
Google Data Studio

เครื่องมือ Data Visualization



คืออะไร ?



Google Data Studio คืออะไร ?
เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล ประเภท Visualization 

เปนโปรแกรมที่นําเอาขอมูลจากแหลงตางๆ 
เชน Excel, CSV และ Database ทั่วไป 

มาทําการวิเคราะหแสดงผลในรูปแบบของ กราฟ หรือ รายงาน 
เพื่อทําใหดูและอานใหเขาใจไดงาย



หลักการทํางานของ Google Data Studio
Connect        การเชื่อมตอกับฐานขอมูลประเภทตาง ๆ
Visualize  แสดงผลในรูปแบบของกราฟ รูปภาพ รายงาน
Share  สามารถแบงปนผลลัพธใหกับบุคคลอื่นๆ ได



เครื่องมือเบื้องตนตางๆ ใน Google Data Studio

https://datastudio.google.com/

https://datastudio.google.com/


เมนูการใชงาน
Menu

ตัวอยางและรายงานสําเร็จรูปตาง ๆ
Example / Template Gallery 

Blank Report



การเชื่อมตอกับแหลงขอมูล (Connect - Data Source)

Report

Data Source

Explorer [Beta]

Create

Recent

Shared with me

Owned by me

Trash



สามารถเชื่อมตอกับแหลงขอมูลไดมากมาย



Google Sheet



ชุดขอมูลตัวอยาง / Dataset
ภาษาไทย 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfOU5RJfzyoE_mYw-8FV-HnadY2Ruf-Z6
mXztEB-sTY/edit?usp=sharing
English
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15crzOHC4D9TkLV47aBFneIgIeczCS1uVZ
ouVuYUIlkQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfOU5RJfzyoE_mYw-8FV-HnadY2Ruf-Z6mXztEB-sTY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfOU5RJfzyoE_mYw-8FV-HnadY2Ruf-Z6mXztEB-sTY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15crzOHC4D9TkLV47aBFneIgIeczCS1uVZouVuYUIlkQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15crzOHC4D9TkLV47aBFneIgIeczCS1uVZouVuYUIlkQ/edit?usp=sharing


เลือกแผนงาน (Sheet)
*กรณีมีหลายแผนงาน

select the sheet

เชื่อมตอแหลงขอมูล

1

2

CONNECT



กําหนดประเภทของขอมูล
เชน ขอมูลภูมิศาสตร



เมื่อการเชื่อมตอกับแหลงขอมูล (Data Source) เสร็จแลว
ขอมูลจะอยูในเมนู ‘แหลงขอมูล’

Data Source

When the connection to the data source is completed.
Information will be in the menu 'Data source'



การสรางรายงาน (Reports) อยางงาย

Report

Data Source

Explorer [Beta]

Create



หนาตางการสรางรายงานเพื่อนําเสนอขอมูลรูปแบบตาง ๆ

หนาตางการทํา Visualization

สามารถเลือกรูปแบบ
ธีมและการจัดวาง

เครื่องมือจัดรูปแบบขอมูลและตัวอักษรตาง ๆ / Tools

เปลี่ยนชื่อรายงาน Rename
title

Theme and Layout



แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)



เพิ่มแผนภูมิ / Add a chart1

เลือกแผนภูมิ วงกลม
select Pie Chart2



คลิกเพื่อเพิ่ม หรือ ลากแลววาด
เพื่อปรับขนาดของแผนภูมิ

click / drag the chart
to cuztomize chart

3



มิติขอมูล :  - จํานวนหมูบาน / Villages
 Add dimension  - ภูมิภาค / Region

4

เพื่อ เลือกขอมูล ที่ตองการนํามาวิเคราะห / To select the data to be analyzed

DATA STYLE

Dimension



เลือกขอมูล ภูมิภาค ในชองการเจาะลึกขอมูล
select Region in Drill down

5

เพื่อ แสดงผลขอมูล แบงตามขอมูลในการเจาะลึก แบงขอมูลโดยใชตัวแปลที่เลือก
To display the results of the data categorized according to the data to drill down. 

Drill down



6

เมตริก :  เลือก จํานวนหมูบาน เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะห
Metric: select Villages for data analysis

ตัวอยาง - จํานวนหมูบานของจังหวัดตาง ๆ ในแตละภูมิภาค
example - number of villages in each region

Metric



7

เลือก รูปแบบ เพื่อตกแตงแผนภูมิใหสวยงาม
ปรับ สี ขนาดและรูปแบบตัวอักษร คําอธิบายสัญลักษณตาง ๆ

Choose STYLE to beautify the chart.
Adjust font, color, size and style, explanation of symbols

 

DATA STYLE



*** อยาลืมตั้งชื่อรายงาน
Don't forget to rename your report.

8 ดูการแสดงผลรายงาน
See the report preview



แผนภูมิแทง (Bar Chart)



1

เลือกแผนภูมิ แทง
/ Bar Chart

2

เพิ่มแผนภูมิ / Add a chart



มิติขอมูล :         เลือก ภูมิภาค
Add dimension   - Region

3

เพื่อ เลือกขอมูล ที่ตองการนํามาวิเคราะห / To select the data to be analyzed

DATA STYLE
Dimension



เมตริก :  เลือกขอมูล เนื้อที่ปาประเภทตาง ๆ
Metric: select different types of forest area for data analysis

4 Metric



5

เลือก รูปแบบ เพื่อตกแตงแผนภูมิใหสวยงาม
ปรับ สี ขนาดและรูปแบบตัวอักษร คําอธิบายสัญลักษณตาง ๆ

Choose STYLE to beautify the chart.
Adjust font, color, size and style, explanation of symbols

 

DATA STYLE



การแบงปนผลลัพธใหกับบุคคลอื่น ๆ (Share) 
แชร / share



จัดการการเขาถึง
Manage access



31

This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 

Thank You

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/programmes/data-literacy/

