
 

 

 

 

 

  

ทำความรูจ้กักบั 

Looker Studi

เป็นเว็บแอปพลิเคชัน
สำหรับสร้างรายงาน 
และเป็นซอฟต์แวร์ฟรี

จากบริษัท Google ทีร่ีแบรนด์มาจาก
ชื ่อ Data Studio ที่เปิดตัวให้ใช้งาน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  โดยอนุญาต
ให ้ผ ู ้ ใช ้ งานท ี ่ม ีบ ัญช ีการใช ้งานของ Google 
เช ื ่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเพื ่อสร้างแดชบอร์ด 
(Dashboard) และรายงาน (Report) แบบออนไลน์ 
ด้วยข้อมูลดิบ (Raw Data) จากหลายแหล่งข้อมูล
มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของกราฟต่าง ๆ ภายใต้
หลักการที่เรียกว่า การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ 
(Data Visualization) และย ั งสามารถเผยแพร่
รายงานหรือแดชบอร์ดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้
ฟรี การรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์จาก Data Studio เป็น 
Looker Studio ก็เน ื ่องมาจากบร ิษ ัท Google มี
นโยบายควบรวมผลิตภัณฑ์ที่ทำงานคล้ายกันไว้
เข้าด้วยกัน  โดย Google ได้ประกาศตัว Looker 
Studio เมื ่อวันที ่ 11 ตุลาคม 2565 และกำหนด
ทิศทางของ Looker Studio ด้วยการเพิ่มฟังก์ชัน

การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้นกว่าเดิม 
โดยในอนาคต Google จะนำเสนอผลิตภ ัณฑ์
ออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่น Basic และรุ่น Professional 
ซึ ่งว่ากันว่า รุ ่น Basic จะเปิดให้ใช้งานฟรีด้วย
ความสามารถเหมือนกันกับ Data Studio เดิม  
สำหรับรุ่น Professional จะเป็นรุ่นที่คิดค่าบริการ
เป็นรายเดือน และมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที ่มี
ประสิทธิภาพให้สามารถเชื ่อมต่อกับภาษาการ
เขียนโปรแกรม อาทิ ภาษา Python และ R รวมท้ัง
ยังรองรับการพัฒนาโมเดลด้านข้อมูลในศาสตร์
การเร ียนรู ้ เครื ่อง (Machine Learning) อีกด้วย  
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเวอร์ชันฟรีอาจมีเครื ่องมือ
สร้างกราฟ เพื่อนำเสนอข้อมูลไม่มากนัก แต่ก็
สามารถสร้างรายงาน และแดชบอร์ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับการผสานกับข้อมูลที ่ถูก
จ ัดเก ็บด ้วยผลิตภ ัณฑ ์ของ Google เอง อาทิ 
Google Sheet ก็ทำได้โดยง่าย ซึ ่งนับว่า Looker 
Studio เป็นเครื่องมือ (Tool) สำหรับงานด้านการ
นำเสนอข ้อม ูลด ้วยภาพที ่ทรงประสิทธ ิภาพ
เครื่องมือหนึ่งเลยทีเดียว 

 สำหรับในบทน้ีผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การขอใช้งาน Looker Studio รวมท้ังองค์ประกอบ
ของซอฟต์แวร์ หลักการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิชนิดต่าง ๆ  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนารายงาน 
และแดชบอร์ดสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพโดยใช้เครื่องมือ Looker Studio ในบทต่อไป  

วีรวรรณ  จันทนะทรัพย์ 
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2.1  การขอใช้งาน Looker Studio 
อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า Looker Studio เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัท Google เปิดให้บริการแก่ผู้มีบัญชีใช้งาน

ของ Google ได้ใช้งานฟรี โดย Looker Studio เป็นเครื ่องมือออนไลน์ (Online Tool) สำหรับงานด้านการ
นำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) ดังนั้นผู้ท่ีต้องการใช้งานต้องมีบัญชีใช้งานของ Google เสียก่อนจึง
สามารถใช้งานได้ [1] และเมื่อเรามีบัญชีการใช้งานของ Google แล้วก็สามารถขอใช้งาน Looker Studio ได้ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 2-1  รายละเอียดขั้นตอนการขอใช้งาน Looker Studio 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
สำหรับการบรรยายเนื้อหาในหนังสือเล่มน้ีเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในรูปแบบ อธิบายขั้นตอนด้วย
ตัวเลขลำดับพร้อมแสดงรูปภาพประกอบดังน้ันในส่วนของการอธิบายรูปภาพประกอบจะไม่ถูกกำหนดลำดับ ผู้เขียนจะใส่ลำดับ
รูปในกรณีแสดงหน้าจอผลลัพธ์ หรือภาพที่ใช่ภาพประกอบการอธิบายขั้นตอนที่มีลำดับประกอบ 

1.   เปดิบราวเซอรท์ีใ่ชง้าน เขา้สูเ่วบ็ www.google.com 

4. พมิพ ์URL: https://datastudio.google.com/ 

2. ลงชือ่บญัชผีูใ้ชง้านของ Google  

3. ระบุชือ่บญัชแีละรหสัผา่น  

จะปรากฏหนา้จอ UI ของ Looker Studio  

https://datastudio.google.com/
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เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
ก่อนท่ีผู้เขียนจะเขียนบรรยายเนื้อหาการใช้งานซอฟต์แวร์ Looker Studio ผู้เขียนขอมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของ
การกำหนดภาษาในการแสดงผลหน้าจอส่วนต่อประสาน (UI) ของซอฟต์แวร์ Looker Studio กับผู้อ่านก่อนว่า
ผู้เขียนจะบรรยายเนื้อหาในโหมดภาษาไทย ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของ
หนังสือเล่มนี้ หากผู้อ่านอยู่ในโหมดภาษาอื่นผู้เขียนแนะนำให้ผู้อ่านเปลี่ยนโหมดภาษาบัญชีผู้ใช้งาน Google 
[2] เป็นภาษาไทยก่อน มีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  

1. คลกิทีไ่อคอนโปรไฟลบ์ญัชผีูใ้ชง้าน Google 

2. คลกิทีปุ่ม่คำสัง่ Manage your Google Accounts 

3. คลกิทีแ่ถบคำสัง่ Personal info 
   จากนั้นเลือ่น Scroll Bar 
   เพือ่หาสว่นกำหนดภาษา 

4.  คลกิทีแ่ถบคำสัง่  
    Personal info 
    จากนัน้เลือ่น Scroll Bar 
    เพือ่หาสว่นกำหนดภาษา 5. คลกิเพือ่เปลีย่น/เพิม่ภาษา 

6. พมิพภ์าษาไทยเพือ่คน้หา 

7. เลอืกภาษาไทย 

8. คลกิปุม่คำสัง่ Select 
   เพือ่ยนืยันเลอืกภาษาแสดงผล การแสดงผลของ Google  

จะเป็นภาษาไทยตามท่ีกำหนด 
รปูที่ 2-2  รายละเอียดขั้นตอนการปรับแต่งแสดงเมนูภาษาไทย   
              ของบัญชีผู้ใชง้าน Google 
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2.2  ส่วนต่อประสาน (UI) ของ Looker Studio 
  Looker Studio มีส่วนต่อประสานสำหรับผู้ใช้งาน (User Interface) มีความเรียบง่ายมีโครงสร้างการ
นำเสนอแบบโมดูลสไตส์ของ Google โดยแบ่งโมดูลหลักออกเป็น 3 ส่วน [3] คือ  

  ส่วนหัว (หมายเลข 1) ประกอบด้วย ชื ่อผลิตภัณฑ์  กล่องข้อความสำหรับค้นหารายงาน หรือ       
แดชบอร์ด และขวาสุดจะเป็นไอคอนควบคุมการใช้งานซึ่งประกอบด้วย ไอคอนช่วยเหลือ   ตั้งค่า  และ
ไอคอนแอปพลิชันที่เก่ียวข้อง   และบัญชีผู้ใช้งาน  

  ส่วนแถบเมนู (หมายเลข 2 ) เป็นแถบเมนูสำหร ับใช ้งานฟีเจอร ์ต ่าง ๆ ของ Looker Studio 
ประกอบด้วย ปุ่มคำสั่งสร้าง  เป็นปุ่มคำสั่งลัดสำหรับสร้างรายงาน สร้างข้อมูลต่าง ๆ  แถบเมนูคำสั่งล่าสุด 
สำหรับแสดงรายการข้อมูลรายงานล่าสุดที่ผู้ใช้งานได้ดำเนินการเปิดใช้งาน  แถบเมนูคำสั่งแชร์กับฉันสำหรับ
แสดงส่วนรายงานที่ผู้ใช้งานอื่นได้แชร์ให้ใช้งาน  แถบเมนูคำสั่งฉันเป็นเจ้าของ เป็นแถบเมนูสำหรับแสดง
รายการรายงานที่ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ  แถบเมนูคำสั่งถังขยะสำหรับแสดงรายการรายงานที่ ผู้ใช้ดำเนินการ
ลบท้ิงนั่นเอง และเมนแูม่แบบหรือ Templates เป็นเมนูคำสั่งสำหรับแสดงรายการแม่แบบที่ให้ผู้ใช้งานสามารถ
ดาวน์โหลดใช้งานท้ังในส่วนของฟรี และมีค่าใช้จ่าย  

  ส่วนแท็บรายการ (หมายเลข 3) เป็นแท็บรายการที่ทำงานแบบ Interactive กับแถบเมนู (หมายเลข 
2) ข้างต้น โดยแท็บรายการจะแสดงรายการต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกแถบเมนู โดยรายการที่แสดงจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ รายงาน  แหล่งข้อมูล  และนักสำรวจ ซึ่งจะมีปุ่มคำส่ังให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน ซึ่งส่วน
ต่อประสานแถบคำส่ังล่าสุดเป็นหน้าจอส่วนต่อประสานเริ่มต้นสำหรับ Looker Studio อีกด้วย 

  รายละเอียดส่วนต่อประสานสำหรับผู้ใช้งาน (UI) ของ Looker Studio แสดงดังรูป 
 
 

 
 

รปูที ่2-3  องค์ประกอบหน้าจอส่วนต่อประสานของ Looker Studio 
 
 
 

1 

2 

3 
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2.3  หลักการทำงานการนำเสนอข้อมูลด้วย Looker Studio 
  สำหรับหลักการทำงานของ Looker Studio มีข้ันตอนอยู่ 3  ขั้นตอนหลัก [1] ประกอบด้วย 
 
 1. การเชื่อมต่อข้อมูล 

   CONNECT. 
ในการสร้างรายงานด้วยซอฟต์แวร์ Looker Studio เริ ่มต้น
ด้วยการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ โดย Looker 
Studio สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลได้หลากหลายและมากถึง 
800 ชุดข้อมูลจากตัวเชื่อมต่อมากกว่า 710 ตัว ( ธันวาคม 
2565 )  ผ ู ้ อ ่ านสามารถศ ึกษาเพ ิ ่ ม เต ิมจากล ิ งก ์ เว็บ 
https://datastudio.google.com/data [4] 
 

 
 

2. การสร้างภาพข้อมูล 
    VISUALIZE 
เป็นขั ้นตอนนำข้อมูลที ่ได้เชื ่อมต่อมาแปลงให้อยู ่ใน
รูปแบบของภาพซึ่งภาพนั้นหมายถึง กราฟในแบบต่าง ๆ 
ด้วยเครื่องมือของ Looker Studio โดยภาพกราฟต่าง ๆ 
ที่สร้างขึ้นถูกเรียกว่า รายงาน (Report) และแดชบอร์ด 
(Dashboards) ที ่สามารถโต้ตอบกับผู ้ใช้งานได้ ผู ้อ่าน
ส า ม า ร ถ ศ ึ ก ษ า เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ไ ด ้ จ า ก ล ิ ง ก ์ เ ว็ บ 
https://datastudio.google.com/visualization [5] 

 

 
3.  การเผยแพร่และนำเสนอ 
     SHARE 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนำเสนอรายงานที่สร้าง
ข ึ ้น ซ ึ ่ งสามารถนำเสนอ หร ือเผยแพร่ได้ตาม
วัตถุประสงค์ อาทิ แบ่งปันให้กับกลุ่มงาน หรือทีม
พัฒนา เพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบ่งปัน
ให้กับผู้ใช้งานในโลกอินเทอร์ หรือแม้แต่สามารถฝัง
รายงานท่ีสร้างขึ้นลงบนหน้าเว็บเพจใด ๆ ก็สามารถ
ทำได้เช่นกัน  
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2.4  การสร้างรายงานนำเสนอข้อมูลครั้งแรกด้วย Looker Studio 
  ในหัวข้อนี้อธิบายขั้นตอนการสร้างรายงานด้วย Looker Studio โดยดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ 
2.3 ประกอบด้วย การเชื่อมต่อข้อมูล (Connect) การสร้างกราฟข้อมูล (Visualize) และเผยแพร่รายงานที่จดัทำ
ขึ้น (Sharing)  เรามาเริ่มต้นการสร้างรายงานแรกกันตามรูปและคำอธิบายด้านล่างนี้ 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2-4  รายละเอียดขัน้ตอนการสร้างรายงานเป็นครั้งแรก 

1. คลกิทีปุ่ม่สรา้งรายงาน 

2. กำหนดประเทศ 

4. ยอมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลงการใช้งาน 

 3. กำหนดชือ่หนว่ยงานทีส่งักดั 
5. ยนืยันการทำรายการตอ่ 

6. เลอืกตกลงทกุรายการ 
   หากตอ้งการปรบัเปลีย่นกส็ามารถแกไ้ข   
   ไดต้ามรายการดา้นลา่ง 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
หมายเหตุ หน้าต่างเริ่มด้วยการ
สร้างบัญชีให้เสร็จน้ีจะดำเนินการ
เฉพาะการสร้างรายงานครัง้แรก
เท่านั้น และเมื่อดำเนินการใน
หมาย 7 เสร็จส้ิน ให้คลิก
หมายเลข 1 อีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนน้ี 
Google จะปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 

7. ยนืยันการทำรายการตอ่ 
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  2.4.1  การเชื่อมต่อชุดข้อมูล (CONNECT) 
  เมื่อดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเชื่อมต่อกับข้อมูล สำหรับใน
หัวข้อนี้ผู้เขียนใช้ข้อมูลกรณีศึกษาที่ 2 -1 สำหรับการอธิบายการเชื ่อมต่อ สร้างกราฟข้อมูล และเผยแพร่
รายงาน รายละเอียดข้อมูลกรณีศึกษาที่ 2-1 มีดังนี ้

 
 
กรณีศึกษาที่ 2-1 
 

 

กรณีศึกษาที่ 2-1 ใชข้้อมลูการฉีดวัคฉีดป้องกันโรคระบาด  
COVID-19 ในประเทศไทย จากเวบ็ไซต์ Our World Data ลิงก์เว็บ 
https://ourworldindata.org/  [6] 
ลิงก์ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้: 
https://drive.google.com/file/d/1jwxP-
zQ1MrsTtbs3FUQbdGEXzyMQdNyw/view?usp=share_link 

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2564    เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ ถึง 28 ตุลาคม 2564 
รูปแบบไฟล์ CSV File  ชื่อไฟล์ Case2-1_Thailand.csv  
รายละเอียดข้อมูล   จำนวน 8 คอลัมน์ จำนวนข้อมูล 200 รายการ   
รายละเอียดคำอธิบายข้อมูลดังนี้ 
ลำดับ ชื่อคอลัมน์ คำอธิบาย 

1. location ชื่อประเทศ 
2. date วันท่ีบันทึก 
3. vaccine ผู้ผลิต/ชื่อวัคซีน 
4. source_url URL แหล่งข้อมูล 
5. total_vaccinations จำนวนวัคซีนทั้งหมด  
6. people_vaccinated จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 
7. people_fully_vaccinated จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 
8. total_boosters จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 (Boosters) 

 
ให้ผู ้อ่านดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ Case2-1_Thailand.csv  มาเก็บที ่เครื ่องคอมพิวเตอร์ของผู้อ่านแล้ว
ดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูล โดยบนหน้าต่าง เพิ่มข้อมูลลงในรายงาน เลือกเมนู เชื่อมต่อข้อมูล และเลือกการ
เชื่อมต่อด้วยการอัปโหลดไฟล ์ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพนั้น ข้อมูลดิบ (Raw Data) 
เป็นหัวใจสำคัญอย่างมาก นักออกแบบข้อมูลต้องทำ
ความเข้าใจข้อมูลอย่างละเอียด และที่สำคัญต้องมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ด้าน Data Preparation 
เพื่อตระเตรียมข้อมูลให้พร้อมเข้าสู่การแปลงเป็นภาพ 
หรือดำเนินการด้านการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป 

1. คลกิเลอืกหนา้ตา่ง           

2. คลกิเลอืกหนา้ตา่ง           

3. เลอืกการเชือ่มตอ่แบบอปัโหลดไฟล ์
รปูที่ 2-5  รายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมต่อ  
            ข้อมูลแบบอัปโหลดไฟล์ .csv 
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  เมื่อดำเนินการเลือกการเชื่อมข้อมูลด้วยการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากกรณีศึกษา
ที่ 2-1 เราจะดำเนินการอัปโหลดไฟล์ Case2-1_Thailand.csv ที่ได้ดำเนินการดาวน์โหลดจากลิงก์ข้างต้น ซึ่งมี
วิธีการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 2-6  รายละเอียดขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ .csv 

4. คลกิทีปุ่ม่ใหส้ทิธิ ์
   เพือ่ขอรบัสทิธิก์ารเชือ่มตอ่กบั    
   Google Cloud Storage (ใชง้านครั้งแรกเทา่นั้น) 

5. คลกิปุม่คำสัง่ 
   เพือ่อปัโหลดไฟล ์เลอืก    
   ไฟลข์อ้มลู case2-1_Thailand.csv 
    รอจนกวา่ระบบจะดำเนนิการ    
    อปัโหลดไฟลส์ิน้เสรจ็ 

6. คลกิชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการเชือ่ม 

7. คลกิปุม่เพิม่ขอ้มลู 

9. ยนืยันการเพิม่
ขอ้มลูลงในรายงาน 

8. ระบกุารไมแ่สดงหนา้ตา่ง
การแจ้งเตอืนการเพิม่ขอ้มลูเขา้
ไปในรายงาน 
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  เมื่อดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จสิ้น ให้ผู้อ่านพิจารณาข้อมูล และชนิดของข้อมูล (Data Type) ที่ได้
ดำเนินการเชื่อมเพื่อสร้างรายงานว่าถูกต้องหรือไม่ เรามาพิจารณาข้อมูลจากกรณีศึกษา 2-1 กันว่า Looker 
Studio กำหนดชนิดของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ได้ถูกต้องเพียงใด โดยพิจารณาจากรูปของข้อมูลด้านล่างนี้ 

 
รปูที ่2-7  รายละเอียดการตรวจสอบชนิดข้อมูล 

 
จากคำอธิบายพร้อมรูปประกอบข้างต้นพบว่า ข้อมูลกรณีศึกษา 2-1 มีข้อมูล Record Count เพิ่มเข้ามาด้วย ทั้ง
ที่ข้อมูลจาก Data Source ไม่มีคอลัมน์นี้  นั่นคือ Looker Studio เป็นผู้สร้างคอลัมน์นี้ข้ึนมาให้โดยจัดข้อมูลกลุ่ม
นี้เป็น เมตริก (Metric) ค่าเริ่มต้นคือ นับจำนวนแถว (Record Count: AUT) ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดเป็นค่าอื่น ๆ 
ได้ อาทิ  ค่าผลรวม (SUM) ค่าเฉล่ีย (AVG) ค่าต่ำสุด (MIN) ค่ามากสุด (MAX) เป็นต้น ท้ังนี้สัมพันธ์กับมิติข้อมูล
ที่เลือกแสดงอีกด้วย อาทิ หากเลือกมิติข้อมูลที่เป็นชนิดอักษรก็จะไม่สามารถใช้เมตริกหาค่าผลรวมได้ จะใช้ได้
เพียงนับจำนวนแถว หรือจำนวนรายการเท่านั้น 
 
 
 
 

เมื ่อพิจารณาพบว่าชนิดของข้อมูลถูกต้องร้อยละ 90 
อย่างไรก็ตามพบว่าข้อมูล จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 3 
(Boosters) เป็นข้อมูลชนิดอักษร แทนด้วยสัญลักษณ์ 
ABC ดังนั้นเราต้องปรับปรุงชนิดของข้อมูลให้ถูกต้อง  
รายละเอียดขั้นตอนมีดังนี้ 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
สำหรับชนิดข้อมูล (Data Type) ที่ Google Data Studio สนับสนุน ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์เว็บ 
https://support.google.com/datastudio/answer/9514333 
 

1. คลกิไอคอนแกไ้ขแหลง่ขอ้มลู 

2. เลอืกมติิของขอ้มลู 
   ทีต่อ้งการปรบัแก ้

3. แกไ้ขชนดิขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง 

4. แกไ้ขประเภทขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง 
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   2.4.2  การสร้างภาพข้อมูล  (VISUALIZE) 

  เมื ่อเชื ่อมต่อชุดข้อมูลเสร็จจะกลับมายังหน้าจอส่วนต่อประสาน (UI) ส่วนการสร้างรายงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนหัวเครื่องมือ เป็นส่วนกำหนดชื่อรายงาน เมนูบาร์ ไอคอนบาร์ ต่าง ๆ และ ส่วน
ควบคุมการเผยแพร่ และจัดการบัญชีผู้ใช้งาน  Google  (หมายเลข 1) 

ส่วนออกแบบรายงาน เป็นพ้ืนท่ีสร้างกราฟต่าง ๆ ของรายงาน (หมายเลข 2) 
ส่วนควบคุมกราฟข้อมูล เป็นแถบคำสั่ง และเครื่องมือสำหรับกำหนดข้อมูล คุณสมบัติ และ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของกราฟที่ถูกออกแบบในรายงาน โดยในส่วนนี้
จะมีฟังก์ชันที่สัมพันธ์กับวัตถุ หรือกราฟที่ออกแบบ ซึ่งจะแบ่งส่วนการ
ควบคุมและปรับแต่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ คือ หมวดหมู่ข้อมูล และ
หมวดหมู่รูปแบบ (หมายเลข 3) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2-8  หนา้จอส่วนต่อประสาน (UI) การออกแบบรายงาน 

  จากหน้าจอ UI ข้างต้น Looker Studio ได้สร้างกราฟข้อมูลในรูปแบบตาราง (Table) ให้อัตโนมัติ และ
ถือเป็นแผนภูมิเริ่มต้น อันดับแรกก่อนที่จะสร้างแผนภูมิให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อรายงานก่อน โดย Looker 
Studio จะกำหนดชื่อรายงานเริ่มต้นให้คือ รายงานไม่มีชื่อ  ดังนั้นควรเปล่ียนชื่อรายงานก่อน สำหรับกรณีศึกษา
ที่ 2-1 นี้ ให้ผู้อ่านกำหนดชื่อไฟล์รายงาน เป็น รายงานการได้รับวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย ดำเนินการ
ดังนี ้
 
 
 
 
 

1 

2 3 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
สำหรับรายละเอียดการใช้งานในแต่ละฟังก์ชัน  
หรือแต่เมนูในแต่ละส่วนหลัก ผู้เขียนจะอธิบาย 
สอดแทรกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องแต่ละบทของ 
หนังสือเล่มน้ี อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ 
อธิบายรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ข 

1. คลกิทีช่ือ่รายงานเพือ่แกไ้ขชือ่ 

2. พมิพ์ชือ่รายงาน 
รปูที่ 2-9  รายละเอียดขั้นตอนการกำหนดช่ือรายงาน 
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 ตัวอย่างองค์ประกอบของรายงาน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 2-11  ตัวอยา่งรายงานและส่วนประกอบของรายงาน 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
จากที่ผู ้เขียนได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่า การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพนั้นนอกจากข้อมูลที่นำเสนอต้อง
เหมาะสมกับกราฟที่นำเสนอ และข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว ความสวยงาม และดึงดูดความสนใจของ     
ผู้รับข้อมูลนั้นต้องอาศัยศาสตร์ด้านงานศิลป์และการออกแบบ และปัจจุบันก็ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างมาก 
ดังนั ้นองค์ประกอบด้านสี (Color) ตำแหน่ง  (Position) ขนาด (Size) ภาพกราฟฟิก (Photography) และ
รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสรรสร้างรายงานนำเสนอข้อมูล  
ดังนั้นผู้สร้างรายงานจึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้นควบคู่กันกับ
การศึกษาการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ อย่างไรก็ตามการสร้างรายงานก็มีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 3 
ส่วนท่ีทุกครั้งที่สร้างรายงาน ประกอบด้วย 

ส่วนหัวรายงาน เป็นส่วนที่แสดงถึงชื่อของข้อมูลที่กำลังนำเสนอดังนั้นหัวรายงาน
จึงเป็นองค์ประกอบที ่สำคัญอย่างมากในการสร้างรายงาน    
ประกอบด้วย ข้อความชื่อรายงาน ภาพโลโก้ เป็นต้น พื้นที่แสดง
มักอยู่ตำแหน่งซ้ายด้านบน หรือ กลางบนของรายงาน โดยทั่วไป
มักใช้พื้นที่การนำเสนอหัวรายงาน 15% ของรายงานท้ังหมด 

ส่วนกราฟนำเสนอข้อมูล เป็นส่วนภาพกราฟนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งส่วนปฏิสัมพันธ์
ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบ (Interaction) กับรายงาน 

ส่วนท้ายรายงาน เป็นส่วนด้านล่างของรายงาน โดยทั่วไปเป็นการระบุหลักฐาน
อ้างอิง อาทิ ผู้ออกแบบรายงาน หน่วยงานเจ้าของ วัน เดือน ปีที่
สร้างรายงาน รวมทั้งส่วนการใส่ลิงก์เพื่อเชื่อมต่อหน้าถัดไป หรือ
อ้างอิงอ่ืน ๆ โดยท่ัวไปมักใช้พื้นที่ 5-10% ของรายงาน 

รปูที ่2-10  ตัวอย่างแสดง 
องค์ประกอบพ้ืนฐานของ 
รายงานนำเสนอข้อมูล 
ด้วยภาพ             

สว่นหวัรายงาน 

สว่นทา้ยรายงาน 

สว่นกราฟนำเสนอ
ขอ้มลู 
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เรามาเริ่มต้นสร้างกราฟนำเสนอข้อมูล จากกรณีศึกษาที่ 2-1  ตามข้ันตอนดังนี ้
 

การสร้างส่วนหัวรายงาน 
ด้วยการสร้างหัวรายงานมีรายละเอียดวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูที่ 2-12  รายละเอียดขั้นตอนการสรา้งหวัรายงาน 

คลิกที่ปุ่มคำส่ังไอคอนรูปภาพ 
เพื่อแทรกรูปภาพหวัรายงาน 1. คลกิทีปุ่ม่คำสัง่ไอคอนรปูภาพเพือ่แทรกรปูภาพหวัรายงาน 

2. คลกิเลอืกเมนูคำสัง่เพือ่อปัโหลดไฟลห์วัรายงาน 

3. คลกิทีไ่อคอนแทรกขอ้ความหวัรายงาน 

4. พมิพข์อ้ความหวัรายงาน 

5. ปรบัแตง่แบบอกัษรและยอ่หนา้ 
   ประกอบด้วย สีต่าง ๆ ขนาด     
   ชนิดอักษร รูปแบบ การจัดเรียง  
   เปน็ตน้ 

ปรบัสอีกัษร 

ปรบัขนาดอกัษร 

ปรบัชือ่อกัษร 

ปรบัรปูแบบอกัษร 

ปรบัการจัดเรยีงขอ้ความ 

6. ปรบัแตง่พืน้หลงัและเสน้ขอบ 
   ประกอบดว้ยสขีองเสน้ พืน้หลงั  
   และอืน่ ๆ 

ปรบัสพีืน้หลงั 

ปรบัเสน้มมุ ปรบันำ้หนกัส ี

ปรบัสแีละรปูแบบเสน้ขอบ 

ปรบัเงาเสน้ขอบ 

7.  ปรบัตำแหน่ง และขนาดของภาพหวัรายงานในตำแหนง่มุมซา้ยบนของรายงาน 
    และจัดวางขอ้ความหวัรายงานในตำแหน่งกึง่กลางบนของรายงาน 
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การสร้างส่วนท้ายรายงาน 
ด้วยการสร้างส่วนท้ายรายงานมีรายละเอียดวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิเพือ่แทรกเสน้ตรง 
แบง่สว่นทา้ยรายงาน 

คลิกเพือ่แทรกเสน้ตรง 
แบง่สว่นทา้ยรายงาน 

ปรบัแตง่คณุสมบัตเิสน้ 

พมิพข์้อความ 

ปรบัแตง่ 
คณุสมบตัขิ้อความ 

6 
จัดวางเสน้แบง่ทา้ยรายงานในตำแหนง่ดา้นลา่งของรายงาน 
จัดวางขอ้ความทา้ยรายงานในตำแหนง่ซา้ยลา่งของรายงาน 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
จะเห็นได้ว่าวัตถุ หรือเครื่องมือบนรายงาน
เม่ือถูกเลือกใช้จะถูกกำหนดคุณสมบัติเริ่มต้น 
อาทิ สี ขนาด การจัดเรียง ตามค่าของธีม 
และแผนผัง (Them and Layout) ที่กำหนด ซึ่ง 
Google Data Studio ได ้จ ัดเตร ียมธ ีม และ
แผนผังไว้ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งานอยู่พอสมควร 
โดยผู้ใช้สามารถเลือกธีมและแผนผังได้ด้วย
วิธีการดังนี ้ ผ ู ้ ใ ช ้ ง า นส ามา รถ

เล ือกธ ีมท ี ่ต ้องการ
ด้วยการคลิกเลือก 

. . . 

รปูที่ 2-13  รายละเอียดขั้นตอนการสรา้งส่วนท้ายรายงาน 

รปูที่ 2-14  รายละเอียดขั้นตอนการกำหนดสีธีมรายงาน 
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การสร้างแผนภูมิ 
การสร้างข้อมูลด้วยภาพ หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้ดำเนินการเชื่อมต่อมาทำให้เป็นภาพกราฟ หรือ
แผนภูมิต่าง ๆ แล้วนำมาจัดวางบนรายงาน ซึ ่งเป็นพื้นที่โดยประมาณ 80% ของการแสดงผล         
โดยการแทรกเครื่องมือแผนภูมิตลงในรายงานดำเนินการได้ดังนี ้

 
 
 
จะปรากฏเครื่องมือสร้างแผนภูมิ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2-15  รายการเครื่องมือสร้างแผนภูมิพื้นฐานของ Looker Studio 

 
 จากรูปรายการเครื่องมือสร้างแผนภูมิพื้นฐานของ Looker Studio สำหรับให้ผู้ใช้งานได้
เลือกใช้แบ่งออกเป็น 14 หมวด ประกอบด้วย แผนภูมติาราง  ตารางสรปุสถิต ิ แผนภมูอินกุรมเวลา  
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม  แผนภูมิแผนที ่ Google Maps  แผนภูมิภูมิศาสตร์  แผนภูมิเส้น  
แผนภูมิพื้นที่  แผนภูมิกระจายของข้อมูล  แผนภูมิตารางแบบ Pivot  แผนภูมิสญัลักษณ์หัวข้อย่อย 
แผนภูมิทรีแมป และแผนภูมิมาตรวัด อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถเพิ่มเครื่องมือสร้างแผนภูมิ หรือ
กราฟข้อมูลด้วยการเรียกใช้งานแผนภูมิรุ่นทดลองใช้จากชุมชนนักพัฒนา การดำเนินการดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกไอคอนเมนู 
เพิ่มแผนภูมิ จะปรากฏแผนภูมิในกลุ่มต่าง ๆ 

1. คลกิทีไ่อคอนเมน ูเพือ่แสดงเครือ่งมอืสรา้งกราฟเพิม่เตมิชมุชนนกัพฒันา 

2. คลกิเลอืกแผนภูมทิีต่อ้งการเพิม่เตมิ 

รปูที่ 2-16  รายละเอียดขั้นตอน 
การเพิ่มเครื่องมือสร้างแผนภูมิขั้นสูง 
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สำหรับรายละเอียดการใช้งานเครื่องมือสร้างแผนภูมิข้างต้นในแต่ละเครื่องมือ ผู้เขียนได้อธิบาย
อย่างละเอียดในบทที่ 3 สำหรับในบทนี้ผู ้เขียนขออธิบายเครื่องมือการสร้างแผนภูมิตารางข้อมูล (Table) 
สำหรับข้อมูลตัวอย่างกรณีศึกษาที่ 2-1 รายละเอียดในการสร้างแผนภูมิข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การสร้างตารางนำเสนอข้อมูล 
ให้ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลกิเพือ่เพิม่แผนภมูิ             

2. เพิม่แผนภูมติาราง             

3. วาดเครือ่งมอืลงในรายงาน 

4. กำหนดมติิขอ้มลู 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
การปรับความกว้างของคอลัมน์ในแต่ละคอลัมน์ให้
เหมาะสมกับข้อมูล หรือการย้ายตำแหน่งของแผนภูมิ
ตารางข้อมูล ก็สามารถปรับแต่งได้ โดยพิจารณาจาก
สัญลักษณ์ตัวชี ้ของเมาส์ของระบบปฏิบัติการที ่ใช้อยู่ 
ตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์การปรับขนาดความกว้างของ
คอล ัมน ์  และส ัญล ักษณ ์การย ้ ายต ำแหน ่ ง  ของ
ระบบปฏิบัติการวินโดว์  

5. กำหนดจำนวนแถว 
  ตอ่หนา้การแสดงผล 

6. กำหนดขอ้มลูคยี ์
   การจดัเรยีงและ 
   รปูแบบการจัดเรยีง 

7. ปรบัขนาดและตำแหนง่ของแผนภมูิ 

รปูที่ 2-17  รายละเอียดขั้นตอน 
การสร้างแผนภูมิตารางข้อมูลกรณีศึกษา 2-1 
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Looker Studio มีเครื่องมือสำหรับปรับแต่งคุณสมบัติของแผนภูมิแต่ละชนิดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
แผนภูมิแต่ละแบบ ซึ่งเป็นเรื่องของคลาสของวัตถุ สำหรับแผนภูมิตารางในกรณีศึกษาที่ 2-1 กำหนดคุณสมบัติ
พื้นฐานดังนี้ 
 

 
 
 
 
รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติ 
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข 

 

 
คุณสมบัติกฎการแสดงผล อาทิการกำหนดแสดงสี
ของข้อมูลตามเง่ือนไขท่ีต้องการ  เป็นต้น 

 

ส่วนหัวตาราง 

 
 

 
ประกอบด้วย 5 ส่วนดังน้ี 
- กำหนดการแสดง 
- การกำหนดการตัดข้อความของกรณีที่ชื่อคอลัมน์

มีความยาวมากกว่าความกว้างของคอลัมน์ 
- กำหนดสีของตัวอักษร 
- กำหนดขนาดของตัวอักษร 
- กำหนดชื่อของตัวอักษร 

สีตาราง 

 

 
ประกอบด้วยการกำหนดสี 4 ส่วน คือ 
- การกำหนดสีพื้นหลังของหัวตาราง 
- การกำหนดสีของเส้นขอบตาราง 
- การกำหนดสีพื้นหลังของบรรทัดคี่ 
- การกำหนดสีพื้นหลังของบรรทัดคู่ 

ป้ายกำกับตาราง 

 

 
ประกอบด้วยการกำหนด 3 ส่วน คือ 
- กำหนดสีของตัวอักษร 
- กำหนดขนาดของตัวอักษร 
- กำหนดชื่อของตัวอักษร 

เนื้อหาของตาราง 

 

ประกอบด้วย 
- การแสดงเลขกำกับแถว 
- การตัดข้อความกรณีข้อมูลในแต่ละคอลัมน์มี

ความยาวมากกว่าความกว้างของคอลัมน์ 
 
 

  

1. เลอืกแผนภูม ิ

2. เลอืกแถบรปูแบบ 
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ส่วนท้ายของตาราง 

 

ประกอบด้วย 
- การแสดงเลขท่ีหน้า 
- การกำหนดสีเส้นปิดท้ายรายงาน 
- การกำหนดขนาดเส้น 
- การกำหนดรูปแบบของเส้น 

ข้อมูลขาดหาย 

 
 

 
เป็นการแทนค่าการแสดงผลข้อมูลที ่ขาด
หาย (missing value) ซึ่งสามารถกำหนดได้
หลากหลายรูปแบบ 

ขนาด 

 

 
เป ็นการกำหนดการวางข้อม ูลในแต่ละ
คอลัมน์โดยผู้ใช้งานสามารถปรับการจัดวาง
ข้อมูลได้ 3 แบบ คือ ชิดช้าย  กลาง และ    
ชิดขวา  

พื้นหลังและเส้นขอบ 

 
 

ประกอบด้วย 
- การกำหนดสีพื้นหลังตาราง 
- การกำหนดองศาของมุมตาราง 
- การกำหนดน้ำหนักสีพื้นหลัง 
- การกำนหนดสีของเส้นกริดตาราง 
- การกำหนดขนาดเส้นกริดของตาราง 
- การกำนหนดรูปแบบเส้นกริดของตาราง 
- การกำหนดเงาของเส้นกรอบตาราง 

 

ส่วนหัวของแผนภูมิ 

 

เป็นการกำหนดส่วนควบคุมแผนภูมิตาราง  
แทนด้วยสัญลักษณ์    ซึ่งประกอบด้วยการ
ควบคุมการจัดเรียง การรีเซต และส่งออก
ข้อมูล 

 
 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
สำหรับกรณีตัวอย่างท่ี 2-1 ให้ผู้อ่านลองฝึกปรับแต่งคุณสมบัติตารางตามความเหมาะสม และตามความต้องการ  
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  ในขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ การทำงานอยู่โหมด แก้ไข  อย่างไรก็ตามเมื่อได้ดำเนินการสร้าง
แผนภูมิเสร็จส้ินและต้องการ แสดงผลลัพธ์ของรายงานในมุมมองของการนำเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
     
 
 

เรามาลองเข้าสู่โหมดการแสดงรายงานจะได้ผลลัพธ์ดังรูป 

 
รปูที ่2-18  รายงานนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกรณีศึกษาที่ 2-1 

 

 จากรูปรายงานผลลัพธ์ข้างต้น เห็นได้ว่าข้อมูลในคอลัมน์สุดท้าย นำเสนอข้อมูลชื่อ source_url ซึ่งมี
ชนิดของข้อมูล (Data Type) เป็น URL และเมื่อดำเนินการใช้ตัวชี้ หรือ เมาส์ (Mouse) คลิกไปยังรายการข้อมูล
ในแถวใด ๆ จะสามารถลิงก์ไปยังเอกสารเว็บเพจตามตำแหน่ง URL ที่ปรากฏ ซึ่งเป็นหน่ึงในความสามารถของ
รายงานการนำเสนอข้อมูลของ Looker Studio ที ่มีลักษณะเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ (Online 
Interactive)  
 

 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
ผู้อ่านลองฝึกคลิกไปยังตำแหน่งข้อมูลในแต่ละแถวในคอลัมน์ที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลัมน์สุดท้าย ข้อมูล source_url  
เพื่อทดสอบการลิงก์ของตำแหน่งไฟล์เว็บเพจต่าง ๆ 

คลกิเลอืกทีปุ่ม่คำสัง่  แก้ไข เพือ่เขา้สูโ่หมดการแกไ้ขรายงาน 
และปุม่คำสัง่ดังกลา่วจะสวติช ์เปน็ปุม่คำสัง่ ดู  สำหรบัเขา้สูโ่หมดการแสดงผล 
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         2.4.3  การเผยแพร่และนำเสนอ (SHARE)   
          การเผยแพร่และนำเสนอ เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ซึ่งการเผยแพร่
รายงานด้วย Looker Studio สามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการเผยแพร่รายงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ สำหรับกรณีศึกษาที่ 2-1 เราได้ดำเนินการเชื่อมต่อชุดข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันโรค 
COVID-19 ของประชากรในประเทศไทย จากเว็บไซต์ Our World Data เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 
28 ตุลาคม 2564 โดยจัดเก็บในรูปแบบ CSV File และได้ดำเนินการสร้างแผนภูมิตารางข้อมูล เสร็จสิ้น ต่อไป
เป็นการเผยแพร่รายงาน ซึ่งรายละเอียดการเผยแพร่รายงานในแต่ละรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 สำหรับรายละเอียดการแชร์ หรือเผยแพร่รายงานนำเสนอข้อมูลในแต่ละแบบ มีดังนี้ 
   

    การแชร์แบบเชิญบุคคลอื่น 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 2-19  รายละเอียดขั้นตอนการเผยแพรร่ายงานด้วยวิธเีชิญบุคคลอ่ืน 

1. คลกิเมนคูำสัง่ เพือ่แชรแ์บบเชญิบุคคลอืน่ จะปรากฎหนา้ตา่ง 

1. คลกิปุม่คำสัง่รายการ แชร ์ 
   จะปรากฎเมนรูายการรปูแบบการแชร ์

2. รายการแชรห์รอืเผยแพรร่ายงานประกอบดว้ย 5 รปูแบบ 
   - แชรด์ว้ยการเพิม่บคุคลอืน่ที่ตอ้งการผา่น Email Address 
   - แชรด์ว้ยการกำหนดเวลาการสง่ผา่นทาง Email Address 
   - แชรผ์า่นลงิกร์ายงาน 
   - แชรด์ว้ยการฝงัสครปิตค์ำสัง่ เพือ่ทีน่กัพฒันาเวบ็แอปพลเิคชัน 
     สามารถสครปิตไ์ปฝงัไวใ้น HTML File ของเวบ็เพจใด ๆ 
   -  แชร์ดว้ย .PDF File 
 

2. ระบุ Email Address ของบคุคลที่ตอ้งการแชร ์

3. ระบสุทิธิก์ารเขา้ถงึรายงาน (ด ูหรอื แกไ้ข) 

4. กำหนดการแจง้เตอืน 
   ผา่นทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์
   ไปยงัผูถ้กูแชร ์ 5. ยนืยันการแชร ์
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   การแชร์แบบวางกำหนดการส่งอีเมล 
 
 
 
 
 
 
 
 
    การแชร์แบบรับลิงก์รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
    การแชร์แบบรายงานฝัง 
 
 
 
 
 
 
 
    การแชร์แบบดาวน์โหลดรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูที่ 2-20  รายละเอียดขั้นตอนการเผยแพรร่ายงานด้วยวิธีต่าง ๆ 

2. กำหนดคา่พารามเิตอร ์
   เพือ่ปรบัการแชร์
รายงาน 
 

1. คลกิเมนคูำสัง่รับลงิกร์ายงาน จะปรากฎหนา้ตา่ง 

2. คดัลอกลงิก ์เพือ่นำไปเผยแพร ่

2. กำหนดพารามเิตอร ์
   และคดัลอกรหสัคำสัง่   
   เพือ่นำไปฝงัใน Tag HTML File 
เวบ็เพจ 
 

1. คลกิเมนคูำสัง่  
   รายงานทีฝ่ัง 

2. เลอืกหนา้รายงาน 

1. คลกิเมนคูำสัง่ เพือ่วางกำหนดการสง่อเีมลจะปรากฏหนา้ตา่ง ดังนี ้

1. คลกิเมนคูำสัง่  
   รายงานทีฝ่ั่ง 
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2.4.4  การจัดการหน้ารายงาน (Report Management) 
รายงานนำเสนอข้อมูลด้วยภาพบน Looker Studio สามารถมีได้มากกว่า 1 หน้า สำหรับหัวข้อนี้

ผู้เขียนขออธิบายวิธีการเพิ่มจำนวน การกำหนดชื่อรายงานในแต่ละหน้า  การจัดการลิงก์หน้ารายงาน และเรา
จะมาสร้างกราฟแผนภูมิตารางกันต่อ เนื่องจากแผนภูมิตารางยังมีอีก 2 รูปแบบ นอกจากที่ได้นำเสนอใน
เนื้อหาข้างต้น เรามาเริ่มกันต่อเลย 

การเพิ่มจำนวนหน้ารายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             รปูที ่2-21  รายละเอียดขั้นตอนการเพิ่มหน้ารายงาน 

การกำหนดชื่อหน้ารายงาน 
สำหรับการเปล่ียนชื่อหน้ารายงานดำเนินการได้โดยคลิกที่ปุ่มคำส่ัง  
จะปรากฏรายการหน้ารายงาน บนแถบควบคุมด้านขวาของ UI ของ Looker Studio 
โดยหน้ารายงานเริ่มต้นท่ีถูกกำหนดให้อัตโนมัติ คือ หน้าไม่มีชื่อ ซึ่งสามารถแก้ไขเปล่ียนชื่อได้ด้วย 
การคลิกที่ช่ือเดิม แล้วพิมพ์ชื่อใหม่แทนที่ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

• กรณีท ี ่รายงานมีเพ ียงหนึ ่งหน้า และ
ต้องการเพิ ่มรายงานเป็นหน้าที ่ 2 ให้
ดำเนินการคลิกที่เมนูไอคอน ให้สังเกตุว่าปุ่มเมนูไอคอนจะเปล่ียน 

เป็นการควบคุมหน้ารายงาน ซึ่งผู้ใช้ 
สามารถคลิกเพื่อเล่ือนหน้ารายงานได้ 

• กรณีที่รายงานมีหน้ามากกว่า 1 หน้า 
 ให้ดำเนินการดังนี้ 

1. คลกิเมนคูำสัง่ หนา้ 

2. เลอืกเมนู หนา้ใหม ่
    หรอืกดคยีล์ด CTRL+M 

คลกิทีช่ือ่หนา้รายงาน 
แลว้ดำเนนิการพมิพช์ือ่
รายงานใหมล่งไป 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเพิ่มหน้า  
บนแผงคำสั่งควบคุมหน้ารายงาน 
เราสามารถคลิกที่ไอคอนคำสั่ง  
เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ของรายงานได้ด้วยเช่นกัน 
ซึ่งจะมีรายการให้เลือก 4 รายการดังน้ี 
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โดยกำหนดให้เปล่ียนชื่อรายงานหน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 2-22  รายละเอียดขั้นตอนการกำหนดชื่อรายงาน 
 
การสำเนา-ลบ-ซ่อน-ตั้งค่าเป็นหน้าปัจจุบัน การเลื่อนไปยังตำแหน่งหน้าต่าง ๆ  
การดำเนินการกับหน้าของรายงาน ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้จากเมนูคำส่ัง หน้า 
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รปูที ่2-23  รายการเมนูลัดสำหรบัจัดการหน้ารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลกิเมนคูำสัง่ หนา้ 

2. เลอืกเมนูรายการ 
   เพือ่จดัการกบัหนา้รายงาน 

รปูที ่2-24  รายการเมนูลัดสำหรบั   
       คุณสมบัติของรายงานแต่ละหน้า 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนชื่อ
หน้ารายงาน สำเนา ลบ ซ่อน หรือการ
ย้ายตำแหน่งหน้า ดำเนินการได้โดย
คล ิก เมาส ์ ขวาบนหน ้าท ี ่ ต ้ อ งการ       
เพื ่อเรียกเมนูลัด แล้วเลือกเมนูเพื่อ
จัดการกับหน้ารายงาน ดังรูป 

ชือ่รายงานหนา้ที ่1 : รายงานขอ้มลูรวม 

ชือ่รายงานหนา้ที ่2 : การสรา้งแผนภูมติารางในแบบตา่งๆ 
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ในลำดับต่อไปเราจะมาดำเนินการสร้างแผนภูมิตารางกันต่อ โดยแผนภูมิตารางนั้นประกอบด้วยกัน 
3 รูปแบบ คือ        

 

 

 

 

 

 
รปูที ่2-25  รายงานแผนภูมิประเภทแผนภูมิตาราง 

 
รายละเอียดขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 

 อันดับแรกให้ไปที่หน้าที่ 1 ของรายงาน ดำเนินการเลือกส่วนโลโก้ และกล่องข้อความช่ือของรายงาน 
เพื่อดำเนินการคัดลอก และนำมาวางไว้บนหน้าที่ 2  
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2-26  รายละเอยีดขั้นตอนการคัดลอกเครื่องมือระหวา่งหนา้รายงาน 
 
 
 
 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
แผนภูมิ  รูปภาพ เส้น หรืออื่นๆ บนพื้นท่ีรายงาน คือวัตถุ (Object) ซึ่งคุณสมบัติของวัตถุเราสามารถปรับย่อขยาย คัดลอก ลบทิ้ง 
หรือกำหนดคุณสมบัติอื่นได้ ดังจะเห็นได้ว่าจากเนื้อหาข้างต้น เราสามารถเลือก และคัดลอกรูปภาพโลโก้ และกล่องข้อความ          
หัวรายงานมาวางไว้ในหน้ารายงานท่ี 2 ได้ 

ตาราง 

ตารางมแีท่ง 
ตารางมแีผนทีค่วามหนาแนน่ 

เรามาดำเนนิการสรา้งแผนภมูติาราง 
ในแต่ละแบบกนับนหนา้ที ่2 ของรายงานกนั 

1. คลกิเลอืกโลโก ้และหวัรายงาน 
2. คลกิเมา้สข์วา เพือ่แสดงเมนลูดั 
    เลอืกเมนรูายการคดัลอก 
    หรอืกดคยีล์ัด CTRL+C 
   

3. ไปทีห่นา้ที ่2 คลกิเมา้สข์วา เพือ่แสดงเมนลูดั 
    เลอืกเมนรูายการวาง 
    หรอืกดคยีล์ัด CTRL+V 
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ต่อไปเรามาสร้างแผนภูมิตารางกันต่อ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลกิทีเ่มนไูอคอน เพิม่แผนภมูิ 

2. คลกิเลอืกไอคอนแผนภมูตาราง 
   พรอ้มวาดแผนภมูลิงในตำแหนง่ที่ตอ้งการ 
 

3. กำหนดแหลง่ขอ้มลู 

4. กำหนดมติิขอ้มลู 

5. กำหนดเมตรกิ 

7. กำหนดคยี์จดัเรยีง 
   และรปูแบบการจัดเรยีง   

6. กำหนดใหแ้สดงแถวสรปุ 

กำหนดรปูแบบ 

กำหนดข้อมลู 

9. กำหนดประเภทส ี

10. กำหนดกฎ
จัดรปูแบบ 

11. กำหนดสแีละรปูแบบ 
12.บนัทกึกฎ 

8. คลกิไอคอนเพิม่กฎ 

รปูที ่2-27  ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิตารางนำเสนอข้อมูลรายงานหน้าที่ 2 
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รปูที ่2-28  ผลลัพธ์รายงานนำเสนอข้อมูลหน้าที่ 2 กรณีมี 1 แผนภูมิ 
 
 เราได้แผนภูมิตารางที่ 1 นำเสนอข้อมูลผลรวมของการใช้วัคซีนในแต่ละยี่ห้อ ประกอบด้วย ผลรวม
การฉีดในเข็มที่ 1, เข็มที่ 2, เข็มที่ 3 (Boosters) และจำนวนวัคซีนที่ใช้ไปทั้งหมดในคอลัมน์สุดท้าย ซึ่งเราได้
สร้างกฎเพื่อให้คอลัมน์นี้มีสีที่แตกต่าง รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดเรียงตามจำนวนยอดรวมของวัคซีนจากนอ้ย
ไปมาก และให้แสดงผลยอดรวมของการใช้วัคซีนท้ายแผนภูมิตารางอีกด้วย 
 
 ลำดับต่อไปเราจะมาสร้างแผนภูมิตารางที่  2 กันต่อ มีวิธีการดำเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. จดัวาง ตำแหนง่และปรบัขนาดคอลมัน์ทีเ่หมาะสม 

1. คลกิเลอืกแผนภูม ิ

2. คลกิเมาสข์วา เลอืกเมนรูายการคดัลอก 
   หรอื กดคยี์ CTRL+C 

3. คลกิเมาสข์วา บนพืน้วา่งรายงาน 
    เลอืกเมนรูายการ วาง 
   หรอื กดคยี์ CTRL+V 

รปูที ่2-29  รายละเอียด
ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ
ที่ 2 ด้วยวิธีการคัดลอก 
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รปูที ่2-30  รายละเอียดขั้นตอนการปรับเปล่ียนชนิดแผนภูมิตาราง 
 

 
รปูที ่2-31  ผลลัพธ์รายงานนำเสนอข้อมูลหน้าที่ 2 กรณีมี 2 แผนภูมิ 

 
 
 
 

4. คลกิทีไ่คอนแผนภมูบนแผงปรบัแตง่ 

5. จดัวาง ตำแหน่งและปรบัขนาดคอลมันท์ีเ่หมาะสม 

5. คลกิทีแ่ผนภมูิตารางมแีทง่ 

เพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อย 
จากเนื ้อหาการสร้างแผนภูมิมีแท่ง ด้วยการคัดลอก
แผนภูมิตารางที่ 1 แล้วนำมาปรับแต่งบนแผงควบคุมการ
ปรับแต่งแผนภูม ิก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะเพิ่มแผนภูม
ลงในรายงาน เช่นเดียวกันกับการคลิกที ่ไอคอนเพิ่ม
แผนภูมิ แล้วเลือกแผนภูมิมีแท่ง 
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เรามาสร้างแผนภูมิตารางที ่ 3 กันต่อ มีขั ้นตอน
เช่นเดียวกันกับการสร้างแผนภูมิตารางที่ 2 ด้วยการ
คัดลอกแผนภูมิตารางที ่ได้สร้างไว้แล้ว จากนั้น
ดำเนินการปรับแต่งเป็นแผนภูมิตารางมีแผนที่ความ
หนาแน่น  
 

 

 
 
เราจะได้รายงานหน้าที่ 2 มีผลลัพธ์ดังรูป 
 

 
รปูที ่2-32  ผลลัพธ์รายงานนำเสนอข้อมูลหน้าที่ 2 กรณีมี 3 แผนภูมิ 

 
 

จากเนื้อหาบรรยายในบทนี้ ก็พอจะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเครื่องมือนำเสนอข้อมูล
ด้วยภาพ (Data Visualization) ของบริษัท Google ชื่อ Looker Studio กันบ้างแล้ว ที่
สำคัญ Looker Studio เป็นซอฟต์แวร์ที่ Google ให้ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่

ผู้ใช้งานมีบัญชีการใช้งานของ Google ก็สามารถขอใช้งาน Looker Studio ได้ทันที  สำหรับการวิธีการใช้งาน 
Looker Studio นั้นถือว่าง่ายและเป็นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยอยู่แล้ว การสร้างแผนภูมินำเสนอ
ข้อมูลอาจใช้เวลาเพียง 10 นาที ก็สามารถสร้างรายงานท่ีสวยงามพร้อมนำเสนอบนแบบออนไลน์ได้ทันที โดย
หลักการทำงานพื้นฐานในการนำเสนอข้อมูลของ Looker Studio ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การเชื่อมต่อ
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กับชุดข้อมูล (Connect to Data Source) การสร้างแผนภูมิข้อมูล (Visualize Data) และการเผยแพร่ (Share) โดย
ผลงานที่สร้างขึ้นเรียกว่า รายงาน (Report) โดยรายงาน 1 ฉบับสามารถมีหน้าได้มากกว่า 1 หน้า และแต่ละ
หน้าผู้ใช้งานสามารถนำเสนอแผนภูมิข้อมูลได้ตามต้องการ โดยแผนภูมิพื้นฐานท่ี Looker Studio จัดเตรียมก็มี
ให้อย่างเพียงพอ แม้จะมีไม่มากเท่าซอฟต์แวร์ในกลุ่มเดียวอย่างเช่น Microsoft Power BI หรือ Tableau แต่โดย
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแล้ว ก็ถือว่าเพียงพอกับการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานแล้ว นอกจากนั้นในกลุ่มของ
ชุมชนนักพัฒนาเครื่องมือแผนภูมิก็ยังพอมีให้เรียกใช้งานเพิ่มเติมอยู่พอสมควร จุดเด่นของ Looker Studio คือ 
การเชื่อมต่อกับกลุ่มข้อมูล Google Sheet  ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน การประยุกต์ร่วมกันของผลิตภัณฑ์ของ 
Google ก็สามารถทำได้ดี ซึ่งผู้เขียนได้เขียนอธิบายในส่วนนี้ไว้ในบทต่อไป อย่างไรก็ตามในบทนี้ผู้เขียนได้
อธิบายวิธีการสร้างรายงานนำเสนอข้อมูล ด้วยแผนภูมิตารางในแบบต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วย แผนภูมิตาราง 
ที่นำเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง  แผนภูมิตารางแบบมีแท่งแผนภูมินี้มีลักษณะที่คล้ายกับแผนภูมิตารางแต่จะ
มีกราฟแท่งแนวนอนแสดงจำนวนขอ้มูล สำหรับแผนภูมิตารางมีแผนท่ีความหนาแน่นนั้นจะมีลักษณะของการ
ให้น้ำหนักค่าสีแทนจำนวนของข้อมูล โดยข้อมูลที่มีจำนวนมากจะมีน้ำหนักค่าสีที่เข้ม และข้อมูลที่มีจำนวน
น้อยลงมาก็จะมีค่าน้ำหนักสีที่ลดลั่นลงมา ในการกำหนดคุณสมบัติของแผนภูมิข้อมูลสามารถกำหนดได้จาก
แผงควบคุมแผนภูมิ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้ 2 ส่วน คือ ส่วนข้อมูล  และส่วนรูปแบบ โดยส่วนข้อมูล
เป็นส่วนของการกำหนดชุดข้อมูล มิติข้อมูล และเมตริกข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งการกำหนดคีย์ข้อมูลที่สำคัญ 
เช่นการจัดเรียง หรือเงื่อนไขเพิ่มเติม เป็นต้น สำหรับการปรับแต่งส่วนรูปแบบ เป็นการกำหนดคุณลักษณะการ
มองเห็นบนแผนภูมิ เช่น สี อักษร พื้นหลัง การจัดแนวอักษร รวมทั้งการกำหนดรูปลักษณ์ของที่สำคัญของ
แผนภูมิอีกด้วย สำหรับการสร้างแผนภูมิอื่น ๆ ผู้เขียนจะอธิบายไว้ในบทต่อไป สำหรับในบทนี้เป็นเพียงการ
อธิบายหลักการพื้นฐาน เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จัก Looker Studio  
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