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หลกัสตูร Getting and Transforming Data  
with Power Query 

ระยะเวลาอบรม 

2 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

แนะน าหลกัสตูร 

Power Query คอือะไร ?  

Power Query เป็นโปรแกรมทีใ่ชส้ าหรับดงึ รวมรวมและดดัแปลงขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ เพือ่ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบ Database ทีส่ามารถใชว้เิคราะหข์อ้มลูจากเครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ Filter, PivotTable, Power Pivot, 

Power BI ฯลฯ ได ้Power Query เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืส าหรับสรา้ง Business Intelligence  

Power Query เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชง้านงา่ยและมปีระสทิธภิาพสงูมากและท างานไดเ้ร็วอยา่งน่าอศัจรรย ์
โดยผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นจะตอ้งมพีืน้ฐานการใชง้าน Excel ในระดบัสงูแตอ่ยา่งใด ทีส่ าคัญคอืเป็นโปรแกรม

ที ่Microsoft แจกฟรสี าหรับผูใ้ชง้าน Excel 2010/2013 แตส่ าหรับ Excel 2016 นัน้ไดร้วมอยูใ่นเมนู

ค าสัง่เรยีบรอ้ยแลว้  

Power Query เป็นเครือ่งมอืส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูใ้ชง้าน PivotTable หรอื Power Pivot หรอืการ

สรา้ง Dashboard หรอืผูท้ีต่อ้งใชข้อ้มลูจากระบบ ERP เชน่ Oracle, SAP มาท ารายงานใน Excel ฯลฯ 

Power Query จะชว่ยคณุลดเวลาในการท างานไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะถา้ลักษณะการท างานของ
คณุเกีย่วขอ้งกบัการท างานอย่างใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้เป็นประจ า เชน่ 

 ตอ้งรวมขอ้มลูจาก Excel หลายๆ ไฟลม์ารวมกนั เชน่ ไฟลแ์ตล่ะสาขาทีส่ง่เขา้มา และตอ้งการ

ใหไ้ฟลล์งิกก์ับตน้ทางดว้ย เพือ่ใหข้อ้มลู Update ตลอดเวลา 
 มไีฟลท์ีต่อ้งการใชร้วบรวมขอ้มลูเป็นจ านวนมาก เชน่ ไฟลข์อ้มลูทีเ่ก็บแยกตามรายวนั ใน 1 

เดอืนก็ประมาณ 30 ไฟล ์และตอ้งการรวมขอ้มูลจากไฟลท์ัง้หมดนีเ้ขา้ดว้ยกนั  

 ตอ้งใชข้อ้มลูจากหลายรูปแบบมารวมกนั เชน่ Excel File , Text File, Access Database, SQL 

Server, SharePoint List หรอืจากเว็บไซต ์และตอ้งเสยีเวลาเอาขอ้มูลมารวมกนัไวใ้น Excel  
 มขีอ้มลูทีข่นาดใหญเ่กนิกวา่ที ่Excel จะรับได ้เชน่ Big Data ทีเ่กนิ 1 ลา้นบรรทดั และไมม่ี

โปรแกรม MS.Access หรอืใช ้MS.Access ไมเ่ป็น 

 ตอ้งการลดขนาดของไฟล ์Excel เมือ่ท า PivotTable แลว้มขีนาดใหญ่ 

 ตอ้งเสยีเวลามาแปลงขอ้มลูอยู่บอ่ยๆ  เชน่ การลบบรรทัดวา่งทิง้ การลบบรรทดัของ Header 

ของ Report การลบบรรทดั Total ทิง้ หรอืการเตมิเต็มบรรทดัวา่ง การลบเสน้ของ Report ทิง้ 
การแปลงวนัทีใ่หอ้ยูใ่นรูปแบบทีถ่กูตอ้ง การแปลงตัวเลขทีเ่ป็น Text ใหเ้ป็นตวัเลข การตอ้ง 

Sort ขอ้มลูทกุครัง้เป็นประจ า ฯลฯ ซึง่เป็นงานทีเ่สยีซ ้าซากและเสยีเวลา 

 ตอ้งสรา้งสรา้งคอลมันใ์หมเ่พือ่สรา้งสตูรการค านวณจากขอ้มลูเกา่เป็นประจ า และอยากใหส้ตูร 

Automatic Copy อตัโนมัตเิมือ่มบีรรทดัเพิม่ขึน้  
 ตอ้งการลงิกข์อ้มูลหลาย Table เขา้ดว้ยกนั แตไ่มอ่ยากใช ้VLOOKUP  เชน่ การลงิกข์อ้มูลของ 

Customer ID ทีถ่กูเก็บในใน Transaction มแีตเ่ฉพาะ Customer ID แตไ่มม่ชี ือ่ลกูคา้ ซึง่ชือ่

ของลกูคา้ถูกเก็บไวใ้น Table Customer 
 ตอ้งดงึขอ้มลูจากระบบ ERP เชน่ SAP มาลงใน Excel แลว้ตอ้งมาเสยีเวลา Reformat ขอ้มลู

ทกุๆ ครัง้เพือ่ทีจ่ะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 และงานอืน่ๆ ทีต่อ้งเสยีเวลาในการแปลงขอ้มลูเพือ่ใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีส่ามารถวเิคราะหไ์ด ้
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ปัญหาของการเสยีเวลาท างานซ ้าซากเหลา่นี้จะหมดไปทนัท ีเพยีงแคค่ณุใช ้Power Query เทา่นัน้ 

เพราะ Power Query จะสรา้งเงือ่นไขตา่งๆ เพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ ในการใชง้านเพยีงแคค่ลกิ Refresh 
เทา่นัน้ ขอ้มูลจะถูก Update จากแหลง่ตน้ทางใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีค่ณุตอ้งการไดท้นัท ี

ในการอบรมหลกัสตูรนี้ทางบรษัิทฯ จะสอน Power Query ตัง้แตพ่ืน้ฐานการใชง้านจนถงึระดบัสงู แบบ
เจาะลกึเพือ่ใหค้ณุเขา้ใจการท างานทกุขัน้ตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอนโดย อ.สมชยั ชยัสกลุสรุนิทร ์

(Microsoft Certified Specialist) ทีม่ปีระสบการณ์สอนมากวา่ 20 ปี ใหก้ับบรษัิทชัน้น ากวา่พันบรษัิท 
และเป็นทีป่รกึษาในการพัฒนาระบบงาน Excel ใหก้บับรษัิทฯ ตา่งๆ มากมาย พรอ้มกบัตวัอย่างของ Case 

Study ของการประยกุตใ์ชง้าน Power Query เพือ่ใหท้ างานไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 เรยีนรูห้ลกัการท างานของ Power Query  

 เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูจากหลายๆ แหลง่ 

 เรยีนรูก้ารแปลงขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีส่ามารถใชว้เิคราะหไ์ด ้

 เรยีนรูก้าร Consolidate ขอ้มลูเขา้ดว้ยกนั 

 เรยีนรุก้ารสรา้ง Link ระหวา่ง Table เขา้ดว้ยกนั 

 เรยีนรูก้ารใชฟั้งกช์ัน่ตา่งๆ ของ Power Query 

 เรยีนรูเ้ทคนคิและการแกไ้ขปัญหาทีต่อ้งพบในการใชง้าน 

 เนือ้หาการอบรม 

 การตดิตัง้โปรแกรม Power Query 

 การ Import ขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ จากเขา้สู ่Power Query ไดแ้ก ่Workbook ทีใ่ชง้านอยู่ 

ไฟล ์Excel, Text File/CSV, MS.Access, SQL Server, SharePoint List, Web หรอืการ 
Import ไฟลท์ัง้ Folder  

 การใชง้าน Query Editor 

 การ Refresh ขอ้มลู และการปรับแตง่รูปแบบการ Refresh เชน่ Refresh ทกุกีน่าท ีหรอื 

Refresh เมือ่เปิดไฟลท์นัท ี
 การแปลงขอ้มลูในลักษณะตา่ๆ เชน่ การซอ่นบรรทัดขอ้มูลทีไ่มต่อ้งการ การสรา้งเงือ่นไขซอ่น/

แสดงเฉพาะขอ้มลูทีต่อ้งการ การกระจายขอ้มลูออกเป็นคอลมัน ์เชน่ การแยกขอ้มลูของชือ่และ

นามสกลุทีป้่อนเขา้มาในชอ่งเดยีวกนั ใหเ้ป็นชือ่และนามสกลุคนละคอลมัน ์ฯลฯ 

 การแปลงขอ้มลูทีก่ระจายในแนว Row ใหเ้ป็นแนว Column ในรูปแบบ Database Format 

 การแปลงตัวเลขทีเ่ป็น Text ใหเ้ป็นตวัเลขทีค่ านวณได ้

 การ Group ขอ้มลู เชน่ การวมยอดขายสนิคา้เดยีวกนัทีเ่กดิขึน้ในวนัเดยีวกนัของแตล่ะสาขาให ้

เป็นยอดรวมวนัเดยีว 
 การเปลีย่นคา่ของขอ้มลู เชน่ การเปลีย่นคา่ Error ใหเ้ป็นคา่วา่งเปลา่ ฯลฯ 

 การจัดเรยีงขอ้มลูใหม่ 

 การ Merge และ Split ขอ้มลู 

 การ Consolidate ขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ เชน่ จากหลายๆ เซล หรอืหลายๆ ชตี หรอืหลายๆ ไฟล ์

หรอืรวมขอ้มลูจากหลายๆ รูปแบบมารวมกนั เชน่ จาก Excel File, Text File, Access File, Web 

 การสรา้ง Link หลายๆ Table เขา้ดว้ยกนั โดยไมต่อ้งใช ้VLOOKUP 

 การสรา้งฟิลดค์ านวณใน Power Query 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูท้ีต่อ้งการใชข้อ้มลูส าหรับการวเิคราะห ์เชน่ ผูใ้ชง้าน PivotTable, PowerPivot, Power BI, 

Tableau, Dashboard ฯลฯ 
 ผูท้ีท่ างานดา้น Financial Analysis หรอื Data Analysis 

 ผูท้ีร่วมขอ้มลูจากหลายๆ ไฟลเ์ขา้ดว้ย 

 ผูท้ีใ่ชง้านระบบ ERP เชน่ Oracle, SAP 

 และผูท้ีต่อ้งการยกระดับการใชง้าน Excel เป็น Power User 


