


 Google Data Studio เป็น Data Visualization platform ซึ่งสามารถน าข้อมูลจากหลายแหล่งมา
รวมกันและสร้างเป็น Report และ Dashboard ที่เป็นประโยชน์ฟรีและทุกคนสามารถ ใช้งานได้ ขอแค่เข้าถึง 
internet โดยไมจ่ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม 



1. สร้าง Google Form ในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาท ารายงาน 
2. หรือน ามาข้อมูลมาจากตาราง Excel แล้ว import เลือกเอา Column ท่ีต้องการ 
3. หรือสร้าง App ในการเก็บ/รับข้อมูล เช่น AppSheet 
4. หรือเก็บข้อมูลตรงๆ จากการสร้าง Google sheet 
  
ข้อมูลจะอยู่ในรูปของ Google sheet เพ่ือน ามาสร้างหรือใช้งานใน Google Data 
Studio ต้องผ่านการ Data Cleansing ก่อน 

การเตรียมข้อมูลก่อนน าเข้าเพื่อสร้าง Report 



Google Data Studio 

เริ่มต้นการใช้งาน Google Data Studio 
- การเข้าสู่ Google Data Studio 
- Tool ต่างๆ ของ Google Data Studio 



Google Data Studio 

 - เปิด Web browser ค้นหา " datastudio.google.com" 
 - ลงชื่อเข้าใช้งาน Google data studio ด้วย gmail 

การเข้าสู่ Google data studio 



Google Data Studio 
การอัพโหลดไฟล์ข้อมูล 
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Google Data Studio 

สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ตามที่เราต้องการ 



Google Data Studio 

จากนั้นเข้าไปเพิ่มข้อมูลใน Google data studio โดยคลิกที่ เชื่อมต่อข้อมูล Google Sheet 



Google Data Studio 

จากนั้นกดเพิ่มในรายงาน 



Google Data Studio 
เมื่อเพิ่มข้อมูลส าเร็จจะปรากฏข้อมูลขึ้นเหมือนในภาพตัวอย่าง ซึ่งจากนั้นเราสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามที่เราต้องการ 



Google Data Studio 
Tool ต่างๆ ของ Google Data Studio 

ส่วนประกอบของ Tab ไฟล์ / แก้ไข / ดู / แทรก 



 - กรอบสีฟ้า คือส่วนเมนู ธีมและเลย์เอาต์ ใช้จัดวางรูปแบบธีม      
การปรับแต่งสีของการแสดงผลต่างๆ 
 - กรอบสีม่วง จะประกอบไปด้วยส่วนของการ แชร์ การดูตัวอย่าง
งานที่เราก าลังท าอยู่ 
 - กรอบสีเหลือง จะเป็นแถบเมนูหลักและเครือ่งมือ เช่น แถบ ไฟล์ 
แก้ไข ดู แทรก หน้า จัดเรียง แหล่งข้อมูล ข่วยเหลือ 
และ แถบเครื่องมือต่างๆ ในส่วนนี้การเพิ่มแผนภูมิรูปแบบต่างๆจะอยู่ในเมนู 
เพิ่มแผนภูมิ อีกทั้งยังมีส่วนของ เพิ่มข้อความ เพิ่มรูปภาพ 
 - แถบชมพู จะเป็นส่วนของภาพรวมหน้าตารายงานที่เราจะ
ออกแบบ โดยสามารถจัดวางรูปแบบการน าเสนอได้เป็นระเบียบและสวยงาม
ตามความเหมาะสม 

หน้าจอหลักของ Google Data Studio 



เราสามารถเลือกการแสดงผลแผนภูมิได้หลายรูปแบบ 



มิตข้ิอมูล 

เมทริค 



การสร้างแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ 

1. การสร้างแผนภูมิตาราง 
2. การสร้างแผนภูมิตารางสถิติ 
3. การสร้างแผนภูมแิบบเส้น 
4. การสร้างแผนภูมิวงกลม 
5. การสร้างแผนภูมิโดนัท 
6. การสร้างแผนท่ีลูกโป่ง 
7. การสร้างแผนภูมิภูมิศาสตร ์
8. การสร้างตัวควบคุม 



1.การสร้างแผนภูมิแบบตาราง  
 เหมาะส าหรับการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชนิดข้อมูล ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 
ข้อมูลที่น าเสนอจะแสดงผลออกมาในรูปแบบตาราง 
 - คลิกเพิ่มแผนภูมิ เลือก แผนภูมิตาราง เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 



2.การสร้างแผนภูมิตารางสรุปสถิติ  
 เหมาะส าหรับการน าเสนอข้อมูล เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ ของข้อมูล ข้อมูลจะน าเสนอ
ออกมาอยู่ในรูปของค่าตัวเลข 
 - คลิกเพ่ิมแผนภูมิ เลือก ตารางสรุปสถิติ เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด 



3.การสร้างแผนภูมิผสม 
 เหมาะกับการเปรียบเทียบข้อมูล แสดงผลเป็นข้อมูลแผนภูมิแบบ 2 แกน เป็นแผนภูมิ
เส้นและแผนภูมิแท่ง 
 - คลิก เพ่ิมแผนภูมิ เลือก แผนภูมิผสม เพื่อแสดงสัดส่วนข้อมูล 



4.การสร้างแผนภูมิวงกลม 
 เหมาะกับการน าเสนอข้อมูลที่มีส่วนประกอบย่อย ดูง่ายและสวยงาม ข้อมูลจะแสดงในรูป 
ของ เปอร์เซนต ์
 - คลิก เพ่ิมแผนภูมิ เลือก แผนภูมิวงกลม 



5. การสร้างแผนภูมิโดนัท 
 เหมาะกับการน าเสนอข้อมูลที่มีส่วนประกอบย่อที่รวมกันเป็นส่วนประกอบใหญ่ มีการแบ่งสัดส่วนให้
ดูง่าย และสวยงามเช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลม 
 - คลิก เพ่ิมแผนภูมิ เลือก แผนภูมิโดนัท 



6.การสร้างแผนที่ลูกโป่ง 
 เหมาะกับการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ โดยชุดข้อมูลจ าเป็นต้องประกอบด้วย
ข้อมูลชื่ออ าเภอ ชื่อจังหวัด หรือชื่อประเทศ โดยจะน าเสนอรูปแบบของกราฟออกในรูปแบบแผนที่
ประเทศต่างๆ 
 - คลิก เพ่ิมแผนภูมิ เลือก แผนที่ลูกโป่ง 



7.การสร้างแผนภูมิภูมิศาสตร ์
 เหมาะกับการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ โดยชุดข้อมูลจ าเป็นต้องประกอบด้วย
ข้อมูลชื่ออ าเภอ ชื่อจังหวัด หรือชื่อประเทศ โดยจะน าเสนอรูปแบบแผนที่ประเทศต่างๆ เป็นสีเข้มจาง
แสดงถึงความหนาแน่นของข้อมูล 
 - คลิก เพ่ิมแผนภูมิ เลือก แผนภูมิภูมิศาสตร ์



8.การสร้างตัวควบคุม 
 - คลิก เพ่ิมตัวควบคุม เลือกรายการ และเลือกกรองข้อมูลที่ต้องการ 










