว่า อาเภอทีม่ เี ฉพาะหมู่บา้ นเร่งรัด
พัฒนาอันดับ 3 มีอาเภอจะแนะ แว้ง ยีง่ อและศรีสาคร ถ้านาเมาส์ไปชีท้ ่โี หนดหรือวงกลมที่แสดงชื่ออาเภอ
จะเห็นว่าเส้นจะแสดงจุดเชื่อมโยงชัดเจนขึน้
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4. Google site
Google Sites คือโปรแกรมของ Google ทีใ่ ห้บริการสร้าง
เว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไขเอกสาร
ธรรมดาๆ ผู้ใ ช้ส ามารถปรับแต่ งรูปลักษณ์ ของเว็บไซต์ได้อ ย่างอิส ระ
สามารถรวบรวม ความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดโี อ
ปฏิทนิ การนาเสนอ เอกสารหรือสิง่ ที่แนบ และข้อความ ทัง้ ยังอานวย
ความสะดวกให้ท างานร่ว มกับ ผู้อ่ืน ได้ รวมไปถึง สามารถก าหนดให้
เว็บไซต์ของเป็ นส่วนตัวหรือ สาธารณะก็ได้อกี ด้วย

ข้อดีของ Google sites
1. Google sites สามารถรวมเอกสาร งานนาเสนอ Spreadsheets, VDO, Slide เพื่อช่วยในทางาน
อย่างเป็ นระบบ
2. มี Template ให้เลือกหลากหลาย
3. สามารถเข้าถึงได้ทุกทีท่ ม่ี ี internet
4. ทางานได้หลายระบบปฏิบตั กิ าร เช่น Window, Mac, Linux โดยการทางานผ่าน Browser ต่าง ๆ
5. ระบบมีความรักษาความปลอดภัยทีด่ ี โดยผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการสิทธิในการแบ่งปั น Site ได้
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4.1 ขัน้ ตอนการใช้งาน Google sites
1. พิมพ์ URL https://sites.google.com หรือ www.google.com/sites

2. Login ด้วย account ของ Gmail

3. คลิกปุ่ม CREATE

4. ตัง้ ชื่อเว็บไซด์ ในช่อง Name your site

ในช่อง Site location ให้ใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ ซึง่ ในช่องนี้จะเป็ นชื่อเว็บไซด์ของเรา
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5. กาหนดรูปแบบของเว็บไซด์ โดยเลือกคาสัง่ Select a theme การเลือก theme นี้จะเป็ นการ
กาหนด Layout สีสนั ชองหัวข้อ พืน้ หลัง แบบอักษร ฯลฯ ชึง่ เป็ น รูปแบบสาเร็จรูปทีท่ าง
Google ได้จดั ทาไว้ให้ จะมีให้เลือกหลายรูปแบบ

6. คลิกหน้าหัวข้อ I’m not a robot เพื่อทดสอบผูใ้ ช้บริการว่าเป็ นมนุษย์จริงๆ ไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ (bot)

7. คลิกปุ่ม Create
ตัวอย่างเว็บไซด์เมื่อเริ่ มสร้าง

ปุ่มตัง้ ค่าต่างๆ ของเว็บไซด์
ปุ่มเพิม่ หน้าเว็บเพจใหม่

ปุ่มแก้ไขเว็บเพจ

เมือ่ คลิกปุ่ม Create แล้วจะปรากฏหน้าจอแรกปกติจะมีหน้า home หรือหน้าแรกของเว็บไซด์
ขึน้ มา ให้อตั โนมัติ หน้าเพจจะประกอบด้วยฟั งก์ชนั ่ และเมนูทช่ี ่วยในการจัดแต่งหน้าเว็บเพจ
ต่างๆ
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4.2 เครื่องมือในการแก้ไขหน้ าเว็บเพจ
เครือ่ งมือหรือคาสังในเมนู
่
Insert จะมีดว้ ยกัน 3 กลุ่ม คือ
1.) COMMON คือกลุ่มคาสังที
่ ใ่ ช้งานปกติทวไป
ั่
2.) GADGET คือกลุ่มคาสังที
่ เ่ ป็ นโปรแกรมเสริม ต่าง ๆ
3.) GOOGLE คือกลุ่มคาสังที
่ ใ่ ช้นาเอาโปรแกรมหรือเครือ่ งมือที่ Google ให้บริการอยูม่ าใช้

1. กลุ่มคาสัง่ COMMON
คาสังแทรกรู
่
ปภาพ
สร้างจุดเชื่อมโยง
สร้างหัวข้อตาราง
สร้างรายการย่อย
สร้างเส้นแนวนอน
สร้างปุ่ม LIKE แบบ Google
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2. กลุ่มคาสัง่ GADGET
การนาข้อความทีม่ กี าร Post ขึน้ มาแสดง
แสดงการไฟล์ทม่ี กี ารปรับปรุง
แสดงรายการหรือหัวข้อทีม่ กี ารปรับปรุง
การแทรกกล่องข้อความ
การแทรกไฟล์ HTML
โปรแกรมเสริมอื่น ๆ
3. กลุ่มคาสัง่ GOOGLE
การแทรก script ทีส่ ร้างไว้
แทรกปฏิทนิ
แทรกกราฟ จาก Google Sheet
นาไฟล์จาก Google Drive มาแสดง
แทรกรูปภาพ อัลบัม้ จาก Google +
แทรกลิงค์จาก Google Group
แทรกข้อความ เบอร์โทรศัพท์ จาก Hangout
แทรกแผนทีจ่ าก Google Map
แทรก VDO จาก YouTube
เครื่องมือหรือคาสังในเมนู
่
Format

เมนู Format นี้เป็ นกลุ่มคาสังเกี
่ ย่ วกับปรับแต่งตัวอักษรหรือข้อความ
การจัดวางตาแหน่ง เป็ นต้น
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เครื่องมือหรือคาสังในเมนู
่
Table

คาสังในเมนู
่
Table เป็ นคาสังที
่ ใ่ ช้ในการแทรกตาราง
ไว้ในหน้าเว็บเพจ ซึง่ ใช้ในกรณีทต่ี อ้ งการสร้างตารางใหม่

เครื่องมือหรือคาสังในเมนู
่
Layout

คาสังในเมนู
่
Layout เป็ นคาสังในการปรั
่
บแต่งหน้า
เว็บให้แสดงผล เป็ น column ทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน
สาหรับจัดตาแหน่งให้เหมาะสมตามทีต่ อ้ งการ
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การควบคุมปรับแต่งหน้ าเว็บด้วยเครื่องมือ more action
การตัง้ ค่าเว็บในการแสดงผลต่าง ๆ จะมีคาสังในการก
่
าหนดค่า จากเครือ่ งมือ more action
ซึง่ มีคาสังต่
่ าง ๆ เช่น การเปลีย่ น Template การตัง้ ค่า Page การแชร์และเผยแพร่ส่สู าธารณะ เป็ นต้น
มีรายละเอียดดังนี้
กลุม่ Page actions

Revision History
Subscribe to page changes
Page settings
Print page
Copy page
Delete page
Preview page

เรียกคืนทีเ่ คยสร้างไว้
แจ้งเตือนเมื่อหน้าเว็บเปลีย่ น
ตัง้ ค่าหน้า page
สังพิ
่ มพ์หน้า page
ทาสาเนา page
ลบหน้า page
ทดสอบการแสดงผล

กลุม่ templates
Save as page template
Change page template

บันทึกเป็ น template
เปลีย่ น template เป็ นประเภทอื่น

Subscribe to site changes
Edit site layout
Manage site
Sharing and Permissions

แจ้งเตือนเมื่อหน้าเว็บเปลีย่ น
แก้ไขการออกแบบหน้า page
การจัดการเว็บไซด์
เผยแพร่/กาหนดสิทธิ ์ เว็บไซด์

Site help
Report an Issue

เรียกดูคาแนะนา
รายงานปั ญหา

กลุ่ม Site actions
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4.2.1 การปรับแต่งส่วนหัว ของเว็บไซด์
การปรับแต่งส่วนหัว
(Header) ของเว็บไซด์
1. คลิกเลือกเครือ่ งมือ More
Action
2. คลิกเลือก Edit site layout
3. คลิกปุ่ม Header ใน Edit
site layout
4. คลิกบริเวณส่วนหัว Header
(ส่วนหัว)
5. คลิกปุ่ม Browse… เพื่อ
นาเข้าไฟล์ภาพ
6. ปรับแต่งค่า Configure site
header ตามภาพ แล้วคลิก
ปุ่ม OK

ตัวอย่าง เว็บทีป่ รับแต่งส่วนหัวเรียบร้อยแล้ว
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4.2.2 การแก้ไขหน้ าเพจ
ในทีน่ ้ีจะแสดงตัวอย่างการแก้ไขหน้าแรกหรือ Home
แถวที่ 1 จะเป็ นปุ่มเครือ่ งมือในการ แทรกรายการต่าง ๆ เช่น รูปภาพ
ปุ่ม กล่องข้อความ เป็ นต้น
แถวที่ 2 จะเป็ นคาสัง่ ในการปรับแต่งข้อความทีพ่ มิ พ์ลงในหน้าเพจทีแ่ ก้ไข

การแก้ไขหน้ าเพจ

1. คลิกปุ่มแก้ไข โปรแกรมจะแสดง
เมนูคาสังต่
่ าง ๆ ขึน้ มา
2. คลิกทีเ่ มนู Insert >> Image
3. เพิ่ม รู ป ภาพโดยคลิก เลือ กจาก
เครือ่ งหรือเว็บ
- Uploaded images คือ การ
เลือกภาพจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้
งานอยู่
- Web address (URL) คือ
การเลือกภาพจากเว็บไซด์
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ตัวอย่าง การเลือกรูปภาพจากเว็บไซด์
1. พิมพ์ขอ้ ความค้นหาจาก Google

2. เมือ่ เจอภาพทีต่ อ้ งการ คลิกขวาทีร่ ปู ภาพ แล้วเลือกคาสัง่ Copy Image address

เมือ่ ได้รปู ภาพแล้ว สามารถปรับแต่งรูปภาพจากเครือ่ งมือ ได้ดงั นี้

จัดตาแหน่งภาพ

ปรับขนาดภาพ

ลบ

เปิ ด/ปิ ดการขึน้ บรรทัดใหม่

ถ้าต้องการแทรกรูปภาพหลายรูป ให้ Enter เพื่อขึน้ บรรทัดใหม่ แล้วทาการแทรกรูปภาพ
ตามขัน้ ตอนทีผ่ ่านมาซ้า
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ตัวอย่าง การแทรกรูปภาพ

4. คลิกปุ่ม Save ด้านบนทางขวามือ
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4.3 การนาไปใช้ประโยชน์
4.3.1 การนาแผนที่จาก Google Fusion
Tables มาแสดงใน Google Site

การนาแผนที่จาก Google
Fusion Tables มาแสดงใน
,กดกด
Google Sites

1. สร้าง Page ใหม่ คลิกที่เครื่องมือ
Create page
2. ตัง้ ชื่อ page ทีต่ อ้ งการสร้าง
3. เลือก Template เป็ น Web page
4. เลือก location เป็ น Top level
5. คลิกเลือก CREATE
6. คลิก เมนู insert เลือ ก …more
gadgets
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การนาแผนที่จาก Google
Fusion Tablesมาแสดงใน
Google Sites
7. คลิกเลือก include gadget (iframe)
8. คลิกปุ่ม Select
9. ใส่ URL ที่ Copy มาจาก Google
Fusion Tables
10. ปรับความกว้าง ความสูงของหน้า
Page
11. คลิกเครือ่ งหมาย ถูกออกให้หมด
12. คลิกปุ่ม OK
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4.3.2 การ Copy URL จาก Google Fusion Tables

การ Copy URL จาก
Google Fusion Tables

1. เปิ ด Google Drive
2. เปิ ดไฟล์แผนทีท
่ ส่ี ร้างไว้
3. คลิกปุ่มแชร์ ทางด้านขวามือ
4. กาหนดสิทธิให้เป็ น Public on the

web (เป็ นสาธารณะ) แล้วคลิกปุ่ม
Done
5. คลิกที่เมนู Tool >> Publish ใน
Google Drive
6. ปรากฏหน้าจอของ Publish คลิกขวา
ทีช่ ่อง Send a link in email or IM
เลือกคาสัง่ Copy แล้วกลับไปหน้า
Google Sites

นา URL ที่ copy ไปวาง (คลิกขวา
เลือ กค าสัง่ Past) ในขัน้ ตอนที่ 9 แล้ว
ดาเนินการต่อไปจนถึงขึน้ ตอนที่ 12
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การ Copy URL จาก
Google Fusion Tables

7.
แสดงหน้ าจอเมื่อ แทรกแผนที่เ สร็จ
แ ล้ ว ส า ม า ร ถ ป รั บ แ ต่ ง จ า ก
เครือ่ งมือได้

1. ปุ่มแก้ไขข้อมูล
2. การจัดตาแหน่งแผนที่
3. เปิ ด/ปิ ด การขึน้ บรรทัดใหม่
4. ลบ
*** สาหรับการแทรกกราฟ ตาราง หรือ ไฟล์จาก
Google Fusion Tables จะมีขนั ้ ตอนเหมือนกับการแทรก
แผนที่ โดยจะต้องใช้โปรแกรมเสริม (Gadgets) เป็ นเครื่องมือ
ในการนาไฟล์ดงั กล่าวมาแสดงผลใน Google sites
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4.3.3 การเปลี่ยน Template
การเลือก Template นอกจากจะกาหนดตัง้ แต่
ตอนเริม่ ต้นสร้างเว็บไซด์ ยังสามารถเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
Template ได้ตามความต้องการ มีขนั ้ ตอนดังนี้

การเปลี่ยน Template

1. เลือก เมนู More action
2. ไปที่หมวด Site Actions
>>
Manage site
3. ปรากฏหน้าจอ Manage Site เลือก
หัวข้อ Themes, Colors and Fonts
ร า ย ก า ร ค า สั ่ง นี้ จ ะ ส า ม า ร ถ
ปรั บ เปลี่ ย นสี พ้ื น หลั ง ข้ อ ความ
รูปภาพ และรายการอื่นๆ ได้อกี มาก
ตามรูปภาพถัด ไป รวมทัง้ สามารถ
เปลีย่ น Themes ที่ Google sites มี
ไว้ให้ได้อกี ด้วย
4. เลือก Ember เพื่อกาหนด Themes
แบบใหม่
5. เลือก Content area gadgets เพื่อ
ปรับสีขอ้ ความ
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4.3.4 การกาหนดไม่ให้แสดง Comment และการ Add file

การกาหนดไม่ให้แสดง
comment และการ Add file
1. เลือ ก page
ที่ต้ อ งการแก้ ไ ข คลิก ที่
Page>>Page Settings
2. ปรากฏหน้ าต่าง Page Setting คลิกเอา
เครือ่ งหมายออกให้หมด
3. คลิก Save
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