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การสร%าง Data Visualization 

ด%วย Google Data Studio

https://bit.ly/dash_Board

ไฟล5งานประกอบการอบรม



Data Visualization ?



Dashboard ?
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Programming



business intelligence Tools







อะไรคือ business intelligence? (BI)



คือ Software (ซอฟต์แวร์) ที่นําข้อมูลไปจัดทํารายงานในรูปแบบต่างๆ ให้
เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทํานายผลลัพธ์
ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการขององค์กร เพ่ือประโยชน์

ในการวางแผนกลยุทธด้านต่างๆ



จุดเด่นของ Business Intelligence

ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกเมาส์ก็สามารถเปล่ียนแปลงรายงานได้โดยไม่ต้องมีการคีย์ข้อมูลใหม่ ซ่ึงผู้ใช้
สามารถถามตอบคําถามทางสถิติได้หลายมุมมองเพียงในเวลาไม่ก่ีนาที ซ่ึงช่วยการตัดสินใจ แม่นยํา และรวดเร็วท้ัง
ในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลท่ีหลากหลายภายในองค์กรมาทําการวิเคราะห์ เช่น Excel 
(เอกซ์เซล), FoxPro (ฟอกซ์โปร), Dbase (ดีเบส), Access (แอคเซส), ORACLE (ออราเคิล), SQL Server (เอส
คิวแอล เซิร์ฟเวอร์), Informix (อินฟอร์มิกซ์), Progress (โปรเกรส), DB2 (ดบีีทู) เป็นต้น โดยไม่ต้องมีการเขียน
โปรแกรมเพ่ิมเติม



Data

การทำงานของ BI

Dashboard



Google Data Studio คืออะไร
Google Data Studio เป6นเคร่ืองมือหน่ึงจาก Google ท่ีสามารถสรDาง dashboard ไวDเป6นสื่อกลางในการสLงตLอขDอมูลการวิเคราะหQท่ีสำคัญ 

ใหDเป6นรายงานผLานทางกราฟและตาราง ทำใหDเขDาใจขDอมูลไดDงLาย และเห็นภาพรวม โดยนำขDอมูลมาไดDจากหลายแหลLง ท้ังขDอมูลเว็บไซตQ 

หรือจากเคร่ืองมือตLางๆ เชื่อมตLอกับแหลLงขDอมูลไดDหลากหลาย

จุดเดLน

• การแชรQ Dashboard กับทีม
• ออกแบบ Dashboard อยLางรวดเร็ว 

• ใชDงานไดDฟรี















ตัวอย&างการนำ Data Studio ไปใช:ในงานวิจัย

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/955154ab-8c47-48e3-a4ea-866b5c0b58d9/page/5evoC



ตัวอย&างผลงานการนำ Data Studio ไปใช<ในงาน
โดย กลุ&มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/f626c96b-6497-4894-b456-4ed8d7059360/page/glZtC



ตัวอย&างผลงานการนำ Data Studio ไปใช<ในงาน
โดย กลุ&มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/dcc210a8-ad14-4c41-b2c2-0722a7ce8242/page/p_p0ynxrvavc



การประยุกต)ใช,ในรูปแบบอ่ืนๆ



การได้มาของข้อมูล วิธีการตรวจสอบและเตรียมข้อมูล รูปแบบการนําเสนอข้อมูล



Data Acquisition (การได7มาของข7อมูล)



ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นหรือได้มาจาก

แหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลนักเรียนท่ีได้มา

จากการตอบแบบสอบถาม การสํารวจ การ
สัมภาษณ์ การวัด การสังเกต การทดลอง เป็นต้น 

ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะมีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่

รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดยผู้หนึ่งผู้ใด หรือหน่วยงานได้ทําการเก็บ
รวบรวมหรือเรียบเรียงไว้ ซึ่งข้อมูลสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้เลย เช่น 

ข้อมูลสํามะโนประชากร จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลปริมาณ

นํ้าฝน จากกรมชลประทาน เป็นต้น

การได้มาของข้อมูล



Data Acquisition



ข"อมูลท่ีจัดเก็บด"วยตนเอง ข"อมูลท่ีได"มาจากแหล:งอ่ืนๆ

เช#น จากอินเตอร-เน็ต หรือ
จากฐานข3อมูลในระบบสาระสนเทศ

เช#น จากการสร3างแบบสอบถาม หรือ 
จากการวิเคราะห-ข3อมูลด3วยตนเอง

ประเภทการได+มาของข+อมูล



การนำไปใช>กับคอมพิวเตอร8

ข"อมูลตัวเลข (Numeric Data)
หมายถึง ข<อมูลท่ีสามารถนำไปคำนวณได< เช&น 

จำนวนเงินเดือน ราคาสินค<า ซ่ึงอาจอยู&ในรูปของ

จำนวนเต็ม ทศนิยม เศษส&วน เปXนต<น

ข"อมูลตัวอักษร (Text Data)
หมายถึง ข<อมูลท่ีไม&สามารถนำไปคำนวณได< แต&

อาจนำไปเรียงลำดับได< เช&น ช่ือ ท่ีอยู& เบอรZ

โทรศัพทZ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลข
โทรศัพทZ เปXนต<น

ข"อมูลวันเดือนปO เวลา (Date Time Data)
หมายถึงขอ<มูลประเภทวันท่ี เช&น

1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 

เวลา 23:59:59 โดยแสดงผลใน รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS

ข"อมูลภูมิศาสตรT (Geographic Data)
หมายถึง ข<อมูลท่ีสามารถจัดทำดัชนีโดยการแสดง

เชิงภูมิศาสตรZได< จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเทศ 

ภูมิภาค ละติจูด ลองตจูิด เปXนต<น



1,150
ข"อมูลน้ี เป-นข"อมูลชนิดใด ?





Data Preparation (วิธีการตรวจสอบและเตรียมข7อมูล)



ข"อมูลท่ีคอมพิวเตอร1เข"าใจ (คอมพิวเตอร1สามารถอ9านได")





ตารางข+อมูล กับความสำคัญในงาน ฐานข+อมูล

ตารางข<อมูล เปXนโครงสร<างพ้ืนฐานท่ีจะใช<ในการเก็บข<อมูล ประกอบด<วยข<อมูลแนวตั้งเรียกว&า column ท่ีจะ
กำหนดว&าจะเก็บเร่ืองราวอะไรบ<าง และข<อมูลต&างๆ ท่ีบันทึกเข<ามาในแนวนอนของ ตารางข<อมูล จะเรียกว&า 

Record ถือเปXนโครงสร<างท่ีสำคัญมากๆ ในการจัดเก็บเพ่ือนำข<อมูลไปประมวลผลทางคอมพิวเตอรZ









ID Name Gender Age ST-5 Address

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เสี่ยง 445 ม. 2 ต.เขารูปชLาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

002 นางจิตดี งดงาม หญิง 36 เสี่ยง 286/7 ม.1 ต.เนินสงXา อ.แสวงหา จ.อXางทอง

003 นางรXาเริง แจXมใส หญิง 40 ไมXเสี่ยง 16/1 ม.9 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

004 นายสดใส  ใจงาม ชาย 61 ไมXเสี่ยง 86 ม.11 ต.ทุXงหวLา อ.ทุXงสง จ.นครศรีธรรมราช

ID Name Gender Age ST-5 Subdistrict district Province

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เสี่ยง เขารูปชLาง เมืองสงขลา สงขลา

002 นางจิตดี งดงาม หญิง 36 เสี่ยง เนินสงXา แสวงหา อXางทอง

003 นางรXาเริง แจXมใส หญิง 40 ไมXเสี่ยง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

004 นายสดใส  ใจงาม ชาย 61 ไมXเสี่ยง ทุXงหวLา ทุXงสง นครศรีธรรมราช

การย?อยข+อมูล













ค่าสูญหาย (Missing Value)

ลักษณะของปBญหา

-ข,อมูลขาดหาย

สาเหตุท่ีเปGนไปได+

-ไม<มีข,อมูล

-เกิดความผิดพลาดในการกรอกข,อมูล

ID Name Gender Age ST-5 Subdistrict district Province

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เสี่ยง เขารูปชLาง เมืองสงขลา สงขลา

002 นางจิตดี งดงาม หญิง เสี่ยง เนินสงXา แสวงหา อXางทอง

003 นางรXาเริง แจXมใส หญิง 40 ไมXเสี่ยง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

004 นายสดใส  ใจงาม 61 ไมXเสี่ยง ทุXงหวLา ทุXงสง นครศรีธรรมราช

แนวทางการแก>ป@ญหา
- ลบแถว(Sample)ท่ีข3อมูลขาดหาย

- ลบคอลัมน>(Prop)ท่ีข3อมูลขาดหาย
- หาคBาอ่ืนมาใสBแทน เชBน คBาเฉลี่ย (Average or Mean)

คBามัธยฐาน(Median) คBา ฐานนิยม (Mode)



ค่าผดิปกต ิ(Outlier)
ลักษณะของป@ญหา

-ข3อมูลมีคBาผิดปกติไป

จากกลุBมข3อมูล
-ข3อมูลมีคBาไมBตรงกับคBา

ท่ีออกแบบการเก็บไว3
สาเหตุท่ีเปKนไปได>

-ข3อมูลมีความผิดปกติจริง

-เกิดความผิดพลาดในการกรอกข3อมูล

ID Name Gender Age ST-5 Subdistrict district Province

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เสี่ยง เขารูปชLาง เมืองสงขลา สงขลา

002 นางจิตดี งดงาม หญิง 120 เสี่ยง เนินสงXา แสวงหา อXางทอง

003 นางรXาเริง แจXมใส หญิง 40 ไมXเสี่ยง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

004 นายสดใส  ใจงาม Male 61 ไมXเสี่ยง ทุXงหวLา ทุXงสง นครศรีธรรมราช

แนวทางการแก"ปUญหา
ข<อมูลมีความผิดปกติจริง

- ลบข<อมูล

- เก็บข<อมูลไว<หากมีความสำคัญ
เกิดความผิดพลาดในการกรอกข<อมูล

- ลบข<อมูล
- เก็บข<อมูลอีกคร้ัง



ข้อมูลไม่สอดคล้อง (Inconsistent Data)

ลักษณะของปfญหา
-ความไม#สอดคล3องของ

ตัวพิมพ-ใหญ#และตัวพิมพ-เล็ก

เช#น Bangkok , bAngkok

-ความไม#สอดคล3องของข3อมูล

เช#น 2021-10-18 , 10-18-2021
สาเหตุท่ีเป6นไปไดD

-ข3อมูลมาจากหลายแหล#ง

-เกิดความผิดพลาดในการกรอกข3อมูล

ID Name Gender Age ST-5 Subdistrict district Province

001 นายสุขใจ สบายดี ชาย 24 เสี่ยง เขารูปชLาง เมืองสงขลา Songkhla

002 นางจิตดี งดงาม หญิง 36 เสี่ยง เนินสงXา แสวงหา Ang Thong

003 นางรXาเริง แจXมใส หญิง 40 ไมXเสี่ยง สุไหงปาดี สุไหง-ปาดี Narathiwas

004 นายสดใส  ใจงาม ชายย 61 ไมXเสี่ยง สุไหงปาดี สุไหงปาดี narathiwas

แนวทางการแก"ปUญหา
- การตรวจสอบความไม#สอดคล3องและทำการแก3ไข

ของตัวพิมพ-ใหญ#และพิมพ-เล็ก

- การตรวจสอบความไม#สอดคล3องและทำการแก3ไข

รูปแบบของข3อมูล 



WORKSHOP 1

อำนวยการ ยุทธศาสตร1ฯ วิชาการ
• ข"อมูลวัสดุสำนักงาน
• ข"อมูลด"านการเงินการคลัง

• ข"อมูลการใช"รถยนตTราชการ

• ข"อมูลด"านบุคลากร
• ข"อมูลการใช"พลังงาน

• ข<อมูลแผนปฏิบัติการ
• ข<อมูลซึมเศร<าและฆ&าตัวตาย

เขตสุขภาพท่ี 5

• ข<อมูลงานวิจัย
• ข<อมูลความรอบรู<สุขภาพจิต

• ข<อมูลเครือข&ายสุขภาพจิตท่ีได<รับการ
พัฒนา

• ข<อมูลผู<มีความเส่ียงโรค SBSD

• ข<อมูลการให<บริการ BIOFEEDBACK
• ข<อมูลงานสุขภาพจิตตามกลุ&มวัย

• ข<อมูลการดำเนินงานสร<างภูมิคุ<มกัน
ทางใจในชุมชน

ให#คิดชุดข#อมูลท่ีจะนำมาแสดงใน Data Studio



WORKSHOP 2

ให#ออกแบบตารางข#อมูล/แปลงตารางข#อมูลท่ีมีอยู@

ให#พร#อมใช#งานในรูปแบบ ฐานข#อมูล



Data Presentation (รูปแบบการนำเสนอข7อมูล)





ประเภทของขอ้มูลในทาง Visualization

ตัวเลข เช:น อายุ น้ำหนัก ส:วนสูง เช:น แผนก กลุ:มงาน เพศ



ประเภทของที2เหมาะสมต่อการนาํเสนอมุมมอง



ประเภทของที2เหมาะสมต่อการนาํเสนอมุมมอง





Bar Chart



การแสดงสดัส่วนขอ้มูลที2เป็นจริง



การใชสี้ที2เหมาะสม



เขา้เนืCอหา Google DataStudio













Excel file CSV file

Conceptual



การเข+าใช+งาน Google Data Studio มี 3 ขั้นตอน

1. เปYด web browser แล+วทำการ login ด+วย gmail account

2. เรียกเว็บ datastudo.google.com

3. เชื่อต?อกับแหล?งข+อมูล (Connect Database)



ตัวอย:างการเตรียมข"อมูล

ตัวอยLางการเตรียมขDอมูลท่ีมีการกำหนดหัวตาราง (บรรทัดแรกสีเหลือง) และทำใหDขDอมูลมีความตLอเน่ืองแลDว 







ฝ"กปฏิบัติทำ Lab 1







แหลง่ข้อมลูการใช้งาน 

https://support.google.com/datastudio/topic/7019880?hl=en&ref_topic=7570421



แหลง่ข้อมลูการใช้งาน 

https://support.google.com/datastudio/topic/7019880?hl=en&ref_topic=7570421



สLวนกำหนดชื่อชLองขDอมูลท่ีจะสรDางใหมL

สLวนของคำสั่งจัดการขDอมูล



การใชDคำสั่งประมวลผลดDานคณิตศาสตรQ



การใชDคำสั่งดDานการเปรียบเทียบขDอมูล









เตรียมข"อมูลเพื่อทำการ Blending คัดลอกข/อมูล 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNOfZW-anzAL369_YSBXqagL_xiub-MPKWlJLsBD-tk/copy

ข"อมูล ละติจูดและลองจิจูด
เพื่อใช"ในการสร"างแผนท่ีแสดงข"อมูล





กำหนด Field ข"อมูลท่ีใช"ในการเชื่อมโยง



Lab : การสร>างข>อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data)








