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เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลถูกยกระดับให้มีความส�าคัญอย่างมาก และควรน�ามาใช้ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการขับเคล่ือนองค์กรหรือธรุกจิ ซึง่ในปัจจบุนัพบว่ามี Platform/Solution/

Tool มากมายทีถ่กูสร้างออกมาซพัพอร์ตในเร่ืองน้ี หน่ึงในน้ันกค็อื Data Visualization Tool

ในบางคร้ังข้อมูลชุดเดียวกนัยังตีความแตกต่างกนั บางธรุกจิมีการน�าข้อมลูเรยีลไทม์มา

วิเคราะห์ และใช้เป็นองค์ประกอบส�าคญัในการตดัสนิใจตามแนวทาง Business Intelligence 

ในขณะที่ธุรกิจบางรายยังคงบริหารตามสูตรส�าเร็จเดิมๆ เพราะยังมองไม่เห็นศักยภาพของ

การน�าข้อมลูมาใช้ ดังนัน้ ถ้าเราสามารถน�าข้อมูลที่ผูอ้ื่นมองว่าไม่มปีระโยชน์มาสร้างมูลค่า

ให้กบัธรุกจิได้ก่อน เรากจ็ะกลายเป็น “ผู้เปล่ียนเกม” ทีส่ามารถช้ีชะตาให้ธรุกจิด�าเนินไปใน

ทศิทางทีถ่กูต้อง และเอาตัวรอดได้ในอนาคต

เพราะฉะน้ัน “การเปล่ียนข้อมูลให้เป็นโอกาส” จงึเป็นเป้าหมายหลักของโมดูลน้ี โดยใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Power BI ซึง่เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ และน�าเสนอข้อมลู

ส�าหรับธรุกจิที ่ Gartner บริษทัรีเสิร์ชช้ันน�าของโลกยกย่องให้เป็นผูน้�าในด้านน้ีมากว่า 14 ปี

ติดต่อกนั เน้นการพัฒนาทกัษะในการน�าข้อมูลทีมี่อยู่มาสร้างมูลค่าให้กบัตนเอง ธรุกจิ หรือ

องค์กร พร้อมน�าเสนอตัวอย่างทีห่ลากหลาย

นอกจากน้ี ผู้เขียนมีความต้ังใจที่จะท�าให้โมดูลน้ีอ่านง่ายส�าหรับทุกคนที่อาจไม่ใช ่

นักสถติิ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยเปรียบกระบวนการวิชวลภาพเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล

ให้เหมือนกบัการท�าอาหาร อธบิายด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่าย มีภาพประกอบทีชั่ดเจน ซึง่จะช่วยให้

ผู้อ่านเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

กติตพิงศ์ เนียมเจรญิ

ผูเ้ขยีนและเจ้าของเพจ DataProteins

PREFACE



ขอขอบคุณบรรณาธิการ คุณภีรพล คชาเจริญ และทีมงานที่ช่วยเกลาเน้ือหาให้ได ้

บทเรียนทีก่ลมกล่อมย่ิงข้ึน

ขอขอบคณุครูบาอาจารย์ ทีม่อบความรู้ให้กบัผมจนได้เป็นบทเรียนโมดูลน้ีออกมา

และขอขอบคณุผู้อ่านทกุท่าน ทีเ่ลือกบทเรียนโมดูลน้ีเป็นก้าวแรกทีจ่ะน�าทกุท่านเดินทาง

ไปสูย่คุของ “Data-Driven Organization/Business” โดยใช้กลไก Visualization & Storytelling 

with Data มุ่งสู่เป้าหมายทางธรุกจิ



อะไรคือ Visualization คือ การสื่อสารเพื่อเล่าเรื่องโดยใช้การวิชวลออกมาเป็นภาพ

ที่ดึงดูดและเข้าใจง่าย แต่พอเติมค�าว่า “Data” เข้าไปเป็น “Data Visualization” ก็เริ่มมี

ความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน กล่าวคอืเป็นกระบวนการวิชวลภาพโดยใช้ Visualization Tool 

ที่สะท้อนให้เห็นสิ่งที่ข้อมูลเป็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ได้มาซึ่ง Data Insight ที่แม่นย�า 

ชัดเจน เพ่ิมมุมมองทีจ่ะน�าไปสู่การค้นพบส่ิงใหม่ๆ ทีเ่ราไม่เคยรู้มาก่อน น่ันคอืความเข้าใจ

ในทัศนะของผม

หนังสือเล่มน้ี ผู้เขียน กติติพงศ์ เนียมเจริญ เจ้าของเพจ DataProteins เพจทีใ่ห้เทคนิค

ดีๆ ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ซึ่งเป็น Data Visualization Tool ในรูปแบบ

แพลตฟอร์มส�าหรับวิเคราะห์ และน�าเสนอข้อมูลส�าหรับธุรกิจจากไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็น

เจ้าของเดียวกบั Excel ฉะน้ัน เคร่ืองมือทัง้สองตัวจงึเข้ากนัได้ดีอย่างไม่ต้องสงสัย และหาก

ใครมีทักษะทางด้าน Excel มากพอ ก็จะใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้ Power BI

แนวคิดส�าคัญของโมดูลนี้จะเน้นการเรียนรู้ผ่านโปรเซสการท�างาน โดยสอนใช้ค�าสั่ง 

และฟังก์ชนัพืน้ฐานที่จ�าเป็นในแต่ละโปรเซสแบบ Step by Step พอเข้าใจการท�างานแล้วก็

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และผู้เขียนยังเปรียบการท�า Data Visualization ไว้

เหมือนกับการท�าอาหาร จึงท�าให้อ่านง่ายและนึกภาพตามได้ทันที 

หากท่านใดสนใจศกึษาเร่ือง Data Storytelling ซึง่เป็นของคูก่นั เพราะการใช้เคร่ืองมือ 

เป็นอย่างเดียวน้ันยังไม่พอ แต่จะต้องรู้หลักการออกแบบภาพที่ดี การเลือกใช้กราฟที่

เหมาะสม และยงัต้องรู้เทคนคิการเล่าเรือ่งที่หวงัผลได้อีกด้วย แนะน�าให้อ่านโมดลู “DATA 

STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล”

ภีรพล คชาเจริญ

บรรณาธิการ

EDITOR’S NOTE
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เชื่อว่าหลายคนคงอยากสัมผัสหรือมีประสบการณ์ตรงกับการท�า Data Visualization  
แตต่ดิตรงทีว่า่ ปจัจบุนันีม้ ีTools มากมายใหเ้ลอืก จงึตดัสินใจไมไ่ดสั้กทเีพราะการเรยีนรูอ้ะไร
สักอย่างในทุกวันนี้ มักเจอแต่เร่ืองที่มีความซับซ้อน และต้องใช้เวลาเรียนรู้ที่ยาวนานกว่าจะ
เชี่ยวชาญจนสามารถน�ามาใช้ในการท�างานไดจ้ริงๆ ค�าเชิญชวนที่ดจูะสมเหตสุมผลมากที่สุด
คงต้องบอกว่า ถ้าคุ้นเคยกับ Excel อยู่แล้ว และอยากได้จุดเด่นทาง Ecosystem แล้วละก็ 
Power BI น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว

INTRODUCTION

Power BI 
บทน�ำ 



 นับหนึ่งท�ำควำมรู้จักกับ Power BI
Power BI คอื หนึง่ในเครือ่งมอื Data Visualization และ Business Intelligence ทีช่่วยแปลงข้อมลู

จากแหล่งต่างๆ ให้เป็นรพีอร์ตและแดชบอร์ดด้วยภาพวชิวล ซ่ึงเป็นการแปลงข้อมลูให้เป็นชาร์ตทีง่่าย

ต่อการตีความด้วยเวลาสั้นๆ 

Power BI Tools นั้นประกอบด้วยหลายรุ่น ได้แก่ Desktop, Service (SaaS) และ Power BI Apps 

ที่ใช้บนแพลตฟอร์มที่ต่างกัน โดยรุ่น Power BI Desktop จะใช้ส�าหรับท�ารีพอร์ต และมีการใช้ Power BI 

Service (SaaS) ส�าหรับการเผยแพร่รีพอร์ต หรือแดชบอร์ดให้กบัผู้ร่วมงานทางออนไลน์ และใช้ Power 

BI Apps เพื่อเข้าถึงรีพอร์ตและแดชบอร์ดต่างๆ ที่มีการจ�ากัดสิทธิ์การเข้าถึง

Power BI Desktop เป็นเคร่ืองมือตัวหลักในการสร้างภาพวิชวลที่สามารถใช้งานได้โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย เราสามารถเช่ือมต่อกบัแหล่งข้อมูลต่างๆ และสร้างคอลเลกชันภาพวิชวลได้หลากหลายรูปแบบ 
สามารถเผยแพร่ภาพวิชวลที่สร้างเสร็จแล้วไปยัง Power BI Service ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อ

แชร์ให้กบัเพ่ือนร่วมงานระดับต่างๆ ภายในองค์กรหรือลูกค้าภายนอก (มีค่าใช้จ่ายหากพ้นระยะทดลอง

ใช้ 60 วัน) โดยคัดเฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะได้รับ Email แจ้ง Link น�าไปยังรีพอร์ตได้ 

และยังดูภาพวิชวลผ่านมือถือได้ด้วย Power BI Apps โดยผู้พัฒนาจะต้องมีการปรับภาพให้แสดงผลใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับจอมือถือเสียก่อน 

 Power BI แต่ละรุ่นเกี่ยวข้องกับเรำอย่ำงไร

อัพสกิลการวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลด้วย POWER BI 
เรียนง่ายเป็นเร็ว
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ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมา ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญระดับ Developer แต่เป็นผู้ ใช้ทั่วๆ ไปก็สามารถ

ฝึกฝนได้ แต่ถ้าใครที่มีทักษะและประสบการณ์ทางเทคนิคบน Microsoft Excel มาแล้ว ก็จะลดเวลา 
ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้การใช้งาน Power BI ได้มาก เพราะเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการ Transform 

& Clean Data บนตารางข้อมูล Excel

 ล�ำดับขัน้ตอนกำรเริ่มต้นงำ่ยๆ ในทำงปฏิบัติบน Power BI รุ่นต่ำงๆ 

เร่ิมจาก Install โดยค้นหาจาก Google แล้วท�าการติดต้ัง (ขอไม่ลงรายละเอียดเพราะข้ันตอน 
ไม่ยุ่งยาก) ขั้นตอนต่อไปให้ Sign in คือ การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ มาถึงขั้นตอนที่ 3 Launch explore 

UI ให้ส�ารวจหน้าต่างการท�างานของโปรแกรม (User Interface) เพ่ือดูว่าตรงไหนเรียกว่าอะไร เคร่ืองมือ 
ต่างๆ มีอะไรบ้าง ทวัร์ไปเปิดดู Help Online ควบคูไ่ป ในข้ันตอนที ่4 Connect to data เป็นการเช่ือมต่อ 
หรือน�าเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จะเป็นภาคปฏิบัติซึ่งตรงกับบทที่ 2 ของหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านสามารถ

ฝึกท�าตามได้เลยในแบบ Step by Step ส�าหรับขั้นตอนที่ 5 Import data from Excel ใช้ในกรณีที่มี

ตารางข้อมูล Excel อยู่แล้วกส็ามารถโหลดมาใช้ได้เลย แต่ถ้าข้อมูลทีน่�าเข้ามายงัไม่พร้อมส�าหรบัการน�า

ไปวิเคราะห์หรือสร้างภาพวิชวล โดยมากจะต้องผ่านขั้นตอนที่ 6 คือ Transform data (ผู้เขียนขอรวม 

Clean Data ไว้ด้วยเลย) ให้ได้ Information ที่ดีมีคุณภาพเสียก่อน ซึ่งตรงกับบทที่ 3 ของหนังสือเล่มนี้ 

(ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลามากที่สุด เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด การตีความก็จะคลาดเคลื่อน)
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การวิเคราะห์ ้อมูล และน�า ้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจนั้น จะท�าให้องค์กรตัดสินใจบนพ้ืน าน
อง ุรกิจ ดยไม่ได้น�าประสบการณ์ องคนใดคนหนึ่งมาใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้น เครื่องมือ

ในการวิเคราะห์ ้อมูลก็ส�าคัญไม่แพ้กัน ถ้าหากการจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ต้องรอ าย
ไอทีท�าให้เพียงอย่างเดียว อาจจะตัดสินใจได้ช้ากว่าคู่แ ่งทาง ุรกิจ องเรา ซึ่ง Power BI นั้น
เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีเราสามารถใช้งานได้ ดยไม่ต้องรอ ายไอทีเพียงอย่างเดียว สามารถน�า

้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละแผนกมาวิเคราะห์ได้ ดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Power BI

CHAPTER 1

Power BI  
น น ำ

บ ำ ท�ำ ำ ำ



 เข้ำใจ P W  BI ผ่ำนขัน้ตอนกำรท�ำอำหำร
หลายคนอาจก�าลังมองหาเคร่ืองมือทีจ่ะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และคงจะเคยได้ยินช่ือเคร่ืองมือ 

ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “Power BI” และอาจจะมีค�าถามขึ้นมาว่า Power BI คืออะไร บางคนอาจเคยค้นหาใน 

Search Engine แล้ว แต่อาจยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร ผมจะอธิบายให้ งว่า Power BI นั้นคืออะไร และ

จะเปรียบเทียบ Power BI กับการท�าอาหาร ซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงเคยท�าอาหารมาบ้างแล้ว และจะเข้าใจ 

มากขึ้นถ้าผมจะเปรียบเทียบกับสิ่งนี้

 Power BI Process

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP STEP 6 STEP 

อัพสกิลการวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลด้วย POWER BI 
เรียนง่ายเป็นเร็ว
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อาหารจะน่าทานไมใ่ชแ่คร่สชาตอิรอ่ยแต่เพียงอยา่งเดยีว ในส่วน องการจดัวาง การตกแตง่ให้
สวยงาม กม็ส่ีวนในการดงึดดูใหอ้าหารนา่ทานมากยิง่ ึน้ ดงัน้ัน ในบทน้ีจะใหท้า่นผูอ้า่นไดเ้หน็วา่ 
การตกแตง่รายงานใน Power BI ใหน้า่สนใจ และใหเ้กดิความชดัเจน อง อ้มลูใหม้ากที่สุดนัน้ 
มี ัน้ตอนการท�าไดอ้ยา่งไร ดย ึก าผา่น 4 orks op ทีจ่ะชว่ยใหผู้อ้า่นได้ กทกั ะเบือ้งตน้ 
ใหคุ้น้เคยกบั ัน้ตอนพ้ืน าน และมปีระสบการณก์บัการใช ้Power BI ในการสรา้ง Interacti e 
Data Visualization จากงา่ยไปจนถงึซบัซอ้น สามารถดาวน์ หลด Data Sources  Power BI  
Desktop .p ix  ไป กท�าตามได้เลยครับ

CHAPTER 2

Power BI 
บ ำ ำน
ำ ำ นำทำน



  A  P  สรุปแนวทำงกำรเลือกใ ้กรำฟ
ในการแสดงข้อมูลที่มีทั้งตัวหนังสือและตัวเลข เรานิยมแสดงในรูปของกราฟ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้อ่าน

เข้าใจข้อมูลที่น�าเสนอได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากมีกราฟหลายประเภท บางท่านอาจจะสับสนว่า ควร

จะใช้กราฟแบบใด ในหัวข้อน้ีเราจะมาสรุปกนัคร่าวๆ ก่อนว่า กราฟหรือแผนภูมิแบบใดควรใช้กบัข้อมูล

อะไร จะได้เลือกใช้กราฟได้ถูกกับงาน เพื่อให้ข้อมูลอ่านง่ายและท�าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

 สรุปแนวทำงกำรเลือกใ ้กรำฟรูปแบบต่ำงๆ ใน  hart ype 

29

POWER BI 
กั การ กแ ่ง านอาหาร ห้น่า าน



 ค�ำแนะน�ำในกำรเรียนรู้ให้ได้ผลดี

เน่ืองจากการแสดงผลเป็นแบบ Interactive Data Visualization แนะน�าให้ผู้อ่านเปิดไฟล์ Agriculture.bpix 

เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ที่ได้ก่อนว่า หน้าตาและการแสดงผลบนหน้าจอเป็นอย่างไร แล้วค่อยฝึกท�าตาม 

ข้ันตอนทัง้ 4 STEP ซึง่ผู้อ่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด Data Sources & Microsoft Power BI Desktop 

(.pbix) ได้ที่เว็บไซต์ serazu.com โดยใช้ค�าค้นหาด้วยชื่อหนังสือในช่อง Search 

 DA A VIS ALI A I N W S P 2 : 
 กรำฟวิเครำะห์หำพ้ืนที่ที่เหมำะกับกำรปลูกอ้อย

การทีเ่กษตรกรต้องการลงทนุในการปลูกอ้อย ค่าขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยของเกษตรกรไปส่งทีโ่รงงาน

น้ันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง มีผลต่อก�าไรหรือขาดทุนของเกษตรกรได้ ดังน้ัน ก่อนที่เราจะเร่ิมการหา

พื้นที่ส�าหรับปลูกอ้อยนั้น เราก็อาจจะหาพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่ไกลจากโรงงานมากนัก เพราะถ้าหาก

ไกลมากเกินไปก็จะส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่ง จะดีหรือไม่ถ้าเราสามารถน�าข้อมูลจากคณะกรรมการ

อ้อยและน�้าตาล ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลส�าหรับผู้ที่สนใจมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบว่าโรงงานที่รับซื้ออ้อยน้ัน

อยู่ภาคใดและจังหวัดใดของประเทศ จะท�าให้เราสามารถวางแผนในการจัดหาพ้ืนที่ส�าหรับเพาะปลูก

ได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานได้อีกด้วย

ตัวอย่างนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลว่า โรงงานที่รับซื้ออ้อยอยู่ที่ภาคใด จังหวัดใดของประเทศ และ

แต่ละโรงงานรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรเป็นจ�านวนเท่าไร ซึ่งเราต้องการเห็นข้อมูลแต่ละองค์ประกอบ 

(Composition) ของแต่ละโรงงานว่า มีการปลูกที่ภาคใดและจังหวัดใดบ้าง และมีจ�านวนกี่ตันในแต่ละ

โรงงาน
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5.  ตอนนี้กราฟได้เรียงล�าดับอายุจากน้อยไปหามาก โดยอายุมากที่สุดจะอยู่ด้านล่างของกราฟ 

หากต้องการสลับให้อายุน้อยทีสุ่ดไปอยู่ด้านล่างแทน ให้ปรับการเรียงล�าดับในกราฟใหม่ดังน้ี 

 5.1  คลิกที่ More ptions  Sort b   ge เพื่อให้เรียงล�าดับตามอายุ

 5.2 คลิกที่ More ptions  Sort b   Sort descending

5.1

5.2
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จากบทที ่2 ไดแ้สดง ัน้ตอนการดงึ อ้มลู การปรับปรงุ อ้มลูให้พรอ้มใช ้และการท�า Visualization 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้เ ้าใจกระบวนการพ้ืน าน ซึ่งมีหัวใจส�าคัญคือ ความน่าเชื่อถือ อง ้อมูลที่
ตอ้งมาจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถือได ้ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถดุบิชัน้ดใีนการปรงุอาหาร บทนีน้บัวา่มส่ีวนส�าคญั 
อยา่งมาก เพราะกอ่นท่ีเราจะใช้ Data เพ่ือท�า eport  Visualization หรือ Das oar  นัน้ นอกจาก
จะต้องมี ้อมูลท่ีเชื่อถือได้แล้ว ยังต้องปรับแต่ง ้อมูลให้อยู่ใน อร์ม หรือรูปแบบที่เหมาะสม 
เสียก่อน ในบทนีจ้ะเน้นการปรับแตง่ อ้มูลดว้ย Power uery บน ปรแกรม Power BI Desktop 
ทีจ่ะครอบคลมุ 1. การหา อ้มลูดบิ Extract  aw Material  2. การเตรยีม อ้มลูดบิใหพ้รอ้มปรงุ 
Trans orm  ut  S ape  และ 3. การน�า อ้มลูไปใชง้าน oa   Material

CHAPTER 3

Power Query 
ำ

บ ำ



หลงัจากทีเ่ราไดเ้ตรยีม อ้มลูดว้ยการท�า lean Trans orm Data จนได้ อ้มลูเ พาะกจิทีจ่ะ
น�ามาใชง้านแลว้ เปรียบไดก้บัการหัน่เนือ้หัน่ผกัไวใ้หพ้รอ้มเพ่ือน�าไปปรงุเปน็อาหาร แตก่อ่นทีจ่ะ
น�าส่ิงทีเ่ตรยีมไวไ้ปใช ้ยงัมีอกี ัน้ตอนหนึง่ที่ าดเสียมไิด ้นัน่ก็คอื สูตรหรอืวิ กีารปรุงอาหาร  
ตามเมนู องเราให้อร่อย ถ้าจะเปรียบ ั้นตอนนี้ในการท�างานกับ Power BI ก็จะเหมือนกับการ
ท�า Data Mo elin  คลุกเคล้าเครื่องปรุง  และ D  สูตรปรุงสุก  เราก็จะได้ ้อมูลส�าคัญที่
น�าไป Visualize ได้ทันที เหมือนได้อาหารเลิ รสหอมกรุ่นพร้อมลงจากเตา 

CHAPTER 4

Data Modeling & DAX
ำ บ
ำ ำ ำน



กใ ้งำน DA -MIN F N I N

MI  Function คือ งก์ชัน DA  ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Statistical Functions เป็น งก์ชันที่ใช้ในการหา

จ�านวนที่น้อยที่สุด โดยจะส่งคืนค่าที่น้อยที่สุดในคอลัมน์ หรือระหว่างนิพจน์สเกลาร์ 2 นิพจน์

Syntax : 

MIN(<column>)

MIN(<expression1>, <expression2>)

MIN(<ColumnNameOrScalar1> [, Scalar2])

Example: 

= MIN([ResellerMargin]) 

ส่งคนค่า ีน้อย ีสดเพียงค่าเดียว ากคอลัมน์ ี ูกคำานว คอ ResellerMargin

= MIN([TransactionDate])  

ส่งคนคา่ นีอ้ย สีดเพียงคา่เดยีว ากคอลมัน ์TransactionDate มีคีา่วนั แีละเวลา สู รนี งส่งกลั  
วัน ีล่าสด

= Min([TotalSales], [TotalPurchases])

ด้ ลลัพ ์กลั มาค่าเดียวเปนค่า ีน้อย ีสด าก  นิพ น์

Parameter Attributes Description

olumn ame rScalar1 olumn ame  เลือกคอลัมน์ที่ต้องการหาค่าที่น้อยที่สุด
Scalar1  ใส่ค่าแรกที่ต้องการเปรียบเทียบ

Scalar2 ptional Scalar2  ใส่ค่าที่สองที่ต้องการเปรียบเทียบ

เราจะมาท�าความรู้จกัภาษา DA -MI  Function ผ่านแบบฝึก โจทย์คอื เราอยากรู้ว่านักท่องเทีย่ว

ที่เดินทางมาประเทศไทยน้อยที่สุดมีจ�านวนกี่คน ซึ่งสูตรนี้ยังไม่ได้แยกเป็นรายทวีป รายประเทศ หรือ

ราย  โดยอาร์กิวเมนต์ของ งก์ชัน MI  มีดังนี้
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3

4.  สร้างรายงานเพื่อที่จะดูค่าจากการสร้าง Measure

4.1  คลิกที่ Visualizations Pane แล้วเลือก Table (ต้องการ Visualize ในรูปแบบตาราง)

4.2  ลากคอลัมน์ รหัสทวีป จากตาราง นักท่องเที่ยวต่างชาติ มาวางที่ Values

4.3  ลากคอลัมน์ Tourist_Amt จากตาราง นักท่องเที่ยวต่างชาติ มาวางที่ Values

4.4  ลากคอลัมน์ Tourist_Filter จากตาราง นักท่องเที่ยวต่างชาติ มาวางที่ Values

4.5  ลากคอลัมน์ Tourist D จากตาราง นักท่องเที่ยวต่างชาติ มาวางที่ Values

4.1

4.5
4.4
4.3

.2
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หลังจากผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนจนสามารถกลั่นกรองเอา ้อมูลส�าคัญออกมาได้
แล้ว เหมือนว่าเราปรุงอาหารจนได้รส อชาแล้ว เหลือเพียงน�ามาจัดลงจานให้สวยงามน่าทาน
ก็เสิร์ ได้ทันที งานสร้างชาร์ตหรือกรา น้ันต้องใช้ทั้ง าสตร์และ ิลปะการออกแบบเ ้ามา
ช่วย เพราะถ้าเรามี ้อมูลที่ดีแต่เล่าเรื่องไม่เป็น การส่ือสารก็ล้มเหลว เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การ 
Visualize ้อมูลให้เท่ พิสดาร ทันสมัย แต่คือการมองหา าพเป็นตัวแทน ้อมูลได้ าพที่
สะท้อนส่ิงที่ ้อมูลบอกอย่างตรงไปตรงมา าพที่ตีความหมายง่าย ในบทนี้เราจะน�า ้อมูลมา
เล่าเรื่องราวให้น่าสนใจด้วย Visualize ที่เหมาะสม

CHAPTER 5

VISUALIZATION 
ำน



 เรือ V  GIV N ที่ขวำงทำงคลองสุเอซ ให ่แค่ไหน (Infographic)

ขอบคุณภาพจากส�านักข่าวสปริงนิวส์ : www.springnews.co.th/infographic/807296
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แล้วถ้าเป็นการ Visualization ของ Data จะเป็นอย่างไร ผู้เขียนขอน�าภาพ Visualize ของส�านักข่าว 
ThaiPBS ที่รายงานสถานการณ์ COVID-19 ที่เป็นตัวอย่างการน�า Data Visualization มาน�าเสนอใน 
รูปแบบ Infographic ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนว่า อัตราของจ�านวน 
ผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนรวดเร็วเพียงใด และมีจ�านวนมากแค่ไหน สามารถสร้างการรบัรูแ้ละแปลความได้โดยที่

ผู้ได้รับข่าวสารอาจไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ�้าว่า ก�าลังตื่นตัวและกลัวว่าตนเองจะเป็นผู้ติดเชื้อรายต่อไป

 กรำฟแสดงให้เห็นจ�ำนวนผู้ติดเ ื้อโควิดรำยวันใน ่วง 11 วันที่ผ่ำนมำ
สะท้อนให้เห็น 2 มุมมองคือ อัตรำกำรเติบโต ( ate) และขนำด (Volume)

ขอบคุณภาพจากส�านักข่าว ThaiPBS

Data Visualization น้ันจะรันจาก Visualization Tools ทีจ่ดัท�าโดย Data Visualizer แต่ Infographic 

จะรันจาก Graphic Design Tools ทีจ่ดัท�าโดย Designer แต่อย่างไรกต็าม เราสามารถน�าภาพ Visualize 

มาออกแบบเป็นภาพ Infographic ได้ หากต้องการเพิ่มพลังในการสื่อสารข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันนี้มี Data Visualization Tool หลายตัว ส่วนใหญ่จะมี เจอร์เน้นไปในทาง Data Analytic 

เพราะกจิกรรมในโลกโซเชียลมีมากข้ึน การเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลท�าให้เกดิความได้

เปรียบในการแข่งขัน และแปรเปลี่ยนไปเป็น avigator น�าทางธุรกิจ หรือสร้างให้เกิด Business Value 

ใหม่ๆ แต่ก็มีการคิดค้นการ Visualize รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาส�าหรับสาขาเฉพาะทางอื่นๆ ด้วย

233

VISUALIZATION 
ัด าน ห้สวยพร้อมเสิร์



เมือ่เราวชิวล อ้มลูออกมาเปน็ชารต์หรอืกรา ทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้ ัน้ตอนตอ่ไปกค็อื การแชร์
ออกไปให้ผู้เกี่ยว ้องได้เห็น ซึ่งการแชร์ าพวิชวลจะไม่ใช่การแชร์เหมือนกับ าพทั่วๆ ไป
เพราะ าพวชิวลทีไ่ดจ้าก P E  BI นัน้มมีติหิรอืมมุมองทีห่ลากหลายกวา่ หรอือาจเปน็ าพ
เคลือ่นไหวท่ีเลา่เรือ่งได ้จงึเปน็หนา้ท่ี อง Power BI Ser ice ทีจ่ะชว่ยสรา้ง Storytellin  เพ่ือ
ให้เรื่องราวดูมีชีวิตชีวา ทันสมัย และน่าสนใจ เปรียบ ั้นตอนน้ีเหมือนกับการแบ่งปันอาหาร
ให้เพ่ือนร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรส ในบรรยากา ที่เช มายืนท�าอาหารให้ทานถึง ตะ องเรา

CHAPTER 6

POWER BI SERVICE 
บ น ำ  

น ำน



 เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรแบ่งปน

 กระบวนกำรขัน้สุดท้ำย Share eport

สร้ำงบั ีสมัครขอใ ้งำน P W  BI S VI
การสร้างบัญชีส�าหรับการสมัครใช้งาน Power BI Service นั้นจะต้องใช้ Email ที่เป็นในรูปแบบ

องค์กรหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ฟรีอีเมล (Hotmail, Gmail) ในการสมัครใช้งาน 

Power BI Service วิธีสมัครใช้งานมีดังนี้

1.  จากเว็บไซต์ https://powerbi.microsoft.com/en-us/ คลิกปุม Start free

1
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7.  จะพบว่ารพีอร์ต นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิใน Page 1 น้ันไม่ได้ถกูต้ังค่า View ให้เหมาะกบัจอ Mobile 

แนวต้ัง ต้องหมุนจอดูในแนวนอนเท่าน้ัน ให้กดที ่Pages เพ่ือดูลิสต์ทัง้หมดทีมี่ใน Report น้ี 

8.  เลือก Page ame : ทุกประเท  จะเห็น Report แสดงในมุมมอง Mobile อย่างเหมาะสม (เป็น

เพจเดียวที่ถูกตั้งค่าให้เหมาะกับ Mobile เพราะเราตั้งค่าไว้แล้วในบทที่ 5)

9.  แสดงกราฟในมุมมอง Mobile อย่างเหมาะสม

7 8

9
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สรุปท้ำยบท
จะเห็นว่าการแชร์ eport และ Das oar  สมัยใหม่จะกระท�าผ่าน nline Ser ice ไม่ใช่การ Export 
เปน็ าพแลว้ส่งใหก้นัแบบ Manual เมือ่กอ่นทีอ่าจจะใชก้อ็ปป้ไ ลใ์ห้กนั  ส่งผา่นเครือ า่ย  ส่งทาง Email 
เปน็ตน้ แตปั่จจบุนัซึง่เปน็ยคุ อง nline Plat orm เน้นการพั นาระบบบรกิารแบบไมห่ยดุยัง้ จึงเสนอ
บรกิารบนแพลต อรม์ทีจ่ะเ าด ูหรือ Monitor การใชง้าน องเราใน านะลกูคา้แบบเกาะตดิ เพ่ือปรับปรงุ
เปลี่ยนแปลงระบบให้สามารถสนองความต้องการที่เ พาะเจาะจงมาก ึ้น

ดว้ยเหตนุี ้Power BI Ser ice จงึเปน็บรกิารบนแพลต อรม์ทีเ่ า้มาดแูลการ Visualization  S arin  
อย่างเป็นรูป รรม เพ่ือทุกคนจะสามารถเ ้าถึงทรัพยากรอย่างไร้ ีดจ�ากัด เพ่ือวิชวล าพที่ต้องใช้พลัง
ประมวลผลระดับสูง และสามารถเป็นเหมือนกับ Ser er ท่ีเผยแพร่ออนไลน์ให้ทุกคนได้เห็น ดยไม่ต้อง
สร้างระบบและดูแลด้วยตนเอง ซึ่งต้องจ่ายมากกว่า แต่ระบบออนไลน์แพลต อร์ม ดยส่วนใหญ่เราจะ
จ่ายเท่าที่เราใช้ สเกลระบบได้อย่างยืดหยุ่น เพ่ิมลดทรัพยากรได้ อยากเลิกใช้บริการเมื่อไรก็ได้ 

ส�าหรบัในส่วน อง  Microso t Power BI ผูอ้า่นจะตอ้ง ึก าอัตราคา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไ บรกิารตา่งๆ ดว้ย
ตนเอง เพ่ือประเมนิตาม อ้จ�ากดัดา้นงบประมาณ องบริ ัททีท่า่นท�างานอยู ่เพราะตวั รจีะมเีพดานการ
ท�างานทีจ่�ากัด หรอืตวัพรเีมยีม Pro ccount  จะจ�ากัดในเร่ืองเวลา ดยจะปลอ่ยให้เราไดท้ดลองเรยีนรู้ 
การท�างานกับแพลต อร์มเพ่ือดู ีดความสามารถ ตลอดจนการปลักอินรูปแบบการท�างานใหม่น้ีว่า  
จะสามารถยกระดับการแ ่ง ัน ให้ าพลัก ณ์ด้านองค์กรดิจิทัล หรือตอบ จทย์ทาง ุรกิจหรือไม่
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ทำ
ผู้เ ียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะเ ้าใจกระบวนการการท�างาน อง Power BI ได้ละเอียด
มาก ึ้น และหากได้ทดลองใช้งานตาม Practice ต่างๆ ในแต่ละบท ก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้รับทัก ะ
ในระดับพ้ืน าน ดยสามารถน�าความเ ้าใจและทัก ะไป กหัดเพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ ที่เ พาะเจาะจง
มาก ึ้น เช่น สูตร D  ที่มีมากกว่า 2 0 งัก์ชัน ที่ต้อง ึก าที่เกี่ยว ้องกับสายงาน องผู้อ่านเอง  
Trans orm  lean Data ที่ต้อง กหัดให้คล่องแคล่ว เพราะมีความส�าคัญมาก  Visualization  
ที่ยังมีรูปแบบอื่นอีกมากที่ต้องค่อยๆ ึก าไป เป็นต้น 

เมื่อมีประสบการณ์แล้วก็สามารถเรียนรู้ต่อยอดการสร้าง Das oar  เพ่ือพั นาการรวม
กรา ไว้ในหน้าจอเดียว เพ่ือใช้ประ ยชน์ให้ ุรกิจ ับเคลื่อนการตัดสินใจด้วย ้อมูลแบบเรียลไทม์  
ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น สุดท้ายนี้ อให้ผู้อ่านทุกท่านประสบ
ความส�าเรจ็ในเส้นทางการวเิคราะห์ อ้มลูในสาย Data Visualization  Storytellin  wit  Power BI  

อบคุณครับ
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