วิชา Data Visualization
การเตรียมข้อมูล
ตอนนี้มาลองดูข้อมูลดิบของสานักงาน กพ. กัน เริ่มจากไฟล์ Excel ที่ได้รับมาก็จะเห็นว่าไฟล์แรกจะแบ่งออกมาเป็นหลายๆ ชีทก็จะมีข้าราชการอัน
แรกถัดมาเป็นนักบริหารเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่แล้วก็เป็นอายุเป็นเพศเป็นระดับการศึกษา อันนี้จะคล้ายๆ กับสิ่งที่เคยพูดไปแล้วว่าปัญหาหลัก
ๆ คือข้อมูลเหล่านี้ถูกทามาเพื่อให้ปริ้นต์ออกมาเป็นกระดาษเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ค่อยเหมาะสมกับการนามาใช้ประมวลผลเพื่อสร้าง
Chart หรือว่าหาสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อมูล เราจะเห็นว่าหลายๆ อย่างไม่จาเป็นกับการนาไปแสดงผลต่อ ยกตัวอย่างเช่น หัวของชีทจะมีคาว่าการศึกษา
ของข้าราชการผลเรือนสามัญจาแนกตามส่ วนราชการอย่างนี้คือไม่จาเป็นต้องเขียนเพื่อให้เห็นอยู่ในชีท ชีทควรจะมีแต่ข้อมูลเท่านั้นเพราะเรา
ต้องการเอาข้อมูลนี้ไปทางานต่อสิ่งนี้อาจจะใส่มาเป็นคอมเม้นท์ ใส่มาเป็นโน๊ตสามารถแทรกลงไปในนั้นได้ ถ้าเราต้องการเพื่อจะไปพิมพ์ต่อสิ่งเหล่านี้
ควรอยู่ในเอกสารที่อยู่ใน Microsoft Word มากกว่าจะเป็น Microsoft Excel แต่เมื่อมาเป็ฯ Excel เราจะต้องมีการแปลง ขั้นต่อมาอาจจะเห็นว่ามี
การผสานตารางอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคยพูดแล้วว่าปัญหาหลักๆ คือเมื่อผสานตารางแล้วเมื่อเราจะเอาไปประมวลผลเราจะทราบได้อย่างไรว่า
คอลัมท์นี้คืออะไรแน่นอนว่ามองด้วยตาเราจะมองเห็นว่าเป็น 2559 แต่ถ้าเราจะเอาไปประมวลผลต่อคอมพิวเตอร์จะต้องเข้าใจว่าคอลัมท์นี้คือ
2559 คอลัมท์นี้คือ 2558 ซึ่งจริง ๆ เข้าใจค่อนข้างยากแล้ว ก็จะเห็ นว่ ามีความไม่สม่าเสมอกันระหว่า งแต่ละคอลัม ท์ ปี 2558 มีเฉพาะ
เปอร์เซ็นป.ตรีขึ้นไป เหมือนมี เฉพาะคอลัมท์ขวามือ คอลัมท์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นป.เอก ป.โท ป.ตรี เป็นคอลัมท์ที่ไม่มีอยู่ในปี 2558 ในกรณีนี้เป็น
สาเหตุเดียวกันที่เราคิดว่ามันทาไว้แสดงผล เพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้สนใจว่าเราสามารถทาคอลัมท์ให้ยาวเกินความกว้างของหน้าได้ และก็มีเรื่องอื่น
จิปาถะเช่น คอลัมท์ที่ชื่อว่ารวมจริง ๆ ในแง่ข้อมูลนั้นไม่จาเป็นเพราะเราเอาคอลัมท์อื่นรวมกันก็จะได้รวมอยู่แล้ว อย่างคอลัมท์ป.ตรีก็จะเป็น % ซึ่ ง
จะเป็นสูตรป.ตรีทั้งหมดหารรวมคิดเป็นป.ตรีเท่าไหร่ ส่วนราชการก็จะมีการใช้ตัวย่อซึ่งในความจาเป็นในแง่ของข้อมูลก็ไม่จาเป็นเพราะเราใช้ตัวเต็ม
ได้จะตัวยาวแค่ไหนข้อมูลก็ไม่ได้เพิ่มมาก กรณีนี้คงใช้เพื่อเป็นการแสดงผลมากกว่า และการที่มีลาดับเลขตั้งแต่ 1 -20 จริงๆไม่แน่ชัดว่าตัวเลข
เหล่านี้ เป็นตัวเลขที่ฟิกแน่นอนหรือเปล่า หรือว่าเป็นตัวเลขที่กาหนดขึ้นมาเพื่อเอกสารนี้เท่านั้นและก็มีอื่นๆ เหมือนเดิ มเช่นรวมก็ไม่จาเป็นเพราะ
แถวรวมเป็นการรวมกันของข้างบนทั้งหมดความจริงจะเป็นสูตรเพื่อคานวณมา ซึ่งข้อมูลดิบไม่จาเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านี้เช่นเดียวกันกับร้ อยละ
เพราะร้อยละก็คือรวมแล้วนามาหารทั้งหมดหน้าอื่นๆ ก็จะคล้าย ๆ กันอย่างเช่นการแบ่งด้วยเพศจริงๆ ก็จะมีความกากวมว่าทาไมการแบ่งด้วยเพศ
ถึงไม่แบ่งไปเป็นตามหน่วยราชการเหมือนตารางที่แล้ว แต่แบ่งเป็นระดับตาแหน่งแทนซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ กันว่าทาซ้าเยอะมีการทารวมทา
เปอร์เซ็นซึ่งสองอย่างนี้สามารถนามาจากข้อมูลดิบได้โดยตรงทั้งคู่ ข้อดีอย่างหนึ่งที่เห็นได้คืออย่างน้องไม่มีการใส่คอมม่าเข้าไปโดยตรงเป็นการตั้งที่
ฟอแมทของค่าแทน แต่บางคนจะพิมพ์คอมม่าเข้าไปเองซึ่งอย่างนั้นจะต้องลบคอมม่าทิ้งอายุก็จะคล้ายๆ กัน อายุจะมีการแบ่งหน่วยราชการตามเดิม
แล้วก็แบ่งช่วงของอายุและมีการทารวมซึ่งคอลัมรวมนั้นก็อาจจะไม่จาเป็น อย่างคอลัมท์เฉลี่ยคนก็จะคานวณได้จากคอลัมท์ทั้งหมดและอาจจะมีแถว
ที่ไม่จาเป็นต้องใช้คือรวมและร้อยละ กลุ่มพื้นที่ก็จะคล้ายๆ กันคือจะมีการผสานตารางมีการรวมซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่กับการนามาใช้
ประมวลผล กรณีใช้ประมวลผลก็จะใช้ข้อมูลดิบเท่านั้นส่วนจะอธิบายว่าแต่ละแถวแต่ละคอลัมท์ของข้ อมูลดิบเป็นอย่างไรมักจะใช้เอกสารหนึ่งเป็น
การอธิบาย นักบริหารก็จะคล้ายๆ กันมีความแตกต่างคือเป็นแถวเป็นปีๆ แทนมีการแบ่งเป็นลาดับมีการผสานตารางบ้างเป็นระยะๆ แล้วก็จะมีแถว
ที่แทรกเข้ามาระหว่างกลาง การจัดแบบนี้เป็นลักษณะของการจัดเอกสารโดยตรงต้องการบอกให้ทราบว่าเมื่อหมดหน้ากระดาษไปแล้วก็ยังสามารถ
เห็นหัวตารางอยู่ซึ่งไม่จาเป็นตรงหมายเหตุก็เป็นลักษณะเดียวกัน ถัดมาก็เหมือนกันสาหรับการจัดระเบียบบริหารราชการต่อจากกนี้จะเป็นการนา
ข้อมูลสักชุดมาลองแสดงผลดูว่าถ้าเราจะคลีนข้อมูลเหล่านี้แปลงข้อมูลดิบเหล่านี้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการนามาแสดงผลเท่าไหร่ไปเป็นแบบ
ที่เหมาะสมแล้วมาทาเป็น Chart หน้าตาจะออกมาเป็นยังไง
การทาความสะอาดข้อมูล
ข้อมูลที่เราจะเลือกในการนามาใช้ในการวิเคราะห์และก็นามาสร้าง Chart เราจะเลือกข้อมูลเกี่ยวกับนักบริหารชาย-หญิงของปีงบประมาณ 25362559 ก็จะเห็นว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาจะเห็นว่าแต่ละแถวก็จะเป็นแต่ละปีแล้วก็แต่ละคอลัมน์ก็จะเป็นนักบริหารในระดับ 9,10,11 ซึ่ง
เราคิดว่าข้อมูลนี้มีความน่าสนใจในหลายๆ ด้านอย่างแรกคือมิติของข้อมูลค่อนข้างจะเยอะและซับซ้อนกว่าการแสดงผลโดยทั่วไป ลองคิดว่าถ้าเรามี
ข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามิติมีอะไรบ้างอันแรกที่มีคือปี และมีคอลัมน์ที่แบ่งตามระดับของนักบริหารตั้งแต่ระดับ 9,10,11 และภายใน
ก็แบ่งย่อยๆ เป็นชายหรือหญิง คอลัมน์ที่เหลือคือคอลัมที่เป็นข้อมูลดิบและนามาคานวณอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการรวมระดับ 9 -11 ของ
ทั้งหมด หรือว่าของชายอย่างเดียวหรือหญิงอย่างเดียวซึ่งจะซ้าซ้อนกันกับข้อมูลดิบ อีกอันหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นของนักบริหารหญิงระดับทั้งหมดตั้ งแต่
9-11 และระดับ 9,10,11 แยกกันก็มี แล้วยังมีแถวที่ซ้าซ้อนเช่นหัวที่เป็นแถวตารางซึ่งไม่จาเป็นจะต้องใส่มาและก็มีหมายเหตุข้างล่างด้ วย เดี๋ยว
เราจะลองมาคลีนข้อมูลนี้ดูดูว่าถ้าเราทาความสะอาดข้อมูลมันจะเป็นยังไง ขั้นแรกที่เราต้องสังเกตเลยก็คือเราจะไม่เอาหัวตารางและท้ายตารางที่
เป็นหมายเหตุเพราะว่าไม่มีความจาเป็นต่อการนามาสร้าง Chart ก็ลอง Copy ส่วนที่เป็นข้อมูลมาและสร้าง Sheet ใหม่ขึ้นมาดู สร้าง Sheet ใหม่
ขึ้นมาแล้วดูว่า Sheet นี้เราจะทาอะไรได้บ้าง เทคนิคหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทา Chart คือเราสามารถที่จะแปะข้อมูลลงไปโดยให้มเี ฉพาะค่าเปล่าๆ
ไม่มีการตกแต่ง ไม่มีการทา Merge ไม่มีการทาใดๆ ได้ เราก็เลือกที่ Paste แล้วเลือก Paste Values ก็จะแปะลงไปเฉพาะค่าเท่านั้น พอกดมาก็จะ
มีเฉพาะค่าเราก็จะเห็นเลยว่าจะไม่มีการตกแต่งใดๆ Cells ที่โดน Merge มาก็จะเป็น Cells เดี่ยวๆ ซึ่งจะง่ายต่อการจัดการมากๆ ขั้นแรกที่ต้องทา
คือลบสิ่งที่เราไม่ใช้ก่อน ส่งที่ไม่จาเป็นตามแถวที่บอกไปคือหัวตาราง ข้อมูลรวมระหว่างระดับ 9-11 ข้อมูลเปอร์เซ็นที่เป็นของผู้บริหารหญิงก็ลบทิ้ง
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ให้หมด เมื่อเราลบทิ้งก็จะเริ่มคลีนและเหลือประเด็นอีกเล็กน้อยที่เราต้องแก้ก็คือจะเห็นได้ว่าหัวตารางมี 2 แถวซึ่งอาจจะไม่จาเป็นเ พราะเราเห็น
แล้วว่าคอลัมน์นี้คือผู้บริหารระดับ 9 เพศชาย อีกคอลลัมน์หนึ่งก็คื อผู้บริหารระดับ 9 เพศหญิง ทางที่ดีคือเราควรจะเขียนสรุปคอลัมน์เหล่านี้คา
สั้นๆ จะดีกว่า เช่น 9ชาย หรือใครมีเวลาจะสามารถพิมพ์ยาวกว่านี้ก็ได้ ซึ่งจะทาให้มันเป็นแถวเดียวกันและเมื่อเป็นแถวเดียวกันแถวข้า งบนก็ไม่
จาเป็นเราก็จะลบทิ้ง จากนี้ก็จะเห็นว่าเรามีแถว และมีค อลัมน์แต่ละแถวแต่ละคอลัมน์มีค่าๆหนึ่ง Cells หนึ่งมาจากแถวและคอลัมน์หนึ่งทีนี้เรา
อยากรู้ว่า Cells นี้แปลว่าอะไร เราก็ดูง่ายๆว่าที่แถวกับที่คอลัมน์ว่า คือผู้บริหารระดับ 9 เพศชาย ปี 2541 เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่ต้องทาต่อมาก็คือ
ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ คือจะมีบางช่องที่ ข้อมูลอาจจะผิดหรือหายไปหรือไม่ครบเราก็ต้องมานั่งแก้ไข เนื่องจากเราโชคดีข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลตัวเลขก็จะมีปัญหาไม่มาก จะไม่ได้สะกดผิดเหมือนกับคาหรือตัวอักษรเราก็จะสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้เลย แต่มีส่วนที่น่าสนใจก็คือจะมี
ส่วนหนึ่งขอตารางที่หายไปเลยเป็นว่างๆ ซึ่งถ้าอ่านหมายเหตุหรือสังเกตจากข้อมูลก็จะพบว่าผู้บริหารระดับ 10 หายไปไม่มีตาแหน่งนี้แล้วตั้งแต่ปี
พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และจะเห็นว่าผู้บริหารระดับ 11 มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งพูดง่ายๆ ก็คือผู้บริหารระดับ 10 ถูกเปลี่ยนเป็นผู้บริหารระดั บ 11 ซึ่งใน
กรณีนี้เราก็จะทาอะไรไม่ได้เราจะเอาข้อมูลระดับ 10 และ 11 มารวมกันเลยตั้งแต่แรกก็อาจจะได้แต่ต้องเขียนหมายเหตุไว้ แต่เนื่องจากวิธีการทา
Visualization ที่ดีก็คือคงข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะทาได้แสดงผลเป็นภาพแล้วให้ภาพเป็นคนตัดสินเป็นคนสรุปให้เรา ทางที่ดีก็ไม่ ควรยุป
คอลัมน์รวมอัตโนมัติก็ควรปล่อยให้เป็นแบบเดิมแต่ว่าเติมข้อมูลให้เต็มเพื่อที่เวลาแสดงผลจะได้ไม่กากวมวีธีการเติมข้อมูลให้เต็มก็ตร งไปตรงมา
เนื่องจากว่าผู้บริหารระดับ 10 ทั้งชายและหญิงไม่มีเลยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาผู้บริหารระดับ 10 ทั้งชายและหญิงเป็น 0 เราก็เติมเลข 0 ลงไป
โดยเติมทุกแถว มีข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเบลฟอร์มพร้อมที่จะให้เราไปแสดงผลได้อย่างเต็มที่จะเห็นว่าสเต็ปก็ค่อนข้างง่ายเพียงแค่จาให้ แม่นว่าเบลฟ
อร์มดาต้าคืออะไรพยายามคลีนให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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งานด้านการทาความสะอาดข้อมูลเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่และหนักหนาของการสาหรับการแสดงข้อมูลสวนใหญ่ กระบวนการของการแสดงผล
ข้อมูลส่วนใหญ่จะไปตกลงเรื่องการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทาความสะอาด การเปลี่ยน Format ต่างๆ ในกรณีข้อมูลค่อนข้างง่าย มี
ปริมาณไม่มาก และรูปแบบยังไม่แย่มาก สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบง่ายๆให้สามารถนาไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็ว
ในการแสดงผลข้อมูล ถ้าใช้เครื่องมือ เช่นใน Excel ใช้เครื่องมือที่ Excel ให้มา ก่อนที่จะไปใช้ Excel เราควรพิจารณาดูข้อมูลแบบนี้เราควร
แสดงผลอย่างไร ข้อมูลแบบนี้เหมาะสมที่จะแสดงผลแบบไหน อาจจะไม่ต้องเริ่มต้นที่ Excel ก่อน ซึ่งใน Excel อาจจะไม่นา ปี หรือหัวคอลัมน์ไป
เป็นค่าในชาทให้เรา สามารถเติมทีหลังก็ได้
เริ่มต้นที่ Menu Insert ที Chat ต่างๆ ให้เลือก เช่น Bar chart, line chart, pie chart หรือ chart แบบต่างๆทั้งหมดจะคล้ายกัน รูปแบบที่มีจะมี
Visual visible ต่ า งๆ มาประกอบกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ต าแหน่ ง กั บ ความยาวหรื อ ว่ า ดู ที่ Excel แนะน าก็ ไ ด้ ว่ า เป็ น ชาท แบบไหน ลองกดที่
Recommended Charts จะเห็นว่ามี Scatter Plot ที่เราคุ้นเคย อยู่ต่างๆ กับตาแหน่ง หรือว่าจะเป็น Bar chart ก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆ coaster
column หรือว่า Line chart ซึ่งแบบนี้ก็จะเหมือนกับที่ทาในเอกสารที่ให้มาเลยใน กพ.
ข้อเสีย ที่เห็นมากๆ ใน ข้อมูลชนิดนี้ คือมันไม่แบ่งกลุ่มข้อมูลผู้ชายผู้หญิง เพราะฉนั้น เส้นที่เราเห็นได้ยากตอนแรกว่าเส้นที่มัน สูงๆข้างบน จะเป็น
ชายๆ ทั้งคู่แต่เป็นของคนละระดับกัน ของผู้บริหาร ซึ่งแบบนี้ดูได้ยาก และไม่เหมาะสมกับการแสดงผลข้อมูลที่เป็นแบบคู่ๆชายหญิงและมีลาดับ
ระดั บ 9, 10 และ 11 แบบที่ 1 ก็ จ ะคล้า ยกั นแทนที่ จะเป็น coaster column ก็ จ ะเป็ น stack columns แทนหรื อ จะเป็ นแบบอื่ น แบบที่
ผู้บรรยายแนะนาให้เหมาะสม Line Chart น่าจะเหมาะสม แต่มีข้อเสียที่ว่าไม่มีการจับคู่ให้ ระหว่างผู้บริหารเพศชายและผู้บริหารเพศหญิงขอแต่ละ
ระดับ ทาให้เราสับสนได้ ว่าแต่ละเส้นแปลว่าอะไร เส้นก็จะทับๆกันเยอะๆ ก็จะทาให้ดูเส้นข้างล่างไม่ออกและแต่ละเส้นมีความหมายว่าอย่างไร
ลองเลือกใน Excel มีมาให้ เลื่อนลงไปข้างล่างจะมีพื้นที่ Chart ที่เป็นพื้นที่ ซึ่งจะซ้อนอยู่ใน Line Chart และคล้ายกัน ซึ่ง Line Chart จะเขียนทับ
ไปเรย ส่วน Area Chart ไม่มีการทับกัน เพราะมันจะมีพื้นที่ในการแสดงผล เราจะมองเห็นภาพรวมได้ง่าย
ลองเลือกดู พอเลือกก็จะได้ผลแบบนี้ พื้นที่แต่ละส่วนแสดงข้อมูลแต่ละ column
▪ ส่วนแรกคือส่วนสีน้าเงินเข้ม แสดงข้อมูลผู้บริหารระดับ 9 เพศชาย
▪ สีแดง แสดงข้อมูลผู้บริหาร ระดับ 9 เพศหญิง
▪ เขียว เป็นผู้บริหาร ระดับ 10 เพศ ชาย
▪ ม่วงเป็นผู้บริหารระดับ 10 เพศ หญิง
▪ ฟ้าเขียว เป็นผู้บริหารระดับ 11 เพศ ชาย
▪ ส้ม เป็นผู้บริหารระดับ 11 เพศ หญิง
จากการแสดงผลจะเห็นว่ามันบอกข้อมูลได้ Line Chart แบบปกติ มันไม่ทับกัน เห็นได้ชัดเจน ว่าเป็น ชายกับหญิง สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจน คือ
ผู้บริหารระดับ 10 มีการยกเลิกเมื่อปี 2552 ทาให้เส้นหาย หากเป็น line chart เราอาจจะสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอีกเส้น หนึ่ง มันโดดขึ้นมา
จริงแต่เห็นไม่ค่อยชัดว่าความสัมพันธะหว่างเส้นที่หายไปและเส้นที่โดดขึ้นมาคืออะไร แต่ใน Area chart เห็นได้ชัดเลยว่าเส้น เขียวกัยสีม่วงมัน
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หายไป มัน 0 แล้วเส้นสีฟ้าปนเขียวกับส้มโชวขึ้นมาชัดเจน ทาให้เราเข้าใจว่าตาแหน่งผุ้บริหารระดับ 10 คงโดนย กเลิกไป กลายเป็นตาแหน่ง
ผู้บริหาร 11 หมด ซึ่งจะทาให้เราเข้าใจในแง้ภาพง่ายขึ้น
อีกประเด็นที่น่าสนใจ ในแต่ละ column ที่เรามีข้อมูลอยู่ แต่ละ columnมีข้อมูลอยู่ 2 มิติ เรามีทั้งระดับผู้บริหารและเพศ แต่จะเห็นว่า
ใน Chart นี้มันแสดงผลในการใช้สีในการแสดงในแต่ละ column อย่างเดียวเท่านั้น ทั้งที่จริงในแต่ละ column มีข้อมูลอยู่ 2 มิติ ซึ่งมีการใช้สีอย่าง
เดียวมันทาให้เราแยกได้ยากจริงๆแล้วว่าผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงมีน้อยหรือมาก ต้องมาไล่ดู สีส้มสีม่วงสีแดง แปลว่าผู้บริหารระดับต่างๆที่เป็นเพศหญิง
ซึ่งดูได้ค่อนข้างยาก วิธีการที่เราจะดูได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น คือลองเปลี่ยน Visual visible ของเพศ ให้กลายเป็นอะไรที่เห็นแล้วโดดออกมาและชัดเจน
เพศเป็นข้อมูลที่ไม่มีลาดับชัดเจน เพราะฉนั้นเราควรเลือก Visual visible ที่ไม่มีลาดับมาด้วย ซึ่งตามที่เราได้พูดไปแล้ว มีอยู่ 2 อย่างใหญ่ๆ รูปร่าง
และสี เราอาจจะใช้สี 2 สีที่แตกต่างกันสาหรับเพศแต่ละเพศ เราสามารถใช้สีน้าเงินแทนเพศชาย สีแดงแทนเพศหญิง เราก็แยกสีแดงออกมา 3
แถบ เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้หญิงเป็นผูบ้ ริหารมากน้อยเท่าไร แต่เรายังมีข้อมูลอีกมิติ 1 คือระดับของผุ้บริหาร คือ 9 10 11 ซึ่งมันเรียงอยู่แล้วเรา
ใช้คู่กับข้อมูลเพศซึ่งเป็นข้อมูลสี สิ่งหนึ่งที่โดดมาชัดเจนควรใช้คู่กัน คือความเข้มของสี เราอาจจะใช้ผู้บริหารระดับ 9 ความเข้มอ่ อน 10 เข้มกลาง
11 เข้มมาก เราจับคู่ได้ทั้งหมด
▪ ผู้บริหารระดับ 9 เพศชาย ควรเป็นสีน้าเงินอ่อนหรือสีฟ้า ส่วนผู้บริหารระดับ 9 เพศหญิง เป็นสีแดงอ่อน
▪ ผู้บริหารระดับ 10 เพศชาย สีน้าเงินกลาง ผู้บริหารระดับ 10 เพศหญิง สีแดงกลาง
▪ ผู้บริหารระดับ 11 เพศชาย สีน้าเงินเข้ม ผู้บริหารระดับ 11 เพศหญิง สีแดงเข้ม
เราแปลงตามนี้มันจะดีหรือไม่ดีขึ้นลองไป คลิกที่ตัวแถบต่างๆและไปเปลี่ยนค่าสีเลือ กสีตามที่เรากาไว้ข้างต้นเราจะเห็นว่า Chart นี้ เห็นชัดเจนว่า
เราสามารถแบ่งเพศได้อย่างรวดเร็ว อาจจะดูผู้บริหารเพสหญิงทั้งหมดว่ามีมากน้อยเท่าไรเมื่อเทียบกับเพศชาย สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจน เราแยก
เฉพาะแถบสีแดงออกมาได้เร็วมาก เพราะสีมันชัดเจน เราจะเห็นได้ว่าผู้บ ริหารเพสหญิง มีน้อยกว่าเพศชายมากๆ หรือดูเฉพาะเพศชายก็ได้ เรา
อยากดูที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ทาไมแถบสีตรงกลางหายไปเป็น 0 เกิดอะไรขึ้นมีอะไรทดแทนขึ้นมา เราก็เห็นได้ชัดเรยว่า แถบสีกลางๆ หายไป
เป็น 0 พร้อมกันทั้งหมดแล้วแล้วแถบสีเข้มมันเพิ่มขึ้นมา เราสามารถคาดเดาได้ว่ามันอาจจะถูกยกเลิก ผู้บริหารระดับ 10 เป็นต้น การแสดง Chart
แบบนี้ น่าจะดีกว่า Chart แบบ Line Chart ซึ่งใช้ในเอกสารของ กพ เพียงเข้าใจ Visual visible
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