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บทคัดยอ  

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) รวบรวมขอมูลที่ใชในการใหบริการสนับสนุนวิจัย 

ประกอบดวย ขอมูลผูใชบริการ Journal Impact Factor  ขอมูลผลงานวิชาการของนักวิจัยที่ปรากฎในฐานขอมูล 

SCOPUS และขอมูลผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิประจํามหาวิทยาลัย (2) เพื่อศึกษาวิธีการนําขอมูลเขาและวิเคราะห

ขอมูลของ Google Data Studio สําหรับนํามาประยุกตใชในการออกแบบบริการสนับสนุนวิจัย ข้ันตอนดําเนินการ

ประกอบดวย (1) ศึกษาขอมูลความเปนไปไดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ (2) รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการใหบริการ

สนับสนุนวิจัย ไดแก ขอมูลที่ผูใชบริการ ขอมูลของนักวิจัยและผลงานที่เผยแพรในฐานขอมูล SCOPUS และขอมูล

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย (3) นําขอมูลเขาโปรแกรม Google Data Studio และทําการวิเคราะห

ขอมูล (4) ปรับปรุงและแกไขขอมูลใหมคีวามถูกตอง (5) นําเสนอขอมูลในเชิงกราฟกดวยโปรแกรม Google Data 

Studio (6) สรุปผลการใชงาน ประเมินผลและวิเคราะหปญหาทีไ่ดจากการทดลองใชงาน ผลการศึกษาทําใหไดแนว

ทางการนํา Google Data Studio มาประยุกตใชสําหรับการทํารายงานวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลสําหรับ

ใหบริการแกนักวิจัย และสามารถนําผลที่ไดมาประกอบการวิเคราะหและออกแบบบริการท่ีเหมาะสมสําหรับการ

ใหบริการสนับสนุนวิจัยตอไป 

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหขอมูล, การนําเสนอขอมูลเชิงกราฟก, บริการสนับสนุนวจิัย, Google Data Studio 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were to ( 1 )  Collect data used to provide research 

support services, comprising Journal Impact Factor user data, academic performance data and 

citations of researchers appearing in SCOPUS database, and university experts/qualifications (2)  

To learn how to import and analyze data from Google Data Studio for application in research 

support services design. The procedure consists of: (1)Studying feasibility data and related literature; 



( 2)  Collect information obtained from research support services, including information that users 

of the service.  Researcher data and results published in the SCOPUS database and university 

experts/qualifiers. (3) Import data into Google Data Studio and analyze data (4) Improve and correct 

data to be accurate ( 5 )  Present data in visualization format with Google Data Studio program ( 6) 

Summary of results of use, evaluate and analyze the problems obtained from the trial. The results 

of the study provide guidelines for applying Google Data Studio for reporting, analyzing and 

presenting data to researchers. And can apply the results from the study for analysis and designing 

suitable services for further research support services. 
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บทนํา  
 บริการสนับสนุนวิจัยของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดใหมีบริการขอมูลแก

ผูใชบริการ เนนนิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย นักวิจัย และบริการขอมูลคา Journal Impact Factor และคา 

Quartile ของวารสาร สําหรับเลือกแหลงเผยแพรผลงานท้ังระดบัชาติและนานาชาติ และใชเปนหลักฐานสําหรับการ

ขอรับรางวัลการตีพิมพจากมหาวิทยาลัยของอาจารย รวมถึงบริการ Citation Analysis ท่ีใหบริการขอมูลดาน

คุณภาพของผลงาน ที่ประกอบดวยจํานวนผลงานและจํานวนการอางอิงผลงานที่เผยแพรในฐานขอมูลตาง ๆ ซึ่ง

บริการเหลานี้ไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 ปจจุบันเทคโนโลยีดานการนําเสนอขอมูลมีความทันสมัยข้ึน ผนวก

กับพฤติกรรมและความตองการของผูใชบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย งานบริการสนับสนุนวิจัย จึงตองมีการ

ปรับปรุงการใหบริการ ท้ังรูปแบบการสงมอบขอมูล และเนื้อหาและวิธีการนําเสนอขอมูล ใหมีความนาสนใจและ

สนองความตองการแกผูใชบริการมากขึ้น ในปงบประมาณ 2565 จึงไดมีการเพ่ิมเติมบรกิารใหมเชิงรุกสําหรบันักวจิยั

โดยเฉพาะ ผนวกเขาไวในโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป และเปนตัวชี้วัดหน่ึงดานจํานวนนวัตกรรมการ

ใหบริการที่เพ่ิมขึ้น โดยมีแผนจัดใหมีบริการ คนหาแหลงตีพิมพบทความระดับชาติและนานาชาติ ผาน e-form และ

ผูรองขอสามารถเลือกกําหนดระดับคุณภาพของวารสารที่มีคุณภาพเพ่ือการตีพิมพได และดําเนินการศึกษาความ

เปนไปไดเพิ่มเติม สําหรับบริการขอมูลดานการวิจัยในลักษณะ visualization ในรูปแบบของรายงาน Dashboard  

ปจจุบันนี้เครื่องมือสําเร็จรูปท่ีนํามาชวยในการนําเสนอขอมูลเชิงกราฟก ซึ่งสามารถแสดงผลใน

รูปแบบ data visualization มีหลายโปรแกรม อาทิ Microsoft Power Bi, โปรแกรม Tableau, โปรแกรมสําหรับ

นําเสนอการวิเคราะหจํานวนการอางอิง เชน CiteSpace โปรแกรม VosViewer เปนตน รวมถึงโปรแกรมวิเคราะห

ขอมูลของบริษัท Google ไดแก Google Analytic, Google Ads และโปรแกรม Google Data Studio แตท้ังนี้

การนําไปใชประโยชน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงานและความถนัดในการใชโปรแกรม สําหรับมหาวิทยาลัย

นเรศวร ไดจัดซื้อผลิตภัณฑจากท้ังของไมโครซอฟตและ Google Education มาใหบริการแกนิสิต อาจารยและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเขาถึงไดผาน User account บนแพลตฟอรมของแตละบริษัท ในดานความ

งายตอการใชงาน สําหรับโปรแกรม Power Bi ถาชํานาญกับการใช Excel จะทําใหงายตอการใชงาน และมี

ความสามารถในการสราง reports ไดมากกวา ขณะท่ี Google Data Studio ใชงานงายและไมตองเรียนรูมาก มี 

interface ท่ีเหมาะกับผูใช สวนการแลกเปลี่ยนขอมูล Power Bi สามารถสงตอขอมูลหรือแชรรายงานเฉพาะกับผูใช 



Power Bi แบบมีคาใชจายเทานั้น แตสามารถแชรลิงกแบบสาธารณะได ขณะที่ Google Data Studio สามารถสง

ตอขอมูลหรือรายงาน ผานการแชรลิ้งคหรืออีเมลใหใครก็ได และสามารถดาวโหลดเปน PDF ได (ปาริชาติ โพธิ

อินทร, 2564) 

Google Data Studio สามารถนําเสนอขอมูลตัวเลขและสถิติตาง ๆ ใหกับองคกร/ธุรกิจ และ

ชวยนําเสนอขอมูลดานการวิจัยที่นักวิจัยตองการ อีกทั้งยังชวยคนหาวิธีการนําเสนอขอมูลท่ีนาสนใจ มาใชใน

งานวิจัยหรือสามารถแปลงขอมูลจากคลังขอมูลที่มีอยูในสถาบันมาประกอบการนําเสนอได (Snipes, 2018) สําหรับ

สวนประกอบของ Google Data Studio มีดังน้ี (Nerdoptimize Team, 2564) 

1. Data Sources เปนคลังเก็บขอมูลที่ดึงมาจากแพลตฟอรมตางๆ เปรียบเสมือนกระดานโลง ท่ี

สามารถนําขอมูลจากแหลงภายนอกมาแปะไวบนกระดานคลาย Post-it โดยใชเครื่องมือชื่อ Connectors เปนตัวดึง

ขอมูลแบบ real time และรองรับการใชงานทุกแพลตฟอรม 

2. Report หรือ Dashboard เปนขั้นตอนตอจากเลือกแหลงขอมูลจาก Data Sources แลว

นํามาทําเปน Report ที่แสดงขอมูลเปนมิติ (Dimensions) หรือแสดงตัวเลข (Metrics)  

จากคุณลักษณะชองโปรแกรม Google Data Studio รวมกับการศึกษาตัวอยางจากฐานขอมูล

หลายแหงที่ใหบริการขอมูลเชิงวิเคราะหสําหรับนักวิจัย เชน ฐานขอมูล SCOPUS หรือ Scival จึงเปนที่มาของ

การศึกษาครั้งนี้ โดยทําการศึกษาวิธีการทํางานของ Google Data Studio และทดลองนําขอมูลเขาโปรแกรม เพ่ือ

พิจารณาถึงขอดีและขอเสียของการใชงาน สําหรับเปนขอมูลในการเลือกแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมในการออกแบบ

บริการแกผูใชตอไป 

  

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือรวบรวมขอมูลที่ใชในการใหบริการสนับสนุนวิจัย ประกอบดวย ขอมูลผูใชบริการ 

Journal Impact Factor ขอมูลผลงานวิชาการของนักวิจัยที่ปรากฎในฐานขอมูล SCOPUS และขอมูลผูเช่ียวชาญ/

ผูทรงคณุวฒิุประจํามหาวิทยาลัย  

 2. เพ่ือศึกษาวิธีการนําขอมูลเขาและวิเคราะหขอมูลของ Google Data Studio สําหรับนํามา

ประยุกตใชในการออกแบบบริการสนับสนุนวิจัย 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 1. ศึกษาขอมูลความเปนไปไดและวรรณกรรมที่เก่ียวของ   

 2. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการใหบริการสนับสนุนวิจัย ประกอบดวย    

2.1 ขอมูลผูใชบริการ Journal Impact Factor ไดแก ชื่อนามสกุล สถานภาพ สังกัด          

2.2 ขอมูลของนักวิจัย ไดแก จํานวนผลงานและจํานวนการอางอิงผลงานที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล SCOPUS   

2.3 ขอมูลผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิประจํามหาวิทยาลัย ไดแก ชื่อนามสกุล สถานภาพ 

สังกัดและความเช่ียวชาญ  

 3. นําขอมูลเขาโปรแกรม Google Data Studio และทําการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการ

ทํางานดังนี ้



3.1 สราง account ผาน Google แลวเขาถึงผานttps://datastudio.google.com/   

3.2 เลือก Interface จาก 3 รูปแบบคือ Report, Data Source และ Explorer 

3.3 สราง Reports โดยเลือกรูปแบบ Dashboard ตามท่ีตองการแสดง หรือเลือก Report 

เปลาจาก Blank Report จากนั้นจะสามารถเลือกขอมูลนําเขาจาก Data Sources ได 

3.4 เมื่อสราง Report แลว สามารถเลือกแหลงขอมูลได Drive Google เชน Google 

Sheets หรือ File Excel ที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอร 

3.5 หลังจากนําขอมูลเขาสูกระดาน Report แลว สามารถเลือกปรับแตง Theme และ 

Layout ไดตามที่ตองการจาก Interface ดานขาง และสามารถเลือกปรบัแตงไดดวยตนเองจาก Customize ทั้งการ

เลือกสีพ้ืนหลังและสีฟอนต รวมถึงเลือกแสดงผลเปนกราฟ หรือแผนภูมิแบบที่ตองการได 

3.6 เมื่อปรับแตงขอมูลบน Report หรือ Dashboard เรียบรอยแลว สามารถเลือกการ

นําเสนอและเผยแพรขอมูลไดทั้งวธีิการ share email ไปยังบุคคลอื่น หรือ Copy link ไปนําเสนอในแหลงอ่ืนๆ เชน 

บนเว็บไซต หรือนําเสนอแบบ Real time บนหนาจอโปรแกรม อีกทั้งสามารถดาวนโหลดออกมาเปนรายงานใน

รูปแบบไฟล PDF ไดดวย 
 

 

ภาพที่ 1. แหลงขอมูลจาก Connector บน Google Data Studio 

 

 



 
 

ภาพที่ 2. แหลงขอมูลจากไฟล Excel 

 

 
 

ภาพที่ 3. แหลงขอมูลบน Google Sheet 

 

 4. ปรับปรุงและแกไขขอมูลใหมีความถูกตอง  

 5. นําเสนอขอมูลในเชิงภาพกราฟกดวยโปรแกรม Google Data Studio  

 6. สรุปผลการใชงาน ประเมินผลและวิเคราะหปญหาที่ไดจากการทดลองใชงาน   

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

                       ผลการดําเนินการ  

 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปขอมูลไดดังภาพตอไปนี ้



ภาพที่ 4. ตัวอยางหนาจอการทํางานบน Dashboard ขอมูลผูใชบรกิารสนับสนุนวิจัย จาก Google Data Studio 

 

 
 

ภาพที่ 5. แสดงตัวอยางการแสดงผลขอมลูรูปแบบ Data visualization บน Google Data Studio 

 

 



 

ภาพที่ 6. ตัวอยางการแสดงผลรายงานของนักวิจัยรายบุคคล ที่ปรากฎในฐานขอมูล SCOPUS 

ภาพที่ 7. แสดงสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจาก Google Data Studio 

 



 อภิปรายผล  

 จากตัวอยางการทดลองนําขอมูลจาก 3 แหลงเขาสูระบบ Google Data Studio  สามารถแสดง

การวิเคราะหขอมูลดังตารางตอไปนี้  

 

ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะหขอมูลจาก 3 แหลงขอมูล เขาสูโปรแกรม Google Data Studio 

แหลงขอมลู 

ขอมูลผูใชบริการ 

Journal Impact Factor 

จากบริการสนับสนนุวิจัย 

ขอมูลของนกัวิจัย 

ที่ปรากฎในฐานขอมลู 

SCOPUS 

ขอมูลผูเชี่ยวชาญ/

ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

เขตขอมูล ชื่อนามสกุล สถานภาพ สังกัด ชื่อนามสกุล จํานวนผลงาน

และจํานวนการอางอิงผลงาน 

ชื่อนามสกุล สถานภาพ สังกัด

และความเชี่ยวชาญ  

ลักษณะของ

แฟมขอมูล 

ข อ มู ล เ ดิ ม จ า ก ร ะ บ บ

ฐานขอมูลการใหบริการชวย

การคนควาที่สําเนาจาก web 

database นํามาจัดเ ก็บใน 

Excel 

ขอมูลที่ Export ออกมาจาก

ฐ า น ข อ มู ล ต น แ ห ล ง  ใ น

รูปแบบ Excel หรือ csv file  

ขอมูลที่สําเนาออกมาจาก web 

database บ น เ ว็ บ ไ ซ ต ก อ ง

บริหารการวิจัยฯ และระบบ 

MIS ของบัณฑิตวิทยาลัย ใน

รูปแบบ Excel  

ผลการนํ า

ขอมูลเขา 

แปลงขอมูลเปน csv comma 

delimited ก อ น  แ ล ว จึ ง

ส ามารถนํ าข อมู ลบน PC  

Upload file เขาระบบได  

นํ า ข อ มู ล เ ข า ไ ด ผ านการ 

Upload file excel ไ ว บ น 

Google Drive เปน Google 

Sheet แลวจึงนําเขาระบบ 

นํ า ข อ มู ล เ ข า ไ ด ผ า น ก า ร 

Upload file บน PC เขาระบบ 

โดยแปลง เปน  csv comma 

delimited  กอน 

ปญหาที่พบ ข อ มู ล จ า ก  File excel 

บางสวนไมครบ ตองตัดออก 

แ ล ะ ข อ มู ล ผู ใ ช บ า ง ส ว น

ลาสมัย เนื่องจากเปนขอมูลท่ี

ใชงานตั้งแตป พ.ศ 2552  

ข อ มู ล จ า ก ฐ า น ข อ มู ล 

SCOPUS มีรายละเอียดมาก

และซับซอน เชนคา Metric  

ตองใชเวลาในการตรวจสอบ

ความถูกตอง 

ขอมูลท่ีไดจากตนแหลง อาจไม

ทันสมัย หรือไมอัพเดท เชน 

สถานภาพทางวิชาการ หรือ

สังกัด รวมถึงขอมูลตนแหลง

บางสวนยังไมเรียบรอย 

วิธีการแกไข ทํ าการ อัพเดทข อมู ลและ

ต ร ว จ ส อ บ ข อ มู ล ใ ห เ ป น

ปจจุบัน และแกไขขอมูลใหมี

ความสมบูรณกอนเขาสูระบบ

หรือใช งานเฉพาะข อมูลที่

สมบูรณ 

คั ด เ ลื อ กข อมู ลที่ มี ค ว าม

สมบูรณมานําเสนอ หรือมี

การปรับแก ไขขอมูลกอน

นําเขาระบบ หรือตรวจสอบ

หลายๆครั้ง 

นําขอมูลมาตรวจสอบเพ่ิมเติม 

และตรวจสอบขอมูลที่อัพเดท

แลวลาสุดจากตนแหลง  

 

 

 

 

 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

 สรุปผล 

 จากการศึกษาโดยการทดลองนําขอมูลเขาสู Google Data Studio พบขอดีและประโยชนของ 

Google Data Studio มีดังนี ้

1. โปรแกรม Google Data Studio ไมเสียคาใชจาย สามารถใชไดฟร ีถามีการจัดเก็บขอมูลบน 

Product ของ Google ไวแลว จะสามารถดึงขอมูลมาไดแบบ real time 

2. สามารถสรางงานนําเสนอที่หลากหลายรูปแบบและสวยงาม งายตอการนําไปใชงาน 

3. สามารถสรุปวิเคราะหขอมูลในลักษณะ real time ได 

4. รองรับขอมูลไดหลายรูปแบบและเขาถึงไดตลอดเวลา ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

5. สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงและแชรขอมูลในรูปแบบตางๆได 

อยางไรก็ตาม การทํางานของ Google data Studio มขีอจํากัด ดังนี ้ 

1. ขอมูลท่ีใชในการนําเขาโปรแกรม ตองมีความสมบูรณกอนการอัพโหลดเขาระบบ โดยตองมี

โครงสรางตามท่ีโปรแกรมกําหนด เชน ขอมูลหัวแถวในตารางไมซ้ํากัน ขอมูลตองมีลักษณะเหมือนกัน เชน ภาษา

เดียวกันทั้งหมด หรือรูปแบบขอมูลตองเปนไฟล csv comma delimited และใช code utf8  

2. หากขอมูลที่นํามาใชไมไดเปน Product ของ Google จะตองเสียคาใชจายเพิ่ม เชน ตองการ

ขอมูลจาก Facebook Ads เพื่อนํามาจัดทํารายงาน เปนตน 

3. การรวมขอมูลดวยการ Combine หรือ Merge ขอมูลเขาดวยกันทําไดยาก เมื่อเทียบกับ 

Microsoft Power Bi ซึ่งเช่ือมโยง Data ไดหลายแหลงมากกวา 

  

 จากผลการศึกษาวิเคราะหวิธีการทํางานของ Google Data Studio ทําใหไดแนวทางการนํา 

Google Data Studio มาประยุกตใชสําหรับการทํารายงานวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลสําหรับใหบริการแก

นักวิจัย ดังน้ี 

1. Google Data Studio เหมาะสําหรับหนวยงานที่มีงบประมาณจํากัดในการจัดซื้อโปรแกรม

วิเคราะหขอมูลท่ีตองมีใบอนุญาต (license) เนื่องจาก Google Data studio เปนโปรแกรมฟรี  

2. ขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติงานของบริการสนับสนุนวิจัย ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติงานและจาก

การแลกเปลี่ยนขอมูลภายในสถาบัน เชน ขอมูลผูใชบริการ ขอมูลนักวิจัย สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหขอมูลไดดี และนําเสนอไดในหลายรูปแบบ  

3. ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหดวย Google Data studio เปนขอมูลเชิงลึกท่ีชวยใหนักวิจัย

สามารถนําไปใชประโยชนในการวเิคราะหผลงาน และนําเสนอรายงานในเชิงยุทธศาสตรสําหรับคณะวิชาหรือจัดทํา

รายงานสําหรับผูบริหารระดับสูงได 

 

 ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการทํางานของ Google Data Studio ทําใหทราบวา การนําเสนอขอมูลดวย 

Google Data Studio สามารถนําไปประยุกตใชกับงานอื่นๆของหองสมุดได อาทิ การจัดทํารายงานขอมูลสถิติ

บริการอ่ืน ๆ เชน รายงานสถิติการยืม-คืนหนังสือ รายงานสถิติการเชาใชบริการหองสมุด รายงานขอมูลผูใชบริการที่



จัดเก็บไวในรูปแบบ Excel ขอมูลผูใชหรือลูกคาที่จัดทําเปนระบบ CRM (Customer Relationship Management)  

รวมถึงสามารถนําขอมูลที่ไดจากระบบอ่ืน เชน ขอมูลผูใชในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ขอมูลเชิงวเิคราะหจากเว็บไซต

ของหองสมุดที่ไดจาก Google Analytic  นํามาประยุกตใชรวมกับ Google Data Studio ได  

 

 การนําไปใชประโยชน 

 จากการศึกษาครั้งน้ี บริการสนับสนุนวิจัยของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดวางแผน

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 ชวงไตรมาสท่ี 3 โดยจะจัดใหมีบริการใหมภายใตบริการสนับสนุนวิจัย ซึ่งเปน

บริการเชิงรุกท่ีเรียกวา “บริการสารสนเทศวิเคราะหสําหรับนักวิจัย” โดยเปดโอกาสใหอาจารย และนักวิจัยที่

ตองการขอมูลเชิงวิเคราะห สามารถสงคํารองขอผานระบบอิเล็กทรอนิกสมายังบริการสนับสนุนวิจัย เพื่อทําการ

รวบรวมขอมูลของนักวิจัยรายบุคคล ทั้งท่ีมีผลงานเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  พรอมจัดทํารายงานรูปแบบ

เชิงกราฟก ซึ่งผูใชบริการสามารถนําไปใชในการจัดทํารายงาน และนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงตอไป นอกจากนี้

แนวทางการศึกษา ยังจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในหนวยงานอื่น ๆ เชน  หนวยงานบริการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของคณะ/ศูนย/สํานักตาง ๆ ภายในสถาบัน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ไดอีกดวย  
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