หล ักสูตร Transforming Data
with Power Query in Power BI

ระยะเวลาอบรม
1 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

แนะนาหล ักสูตร
สิง่ สาคัญก่อนทีจ
่ ะสร ้าง Report ใน Power BI ได ้นัน
้ คือ การจัดเตรียมข ้อมูล ซึง่ ข ้อมูลที่ Power BI
ต ้องการจะต ้องอยูใ่ นรูปแบบ Database Format เท่านัน
้ แต่ในความเป็ นจริงของการทางานข ้อมูลของ
ผู ้ใช ้งานส่วนใหญ่มักจะไม่ได ้อยูใ่ นรูปแบบของ Database Format แต่จะอยูใ่ น Excel เป็ นรูปแบบของ
Report ซะส่วนใหญ่ ซึง่ ไม่สามารถนาเอาไปใช ้งานใน Power BI ได ้ทันที เช่น มีหัว Report หลาย
บรรทัด หรือมีบรรทัดว่างมาคั่นข ้อมูล หรือมียอดรวมมาแทรกระหว่างบรรทัดหรือระหว่างคอลัมน์ หรือมี
เซลว่างทีไ่ ม่มข
ี ้อมูล ฯลฯ
่ หรือไม่วา่ 80% ของการเสียเวลาทารายงานเกิดจากการจัดเตรียมข ้อมูล การแก ้ปั ญหาข ้อมูลทีไ่ ม่
คุณเชือ
ั กีค
พร ้อมใช ้งานสามารถเขียน VBA ช่วยได ้ แต่จะมีสก
่ นทีม
่ ท
ี ักษะในการเขียนโปรแกรม VBA ดังนัน
้ วิธก
ี าร
แก ้ปั ญหาด ้วยการลบด ้วยมือจึงเป็ นสิง่ ทีห
่ ลีกเลีย
่ งไม่ได ้ ทาให ้เสียเวลามากในเรือ
่ งเหล่านี้
Power Query เป็ นเครือ
่ งมือทีส
่ าคัญในการแก ้ปั ญหาเหล่านี้ได ้เกือบทัง้ หมด โดยผู ้ใช ้งานไม่จาเป็ นที่
จะต ้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด เพราะการทางานของ Power Query จะคล ้ายกับการ
บันทึกคาสัง่ ใน VBA ซึง่ ง่ายต่อการเรียนรู ้ และคุณไม่ต ้องเสียเวลาแปลงข ้อมูลใน Excel แต่อย่างใด
เพราะ Power Query จะช่วยแปลงข ้อมูลทีไ่ ม่เป็ นระเบียบให ้อยูใ่ นรูปแบบ Database Format แล ้ว
ส่งกลับมาที่ Power BI ให ้เอง
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ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
•
•
•
•
•

เรียนรู ้หลักการทางานของ Power Query
่ มต่อข ้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
เรียนรู ้วิธก
ี ารสร ้างการเชือ
เรียนรู ้การแปลงข ้อมูลให ้อยูใ่ นรูปแบบทีส
่ ามารถใช ้วิเคราะห์ได ้
เรียนรู ้การรวมข ้อมูลต่าง ๆ เข ้าด ้วยกัน
เรียนรู ้เทคนิคและการแก ้ไขปั ญหาทีต
่ ้องพบในการใช ้งาน

้ หาการอบรม
เนือ
•

การ Import ข ้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากเข ้าสู่ Power Query ได ้แก่ ไฟล์ Excel, Text File/CSV,
MS.Access, SQL Server, SharePoint List, Web หรือการ Import ไฟล์ทงั ้ Folder

•

การใช ้งาน Query Editor

•

การ Refresh ข ้อมูล

•

การแปลงข ้อมูลในลักษณะต่างๆ 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 (Unpivot) ในรูปแบบ Database
Format

•

การแปลงตัวเลขทีเ่ ป็ น Text ให ้เป็ นตัวเลขทีค
่ านวณได ้

•

การดึงข ้อมูลประเภทวันทีอ
่ อกมาเป็ นคอลัมน์ใหม่ เช่น ปี เดือน วัน ไตรมาส สัปดาห์ ฯลฯ

•

การสร ้าง Fiscal Year ขึน
้ เอง

•

การเปลีย
่ นค่าของข ้อมูล เช่น การเปลีย
่ นค่า Error ในสูตร Excel ให ้เป็ นค่าว่าง 0 ฯลฯ

•

การจัดเรียงข ้อมูลใหม่

•

การ Merge และ Split ข ้อมูล

•

การ Consolidate ข ้อมูลจาก Excel หลายๆ ชีต หรือหลายๆ ไฟล์มารวมกัน

•

การสร ้าง Column ใหม่ และการสร ้าง Conditional Column

•

การสร ้างฟิ ลด์คานวณใน Power Query

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ
•

ผู ้ทีใ่ ช ้งาน Power BI ทุกคน
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