


เป็นเครื่องมือด้านการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ ที่เรียกว่า Data 
Visualization ในปัจจุบัน และยังเป็นซอฟต์แวร์ประเภท 
Business Intelligence ของบริษัท 
Microsoft อีกด้วย ปัจจุบันบริษัท Microsoft 
น าเสนอซอฟต์แวร์ Power BI 
ทั้งแบบมีค่าใช้จ่าย: Power BI Pro
และแบบใช้ฟรี Power BI Desktop

หน้าที่หลักของ Power BI
วิเคราะห์ข้อมูล และ แสดงผลข้อมูลด้วย
ภาพกราฟต่างๆ ด้วยผลลัพธ์ 
Report & Dashboard 
ภายใต้แนวคิด
การเชื่อมต่อข้อมูล

ส าหรับองค์ความรู้
KM: Power BI Python Integration
ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้
ที่ได้จากการเรียนออนไลน์ในหลักสูตร 
Analyzing and Visualizing Data with 
Power BI ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการ
สอนออนไลน์แบบเปิดของ Edx.org โดย
น าเนื้อส่วนของการน าชุดค าสั่งของภาษา
ไพธอนมาใช้งานร่วมกับ Power BI ทั้งนี้
เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ก าลังศึกษา
การใช้งานซอฟต์แวร์ Power BI ในระดับ
กลาง เพื่อการวิ เคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลด้วยภาพขึ้นสูงต่อไป

เริ่มต้นกันเลย
อันดับแรกติดตั้ง
ติดตั้ง Power BI Desktop กันก่อนเลย
ส าหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อน แต่ส าหรับผู้ที่
ใช้งาน Power BI มาบ้างแล้ว ก็คงจะมีอยู่
ในเครื่องกันแล้ว ส าหรับขั้นตอนการติดตั้ง
ผู้อ่านสามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูล
อื่นๆ ได้

อันดับสอง เตรียมชุดค าสั่ง ไพธอน
KM นี้  ผู้ เ ขี ย นก า หนดข้ อ มู ล ใน รู ป แบบ 
DataFrame ด้วย pandas Package ก าหนด
ข้อมูลจ านวน 5 คอลัมน์   ประกอบด้ วย 
ค อ ลั ม น์ ชื่ อ พ นั ก ง า น  (EmployeeName), 
ยอดขายไตรมาศ 1,2,3 และยอดขายรวม (Q1, 
Q2, Q3, total) เขียนชุดค าสั่ง ดังนี้

raw_data = {'EmployeeName': ['Kannika’,
'Marisa’,'Somchai’,
'Vipawan', 'Jintana'],
'Q1': [4, 24, 31, 2, 3],
'Q2': [25, 94, 57, 62, 70],
'Q3': [5, 43, 23, 23, 51]}

df = pd.DataFrame(raw_data,
columns = ['EmployeeName’,
'Q1', 'Q2', 'Q3'])

df['total'] = df['Q1'] + df['Q2'] + df['Q3']
print(df)

1
2

EmployeeName Q1 Q2 Q3 total
0 Kannika 4 25 5 34
1 Marisa 24 94 43 161
2 Somchai 31 57 23 111
3 Vipawan 2 62 23 87
4 Jintana 3 70 51 124

ผลลัพธ์



3.1 เลือกที่ ไอคน Get Data
3.2 เลือกการเชื่อมข้อมูลแบบ Other
3.3 เลือก Python script
3.4 ยืนยันการเชื่อมข้อมูลด้วยการคลิกที่ปุ่ม Connect
3.5 คัดลอก Python script ในข้อ 2 ลงในช่อง Script
3.6 ยืนยันด้วยการคลิกที่ปุ่ม OK

ด าเนินการ Get Data3

เราก็จะได้ข้อมูลดังรูป

4สร้างกราฟแบบ
Clustered column chart

จะได้กราฟหน้าตาแบบนี ้

4.1   คลิกที่ไอคอนสร้างกราฟแบบ Clustered  column chart
4.2   ก าหนด Axis = Employees Field
4.3   ก าหนด Values ทั้งหมด 4 Fields

- Q1 Field
- Q2 Field
- Q3 Field 
- total Field



บทสรุป

เรามาถึงนางเอกของเรื่องกันแล้ว ต่อไปเป็นการ
เขียนชุดค าสั่งภาษาไพธอนเพื่อสร้างกราฟวงกลม 
แล้วแสดงรายละเอียดของข้อมูลข้าง ๆ  กันกับ
กราฟวงกลมด้วย 

สร้างกราฟด้วยชุดค าสั่ง Python 5
เริม่ได้เลย...

จะปรากฏส่วนของ Python Script Editor

# Library
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas.plotting import table
import matplotlib.font_manager as fm

mycolor = ['pink’,
'plum’,
'hotpink’,
'mediumorchid’,
'blueviolet']

# plot pie chart
ax1 = plt.subplot(121, aspect='equal’)
dataset.plot(kind='pie', y='total’,

ax=ax1, autopct='%1.1f%%',
startangle=45,
shadow=False,
labels=dataset['EmployeeName'],
legend = False,
fontsize=18,
colors=mycolor,
explode = (0.1,0.1,0,0,0,))

ax1.set_title('Total Salse of Employee’,
fontsize=20,fontweight='bold')

# plot table
dataset['Per'] = np.round(df['total'] * 100/np.sum(df['total']),2)
ax2 = plt.subplot(122)
plt.axis('off')
tbl = table(ax2,dataset, loc='center')
tbl.auto_set_font_size(False)
tbl.set_fontsize(15)

plt.show()

5.1 คลิกเลือกสร้างกราฟด้วยสคริปส์ค าสั่งภาษาไพธอน
5.2 พิมพ์สคริปส์ค าสั่งเพื่อสร้างกราฟลงในส่วนของ Python script editor
5.3 คลิก Run สคริปค าสั่ง

จะได้กราฟหน้าตาแบบนี ้

KM นี้เป็นการอธิบายขั้นตอนการน าสคริปส์ค าสั่งภาษาไพธอนมาใช้งานร่วมกับ Power BI ด้วยการ
เขียนค าสั่งภาษาไพธอนสร้างข้อมูลแบบ DataFrame ด้วย pandas Package และเขียนสคริปส์ค าสั่ง
สร้างกราฟด้วย Matplotlib Library ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าผู้อ่านต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไพธอน
และการใช้งานพื้นฐานซอฟต์แวร์ Power BI มาในระดับเบื้องต้นก่อนแล้วอีกด้วย 
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แกไ้ข

RMUTP Data Science
สรา้ง @ชื�อผูใ้ช ้· เว็บไซตเ์พื�อการศกึษา

แกไ้ข สง่ขอ้ความ

เพิ�มเตมิ โปรโมท

เลอืกดกูลุม่ที�จะเขา้รว่ม
คน้หาลกูคา้ใหมแ่ละสรา้งชมุชนดว้ยธรุกจิเชน่เดยีวกบัธรุกจิ
ของคณุ เพจที�เขา้รว่มกลุม่จะมผีูเ้ขา้ชมเพิ�มขึ�นโดยเฉลี�ย
130% ตอ่เดอืน

สาํรวจกลุม่

สรา้งโฆษณา ดทูั �งหมด
คณุตอ้งการขยายธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งไร

เพิ�มจาํนวนผู ้
เขา้ชมเว็บไซต์

แนะนํา

โปรโมทโพสต์
แนะนํา

เพิ�มจาํนวน
ขอ้ความ

รับโฆษณาแบบอตัโนมตัทิี�ปรับใหเ้หมาะกบัแตล่ะบคุคลที�ปรับแตง่เมื�อ
เวลาผา่นไปเพื�อชว่ยใหค้ณุไดผ้ลลพัธท์ี�ดยี ิ�งขึ�น

โฆษณาแบบอตัโนมตัิ

เครื�องมอื Facebook Business ฟรี

เพิ�มการจองเวลานดัหมาย
แสดงบรกิารของคณุและเวลาวา่งเพื�อทําใหผู้ค้นสามารถจอง
เวลานัดหมายได ้

จดังานกจิกรรมออนไลนแ์บบมคีา่เขา้รว่ม
สรา้งงานกจิกรรมออนไลนท์ี�ผูค้นสามารถจา่ยเงนิเพื�อเขา้รว่มได ้

จดัการเพจ
RMUTP Data Science

เพจ

ฟีดขา่ว
8 รายการใหม่

รายการอพัเดต
อพัเดตใหม่

กลอ่งขอ้ความ

App Store สําหรับธรุกจิ

แหลง่ขอ้มลูและเครื�องมอื

จัดการตําแหน่งงาน

การแจง้เตอืน

จัดการรา้นคา้

ขอ้มลูเชงิลกึ

เครื�องมอืการเผยแพร่

ศนูยโ์ฆษณา

คณุภาพของเพจ

แกไ้ขขอ้มลูเพจ
1 รายการอพัเดต

การตั �งคา่
1 รายการอพัเดต

โปรโมท
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28 วนัที�ผา่นมา : 21 ม.ีค. - 17 เม.ย.

ขอ้มลูเชงิลกึ ดทูั �งหมด

จํานวนคนที�เขา้ถงึ 18
31%

การมสีว่นรว่มกบัโพสต์ 5
25%

การกดถกูใจเพจ 5
29%

ต ั�งคา่เพจของคณุใหพ้รอ้มรบัความสาํเร็จ
ดําเนนิการตั �งคา่เพจของคณุใหเ้สร็จสิ�นเพื�อทําใหผู้ค้นบน Facebook
ทราบวา่คณุเป็นธรุกจิที�น่าเชื�อถอื
ดําเนนิการเสร็จแลว้ 10 จาก 13 ขั �นตอน

เสร็จสมบรูณแ์ลว้
สรา้งตวัตนของเพจของคณุ

เหลอือกี 2 ขั �นตอน
ระบขุอ้มลูและการตั �งคา่

เหลอือกี 1 ขั �นตอน
แนะนําเพจของคณุ

เกี�ยวกบั

ป้อนตาํแหนง่ที�ต ั�ง

เพจสําหรับแจง้ขอ้มลูขา่วสาร ความรูด้า้นวทิยาการขอ้มลู (Data
Science)

88 คน ถกูใจสิ�งนี�

89 คนตดิตามเพจนี�

ป้อนเว็บไซต์

ป้อนหมายเลขโทรศพัท์

สง่ขอ้ความ

ป้อนอเีมล

แกไ้ขเวลาทาํการ

เว็บไซตเ์พื�อการศกึษา

แกไ้ขขอ้มลูเพจ

คน้หากลุม่ที�มเีพจเชน่เดยีวกบัของคณุและคนที�อาจสนใจ RMUTP
Data Science

กลุม่ที�แนะนําสาํหรบัเพจของคณุ

ศนูยร์วมหอพัก หอ้งเชา่ อพารท์เมน้ท ์คอนโด หอ้งชดุ
สี ์ ั� ป ศ ้ ่
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สรา้ง ถา่ยทอดสด กจิกรรม

RMUTP Data Science
 · 

ทํา KM มาฝาก เด็ก ๆ ที�กําลงัเรยีน Data Visualization วา่ดว้ยเรื�อง การนํา 
Script ภาษา Python มาใชใ้น Power BI  ตามลงิก ์ 
https://drive.google.com/.../1sgILZev3hB05aRlpzHd.../view...

กด Enter เพื�อโพสต์

14 ชม.

7
จํานวนคนที�เขา้ถงึ

2
จํานวนการมสีว่นรว่ม โปรโมทโพสต์

ถกูใจ แสดงความคดิเห็น แชร์

แสดงความคดิเห็นในชื�อ RMUTP Data Science

RMUTP Data Science
 · 16 เมษายน เวลา 11:18 น.

  1




