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ท ำส ำเนำ Google Sheet
kku.world/copyme



คลิกปุ่ม Make a copy



คัดลอก URL ไปทั้งหมด



Get Data>More…



ค้นด้วยค ำว่ำ Google 
แล้วเลือก Google 

Sheets (Beta)



Paste (Ctrl + V) Google Sheet URL



Log In เข้ำ Google Account ก่อน



คลิกปุ่ม Continue



เจอข้อควำมนี้แสดงว่ำ กลับไป
ท ำงำนต่อใน Power BI ได้เลย



คลิก Connect ได้เลย



เลือก Sheet 
เป้ำหมำย แล้ว
คลิก Load



คลิกปุ่ม Use First Row as Headers



Applied Steps หัวใจของ Query Editor



Transform ด้วยค ำสั่ง Unpivot



หมุน ค ำถำม และ ค ำตอบ จำก Column ลงมำใส่ Row



แยกค ำถำมออกเป็น กลุ่มค ำถำม และ ค ำถำมย่อย หรือ ตัวเลือก
โดยใช้ค ำสั่ง Split Column



โดยแยกด้วย Parameter



BI จะค้นหำ 
delimiter มำ
ให้อัตโนมัติ



ลบ ] ที่อยู่ด้ำนหลัง ค ำถำมย่อย ออก 
ด้วยค ำสั่ง Replace Values…



ใส่ ] ในช่อง Value To Find
ไม่ต้องใส่อะไรในช่อง Replace With



หลังแยกคอลัมน์ จะมีช่องว่ำงหลัง กลุ่มค ำถำมหลัก



ใช้ค ำสั่ง Trim เพื่อลบช่องว่ำงหน้ำหลังข้อควำม



เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ เป็น ค ำถำม และ ตัวเลือก



สร้ำงคอลัมน์ใหม่ โดยกำรแปลง ตัวเลือก ในช่อง 
Value ให้เป็น ตัวเลข

ด้วยค ำสั่ง Conditional Column



เลือกชื่อ
คอลัมน์ที่จะ
ใช้เป็น
คอลัมน์
อ้ำงอิง คือ 
Value จำก
ตัวเลือกที่

เป็นตัวอักษร
ไปเป็น 

ตัวเลข 1-5



เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ จำก Value ให้เป็น ค ำตอบ



เสร็จแล้ว ให้โหลดข้อมูลเข้ำ Power BI
โดยไปที่เมนู Home>Close & Apply>Close & Apply



สร้ำง Visual แรก คือ Card เพื่อ
แสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม



ใส่ กรอบ แบบโค้งมน และ เงำ ให้กับ Card แรก



ท ำส ำเนำด้วยค ำส่ัง Ctrl + C แล้ววำง (Ctrl + V) 
เพื่อสร้ำง Multi-Row Card



ลำก เพศ มำใส่ไว้ข้ำงบน Count of Timestamp



ปรับขนำดฟ้อนทแ์ละสีของ Callout values ให้เหมำะสม 
ปิดกำรแสดง Category labels

และปรับขนำดฟ้อนท์และสีของ Title ให้พอดี



สร้ำง Visual ใหม่ แบบ Clustered column chart ของ Callout values โดยปรับขนำดเหมำะสม 



ลำก ค ำตอบ มำใส่ช่อง Axis ลำก Timestamp มำใส่ช่อง Values โดย
ปรับให้เป็นกำรนับแบบ Count (Distinct) และให้แสดงเป็น %



ลำกตัวเลือกมำใส่ช่อง Small multiples เพื่อให้แสดงตัวเลือก
ค ำถำมเป็น 2 ช่องย่อย



ตรวจสอบกำรเรียงค ำตอบเรียงตำมตวัอักษรของค ำตอบ



ปรับให้จัดเรียงค ำตอบโดยใช้ข้อมูลในคอลัมนค์ะแนนแทนได้
โดยไปที่เมนู Data แล้วคลิกเลือกที่คอลัมน์ 

ค ำตอบ แล้วไปที่ปุ่ม Sort by column ด้วยคอลัมน์คะแนน



กลับมำดูผลลัพธ์ทีเ่มนู Report จะเห็นว่ำจัดเรียงค ำตอบถูกตอ้ง



คัดลอก กรอบ และ เงำ ของ Visual อื่นมำให้ Clustered column chart



สร้ำง Slicer เพื่อแสดงกลุ่มค ำถำม



ปรับ Slicer ให้แสดงแบบ Dropdown



สร้ำง Slicer เพื่อแสดงค ำถำมย่อยหรือ ตัวเลือก



ใส่หัวรำยงำนด้วย Text box แล้วใส่ข้อควำม เปลี่ยนขนำดฟ้อนทแ์ละต ำแหน่งกำรข้อควำม



จัดวำงต ำแหน่งให้สวยงำม ให้สังเกตจะมีเส้นแสดงสีแดงประช่วยได้



ปรับแต่งส่วนของ Y-axis ของ Column chart ในส่วนของ Title เป็น off



ปรับแต่งส่วนของ X-axis ของ Column chart ในส่วนของ Title เป็น off



ปรับแต่งส่วนของ Columns ของ Column chart ในส่วนของ Colors 
ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของข้อมูลท่ีแสดง



เปลี่ยน Format style แบบ Rules โดยก ำหนดให้เทียบค่ำในส่วนของ คะแนน



ถ้ำคะแนนน้อยกว่ำ 50% ให้แสดงสีน้ ำเงินเข้ม ถ้ำ 50% ขึ้นไป ให้แสดงเป็นสีแดงเข้ม



สร้ำง Measure เพื่อแสดง Title ของ Chart ให้เปลี่ยนไปตำมค ำถำมที่เลือกใน Slicer ของ ค ำถำม



DynamicTitle = SELECTEDVALUE('Form Responses 1'[ค ำถำม],
"กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Social Media ") & "ของผู้เข้ำฝึกอบรม"

https://mitchellpearson.com/2020/12/29/dynamically-changing-title-names-in-power-bi/



คลิก Chart เป้ำหมำยแล้วเลือก Format icon>General แล้วไปที่ Title แล้วคลิกที่ปุ่ม fx



เลือก DynamicTitle ไปแสดงแทน



ปรับขนำดของฟ้อนท์และกำรแสดงข้อควำมใหอ้ยูใ่นรูปแบบที่ต้องกำร อำจเลือก Text wrap ให้เป็น on



อำจจะปรับให้มีกำรแสดง Data labels เพื่อให้อ่ำนได้ง่ำยพร้อมปรับขนำดของฟ้อนท้ให้เหมำะสม



อำจแสดง Tooltips ให้แสดงเป็น จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จะช่วยให้เข้ำใจได้ดียิ่งขึ้น



ผลลัพธ์ของ Tooltips ที่แสดง จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม เพิ่มเติมขึ้นมำ



app.powerbi.com



ลงทะเบียน
ก่อน







ตรวจสอบว่ำได้ License 
เป็นอะไรที่นี่















ตรวจสอบว่ำได้
เข้ำ Google 

Account หรือ
ยัง ถ้ำยังให้
คลิกที่ Edit 
credentials



คลิกที่
ปุ่ม 

Sign in



ถ้ำเข้ำระบบ
เรียบร้อยแล้ว 

ให้คลิก 
Continue














