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แนะนาหล ักสูตร
Power Query คืออะไร ?
Power Query เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช ้สาหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข ้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ
่ ให ้อยูใ่ น
รูปแบบ Database ทีส
่ ามารถใช ้วิเคราะห์ข ้อมูลจากเครือ
่ งมือต่างๆ เช่น Filter, PivotTable, Power Pivot,
Power BI ฯลฯ ได ้ Power Query เป็ นหนึง่ ในเครือ
่ งมือสาหรับสร ้าง Business Intelligence
Power Query เป็ นเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงมากและทางานได ้เร็วอย่างน่าอัศจรรย์
โดยผู ้ใช ้งานไม่จาเป็ นจะต ้องมีพน
ื้ ฐานการใช ้งาน Excel ในระดับสูงแต่อย่างใด ทีส
่ าคัญคือเป็ นโปรแกรม
ที่ Microsoft แจกฟรีสาหรับผู ้ใช ้งาน Excel 2010/2013 แต่สาหรับ Excel 2016 นัน
้ ได ้รวมอยูใ่ นเมนู
คาสัง่ เรียบร ้อยแล ้ว
Power Query เป็ นเครือ
่ งมือสาคัญและจาเป็ นสาหรับผู ้ใช ้งาน PivotTable หรือ Power Pivot หรือการ
สร ้าง Dashboard หรือผู ้ทีต
่ ้องใช ้ข ้อมูลจากระบบ ERP เช่น Oracle, SAP มาทารายงานใน Excel ฯลฯ
Power Query จะช่วยคุณลดเวลาในการทางานได ้เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะถ ้าลักษณะการทางานของ
คุณเกีย
่ วข ้องกับการทางานอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้เป็ นประจา เช่น










ต ้องรวมข ้อมูลจาก Excel หลายๆ ไฟล์มารวมกัน เช่น ไฟล์แต่ละสาขาทีส
่ ง่ เข ้ามา และต ้องการ
ให ้ไฟล์ลงิ ก์กับต ้นทางด ้วย เพือ
่ ให ้ข ้อมูล Update ตลอดเวลา
มีไฟล์ทต
ี่ ้องการใช ้รวบรวมข ้อมูลเป็ นจานวนมาก เช่น ไฟล์ข ้อมูลทีเ่ ก็บแยกตามรายวัน ใน 1
เดือนก็ประมาณ 30 ไฟล์ และต ้องการรวมข ้อมูลจากไฟล์ทงั ้ หมดนีเ้ ข ้าด ้วยกัน
ต ้องใช ้ข ้อมูลจากหลายรูปแบบมารวมกัน เช่น Excel File , Text File, Access Database, SQL
Server, SharePoint List หรือจากเว็บไซต์ และต ้องเสียเวลาเอาข ้อมูลมารวมกันไว ้ใน Excel
มีข ้อมูลทีข
่ นาดใหญ่เกินกว่าที่ Excel จะรับได ้ เช่น Big Data ทีเ่ กิน 1 ล ้านบรรทัด และไม่ม ี
โปรแกรม MS.Access หรือใช ้ MS.Access ไม่เป็ น
ต ้องการลดขนาดของไฟล์ Excel เมือ
่ ทา PivotTable แล ้วมีขนาดใหญ่
ต ้องเสียเวลามาแปลงข ้อมูลอยู่บอ
่ ยๆ เช่น การลบบรรทัดว่างทิง้ การลบบรรทัดของ Header
ของ Report การลบบรรทัด Total ทิง้ หรือการเติมเต็มบรรทัดว่าง การลบเส ้นของ Report ทิง้
การแปลงวันทีใ่ ห ้อยูใ่ นรูปแบบทีถ
่ ก
ู ต ้อง การแปลงตัวเลขทีเ่ ป็ น Text ให ้เป็ นตัวเลข การต ้อง
Sort ข ้อมูลทุกครัง้ เป็ นประจา ฯลฯ ซึง่ เป็ นงานทีเ่ สียซ้าซากและเสียเวลา
ต ้องสร ้างสร ้างคอลัมน์ใหม่เพือ
่ สร ้างสูตรการคานวณจากข ้อมูลเก่าเป็ นประจา และอยากให ้สูตร
Automatic Copy อัตโนมัตเิ มือ
่ มีบรรทัดเพิม
่ ขึน
้
ต ้องการลิงก์ข ้อมูลหลาย Table เข ้าด ้วยกัน แต่ไม่อยากใช ้ VLOOKUP เช่น การลิงก์ข ้อมูลของ
ื่ ลูกค ้า ซึง่ ชือ
่
Customer ID ทีถ
่ ก
ู เก็บในใน Transaction มีแต่เฉพาะ Customer ID แต่ไม่มช
ี อ
ของลูกค ้าถูกเก็บไว ้ใน Table Customer

Copyright by NTinfonet Co., Ltd.

หน ้า 1/2




ต ้องดึงข ้อมูลจากระบบ ERP เช่น SAP มาลงใน Excel แล ้วต ้องมาเสียเวลา Reformat ข ้อมูล
ทุกๆ ครัง้ เพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถใช ้งานได ้อย่างถูกต ้อง
และงานอืน
่ ๆ ทีต
่ ้องเสียเวลาในการแปลงข ้อมูลเพือ
่ ให ้อยูใ่ นรูปแบบทีส
่ ามารถวิเคราะห์ได ้

ปั ญหาของการเสียเวลาทางานซ้าซากเหล่านี้จะหมดไปทันที เพียงแค่คณ
ุ ใช ้ Power Query เท่านัน
้
เพราะ Power Query จะสร ้างเงือ
่ นไขต่างๆ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน
้ ในการใช ้งานเพียงแค่คลิก Refresh
เท่านัน
้ ข ้อมูลจะถูก Update จากแหล่งต ้นทางให ้อยูใ่ นรูปแบบทีค
่ ณ
ุ ต ้องการได ้ทันที
ในการอบรมหลักสูตรนี้ทางบริษัทฯ จะสอน Power Query ตัง้ แต่พน
ื้ ฐานการใช ้งานจนถึงระดับสูง แบบ
เจาะลึกเพือ
่ ให ้คุณเข ้าใจการทางานทุกขัน
้ ตอนได ้อย่างถูกต ้อง สอนโดย อ.สมชัย ชัยสกุลสุรน
ิ ทร์
้ นากว่าพันบริษัท
(Microsoft Certified Specialist) ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์สอนมากว่า 20 ปี ให ้กับบริษัทชัน
และเป็ นทีป
่ รึกษาในการพัฒนาระบบงาน Excel ให ้กับบริษัทฯ ต่างๆ มากมาย พร ้อมกับตัวอย่างของ Case
Study ของการประยุกต์ใช ้งาน Power Query เพือ
่ ให ้ทางานได ้อย่างแท ้จริง

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร








เรียนรู ้หลักการทางานของ Power Query
่ มต่อข ้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
เรียนรู ้วิธก
ี ารสร ้างการเชือ
เรียนรู ้การแปลงข ้อมูลให ้อยูใ่ นรูปแบบทีส
่ ามารถใช ้วิเคราะห์ได ้
เรียนรู ้การ Consolidate ข ้อมูลเข ้าด ้วยกัน
เรียนรุ ้การสร ้าง Link ระหว่าง Table เข ้าด ้วยกัน
ั่ ต่างๆ ของ Power Query
เรียนรู ้การใช ้ฟั งก์ชน
เรียนรู ้เทคนิคและการแก ้ไขปั ญหาทีต
่ ้องพบในการใช ้งาน

้ หาการอบรม
เนือ















การติดตัง้ โปรแกรม Power Query
การ Import ข ้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากเข ้าสู่ Power Query ได ้แก่ Workbook ทีใ่ ช ้งานอยู่
ไฟล์ Excel, Text File/CSV, MS.Access, SQL Server, SharePoint List, Web หรือการ
Import ไฟล์ทงั ้ Folder
การใช ้งาน Query Editor
การ Refresh ข ้อมูล และการปรับแต่งรูปแบบการ Refresh เช่น Refresh ทุกกีน
่ าที หรือ
Refresh เมือ
่ เปิ ดไฟล์ทน
ั ที
การแปลงข ้อมูลในลักษณะต่าๆ เช่น การซ่อนบรรทัดข ้อมูลทีไ่ ม่ต ้องการ การสร ้างเงือ
่ นไขซ่อน/
่ และ
แสดงเฉพาะข ้อมูลทีต
่ ้องการ การกระจายข ้อมูลออกเป็ นคอลัมน์ เช่น การแยกข ้อมูลของชือ
่ และนามสกุลคนละคอลัมน์ ฯลฯ
นามสกุลทีป
่ ้ อนเข ้ามาในช่องเดียวกัน ให ้เป็ นชือ
การแปลงข ้อมูลทีก
่ ระจายในแนว Row ให ้เป็ นแนว Column ในรูปแบบ Database Format
การแปลงตัวเลขทีเ่ ป็ น Text ให ้เป็ นตัวเลขทีค
่ านวณได ้
การ Group ข ้อมูล เช่น การวมยอดขายสินค ้าเดียวกันทีเ่ กิดขึน
้ ในวันเดียวกันของแต่ละสาขาให ้
เป็ นยอดรวมวันเดียว
การเปลีย
่ นค่าของข ้อมูล เช่น การเปลีย
่ นค่า Error ให ้เป็ นค่าว่างเปล่า ฯลฯ
การจัดเรียงข ้อมูลใหม่
การ Merge และ Split ข ้อมูล
การ Consolidate ข ้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น จากหลายๆ เซล หรือหลายๆ ชีต หรือหลายๆ ไฟล์
หรือรวมข ้อมูลจากหลายๆ รูปแบบมารวมกัน เช่น จาก Excel File, Text File, Access File, Web
การสร ้าง Link หลายๆ Table เข ้าด ้วยกัน โดยไม่ต ้องใช ้ VLOOKUP
การสร ้างฟิ ลด์คานวณใน Power Query

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ






ผู ้ทีต
่ ้องการใช ้ข ้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ เช่น ผู ้ใช ้งาน PivotTable, PowerPivot, Power BI,
Tableau, Dashboard ฯลฯ
ผู ้ทีท
่ างานด ้าน Financial Analysis หรือ Data Analysis
ผู ้ทีร่ วมข ้อมูลจากหลายๆ ไฟล์เข ้าด ้วย
ผู ้ทีใ่ ช ้งานระบบ ERP เช่น Oracle, SAP
และผู ้ทีต
่ ้องการยกระดับการใช ้งาน Excel เป็ น Power User

Copyright by NTinfonet Co., Ltd.

หน ้า 2/2

