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หลกัสูตร Advanced Visualization & 
Dynamic Content in Power BI 

 

ระยะเวลาอบรม 

2 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

แนะน าหลกัสตูร 

Power BI เป็นโปรแกรมสรา้ง Report ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมาก สามารถสรา้ง Report ในลักษณะ 

Dynamic ไดง้่ายและสวยงาม หลายคนใชง้านเพยีงแตพ่ืน้ฐานท าใหด้แูลว้ไมแ่ตกตา่งกับการท าดว้ย 
Excel เทา่ไหร่ ถอืว่ายังไม่ไดเ้อาประสทิธภิาพของโปรแกรมมาใชไ้ดเ้ทา่ทีค่วรจะเป็น 

นอกจากนี้การใชง้านโปรแกรม Power BI ส าหรับผูใ้ชม้อืใหมก็่ยังตดิปัญหาในการท างานตา่งๆ มากมาย 
อาท ิเชน่ 

• ไมส่ามารถสรา้ง Relationship ทีเ่ป็นลักษณะ Many to Many ได ้ 

• อยากจะแสดงแสดงชอืสนิคา้พรอ้มกับรูปภาพสนิคา้ในตาราง แตท่ าไม่ได ้

• อยากจะใหค้ลกิชือ่สนิคา้จาก Slicer แลว้แสดงแสดงรูปภาพตรงกับทีค่ลกิไว ้

• ไมส่ามารถวางฟิลดซ์อ้นกันมากกวา่ 1 ฟิลดใ์น Slicer ได ้

• อยากจะสรา้งปุ่ มกดเพือ่ลา้งคา่ Filter หรอื Highlight ของ Visual ทีแ่สดงอยู่ทัง้หมด  

• อยากจะสรา้งปุ่ มกดเพือ่เลอืกสลับดูกราฟคนและแบบ  

• ฯลฯ 

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกดิจากการทีค่ณุยังศกึษาโปรแกรมไมล่กึพอ ท าใหไ้ม่สามารถท าสิง่ทีต่อ้งการได ้

ดังนัน้ในหลักสตูรนี้จะสอนใหค้ณุใชง้าน Power BI ในระดับสงูขึน้กวา่การใชง้านแบบ Basic เพือ่ใหค้ณุ
สามารถใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ  

เนื้อหาในหลักสตูรนี้จะเนน้เจาะลกึการใชฟี้เจอรข์ัน้สงูต่างๆ ของ Power BI ซึง่คณุเองคงจะไมเ่คยใชง้าน
มากอ่นอย่างแน่นอน เพือ่ทีจ่ะสรา้ง Report ในลักษณะ Dynamic กับตัวอยา่งทีใ่ชง้านไดจ้รงิ และ
นอกจากนี้ยังจะสอนเทคนคิและวธิกีารแกปั้ญหาของการใชง้านประจ าวันอกีดว้ย  
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วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

• เรยีนรูก้ารสรา้ง Dynamic Content ในหลายรูปแบบ 

• เรยีนรูก้ารน าเอา Visual แบบพเิศษตา่งๆ จากแหลง่ภายนอกเขา้มาใชง้าน 

• เพือ่ใหค้ณุสามารถใชง้านฟีเจอรข์ัน้สงูตา่งๆ ใน Power BI  

• เรยีนรูก้ารแกปั้ญหาทีจ่ะตอ้งพบในการท างานเป็นประจ า 

เนือ้หาการอบรม 

การใชง้าน Bookmark 

• ประโยชนข์องการใชง้าน Bookmark 

• การสรา้ง Bookmark 

• การแกไ้ข การลบ และการ Update Bookmark  

• การพรเีซนต ์Report ดว้ย Bookmark 

• การสรา้งปุ่ ม Button เพือ่ใชง้าน Bookmark ใหส้ะดวก 

• ตัวอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน Bookmark 

การใชง้าน Hyperlink 

• การสรา้ง Hyperlink ส าหรับขอ้ความ TextBox รูปภาพ และปุ่ มตา่งๆ 

• การสรา้ง Hyperlink ของขอ้มูลแตล่ะบรรทัดใน Table 

• การสรา้ง Hyperlink ใหกั้บทุก Visual ใน Report 

• การสรา้ง Hyperlink ลงิกข์า้ม Report และขา้มไฟล ์

• ตัวอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน Hyperlink 

การสรา้ง Menu  

• การสรา้งปุ่ ม Button เพือ่ท าระบบ Menu  

• การปรับแตง่ปุ่ ม Button ในลักษณะตา่งๆ เชน่ เมือ่ชีเ้มาสล์อยเหนือปุ่ ม เมือ่กดปุ่ ม เมือ่คลกิปุ่ ม 

แลว้ใหปุ้่ มแสดงเป็นขอ้ความหรอืสทีีแ่ตกต่างกัน 

• การสรา้ง Pop Up เมนู เพือ่ซอ่นเมนูทีไ่มต่อ้งการใชง้านใหห้ายไปชัว่คราว 

• การสรา้ง Dynamic Menu ใหแ้สดงไดห้ลายเมนู 

• ตัวอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน Menu 

การใชง้าน Conditional Formatting  

• การสรา้งเงือ่นไขจัดรูปแบบของขอ้มลูใน Table เชน่ หากตัวเลขในตารางนอ้ยกวา่คา่ทีก่ าหนด

ไว ้ใหแ้สดงเป็นสแีดง หรอืเปลีย่นส ีBackground  ฯลฯ 

• การแสดงขอ้มลูใน Table ดว้ย Data Bar เชน่ การเปรยีบเทยีบของยอดขายแตล่ะเดอืนดว้ย 

Data Bar ท าใหค้วามแตกตา่งไดอ้ยา่งชัดเจน ฯลฯ 

• การแสดงขอ้มลูใน Table ดว้ย Icon เชน่ แสดง Icon สแีดงเมือ่ยอดขายต ่ากว่าปีทีแ่ลว้ หรอื

แสดงเป็นสเีขยีวเมือ่ยอดขายมากกวา่ปีทีแ่ลว้ ฯลฯ  

• การสรา้งเงือ่นไขใหแ้ทง่ชารต์เปลีย่นสอัีตโนมัต ิเชน่ หากยอดขายสนิคา้ใดต ่ากว่าสนิคา้ตัวอืน่ให ้

แทง่ชารต์นัน้เป็นสแีดง ฯลฯ 

• การสรา้งเงือ่นไขใหส้ ีBackground ของ Card เปลีย่นสเีองอัตโนมัต ิเชน่ หากยอดขายของ

เดอืนใดต ่ากว่าเป้าหมายใหแ้สดงพืน้ Background ของ Card เป็นสแีดง หรอืหากยอดขาย

เพิม่ขึน้กวา่เป้าหมายใหเ้ป็นพืน้สเีขยีว ฯลฯ 

• การสรา้งเงือ่นไขใหส้ขีอง Gauge เปลีย่นสเีองอัตโนมัต ิเชน่ การหากยอดขายของเดอืนใดต ่า

กวา่เป้าหมายให ้Gauge แสดงเป็นสแีดง หรอืหากยอดขายสงูกวา่เป้าหมายใหแ้สดงเป็นสเีขยีว 

ฯลฯ  
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การใชง้านรปูภาพ 

• การเอารูปภาพมาแสดงใน Report  

• การลงิกร์ูปภาพจากอนิเตอรเ์น็ต หรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้น Cloud Storage มาแสดงใน Report 

• การสรา้งเงือ่นไขใหรู้ปภาพเปลีย่นภาพตามการคลกิจาก Visual ตัวอืน่ เชน่ ใน Slicer มตีัวเลอืก 

3 รายการ ไดแ้ก ่Cloth, Bike, Accessories เมือ่คลกิตัวเลอืก Bike ใหแ้สดงเป็นรูปภาพจักรยาน 

ฯลฯ 

• ตัวอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน Dynamic Image 

การใชง้าน Report Page Tooltip 

• ประโยชนข์องการใช ้Tooltip ทีค่ณุอาจจะนกึไมถ่งึ 

• การสรา้ง Tooltip แบบขัน้พืน้ฐาน 

• การสรา้ง Tooltips แบบขัน้สงูดว้ย Report Page Tooltip  

• ตัวอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน Report Page Tooltip 

การใชง้าน Drill Through และ Cross Report 

• การสรา้ง Filter เพือ่ Drill Down ขอ้มลูขา้ม Report เชน่ หากคณุม ี2 Report ไดแ้ก ่Report 

Product Overview และ Product Detail เมือ่คุณคลกิชือ่สนิคา้ใน Report Product Overview 

แลว้ใหผ้ลลัพธแ์สดงทีห่นา้ Report Product Detail ทีม่รีายละเอยีดสนิคา้ตรงกับชือ่สนิคา้ทีค่ณุ

คลกิใน Report แรก 

• การสรา้ง Cross Report เพือ่ Drill Down ขอ้มลูขา้มไฟล ์

• ตัวอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน Drill Through และ Cross Report 

การใชง้าน Visual จากแหลง่ภายนอก 

• การตดิตัง้ Visual จากแหลง่ภายนอก 

• ตัวอยา่งบางสว่นของการใชง้าน Visual แบบพเิศษตา่งๆ ทีน่่าสนใจ 

o การใชง้าน Bullet Chart โดยมแีทง่ชารต์เดยีวแต่สามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูหลายชดุ

ไดพ้รอ้มกัน เชน่ แสดง Actual, Target, Min, Max  

o การใชง้าน Hierarchy Slicer เพือ่ท าให ้Slicer สามารถซอ้นกันไดห้ลายๆ ฟิลดไ์ด ้ 

o การใชง้าน Text Filter เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านป้อนขอ้มลู แลว้ถูกสง่ไป Filter ขอ้มลูได ้

o การใชง้าน Chiclet Slicer ท าให ้Slicer แสดงเป็นภาพแทนขอ้ความ 

o การใชง้าน Word Cloud เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มขีอ้ความใดถกูป้อนเขา้มามากทีส่ดุ 

o การใชง้าน Dial Gauge เพือ่แสดงหนา้ปัดเป็น Gauge แบบมเีข็มชีวั้ดเป้าแตล่ะระดับ  

o ฯลฯ 

เทคนคิการแกป้ัญหาทีม่กัจะพบเป็นประจ า 

• ตัวอักษรมขีนาดเล็ก ตอ้งเสยีเวลาปรับเป็นประจ า 

• ไมส่ามารถสรา้ง Relationship แบบ Many to Many ได ้

• ไมส่ามารถ Publish to Web แบบ Embed ได ้ซึง่แตก่อ่นเคยท าได ้

• Import ขอ้มลูเขา้มาแลว้เกดิ Error แตไ่มรู่ว้่าเกดิทีข่อ้มลูบรรทัดไหน 

• ฯลฯ 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

• ผูท้ีม่พีืน้ฐานการใชง้าน Power BI มาแลว้เทา่นัน้ 

• ผูท้ีต่อ้งการจะพัฒนา Power BI ในระดับสงูขึน้ 


