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ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชนมีภำรกิจในกำรศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำ และออกแบบระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชน พัฒนำกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำน
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเพิ่มทักษะให้นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ใน
กำรถ่ำยทอดกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดทำสำรสนเทศชุมชน และกำรนำข้อมูลพื้นฐำนในหมู่บ้ำนและจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลสำรสนเทศระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติ
งำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้ระบบสำรสนเทศในงำนพัฒนำชุ มชน
ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชน จึงได้จัดทำคู่มือ “กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติกำรข้อ มูล สำรสนเทศระดั บจัง หวั ด ” ประกอบด้วย กำรดำเนินงำนสำรสนเทศชุ มชน ปี 2564 กำร
วิเครำะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทำสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรชุมชน กำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนสำรสนเทศฯ
กำรจัดทำสำรสนเทศตำบลต้นแบบฯ กำรนำเสนองำนผ่ำนสื่อ Social media ด้วยโปรแกรม GoogIe Sheet กำร
สร้ำง Application บน Smart Phone เพื่อสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลสำรสนเทศระดับจังหวัด
กำรฝึกออกแบบโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรระดับจังหวัด และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศด้ วย
โปรแกรม กำรจัดทำ Content Platform Infographic
คณะผู้จัดทำ มีควำมคำดหวังว่ำ เอกสำรคู่มือ “กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติกำรข้อมูลสำรสนเทศระดับจังหวัด ” เล่มนี้จะช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับ กำรวิเครำะห์
ข้อมูลสำมำรถสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอำเภอ และตำบลเต็มพื้นที่ สำมำรถจัดทำสำรสนเทศ
และสำมำรถนำข้อมูลสำรสนเทศไปเผยแพร่บน Social media ได้ และมีแนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูล
สำรสนเทศระดับจังหวัด
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เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ ปี 2564
ระดับอาเภอ
 คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ เป้าหมายของอาเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน
 ไม่เป็นหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับอาเภอ ที่ได้ดาเนินการมาแล้วในปี พ.ศ. 2555 – 2563
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศ ได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อบริการภายใน
เรื่องการจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อรายงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ

ระดับจังหวัด
 รวบรวมรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯ เป้าหมายระดับอาเภอ
 คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ เป้าหมายของจังหวัด ๆ ละ 1 หมู่บ้าน
- เป็นหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับอาเภอปี 2564
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อบริการภายใน
เรื่องการจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อรายงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ
 แจ้งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯ ให้กรมฯ ภายในวันที่ 29 ม.ค. 64
ตามแบบที่กรมฯ กาหนด
 จังหวัด/อาเภอ เตรียมความพร้อม และขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด
 ดาเนินการไตรมาส 1 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)
 งบประมาณ 17,700 บาท ดาเนินการ 1 วัน
 จัดส่งวีดิทัศน์และไฟล์ข้อมูล (PDF) ถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด
และอาเภอ ให้กรมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับเขตตรวจราชการ

คู่มือแนวทางการดาเนินงานการประกวดหมู่บ้าน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA ให้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ปี 2563
 ไม่เป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับอาเภอและจังหวัด ที่ได้ดาเนินการ
มาแล้วในปี พ.ศ. 2555 – 2562
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ได้ที่
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http://app3.cdd.go.th/villagep/web_vill หัวข้อ รายงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ/
ตาบลสารสนเทศฯ

2. คุณสมบัติของหมู่บ้านสารสนเทศฯ เป้าหมาย
1) ผู้นา และคนในหมู่บ้านมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ความสาคัญ กับการจัดการข้อมูลเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์
2) เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน และมีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกัน
กับส่วนราชการ เช่น อบต. เทศบาล ฯลฯ ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
3) ไม่เป็น หมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัดและอาเภอ ที่ไ ด้ดาเนินการแล้วในปี พ.ศ. 2555 2563

3. ขับเคลื่อนการทางานหมู่บ้านสารสนเทศฯ มีกระบวนการทางาน 5 กระบวนการ ดังนี้
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4. Frame work การจัดทาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
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5. องค์ประกอบของการถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศฯ ปี 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ)
- ประวัติความเป็นมา
- ประชากร
- ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนรายได้/สภาพเศรษฐกิจ
- แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ
- แผนที่
- ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ
2.1 การบริหารจัดการ
- สถานที่ดาเนินการ วัสดุอุปกรณ์ คณะทางาน
2.2 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้าน และการปักหมุดสถานที่สาคัญของการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA การนาเสนอผลการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน พร้อมทั้งใส่
วางสัญลักษณ์ สถานที่สาคัญ
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผน
- การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA การนาเสนอผลการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน
- การลงมติคัดเลือกกิจกรรมและจัดทาแผน
2.4 การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการและการแสวงหางบประมาณ
- การนาเสนอผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามที่กาหนดในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
(One Plan) เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านได้จริง
2.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วีดิทัศน์ และ GIS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม
- ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผู้ดาเนินการเห็นว่ามีความสาคัญและต้องการ
ที่จะนาเสนอให้เห็นถึงความสาคัญ/ความแตกต่าง/ความโดดเด่นของชุมชน แต่ต้องไม่น้อยกว่าตามที่
กาหนดในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
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ตัวอย่างรูปเล่มหมู่บา้ นสารสนเทศฯ
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6. เกณฑ์การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การบริหารจัดการ
1. มีสถานที่ดาเนินการ มีบุคลากรหมู่บ้านรับผิดชอบ และ
มีคณะทางานขับเคลื่อน

คาอธิบาย
1. มีสถานที่ทางาน หมายถึงมีภาพอาคาร ป้าย อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์/เทคโนโลยี/สื่อ
สาหรับการดาเนินงาน การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านสารสนเทศฯ
2. มีบุคลากรของหมู่บ้านรับผิดชอบ หมายถึง มีคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ดูแลรับผิดชอบประจาสถานที่
ดาเนินการ
3. มีคณะทางานขับเคลื่อน หมายถึง มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
ระดับหมู่บ้านหรืออาเภอ

การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. จัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์หมู่บ้าน การปักหมุดกิจกรรม หมายถึง การปักหมุด หรือกาหนดสัญลักษณ์ (ICON) สถานที่
หรือสถานที่สาคัญพร้อมรายละเอียด
สาคัญของหมู่บ้าน หรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เช่น
ครัวเรือนสัมมาชีพ, กลุ่มออมทรัพย์ฯ, OTOP, ครัวเรือนยากจน
ฯลฯ พร้อมรายละเอียด และภาพประกอบในแผนที่ Google
Map และให้เผยแพร่หรือแชร์ผ่านทาง Social media ต่าง ๆ
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาแผน
3. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และนาเสนอต่อที่ประชุม ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่สาคัญของคนในหมู่บ้าน
(ข้อมูล จปฐ. และกชช. 2ค)
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทาแผนบูรณาการ
หมายถึง คณะทางานขับ เคลื่อนฯ พร้อมด้วยคนในหมู่ บ้ า น
สามารถใช้ง าน CIA Program เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุ มชน ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค การวิเคราะห์
สภาพปัญหาคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) และการวิเคราะห์
ระดับคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) ได้
3.2 ลงมติคัดเลือกกิจกรรมและจัดทาแผนฯ และนาเสนอ หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ และคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ในการลงมติคัดเลือกกิจกรรม การขับเคลื่อนฯ การจัดทาแผน
บูรณาการ/โครงการ ตามข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ หมู่ บ้ า น พร้ อ มทั้ ง
ล าดั บ ความส าคั ญ ของโครงการ และน าเสนอแผนพั ฒ นา
หมู่บ้าน
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
คาอธิบาย
การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ
4. การดาเนินโครงการตามแผน
หมายถึง หมู่บ้านสามารถนาเสนอผลความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม จากการจัดทาแผนฯ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านได้จริง ให้ได้มากที่สุด

5. การแสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อดาเนินการ

หมายถึง หมู่บ้านสามารถแสวงหางบประมาณจากภาคี
การพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามที่กาหนด
ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน (One Plan) เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนาเสนอ
6. การสรุปผลการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ

7 การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน

คาอธิบาย
หมายถึง มีเอกสารสรุปผลการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ
ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน (สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ/สังคม)
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาฯ
- การบริหารจัดการ
- การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
- การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และการจัดทาแผน
- การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหา
งบประมาณ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

หมายถึง ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอน
และผลการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ ผ่านทาง
Facebook ของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การนาเสนอผลการดาเนินงาน
8. 8.1 การจัดทา PPT นาเสนอผลการดาเนินงาน

8.2 การจัดทาวีดิทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน

คาอธิบาย
หมายถึง มีการจัดทา PPT นาเสนอผลการดาเนินงานหมู่บ้าน
สารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน
และเวลาที่เหมาะสม

หมายถึง จัดทาวีดิทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน
5 – 7 นาที
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แนวทางการดาเนินงานการจัดทาสารสนเทศ
ตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ปี พ.ศ. 2564

ระดับอาเภอ
 คัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ เป้าหมายของอาเภอ ๆ ละ 1 ตาบล
 ต้องไม่เคยเป็นสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ที่ได้ดาเนินการมาแล้วปี 2561 – 2563
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมการ

พัฒนาชุมชน หัวข้อบริการภายใน เรื่องการจัดทาสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในหัวข้อ รายงานตาบลต้นแบบฯ

ระดับจังหวัด
 รวบรวมรายชื่อสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ เป้าหมายระดับอาเภอ
 จังหวัดคัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ เป้าหมาย จังหวัด ๆ ละ 1 ตาบล

- ไม่เคยเป็นสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ปี 2561 - 2563
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนา
ชุมชน หัวข้อบริการภายใน เรื่องการจัดทาสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในหัวข้อรายงานตาบลต้นแบบฯ
 จั ง หวั ด แจ้ ง ทะเบี ย นรายชื่ อ สารสนเทศต าบลต้ น แบบฯ ให้ ก รมฯ ภายใน
วันที่ 29 มกราคม 2564 ตามแบบที่กรมฯ กาหนด
 จั ง หวั ด /อ าเภอ เตรี ย มความพร้ อ มและขั บ เคลื่ อ นสารสนเทศต าบลต้ น แบบฯ
ระดับจังหวัด
 ดาเนินการไตรมาส 1 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)
 งบประมาณ 17,700 บาท ดาเนินการ 1 วัน
 จั ด ส่ ง ไฟล์ VDO และไฟล์ ข้ อมู ล ถอดบทเรียนสารสนเทศต าบลต้ น แบบฯ (PDF)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 ประกวดการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ

คู่มือแนวทางการดาเนินงานการจัดทาสารสนเทศ
ตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA ให้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ปี 2563
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2. คุณสมบัติของตาบลสารสนเทศต้นแบบฯ เป้าหมาย
1. ไม่เคยเป็นสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ตั้งแต่ ปี 2561 - 2563
2. อปท. ผู้ น าและคนในต าบลมี ค วามสนใจใฝ่ รู้ และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การข้ อ มู ล
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
3. เป็นตาบลที่ได้รับการสนับสนุน และมีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกันกั บ
ส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ฯลฯ ในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ขับเคลื่อ นการทางานสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อ การพั ฒนาคุณ ภาพชี วิต มีกระบวนการท างาน
5 กระบวนการ ดังนี้

สารสนเทศตาบลต้นแบบ | 14

4. Frame work การจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
INPUT
1. DATA
-ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ., ข้อมูล กชช. 2ค,
ข้อมูลบัญชีครัวเรือน, ข้อมูลทุนชุมชน, ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจชุมชน, ข้อมูลด้านสังคม,ข้อมูล
ด้านสุขภาพ ฯลฯ
2. TEAM
-คณะทางาน บูรณาการร่วมกันทุกระดับตาบล
และ หมู่บ้าน
3. TOOL
-เครื่องมือ ได้แก่ แผนชีวิต IT เว็บไซต์ เวที
เรียนรู้ ฯลฯ
4. ISSUES
-ประเด็นทางเลือกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาทิ เช่น
1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน
อาชีพ
2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของ
ชุมชน
3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยง
ของชุมชน
4) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน
5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ชุมชน

PROCESS
- การวิเคราะห์สารสนเทศชุมชน
- การประชาคมคัดเลือก
สารสนเทศชุมชนและใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามกระบวน
การขับเคลื่อน 5 กระบวนการ
- การจัดทา GIS
- จัดทาชุดความรู้ KM (File PDF)

OUT PUT
- การใช้สารสนเทศตาบลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถ
เป็นต้นแบบให้กับตาบลอื่น
5 ด้าน ได้แก่
1) อาชีพ
2) ทุนชุมชน
3) การจัดการความเสี่ยงของ
ชุมชน
4) แก้ปัญหาความยากจน
5) การบริหารจัดการชุมชน
หรือด้านอื่นๆ ตามบริบทของ
ชุมชน
- การเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชน
- ชุดความรู้ KM เพื่อจัดเก็บ/
เผยแพร่ และส่งรายงานกรมฯ
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5. องค์ประกอบของการถอดบทเรียนสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ)
- ประวัติความเป็นมา
- ประชากร
- ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์
- ผลิตภัณฑ์ตาบลรายได้/สภาพเศรษฐกิจ
- แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ
- แผนที่
- ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาตาบลสารสนเทศต้นแบบฯ
2.1 การบริหารจัดการ
- มีอาคาร/สถานที่สาหรับการดาเนินงาน
- มีตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
- มีคณะทางานขับเคลื่อน
2.2 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- จัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล
- มีการกาหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์
- เผยแพร่ผลการจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทางเว็บไซต์ Facebook
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
- คณะทางานขับเคลื่อนฯ ทุกคนสามารถใช้ CIA Program และวิเคราะห์ข้อมูลได้
- คณะทางานขับเคลื่อนฯ สามารถถ่ายทอด CIA Program ได้ โดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชนด้วย CIA Program ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนในตาบล
- คณะทางานขับเคลื่อนฯ การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับตาบล และจัดทาแผนภาพประกอบการตัดสินใจ
2.4 การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการและการแสวงหางบประมาณ
- มีคณะทางานขับเคลื่อนฯ จัดทาแผนบูรณาการ/โครงการ
- แสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อดาเนินการ หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ
ต้องแสวงหางบประมาณและภาคีการพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนบูรณาการที่ได้
จัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล ตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน
(One Plan)
2.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนาเสนอ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วีดิทัศน์ และ GIS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม
- ข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผู้ดาเนินการเห็นว่ามีความสาคัญและต้องการที่จะนาเสนอ
ให้เห็นถึงความสาคัญ/ความแตกต่าง/ความโดดเด่นของชุมชน แต่ต้องไม่น้อยกว่าตามที่กาหนดในส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

ตัวอย่างรูปเล่มสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ
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6. เกณฑ์การประกวดการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2564
ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การบริหารจัดการ
1.
มีสถานที่ดาเนินการ อุปกรณ์/เทคโนโลยี/สื่อ สาหรับ
การดาเนินงาน มีคณะทางานขับเคลื่อนระดับตาบล
และมีตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 คน

คาอธิบาย
1. มีภาพอาคาร ป้าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานระดับตาบล
3. มีภาพโครงสร้างการดาเนินงานที่ประกอบด้วย
ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อย 1 คน และ
ต้องมีรายงานการประชุมการดาเนินงาน

การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.
จัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ตาบล การปักหมุดกิจกรรม หมายถึง การปักหมุด หรือกาหนดสัญลักษณ์
หรือสถานที่สาคัญพร้อมรายละเอียด
(ICON) สถานที่สาคัญของตาบล หรือกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน เช่น ครัวเรือนสัมมาชีพ,
กลุ่มออมทรัพย์ฯ, OTOP, ครัวเรือนยากจน ฯลฯ
พร้อมรายละเอียด และภาพประกอบในแผนที่
Google Map และให้เผยแพร่หรือแชร์ผ่านทาง
Social media ต่าง ๆ
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล
3.
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับตาบล

คาอธิบาย
หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
วิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน ด้วยโปรแกรม
CIA เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านเพื่อ
นาไปกาหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ตาบล

3.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ระดับตาบล

หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
สามารถดาเนินการได้ ดังต่อไปนี้
1. คานวณค่าร้อยละเชิงพื้นที่ เพื่อให้เห็นสภาพ
ปัญหาของแต่ละด้านว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใด พร้อม
ทั้งจัดลาดับปัญหาทั้ง 5 ด้าน จากมากไปหาน้อย
2. นาสัญลักษณ์ (ICON) วางแสดงบนแผนที่
เพื่อให้เห็นปัญหาอันดับหนึ่งของแต่ละหมู่บ้าน

3.3 การจัดทาแผนฯ ระดับตาบล

หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ร่วม
จัดทาแผนฯ ระดับตาบล ที่สอดคล้องกับปัญหาที่
ได้จากการวิเคราะห์ ระดับตาบล และมีเอกสาร
ดังนี้
1. แผนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
2. แผนพัฒนาตาบล
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ
4.
การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ

5.

การแสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อดาเนินการ

คาอธิบาย
หมายถึง ตาบลสามารถนาเสนอผลความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามที่กาหนดใน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาตาบล (One Plan)
เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล

หมายถึง ตาบลสามารถแสวงหางบประมาณจาก
ภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ
ตามแผนฯ ที่ได้จัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น
อบจ., สนจ., องค์กรเอกชน (NGO), บริษัท ฯลฯ
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนาเสนอ
6.
เอกสารสรุปผลการดาเนินงานสารสนเทศตาบล
ต้นแบบฯ

lloiool

7.

การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน

คาอธิบาย
หมายถึง มีเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
สารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล (สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ/สังคม)
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาฯ
- การบริหารจัดการ
- การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
- การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทาแผนพัฒนา
ระดับตาบล
- การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการ
แสวงหางบประมาณ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หมายถึง ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กระบวนการ ขั้นตอน และผลการดาเนินงาน
การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ผ่านทาง
Facebook ของตาบล อย่างต่อเนื่อง
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การนาเสนอผลการดาเนินงาน
8.
8.1 การจัดทา PPT นาเสนอผลการดาเนินงาน

8.2 การจัดทาวีดีทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน

คาอธิบาย
หมายถึง มีการจัดทา PPT นาเสนอผล
การดาเนินงานสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ
ที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน และเวลาที่
เหมาะสม

หมายถึง จัดทาวีดีทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน
5 – 7 นาที
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ข้อมูลระดับตาบล
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตระดับตาบล

การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

การใส่สัญลักษณ์แสดงสภาพปัญหาระดับตาบล

สารสนเทศตาบลต้นแบบ | 23

บทที่ 1
แนะนำ AppSheet
กำรสร้ำง Application บน Smart Phone ด้วยโปรแกรม Google AppSheet
AppSheet คื อ บริ ก ารของ Google ที่ เ ป็ น Platform รู ป แบบ Cloud ที่ ต่ อ ยอดจากโปรแกรม
Google Sheet โดยนาข้อมูลจาก Google Sheet มาสร้างเป็นโปรแกรมหรือ Application บน Smart Phone
โดยไม่จาเป็นต้องเขียน Code และยังออกแบบได้ตามต้องการ นาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
โดยสรุปโปรแกรม AppSheet เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและนามาประมวลผลเพื่อแสดง
ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ โดยข้อมูลที่ได้มานั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในตาราง Google Sheet หรือ Google Could
ซึ่งมีลักษณะเหมือนฐานข้อมูลของ Application
คุณสมบัติของโปรแกรม AppSheet
1. เป็ น รู ป แบบของ Cloud Computing ของ Google ซึ่ ง หมายความว่ า ทั้ ง โปรแกรมและข้ อ มู ล
จะจั ดเก็ บไว้ ที่ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ของ Google แต่ เรายั งสามารถส่ งออกข้ อมู ลมาเก็ บที่ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ของเราได้
2. เป็ น รู ป แบบการให้ บริ การฟรี แต่ ถ้ า ต้ อ งการเผยแพร่โ ปรแกรมไปให้ผู้ อื่ นใช้ จ ะต้ องเสี ย ค่ า บริการ
3. โปรแกรมหรื อ Application ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดย AppSheet สามารถรองรั บ การท างานบนอุ ป กรณ์
SmartPhone, Tablet, PC ทั้งระบบ iOS และ Android
4. มีเครื่องมือที่ทาให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม สามารถสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมได้โ ดย
ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งโปรแกรม AppSheet จะทางานหลังบ้านให้โดยอัตโนมัติ
ควำมสำมำรถของโปรแกรม AppSheet
1. สร้ างฟอร์ มเก็ บ ข้ อ มู ล ฉั บไว เพียงแค่ ส ร้ างข้อ มู ลไว้ ใน Google Sheet ของเราเอง และเชื่อ มต่อ
เข้ า กับ AppSheet ปรับแต่งนิดหน่อยเป็นอันว่าใช้ได้
2. บอกพิกัดได้ในตัว พร้อมใช้กับงาน GIS ได้ทันที นาไฟล์พิกัด หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ มาใช้ได้กับโปรแกรม
GIS อีกด้วย
3. สร้ างกราฟเพียงไม่ ก่ีค ลิ ก การแสดงผล และประมวลผลให้ เราในแบบกราฟ เพื่อ การสรุ ปข้ อ มู ล
และดู เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถเรียกดูและอัพเดทได้ตลอดเวลา (ซึ่งมีให้เราเลือกใช้หลายแบบเลย)
4. ไม่มีอินเทอร์เนท ก็สามารถเก็บข้อมูลได้ เก็บข้อมูลให้เราได้ทุกอย่าง หลังจากลงพื้นที่ กลับมาเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ก็สามารถส่งข้อมูลไปเก็บได้เลย
5. พัฒนา Application ได้ทั้งแบบ ทางเดียว (one way communication) คือ ให้ผู้บันทึกหรือจัดเก็บ
ข้อมูลส่งข้อมูลให้อย่างเดียว และแบบสองทาง (two way communication) คือ ผู้จัดเก็บส่งข้อมูลมาให้แล้ว
ส่งผลลัพธ์หรือรายงานกลับไปให้ผู้จัดเก็บด้วย
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ประโยชน์ของ AppSheet
1. ช่วยลดปัญหาความยุ่งยากในการพัฒนาโปรแกรม
2. ประหยัดทรัพยากรในการทางาน ลดระยะเวลาการทางาน ลดกระดาษ ลดงบประมาณ ในการจัดซื้อ
หรือจ้างพัฒนาโปรแกรม
3. มีความทันสมัย สะดวกสบาย
4. ช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นนักพัฒนาโปรแกรมอย่างมืออาชีพ
5. ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและสร้างความพึงพอใจบุคลากรในองค์กร
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บทที่ 2
รำยกำรและเครื่องมือของ AppSheet
เครื่องมือของโปรแกรม AppSheet มีอยู่มากมาย แต่ส่วนที่จาเป็นต้องใช้จริง จะใช้อยู่บางส่วน
เท่านั้น ในที่นี้จะขออธิบายเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 8 ส่วน คือ 1. Info 2. Data 3. UX 4. Behavior
5. Security 6. Intelligece 7. User 8. Manage
ในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยชุดเครื่องมือย่อย ดังนี้
1. INFO
ประกอบด้วย
• Spec
บอกความสัมพันธ์ของตาราง หน้าต่างในการใช้งาน และคาสั่งต่าง ๆ
• Dashboard
แสดงจานวนการใช้งาน การประเมินประสิทธิภาพของแอป
• Error
แสดงปัญหา และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2. Data
•
•
•
•

Table
Column
Slice
User setting
3. UX

•
•
•
•
•

View
Brand
Format Rule
Option
Localize

ประกอบด้วย
เป็นส่วนของการนาเข้าตารางข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล ที่จัดเก็บ
เป็นส่วนของการกาหนดประเภทของคอลัมน์แต่ละตาราง
เป็นส่วนของการทาสาเนา Table แบบมีเงื่อนไข
เป็นการกาหนดค่าการใช้งานของบุคคล หรือกาหนดข้อมูลเฉพาะผู้ใช้
ประกอบด้วย

แสดงหน้าต่างการใช้งานแอป และกาหนดลักษณะหน้าต่าง
กาหนดโลโก้ สี รูปแบบของพื้นหลัง
กาหนดสี ขนาด ของตัวอักษร สัญลักษณ์ ให้แสดงตามเงื่อนไข
กาหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ของเครื่องมือในการใช้งาน UX
กาหนดภาษา ปุ่มคาสั่งต่าง ๆ ให้เป็นภาษาท้องถิ่น

AppSheet | 27

4. Behavior

• Action
• Workflow
• Report
• Offline/Sync

ประกอบด้วย

การสร้างปุ่มในการกด แล้วเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไข
การกาหนดการทางานให้เป็นขั้นตอน เช่น สร้างเงื่อนไขไว้
แล้วให้ส่ง e-mail หรือ sms
การกาหนดแสดงรายงานที่ต้องการ ตามเวลาที่กาหนด
การเปิดใช้งานแบบ Offline

5. Security
• Require Sign in
• Security Filters
• Domain Authentication
• Option
6. Intelligent
• Smart Assistant
• Predictive Models
• OCR Models
7. User
• User
• Broadcast Notifications
• Links

ประกอบด้วย
การกาหนดให้ผู้ใช้งาน Sign in ก่อนหรือไม่ และกาหนดให้ e-mail
ส่วนไหนใช้งานได้บ้าง
กาหนดการมองเห็นของผู้ใช้งาน
การกาหนดให้ชื่อโดเมนของหน่วยงาน
การเปิดใช้งานป้องกันความปลอดภัยของ ภาพ และไฟล์ PDF
ประกอบด้วย
การเปิดความช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานส่งข้อความไว้ให้ตอบโต้ได้
การกาหนดให้คาดการณ์คาตอบ จากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีก
คอลัมน์หนึ่งได้โดยอัตโนมัติ
การแปลงตัวหนังสือจากภาพถ่าย
ประกอบด้วย
การเพิ่มเติมรายชื่อของ user ที่จะสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้
และกาหนด Level ของ user
ใช้สาหรับ app ที่ Deploy แล้ว และต้องการแจ้งข้อความสาคัญ
ไปยังผู้ใช้งานทราบ เพื่อเป็นการประกาศ
เป็นลิงค์ที่สามารถ copy ส่งให้ผู้ใช้งานเพื่อติดตั้งลงในเครื่อง
หรือการส่งลิงค์ให้ผู้ใช้ ผ่านเว็บบราวเซอร์
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8. Manage
• Author
• Versions
• Integrations
• Deploy
• Monitor

ประกอบด้วย
แนะนาผู้พัฒนาระบบ และแผนการใช้งานที่เหมาะสม เปิดการใช้งานเป็นทีม
หรือย้าย ความเป็นเจ้าของไปยังอีเมล์อื่น
เก็บประวัติการใช้งาน และเวอร์ชั่น
การเชื่อมโยงไปยัง cloud provider หรือ database สาหรับโปรแกรมเมอร์
การแปลงข้อมูลเพื่อนาไปใช้งานจริงหรือนาไปใช้บน Google Play Store
หรือ App Store
รายงานการใช้งานของแอป การใช้งานระยะเวลาต่าง ๆ และประวัติการใช้งาน
ของ user

ชุดคาสั่งหรือเครื่องมือหลักทั้ง 8 ส่วน จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เมื่อคลิกที่คาสั่งแต่ละคาสั่ง จะปรากฎ Tab
แสดงเครื่องมือย่อยอยู่ด้านบน
รายละเอียดการกาหนดค่าต่าง ๆ ในหมวดย่อยของคาสั่ง
ส่วนที่ 1 Data
หมวดที่ 1.1 Table
เมื่อเข้าไปที่หมวด Table คลิกที่ชื่อตาราง (Table) ที่แสดงรายการที่ต้องกาหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้
1

2

4

3

5

6
7
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1. View Columns
ดูคอลัมน์ภายในตาราง
2. View Source
แสดงแหล่งของข้อมูล
3. View Data
แสดงข้อมูลที่จัดเก็บ
4. Delete
ลบตาราง (Table) ออกจากระบบ
5. Table name
แสดงชื่อตาราง
6. Are updates allowed? ก าหนดค่ า ให้ เพิ่ ม แก้ ไ ข ลบ ข้ อ มู ล ในตารางหรื อ ให้ อ่ า น
ข้อมูลได้อย่างเดียว ในหมวดของ Data ประกอบด้วยส่วนย่อย 5 หมวด คือ

หมวดที่ 1.1.1 Storage

แสดงชื่อ App

แสดงชื่อ Sheet

แสดงแหล่งข้อมูล
ID App

แหล่งเก็บไฟล์รูปภาพ
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หมวดที่ 1.1.2 Security
Security เป็ น การก าหนดสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง Data หรื อ ข้ อ มู ล ว่ า เราจะให้ ใ ครเห็ น
ตารางข้อมูลนี้บ้าง หรือเราจะกาหนดว่า ถ้าคนนี้เข้ามาให้เห็นเฉพาะข้อมูลส่วนไหนในตารางนี้ก็ได้ ตรงส่วนนี้
ถ้าจะกาหนดสิทธิ์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นคงไม่ต้องอธิบายมาก
หมวดที่ 1.1.3 Scale
Scale เป็ น ส่ ว นของการซื้ อ แบบ Business plan เท่ า นั้ น ถึ ง จะใช้ ง านตรงนี้ ไ ด้
คือเนื่องจาก Appsheet เก็บข้อมูลฐาน Data base ไว้แค่ที่ Google sheet ดังนั้น AppSheet ก็ฉลาดที่จะ
ให้คนสร้างแอป สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ได้ เช่นถ้าข้อมูล (Data) นี้เยอะเกินไป ให้สามารถให้ตาราง
แบ่งข้อมูลเก็บไว้อีก Google Sheet หนึ่งก็ได้ โดยอัตโนมัติ แบบไม่ต้องไปสร้างตารางเอง
หมวดที่ 1.1.4 Document
Document คื อ ถ้ า มี เ อกสารอะไรเอาไว้ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ง านแอป อ่ า น หรื อ สร้ า งเอกสาร
เพื่อเตือนความจา ถ้าสามารถสร้างเก็บไว้ที่นี่ได้
หมวดที่ 1.2 Columns
ส่วนนี้จะเป็นหัวใจของการสร้างแอป คือ สาคัญมาก เป็นการกาหนดว่าแต่ละคอลัมน์ (Column)
นั้น จะแสดงค่าใด จะใช้บันทึกด้วยข้อมูลประเภทไหน และแต่ละข้อมูลนั้นมีค่ากาหนดอย่างไร มีรายละเอียด
ดังนี้
1

2

3

หมวดที่ 1.2.1 กำหนดค่ำในตำรำง
1. View Table
ใช้สาหรับดูข้อมูลในตาราง
2. Add Virtual Column
ใช้สร้างชื่อคอลัมน์ของตาราง
3. Regenerate Structure
ใช้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคอลั ม น์ ใ นตาราง
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
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หมวดที่ 1.2.2 กำหนดค่ำของคอลัมน์

การก าหนดค่ า ของแต่ ล ะคอลั ม น์ จะอยู่ ใ นกรอบสี่ เ หลี่ ย ม ในช่ อ ง Type แต่ ล ะส่ วน
รายละเอียดเยอะพอสมควร ต้องทาความเข้าใจในการกาหนดค่าให้ตรงกับความต้องการของเรา ว่าต้องการให้เก็บ
ข้อมูลเป็นรูปแบบใด จะมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท (Type)
Address
App
ChangeCounter
Change location
Change Timestamp
Color
Date
Date Time
Decimal
Drawing
Duration
Email
Enum
Enum List
File

คำอธิบำย
เก็บค่าที่อยู่ เมื่อมีการปักหมุดลงบนแผนที่
เก็บค่า link ของ application ให้ user คลิกเพื่อให้ ไปยัง Application อื่น ๆ
ให้เก็บจานวนครั้งที่มีการการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางนี้ และเพื่อให้ทราบว่า ที่อยู่
ของคนที่ใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ที่ไหน
เก็บค่าที่อยู่ของผู้ใช้ App ในขณะนั้น
เก็บ วันที่ และเวลา เพื่อให้ทราบว่า แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่ และเวลาใด การ
ต้องการให้แสดงสีที่แตกต่างกัน สาหรับสถานะของข้อมูล
การต้องการให้แสดงสีที่แตกต่างกัน สาหรับสถานะของข้อมูล
เก็บข้อมูล วัน เดือน ปี
เก็บข้อมูล วัน เดือน ปี และเวลา
เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขและแสดงทศนิยม
เก็บข้อมูลให้ขีดเขียนลงในภาพ
ให้คานวณวันที่ และเวลา เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
ใช้เก็บข้อมูลอีเมล์
กาหนดให้ผู้ใช้งานเลือกจาก Choice ที่ทาจะเป็น ปุ่ม หรือ Drop Down หรือ Stack (การ
สไลด์)
มีลักษณะเหมือนกันกับ Enum แตกต่างกันที่ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 Choice
ให้ upload file ไปเก็บใน App

AppSheet | 32

ประเภท (Type)
Image
LatLong
List
LongText
Name
Number
Percent
Phone
Price
Progress
Ref
Show
Signature
Text
Thumbnail
Time
URL
Video
XY
Yes/No

คำอธิบำย
เก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
เก็บข้อมูลในรูปแบบ จุด (Point) ลงในแผนที่
ให้แสดงรายการในรูปแบบของตาราง
เก็บข้อความที่ยาว และสามารถมองเห็นได้หลายบรรทัด
เก็บข้อมูลลักษณะเป็นชื่อคน
เก็บค่าที่เป็นตัวเลขแต่ไม่มีทศนิยม
กาหนดตัวเลขให้มีเครื่องหมาย % กากับอยู่ด้วย
เก็ยค่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์
กาหนดตัวเลขให้มีเครื่องหมาย สกุลเงิน กากับอยู่ด้วย
เก็บข้อมูลที่แสดงความคืบหน้าของงาน
กาหนดให้เลือกข้อมูล โดยอ้างอิงจากตารางอื่น
เป็น Column ที่ไม่ต้องการให้เติมข้อมูลใด ๆ มีไว้ เพื่อให้แสดงข้อความที่
ต้องการให้ขั้นลาดับ ข้อมูล เท่านั้น
เก็บข้อมูลที่ให้ผู้ใช้ลงลายมือชื่อโดยเขียนลงบนหน้าจอ
เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร
เก็บรูปภาพที่มีขนาดเล็ก
เก็บข้อมูลเฉพาะเวลา
เก็บข้อมูล Link เชื่อมต่อไปยัง Website
ให้ใส่ข้อมูลที่เป็น File VDO
ให้ใส่จุด (Point) ลงใน ภาพ Background ที่เราต้องการ ใช้ในการ วางตาแหน่ง
สิ่งของ แผนผังอาคาร
กาหนดให้เลือกคาตอบ Yes No เท่านั้น
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นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดที่อาจจะต้องกาหนดค่าในแต่ละคอลัมน์อีก ซึ่งการเข้าไปกาหนดค่าดังกล่าว ต้อง
กาหนดเป็นรายคอลัมน์ โดยคลิกที่ไอคอนรูปปากกา
ที่อยู่หน้าคอลัมน์นั้น ๆ
หมวดที่ 1.3 Slices
ในแท็บของ Slice ที่อยู่ในส่วนย่อยของ Data เมื่อคุณแสดงเนื้อหาของตารางในแอปของคุณ คุณไม่จาเป็นต้อง
แสดงทุกแถวทุกคอลัมน์และทุกการกระทา แต่คุณสามารถ "แบ่ง" ข้อมูลโดยเลือกส่วนย่อยของคอลัมน์การ
กระทาและแถว
หมวดที่ 1.4 User Settings
การตั้งค่าผู้ใช้คือตัวเลือกที่ผู้ใช้แอปของคุณแต่ละคนสามารถตั้งค่าเพื่อควบคุมพฤติกรรมของแอปของตนได้ ใน
การเพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าให้เลือกช่องทาเครื่องหมายที่มองเห็นได้จากนั้นเปลี่ยนชื่อตัวเลือกประเภทและ
คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เหมาะสม
หมวดที่ 2 UX (User experience)
เมื่อตัดสินใจออกแบบแอปของคุณ คุณสามารถเลือกวิธีการแสดงข้อมูลได้หลายวิธี มีหลายมุมมองที่คุณ
สามารถใช้เพื่อทาสิ่งนี้ สามารถสร้างมุมมองได้โดยใช้ข้อมูลจากทั้งตารางและจาก Slice คุณสามารถใช้มุมมอง
แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลและสร้างเมนูแบบเลื่อนลงประเภทต่าง ๆ
สามารถปรับแต่งการสร้างแบรนด์หรือโลโก้ของแอปของคุณ และยังสามารถปรับแต่งภาษาให้เหมาะสม
สาหรับผู้ใช้ของคุณ รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับกฎและตัวเลือกรูปแบบต่าง ๆ องค์ประกอบทั้งหมดนี้ช่วยสร้าง
รูปลักษณ์และความรู้สึกแบบมืออาชีพและช่วยให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่สะท้อนถึงสไตล์ของคุณได้
หมวดของ UX ประกอบด้วย 5 หมวด คือ
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หมวดที่ 2.1 Viewsเมื่อคุณอัปโหลดข้อมูลครั้ง แรกตัวแก้ไ ขจะสร้างมุมมองอัตโนมัติ
สาหรับข้อมูลนั้น คุณสามารถเก็บมุมมองอัตโนมัติหรือลบออกและคุณสามารถเพิ่มมุมมองของคุณเองได้ และ
ยังสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณได้ในแท็บ UX> Views สังเกตว่าจะมีหัวข้อ Primary Views แสดงชื่อ

Sheet หรือข้อมูลที่ AppSheet สร้างให้ตอนเริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งมุมมองได้ด้วยตนเอง โดยคลิก
ไปที่ชื่อ sheet จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ ส่วนที่สาคัญที่คุณสามารถปรับแต่งมุมมองในรูปแบบต่าง ๆ จะอยู่ใน
ส่วนของ View type จะมีรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะปรับแต่งให้เหมาะสม
กับข้อมูลที่เลือกแบบใด เช่น แสดงสาหรับเป็นฟอร์มบันทึกข้อมูล แผนที่ ตารางหรือนาไปแสดงเป็นรายงาน
เป็นต้น
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ตัวอย่ำงรูปแบบ View type ประเภทต่ำง ๆ
รูปแบบ

ตัวอย่ำง

Deck

Table

Gallery
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ตัวอย่ำงรูปแบบ View type ประเภทต่ำง ๆ
รูปแบบ

ตัวอย่ำง

Detail

Map

Chart
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ตัวอย่ำงรูปแบบ View type ประเภทต่ำง ๆ
รูปแบบ

ตัวอย่ำง

Dashboard

form
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ตัวอย่ำงรูปแบบ View type ประเภทต่ำง ๆ
รูปแบบ

ตัวอย่ำง

onboarding

card
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หมวดที่ 2.2 Brand
ในส่ ว นของ Brand เป็ น การตั้ ง ค่ าการแสดงผลของโปรแกรมที่ คุ ณ สร้า งขึ้ น เพื่ อ ให้ โ ปรแกรมมี ความ
น่าสนใจหรือเอกลักษณ์ของโปรแกรม เช่น การตกแต่งสี โลโก้ พื้นหลัง เป็นต้น มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
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1. การปรับแต่ง theme หรือรูปแบบที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งในเวอร์ชั่นปัจจุบันจะมีรูปแบบให้ปรับ
เพียง 2 แบบ คือ แบบสว่าง และแบบมืด เท่านั้น
2. การปรับแต่งสีหลักของโปรแกรม
3. การเปลี่ยนโลโก้ของโปรแกรม
4. การเปลี่ยนภาพเริ่มต้นตอนเริ่มโปรแกรม
5. การเปลี่ยนภาพพื้นหลังของโปรแกรม
6. กาหนดให้แสดงชื่อวิวส่วนหัวของโปรแกรม
7. กาหนดให้แสดงโลโก้ส่วนหัวของโปรแกรม
8. กาหนดให้ซ่อนเมนูและปุ่มค้นหา
9. กาหนดรูปแบบส่วนหัวและส่วนท้ายของโปรแกรม
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หมวดที่ 2.3 Format Rules
เป็นชุดคาสั่งที่สามารถสร้างกฎการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันสาหรับแต่ละแถวโดยสร้างการจัดรูปแบบที่
แตกต่างกันสาหรับข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น การสร้างกฎเกณฑ์ ให้แสดงสีข้อความ ขนาดข้อความ กาหนด
เงื่อนไขการแสดงผล
สามารถกาหนดกฎรูปแบบได้มากกว่าหนึ่งกฎและในความเป็นจริงกฎมากกว่าหนึ่งกฎสามารถจับคู่ข้อมูล
เดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ในกรณีเช่นนี้ลาดับของกฎการจัดรูปแบบในแอปจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมที่
แท้จริง
หมวดที่ 2.4 Option
เป็นตัวเลือกของการแก้ไข สาหรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเห็นและวิธีที่พวกเขาเห็นใน
รูปแบบและมุ มมองของแอป ซึ่งประกอบด้วย ตัวเลือกในการปรั บ แต่ง มุม มอง แบบและขนาดตัว อั ก ษร
ขนาดภาพที่ต้องการให้ upload หรือรูปแบบแผนที่ เป็นต้น
หมวดที่ 2.5 Localize
คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อของปุ่มแชร์ซิงค์เกี่ยวกับและออกจากระบบที่ด้านล่างของโปรแกรมจาลอง
เพื่อให้เหมาะกับค่ากาหนดภาษาหรือคาศัพท์ของคุณการปฏิบัติในการเปลี่ยนชื่อปุ่มระบบให้ไปที่แท็บ UX>
Localize ในตั ว แก้ ไ ขแอป โดยทั่ ว ไปเราแนะน าให้ ใ ช้ ชื่ อ สั้ น ๆ เพื่ อ ให้ พ อดี กั บ หน้ า จอ แม้ ว่ า นี่ จ ะเป็ นวิธี
แก้ปัญหาที่ง่ายมาก แต่ก็เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการการแปลสาหรับแอปในระดับใหญ่ ๆ แอปส่วน
ใหญ่กาหนดเป้าหมายผู้ใช้โดยคานึงถึงภาษาเฉพาะ หากแอปจาเป็นต้องทางานกับภาษาต่าง ๆ พร้อมกันโซลู
ชันนี้จะไม่เพียงพอ
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หมวดที่ 3 Behavior
คือ ส่วนควบคุมวิธีที่ ผู้ ใ ช้โ ต้ ตอบกั บแอปของคุ ณและวิธี ที่แ อปโต้ ตอบกั บ ข้อมู ล โดยให้มีรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของคนสร้าง
หมวดของ Behavior ประกอบด้วย 4 หมวด คือ

หมวดที่ 3.1 Action
ในส่วนของ Action เป็นส่วนที่กาหนดการทางานให้ Application ของคุณ โปรแกรม appsheet มีความ
อัจฉริยะที่จะกาหนดค่าเริ่มต้น ให้กับแอพที่กาลังพัฒนา โดยอาศัยโครงสร้างดาต้า หรือข้อมูล ของตาราง
ฐานข้อมูล Sheet ให้อัตโนมัติ แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนและแก้ไข ค่าเหล่านี้ได้เสมอ จากเมนู Behavior
ซ้ายมือหน้าจอการพัฒนาแอพ ซึ่งการกาหนดค่าที่สาคัญ จะที่ Do This แบ่งกลุม่ 3 กลุ่ม คือ
App : การเลื่อนหน้าวิว หรือหน้าจอแสดงผล ภาษาแอพคือ navigate
Data : การปรับแต่งดาต้า
External : การสื่อสารเชื่อมโยงภายนอกแอพ กาหนดเวลาการส่งเมล
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ชุดคำสั่งในหัวข้อ Do This
คาสั่ง
App : copy this row and edit the copy
App : export this view to a CSV file
(not row level action)
App : go to another AppSheet app
App : go to another view within this app
App : import a CSV file for this view
(not row level action)
App : open a form to add a new row to this
table (not row level action)
App : open a form to edit this row
Data : add a new row to another table
using values for this row
Data : delete this row
Data : execute an action on a set of rows
Data : set the values of some columns in
this row
External : go to a website
External : open a file
External : start a phone call
External : start a text message
External : start an email
External : execute a sequence of actions

คาอธิบาย
Copy ข้อมูลทั้งแถวเพื่อไปแก้ไข
ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV
เชื่อมไปยังโปรแกรม AppSheet อื่น
เชื่อมไปยังหน้าจอ view ภายใน app
นาเข้าไฟล์ CSV ไปที่หน้า view
เปิดหน้าจอเพิ่มข้อมูล
เปิดหน้าจอเพื่อแก้ไขข้อมูล
เพิ่มแถวข้อมูลใหม่ไปยังตารางอื่น
ลบแถวข้อมูล
ดาเนินการใด ๆ กับแถวข้อมูล
กาหนดค่าของคอลัมน์บางคอลัมน์ในแถวนี้
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์
เปิดไฟล์
ให้โทรออก
ให้ส่งข้อความ
ให้ส่งอีเมล
ดาเนินการตามลาดับของ Action

AppSheet | 43

หมวดที่ 3.2 Workflow
Workflow เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการกาหนดการทางานของแอปของคุณที่สามารถนาไปใช้งานได้หาก
คุณต้องการให้แอปของคุณทางานโดยอัตโนมัติ
Workflow สามารถแก้ไข ปรับแต่งได้ ตัวอย่างการใช้งาน Workflow ได้แก่ การส่ง SMS และข้อความ
แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน ตามเหตุการณ์ที่กาหนด เช่น เมื่อมีการแก้ไข หรือ update ข้อมูล ให้มีการส่ง SMS
หรือ Email ตามปฏิทินเวลาที่กาหนด ส่งข้อความเข้ามือถือผู้ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เลือกตารางที่จะกาหนด workflow

เลือกคาสั่ง เช่น การลบ เพิ่ม ข้อมูล

กาหนดว่าเมื่อทาอะไร เช่น ลบ เพิ่ม แก้ไขข้อมูล
กาหนดเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ
เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขกาหนดให้ทาอะไร เช่น ส่งอีเมล
ส่งข้อความ ลบข้อมูล หรือส่ง webhook
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หมวดที่ 3.3 Report
Report หรื อ รายงาน ที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นของ Behavior ช่ ว ยให้ คุ ณ ก าหนดลั ก ษณะการท างานอั ต โนมั ติ ที่
ดาเนินการบนแบ็กเอนด์ระบบคลาวด์ของ AppSheet คล้ายกับการทา Workflow แต่แตกต่างกันตรงที่
Report จะทางานอัตโนมัติตามกาหนดเวลาที่ตั้งไว้ แต่ Workflow จะทางานตามเหตุการณ์ที่คุณกาหนด และ
Report สามารถแนบไฟล์ประเภทต่าง ๆ ได้อีกด้วย รายงานมีองค์ประกอบ3 ส่วน คือ
1. ควรเรียกใช้เมื่อใด (เหตุการณ์ที่เรียกใช้)
2. ควรดาเนินการ (เงื่อนไข) หรือไม่
3. สิ่งที่ควรทา (การกระทา)

กาหนดเวลา (ควรเรียกใช้เมื่อใด)
ดาเนินการตามเงื่อนไขหรือไม่
สิ่งที่ควรทา

หมวดที่ 3.4 Offline/Sync
คุณสามารถตั้งค่าแอปให้ทางานแบบออฟไลน์และควบคุมเมื่อมีการซิงค์การเปลี่ยนแปลงในแอปกับข้อมูล
ของคุณในระบบคลาวด์ โดยเราสามารถใช้โปรแกรมAppSheet บนอุปกรณ์มือถือได้แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะ
ออฟไลน์ หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายก็ตาม แต่ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถควบคุม
การทางานออฟไลน์และวิธีซิงค์แอปได้ในส่วน ออฟไลน์และซิงค์
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เงื่อนไขเบื้องต้นที่สาคัญประการหนึ่ง สาหรับการเข้า ถึง แบบออฟไลน์ คือ แอปจะต้องเปิดใช้ง านใน
อุปกรณ์ขณะออนไลน์ หมายความว่า ก่อนจะให้งานแบบออฟไลน์นั้น จะต้องเปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตก่อน
เพื่อเข้าแอพ แล้วจึงปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ต
กาหนดให้ Sync เมื่อเริ่มโปรแกรม
ไม้ให้ Sync ข้อมูลทันที
ปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ

ใช้โปรแกรมได้ขณะ Offline
ทาให้รูปภาพและไฟล์ทั้งหมดใช้งานแบบ
ออฟไลน์ได้

หมวดที่ 4 Security
ความปลอดภั ย มี ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ของคุ ณ ถู ก เปิ ด เผยผ่ า นแอปของคุ ณ ดั ง นั้ น โปรแกรม
AppSheet จึงได้กาหนดให้มีส่วนควบคุมการเข้า ถึง แอปหรื อการเข้ าไปใช้ง านให้มี ความปลอดภัย มีส่วน
ประกอบ 4 ส่วนคือ
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หมวดที่ 4.1 Reguire Sing-in
กาหนดผู้ใช้ต้อง sign-in ก่อนเข้าโปรแกรม

ผู้ให้บริการสาหรับการลงชื่อเข้าใช้และการ
จัดเก็บไฟล์

อนุญาตให้ทุกคนสามารถ sign-in
เข้าใช้โปรแกรมของคุณได้
หมวดที่ 4.2 Security Filters
Security Filters ใช้ในการควบคุมความปลอดภัย คือเมื่อผู้ใช้ ลงชื่อเข้าใช้ จะทราบที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
โดยการกาหนดฟังก์ชั่น USEREMAIL () ในคุณสมบัติ Initial Value ของฟิลด์นั้น รวมทั้งแต่ละตารางคุณยัง
สามารถกาหนดได้ว่าใครมีสิทธิ์ดูข้อมูลหลังบ้าน (backend) ด้วยโหมดการเข้าถึง
หมวดที่ 4.3 Domain Authentication
คื อ การก าหนดว่ า จะให้ ต รวจสอบโดเมนหรื อ ไม่ หรื อ ต้ อ มี ก ารรั บ รองความถู ก ต้ อ งผ่ า นกลุ่ ม โดเมน
(แผนการสมัครสมาชิกขององค์กรเมื่อนาไปใช้งาน)
กาหนดให้ตรวจสอบโดเมน
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หมวดที่ 4.4 Options
เป็นการกาหนดค่าความปลอดภัยของแอป
เข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่อง
เพิ่มความปลอดภัยของแอปสาหรับ
การเข้าถึงไฟล์ PDF

เพิ่มความปลอดภัยของแอปสาหรับ
การเข้าถึงไฟล์รูปภาพ

ป้องกันการเข้าถึงไฟล์ รูปภาพและ
ไฟล์ภายในแอพ จะต้อง Sign-in

กาหนดให้ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความ
ปลอดภัยสูง
หมวดที่ 5 intelligence
คือหมวดที่จะช่วยให้ Application ทางานได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยมีเครื่องมือ ช่วย เช่น การ
ท างานด้ ว ยเสี ย ง การท า Machine Learning การแสกนภาพเป็ น ข้ อ ความ เป็ น ต้ น หมวด intelligence
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
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หมวดที่ 5.1 Smart Assistant ช่วยให้สามารถโต้ตอบกับแอปด้วยเสียงของคุณได้คล้ายกับ Siri หรือ
Google Assistant แต่ปัจจุบันใช้งานได้กับคาสั่งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน เท่านั้น หากคุณใช้แอปบน
เดสก์ท็อปจะใช้งานได้เฉพาะ
Google Chrome
หมวดที่ 5.2 Predictive Models เป็นเครื่องมือที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแอปของคุณทางสถิติเพื่อทาการ
คาดการณ์เกี่ยวกับข้อมูลในอนาคต เช่น การจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นของลูกค้าข้อเสนอแนะและหมวดหมู่
ที่ตั้งของผู้ใช้ เป็นต้น Predictive Models ทางานโดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine
Learning) เพื่อสรุปข้อมูลทั่วไปจากข้อมูลในอดีตของคุณ
หมวดที่ 5.3 OCR Models คือเครื่องมือในการแปลงภาพเป็นข้อความ บางกรณีที่ฟีเจอร์ OCR ของ
AppSheet ไม่ทางาน ได้แก่ นามบัตร (ซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน) แบบฟอร์มที่ใช้ช่องทาเครื่องหมาย
แอปที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวอย่างการนา OCR ไปใช้ เช่น มีรูปภาพ ที่เก็บชื่อ นามสกุล เบอร์
โทรศัพท์ อยู่ คุณสามารถนาภาพมาใช้กับฟีเจอร์ OCR โดยจะต้องมีตารางเก็บข้อมูลที่เหมือนกับภาพที่จะ
นามาแสกน คือ ต้องมีฟิลด์เก็บข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้โปรแกรมนาภาพที่แปลงเก็บไว้ใน
ฟิลด์ที่กาหนด
หมวดที่ 6 User
ประกอบด้วยฟังก์ชั่นย่อย 3 ส่วน คือ

หมวดที่ 6.1 Users
ส่วน Users เป็นส่วนควบคุมผู้ใช้ที่จะสามารถเข้าถึงแอปได้ โดยผู้สร้างแอปจะเป็นผู้กาหนดให้ผู้ใช้คนใด
สามารถใช้งานได้ ซึ่งถ้าหากไม่ได้ซื้อไลน์ เช่น จะใช้ได้ไม่เกิน 10 คน
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หมวดที่ 6.2 Broadcast Notifications
บางครั้งคุณต้องส่งข้อมูลสาคัญให้กับผู้ใช้แอปของคุณ คุณสามารถทาได้โดยใช้คุณสมบัติการแจ้ง เตือน
Broadcast Notifications ใน AppSheet การแจ้งเตือนนี้จะอนุญาตให้คุณส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของ
ผู้ใช้ของคุณ โดยจะต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์ม คือ
ชื่อเรื่อง : สรุปการแจ้งเตือน
เนื้อหา : ข้อความยาวเป็นประโยค
Deep Link: เมื่อผู้ใช้แตะที่การแจ้งเตือน ผู้ใช้จะถูกนาไปที่ตาแหน่งในแอปของคุณ หากปล่อยช่องนี้ว่างไว้
ระบบจะใช้มุมมองเริ่มต้นของแอป
หมวดที่ 6.3 Links
Links เป็นส่วนที่จะนาไปให้ผู้ใช้นาแอปไปใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. Install Link คือลิงค์ที่ให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปลงในอุปกรณ์
2. Browser Link คือลิงค์ที่ให้ผู้ใช้นาไปใช้งานบน Browser เช่น Google Chrome Firefox เป็นต้น
หมวดที่ 7 Manage
ในส่ ว นการจั ด การ (Manage) คุ ณ สามารถควบคุ ม ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของการใช้ ง านแอปของคุ ณ
ประกอบด้วย 5 หมวด คือ

หมวดที่ 7.1 Author
คุณสามารถเพิ่มผู้ที่จะทางานร่วมกับคุณได้ สามารถโอนแอปไปยังผู้ใช้รายอื่น และคุณยังสามารถทาสาเนา
ของแอปหรือลบทิ้งทั้งหมดได้ รวมถึงโปรแกรม AppSheet ยังวิเคราะห์ให้ว่าคุณควรจะสามารถสมัครสมาชิก
แบบใด ซึ่งจะอยู่ในส่วน Plan requirements
หมวดที่ 7.2 Version
ในแท็บเวอร์ชั่น คุณสามารถดูเวอร์ชันที่ผ่านมาของแอปและอัปเดตเป็นเวอร์ชั่ นใหม่ได้ และยังสามารถ
ควบคุมการอัปเดตและการอัปเกรดแอปได้ในส่วนนี้
AppSheet | 50

หมวดที่ 7.3 Integrations
อนุญาตให้บริการบนคลาวด์ เช่น Zapier สื่อสารกับแอปของคุณ และสามารถนาเข้าข้อมูลไปยังข้อมูลใน
แอปได้
หมวดที่ 7.4 Deploy
ในแท็บนี้ คุณสามารถเรียกใช้เพื่อดูว่าแอปของคุณพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังามารถแปลง
แอปของคุณให้เป็นแอปมือถือได้ใน iTunes และ Google Play สาหรับ Android หรือ IOS
หมวดที่ 7.5 Monitor
ในแท็บนี้จะใช้สาหรับการตรวจสอบสถิติการใช้ง าน ประวัติการตรวจสอบและประสิทธิภาพของแอป
เพื่อใช้ในการปรับปรุงแอปของคุณให้ดียิ่งขึ้น
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บทที่ 3
กำรสร้ำง Application ด้วย AppSheet
ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า Appsheet นั้นไม่ไ ด้เปิดบริการให้เราใช้ทั้ง หมดจะมีแค่บางบริการเท่านั้น ที่ เ รา
สามารถใช้ได้ ถ้าจะใช้บริการทั้งหมดจะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก ดังนี้
ราคาต่อเดือน
คุณสมบัติหลัก
Secure app sign-in
via Google,
Microsoft, Dropbox,
Box, and Smartsheet
Photos, signatures,
and GPS capture
Forms, checklists,
and quick edits
Calendar, maps,
galleries, and tables
Interactive
dashboards and
charts
Email, SMS, and
push notifications
Custom branding
and format rules
Localization and
custom user settings

Premium
5 ดอลลาร์/เดือน/คน

Pro
10 ดอลลาร์/เดือน/คน

✔
✔

✔
✔

Business
พิจารณาตามขนาด
องค์กร
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Background data
syncing and offline
mode
PII data
management
Basic Data Sources
Support
Advanced Features
Enhanced Security
Scale and
Performance
Management and
Monitoring

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

สรุปขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม AppSheet
1. ออกแบบตารางด้วยโปรแกรม Google Sheet
2. เข้าเว็บไซด์ https://www.appsheet.com
3. Log in ด้วย user Google
4. สร้าง App ใหม่ (Make a new App)
5. ตั้งชื่อ App และเลือกหมวดหมู่ของ App
6. นาเข้าตาราง (Table) ข้อมูลที่สร้างจากข้อ 1
7. กาหนดคุณสมบัติของคอลัมน์ ว่าเป็นแบบใด
8. ตกแต่งแอปให้สวยงาม
9. เผยแพร่แอป
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ตัวอย่ำงกำรสร้ำงแอป (เก็บข้อมูลระดับครัวเรือน)
ขั้นตอนที่ 1 สร้างตารางเก็บข้อมูลด้วย Google Sheet

1. คลิกปุ่มลงชื่อเข้าสู่ระบบ
2. ลงชื่อด้วย Account Gmail

5. คลิกปุ่มใหม่
3. คลิกปุ่มแอป Google

4. คลิกปุ่มแอปไดรฟ์

6. คลิกเลือก Google Sheet

7. คลิกปุ่ม ใหม่ แล้วคลิกโฟลเดอร์

8. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ แล้วคลิกปุ่มสร้าง
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9. เปิดโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้น แล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวา
ไปที่ Google ชีต แล้วคลิกสเปรดชีตเปล่า

10. ตั้งชื่อไฟล์
11. ตั้งชื่อชีต
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ตัวอย่ำงไฟล์ที่สร้ำงสำหรับกำรจัดเก็บข้อมูล

ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างชีตสาหรับจัดเก็บข้อมูล คือ เมื่อทาการคีย์ข้อมูลผ่าน Application ทีสร้างขึ้นมาแล้ว ข้อมูล
จะทาการจัดเก็บไว้ในชีตหนี้ ดังนั้นหากว่าคุณต้องการจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ จะต้องสร้างชีตแล้ว
ตั้งชื่อคอลัมน์ของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บไว้ก่อน จากตัวอย่างนี้ เป็นการจัดเก็บข้อมูลระดับครัวเรือน โดยให้ตั้งชื่อ
คอลัมน์ดังนี้ id_data สาหรับเก็บรหัสข้อมูล (เพื่อป้องกันข้อมูลซ้า) คานาหน้า ชื่อนามสกุล จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน อายุ อาชีพ รายได้ รูปภาพของครัวเรือน ที่ตั้ง (ค่าพิกัด) ลายมือชื่อ ของผู้จัดเก็บ และวันที่เก็บข้อมูล
เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถือว่าจบขั้นตอนการสร้างไฟล์ สามารถไปสร้างเป็น Application ได้ทันที
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ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงแอปพลิเคชั่นด้วย AppSheet
2.1 เปิดบราวเซอร์ ไปที่เว็บ https://www.appsheet.com
2.2 Login เพื่อเข้าใช้งานด้วย user ของ Google

คลิก Sign in with : Google
แนะนาให้ Login ด้วย Google
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
บริการอื่น ๆ ของ Google
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คลิกที่ชื่อบัญชี Google

คลิกปุ่มอนุญาต เพื่อให้สามารถ
ใช้งาน สเปรดชีตได้
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2.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงแอปใหม่

คลิกเครื่องหมายบวก
เพื่อทาการสร้างแอปใหม่

1. คลิกไอคอน Start with
Your own data

Start with Your own data คือ การเริ่มต้นการสร้างโดยใช้ข้อมูลที่เราสร้างขึ้น
Start with an idea คือ ผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากตัวอย่าง
Start with a sample app คือ ผู้ใช้สามารถนาตัวอย่างมาปรับแก้ไขได้

2. ตั้งชื่อแอป
3. คลิกเลือกกลุ่มของแอปที่สร้าง

4. คลิก Choose your data
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5. คลิกเลือก data ที่สร้างไว้ แล้วคลิกปุ่ม Select

select

Cancel

เมื่อเลือก Data แล้ว หน้าจอโปรแกรมจะเข้ามาในหมวดของ Data > Table

6. คลิกที่ชีตที่นาเข้ามาก
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7. คลิกเลือกว่าต้องการให้ไฟล์ของคุณ
สามารถ แก้ไข เพิ่ม ลบ หรืออ่านอย่างเดียว

ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องกาหนดคุณสมบัติของคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ให้ตรงกับความต้องการ ถ้าอยู่ในหมวด Data
ให้คลิกที่แทป Columns ด้านบน (ตามภาพ)

1. คลิกที่ชีตที่นาเข้ามาก

\
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ให้กาหนดคุณสมบัติของคอลัมน์ตามรูปภาพ ดังนี้
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เมื่อกาหนดคุณสมบัติของแต่ละคอลัมน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save ด้านบนขวาแล้วดูว่าหน้าจอพรีวิว
แสดงผลได้ถูกต้องหรือไม่
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คลิกปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อทดสอบการเพิ่มข้อมูล
ตัวอย่างการแสดงผลหน้า พรีวิว

ถ้ า ข้ อ มู ล แสดงผลได้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ไ ด้ ก าหนดค่ า คอลั ม น์ ก็ ส ามารถน าแอพพลิ เ คชั่ น ไปใช้ ไ ด้ ไ ด้ ทั น ที
แต่ผู้พัฒนาสามารถที่จะปรับแต่งให้ผู้ใช้สะดวกต่อการใช้หรือปรับแต่งให้สวยงาม ได้ซึ่งจะแนะนาในลาดับถัดไป
2.4 กำรปรับแต่ง Application
2.4.1 การทา Drop Down สาหรับเลือกพื้นที่ จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ทาให้ดูเป็นมืออาชีพมาก
ยิ่งขึ้น แนวทางกว้าง ๆ คือ จะต้องสร้างชีตสาหรับอ้างอิง โดยนาข้อมูลพื้นที่ไปไว้ในชีตที่จะใช้อ้างอิง แสดงเป็น
รายชื่อจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ตามตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้
1. เปิด google sheet ขึ้นมา แล้วเปิดตารางข้อมูลที่สร้างไว้ก่อนหน้า
2. สร้าง Sheet ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อ location หรือชื่ออื่นตามความเหมาะสม
3. copy ข้อมูลพื้นที่นามาวางในชีตที่สร้างใหม่
4. เปิดโปรแกรม Appsheet เลือกไปที่ Table คลิก Add table for location
5. เปิดชีตแรกที่สร้างไว้ (house) เลือกแทปคอลัมน์ กาหนดคุณสมบัติของคอลัมน์ ให้เป็น Enum เลือก
ปุ่มเป็น Dropdown
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ตัวอย่ำงกำรสร้ำง Dropdown เลือกพื้นที่

1. คลิกที่เครืองหมายบวก
2. ตั้งชื่อ sheet

3. copy รายชื่อพื้นที่นามาวางในชีต location
ให้มีโครงสร้างตามรูปภาพ

4. คลิก Add a table for location
เพื่อเพิ่มตารางเข้ามาในแอป
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6. คลิก Columns

5. คลิก Data
7. คลิกตาราง house

8. ไปที่คอลัมน์ที่เป็นชื่อพื้นที่ แล้วคลิกรูปดินสอ
9. เปลี่ยน Type เป็น Enum
10. เปลี่ยน Input เป็น Dropdown
แล้วคลิกปุ่ม Done ด้านบน

11. คลิกที่ Data Validity ในช่อง Valid if ให้พิมพ์ชื่อชีตตามด้วย
ชื่อคอลัมน์พื้นที่ = location[จังหวัด]
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ตั้งค่า
คุณสมบัติ
ตามภาพ
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จากนั้นให้ทาขั้นตอนเดิม คือ เปลี่ยนคุณสมบัติของคอลัมน์ อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน จนครบ
แล้วคลิกปุ่ม Save ด้านบน แล้วทาการ Preview เพื่อทดสอบ
ผลลัพธ์ที่ได้
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2.4.2 กำรทำ Drop Down ให้ผู้ใช้เลือกข้อมูล
ในที่นี้เป็นตัวอย่างการทาตัวเลือกคานาหน้าให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลตามที่กาหนดไว้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลเอง เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการใช้งานและทางานได้รวดเร็วขึ้น ต้องกาหนดคุณสมบัติของคอลัมน์ ดังนี้
1. คลิกรูปดินสอหน้าคอลัมน์คานาหน้า
2 เปลี่ยน Type เป็น Enum
3 คลิกปุ่ม Add แล้วพิมพ์คานาหน้า

3 คลิกปุ่ม Add แล้วเพิ่ม
คานาหน้าให้ครบ

ผลลัพธ์ที่ได้
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2.4.3 กำรแบ่งหน้ำแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
กรณีที่ผู้สร้างมีรายการข้อมูลเป็นจานวนมาก หลายรายการ เมื่อแสดงผลบนมือถือหรือ smart phone
ที่มีขนาดเล็ก อาจทาให้หน้าฟอร์มบันทึกข้อมูลมีความยาวมาก ทาให้ผู้ใช้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ตัว Appsheet
สามารถกาหนดได้ว่าในหนึ่งหน้าฟอร์ม ต้องการให้แสดงรายการจานวนมากน้อยขนาดไหน มีขั้นตอนดังนี้

1 คลิก Data > Table > house (ตารางข้อมูล)
> ViewSource เพื่อเปิดชีตข้อมูล

2. แทรกคอลัมน์บริเวณที่ต้องการกาหนด
ขอบเขตที่ต้องการกาหนดขอบเขตหน้า
ในที่นี้จะกาหนดให้หน้าแรกแสดงถึงพื้นที่
หมู่บ้าน

4.. พิมพ์ชื่อคอลัมน์
3.. คลิกขวาคอลัมน์อายุ เลือกคาสั่ง
แทรก 1 ทางซ้าย
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5.. คลิกตามขั้นตอนนี้

คลิกเลือก Data > Tables > ชื่อตาราง > Columns > Regenerate > Stucture > Are you sure?
ตามขั้นตอน ถ้าต้องการแบ่งข้อมูลเป็นหลายหน้า ให้ทาซ้าตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 8

6. เปลี่ยนรูปแบบ Type เป็น Show

7. เปลี่ยน Category เป็น Page_Header

8. เปลี่ยน Content เป็นหน้าสอง
เพื่อให้แสดงหัวข้อด้านบน บอก
สถานะว่าอยู่หน้าที่สอง
AppSheet | 71

3. กำรปรับแต่งรูปแบบด้วยคำสั่ง UX
ในส่วนของ UX (User Experience) เราสามารถปรับแต่งโลโก้ของแอป และยังสามารถปรับแต่งภาษาให้
เหมาะสมสาหรับผู้ใช้ หรือรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การปรับแต่ง Theme logo และ พื้นหลัง

รูปแบบ Theme
Dark

Light

การเปลี่ยนสีหลักหรือสีของปุ่มเพิ่มข้อมูล
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3.2 กำรเปลี่ยน Logo ของโปรแกรม
สามารถเลือกจากที่โปรแกรมมีให้หรือเลือกจากรูปภาพจาก google drive ในที่นี้
จะแสดงตัวอย่างการเลือก Logo ของกรมฯ

1. คลิกที่ลูกศรชี้ลง

2. คลิกที่ Custom

3. คลิกที่ไอคอนรูปเอกสาร
โปรแกรมจะลิงค์ไปยังที่เก็บไฟล์โปรแกรมใน Google Drive

4. ให้เปิดเว็บไซด์ของ Google ขึ้นมา แล้วเปิด Google Drive
5. Upload รูปภาพที่จะทาเป็น Logo ไปยังโฟลเดอร์ Appsheet ใน Google Drive
6. กลับไปยัง โปรแกรม Appsheet แล้วคลิกตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง จะเห็นรูปภาพ Logo ที่ได้ Upload ไว้
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5.. คลิกเลือกรูปภาพ แล้วคลิกปุ่ม Select
การเปลี่ยน Logo เสร็จเรียบร้อย

3.3 การเปลี่ยนภาพเริ่มต้น

ตัวอย่างภาพเริ่มต้น
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3.4 กำรเปลี่ยนภำพพืน้ หลัง

ตัวอย่างภาพพื้นหลัง

3.5 กำรกำหนดส่วนหัวและส่วนท้ำย

กาหนดให้แสดงชื่อโปรแกรมที่ส่วนหัว
กาหนดให้แสดง Logo ที่ส่วนหัว
กาหนดให้ซ่อนเมนูและปุ่มค้นหา
กาหนดรูปแบบสีที่ส่วนหัวและส่วนท้าย
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3.6 กำรเปลี่ยนภำษำหรือคำสั่งต่ำง ๆ ในโปรแกรม
การเปลี่ยนภาษาจะอยู่ในหมวดของ UX ในส่วนของ Localize ซึ่งค่า Default ปกติจะแสดงเป็น
ภาษาอังกฤษ ผู้สร้างหรือพัฒนาสามารถเปลี่ยนภาษาให้เหมาะสมกับผู้ใช้ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ แทนที่
ของเดิมได้ทันที

คลิกที่แทป Localize
ของเดิม

ของใหม่
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4. กำรนำรูปภำพแสดงเป็นหน้ำเริ่มต้น
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นส่วนใหญ่ จะออกแบบมาให้แสดง Logo หรือรูปภาพก่อนเข้าสู่หน้าจอของโปรแกรม
เช่น การทา Splash Screen ซึ่งโปรแกรม Appsheet ก็สามารถทาได้คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของ
โปรแกรมหรือใช้เพื่อสื่อความหมายเนื้อหาของข้อมูล เป็นต้น โดยสามารถประยุกต์ใช้ดังนี้
1. สร้างชีตใหม่ขึ้นมา เพื่อใช้ในการ upload รูปภาพไปไว้ในระบบของ Appsheet
2. กาหนดคอลัมน์เพื่อเก็บชื่อและรูปภาพ 3 คอลัมน์ ดังนี้คือ ที่ ชื่อภาพ ภาพ
3. นาเข้าชีตที่สร้างขึ้นมาใหม่
4. กาหนดคุณสมบัติของคอลัมน์
5. ใส่ข้อมูลรูปภาพลงใน App
6. สร้าง View แล้วกาหนดค่าให้เป็นหน้าเริ่มต้น
ขั้นตอนกำรสร้ำงหน้ำเริ่มต้น

1. สร้างชีตใหม่ ตั้งชื่อว่าหน้าหลัก
2. ตั้งชื่อคอลัมน์

3. เพิ่มตารางลงใน App
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5. เลือก Columns

4. เลือก UX
6. เลือกหน้าหลัก

7. ปรับแต่ง
คุณสมบัติของ
คอลัมน์
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7. สร้าง View ใหม่

8. ตั้งชื่อ View

9. เลือก View Type
เป็น detail
10. Position เลือกเป็น Center

11. Main image เลือกเป็นคอลัมน์ ภาพ

12. Column order เลือกเป็นคอลัมน์ ภาพ
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13. Display mode เลือกเป็น Center

14. Image style เลือกเป็น Fit
ผลลัพธ์ที่ได้
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5. กำรสร้ำงรำยงำน
โปรแกรม Appsheet มีระบบการสร้างรายงานจากข้อมูลที่ได้บันทึกจากระบบไว้แล้ว หลากหลายรูปแบบ
เช่น Card View กราฟแท่ง กราฟวงกลม ตาราง แผนที่ หรือ Dashboard มีขั้นตอนการสร้างรายงานแต่ล ะ
ประเภท ดังนี้
5.1 กำรสร้ำงรำยงำน ประเภท กรำฟ (กรำฟแท่ง กรำฟวงกลม กรำฟเส้น)

1. คลิกที่ New View เพื่อสร้างวิว
ใหม่
2. ตั้งชื่อ View

3. เลือก
ตารางข้อมูล

5. กาหนดตาแหน่งการแสดงผล

4. เลือกรูปแบบ View ที่
ต้องการสร้าง
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6. เลือกรูปแบบ
กราฟที่ต้อง

6. กาหนดรูปแบบการ
คานวณ
7. กาหนดคอลัมน์
ที่จะให้คานวณ

8. กาหนดสีของกราฟ
ผลลัพธ์ที่ได้
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ถ้าต้องการสร้างกราฟรูปแบบอื่น ๆ ให้เปลี่ยนรูปแบบ (Chart Type) ตามต้องการ
5.2 กำรสร้ำงรำยงำน ประเภท แผนที่ (Map)

1. คลิกที่ New View เพื่อสร้างวิว
ใหม่
2. ตั้งชื่อ View

3. เลือก
ตารางข้อมูล

4. เลือกรูปแบบเป็นแผนที่
5. เลือกตาแหน่งไอคอนแผนที่
6. เลือกคอลัมน์เป็น
ที่ตั้ง

7. เลือกรูปแบบแผ่นที่

8. กาหนด Mode การแสดง
ตาแหน่ง (ถ้ากาหนดเป็น High
จะทาให้แบตเตอรี่หมดเร็ว)
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ผลลัพธ์กำรแสดงแผนที่ จุดครัวเรือนที่จัดเก็บข้อมูล
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5.3 กำรสร้ำงรำยงำน ประเภท รูปภำพ (Gallery)

1. คลิกที่ New View เพื่อสร้างวิว
ใหม่

2. ตั้งชื่อ View
3. เลือก
ตารางข้อมูล
4. เลือกรูปแบบเป็น Gallery
5. กาหนดตาแหน่งของปุ่ม

6. กาหนดขนาดการแสดงผลรูปภาพ

ตัวอย่ำงกำรแสดงผลในรูปแบบ Gallery
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5.4 กำรสร้ำงรำยงำน ประเภท แดชบอร์ด (Dashboard)

1. คลิกที่ New View เพื่อสร้างวิว
ใหม่
2. ตั้งชื่อ View

3. เลือก
ตารางข้อมูล
4. เลือกรูปแบบเป็น Gallery

5. กาหนดตาแหน่งของปุ่ม

8. กาหนดขนาดรายงานที่จะวางใน Dashboard

6. ไปที่ View Options คลิกปุ่ม Add

7. เลือกรายงานที่จะนามาวางที่ Dashboard
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9. คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มรายงานอื่น ๆ ที่จะนามาวางใน Dashboard จนครบ ตามตัวอย่างภาพ

ขนาดรายงาน Large
Wide
Tall
Small

= ขนาดใหญ่
= วางตามแนวกว้าง
= วางตามแนวสูง
= ขนาดเล็ก

ตัวอย่าง Dashboard ที่กาหนดตาแหน่งและขนาดตามข้างต้น
Large

Wide

Tall

Wide
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6. กำรเผยแพร่ Application ไปยังผู้ใช้
การส่งต่อ Application ให้กับผู้บันทึก ปกติผู้พัฒนาจะต้องทาการ Deployed โปรแกรมแล้วส่งต่อไปยังผู้
บันทึกหรือผู้ใช้จึงจะสามารถใช้งานได้ แต่ต้องเสียเงินค่าบริการให้กับ Google Appsheet เป็นรายเดือน ขึ้นอยู่
กับว่าจะสมัครบริการเป็นแบบใด ซึ่งได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 แล้ว สถานะของ App ที่สร้างขึ้นใน Appsheet จะมี
อยู่ 2 แบบ คือ
- แบบที่ 1 Prototype Apps คือ App ที่เป็นต้นแบบ ยังไม่ได้เผยแพร่ (ใช้ฟรี)
- แบบที่ 2 Deployed Apps คือ App ที่ทาการปรับให้พร้อมสาหรับนาไปใช้งานจริง (เสียเงิน)
ในที่นี้จะแนะนาให้ใช้เป็นแบบที่ 1 คือใช้ฟรี ซึ่งการใช้ฟรีแบบนี้ จะมีข้อจากัดอยู่ว่า ผู้ใช้ App ต้องไม่เกิน
10 คน แต่มีแนวทางในการใช้ฟรีในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใข้งานโปรแกรมผ่าน Browser ซึ่งมีรูปแบบการใช้ 3
แบบคือ
1. เพิ่ม User หรือผูใ้ ช้ ที่ต้องกำร แต่มีข้อจากัดว่า ใช้ได้ไม่เกิน 10 user (รวมผู้พัฒนาด้วย) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ Users
2. ใส่อีเมล์ของผู้ใช้ที่ต้องการส่งแอปให้ แล้วคลิกปุ่ม Add
จนครบ 9 คน
แล

3. คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยม เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่
โปรแกรมอัตโนมัติ
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4. กาหนดค่าให้ส่งอีเมล์เชื้อเชิญ
5. ใส่ข้อความส่งให้ผู้ใช้

6. คลิก Add user เพื่อส่งคาเชิญ
2. ส่งลิงค์ของโปรแกรมไปให้ผู้ใช้
1. คลิกที่ Users
2. คลิกที่แทป Links

3. ลิงค์ที่ใช้กรณีที่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมก่อนเข้าใช้

4. ลิงค์ที่ใช้กรณีที่เข้าโปรแกรม
โดยผ่าน Browser Link
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3. สร้ำง QR Code เพื่อลิงค์เข้ำโปรแกรม
วิธีนี้คือการนาลิงค์ของโปรแกรม (จากข้อ 2) นาไปสร้าง QR Code มี ขั้นตอนดังนี้

1. Copy Links จาก Browser Link
2. เปิดเว็บไซด์ http://goqr.me
3. เลือก Type เป็นแบบ URL

4. นา URL จาก Appsheet วางในช่องนี้

5. คลิกปุ่ม Download
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***ขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะนำ Application ไปทำเป็น QR Code คือ จะต้องกาหนดให้ผู้ใช้ ไม่ต้อง Log in
ก่อนเข้าโปรแกรม เพื่อป้องกันการตรวจสอบสิทธิ์จะได้สามารถใช้โปรแกรมได้มากกว่า 10 คน มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ Security

2. คลิกปุ่ม วงกลม เพื่อปิดการ
Log in ที่คาสั่ง Require user
signin?

3. คลิกที่ Save
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บทที่ 1
ทำควำมรู้จัก Infographic
1.1 ควำมหมำยของ infographic
Information

Graphic

Infographic

Information หมายถึ ง สารสนเทศหรื อ ข้ อ มูล ข่ า วสารต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นข่ า ว ความเคลื่ อ นไหว
ข้ อ มู ล ความรู้ ไอเดี ย ข้ อ มู ล สถิ ติ การรายงานผลต่ า งๆ การรายงานเหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ฯลฯ
Graphic หมายถึ ง ภาพในรู ป แบบดิ จิ ต อล ซึ่ ง สร้ า งด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ภาพที่ แ สดงผลผ่ า น
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ร ว ม ถึ ง อุ ป ก ร ณ์ ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น เ ช่ น แ ท็ บ เ ล็ ต ห รื อ ส ม า ร์ ท โ ฟ น เ ป็ น ต้ น
Infographic มาจากค า 2 ค า คื อ Information และค าว่ า Graphic หมายถึ ง การน าข้ อ มูลหรือ
ความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิ กที่ออกแบบเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว
ดู แ ล้ ว เข้ า ใจง่ า ยในเวลารวดเร็ ว และชั ด เจน เพื่ อ การน าเสนอข่ า วสาร-ข้ อ มู ล ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
การให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราว ตานานหรือวิวัฒ นาการ อธิ บายผลสารวจและงานวิจัย ประกาศแจ้งเตือน
การแนะนาเรื่องต่างๆ ซึ่ง Infographic มักจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ “ข้อมูล” (ตัวหนัง สื อ )
และ “ภาพกราฟิก”
1.2 จุดเด่นของ infographic
- ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
- จดจาข้อมูลได้ง่าย หรือที่มีเนื้อหาซับซ้อนได้ดีกว่า
- ดึงดูดความสนใจได้มากกว่า
- ประหยัดเวลาในการรับข้อมูล
- นาไปเผยแพร่ต่อได้ง่าย
1.3 กำรนำ Infographic ไปใช้งำน
- งานออกแบบเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก
- งานทีวีหรือการแพร่ภาพรูปแบบอื่นๆ
- งานนาเสนอ
- งานออกแบบหนังสือ
- งานออกแบบสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
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1.4 ประเภทของ Infographic
โดยทั่วไปเราสามารถแบ่ง Infographic ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) แบบภำพนิ่ง (Static infographic) เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ ภาพ หรือเป็นส่วนหนึ่งใน
บทความในนิตยสารหรือหนังสือพิ มพ์ ภาพ กราฟิกประกอบข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งพร้อมส่งต่อในสื่อดิจิทัล
ได้ง่าย เช่น การส่งอีเมล์ การนาไปใช้ประกอบบทความในเว็ บไซต์ การส่งต่อใน Social Media เช่น LINE,
Facebook, Instagram เป็นต้น Infographic ประเภทนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหา
2) แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive infographic) เหมาะกับการบรรยายข้อมูลที่มีปริมาณมากและ
ซับซ้อน ผู้อ่านสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้ ผู้สร้างชิ้นงานสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันได้
3) แบบภำพเคลื่อนไหว (Motion graphic/ gifographic) เป็นการสร้างภาพกราฟิกให้มีการ
เคลื่อนไหว ได้ในหลายมิติ แตกต่างจากแอนิเมชัน (animation) ตรงที่ไม่มีตัวละครเป็นตัวดาเนินเรื่อง หรือมี
บทพูด และตัดฉากสลับเหมือนภาพยนตร์ แต่จะเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กราฟิกและใช้การพากย์เสียง
บรรยาย ประกอบ

1.5 รูปแบบของ Infographic
ในการออกแบบ Infographic นั้นไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เพราะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ออกแบบ แต่ก็อาจจะใช้หลักการวางรูปแบบโดยดูจากเนื้อหาข้อมูลที่เราต้องการนาเสนอว่า มีรูปแบบข้อมูล
ในหมวดหมู่ ใ ด ลั ก ษณะใด จากนั้ น นามาร่ า งโดยดู จ ากการจาแนกรู ป แบบ Layout ดั ง นี้ (ข้ อ มู ล จาก
http://infographic.in.th)
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ตัวอย่ำง

1) รูปแบบ Visualized Article : กำรนำเสนอข้อมูลแบบบทควำม
เหมาะสาหรับการนาบทความ งานเขียนมาเล่าเป็นภาพอินโฟกราฟฟิก โดยใช้หลักการสรุปบทความ
ให้สั้นลง และเลือกประเด็นสาคัญก่อน นาเสนอ รูปแบบนี้จะต้องใช้การนาเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละ
ชนิด เช่น ถ้ามีตัวเลขก็ควรนาเสนอผ่าน กราฟแบบต่างๆ หรือตัวหนังสือก็สามารถสื่อสารด้วยภาพประกอบ
หรือ icon เป็นต้น
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ตัวอย่ำง

2) รูปแบบ Listed : กำรนำเสนอข้อมูลแบบมีหวั ข้อย่อย

3) รู ป แบบ Comparison : กำรนำเสนอข้ อมู ลแบบเปรี ยบเที ยบข้ อมู ล
การนาเสนอข้ อมู ล แบบเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) เป็น Layout ที่มีลักษณะการแบ่งข้อมู ล
ตามแนวตั้งเพื่อให้การเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนขึน้ เรามักใช้ Layout แบบนี้ เมื่อต้องการบอกให้ผู้อ่าน
ทราบถึงความแตกต่าง หรือความเหมือนกันระหว่างของสองสิ่ง ยิ่งถ้าเรามีข้อมูลย่อยทีเ่ ปรียบเทียบกันได้หลาย
ข้อ ก็จะยิ่งดี โดยการนาเสนอคู่กัน ทาให้เห็น ภาพกันชัดเจนว่าแตกต่างกันอย่างไร ใช้คู่สีตรงข้าม เป็นตัวแบ่ง
ฝั่งโครงสร้างนี้เหมาะกับการออกแบบข้อมูลที่มีหัวข้อหลักเพียงหัวข้อเดียวแล้วมีหวั ข้อย่อ แต่ไม่ยาวนัก
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ตัวอย่ำง
4) รูปแบบ Structure : กำรนำเสนอข้อมูลแบบอธิบำยส่วนประกอบ
การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้เห็นโครงสร้างภายในของสิ่ ง นั้น ว่ามีอะไรบ้าง
เป็นส่วนประกอบ เช่ น ภาพเหมือน สแกนเข้ าไปภายใน หรือการแยก แต่ ละส่วนออกห่างกัน ไม่ซ้อนกัน
เพื่อให้อ่านง่าย ดูง่าย
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ตัวอย่ำง
ตัวอย่ำง

5) รูปแบบ Timeline : กำรนำเสนอข้อมูลแบบบอกประวัติควำมเปนมำ
เป็นลักษณะโครงสร้างที่เราใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ การแสดงข้อมูลที่มีการเรียงตามลำดับ
เวลา เช่น ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา หรือชีวประวัติของบุคคลสำคัญ
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ตัวอย่ำง

6) รูปแบบ Road Map : กำรนำเสนอข้อมูลแบบอธิบำยขั้นตอนกำรทำงำน
เป็น ลั กษณะโครงสร้ าง ที่เ ราใช้ ในการอธิ บ ายกระบวนการ หรื อ บอกเล่ า เรื่ องราวต่างๆ เป็ น
การอธิบายทีละขั้นตอน เหมาะกับการอธิบายขัน้ ตอนการทางานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่น ขั้นตอนการทางาน
จากเริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยจาลองการดาเนินการตามขั้นตอนเปรียบเสมือนรถที่วิ่งไปยังจุดหมาย
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ตัวอย่ำง

7) รูปแบบ Flowchart : กำรนำเสนอข้อมูลแบบอธิบำยลำดับขั้นตอน
เป็น ลั ก ษณะโครงสร้า งมี ตัว เลือ กเป็น คาตอบแตกแขนงออกมาไปเรื่ อยๆ ไปจนถึง คาตอบสุ ดท้า ย
ที่สาคัญคือ ต้องทำให้ดูง่าย ไม่ยุ่งเหยิงซับซ้อน เพื่อที่ผู้รับสารจะได้ไม่สับสน
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ตัว
อย่่่ำง

8) Useful bait : กำรนำเสนอข้อมูลแบบอธิบำยวิธีกำรทำ
เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่มี ลักษณะเป็นการอธิบายวิธีการ หรือขัน้ ตอนการทำงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง มีหัวข้อหลัก กระบวนการรองแยกย่อยออกมาเรื่อยๆ เป็นรูปแบบทั่วไปที่คนนิยมใช้ เน้นการเข้าใจ
ง่าย เข้าใจทันที
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ตัวอย่ำง

9) Number porn : กำรนำเสนอข้อมูลแบบข้อมูลที่เป็นตัวเลข
เป็นโครงสร้างที่ใช้นาเสนอข้อมูลที่ มีข้อมูลตัวเลขและกราฟ ที่มีความน่าสนใจ แต่ตัวเลขเหล่านั้น ต้องมีความ
น่าสนใจมากพอที่คนจะอ่าน และควรเลือกสไตล์กราฟิกแบบเดียวกันทั้งภาพ

Content Platform Infographic | 102

1.6 ขั้นตอนกำรสร้ำง Infographic การออกแบบ Infographics ตามวิธีของ Hyperakt’s Josh Smith ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีทั้งหมด10 ขั้นตอน ดังนี้
1) กำรรวบรวมข้อมูล (Gathering data) การคัด เลือ กข้อมูล ดิบ ที่รวบรวมมาแต่ยัง ไม่
เป็น ระเบีย บ โดยอาจใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่ว ยในการรวบรวมข้อมูล เขียนแหล่งอ้ างอิงที่มาของ
ข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ บันทึกภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่ง ข้อมูลที่หลากหลาย และไม่ควรแยกภาพหรือ
แผนภาพกับข้อมูลออกจากกัน
2) กำรอ่ำนข้อมูลทั้งหมด (Reading everything) การอ่านข้อมูลเฉพาะจุดเน้นหรื ออ่าน
อย่างผิวเผินให้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพราะคิดว่าเสียเวลา จะทาให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของประเด็นสาคัญ ได้ ซึ่ง ผู้ออกแบบ Infographic ต้องมีทักษะในการจัดการ
ข้อมูล และต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่สาคัญ ไม่ถูกละเลยในการนามาสนับสนุนเรื่องราวที่ต้องการนาเสนอ
3) กำรค้นหำวิธีกำรเล่ำเรื่อง (Finding the narrative) การเล่า เรื่อ ง การบรรยาย หรือ
การนาเสนอข้อ มูล ที่น่า เบื่อ จะทาให้ Infographic น่า เบื่อ เว้น แต่ว่ า จะค้น พบการนาเสนอเรื่อ งราวที่
ดึง ดูด ความสนใจ Infographic เริ่ม ที่จุด มุ่ง หมายเดีย ว ขยายความข้อ มูล ที่ ซับซ้อน อธิ บายกระบวนการ
เน้นที่แนวโน้มหรือสนับสนุ นข้อโต้แย้ง การหาวิธี การเล่าเรื่องที่น่าสนใจอาจจะยุ่ งยากในระยะแรก แต่หาก
เราคุ้นเคยกับข้อมูลที่มีอยู่จะทาให้สามารถเล่าเรื่องราวได้ การใส่ใจกับเนื้อหาที่ สาคัญ ช่วยให้การนาเสนอ
ข้อมูลมีคุณค่า
4) กำรระบุปัญหำและควำมต้อ งกำร (Identifying problems) หาเอกลักษณ์ ระบุชื่ อ
ชี้ตัว แสดงตัว เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว นามาตรวจสอบความถูกต้อง อาจมีข้อมูลที่ไม่สนับสนุนหัวข้อหรือประเด็นที่
เราต้องการนาเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปที่แท้จริงเพื่อระบุปัญหา และ ความต้องการ ผู้ชมต้องการ
ข้อมูลที่มีการจัดการและมีการออกแบบที่ดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลต้องถูกต้องและไม่
ผิดพลาด ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลและเรื่องราวให้มีเอกลักษณ์ตรงกับหัวข้อศึกษาทบทวนหลายๆ ครั้งหาวิธีการ
นาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและมีคุณค่า ซึ่งไม่ใช้เรื่องง่ายในการออกแบบ ให้ชนะใจผู้ชม นักออกแบบที่ดีต้องมี
มุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน
5) กำรจัดลำดับโครงสร้ำงข้อมูล (Creating a hierarchy) การจัดลาดับชั้นของข้อมูลเป็น
ที่นิยมในการสรุปข้อมูล เป็นการนาผู้ชมให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นวิ ธีการจัดการกับข้อมูลในการ
สร้าง Infographic และตรึงผู้ชมตามโครงสร้างลาดับชั้นของข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลตามลาดับ จะส่งเสริม
ให้ ผู้ ช มเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เป็ น ช่ ว งระยะของการเล่ า เรื่ อ ง ซึ่ ง กลายเป็ น วิ ธี ก ารที่ แ พร่ ห ลายในการออกแบบ
Infographic
6) กำรออกแบบโครงสร้ ำ งข้ อ มู ล (Building a wireframe) เมื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบ
คัดเลือกข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว จัดแบ่งข้อมูลเป็นลาดับชัน้ และออกแบบโครงสร้างของ ข้อมูล ผู้ออกแบบควร
ท าความเข้ า ใจกั บ ภาพหรื อ กราฟิ ก ที่ เ ป็ นตั ว แทนของข้อ มู ล ส าคั ญ ที่ จั ด ไว้ เป็ น ล าดั บ ชั้ น แล้ ว น าไปให้ ผู้ชม
วิพากษ์วิจารณ์ การออกแบบที่ผ่านการโต้เถียงจากบุคคลในหลายมุมมองที่ให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกันออกไป
จะเป็นข้อสรุปของการจัดทาโครงสร้าง Infographic
Content Platform Infographic | 103

7) กำรเลือกรูปแบบ Infographic (Choosing a format)
เมื่อสิ้น สุดการกำหนดภาพหรือกราฟิก ทีเ่ ป็น ตั วแทนของข้อมูล แล้ววิธีจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด คือการนา
เสนอข้อมูลด้วยแผนผัง กราฟต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม หรืออาจจะใช้ไดอะแกรม หรือผัง
งานเพื่ออธิบายกระบวนการทำงาน อาจนาแผนที่มาประกอบในการเล่าเรื่อง หรือบางทีการใช้ตัวเลขนาเสนอ
ข้อมูลง่ายๆ อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด
8) กำรกำหนดภำพให้ตรงกับหัวข้อ (Determining a visual approach)
การเลือกใช้ภ าพในการทำให้ Infographic ดูดี มีส องแนวคิด คือ การใช้ข้อมูลดิบ มาจัดทำ
เป็ นกราฟ หรือแผนผังให้น่าสนใจ ใช้สี การพิมพ์ และการจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศลิ ปะ และการ
ใช้ลายเส้น วาดภาพ หรือคำอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงข้อมูลตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน จะเห็นเป็นภาพแสดง
แทนข้อ มู ล คล้ า ยกับ กราฟหรื อ แผนผั ง เท่ า นั้น เราไม่ค วรยึ ด ติ ด กั บ วิ ธีก ารใดวิธี ก ารหนึ่ง ควรผสมผสาน
วิธีการใช้ก ราฟ แผนภาพ และแผนผัง ตกแต่ง องค์ป ระกอบด้วยการวาดลายเส้นหรือนาภาพที่เป็นตัวแทน
ของข้อมูล มาจัดวางซ้อนกัน อาจเสริมด้วยข้อมูล สื่อ ตราสัญ ลักษณ์ และเนื้อหาในการออกแบบให้ตรงกับ
หัวข้อ
9) กำรตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing)
เมื่อออกแบบ Infographic เสร็จแล้วเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดผู้ชมจะดูทั้งข้อมูลและภาพที่
เล่า เรื่องราว เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่เสร็จแล้ว มีคุณภาพตรงกับหัวข้อและเป้าหมาย ทำการประเมินทั้งการ
ออกแบบและจุดเน้น จนกระทั่งผลงานชัดเจนและเข้าใจง่า ย มีการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างชมผลงานและให้
ข้อคิดเห็ น ว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเห็น ข้อมูลมาก่อน ประเมิน กลับ ไปกลั บมา
ระหว่างผู้ชมและกลุ่มตัวอย่างจนกระทั่งลงตัวได้ข้อยุติ จึงนาเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ
10) กำรแบ่งปันควำมรู้ในอินเทอร์เนต (Releasing it into the world)
Infographic ส่ว นใหญ ่เ ผยแพร่แ บ่ง ปัน ในอิน เทอร์เ น ็ต มีแ พร่ห ลายเป็น ที่นิย ม เป็น การ
ทดสอบผลงานข ้อ ม ูล ที่ ม ีล ัก ษณะที่ น ่า สนใจจะถ ูก อ่า นโดยบ ุค คลทั่ ว ไปข ้อ ม ูล ที่ ผ ่า นการตรวจสอบและ
พิจ ารณาจากผู้เ ชี่ย วชาญมาแล ้ว ไม่ไ ด้ห มายความว่า เราจะเป็น ผู้ค้น พบวิธีก ารเล ่า เรื่อ งราวนั้น ถึง แม้ว่า
ผลงานจะเคยถูก เผยแพร่มาแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายข้อโต้แย้ง และค้นพบวิธีการ
นาเสนอข้อมูลวิธี ใหม่ไ ด้ข้อ คิด เห็ น ต่า ง ๆ จะได้รับ การปรั บ ปรุง แก้ไ ข ผลงานที่ผ่ า นการวิจ ารณ์ จ าก
ผู้ เชี่ ย วชาญมาสู่ตัว เรา เหมือนเป็นรางวัลในการทางาน การออกแบบที่ถูกกลั่นกรองอย่างเข้มข้นเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะสะกดผู้ชม
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1.7 หลักกำรใช้สีสำหรับ Infographic ทฤษฎีสี ประกอบด้วย 3 ขั้น ตามวงล้อของทฤษฎีสี
ขั้นที่ 1 (Primary) แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้าเงิน
ขั้นที่ 2 (Secondary คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สี
ผสมกัน ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทำให้เกิดสีใหม่ 3 สี
ได้แก่ สีส้ม สีม่วง สีเขียว
ขั้นที่ 3 (Tertiary) คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้น|
ที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอีก 6 สี คือ สีส้มแดง
สีม่วงแดง สีเขียวเหลือง สีเขียวน้าเงิน ม่วงน้าเงิน สีส้ม
เหลือง

หลักกำรเลือกใช้สี ประกอบด้วย 6 รูปแบบ

1) Monochromatic คือการใช้สี
แบบสีเดียว แต่มกี ารลดระดับความ
เข้มของสีลง
2) Analogous คื อก ารใช้ สี ที่ ใก ล้ เคี ย งกั น
ที่อยู่ลาดับติดกันในวงล้อสี
3. Complementary คือ การใช้สีคู่
ตรงข้ามกันในวงล้อสี
4. Split-Complementary คือ การ
ใช้สีถัดจากสี คู่ตรงข้าม ในวงล้อสี
5. Triadic คือ ใช้สี - สีหลัก - เหลี่ยมด้านเท่า
6. Tetradic (Doublecomplementary) คือใช้สีตรงข้าม
แบบ 2 คู่ พร้อมกัน
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หลัักการใชักฎั3ัสี

สัีหลััก, สัีท่ัี 1ัหรือสืท่เราใช้เปืนสืพ้นืหรือมืปรืมาณมากท่สืดในช้นงานืประมาณรื้อยละื60ื
ของพ้น ท่ท่ทั้ง หมดโดยหลืัก การท่เ ราจะเลือกวืาจะใช้สืใดนั้นืควรคำนืงถืงหืัว ขื้อท่เ ราตื้อ งออกแบบืเช นื
เน้อหาืInfographic ท่เราตื้องทาืคือืเก่ยวกืับ เร่องวายน้าืเรากืเลือกใช้สืฟ้าื(สืของหยดน้า)ืและเมอ่ เลอกได้
แล้วกคือยหาสืรองื2ื–ื3ืมาประกอบการออกแบบ
ืืื
ื
สัีรองัสัีท่ัี 2-3-4ัเม่อเราเลือกสืหลักไดื้แลื้วืจากนั้นกืเลือกสืรองืโดยดืวาสือะไรท่อยืกืับสหลัก
แลื้ว สวยกลมกลืนไมืโดดืไมืควรใช้ส ืท่ เ ปืนสืขั้ นตื้นืหรือแมืส ลื้ว นๆืหรือสืท่ ส ดเกืนไปมาใช้ื หรือถ้ า
จำเปืนตื้องใช้ืกืตื้องเปืนปรมาณท่เ หมาะสมื(ดือ้า งอืงจากเร่องวงลื้อ ของสืทฤษฎ สื)ื สืวนใหญืแลื้ว ในการ
ออกแบบinfographic เรามักจะใชื้สชนท่ื3ืเน่องจากมความสดไมมากจนเกืนไปืหรอสสะทื้อนแสบตามากนืักื
และการเลือกใช้สืทั้งหมดในช้ น งานืกืไมืควรจะเกืนื4ืสืืเพราะจะลายตาือ านเน้อหายากข้นืสืวนการ
ืจืับ คืสืรองืจะตื้อ งดืนืมนวลืกืับ สืหลืักืตืัว อยืางภาพหลืักการใช้สืในการออกแบบโดยยืดหลืักวงลื้อของส
ืื
อาจจะใช้สืคืตรงขื้ามืแบบื3ืสืื(60 : 30 : 10 ) หรือใช้สืตรงขื้ามืแบบื2ืคืกได้

ตัวอย่าง

ั

2 2 1 3 3
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ตัวอย่าง

สีกัับความเหมาะสมัและความรูสึก
ื
ถื้า การออกแบบไมืไดื้ถืกบืัง คืับ ดื้ว ยสืท่เ ปืนอัต ลืัก ษณ์ื หรือสืัญ ลืัก ษณื์ข องสืนคื้า หรือสื
ประจำองคื์กรืควรเลือกใช้สโดยนาหลืักจืตวืทยาของสืมาใช้ืเน่องจากสืแตืละสืจะใหื้ความร้สื ืกืมืผลตอจืตใจ
ของมนืษย์ ื โดยสืตืางๆืจะใหื้ค วามร ้ืส ืกท่ แ ตกตืางกืัน ืดืัง นั้ น เราจืงมืัก ใช้ส ืเพ ่ อ ส่ อ ความร ้ืส ืกืและ
ความหมายตางๆืกันไป
ื
สแดงืให้ความร้สืกเราร้อนรนแรงือืันตรายืต่นเต้น
ื
ื
สเหลองืให้ความร้สืกืสวืางือบอนืแจมแจ้งืราเรงืศรัทธาืมั่งคืั่ง
ื
สเขยวื ให้ความร้สืกื สดใสื สดชื่นื เยนื
ปลอดภัยืสบายตาืมงหวัง
ื
สฟ้าืให้ความร้สืกืปลอดโปรงืแจมใสืกว้างืปราดเปรื่อง
ืืืื
สมวงืให้ความร้สืกืเศร้าืหมนหมองืลกลับ
สดาืให้ความร้สืกืมดมืดืเศร้าืนากลัวืหนักแนน
สขาวืให้ความร้สืกืบรสืทธ์ืผดผืองืวืางเปลาืจดชืด
สแสดืให้ความร้สืกืสดใสืร้อนแรงืเจดจ้ามพลังือำนาจ
สเทาืให้ความร้สืกืเศร้าืเงยบขรมืสงบืแกืชรา
สน้าเงนืให้ความร้สืกืเงยบขรมืสงบสืขืจรงจืังืมสมาธ
สนาตาลืให้ความร้สืกืแห้งแล้งืไมสดชื่นืนาเบ่อ
สชมพืให้ความร้สืกือือนหวานืเป็นผื้หญงืประณืตืราเรง
สทองืให้ความร้สืกืมั่งคืั่งือดมสมบรณ์

1 1 2 2 3

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื
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บทที่ั2ื
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื การใชงานโปรแกรมัMicrosoft PowerPoint เบื้องตน
ืืืื
***เนื้อหาในบทนี้จะอางอิงการใชโปรแกรมัPowerPoint เวอร์ชั่นั2013
2.1ัส่วนประกอบของโปรแกรม
ื เร่มต้นการใช้งานโปรแกรมืโดยคลกป่มืStart คลกืAll Programs เลอกื
Microsoft Office 2013 > Microsoft PowerPoint 2013ืจะเขื้าสหน้าจอ
หลักการทำงานโปรแกรมืMicrosoft PowerPoint 2013

การใชปุ่มคำสั่งต่างๆับนัRibbon
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สืวนประกอบตืางๆืของโปรแกรมืMicrosoft PowerPoint 2013ืจะมืTab เมนืหลืักท่
ประกอบไปืด้วยคาสั่งท่แยกตามกลมการทางานืเรยกวืาืRibbon ซ่งประกอบไปด้วยืTab ตางๆื
ดังน้
ั HOME เป็นแทบคาสั่งของการจัดรืปแบบในสวนของข้อความืการเพ่มสไลด์ืปรับสไตล์สืืจัด
ยอหน้าืเป็นต้น

INSERT เป็นแทบคำสั่งสำหรืับแทรกตารางืรปภาพืวืัตถตางๆืเชืนืกราฟืการเช่อมโยงืหรอ
สืวนหัว-ท้ายืกระดาษืเป็นต้น

DESIGN เป็นแทบคำสั่งสำหรืับจัดการพ้นสไลด์ืปรับหน้าสไลด์ืขนาดสไลด์ืระยะขอบืเป็นต้น

VIEW เป็นแทบคาสั่งสำหรับการปรับเปลื่ยนมมมองขณะทำงานืเชืนืยอ-ขยายืเปลื่ยนืจัดเรยง
หน้าตางืโปรแกรมืเป็นต้น

ื
ั

ืื2.2ัการสรางไฟล์
การสรางแผั่นงานนาเสนอัPowerPoint 2013ืมวืธืหลืักื2ืรปแบบืดังน้
1) การสรางงานนำเสนอเปลั่าั(Blank Presentation)เป็นการสร้างงานนาเสนอหน้า สไลด์
ใหมืท่ไมมการจัดรปแบบและใชื้การตืั้งคาตางๆืเป็นคืาเร่มต้น(Default) ของโปรแกรมืในการเปิดไฟล์นำเสนอ
ครั้งแรกจะได้ไฟลื์งานนำเสนอใหมช่อวาืPresentation 1
ั
วิธีสรางัเม่อเปิดใช้งานโปรแกรมืPowerPoint 2013ืครั้งแรก> คลกเลอก
BlankPresentation หรอสรื้างงานนำเสนอใหมืคลกแทบืFILE > คำสั่งืNew > Blank Presentation
ื

ื
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ั
ัั
ั

2) การสรางงานนำเสนอัแบบใชชัุดรูปแบบั (Themes)
ื
เป็นแมแบบของการสร้างงานนำเสนอืท่มพื้นสไลด์ืรปแบบตัวอืักษรืท่ชืวยใหื้การสร้างงานนาเสนอ
เป็ น ไปได้ อ ย างรวดเร วและสวยงามมากข้ น ื สามารถปรั บ เพ่ ม สไลด์ แ ละองค์ ป ระกอบต างๆื ได้ สามารถ
ปรับแก้ไ ขืและเปล่ยนรปแบบเพ่มเต มของืTheme เชนืColor, Fonts, Effects, Background ืStyles
สามารถเลือกืร ปแบบืThemes ท่ ต้ อ งการโดยม ใหเลือกใชื้ง านกว าื20ืร ปแบบืเชืนืFacet, Parallax,
Circuit, Metropolitan,Intergral, Ion Boardroom, Vapor, Organic, Retrospect, Slice, Droplet, Wood
Type เป็นต้น
ั ั
วิธีสรางืคลกแทบืFILE > คาสั่งืNew > เลอกรปแบบืThemeท่ต้องการ
ืืืืืเชนืFacet >เลอกลักษณะสท่ต้ืองการืเชืนืสฟ้าื> คลกปม่ ืCreate
ื
- สามารถปรั บแกื้ไขและเปลื่ย นรปแบบเพ่มเตมของืTheme เชืนืColor,Fonts, Effects,
Background Styles ได้ืท่ืVariants
ื
- หรอหากต้องการเปล่ยนืTheme กสามารถเปล่ยนได้ ท่แ ทบืDESIGN ืกลมคาสั่ง ื
ThemeืการเลอกขนาดของแผนงานนาเสนอืคลกแทบืFILE ท่แทบืDESIGN กลมคาสั่งืCustomize
คลกSlide size ซ่งจะมืขนาดของสไลด์และการวางแนวให้เลือกืหรอกำหนดขนาดเอง
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ั2.3ััการสรางและจัดการแผ่นงานั(Slide)
ััั ั
การเพิ่มสไลด์ัยายสไลด์ัลบสไลด์
ั
การเพิ่มสไลด์ัสามารถทำได้ื2ืวืธืท่แทืบืHOME และืINSERT จากนั้นเลอกคำสั่งื
New Slide
ืวัิธที ั่ี 1ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั ัวัิธีทั่ี 2

ื

นอกจากน้ ืยั ง สามารถเพื่ม สไลด์ ใ หมืโดยเล อกร ปแบบของื Slide Layout โดยคล กแท บื
INSERT ท่คำสั่งืNew Slide (คลกตรงข้อความืNew Slide) จะปรากฏรปแบบืSlide Layout ให้เลอกใช้ง าน
เพ่มเตมเพ่อเพื่มความสะดวกในการจัดรืปแบบเน้อหาของสไลด์ให้ตรงกับการนำเสนองานตัวอยางืเลอกืSlide
Layout แบบืTwo Content
ื
การยายสไลด์ัสามารถทาได้โดยคลกสไลด์ท่ต้องการย้ายค้างไว้ื จากนั้น เล่อ นไป
ยัง ต าแหน งื สไลด์ ท่ ต้ องการืเชืนืต้ องการเปลื่ย นสไลด์ ท่ ื3 (Slide Layout แบบืTwo Content) ไปเป็ น
ตาแหนงสไลด์ืท่ื2ืและสไลด์ืท่ื2 (Slide Layout แบบืTitle and Content) เปลื่ยนตำแหนงเป็นสไลด์ทื่ 3
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ัั
การลบสไลด์ัสามารถทำได้โดยคลืกเลือกสไลด์ท่ต้ืองการลบืเชืนืคลกเลอกสไลด์ทื่ 3ืจากนั้น
คลกเมาส์ขวาืเลือคำสั่งืDelete Slide หรอืกดป่มืDelete ท่แปื้นคย์บอร์ด

ัการสรัางสไลด์ซ้าืเพ่อใหื้ได้สไลด์ใหมท่มคืณลืักษณะแบบสไลด์ตน้ ฉบับทืกประการื
สามารถทำได้ืโดยคลกเมาส์ขวาเลือกสไลดื์ท่ต้องการืเลือกคำสั่งืDuplicate Slide

เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

เกี่ยวกับกรมการพัฒนา
ชุมชน
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ื

ั
ั 2.4 การสรางและจัดการขอความ
ื
ปรับแตงให้ข้อื ความืและกลองขื้อความสวยงามเพื่มขื้นด้วยแทบืRibbon FORMAT (เมื่อ
คลกืทื่กลืองข้อความจะเกดเสื้นกรอบท่ข้อความและจะปรากฏืRibbon FORMAT ทื่ Contextual
Tab)
ตัวอยางการปรืับแตงข้อความด้วยืFORMAT > WordArt Style

เกี่ยวกับกรม
กรม

ตัวอยางการปรืับแตงกลืองข้อความด้วยืFORMAT > Shape Style

กรมการพัฒนาชุมชน
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2.5ััการสรางและจัดการรูปภาพ
ัั การัInsert Picture ปรับแตั่งรูปภาพใหสวยงามดัวยัAdjust และัPicture Styles
Insert Picture คลืกเลือกสไลด์ ท่ต้ืองการนำรืปภาพมาประกอบืตืัวอย างืคลืกเล อกสไลด์
ท่ื2ืแลื้วืคลืกแทืบืINSERT เลือกืPictures จากนั้นเลือกรืปภาพท่ต้ืองการืเชนืlogo mu.png เสรืจแลื้วคลืกปม่
ื

Insertเม่อได้รปภาพแล้วทำการปรับขนาดรปและจัดวางตาแหนืง

เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
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การปรับแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วย่Adjust และ่Picture Styles
่ คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการนำรูปภาพมาประกอบืตัวอย่างืคลิกเลอกสไลด์ที่ต้องการใส่ภาพืแล้วคลืิกแท็บื
INSERT เลอกืPictures จากนั้นเลอกรูปภาพที่ืตื้องการืเชื่นืpic23.JPG เสรื็จแลื้วคลิกปุ่มื ืinsert

เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

ื
คลิกที่รูปภาพืเลอกืRibbon Tabs > PICTURE TOOLS FORMATจะปรากฏืRibbon ที่ใช้
ในการแกื้ไขและตกแตื่งรูปภาพ

ที่ืRibbon Adjust สามารถแก้ไขรูปภาพได้ืดังนี้

- Corrections การแก้ไขความสวื่างืความมืดืความคมชืัดให้กับรูปภาพ
- Color การเปลี่ยนสีให้กับรูปภาพ
- Artistic Effects การใส่ลักื ษณะพืิเศษในรูปแบบงานศิลปะให้กับรูปภาพ
- Compress Pictures การแกื้ไขความละเอืียดของรูปภาพ
- Change Picture การเปลี่ยนรูปภาพใหม่โดยรักษาการจัดรูปแบบและขนาดของภาพปัจจุบันที่ได้
กาหนดไว้
- Reset Picture ยกเลิกการเปลืี่ยนแปลงทั้งหมดของการจืัดรูปแบบที่ทำไวื้กับรูปภาพ
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Ribbon Picture Styles สามารถเลือกลืักษณะการจัดรูปแบบของรูปภาพในลักษณะตื่า งๆื
เพืิ่มไดื้ที่คำสั่งืmore

ื

ื

และสามารถใส่รูปแบบเพิ่มเติมให้กืับรูปภาพได้ืดัืงนี้
- Picture Border การใส่เสื้นขอบให้กับรูปภาพ
ื- Picture Effects การใส่ลักื ษณะพืิเศษให้กับรูปภาพ
ื- Picture Layout การเปลี่ยนรูปภาพให้อยู่ืในรูปแบบืSmartArt Graphic
ืจากนั้นให้เพืิ่มความสวยงามให้กับรูปภาพืดังนี้
ื ื-ืRibbon Adjust > Color เลอกืSaturation: 300%
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่

การ่Crop Picture และ่Remove Background
การ่Crop Picture คอการตัดกรอบรูปภาพเพ่อเลอกเฉพาะสื่วนของภาพที่ต้องการืเชื่นืINSERTไฟลื์
รูปภาพืprabida.jpg ในสไลด์ที่ื1ืจะปรากฏแท็บืFORMAT คลิกคำสั่งืCrop

เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

จากนั้นจะเกิดเส้นขืีดรอบรืูปภาพืคลิกทืี่เส้นค้างไวื้แลื้วลากไปยังตำแหน่งภาพที่ต้องการ

ื

เม่อได้ตำแหน่งภาพที่ต้องการตัดกรอบแล้วคลิกเมาส์พื้นที่บนสไลด์หนึ่งครั้งืภาพที่ทำการืCrop จะถืูก
ตัดกรอบืออกเหลอเพืียงพ้นที่ของภาพที่เราตื้องการืแลื้วย้ายตำแหน่งของรูปภาพให้สวยงาม

เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
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การ่ Remove Background คอืการลบพื้นหลืังของรูปออกืเชื่นืคลิกรูปภาพืlogo.jpg ในสไลด์ื
ที่ื1ืจะปรากฏแท็บืFORMAT คลิกคำสั่งืRemove Background

เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

จะได้รูปภาพที่ลบพ้นหลังดังรืูป

เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
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2.6่การสร้างและการจัดการกราฟและตาราง
ื การืInsert Table, Insert Rows & Columns, Draw Table และืEraser
่ Insert Table คือืการสรื้า งตารางลงไปในสไลดื์ที่เ ราต้ อ งการืสรื้า งสไลดื์ใ หม่ื(New
Slide)
โดยืสามารถืสรื้างืTable ได้ื2ืวืิธีืดังนี้
วิธีท่ี1่่คลืิกที่ื Ribbon Tab INSERT เลือกืTable จะแสดงตารางดืัง รืูปืสามารถใช้เมาสื์
ลากที่ตารางทั้งตารางืแนวตั้งและแนวนอนืตามจานวนที่ต้องการืส่วนเลือกไวื้จะแสดงเป็น
สี่เหลี่ยมสีสื้ม

ว่ิธี ที่ 2่เม่ อสรื้า งสไลด์ ใ หม่ เ สร็จ แลื้ว ที่ ส ไลด์ จ ะแสดงื icon จำนวนื6 Ribbon ที่ ืQuick
Ribbon เม่อนาเมาส์ไปวางืที่รูปตารางจะแสดงข้อความืInsert Table คลิกเลือกเพื่อสรื้างตาราง

จะปรากฏหน้ า ต่ า งืInsert Table สำหรั บ ใส่ จ ำนว นืcolumns (ตารางแนว ตั้ ง )ื แล ะืrows
(ตารางแนวนอน)ืเพ่อกำหนดจำนวนตารางที่เราตื้องการสรื้าง
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Columns่คือการแทรกตารางลงในตารางที่ไดื้ส รื้า งไวื้ส ามารถแทรกตารางไดื้ทืั้ง ตารางแนวตั้งและ
แนวนอนืโดยคลืิกที่ตารางจนเกืิดเสื้น ทืึบมีรูืปสี่เหลี่ยมรอบตารางืแลื้วคลืิกเมาสื์ขวาืจะปรากฏืRibbon ที่ใช้
ในการจัดการตารางืเลอกืInsert จะแสดงรืูปแบบการแทรกตารางืรูปแบบื4ืให้เลอกใช้งาน
- Insert Columns to the Left การแทรกตารางแนวตั้งด้านซ้าย
- Insert Columns to the Right การแทรกตารางแนวตั้งดื้านขวา
- Insert Columns to the Above การแทรกตารางแนวนอนด้านบน
- Insert Columns to the Below การแทรกตารางแนวนอนด้านลื่าง

Draw Table คือการวาดตารางเพืิ่มลงในตารางทืี่ไดื้สรื้างไว้แลื้วืสามารถวาดไดื้ทั้งตารางแนวตืั้งและื
แนวนอนืการวาดตารางคลืิกืRibbon Table INSERT เลือกืRibbon Table เลือกืDraw Table (การวาดื
ตารางืดื้วยตนเอง)ืโปรแกรมจะเปลี่ยนจากืPointer เปื็นรืูปดืินสอืจากนั้นเล่อนดืินสอมาที่ตารางืทีส่ รื้างไว้ื
คลิกเมาสื์แล้วืลากจะเกืิดเสื้นประแสดงใหื้เห็นตำืแหนื่งของตารางที่วาดเมื่อปล่อยเมาส์ืตารางที่วาดจะเพืิ่มลงื
ในตารางที่สร้าง

Eraser คอการลบเสื้นตารางืสามารถลบตารางได้โดยคลิกืRibbon Tab DESIGN เลอกื Ribbon
Eraser โปรแกรมจะเปลืี่ยนืPointer เป็นรูปยางลบสืีขาวืเม่อคลิกยางลบไปที่ตำแหน่งเส้นตารางที่ต้อื งการลบื
จะทำใหื้เส้นตารางตำแหน่งดังกล่าวหายไป
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หากตื้องการลบตารางในแนวตั้งืแนวนอนืหรือลบทั้งตารางืสามารถทำไดื้โดยลากเมาสื์
คลืุมตารางื ตำแหนื่งที่ต้ืองการลบและตารางที่เลือกไว้จะเปื็นสืีเทาื คลิกเมาส์ขวาจะ
ปรากฏืRibbon ที่ใช้ในการปรืับแตื่งืตารางืแล้วคลิกืRibbon Delete จะปรากฏคาสั่งที่ลบตาราง
ให้เล อกื3ืรูปแบบ
- Delete Columns การลบตารางแนวตั้ง
- Delete Rows การลบตารางแนวนอน
- Delete Table การลบตารางทั้งหมด

การเปลี่ยน่Table Style ปรับแต่งตารางด้วย่Shading, Borders และ่Effect
่
การเปลี่ยน Table Style คอการเปลี่ยนสีแ ละรู ปแบบให้ กับ ตารางืคลิกืRibbon Tab
Designที่ืGroup Button Table Style มีรูปแบบให้เลอกใชื้งานหากตื้องการรูปแบบเพืิ่มเติมคลิกที่ปุ่มืMore

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ืืื

MORE

Shading ืืการเปลี่ย นสืีพ้ น ของตารางืสามารถเปลี่ย นสืีพ ื้น ของตารางเพืิ่ม เตืิม ได้ื เชื่นการใสื่สีื

Gradient หรือการไลื่เ ฉดสีืสามารถทำไดื้โ ดยคลืิก ทืี่ต ารางที่ต ้ อ งการเปลี่ย นสืีแ ลื้ว คลืิกื Ribbon Tab
DESIGN เลอกืRibbon Shading จากนั้นเลือกืGradient และเลอกสไตล์ที่ตอ้ งการ
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การ่Insert Charts และแก่้ไขข้อมูลใน่Excel
การ่Insert Charts คือการแผนภืูมิืลงในสไลดื์งานนำเสนอืโดยโปรแกรมจะสร้างไฟลื์เอกสารืExcel
และบืัน ทึก ไฟลื์ไ ว้ใ ห้ อ ัตื โนมืัติืเม่อ มีก ารปรืับ แกื้ไ ขข้อ มืูล ในืExcel ดื้ว ยืPowerPoint กราฟที่ส รื้า งไว้จ ะื
เปลี่ย นขื้อ มืูล ตามแบบขื้อ มืูล ในืExcel การแผนภืูมิืส ามารถทำโดยืสรื้า งสไลดื์เ พิ่ ม จากนั้น ที่ืQuick
Ribbon เลอกคลิกืicon รูปแผนภืูมแิ ทื่งืจะปรากฏข้อความืInsert Charts

ื

หรอสรื้างืChart จากืRibbon Tab INSERT เลอกืRibbon Chart

จะแสดงรูปแบบืChart ต่างๆืให้เลอกใช้งานืแล้วเลือกรูปแบบืChart ที่ตอ้ งการืเชื่นืColumn
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จะปรากฏไฟลื์ืExcel เพ่อใส่ข้ือมูลต่างๆืในตารางื(Chart) และจะแสดงตามลักษณะทืี่ไดื้เลอกรูปแบบไว้

การ่
Insert SmartArt Graphic
่
Smart Art Graphic คือการสรื้างขื้อมืูลแบบกราฟืิกืและความคืิดของคืุณ แบบเปื็น ภาพืสามารถื
สรื้างกราฟิกืSmartArt โดยเลือกจากเคื้าโครงตื่างๆืเพ่ อใหื้การส่ือสารเปื็นไปอยื่างรวดเรื็วืืงื่ายดายืและมีื
ประสืิทธิภาพืSmart Art Graphic จะอยู่ืในเมนูืInsert สืังเกตืicon เม่อเราจะกดเขื้าไปแสดงรืูปแบบืSmart Art
ในรูปแบบต่างๆ
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การสร้ า งืSmartArt Graphic คลิ ก ที่ ื Ribbon Tab INSERT เล อกืRibbon SmartArt จะปรากฏื
หน้ า ต่ า งืChoose a SmartArt Graphic จากนั้ น ืเล อกประเภทและรู ป แบบของืSmartArt ตามความื
เหมาะสมกับงานนาเสนอทืี่เราต้องการ

่
ประเภทของ่SmartArt
- List (รายการ)่แสดงกลุ่ืมข้ อมืูล ทีเ่ ปื็น ลำดืับ หรือไมื่เปื็น ลำดืับืโดยการจืัดกลุ่ืมหลืักและกลุื่มยื่อยื
จะได้ขอ้ มูลและรูปภาพ
ื
- Process (กระบวนการ)่แสดงกระบวนการทำงานแบบเปื็น ทืิศทางืเชื่นืตามเสื้นเวลาืตามลำดืับ
ในืงานกระบวนการไปยังผลลัพธื์ืความสัมพืันธื์ระหว่างกลุม่ ขื้อมูล
- Cycle (ว งก ล ม )่แ ส ด ง ข้ อ มู ล ต า ม ล ำดืับ ห รือ ขั้ น ต อน ง า นใน แ น ว ว ง ก ล มืเพ ่ อ แ ส ด ง
ความสืัม พั น ธ์ ต่ือความคืิดหลืักในรูปแบบวงกลม
่- Hierarchy (ลำด่ับชัน้ )่เปื็นการแสดงความสืัมพืัน ธ์แ บบลำดืับชั้นืมืีแบบจากบนลงลื่างืหรือแบบลำดืับชืั้น
จะใช้กบั กลุ่มหรอข้อมูลรายแบบืเชื่นืการแสดงแผนผืังองค์กรืเป็นต้น
่
- Relationship (ความสมพ่ัน ธ)่เปื็น การแสดงความสัืมพืัน ธ์ืที่มีืแ นวคืิดแบบตรงกืัน ขื้า มื
แนวคืิด ที่เช่อมโยงกันหรอเป็นวงจร
ื
- Matrix แสดงความสืัมพันธ์ ของสื่วนประกอบืที่แยกออกมากืับสื่วนประกอบทั้งหมดในแนวทางืทีม่ ีื
หืัวข้อย่อยเพืียงื4ืหัวข้อ
- Pyramid ใชื้แสดงตามสืัดส่ วนืความสืัมพันธ์ทเี่ ช่อมโยงกันืหรือความสืัพ พืันธ์ตามลำดับืโดย
แบื่งเปื็นชืั้นต่างๆืจากบนลงลางืจากล่างขึ้นบน
่
- Picture เป็นรืูปแบบที่ืใช้ รูปแบบรืูปภาพืืแืลืะ ใช้ ืขื้ อืคืวืาืมือธิบายภาพืหืรือืใ ช้ ืรืู ปืภ าพืประกอบ
ความสืัมพืันธ์
ื
เม่อเลือกรืูปแบบที่ตื้องการนำมาใช้งานืเชื่นประเภทืRelationship รืูปแบบืBasic Radial
เสรื็จแลื้วคลืิกืOKืืจากนั้นสามารถพืิมพื์ขอ้ ความืปรับแต่งสืีและขนาดได้ที่แท็บืFORMAT
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2.7 การสร้างรูปราง/วาดวัตถุ
ตัวอยางการวาดภาพหน้าการ์ตูนผู้ชาย
Insert รูปการ์ตูนต้นแบบสำหรับวาดการ์ตูนตามตื้องการื(ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการวาดการ์ตูนผืู้ชาย)

วาดการ์ตูนตามรูปต้นแบบืในที่นี้จะเริ่มต้นจากในสื่วนของใบหน้ากื่อนืในสื่วนของใบหน้านั้นสามารถื
เลือกใช้ืShapes แบบสี่เหลี่ยมมืุมมนื(Rounded Rectangle) คลืิกืInsert > Shapes > เลือกสี่เหลี่ยมมืุม
มนRounded Rectangle

Tip สี่เหลี่ยมแบบมุมมนืสามารถปรับื(เพิ่ม-ลด)ืมุมของสี่เหลืี่ยมได้ืวาดสี่เหลี่ยมมุมมนืขนาดตามต้องการ
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ื
จะสังเกตได้วื่ารูปสืี่เหลืี่ยมที่ส ร้างมานั้นมีจุดสืีเหลืองดังภาพืซึ่งสามารนำเม้าส์ไปวางืเพ่อปรับ เพิ่มื-ื
ลดืมุมเหลืี่ยมได้

เพิ่มมุมเหลี่ยม
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ลดมืุมเหลี่ยม

ปรับขนาดของมืุมให้ค่ือนข้างกลมเพ่อทำเป็นใบหน้าของตัวการ์ตูนืดังภาพ
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เมอ่ ไดื้เคื้า โครงใบหนื้า เรืีย บรื้อ ยแลื้วืจากนั้นวาดในืส ่วื นผมตืัว การื์ตูืนืโดยเลือกืInsert > Shapes >
วงกลมื(Oval) วาดขนาดให้พอดีกับส่วนใบหนื้าข้างต้น

ตั้งคื่าให้รูปวงกลมือยู่ด้านหลังรูปสืี่เหลืี่ยมก่อนหนื้าืโดยคลิกขวาที่รูปวงกลมืเลอกืSent to Back
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วาดสื่วนของผมเพืิ่มเติมด้วยรู ปร่างแบบพระจัน ทร์ตกแต่งทรงผมเพืิ่มเติมืโดยเลอกืInsert >
Shapes > รูปพระจันทร์ื(Moon)

ื
จะสังเกตได้วื่ารูปพระจันทร์มีืจุดสืีเหลืองเหมอนกืับรูปสืี่เหลี่ยมมุมมนข้างต้นืแต่จะแตกตื่างกืันตรงที่
จุดสีเหลืองของพระจันทร์นืั้นใชื้สำหรับเพืิ่มความกว้างื–ืบางืของรูปร่างดังภาพืเพิ่มความกวื้าง

ลดความกวื้าง
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ื
โดยในที่นี้สามารถปรับเพิ่มื-ืลดความกว้างของรูปพระจันทร์ตามต้องการืและนำมาจัดวาง
ตาแหน่งเป็นผมด้านหนื้าให้กับรูปการ์ตูนืดังภาพืจากนั้นเพิ่มรูปพระจัน ทร์ในขนาดต่างๆืเพ่อใช้ตกแต่งเป็นผม

แนะนำ่หากตื้องการทดสอบดูว่ืา ทรงผมที่เ ป็นทรงตามต้องการหรอไม่ื สามารถปรับสี
ของรืูปรื่างที่ืสร้ างมาใหื้เปื็นสืีเดืียวกืันืและไมื่ใสื่เสื้นขอบตกแตื่งืเพ่อใหื้รูืปรื่างรวมกืันได้ืโดยคลืิกเลือกรืูปรื่าง
ที่ต้ืองการืเปลี่ยนสืีพร้อมๆืกันืเลือกืFormat เปลี่ยนสืีืShape Fill ตามต้องการืและเลอกืShape Outline เป็นไม่
มี

ื
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จากนั้นเพิ่มอวืัยวะสื่วนตื่างๆืบนใบหนื้าืดังนี้ืคิ้วืตาืปากืจมูกืหู
ค่ิ้ว่ เลอกใช้ื Shape แบบืFlowchart: Manual Input วาดืและวางตาแหน่งตาม
ต้องการ

ื
ในการวาดคิ้วือีก ข้า งหนึ่ง ใหื้มีข นาดเท่ า กั น นั้ น ืสามารถวาดืได้ โ ดยืCopyื-ืPaste รูป ร่า ง
ข้า งต้ นืและเล อกืRotate > Flip Horizontal และจั ด วางตำแหน่ ง ตามต้ อ งการืพร้ อ มทั้ง เปลืี่ย นสี คิ้วื
โดยเล อกืFormat เปลืี่ยนสีืShape Fill ตามตื้องการืและเลอกืShape Outline เป็นไมื่มี
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่
ตา่โดยเลอกืInsert > Shapes > วงกลมื(Oval) วาดขนาดให้พอดืีกืับใบหน้า

วาดวงกลมให้มีขนาดแตกต่างกันื3ืวงืดังภาพืพร้อมทั้งเปลี่ยนสืีดวงตาืตามต้องการืเปลืี่ยนสีืShape Fill
ตามตื้องการืและเลอกืShape Outline เป็นไมื่มี
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จากนั้นืCopy-Paste ตาที่สร้างมาก่อนหนื้านี้ืและจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมืและสามารถเปลี่ยนสีพื้น
ของเคื้าโครงหน้าที่สร้างมาได้ืดังภาพ

่
จมู่ก่โดยเลอกืInsert > Shapes > เสื้นโค้งื(Curve) วาดขนาดให้พอดีกับใบหน้าืเปลี่ยนสีเส้นโค้งื(จมูก)ืตาม
ต้องการโดยืShape Fill เลอกเป็นไม่มีืและเลอกืShape Outline เป็นสีตามต้องการ

Infographic | 133

ปาก่โดยเล อกืInsert > Shapes > เสื้นโคื้ง ื(Arc) วาดขนาดใหื้พ อดีกัืบใบหน้ า ืเปลี่ย นสืีเส้ นโคื้ง ื(ปาก)ื
ตามต้องการโดยืShape Fill เลอกเป็นไม่มีืและเลอกืShape Outline เป็นสีตามต้องการ

แก้ ม ่ Insert > Shapes > วงกลมื (Oval) วาดขนาดให้พอดี กั บใบหน้า ื พร้อมทั้ งเปลืี่ยนสีแก้ มตาม
ต้องการเปลืี่ยนสีืShape Fill ตามตื้องการืและเลือก่Shape Outline เป็นไมมี่จากนั้นืCopy-Paste แกื้มืและ
จัดวางตำแหน่งให้เหมาะสม
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2.8่การบันทึกไฟล์
การบัน ทึก ไฟล์ง านนาเสนอื.pptx, และืExport เป็นไฟล์ื.pdf, PowerPoint Show และไฟล์
รูปภาพการสรื้างงานนำเสนอขึ้น มาแล้วืถ้าตื้องการบัน ทึกงานนำเสนอนั้น เกื็บไวื้ืก็สามารถทำได้ห ลาย
ลืักษณะืดังนี้ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื
ื
วืิธืีการบันทึกงานนำเสนอใหม่ื ไฟล์นามสกุลื.pptx
1) คลิกแท็บืFile
2) คลิกทีื่ Save หรอืSave As
- Save : บันทึกงานนำเสนอเป็นช่อเดิม
- Save As : บันทึกงานนำเสนอเป็นชื่อใหม่
ืืืืืืืื3) กรณืีทืี่เลือกืSave As ให้คลิกที่ืComputer (กรณีต้องการบันทึกงานไวื้ในเครื่องคอมพืิวเตอร์
ของเรา)ื
แล้วทำการเลือกโฟลเดอร์ ที่ตอ้ งการจัดเก็บไฟล์
4) คลิกทืี่ปุ่มืBrowse จะปรากฏหนื้าต่างืเลือกจัดเกื็บไฟลื์ในตาแหน่งที่ต้องการเก็บในช่องืSave
as type
สามารถเลอกไฟล์ที่เราตื้องการืsave เพ่อนำไปใช้ใหื้เหมาะสมกืับการใช้งานืจากนั้นกดปุ่มืSave
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ว่ิธีการ่Export ไฟล์นามสกุล่.pdf
1) คลิกแท็บืFile
2) คลิกคำสั่งืExport
3) คลิกคำสั่งืCreate a PDF/XPS Document

ว่ิธีการ่Export เป็นไฟล์่PowerPoint Show
1) คลิกแท็บืFile
2) คลิกคำสั่งืExport
3) คลิกคำสั่งืChang File Type
4) เลอกรูปแบบการบันทึกไฟล์ืPowerPoint show (*.ppsx)
5) คลิกเลอกืSave as
6) เลอกตำแหน่งจัดเก็บไฟล์แล้วคลิกืsave
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