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หลกัสูตร Using DAX in Power BI 

 

ระยะเวลาอบรม 

2 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

แนะน าหลกัสตูร 

หากคณุใชง้านโปรแกรม Power BI มาสักระยะหนึง่แลว้ เชือ่ไดว้่าคณุคงเคยตดิปัญหาในการค านวณค่า

ตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการสรา้งกราฟหรอืแสดงผลแบบตาราง เนื่องจากการสรา้งสตูรค านวณใน Power BI ไม่
สามารถท าไดอ้ยา่งอสิระและยดืหยุน่เหมอืนกับใน Excel  

การใชง้านเพยีงแคเ่มนูบนหนา้จอจะสามารถค านวณและสรุปผลขอ้มลูไดแ้ค่แบบพืน้ฐานเท่านัน้ (เชน่ 

Sum, Average, Min, Max, Count) หากตอ้งการค านวณคา่ทีม่เีงือ่นไขซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจ
เรือ่งการเขยีนสตูร DAX (Data Analysis Expression) ซึง่เป็นภาษาทีใ่ชใ้น Power BI โดยเฉพาะ 

การเรยีนรูภ้าษา DAX ใน Power BI เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งมากส าหรับผูท้ีต่อ้งการใชง้าน Power BI ใน
ระดับสงู เพราะในการสรุปคา่ต่างๆ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขยีนสตูรค านวณแทบทัง้สิน้ เนื่องจากใน Power BI 

ไมม่เีซลใหอ้า้งองิเหมอืนกับ Excel ค าสัง่ในภาษา DAX จะใชจ้ัดการกับ Table หรอื Column การเรยีนรู ้

DAX ไมใ่ชส่ิง่ทีย่าก หากคณุคุน้เคยกับฟังกช์ัน่ Excel มาแลว้ คณุจะเขา้ใจ DAX ไดอ้ย่างรวดเร็ว เพราะ
บางค าสัง่คลา้ยกับ Excel แตบ่างค าสัง่ก็เป็นค าสัง่เฉพาะในภาษา DAX เท่านัน้ 

ในหลักสตูรนี้คณุจะไดเ้รยีนรูห้ลักการเขยีนสตูร DAX ตัง้แตร่ะดับพืน้ฐานถงึระดับกลาง เพือ่ปลดล็อค

ขอ้จ ากัดในการค านวณ ท าใหส้ามารถค านวณค่าตา่งๆ ทีม่เีงือ่นไขซบัซอ้นกวา่ปกต ิสามารถสรา้งกราฟที่

มหีลากหลายเพิม่มากขึน้ พรอ้มทัง้ตัวอย่างประยุกตใ์นเชงิธรุกจิ ซึง่หากคุณมคีวามเขา้ใจสตูร DAX จะถอื
วา่คณุเป็นผูห้นี่งทีใ่ชง้าน Power BI ไดใ้นระดับ Expert เลยทเีดยีว  

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจโครงสรา้งภาษาของ DAX 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเขยีนสตูรและแกไ้ขสตูร DAX ได ้

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจการใชง้านฟังกช์ัน่ต่างๆ ใน DAX ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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เนือ้หาการอบรม 

ภาพรวมของ DAX 

• DAX คอือะไร ? 

• ขอ้ก าหนดรูปแบบภาษา DAX 

• การอา้งองิในสตูร DAX 

• รูปแบบการสรา้งสตูร DAX 

o การสรา้ง Calculated Column 

o การสรา้ง Measure 

o ความแตกต่างระหว่าง Calculated Column และ Measure 

o เมือ่ใดควรใช ้Calculated Column และเมือ่ใดควรใช ้Measure 

• ฟังกช์นัต่างๆ ใน DAX 

o เปรยีบเทยีบฟังกช์นัทีม่ทัีง้ใน DAX และ Excel 

o ฟังกช์นัทีม่เีฉพาะใน DAX เทา่นัน้ 

• สญัลักษณ์การค านวณ 

• ชนดิของขอ้มลู 

• หลักการค านวณของ DAX 

o ความเขา้ใจเกีย่วกับ Filter Context 

o ความเขา้ใจเกีย่วกับ Row Context 

การใชง้าน Aggregation Functions 

• การใช ้SUM, COUNT, MIN, MAX, AVERAGE สรุปผลขอ้มูล 

• การใช ้X-Aggregation Functions (เชน่ SUMX, MINX, MAXX, AVERAGEX) สรุปผลขอ้มลู

โดยไมต่อ้งสรา้ง Column เพิม่ในตาราง ซึง่จะชว่ยใหข้นาดไฟลเ์ล็กลง 

• ขอ้ก าหนดของการใช ้X-Aggregation Functions 

• ความแตกต่างระหว่าง Aggregation Functions ใน DAX และใน Excel 

การใชง้าน Relational Functions 

• การดงึขอ้มลูขา้มตารางแบบฟังกช์นั VLOOKUP ใน Excel 

การใชง้าน Logical Functions 

• การแบง่กลุม่ขอ้มลู (Segmentation) กอ่นสรุปผล เชน่ สนิคา้ราคาต ่ากวา่ 100 จัดเป็นกลุม่ Low, 

สนิคา้ราคา 101-1000 จัดเป็นกลุม่ Medium, สนิคา้ราคามากกวา่ 1000 จัดเป็นกลุม่ High ฯลฯ 

• การเปรยีบเทยีบเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ ยอดขายในวันธรรมดาจะได ้Bonus คนละเรทกับยอดขายในวันหยดุ 

• ความแตกต่างระหว่าง Logical Functions ใน DAX และใน Excel 

การใชง้าน Table Functions 

• การใช ้Table Function เพือ่ก าหนดเงือ่นไขการค านวณ 

o การใชฟั้งกช์นั FILTER เพือ่กรองขอ้มูลในตาราง 

o การใชฟั้งกช์นั ALL เพือ่ยกเลกิการกรองขอ้มูล 

o การใชฟั้งกช์นั ALL และ VALUES เพือ่ดงึคา่ทีไ่มซ่ ้าออกมาจาก Column 

• การประยกุตใ์ช ้Table Functions ร่วมกับ X-Aggregation Functions เพือ่เพิม่เงือ่นไขการ

ค านวณ เชน่ 
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o การค านวณยอดรวมแบบมเีงือ่นไขเดยีว เชน่ การหายอดขายสนิคา้เฉพาะบางรายการ 

หรอืยอดขายสนิคา้ทีร่าคาสงูกวา่ทีก่ าหนดไว ้ฯลฯ 

o การค านวณยอดรวมแบบมหีลายเงือ่นไข ทัง้เงือ่นไขแบบ AND และ OR เชน่ การหา

ยอดขายสนิคา้เฉพาะบางรายการทีม่รีาคาในชว่งทีต่อ้งการ และเป็นสนิคา้ทีไ่ดเ้ฉพาะ

บางประเทศเท่านัน้ ฯลฯ 

o การนับแบบมเีงือ่นไข เชน่ นับจ านวนออเดอรท์ีม่จี านวนการซือ้มากกวา่ 1 ชิน้, จ านวนออ

เดอรท์ีม่ยีอดขายมากกวา่ 20,000 ชิน้, จ านวนออเดอรท์ีข่ายเฉพาะในบางประเทศ  ฯลฯ 

o การนับเฉพาะคา่ทีไ่ม่ซ ้า เชน่ ลูกคา้รายหนึง่อาจมกีารซือ้หลายครัง้ แตต่อ้งการนับวา่มี

ลกูคา้กีร่ายทีม่กีารซือ้ (นับเฉพาะ Unique Values) 

o การค านวณหายอดรวม เพือ่เทยีบเป็น % หรอือัตราสว่นตา่งๆ เชน่ % Of Grand Total 

• การประยกุตใ์ช ้Table Functions ร่วมกับ X-Aggregation Functions เพือ่ชว่ยลดขัน้ตอนการ

ค านวณ ใหเ้หลอืเพยีงขัน้ตอนเดยีว ทีโ่ดยปกตเิมือ่ใช ้Excel จะตอ้งค านวณหลายขัน้ตอน 

• การใช ้Table Functions ก าหนดระดับความละเอยีดของตารางกอ่นการสรุปผล เพือ่ใชส้รุปคา่ใน

ระดับต่างๆ เชน่ 

o การค านวณยอดขายเฉลีย่ต่อวัน, ยอดขายเฉลีย่ต่อเดอืน, ยอดขายเฉลีย่ต่อลูกคา้ 1 

ราย, ฯลฯ 

o การค านวณยอดขายสงูสดุ/ต ่าสดุต่อวัน, ตอ่ออเดอร,์ ต่อลูกคา้ 1 ราย ฯลฯ 

• การประยกุตใ์ช ้Table Functions ร่วมกับฟังกช์นัอืน่ๆ 

การใชง้าน CALCULATE Function 

• หลักการท างานของฟังกช์ัน่ CALCULATe 

• การใชง้านฟังกช์ัน่ CALCULATE เบือ้งตน้ เพือ่ก าหนดเงือ่นไขการค านวณ เชน่ 

o การค านวณแบบ SUMIFS, COUNTIFS, MINIFS, MAXIFS, AVERAGEIFS 

o การก าหนดเงือ่นไขการค านวณ กรณีทีเ่งือ่นไขมาจาก Column ทีม่อียูใ่นตาราง เชน่ 

การนับจ านวนสนิคา้ทีม่สีดี า, การหายอดขายสนิคา้จากกลุม่ Cameras, การหายอดขาย

สนิคา้บางรายการเฉพาะบางปีเทา่นัน้ 

o การใชฟั้งช์ัน่ CALCULATE ค านวณหายอดรวม เพือ่เทยีบเป็น % หรอือัตราสว่นตา่งๆ 

เชน่ % Of Grand Total 

• การใชฟั้งกช์ัน่ CALCULATE ขัน้สงู เพือ่ก าหนดเงือ่นไขการค านวณทีซ่บัซอ้น 

o การก าหนดเงือ่นไขการค านวณ กรณีทีเ่งือ่นไขไมไ่ดม้าจาก Column ทีม่อียูใ่นตาราง 

เชน่ การนับจ านวนสนิคา้ทีม่จี านวนการขายเกนิ 100 ชิน้, การหายอดขายของลูกคา้ทีม่ี
ยอดการซือ้เกนิ 200,000 บาท, การหายอดขายของลูกคา้ทีม่ยีอดการซือ้มากกวา่

คา่เฉลีย่, การนับจ านวนลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้มากกวา่ 1 รายการ, ฯลฯ 

• การประยกุตใ์ชฟั้งกช์ัน่ CALCULATE ร่วมกับฟังกช์นัอืน่ๆ 

การใชง้าน Time Intelligence Functions 

• หลักการท างานของ Time Intelligence 

• การสรา้ง Date Table เพือ่ใชง้านร่วมกับ Time Intelligence 

• การใชฟั้งกช์ัน่ Date และ Time  เพือ่ชว่ยในการสรา้ง Date Table เชน่ การแยก ปี เดอืน วัน 

ออกมาจากฟิลดวั์นที่ 

• การค านวณยอดสะสมของวันที ่เชน่ การค านวณ Year-to-date, Quarter-to-date, Month-to-

date 

• การค านวณเปรยีบเทยีบกับอดตี เชน่ เปรยีบเทยีบยอดขายปีนี้กับปีทีแ่ลว้, ไตรมาสทีแ่ลว้, เดอืน

ทีแ่ลว้ ฯลฯ 

• การประยกุตใ์ช ้Time Intelligence 
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หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

• ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การใชง้าน Power BI มาแลว้ 

• ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาการใชง้าน Power BI ในระดับทีส่งูขึน้ 

• ผูท้ีม่พีืน้ฐานการใชฟั้งกช์นัใน Excel เป็นอย่างด ี(เชน่ IF, SUMIFS, COUNTIFS, VLOOKUP) 


