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หัวข้อการอบรม 
1. Intro to Visualizations 

แนะน าการสร้างรายงานข้อมูลในรูปแบบของภาพหรือกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถน าไปประยุกต์สร้าง
รายงานให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย 

2. Connect to Data 

การเชื่อมต่อกับข้อมูลระหว่างโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ NRMS หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
อื่น 

4. Working With Data 

การจัดการข้อมูล 

3. Creating Views 

การสร้างรายงานในรูปแบบของตาราง และกราฟ 

5. Analyzing 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบตาราง หรือกราฟ และการพยากรณ์ข้อมูล 
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หัวข้อการอบรม (2) 

6. Basic Calculation 

การค านวณข้อมูลขั้นพื้นฐาน 

7. Map & Background Map 

การสร้างรายงานในรูปแบบแผนท่ี 

8. Formatting & Sharing 

การก าหนดรูปแบบของรายงาน การสร้าง dashboard และการใช้รูปแบบรายงาน
ร่วมกัน 

9. Sharing with Tableau Online 

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Tableau 
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Business Intelligence (BI) 

+ Business Intelligence : เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีผู่้ใช้
สามารถน าไปประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลจ านวนมากที่มาจากแหล่งขอ้มูล
หลายแหล่งที่มีทั้งรูปแบบ โครงสรา้งข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เป็น
สารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใชต้้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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BI Architecture 
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Business Intelligence (BI) 

+ Tableau : โปรแกรมด้าน BI 

• Five years a leader 

• 2017 Gartner Magic Quadrant 
for Business Intelligence and 
Analytics 

 

6 



+ ตัวอย่างของ visualizations ใน
ประวัติศาสตร์ 
+ Computer-based visualization มีราก

ลึกมานาน  

+ การรับสารเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ 

1. Intro to Visualization 

+ การออกแบบ visualizations ที่ดี 
+ ประสิทธิภาพการรับรู้ของมนุษย์ 

+ ข้อจ ากัดการรับรู้ของมนุษย์ 

+ การใช้องค์ประกอบการสื่อสารในการ
ขยายความข้อจ ากัด 
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Visual Representations are Ancient 

+ 6200 ปีก่อนคริสตกาล : ค้นพบผังเมืองบนก าแพงเมืองโบราณซาทาล ฮือยึค (Catal Hyuk) 
ประเทศตุรก ี

 

 

 

 

+ ค้นพบภาพวาด แผนที่? 
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Maps as Presentation 

+ 1500 BC: แผ่นจารึกจากเมืองนิปเปอร์, บาบิโลเนีย 
+ หลักฐานแสดงให้เห็นเกี่ยวกับ scale 

+ บางทีอาจจะเป็นวางแผนซ่อมแซมเมืองปราการ 
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Maps as Visualization 

+ 1569: Mercator projection 
+ เส้นตรงที่แสดงให้เห็นทิศทาง 
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William Playfair: Abstract Data Presentation 

+ 1786: The Commercial and Political Atlas (Book) 

 

 

 

 

 

+ 1801: Pie chart 
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Dr. John Snow: Statistical Map Visualization 

+ 1855: การระบาดของโรคอหิวาต์ ในกรุงลอนดอน 

 

 

 

 

 

 

 

+ แผนที่สามารถน าเสนอข้อมูลได้อย่างแม่นย า 

Broad Street 

Pump 
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Charles Minard: Napoleon’s March 

+ 1869: แผนที่การเดินทางไปล่าอาณานิคมของนโปเลียน เดินทางไป
มอสโค 
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Jacques Bertin: Semiology of Graphics (Book)  

+ 1967: Graphical vocabulary 
+ Marks 

Points 

Lines 

Areas 

 

+ Position 

 

+ Statistical mapping 

 
+ Retinal 

Color 

Size 

Shape 

Gray 

Orientation 

Texture x x x   x  x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 
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Jock Mackinlay: Automatic Presentation 

+ 1986: PhD Dissertation, Stanford 
+ Extended and automated Bertin’s semiology 

+ APT: A Presentation Tool 
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Chris Stolte 

+ 2003: PhD Dissertation, Stanford 
+ Extended the semiology from Bertin & Mackinlay 

+ VizQL connected visualizations to databases 

+ Accessible drag-and-drop interface 

VizQL 

Query Data Interpreter Visual Interpreter View 
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Human Perception is Powerful 

+ How many 9s? 
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Human Perception is Powerful 

+ Preattentive perception: 
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Traditional  Use: Negative Values 

+ However, mental math is slow 
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Length 

Position 

Cleveland & McGill: Quantitative Perception 

More accurate 

Less accurate 

Angle Slope 

Volume 

Area 

Color Density 
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Exploiting Human Perception 
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Effectiveness Depends on the Data Type 
+ Data type 

+ Nominal:           Eagle, Jay, Hawk 

+ Ordinal:             Monday, Tuesday, Wednesday, … 

+ Quantitative:    2.4, 5.98, 10.1, … 

+ Area 
+ Nominal:           Conveys ordering 

+ Ordinal: 

+ Quantitative: 

+ Color 
+ Nominal: 

+ Ordinal: 

+ Quantitative: 
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Nominal 

Position 

Shape 

Color hue 

Gray ramp 

Color ramp 

Length 

Angle 

Area 

 

 

Ranking of Tableau Encodings by Data Type 

Quantitative 

Position 

Length 

Angle 

Area 

Gray ramp 

Color ramp 

Color hue 

Shape 

 

Ordinal 

Position 

Gray ramp 

Color ramp 

Color hue 

Length 

Angle 

Area 

Shape 
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Composition: Minard’s March 

+ Two images: 

24 



Composition: Small Multiples 
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Composition: Dashboards 

26 



Introduce Tableau 
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Tableau คืออะไร? 

Tableau โปรแกรมประยุกต์ด้าน Business Intelligence ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัตแิละจุดเด่นของ Tableau 
1. เป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมิติ 
2. ใช้งานง่าย โดยการคลิกเมาส์ลาก - วาง (Drag and Drop) ท าให้แม้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

ทางเทคนิคก็สามารถท าได้ 
3. รองรับการเข้าถึงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง เช่น Microsoft Excel, Microsoft 

Access และ Microsoft SQL Server เป็นต้น 
4. รูปแบบการน าเสนอสวยงาม เข้าใจง่าย เหมาะส าหรับน าเสนอผู้บริหาร 
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Tableau Platform 

1. Desktop  ใช้งานผ่านเครื่อง desktop ของผู้ใช้งาน 
2. Browser ใช้งานผ่าน browser (online) 
3. Mobile ใช้งานผ่าน mobile (มือถือและ tablet) 
4. Embedded คือการฝัง code ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อแสดงสารสนเทศผ่าน 

browser 
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Tableau Products 

1. Tableau Desktop - เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสารสนเทศ ผ่าน desktop 
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลขององค์กรได้โดยตรง ท าให้วิเคราะห์ข้อมูลแบบ real-time ได้               
ซึ่งนอกจากจะสามารถบันทึกไฟล์ไว้ที่เครื่องแล้ว ยังสามารถแบ่งปันงานได้โดยการ publish 
ที่ Tableau Server และ Tableau Public Server 

2. Tableau Server  -  ส าหรับแบ่งปันข้อมูลขององค์กรผ่าน browser จากการสร้าง
สารสนเทศผ่าน Tableau Desktop โดย Tableau Server จะมีเครื่องมือท่ีช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล สร้างสารสนเทศ ก าหนด site และสร้าง user ที่เข้าใช้งาน ผ่านทาง 
browser นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลขององค์กรได้โดยตรง ท าให้วิเคราะห์ข้อมูล
แบบ real-time ได้ ทั้งนี้ การติดตั้ง Tableau Server จะติดตั้งที่ Server ขององค์กร โดยมี
การคิดค่าใบอนุญาต (license) 
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Tableau Products 

3. Tableau Public  -  เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสารสนเทศผ่านระบบ 
cloud ซึ่งป็นการท างานที่เครื่อง desktop และแบ่งปันข้อมูลผ่าน browser ทางเว็บไซต์
ของ Tableau Public (Tableau Public Server) โดย Tableau Public เป็นผลิตภัณฑ์
ที่เปิดให้ใช้งานฟร ี

4. Tableau Online  -  เครื่องมือส าหรับแบ่งปันข้อมูลขององค์กร เช่นเดียวกับ Tableau 
Server เพียงแต่เป็นการใช้บริการ Server ของ Tableau องค์กรไม่ต้องเตรียม Server 
ของตนเอง 

5. Tableau Reader  -  โปรแกรมส าหรับอ่านไฟล์ Tableau Desktop โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 



Tableau ท างานอย่างไร? 
1. เชื่อมต่อข้อมูล (Connect) 

 
2. วิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) 

 
3. แบ่งปันข้อมูล (Share) 
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ตัวอย่างสารสนเทศที่สร้างด้วย Tableau 
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การใช้งาน Tableau Public 

• ดาวน์โหลดโปรแกรม Tableau public ที่เว็บไซต์ 
https://public.tableau.com จากน้ันติดตั้งโปรแกรม 
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ที่จัดเก็บไฟล์ Tableau (My Tableau Repository) 

โฟลเดอร์ My Tableau Repository จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติหลังจากการติดต้ังโปรแกรม 
ในโฟลเดอร์ My Documents 
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2. Connect to Data 
การเชื่อมต่อข้อมูล 

1. เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 

2. เชื่อมต่อข้อมูลกับ Odata 
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เชื่อมต่อข้อมูล (Connect to Data) 

แหล่งข้อมูลที่รองรับ 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 

• เข้าระบบ NRMS เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล Excel ได้จากระบบรายงานแบบ
เลือกคอลัมน์ 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 
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• เชื่อมต่อไฟล์ Excel 



1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 

• ลาก sheet ข้อมูลที่ต้องการ ไปวางยังพื้นที่  Drag sheets here โปรแกรมจะแสดง
ข้อมูลภายใน sheet สามารถลากได้มากกว่าหนึ่ง sheet ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูล (join) ของแต่ละ sheet โดยใช้ชื่อคอลัมน์เป็นตัวเชื่อมโยง 
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• กรณีมีมากกว่าหนึ่ง sheet จะต้อง
เลือกรูปแบบของการเชื่อมโยง และ
เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเชื่อมโยง โดย
การเชื่อมโยงจะมี 4 รูปแบบ ดังน้ี 
1. Inner คือ เลือกเฉพาะข้อมลูที่มคี่า

ตรงกันของทั้งสอง sheet 
2. Left คือ เลือกข้อมูลทั้งหมดของ 

sheet ฝั่งซ้าย รวมกับข้อมูลของ 
sheet ฝั่งขวา เฉพาะที่มีค่าตรงกับ
ฝั่งซ้าย 

3. Right คือ เลือกข้อมูลทั้งหมดของ 
sheet ฝั่งขวา รวมกับข้อมูลของ 
sheet ฝั่งซ้าย เฉพาะที่มีค่าตรงกับ
ฝั่งขวา 

4. Full Outer คือ เลือกข้อมูลทั้งหมด
ของทั้งสอง sheet  
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 



• ตัวอย่าง join ข้อมูล 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 



• หากต้องการลบ sheet ท าได้โดย ลาก sheet ที่ไม่ต้องการออกนอกพื้นที่ หรือคลิกที่ 
sheet และเลือก Remove 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 



• หากมีการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Excel สามารถคลิก Refresh Data Source เพื่ออัพเดต
ข้อมูล 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 



• หากต้องการเปลี่ยนไฟล์ที่เชื่อมต่อ ให้คลิกที่ชื่อไฟล์ในหัวข้อ Connection 
และเลือก Edit Connection 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 



• สามารถแก้ไขช่ือ
คอลัมน์ โดยการคลิก
ที่คอลัมน์และเลือก 
Rename หรือคลิกที่ 
Hide เพื่อซ่อน
คอลัมน์ที่ไม่ต้องการ
ใช้งาน 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 



• คลิกที่ Sheet 1 เพื่อ
เข้าสู่หน้า 
Worksheet 
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1.เชื่อมต่อข้อมูลกับ Excel 



2.เชื่อมต่อข้อมูลกับ OData 
• Open Data Protocol (Odata) : มาตรฐานโพรโทตอลส าหรับการสร้างและการใช้ข้อมูลแบบเปิด 
• ระบบ NRMS มี Odata ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และสถานที่ท าวิจัย ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

โดยตรง โดยการใช้งานจะใช้ keyed ของผู้ประสานหน่วยงาน  
• ดู keyid ได้ที่ www.nrms.go.th/release ที่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 
Odata :  
• รายละเอียดโครงการ : http://odata.nrms.go.th/Project/?keyid= 
• สถานที่วิจัย : http://odata.nrms.go.th/Location/?keyid= 
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2.เชื่อมต่อข้อมูลกับ OData 
1. เลือกเชื่อมต่อ Odata 
2. ระบุ URL ของ Odata ระบบ NRMS ที่ Server 
3. เลือก No Authentication และคลิก Sign In 
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2.เชื่อมต่อข้อมูลกับ OData 
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• คลิกที่ Sheet 1 เพื่อเข้าสู่หน้า Worksheet 



• สามารถเพิ่มแหล่งข้อมูล
ใหม่ โดยคลิก 
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2.เชื่อมต่อข้อมูลกับ OData 



การใช้งาน worksheet 
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สร้าง Worksheet ใหม ่
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คัดลอก Worksheet 
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• คลิกขวาที่ Sheet และ
เลือก Duplicate 



3. Working with Data 
  การจัดการข้อมูล 
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1. ข้อมูลประเภท Dimension และ Measure 

2. ประเภทของข้อมูลและการใช้งาน (Data Types and Roles) 

3. การจัดการข้อมูล 



ข้อมูลประเภท Dimension และ Measure 

Dimension 
• มิตขิองข้อมูล ใช้อธิบายความหมาย หรือ

แจกแจงประเภทของข้อมูล เป็นข้อมูลที่
ไม่ได้ใช้ในการค านวณ 

Measure 
• ค่าของข้อมูล สามารถใช้ในการค านวณ  
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โปรแกรมจะจ าแนกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติว่า
เป็น Dimensions หรือ Measure แต่
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้โดยการลาก - วาง 



ประเภทของข้อมูลและการใช้งาน (Data Types & Roles) 

Icon Description 

Text values 

Date values 

Date & Time values 

Numerical values 

Geographic values (used with maps) 

ประเภทของข้อมูล วิธีเปลี่ยนประเภทข้อมูล 

58 



การแก้ไขคุณสมบัติของฟลิด์ (Editing Field Properties) 

Add Field comment 

Edit Aliases 
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Data Pane 
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ค้นหา field เปลี่ยนชื่อ field 



Hiearchy - การจัดท าระดับเลเวลของข้อมูล 
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การสร้าง Hiearchy 
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การเพ่ิมฟิลด์ใน Hiearchy 

Hiearchy - การจัดท าระดับเลเวลของข้อมูล 



Creating Views 
การสร้างรายงานรูปแบบกราฟและตาราง 
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การสร้างรายงานรูปแบบกราฟและตาราง 
ลาก Field วางไว้ใน view หรือ Columns กับ Row สามารถเปลี่ยนรูปแบบกราฟและตารางได้ โดยคลิกเลือก
รูปแบบที่ Show  Me 
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ประเภทของ Shelves 
• Columns and Rows Shelves 

• Pages Shelf 

• Filters Shelf 

• Mark Cards 

• Color 

• Size 

• Text 

• Detail 

• Tooltip 

• Shape 
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Mark cards : Color 

66 

• คลิก Color เพื่อเปลี่ยน
สีกราฟ หรือลาก field 
ที่ต้องการมาใส่ใน 
Color เพื่อแยกข้อมูล
ด้วยส ี



Mark cards : Size 

67 



Mark cards : Text 

• เพิ่ม field ในตาราง โดยการลาก field ใส่ Text 
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Mark cards : Detail 

• ลาก field ที่ต้องการให้แสดงรายละเอียด ไปที่ Detail 
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• Mark cards : Tooltip 

• ลาก field ที่ต้องการให้แสดงใน Tooltip ไปที่ Tooltip 
• คลิกแก้ไขรายละเอียด Tooltip 
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• Mark cards : Shape 

• เลือกเปลี่ยนรูปแบบกราฟเป็น shape 
• ลาก field ที่ต้องการแสดงเป็น shape ไปที่ shape 
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Filters Shelf 
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• ลาก field ที่ต้องการกรองข้อมูลไปที่ filters 



Pages Shelf 
• ลาก field ที่ต้องการให้แสดงครั้งละส่วน ไปที่ Page 
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Play Stop 

เลือกความเร็ว 



Pages Shelf 
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5. Analyzing  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
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การวิเคราะห์ : การเรียงล าดับ 
ค าถาม : หน่วยงานใดได้รับงบจัดสรรสูงที่สุดในปี 2560? 
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เลือกจาก Toolbar หรือ Tooltips การเลือกฟิลด์ที่ต้องการให้เรียงล าดับ 

การเรียงล าดับ (Sorting) 
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การเรียงล าดับ (Sorting) 
เรียงล าดับ (Sort) จากการลาก (Drag) และ วาง (Drop) 
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การจัดกลุ่ม (Grouping) 

เลือกข้อมูลที่ต้องการจัดกลุ่ม แล้วเลือก Group member 
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การแก้ไข Group members 
การเพิ่ม หรือลบ group members 
ท าได้โดยคลิกขวาที่ ช่ือกลุ่มใน 
Dimension ภายใต้ชื่อกลุ่มจะแสดง

สมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม
นั้น 
 
ในการเพิ่มสมาชิก
สามารถท าได้ง่ายโดย
ลาก category ที่
ต้องการแล้ววาง
ภายใต้กลุ่มนั้น 

ชื่อกลุ่มสามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่ม Rename 
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การใส่ตัวกรอง (Show filter) 
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Filtering a Dimension 

When a dimension is 
filtered, you are prompt with 
a window that allow you to 
choose what and how you 
want to filter the dimension 
selected 
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Show Quick Filter 

When Show Quick Filter is selected, the filter card 
will appear on the right hand side of view.  You can 
easier choose to filter your data right on the card 
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Filtering a Measure 

When a Measure is filter, the window prompt is different from the on 
used with Dimension.  You can choose whether you want to filter 
aggregated value or non-aggregated value 
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Filtering a Measure 
เงื่อนไขที่ใช้ในการกรอง (Filter) ข้อมูล measure 

Range of Values – ก าหนดขีดจ ากัด บนและล่าง 
 
At Least – ก าหนดค่าต่ าสุด 
At Most – ก าหนดค่าสูงสุด 
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Show Quick Filter 

เมื่อ Show Quick Filter ถูกเลือก, filter card จะ
ปรากฏทางขวามือของ view   
สามารถเลือกใช้ตัวกรองทางด้านขวา 
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• Single Value (List) เลือกได้ครั้งละหนึ่งตัวเลือก 
 

 
 
 
 
 
 

• Single Value 
(dropdown) 

 

เลือกได้ครั้งละหนึ่งตัวเลือก 
ในรูปแบบ dropdown 
 

 
 
 
 
 
 

• Single Value (slider) เลือกได้ครั้งละหนึ่งตัวเลือก 
ในรูปแบบการเลื่อน 

 
 
 

Quick Filter Options 
Dimension Quick Filter 

87 



• Multiple Values 
(List) 

เลือกได้มากกว่าหน่ึง
ตัวเลือกในรูปแบบ 
checkbox 
 

 
 
 
 

• Multiple Values 
(dropdown) 

 

เลือกได้มากกว่าหนึ่ง
ตัวเลือกในรูปแบบ 
dropdown 
 

 
 
 
 
 

• Multiple Values  
(custom list) 

เลือกได้มากกว่าหนึ่ง
ตัวเลือก โดยการพิมพ์
ข้อความ กด enter 
จากนั้น โปรแกรมจะแสดง
ลิสต์รายการมาให้เลือก 

 
 
 

Quick Filter Options 
Dimension Quick Filter 
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• Wildcard Match พิมพ์ข้อความ เพื่อให้
แสดงผลตามที่ระบุ 
 

 
 
 
 

Quick Filter Options 
Dimension Quick Filter 
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Quick Filter Options 

Measure Quick Filter 

Range of Values – Adjust lower and upper limit 
 
At Least – shows a single slider with a fixed minimum 
value.  Use this option to create a filter using an open 
ended range. 
 
At Most – shows a slider with a fixed maximum value.  
Use this option to create a filter using an open ended 
range 
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Filtering Date 
When a date field is filtered, the window prompt is different from the one used with Dimension 
or measure. You can choose which part of date you want to filter 
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Filtering Date 
Other ways to filter 
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Scatter Plot 
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Trend Lines 
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Dual Axes 

You can add dual axes to compare multiple measures on two independent axes layered on top of each other 
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Dual Axes 

You can add dual axes to compare multiple measures on two independent axes layered on top of each other 
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Combination Chart 

When working with multiple measures in a view, you can customize mark type for each distinct measure. 
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Combination Chart 

When working with multiple measures in a view, you can customize mark type for each distinct measure. 
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Reference Line & Bands 
A reference line is typically used to mark a specific value or region on an axis. 
Tableau Lets you add an unlimited number of reference lines. 

Distribution Bands Lines 
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Reference Line & Bands 
To add a reference line: 
Right-click on a quantitative axis and 
select Add Reference Line. 

Example : Try creating the 3 view from the precious page 
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Forecasting 
To Create a Forecast 
 
Forecasting requires a view that uses at least one date dimension and one measure. 
 
For example: 
• The field you want to forecast is on the Rows shelf and a continuous date field is 

on the Columns shelf. 
• The field you want to forecast is on the Columns shelf and a continuous date field 

is on the Rows shelf. 
• The field you want to forecast on either the Rows or Columns shelf, and discrete 

dates are on either the Rows or Columns shelf. At least one of the included date 
levels must be Year. 
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Forecasting 
To Create a Forecast 
To turn forecasting on, either right-click on the visualization and choose Forecast > 
Show Forecast, or choose Analysis > Forecast > Show Forecast. 
The estimated values are shown by default in a lighter shade of the color used for the 
historical data: 
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6. Basic Calculation 
การค านวณขั้นพืน้ฐาน 
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Calculate Fields 

When you find that your data source doesn’t include all of the fields needed to answer your 
questions. 
Tableau allows you to create a new calculated field by defining a formula that is based on data 
source fields and fields and other calculated fields, and that uses standard functions and operators. 
To create a Calculated Fields 

Select 
Analysis > 
Create 
Calculated 
Field 

Select Create 
Calculated Field 
on one of the 
Data window 
title menu 

104 



Writing formulas in tableau 

Specify a name for the new field. 

Operator 

All data source fields 
and calculated field 
are listed here 

Parameters are placeholders variables 
that can be inserted into calculations to 
replace constant values. 

When finished, click OK. 

a brief description of the selected 
formula 

The functions are organized into 
categories 

Double-click a field name/Function 
to include it in a formula. 

Comment 
 Create a formula that defines the new field 
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Writing formulas in tableau 

Operators 
• Operators are not available on the dialog box like functions and fields. Instead, You 

must manually type the operators into your formula. 
• All standard operators such as addition (+), subtraction (-), multiplication (*), and 

division (/) are supported. Operators are colored black in the formula. 
Comments (optional) 
• You can insert custom comments for your calculations as a means of annotation for 

later review. 
• To add a comment to a calculation type two forward slash (//) characters into the 

formula pane. 
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Parameters 

Parameters are dynamic values that can replace constant values in 
calculations. 
 
Parameters give you a way to dynamically modify values in a calculation. 
Rather than manually editing the calculation (and all dependent 
calculations), you can use a parameter 
 
For example, you may create a calculated field that returns true if Sale is 
greater than $500,000 and otherwise return false. You can replace the 
constant value of “500000” in the formula with a parameter control you can 
dynamically change the threshold in your calculation. 
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Creating Parameters 

To create new Parameters 
In the Calculated field 

dialog box, click the 

Create link at the top 

of the list of 

parameters. 

In the Data window, 

right-click a field to 

base the parameter on 

and select Create 

Parameter. 

Open the window 

menu using the 

drop-down arrow in 

the upper right 

corner and select 

Create Parameter 
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Creating Parameters 

Name of the parameter 

Specify the default value 

for the parameter 
Display format to use in the 

parameter control 

Specify how 

the parameter 

will accept 

values 

Specify the 

data type 

List – Parameter 

control provides a list 

of possible values to 

select from 

Range – parameter control 

lets you select values within 

a specified range 
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Parameter Controls 

The parameter control is a worksheet card that lets you modify the parameter 

values similar to quick filter card. 

You can open parameter controls on worksheets and dashboards and they 

are included when you save to the web or publish to Tableau Server. 

To open the parameter control, right-click the parameter in the in Data 

windows and select Show Parameter Control 
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Apply parameter to Field Selection 

• Sometime, User may want to select the measure on the fly 
• We can apply the parameter and calculated filed to enable this 

requirement 
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Map & Background Map 
การสร้างรายงานในรูปแบบแผนที่ 
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Map 
Maps  :  Analyzing with Geographic data 
 

When you are connected to data that contains location information you can automatically show the data on an 
online or offline map. 
Tableau will automatically assign geographic roles to fields with common location names such as State,  
Country, and so on or you can manually assign geographic roles to fields that don’t use common names and 
weren’t automatically detected. 
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Geographic Roles 

To assign a geographic role : 
 

 คลิกขวาที่ field ที่มีข้อมูลgeographic 
data 

 เลือก Geographic Role 
 เลือกประเภทของข้อมูลที่ field จัดเก็บ 
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Building a Map View 
• ดับเบิ้ลคลิกท่ี Latitude และ longitude, tableau จะสร้างแผนที่ให้อัตโนมัต ิหรือลาก field ที่เป็นสถานที่จังหวัด

ไปท่ี view 
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Editing Locations 
• ในการแก้ไข Locations dialog box, เลือกต าแหน่งที่ถูกต้อง 
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Map Options 

• ตัวเลือก (Options) ทั้งหมดของแผนที่ 
สามารถตั้งค่าจาก Map Options card, 
โดยสามารถเปิดใช้งานโดยเลือกเมนู 
Map > Map Options. 
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Map Layers 

• Layers ถูกแสดงใน Map Options 
card สามารถเปิดใช้งาน layers 
โดยคลิกเลือก layers ต่างๆใน Map 
Options card 
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Map Layers 
If you find that you have a set of layers that you’d always like to show whenever you crate new 
workbooks or sheets, you can set the current selections as the default. 

การตั้งค่าแผนที่ให้เป็นค่าตั้งต้น: 
• เลือก layers ที่ต้องการแสดงเป็นค่า

ตั้งต้น 
• เลือก Update Defaults ที่เมนู 

Map Options card 

119 



Data Layers 
• You can turn on a variety of predefined data layers that show census 

information.  The data layers are added as shading to the map and a legend is 
shown to explain the colors.  You can change the level to show as well as the 
color legend using the drop-down menus on the map options card. 
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Washout 
• You can use the Washout slider at the bottom of the Map Options card to control the intensity,  

or luminance,  of the background map.  The farther the slider moves to the right, the more 
faded the map will display behind your data. 
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Background Image 
Background images are images that you display underneath your data in order to add more context 
to the marks in the view 
While Tableau allow you to load dynamic maps from the online and offline provider, background 
images allow you to use your own custom images whether they are special maps or any other image 
that corresponds to your data. 

To add a background image 
 
   คลิก Map > 
   Background Images 

ในกล่องข้อความ Background Images คลิก Add Image 
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Formatting & Sharing 
การการก าหนดรูปแบบของรายงาน  
การสร้าง dashboard และการใช้รูปแบบรายงานร่วมกัน 
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Editing Axes 
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Editing Axes 

Formatting Tick Marks 

Change the axis title 

Change the  
axis scale 
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Annotation 

Mark – select this option to add an 
annotation that is associated with the 
selected mark.  This option is only 
available if a mark is selected. 
 
 
 

This mark represents the sales and profit for the 
canon PC940 Copier in the WEST. 

 
 
Point  -  select this option to 
Annotate a specific point in 
The view. 
 
 

Use area annotations to call out areas in the 
               View like this cluster of marks. 
 
 
 
                                                                                   Area  -  select this option to  
                                                                         annotate an area in the view 
                                                                         such as a cluster of outliers or 
                                                                         a targeted region of the view. 
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Mark Labels 

Showing and Hiding Mark 
Labels for the Worksheet 

To show or hide individual 
Mark labels : 
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การสร้าง Dashboards 

1 2 

3 
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Switch Between Layouts 
เลือก view หรือ object ใน dashboard แล้วเลือก Floating option ที่ใต้หน้าต่าง Dashboard 

ในการเปลี่ยนค่าตั้งต้นของ dashboard, คลิกปุ่ม Floating ในหน้าต่าง Dashboard เมื่อ dashboard ถูกเซ็ทเป็น 
Floating layout, จะท าให้ทุกๆ sheets ใหม่ และ objects ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาเป็น floating ทั้งหมด 
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Organizing Dashboards 

These containers create an area in the 
dashboard where objects automatically adjust 
their size and position based on the other 
objects in the container. 

• Layout Containers 
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Sharing with Tableau Online 
 การเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ Tableau 
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การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Tableau 
• คลิกที่ File และเลือก Save to Tableau Public 

• จากนั้นระบุ Email และ Password ที่ได้สมัครแล้ว 

• จากนั้นตั้งชื่อ Workbook 
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การสมัครเข้าใช้งาน Tableau Public 

• กรณียังไม่มีบัญเข้าใช้งาน Tableau Server ให้คลิก Create one now for free 

• จากนั้นระบุข้อมูลแล้วคลิก Create My Profile 
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การใช้งาน Tableau Public 
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การแชร์รายงาน ให้บุคคลอื่น 
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การน าออกข้อมูล 

• คลิกที่เมนู Download 
• Image : น าออกเป็นรูปภาพ 

• Data : น าออกเป็นตารางข้อมูล 

• Crosstab : น าออกเป็นตารางข้อมูลไขว้กัน 

• PDF : น าออกเป็นไฟล์ pdf 

• Tableau Workbook : น าออกเป็นไฟล์ 
Tableau Workbook เพื่อสามารถน าไป
ปรับแต่งได้ในโปรแกรม Tableau 
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