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สวสัดีครับ ทุกท่านกลับมาพบกนัอีกคร้ังแล้ว ส าหรับการอบรมดีๆ ส าหรับวนัน้ีผมก็จะมาแนะน า
เก่ียวกบัเร่ืองของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก ดว้ย Business Intelligence หรือวา่ Software หรือ Product ของ 
Microsoft ช่ือวา่ Microsoft Power BI  

คราวน้ีก่อนท่ีเราจะเร่ิมมาใชง้านส าหรับ Microsoft Power BI เรามาทราบนิดนึงก่อนวา่ Concept หรือ
ตวัการใช้งานเองมนัเก่ียวกบัอะไร ในช่วงแรกผมขออนุญาต Overview ให้ดูก่อน ส าหรับเร่ืองของขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองของ Big data ขอ้มูลจ านวนมหาศาล หรือวา่การใชง้านตวั Software การดาวน์โหลด เราจะไป
สามารถดาวน์โหลดมาจากไหนไดบ้า้ง  

ขออนุญาตเร่ิมเลยทุกท่าน เราจะไดมี้เวลาในการ Workshop เพิ่มมากข้ึน ตอ้งบอกวา่วนัน้ีถา้เกิดเราคุย
กนัถึงเร่ืองของขอ้มูลจ านวนมหาศาล เราคงหนีไม่พน้ค าวา่ Big data หรือวา่ขอ้มูลจ านวนมหาศาล คราวน้ีหลาย
คนอาจจะเคยไดย้ิน Big data มาก่อน ตอนน้ีก็เป็นค าฮิต จริงๆแลว้ก็เป็นมาสักพกันึงแลว้ส าหรับขอ้มูลจ านวน
มหาศาล คราวน้ีเรามาดูกนันิดนึงวา่ Big data คืออะไร? เราจะไดเ้ขา้ใจถึงบริบทหรือวา่ขอ้มูลหรือขอ้ความของ
ตวัท่ีเป็น Big data ก่อน 

ตอ้งบอกอยา่งน้ีวา่ Big Data คือขอ้มูลท่ีเป็นโครงสร้าง หรือขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปของตาราง แลว้ก็
ขอ้มูลจ านวนมหาศาล แลว้ก็อาจจะเป็นขอ้มูลก่ึงโครงสร้างก็ได ้หรือขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างท่ีชัดเจน หลายคน
อาจจะรู้จกัหลายๆอยา่ง หรือวา่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของลูกคา้ ขอ้มูลท่ีเราเก็บ Detail ต่างๆ พวกน้ีถือวา่เป็น Big 
Data ได ้เพราะฉะนั้นผมอาจสรุปมาคร่าวๆดงัน้ีคือ Big Data ขอ้มูลก็คือเป็นลกัษณะของ Structure Data, Semi- 
structure Data หรือเป็น Log Files แลว้ก็เป็น Unstructured Data  หรือแมแ้ต่ Social Network ท่ีเราใชง้านกนัไม่
วา่จะเป็น Facebook, Twitter หรือแมแ้ต่ LINE อะไรก็แลว้แต่ เราสามารถท่ีจะเอาขอ้มูลพวกนั้นมา Predict หรือ
ท าการวเิคราะห์ได ้คราวน้ีก็ตอ้งบอกวา่ผมมีวดีิโอใหดู้นิดนึง 

บางคนเคยได้ยินค าน้ี จริงๆแลว้มนัหมายความว่ายงัไง แล้วมนัสามารถช่วยธุรกิจของคุณไดอ้ย่างไร 
ลองมาท าความรู้จกักนัดีกวา่ Big Data คือเทคโนโลยีการเก็บขอ้มูลจ านวนมหาศาล ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์มา
จากขอ้มูลภายในและภายนอกบริษทัของคุณ รวมถึงขอ้มูลในโซเชียลและ Trend การตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ขอ้มูลทั้งแบบ Structure Data เช่น ขอ้มูลการขาย และ Unstructured Data  เช่น ขอ้มูลจากโลกอินเตอร์เน็ต 
ดงันั้นขอ้มูลทั้งหมด จ าเป็นตอ้งถูกจดัเก็บเพื่อน าไปวิเคราะห์ Analytic หรือการวิเคราะห์ขอ้มูล คือการน าเอา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมารวมกบัขอ้มูล เพื่อประกอบการตดัสินใจในการท าธุรกิจ  

ประเภทของการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 3 แบบดว้ยกนั Descriptive คือรูปแบบเพื่ออธิบายการเอาขอ้มูลใน
อดีตมาวเิคราะห์วา่จะเกิดอะไรข้ึน เช่น การอธิบายการวเิคราะห์ดว้ย Dashboard หรือ Scoreboard   



Predictive จะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใชข้อ้มูลในอดีต เช่น จะ
ท าอยา่งไรให้ลูกคา้ตอบสนอง หรือเดาใจลูกคา้เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย Prescriptive เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมี
ความซบัซ้อน เพื่อเสนอทางเลือกในการตดัสินใจท่ีเหมาะสมท่ีสุด เช่น การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช ้A/B 
testing เพื่อแนะน าให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ปัจจยัการใช้ Big Data และ Analytics ในองคก์รให้
ประสบความส าเร็จ การผลกัดนัจากระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาก เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร และสามารถไดเ้ปรียบการแข่งขนัต่อไปในระยะยาว พฒันาทีมให้สามารถจดัการการ
วิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งมีขั้นตอนอนัไดแ้ก่ การสร้างขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การท าความสะอาดขอ้มูล การ
จดัเก็บขอ้มูล จนถึงการน าขอ้มูลไปใช้ การสร้าง Data Driven Culture ให้เกิดข้ึนภายในองคก์ร โดยการท า Big 
data ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานทุกภาคส่วน การท า Data Governance หรือการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึง
ขอ้มูลแต่ละคน ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความเป็นส่วนตวั และท าให้มัน่ใจวา่ผูดู้แลระบบไอทีจะไม่มีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูล
ต่างๆมากเกินไป ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยปรับปรุง และพฒันาบริษทัของคุณใหช้นะคู่แข่งได ้

คราวน้ีเรามาลองดูเน้ือหาของตวัท่ีเป็นลกัษณะของโครงสร้าง หรือว่าลกัษณะเฉพาะ หรือพูดง่ายๆว่า 
Big Data มี Characteristic ยงัไงบา้ง หน่ึงเลยหลายคนเคยกล่าวไวว้า่ Big Data มีอยู ่3 องคป์ระกอบ คือ มีปริมาณ
จ านวนมากๆเป็น 3V นั้นเอง V แรก Volume คือเป็นขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากๆ  V ท่ี 2 คือ Velocity คือขอ้มูลท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่วน V ท่ี 3 คือ Variety คือขอ้มูลน้ีเราจะมาจากหลายแหล่งท่ีมา แต่จริงๆแลว้
นกัวิเคราะห์หรือวา่ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านก็บอกวา่ แค่ 3 Vไม่พอ เราจ าเป็นตอ้งมี 4 V ดว้ยคือ Veracity หรือ
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะฉะนั้นวนัน้ีในเร่ืองของการพูดถึงเก่ียวกบัเร่ืองของขอ้มูลจ านวน
มหาศาล หรือ Big Data ต่างๆในการท่ีจะเอามาใชใ้นการวิเคราะห์ หรือ Predict ขอ้มูลมีทั้งหมด 4 V คือ Volume
ก็คือจ านวนมหาศาลนั้นเอง แลว้ก็ Velocity ก็คือขอ้มูลท่ีมีจากแหล่งท่ีมา แลว้ก็มี Variety ขอ้มูลท่ีมีความ
หลากหลาย และ Veracity ก็คือขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือถือไดน้ัน่เอง  

คราวน้ีก็ตอ้งบอกอย่างน้ี เราลองมาดูกนัเร่ืองของแนวทางในการใช้ขอ้มูลนิดนึง แนวทางในการใช้
ขอ้มูล ผมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนแลว้กนั คือส่วนแรกท่ีทานเห็นตอนน้ี ก็คือแนวทางการใช้ขอ้มูลภายในองค์กร
แนวทางการใชข้อ้มูลภายในองคก์รคืออะไร? ขอ้มูลภายในองคก์ร ส่ิงท่ีทุกท่านเห็นคือเป็นขอ้มูลของลูกคา้ก็คือ
อาจจะเป็น Customer Data หรือขอ้มูลส่วนตวัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล Demographic Data ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีเรา
จ าเป็นท่ีจะตอ้งผา่นเร่ืองของ PDPA ดว้ย เร่ืองของตวักฎหมายในการท่ีเราจะเอาขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละคน
มาท าการวเิคราะห์ อีกอนัคือ Behavior Data ก็คือวา่เป็นลกัษณะของพฤติกรรมการใชง้านของคนท่ีเราจะตอ้งไป
ท าการเก็บขอ้มูลท่ีเขามาเก่ียวขอ้งดว้ย หรือวา่แมแ้ต่ลูกคา้ก็ดี พนกังานก็ดี เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล มา 
Predict ได ้มามีการคาดการณ์ได้ ความน่าจะเป็นของขอ้มูล ใครอยากซ้ืออะไรเพิ่มเติม หรือหลายๆท่านท่ีเรียน
ผา่นมาในบทก่อนหนา้น้ีใน Excel ผมก็มีตวัอยา่งใหดู้วา่ เราสามารถท่ีจะมาค านวณได้ หรือวา่มาคาดการณ์ไดว้า่



Product หรือผลิตภณัฑ์ใด เราสามารถท่ีจะส่งไปท่ีไหนได ้จงัหวดัอะไรไดบ้า้ง ข้ึนอยูก่บั Demand และ Supply 
ในการใชง้าน 

คราวน้ีจะ Deep ลงไปกวา่นั้นนิดนึง น่ีคือขอ้มูลภายในองคก์ร คราวน้ีการใชง้านขอ้มูล มนัจะมี 2 แบบ
คือ Internal ก็คือภายใน กบั External คือภายนอก น่ีคือขอ้มูลภายนอก ขอ้มูลภายนอกในก็อาจจะเป็นเร่ืองของ 
Social Network ต่างๆท่ีเราคุน้เคยกนัอยู ่ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ Facebook, Instagram ,Twitter หรือแมแ้ต่ตาม 
Blog ต่างๆ ส่ิงท่ีเราคุน้เคยกนัอยูพ่วกน้ี ถือวา่เป็นขอ้มูลภายนอก เราสามารถท่ีจะ Get Data เอาขอ้มูลพวกน้ีเขา้
มาได ้ รวมถึงตวัท่ีเป็น Database ท่ีเราเก็บไวท่ี้องคก์รดว้ย เพราะฉะนั้นในการใชง้านผมก็สามารถแบ่งขอ้มูล
ออกเป็น 2 ส่วน ก็คือเป็น Internal Data กบั External Data คือขอ้มูลท่ีเราสามารถท่ีจะน ามาใชง้านได ้ 

คราวน้ีผมให้ดูนิดนึง ก่อนท่ีจะมาเขา้ใจหรือการน าไปใช ้ ขอ้มูลเราจะมาดูเร่ืองของ Scale of data คือ
อะไร คือขอ้มูลตอ้งบอกวา่วนัน้ีขอ้มูลจ านวนมหาศาลเลย มากกวา่หรือ 90 % ของขอ้มูลถูกสร้างข้ึนในช่วง 2 ปี
ท่ีผา่นมา เราคงปฏิเสธไม่ไดว้า่วนัน้ีเราบริโภคขอ้มูลในเร่ืองของส่ือต่างๆ หรือการใช ้Social ต่างๆ มีการทวีคูณ
ขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน วนัน้ีเราการเขา้ไปอ่านขอ้มูลต่างๆใน Social Network การ Twit การกด Like กด Share พวกน้ี
ถือวา่เป็นการให้ขอ้มูลทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นก็มีมากกว่าหรือประมาณ 90 % บวกลบ ในการถูกสร้างของ
ขอ้มูลข้ึนมา  

แลว้ก็คราวน้ี ทุกวนัน้ีเราช่วยกนัสร้างขอ้มูลหน่อยประมาณ 2.5 Quintillionไบต์ของขอ้มูลหรืออาจ
เทียบไดก้บัสักประมาณ 10 ลา้น แผน่ Blu-ray  2.5 Quintillion คืออะไร? ก็คือประมาณ 2 ลา้น เอากลมๆคือ 
2,500,000 กิกะไบต์นัน่เอง อนัน้ีคือเราจะช่วยกนัสร้างของแต่ละคนเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการคลิกขอ้มูล การ 
Report การ Check In Check Out การกรอกตวัเลข ทุกอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ของ Data หมด เพราะฉะนั้นวนัน้ีนะ
ครับขอ้มูลจ านวนมหาศาล ส่ิงท่ีเรามีวนัน้ีเขาเรียกเป็นลกัษณะของ “Data of War” หรือวา่สงครามทางเร่ืองของ
ขอ้มูลกนัหมดแลว้ เราจะชนะคู่แข่งในเร่ืองของ Business หรือธุรกิจ หรือการท าอะไรก็ตาม เราจ าเป็นตอ้งเอา
ขอ้มูลพวกน้ีมาท าการวเิคราะห์ 

ถดัมาคือวา่วนัน้ี มีขอ้มูลมากประมาณสัก 4 Zettabytes หรือประมาณ 40 ลา้นกิกะไบต ์ ของขอ้มูลถูก
สร้างข้ึนในปีน้ี 2020 เพิ่มข้ึนจากของเดิมประมาณสัก 500 เท่า จากในปี 2010 ท่ีผา่นมา จะสังเกตเห็นวา่วนัน้ี
ขอ้มูลทางหลาย มนัมีการหลัง่ไหลเขา้มาจากหลายแหล่งท่ีมา วนัน้ีเราคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ทุกท่านมี Smartphone 
ทุกท่านมี Tablet ทุกท่านมีทุกอย่างเลย เด๋ียวน้ีก็มีการใช้เงินเป็นแบบลกัษณะของ E-payment กนัทั้งหมดเลย 
พวกน้ีคือกรอกขอ้มูลทั้งหมดเลย เรากรอกขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต เราเอาไปสมคัรท าเร่ืองของ E-payment เราข้ึน
รถไฟฟ้า เราใช้บตัรต่างๆหรือว่าเป็น Electronic card วนัน้ีหลายคนติดมือถือ ติด Smartphone มากกว่าติด
กระเป๋าตงัค ์เพราะวา่ใน Smartphone สามารถท าไดทุ้กอยา่ง ไม่วา่จะโอนเงินไม่วา่จะ Check in คุยกบัแฟน ส่ง 



E-mail เร่ืองงานเร่ืองการต่างๆไดห้มด เพราะฉะนั้นอนัน้ีคือการเก็บขอ้มูล แต่อยา่ลืมนะครับละนิดนึงเราคือคนท่ี
ใหข้อ้มูล เพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ ณ วนัน้ีเขาเอาขอ้มูลของเราไปท าอะไรบา้ง  

ถดัมาคือว่าในอเมริกาเองมีบริษทัส่วนใหญ่ ก็มีขอ้มูลมากกวา่ 100 เทราไบต์ เก็บไวใ้นบริษทัในการ
วเิคราะห์ ของไทยเองมีเยอะพอสมควรอาจจะไม่ถึง 100 เทราไบตก์็ไดใ้นแต่ละบริษทั คือเอาขอ้มูลพวกน้ีมาใช้
ในการวิเคราะห์ ท าการตลาด ท าเร่ืองของ Digital Marketing ท าเร่ืองของการให้ลูกคา้หรือ Customer มีความ
สะดวกในการชอ้ปป้ิงมากข้ึน เด๋ียวน้ีก็มีการช้อปป้ิงออนไลน์เยอะ เคยไหมครับเราก าลงัคุยอยูก่บัเพื่อนๆผา่น
หนา้ Social Network อนันึง สักแป๊บมีโฆษณาขอ้มูลพวกน้ีเขา้มาเต็มเลย เขารู้ไดย้งัไง เด๋ียวน้ีเขาก็ออกมาพิสูจน์
ทราบกนัแลว้วา่ เขาพยายามเฝ้าดกัฟังกบัการใช ้Social Network ของคนทัว่ไป ก็มีหลายค่ายท่ีบางทีเรานัง่คุยกบั
เพื่อนอยู ่เราเปิด Social Network ช่ือดงัสักท่ีหน่ึง อยู่ๆ ก็มี Product นั้นท่ีเราอยากซ้ือเขา้มาอยูใ่นฟีตของเราเต็ม
หมดเลย หรือแมแ้ต่วนัน้ีเราอยากเซอร์ไพรส์แฟน อยากจะจองตัว๋ไปเท่ียว ก็ไปเขา้ไปจองตัว๋เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ปรากฏวา่เด๋ียวน้ีท่ีบา้นเรามีทีวี หรือเรามีเร่ืองของตวั Media ส่ือต่างๆ มนัค่อนขา้งเป็น Smart หมดแลว้ มนัก็ข้ึน
เลยวา่ตอนน้ีเราคุน้เคย หรือเขา Suggest มาวา่แนะน าโรงแรมน้ี โรงแรมน้ีดีกวา่ ถา้เกิดแฟนนัง่อยูด่ว้ย แฟนจะ
ถามวา่พี่คะ พี่จะไปเท่ียวท่ีน่ีกบัใครคะ ท าไมไม่เห็นบอกหนูเลย จริงๆมนัก็มีทั้งดีและไม่ดี  

ประเด็นคือวนัน้ีขอ้มูลทั้งหมด เรามาลองดูกนันิดนึงวา่ “Believe it or Not” เราเช่ือหรือไม่วา่ ขอ้มูลท่ีผม
พูดให้ฟัง แบ่งกนัสัก 4-5 แลว้กนั จริงๆ 2 ส่วนเม่ือก้ีคือขอ้มูลภายใน กบัขอ้มูลภายนอก คราวน้ีผมให้ดูตรงน้ี
วนัน้ีในปี 2020 ก าลงัจะจบลง มี Mobile Device หรือมีอุปกรณ์เคล่ือนท่ีมากกวา่ 19.8 พนั เกือบถึง 2,000 เขา
เรียกอะไรดี 20 พนัลา้น หรือประมาณสัก 20 Billion ก็คือ 20 พนัลา้นแลว้กนั ผมก็ไม่รู้จะใช้ค  าว่ายงัไงดี 20 
พนัลา้น Device หรืออุปกรณ์ท่ีอยูบ่นโลกใบน้ี ในปี 2020 แลว้ก็มีแนวโนม้ท่ีทวีข้ึนเร่ือยๆ เพราะฉะนั้นเพิ่มข้ึน
ทุกวนั สังเกตไดง่้ายๆก็คือวา่อุปกรณ์ Smartphone เปิดตวักนัถ่ีมากของทุกค่ายเลย มีแต่ละค่ายออกมามีหลายรุ่น
ดว้ย และอุปกรณ์พวกน้ีค่อนขา้งราคาถูกลง จบัตอ้งไดง่้าย พอมนัจบัตอ้งไดง่้าย ทุกคนก็ตอ้งมีการสมคัรขอ้มูล มี
การกรอกขอ้มูล เด๋ียวน้ีก็มีหลาย Application ข้ึนมา ให้เราสามารถท่ีจะไปใช้จ่ายช้อปป้ิงได ้ก็ตอ้งกรอกขอ้มูล
ตวัเองไปก่อน เพราะฉะนั้นขอ้มูลพวกน้ี มนัคือสิทธ์ิหรือ Input ท่ี Key in data เขา้มา คราวน้ีบริษทัคู่คา้ หรือวา่
บริษทัทัว่ๆไป ก็เอาขอ้มูลพวกน้ีมาใชใ้นการวเิคราะห์ คราวน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มนัก็มีหลายค่ายมาก 
มีหลายแบบมาก วนัน้ีผมก็จะมาแนะน าให้ทุกท่านได้ลองใช้ดู ก็คือเร่ืองของตวั Business Intelligence เป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูลของ Microsoft  

ถดัมาอนัน้ีทุกท่านรู้จกัดี ก็คือ Social Network ช่ือดงันัน่เอง เราทราบไหมวา่ใน Facebook ดว้ยมีขอ้มูล
ประมาณสัก 700 เทราไบต ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัทั้งโลก 700 เทราไบต ์คลิก Like  คลิก Unlike คลิก Comment 
สไลดดู์ กดอ่านทั้งหลาย เขาเก็บ Track หมดเลย เขาเก็บขอ้มูลทั้งหมดเป็นช่วงเวลา ถา้เป็นผูช้ายหรือเป็นผูห้ญิง
สนใจ Product ใดมากกวา่กนั สนใจเน้ือหาใดมากกวา่กนั ใน Feed ข่าวต่างๆมนัก็เก็บ Resource หมดเลย อยา่งท่ี



ผมบอกวนัน้ีเราคือคนให้ขอ้มูล แลว้ก็จะมีอีกหลายหน่วยงาน หลายบริษทั หลายองคก์รท่ีเอาขอ้มูลพวกน้ีมาใช้
ในการวเิคราะห์ เพื่อใหส้นอง Need เราก็คือตอบโจทยว์า่ลูกคา้ทัว่ไปชอบเป็นแบบไหน ชอบใชอ้ะไร  

เคยไหมครับทุกท่าน ผมมีหลาน ตอนนั้นสมยันั้นหลานผมเล็กๆอยู ่ผมก็ไปซ้ือแพมเพิสให้หลาน ปกติ
ในเวลาให้ผมเดินไปซ้ือแพมเพิส เขาก็จะมีอยูข่า้งๆกนันะครับ ก็จะมีเร่ืองของ Product ท่ีเราเคยชอบอยู ่ อยา่ง
ผูช้ายบางท่านอาจจะด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งน้ี ก็จะมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยูใ่กล้ๆ กบัแพมเพิสของเด็กๆเหมือนกนั
เพราะเด๋ียวน้ีผูช้ายก็ไปช้อปป้ิงเยอะมาก อนัน้ีมนัคือการวิจยัและวิเคราะห์มาแล้ว อนัน้ีผมแค่ยกตวัอย่างให้ดู 
หรือผูห้ญิงบางท่าน คือบางคนเขาอาจจะใชช้อบเคร่ืองส าอาง เคร่ืองแต่งหนา้ บางทีไปเดินอยูใ่กล้ๆ กบั Shelf ท า
ความสะอาด แต่ขา้งหลงัซ้ายมือมี Shelf อุปกรณ์ หรือวา่เคร่ืองสกินแคร์ต่างๆ หรือวา่เคร่ืองบ ารุงผิวต่างๆอยู ่
ดา้นขา้งใหเ้ลย เพื่อใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้าย โดยท่ีไม่ตอ้งเดินไปท่ี Shelf เป็นบูทเฉพาะทาง 

อนัน้ีคือการวเิคราะห์มาแลว้ หรือวนัน้ีขอ้มูล อยา่งท่ีผมบอก อนัน้ีจากท่ีผมเขียนไวม้นัคือ 300 เท่าของ 5 
ปี ตอนน้ีมนัไม่ใช่แลว้มนัเป็น 500 เท่าของ 2 ปี ขอ้มูลมนัทวีคูณเยอะมาก แลว้ก็ตอ้งบอกวา่วนัน้ีอุปกรณ์หลาย
อยา่ง ส่ิงท่ีใกลต้วัเราเป็น IOT (Internet of Things) บา้นหลายๆบา้น โรงงานหลายๆโรงงาน เด๋ียวน้ีเป็น Smart 
หมดแลว้ Home Automation หมดแลว้ เด๋ียวน้ีสังเกตไม่วา่จะเป็นคอนโด เป็นบา้น อุปกรณ์พวกน้ีเขา้ถึงเราได้
ง่ายข้ึน เราสามารถใชอุ้ปกรณ์บางอยา่งท่ีเป็น Smartphone สั่งเปิดปิดไฟ Report มาเลยวา่วนัน้ีเราใชไ้ฟประมาณ
ก่ีกิโลวตัตอ์ยา่งน้ี แลว้ก็ Report มาใหเ้ราเลย ท าเป็นกราฟ Dashboard ใหเ้ราดูไดเ้ลย สั่งเปิดจากอุปกรณ์บางอยา่ง
จะอีกคนละซีกโลกหน่ึงก็ได ้มนัก็จะเก็บขอ้มูลไปทั้งหมด  

เพราะฉะนั้นวนัน้ีเราคงหนีไม่พน้ เร่ืองของเทคโนโลยท่ีีจะเขา้มาในชีวิตประจ าวนัเรามากข้ึน คราวน้ีใน
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขา้มาในชีวิตประจ าวนัเรา เราก็คงปฏิเสธไม่ไดอี้กวา่หลายท่านใช ้Smartphone  ในการถ่ายรูป 
Chat เด๋ียวน้ีขอ้มูลส่วนใหญ่ค่อนขา้งจะปริมาณสูงมาก เด๋ียวน้ีอุปกรณ์บางตวัรับ 4K เรายงัไม่ทนัจะใช ้4K ไดดี้
เลยไป 8K อีกแลว้ ไป HK อีกแลว้  

คราวน้ีก็ในการบริโภคขอ้มูลหรือวา่การใชง้านเหมือนกนั ถา้เราอยากจะไดเ้ร่ืองของตวั Demand หรือวา่
ตวั Bandwidth ของภาพเสียงท่ีชดัเจนข้ึน อุปกรณ์มกัจะเปล่ียนไปเร่ือยๆ Bandwidth ของอินเทอร์เน็ตก็จะมีการ
ใชไ้ปเร่ือยๆ เม่ือก่อนเราใชแ้ค่ Text Data เด๋ียวน้ีไม่ใช่แลว้นะครับเป็น Media เลย เป็นทั้งภาพและเสียง บางคนก็
ดูแต่ YouTube พวกน้ีเขาเก็บหมดนะครับ รวมถึงวนัน้ีหลายคนในช่วง Work from home ท่ีผา่นมา เราอาจจะนัง่
อยูบ่า้น นัง่ดู Netflix ไป นัง่ดูตวั Video on demand ไป พวกน้ีเขาเก็บ Report วา่ใครชอบอะไร ดูอะไร เขาจะเก็บ
หมดเลย สังเกตไหมผมพยายามเล่าให้ทุกท่านฟังว่า วนัน้ีขอ้มูลทุกอยา่งเราคือคนให้ ปลายทางคือคนเอามาท า
การวเิคราะห์ เพราะฉะนั้นวนัน้ีเราจะใชเ้คร่ืองมืออยา่งไรบา้ง ในคลาสน้ีหรือในคอร์สน้ีเป็น PowerBI ตวัท่ีเป็น 
Business Intelligence ของ Microsoft เราจะเร่ิมจาก Basic ก่อน เราจะเร่ิมจากการใชง้านไดง่้ายๆก่อน ไม่ตอ้ง
ซบัซอ้นมากนกั  



วนัน้ีในหลายๆธุรกิจ หลายองคก์ร เขาก็เอาเร่ืองของ Big Data หรือขอ้มูลท่ีผมเล่าให้ฟัง มาใชใ้นการท า
การวเิคราะห์ หรือวา่คาดการณ์ มีอะไรบา้งครับ ก็มีเร่ืองของแบงก์ เด๋ียวน้ีแบงกโ์ดยส่วนใหญ่แลว้ เราอาจจะไป
สาขาของแบงก์นอ้ยลง เพราะวา่เราท านิติกรรมผา่น E-Banking ได ้ แลว้ท่ีส าคญัคือเขาก็จะมีการเก็บ ในแต่ละ
คร้ัง เราท านิติกรรม เราอยูใ่นหนา้ของเวบ็ E-banking นานขนาดไหน หรือ Mobile-banking ต่างๆนานขนาด
ไหน เขาก็มีการเปล่ียน บางเมนูบาง Application ตดับางอยา่งออก เพราะว่าไม่ค่อยมีคนไดใ้ช้ เขาก็มาท าการ
วิเคราะห์ เพื่อท าให้มนัค่อนขา้ง Friendly ข้ึน หรือแมแ้ต่เร่ืองของการประกนั สังเกตในเร่ืองของการประกนั 
เด๋ียวน้ีก็มีการวิเคราะห์ มีโอกาสไปหลายบริษทัเหมือนกนั ก็คือเอาขอ้มูลของผูบ้ริโภค มาดูว่าในแต่ละช่วง
เทศกาล บุคลากร หรือบุคคล หรือประชาชนทัว่ไปหยุดกันช่วงไหน สมมติเรามีหลายช่วง เราอาจจะมีการ
สูญเสียชีวิต เขาจะมาท าการวิเคราะห์เลยว่า สูญเสียชีวิตในถนนเล็ก ถนนซอย ถนนไฮเวย์ หรือว่าเป็นถนน
ใหญ่ๆทัว่ๆไป จากการวิเคราะห์แล้วมีผูเ้สียชีวิตในถนนซอยเล็กๆเยอะมากกว่า เขาจะมาดูว่าอยู่ในช่วงอายุ
เท่าไหร่ ประกนัใด หรือการป้องกนั หรือการตอบสนอง หรือการป้องกนัอุบติัเหตุใดให้กบัชีวิตเรา Package 
ไหนเหมาะกบับุคคลในโซนไหน ช่วงอายุไหนมากกวา่กนั เด๋ียวน้ีเราจะสังเกตเห็นวา่เขาจะไม่ค่อยมีคนโทรมา
ขายประกนัเราเยอะมากแลว้ เพราะว่าเขาจะใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์ แลว้ก็ Directly เลย โทรไปหากบัคนท่ี
คาดหวงัว่าคาดวา่จะซ้ือหรือจะใชป้ระกนัของบริษทันั้นๆ น่ีก็เป็นอีกหน่ึงเร่ือง หรือรวมถึงเร่ืองของการขนส่ง
ต่างๆ เด๋ียวน้ีมีวิเคราะห์แมก้ระทัง่ว่า รถในการไปส่งผลิตภณัฑ์ส่งของ เร่ืองของ Logistic ต่างๆ เขา้ไปในรูท
เดียวกนั มนัก็จะค านวณมาเลยวา่เราใชค้่าโสหุ้ย เร่ืองของค่าน ้ ามนัต่างๆ เร่ืองของค่าเดินทางต่างๆ มนัก็จะไปท า
การลด Cost ให ้เป็น Optional ใหเ้ราง่ายข้ึน เม่ือก่อนบางคนอาจจะไปส่งของแบบจบัฉ่าย ไปภาคตะวนัออกบา้ง
ไปทางเหนือบา้ง ไปภาคใตบ้า้งแต่ละท่ี แต่เด๋ียวน้ีเขาอาจจะมาท าการวเิคราะห์เป็นรูทเดียวกนัเลยก็ได ้ 

รวมถึงเร่ืองของการศึกษาก็เหมือนกัน เด๋ียวน้ีการศึกษาค่อนข้างท่ีจะเอาข้อมูลพวกน้ีไปใช้ในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ ในอนาคตควรเรียนอะไร หรือว่าวนัน้ีผมมีโอกาสไปบางมหาวิทยาลยั คือสมมติบาง
มหาวิทยาลยัมี College มีคณะสาขา บางมหาวิทยาลยัในแต่ละสาขา ในแต่ละท่ี แต่ละวิทยาเขตเปิดวิชาเรียนไม่
เท่ากนั เหมือนเม่ือวานท่ีหลายๆคนเคยเรียนท่ีผา่นๆมากบัผม คือเลยเคยเรียน Excel มนัก็ไปวิเคราะห์ไดน้ะครับ 
ถา้วนัน้ีผมอยูใ่นผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัหรือการศึกษา ในแต่ละวิทยาเขตมีเด็ก นิสิต นกัศึกษา มาสมคัรเรียน
ในแต่ละคณะมากนอ้ยต่างกนั เราควรเปิดคณะไหนมากกวา่กนั พวกน้ีมนัก็เอาขอ้มูลมาวเิคราะห์เหมือนกนั  

หรือเร่ืองของการท าเร่ือง Industrial ต่างๆท่ีเป็น Manufacturing ของโรงงานอุตสาหกรรม เด๋ียวน้ีท่าน
สังเกตนะครับ อุตสาหกรรมบางอยา่งมนัหายไปแลว้ เด๋ียวน้ีอาจจะไม่ค่อยไดเ้ห็นแลว้ดว้ย เด๋ียวน้ีบางอยา่ง ลด 
ละ เลิก ในอนาคตรถยนต์ของเรา ตอนน้ีก็มีหลายค่ายแล้วท่ีท าออกมา ก็คือเร่ิมใช้ไฟฟ้าแล้ว เป็นเร่ืองของ 
Electrical แลว้ ประเด็นก็คือวา่รถน ้ามนัประหยดัเช้ือเพลิง สร้างมลพิษในอากาศนอ้ยลง ก็เร่ิมพฒันาไปเร่ือยๆนะ
ครับ เพราะฉะนั้นวนัน้ีไม่วา่จะเร่ืองของตวัท่ีเป็นอ่ืนๆ มนัก็จะเร่ิมท าให้เราสามารถใช้งานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 



หรือแมแ้ต่เร่ืองของ Health Care เด๋ียวน้ีอุปกรณ์สวมใส่พวกน้ีท่ีเป็น Available พวกน้ี ก็จะมาอยูใ่นการใกลต้วั
ของเราเสมอ Report แมก้ระทัง่เราเดินก่ีกา้ว หายใจเยอะไหม หวัใจเราเตน้แรงหรือเปล่า เราจะลม้หรือเปล่า เรา
กินอะไรเกิน Over weight ก็คือกินเยอะเกินแคลอร่ีท่ีเราก าหนด จริงๆผมผอมนะครับ ผมตอ้งบอกไวก่้อน 
เพราะวา่ผมไม่เช่ือเขา เพราะถา้ผมเช่ือเขาป่านน้ีผมเบิร์นออกไปแลว้นะครับ เผอิญผมชอบรับประทานอยู ่ผมก็
เลยกินอยา่งเดียวเลย  

แลว้ก็เร่ืองของตวั Media หรือว่าเร่ืองของ Entertainment ต่างๆ ทุกท่านสังเกตไหม วนัน้ีเราดู Media     
ดู Steaming ช่ือดงัหลายๆค่าย เราคา้งไว ้เราดู Pause เก็บไวเ้รากลบัมาดูอีกที จะท่ีไหนก็ไดน้ะครับ เป็น Account
เดียวกนั เราสามารถไปต่อได้เลย สมมติวนัน้ีผมดูท่ีบา้น ผมอยากไปนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าผ่าน Smartphone มี 
Account เดียวกนั ผมก็สามารถไปเปิดดูบนรถไฟฟ้า แลว้เราก็สามารถดูต่อจากของเดิมไดเ้ลย พวกน้ีมนัคือการ
เก็บขอ้มูลเราไวท้ั้งหมด พฤติกรรมของเราในการใชน้ั้นเอง  

เพราะฉะนั้น วนัน้ีถา้เราคุยกนัเร่ืองของขอ้มูล ผมแบ่งเป็น 3 ส่วน ก็คือ Data Sources ก็คือการน าเขา้
ขอ้มูล ไม่วา่เราจะน าเขา้ดว้ยตวัท่ีเป็น Mysql, SQL Server, Teradata หรือแมแ้ต่ Web Service ต่างๆ เราก็สามารถ
เอาตวั Source เขา้มาได ้  Power BI สามารถน าเขา้ส่ือ หรือน าเขา้ Sources Data ไดห้ลายตวัมาก เด๋ียวตอนท่ีเรา
ไปเร่ิมใชใ้นโปรแกรม เราค่อยมาดูกนันิดนึงวา่ เราสามารถน าเขา้ Sources หรือ Data อ่ืนๆยงัไงไดบ้า้ง PDF เขา้
ไดไ้หม เอาขอ้มูลจากเวบ็เขาไดไ้หม เอาขอ้มูลจาก Excel ไดไ้หมท่ีเราคุน้เคย หรือแมแ้ต่เป็นลกัษณะของ                
Data- Based ใหญ่ๆไดห้มดเลย  หลงัจากนั้นพอเราน าเขา้ขอ้มูลเรียบร้อย เราจะมีตวักลางท่ีเป็น Data Warehouse 
เพื่อมาท าการพกัของขอ้มูลก่อน โดยใชเ้คร่ืองมือในการแสดงผล หรือ Cues ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ Dashboard 
หรือท า Scorecard หรือท า Reporting service ต่างๆพวกน้ี คือเราก็จะมีเคร่ืองมือ  

เพราะฉะนั้นวนัน้ีเราจะอยูแ่ค่โซนน้ี โดยการท าเร่ืองของน าเขา้ขอ้มูลมาแลว้เรียบร้อย ใชต้วัท่ีเป็น BI ใน
การวเิคราะห์หรือส่งออกขอ้มูล เพื่อไปท า Visualizations ใหค้นทัว่ๆไปเขา้ใจ วนัน้ีตอ้งบอกน้ี ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น 
IT ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคนท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองของการวิเคราะห์ขอ้มูล แมแ้ต่ทุกท่านเองท่ีมานัง่เรียนกบัผมวนัน้ีก็
สามารถท าได้ เด๋ียวเราจะไปคอยติดตามดูว่าวนัน้ีมีอะไรน่าสนใจบา้ง อย่างท่ีผมบอก Content ท่ีเรียนกบัผม             
เราจะไม่มี Basic, Intermediate หรือ Advanced เราจะมีแค่รู้/ไม่รู้ เคยใช/้ไม่เคยใชเ้ท่านั้นพอ 

เพราะฉะนั้นวนัน้ีครับ เราก็น าเขา้ขอ้มูล แลว้เราก็ไปใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็น Microsoft Power BI มาแสดงผล
หรือมาท าการสรุปผลของขอ้มูล เพื่อท าเป็น visualization ในการแสดงเป็น dashboard แสดงเป็นกราฟ 
interaction ได ้ 

คราวน้ีใหญ่แค่ไหนครับ เราถึงเรียกวา่ Big Data วนัน้ีเราเคยไดย้ินค าน้ีมาเยอะมาก Big Data ขอ้มูล
จ านวนมหาศาล จริงๆแลว้ผมตอ้งบอกอย่างน้ีนะครับ บางองค์กรยงัไม่ได้ไปถึงขนาดนั้น เรารู้จกั Gigabyte, 
Terabytes แต่ Petabytes ยงัไม่ค่อยไดย้ินเท่าไหร่ Exabyte, Zettabytes, Yottabytes, Brontobytes หลายคนรู้จกัอยู่



แค่น้ี Terabytes  400 Terabytes หรือแมแ้ต่เป็น Zettabytes อยา่งน้ี เม่ือก้ีผมบอกละ 4 Zettabytes จ  าไดใ้ช่ไหม
ครับ  

วนัน้ีเรายงัอยูแ่ค่ 1 ใน 4 ของควอแดรนท ์เพราะฉะนั้นประเด็นคือเรายงัไม่ไปไหนไกล หลายคนไปใช ้
database ค่อนขา้งสูง หรือใหญ่เกินไปในการเก็บขอ้มูลการวิเคราะห์ การเขา้ถึง User โดยทัว่ไปก็จะค่อนขา้งมี 
Gap ใหญ่มากนะครับ ประเด็นคืออะไร วนัน้ีครับ Success Story ท่ีดีท่ีสุด คือเราสามารถท ายงัไงในฐานะผมเป็น 
IT เราท ายงัไงก็ไดใ้ห ้User สามารถท างานไดเ้อง เพราะวา่ถึงแมผ้มจะเป็น IT แต่ผมไม่ไดเ้ขา้ใจโครงสร้าง หรือ 
Environment ของ User หรือความตอ้งการของ User วา่เขาอยากแสดงผลแบบน้ีให้ผูบ้ริหารดู  เพราะฉะนั้นมนัก็
จะคุยกนัไม่จบอยา่งน้ี User อยากไดอ้ะไรก็มาคุยกบั IT ก็ท าใหอ้ยูเ่สมอ ดีกวา่ไหมถา้วนัน้ี User ทัว่ๆไปสามารถ
ท าเองได ้ไม่ตอ้งมีขั้นตอน Sequent ท่ีซบัซอ้นเกินไป แต่สามารถได ้Output ท่ีเขาตอ้งการ  
เพราะฉะนั้นวนัน้ีครับ ผมมีตวัอยา่งใหดู้  
(ตัวอย่าง) 

ทุกวนัน้ีหนัหนา้ไปทางไหนเราก็ไดย้ินแต่ค าวา่ “Big Data” แลว้ Big Data คืออะไรถา้คุณลอง Search 
หานิยามของค าวา่ Big Data ในอินเทอร์เน็ตก็จะพบกบัค าอธิบายมากมาย แลว้ค าถามคือขอ้มูลแบบไหนถึงจะ
เรียกวา่ Big Data ได ้ เป็นขอ้มูลท่ีมาอยูร่วมกนัจ านวนมหาศาล เป็นขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายประเภท จาก
หลายแหล่งขอ้มูล เป็นขอ้มูลท่ีมีการหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา  

Big Data มีประโยชน์อยา่งไร ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการท านายเหตุการณ์ล่วงหน้า เช่น บริษทัขาย
หลอดไฟ ใชข้อ้มูลการขายยอ้นหลงั 5 ปี มาท าการประมวลผล ท านายยอดขายท่ีจะเกิดข้ึนในปีต่อๆไปไดอ้ยา่ง
แม่นย  า ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เขา้ใจถึงปัญหา และช่วยแก้ปัญหาต่างๆขององค์กร เช่น การหาวิธีการเพิ่ม
ยอดขาย ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท า Marketing หรือน าเสนอสินคา้และบริการ ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้
แต่ละรายมากข้ึน เช่น แนะน าแนวเพลงท่ีลูกคา้น่าจะชอบ สินคา้ท่ีลูกคา้น่าจะสนใจ ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลขอ้มูล 
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า เช่น ส่งของขวญัในรูปแบบท่ีตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ถ้าหากคุณ
ตอ้งการใชป้ระโยชน์จาก Big Data จะตอ้งท ายงัไงบา้ง? 
“Problem Analysis” วเิคราะห์และระบุโจทยส่ิ์งท่ีเราอยากรู้ ปัญหาท่ีเราตอ้งการแก ้ 
“Big Data Preparation” เตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อม ปรับเปล่ียนขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสม ครบถว้น ถูกตอ้ง  
“Modelling” ออกแบบโครงสร้างขอ้มูล ใหต้อบโจทยใ์นส่ิงท่ีเราอยากรู้ หรือปัญหาท่ีเราตอ้งการแก ้  
“Data Analytic” น าขอ้มูลท่ีเตรียมไวม้าวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ เพื่อเขา้ใจสาเหตุของปัญหา เพื่อ
คาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และน าไปสู่แนวทางแกปั้ญหาท่ีเราตั้งเอาไว ้ 
“Deployment” น าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปแสดงผล และใชง้านต่อ เช่น ออก Report Dashboard และน า
แนวทางแกปั้ญหาท่ีได ้จากการวเิคราะห์ไปปฏิบติัจริง 



“Evaluation” ประเมินวา่ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ มีความถูกตอ้งแม่นย  า เป็นประโยชน์หรือไม่ หรือแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ มีประสิทธิภาพตอบโจทยท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ หากคุณตอ้งการใชป้ระโยชน์จาก Big 
Data อยา่งต่อเน่ือง จ าเป็นจะตอ้งท าตามขั้นตอนน้ีซ ้ าๆต่อไปเร่ือยๆ  

ท่ีผ่านมาหน่วยงานหรือบริษทัต่างๆ มกัไม่ค่อยประสบความส าเร็จกบัการท า Big Data เน่ืองมาจาก
หลายปัจจยัไม่วา่จะเป็น 

o การขาดเคร่ืองมือและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
o ขาดการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
o ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ประสบการณ์เก่ียวกบัดา้น Big Data  

Big Data ช่วยเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ แลว้คุณล่ะพร้อมไปกบัเราหรือยงั 
 
หลงัจากท่ีทุกท่านรับชมวิดีโอจบไปแลว้ ทุกท่านจะสังเกตเห็นนิดนึงวา่ วนัน้ีจริงๆแลว้มนัก็มีเร่ืองของ

การ Predict นะครับ ก็คือเอาขอ้มูลมาคาดการณ์ในอนาคต แลว้ก็ตดัสินใจนัน่เอง เพราะฉะนั้นโดยองคร์วมของ 
วิดีโอ มนัคือการน าเขา้ขอ้มูลจากหลายแหล่งท่ีมานัน่เอง มาท าการวิเคราะห์ หรือท าให้มนัเป็นกอ้นกลมๆท่ีเรา
สามารถเอามาเลือกใชง้านได ้ 

ทั้งหมดทั้งมวลท่ีเล่าให้ฟังมนัจะไม่เกิดข้ึนเลย ถา้มนัไม่มีเคร่ืองมือท่ีดี เคร่ืองมือท่ีดีจ าเป็นตอ้งคุน้เคย
และใชง้านง่ายดว้ย ไม่ใช่วา่มีเคร่ืองมือท่ีดีและซบัซอ้น คนอ่ืนใชไ้ม่ได ้ตอ้งเทพอยา่งเดียวเท่านั้นถึงจะใชไ้ด ้อนั
น้ีผมถือว่าไม่ Success Story ครับ วนัน้ีมีส่ิงท่ีเรียกว่า Microsoft Power BI หรือว่าเคร่ืองมือในการท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล อยา่งท่ีผมบอกนะ วนัน้ีเราจะเป็น Basic ก่อน เพื่อใหทุ้กท่านเห็นประโยชน์ก่อนในการใช ้ 

Power BI คืออะไร? มนัคือเคร่ืองมือตวักลาง ในการน าเขา้หลายๆ Sources เขา้มา จากตวัอยา่งท่ีผม
แนะน า เราสามารถน าเขา้ Sources จากตวัท่ีเป็น Cloud จากตวัท่ีเป็น Azureได ้หรือน าจากตวัท่ีเป็นเวบ็ไซตไ์ด ้
เราจะใชจ้ากเวบ็ไซตไ์หนกไ็ด ้ท่ีสามารถ Report ขอ้มูลท่ีเขาอนุญาตให้เราสามารถไปดึงขอ้มูลมาได ้หรือแมแ้ต่ 
Access Databased ใครท่ีมีตวัท่ีเป็น Access Databased ก็สามารถใชไ้ดเ้ลย หรือขอ้มูลท่ีเป็น Excel เลยอนัน้ี User 
ชอบมาก เพราะวา่อะไร User สามารถท าไดเ้อง เพราะวา่มนัสามารถท าเหมือนตวัท่ีเป็น Excel file และ Import 
เขา้มาไวใ้น Power BI ไดเ้ลย หรือแมแ้ต่ใช ้Databased ท่ีเป็น SQL ตวัท่ีเป็น Databased ของ Microsoft เองก็ได ้
หรือแมแ้ต่ Hadoof เราก็สามารถดึงตวัขอ้มูลจาก Databased เขา้ไปหา Hadoof ได ้ หรือตวัท่ีเป็นตวัท่ีเป็น 
Mailchimp กส็ามารถดึงมาได ้

คราวน้ี Power BI หลงัจากท่ีเราดึง Sources เขา้มาแลว้ ตวั Power bi ก็ท าการวิเคราะห์หรือว่าท า 
Customize เพื่อให้ออกเป็น Dashboard แบบน้ี Dashboard ไม่ไดอ้ยูท่ี่ Microsoft นะครับ ทุกท่านเป็นคนก าหนด
เองว่า จะให้แสดงผล Report เป็นแบบไหน หรือว่าเราจะเลือกให้เป็น Interactive หน้า Dashboard เดียวกนั             



เราสามารถใช ้ RLS หรือ Row Level Security ในการเขา้ไปชมได ้เช่น สมมุติวา่ผมมีหลายๆจงัหวดัอยู ่คนท่ี 
Log in จากกรุงเทพฯท่ีอยูท่ี่ส านกังานใหญ่ สามารถเขา้ดูไดท้ั้งหมดเลย แต่คนท่ีอยูท่ี่เชียงใหม่ ท่ีเป็น Manager ท่ี
เชียงใหม ่จะดูเฉพาะขอ้มูลท่ีเชียงใหม่อยา่งเดียวเท่านั้น หรือเฉพาะโซนภาคเหนือเท่านั้น แบบวา่ท าได ้ถึงแมจ้ะ
เป็นหนา้เดียวกนั เราใชส่ิ้งท่ีเรียกวา่ Row Level Security ในการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงนัน่เอง  

คราวน้ีผมมีเร่ืองของ Trend ง่ายๆ เป็น Evaluation of BI คือผมแบ่งเป็น 2 ส่วนแลว้กนั ฝ่ังแรกผมมี IP 
Pro ก็คือคนทัว่ไปท่ีท า Data อีกฝ่ังนึงเป็น End Users สังเกตไหมครับ ผมให้ End Users ตวัใหญ่นิดนึง คือพวก
เสียงดงัฟังชดั แต่วา่ไม่ไดมี้เร่ืองของ Skill ในการท า Data ขนาดเยอะเกิน  

IT มีหนา้ท่ีเป็นตวัเล็กๆ แต่ก็ตอ้งฟังเสียงตวัใหญ่ IT จะท าหน้าท่ีในการดึงขอ้มูลจากตวัท่ีเป็น Exiting 
Data คือ Import เขา้มาจาก Line of Business ของเรา จากตวัท่ีเป็น Data Mart จากไฟล์ก็ดี หลงัจากนั้น IT ก็จะมา
คอยท า Cues ขอ้มูลอะไร ผา่น Data Warehouse อะไรไม่รู้ ดูยุง่ยากในชีวิตมาก แต่ยงัไม่ไดส่้งให้ User นะ
หลงัจากนั้นเราตอ้งท าอะไรอีก เราตอ้งไปท า Analyze ก่อนครับ ท า Dashboard ให้เรียบร้อย ท า Scorecard ให้
เรียบร้อย แลว้ค่อยส่งขอ้มูลทั้งหมดท่ี IT ดึงจาก Line of Business ของตวัเองไปให ้End Users  

End Users เอาขอ้มูลพวกน้ีมาท าเป็น Spreadsheets ท า Specialize tool ดว้ยเคร่ืองมือในการสรุป Report 
บอกผูบ้ริหารอีกทีหน่ึง ค าถามคือสังเกตไหมครับ ฝ่ัง IT ซ้ายมือ จะค่อนขา้งดูมีขั้นตอนท่ีซบัซ้อน ตอ้งค่อนขา้ง
ซีเรียสมาก ตอ้งดึงขอ้มูล Cues ขอ้มูลแสดงผล แลว้ค่อยส่งไปให ้End Users  

จะดีกวา่ไหมครับ ถา้วนัน้ีส่ิงหน่ึงท่ี Power BI Microsoft ช่วยไดคื้อ End User สามารถดึงขอ้มูลออกได้
เลย เราจะตดัก าแพงตรงน้ีออกไปเลย โดยอาจจะไม่ตอ้งให ้IT เป็นคนดึงขอ้มูลเอง มาวิเคราะห์ เพราะวา่ถา้เป็น
แบบน้ีได ้User สามารถท่ีจะ Get ขอ้มูลหรือ Get Data เขา้มาได ้แลว้เขาสามารถท่ีจะมาดู หรือวิเคราะห์แกน
ต่างๆไดว้า่ User อยากไดอ้ะไรอีก โดยไม่ตอ้งปรึกษา IT ก็ได ้แต่วา่อนัน้ีไม่ไดห้มายความวา่ IT จะไม่มีงานท า
นะครับ ไม่ใช่นะ ลดละขั้นตอนนะครับ 

วนัน้ีผมอยากจะแนะน า ถา้สมมุติวา่ User สามารถเรียกใชเ้คร่ืองมือไดเ้ต็มประสิทธิภาพ จะช่วยให้เรา
ท างานไดง่้ายข้ึน ดีข้ึน ถูกตอ้งข้ึน จ าสโลแกนผมไดใ้ช่ไหมครับ ท่ีเราเคยผา่นมาในชุดของ Office ใชไ้ดไ้ว ใชไ้ด้
คล่อง วนัน้ีเหมือนกนัครับ ทุกส่ิงครบ จบใน Power BI เลยครับ 

เพราะฉะนั้นครับวนัน้ี หลงัจากท่ีทาง User ท าเองไดแ้ลว้เรียบร้อย เด๋ียว User สามารถท่ีจะท ามาเร่ือง
ของการแสดงผล คือการท า Report ต่างๆได ้เพราะฉะนั้นวนัน้ีครับ ส่ิงท่ีผมอยากใหดู้ 
(น าเสนอตัวอย่าง) 

เม่ือก้ีคือตวัอยา่งคร่าวๆของ BI เราจะสังเกตเห็นวา่ เขาสามารถน าเขา้ Excel เลย ผมไปท าเป็นลกัษณะ
วิดีโอให้ดูวา่เราสามารถ Get ขอ้มูลจาก Excel ง่ายๆ เพราะฉะนั้น User เขา้ถึง Power BI ไดเ้อง จริงๆแลว้ BI 
หรือวา่ตวัท่ีเป็น Business Intelligence มีหลายค่ายมาก แต่ถามวา่ท าไมวนัน้ี Microsoft จึงเป็นท่ีไดรั้บความนิยม



เพราะวา่หน่ึงคือ ถา้ทุกท่านเคยใชชุ้ด Office มาก่อนใช ้Word, Excel, PowerPoint ใช ้Pivot ใน Excel ได ้ ทุก
ท่านก็ใช ้ BI ได ้คือพูดง่ายๆคือ มนัค่อนขา้ง Friendly Users และก็มี User Interface ให้ทุกท่านสามารถสังเกต 
เห็นไดง่้าย ถา้เป็นเม่ือก่อนเราอาจจะคุน้เคยกบัการใช ้เร่ืองของการท าขอ้มูลเยอะแยะมากมายหลายขั้นตอน  

คราวน้ีส่วนต่างๆของ Power BI ท่ีทุกท่านเห็นอยูต่อนน้ี ผมแบ่ง Power BI เป็น 3 ส่วน วนัน้ีท่ีเราจะ
เรียนกนัก็คือ Power BI Desktop อนัน้ีสามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ลงไปในเคร่ืองของเราไดเ้ลย ผา่น Windows อนัน้ี
สามารถดาวน์โหลดไดฟ้รีเลย เป็น Power BI Desktop ดว้ย ส่วนอีกตวัคือ Power BI Service หรือวา่ตวัท่ีเป็น On 
web อนัน้ีจะมากบั Account ของ 365 ใครท่ีใชเ้ป็น Enterprise หรือ Business ไม่วา่จะเป็น E1 E3 E5 เขาจะมี BI 
ให้ดว้ยนะครับ แต่ตวัท่ีเป็น Power BI Service หรือ Power BI Online ถา้เราท าขอ้มูลจากตวัท่ีเป็น Power BU 
Desktop ข้ึนไปไวบ้น Cloud เรียบร้อยแลว้ Public แลว้เรียบร้อย คนอ่ืนจะยงัไม่สามารถคลิกดูได ้เราดูคนเดียว
ได ้ถา้เราอยากใหค้นอ่ืนดูได ้เราตอ้งมี Pro access ท่ีเรียกวา่ Power BI Pro หรือ Power BI Premium นะครับ 

 Power BI Pro คนท่ีมี Account Power BI Pro จะสามารถสั่ง Public ให้คนอ่ืนเขา้มาคลิกดูได้ จริงๆแลว้
มนัคือ Refresh เป็นยงัไม่ถึงก่ึง Real Time เราตั้งเวลา 8 คร้ังต่อวนั แต่ถา้เป็น Power BI Premium อนัน้ีตอ้งซ้ือ 
ถา้เป็น Premium มนั Real Time เลย ขอ้มูลเปล่ียน มนัก็เปล่ียนเลย ส่วน Power BI Pro มนัคือเปล่ียนตามส่ิงท่ีเรา
ตั้งเวลาไวว้า่เราจะใหเ้ขาอพัเดทวนัไหน จริงๆก็ข้ึนอยูก่บัในองคก์ร หรือทุกท่านเองวา่ เราใชแ้ค่ไหนอยา่งไรบา้ง 

อีกตวัคงหนีไม่พน้ก็คือ  Power BI Mobile อนัน้ีจะเป็นลกัษณะของตวั Vivo only คือเรา Cues  ท าทุก
อยา่ง คือดูแต่ไม่สามารถสร้างได ้ตอ้งสร้างจากตวัท่ีเป็น Power BI Desktop แลว้ใช ้Power BI Pro หรือ Power 
BI ท่ีมากบัตวั 365 ในการเตรียมตวัท่ีเป็น Power BI Desktop เพือ่ข้ึนเวบ็นัน่เอง 

เพราะฉะนั้นทุกคนท่ีมี Power BI ใน Smartphone หรือใน Mobile Phone ของทุกค่าย ถา้เป็น iOS เขา้ 
App store แลว้ก็พิมพค์  าวา่ Power BI ถา้เป็น Android ถา้เขา้ Play Store พิมพ ์Power BI ก็สามารถใช ้Account 
ของเราในการ Refresh ดูขอ้มูลได ้แต่วา่ไม่สามารถท่ีจะมาสร้างใหม่ไดน้ะ เป็นลกัษณะของ Viewer ดูอยา่งเดียว 

คราวน้ีหลายคนถามผมเสมอวา่ พูดมาขนาดน้ีแลว้ Power BI มนัเหมาะกบัใคร เหมาะกบัองคก์รจริง
ไหม เหมาะกบันกัวิเคราะห์ขอ้มูลจริงไหม เหมาะกบั IT หรือเปล่า หรือเหมาะกบั End Users ผมตอบไม่ไดค้รับ
วา่ Power BI เหมาะกบัตวัเรายงัไง เราตอ้งยอ้นถามตวัเราเองวา่ Power BI มนัเหมาะกบัเรายงัไง เช่น การท างาน
ในองคก์รของเราหรือในทีม ผมอาจจะใช ้Power BI เป็นหลกั แต่เพื่อนร่วมงานท่ีท างานกบัตวัเลขและรายงาน
ทางธุรกิจนั้น ผมอาจจะใชแ้ค่ Power BI Desktop ในการสร้างและส่งไฟล์ไปหาเพื่อน เพื่อนก็ไปลง Power BI 
Desktop ในเคร่ืองของเพื่อนแค่น้ีก็พอ  เหมือนเราส่งไฟล์ Word, Excel, PowerPoint ธรรมดา เพราะวา่ Power BI 
นามสกุลคือ .pbix เหมือน office เลย Word จะเป็น .docx Excel จะเป็น .xlxs  

เพราะฉะนั้นวนัน้ีถา้เกิดสมมุติเราแค่คุยกนักบัเพื่อน ส่งขอ้มูลให้เพื่อนดูให้เคร่ืองท าการ Report เปิด
ขอ้มูลได ้ Cues Data เหมือนกบัทุกคนท่ีเคยเรียน Excel มากบั ถา้ไม่จ  าเป็นตอ้งไป Public ให้ผูบ้ริหารหรือคน



ขา้งนอกหรือคู่คา้ของเราดูผา่นเวบ็ อนัน้ีไม่ตอ้งมี Power BI Pro ส่ิงท่ีทุกท่านมี Account ก็สามารถใชไ้ด ้อนัน้ี
ข้ึนอยูก่บัตวัท่านเอง ตอ้งถามวา่งานเราหรือ Business เราตอ้งการ Content หรือตอ้งการเร่ืองของการน าเสนอ
หรือ Presentation มากนอ้ยขนาดไหน  

คราวน้ีหลายคนอาจจะคุน้เคย หรือเคยไดย้ินค าวา่ “Gartner” อนัน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเราสรุปเม่ือตน้ปีท่ีแลว้
จริงๆตอนน้ีผมดึงมาแลว้ เป็นของปี 2020 เลย ผมให้ดูปี 2016 เม่ือก่อนเราคู่ค่ีสูสีมากกบั Tabrol  กบั Distview น่ี
ยงัเกาะกลุ่มมาเลยครับ แต่พอเร่ิม 2017 เรากบัตวัท่ีเป็น Tabrol ก็ยงัคงอยูใ่กลเ้คียงกนั พอ 2019 สังเกตตอนน้ีเรา
อยู่ในเทียร์ท่ีสูงสุดของควอแดรนท์ คือคนเร่ิมหันมาใช้งานของ Power BI Microsoft เยอะมาก เพราะว่า                      
1) Friendly Users 2) การท างานหรือวา่การใชห้รือการสร้างไม่ยาก แต่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่ตอ้งมานัง่เขียน
โคด้เยอะ สามารถ back and drop เลือก Visualization ไดเ้ลย  

ในปี 2020 หลงัจากท่ีผมดึงขอ้มูล มนัข้ึนมาสูงมาก ตอนน้ีมีผูท้ยอยใช ้หรือวา่ Transformation เปล่ียน
เปล่ียน มาใชต้วัท่ีเป็น BI  Microsoft ค่อนขา้งเยอะมาก เพราะฉะนั้นหลกัการเป็นท่ีเช่ือถือได ้แลว้ก็มัน่ใจไดว้า่
ตอนน้ีมีหลายองคก์ร เร่ิมหนัมาใช ้Power BI ผมมีตวัอยา่งให้ดู เป็นลิงคส์ าหรับการท่ีบางท่ีใช ้Power BI แลว้ก็
เราอาจจะคุน้เคยท าในเร่ืองของอยา่งวนัน้ีท่ีเราผจญกนัอยู ่ไม่วา่จะเป็น…ขออนุญาตนะครับคือโรคระบาดท่ีเรา
ตอ้งเผชิญ เขาก็เอาขอ้มูลเดินเขา้มาท่ี Power BI ใช ้Power BI ในการวเิคราะห์  

น่ีคือหนา้ของ BI สังเกตพวกน้ีเกิดจากการใช ้Visualization ไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนเอง เราสามารถท า three 
map ได ้เราท า Waterfall หรือท าเป็น Bubble ได ้พวกน้ี Same lately เราท าจาก Desktop เราไปดูบน Tablet เรา
ไปดูบน Smartphone  หนา้ตาเหมือนกนัเลย แต่ต่างกนัแค่ Layout เท่านั้นเอง คือ Smartphone หนา้จอมนัเล็ก มนั
ก็จะเปล่ียน Layout ท่ีเป็น Response Feed ให้เรานิดนึง อาจจะเป็นแนวตั้ง แต่เห็นขอ้มูลเหมือนกนั เราก็สไลด์
เลือกขอ้มูลได ้เพราะฉะนั้นตดัปัญหาไม่ตอ้งกลวัวา่ ถา้เกิดเรามา Layout ขอ้มูลแลว้ ทุกคนจะเห็นหมดไหม คือก็
แน่นอนครับ เราท าตวัให้เป็น Desktop  Layout หนา้จอจะใหญ่มาก ถา้เกิดให้ไปดูบน Smartphone มนัจะปรับ
ใหเ้องโดยอตัโนมติั เพราะฉะนั้นน่ีคือขอ้ดี 

ผมมีตวัอยา่งให้ดู อนัน้ีคือ Power BI Desktop คือ Mobile อนัน้ีก็แสดงเป็น Dashboard ให้ดู มีเป็นTable 
เหมือนเดิมครับ เป็น Grant chart ได ้ท าเป็น Donut chart ไดเ้หมือนเดิม และบน Smartphone เราก็ยงัคงเห็นปกติ 
หรือแมเ้ป็นลกัษณะของการท าเร่ืองของ HR คือเอาขอ้มูลใน HR มา Report วา่ มีพนกังานของเราเป็นผูห้ญิงก่ี
คน ผูช้ายก่ีคน มี Facilities ในการท างานขนาดไหน มี Performance based ในการท างาน หรือเช็คเร่ืองของ Scop 
of Work ใครท างานเยอะนอ้ยเกินไป แต่ละคนประชุมเท่าไหร่ อนัน้ีข้ึนอยูก่บั HR ในหน่ึงปีมีวนัหยุดขนาดน้ี 
Staff หรือ Employee คนน้ีเขา้มาท างานโดยไม่หยุดเลยไหม มนัก็แสดงผลข้ึนมาให้เลย ถา้เม่ือวานหรือวา่ท่ีผา่น
มาทุกท่านเรียนกบัผมมา ผา่นมาแลว้ในเร่ืองของการท า Excel ทุกท่านจะรู้วา่เราสามารถท าการวิเคราะห์ได ้ก็คือ
ดึง Table ธรรมดามาใช ้Pivot  



เพราะฉะนั้นตรงน้ีดา้นขวามือเราเรียกวา่ตวัท่ีเป็น Visualization เพราะฉะนั้นถา้เกิดทุกท่านคุน้เคยกบั
การใช ้Pivot Table ทุกท่านสามารถเลือกแกน เลือก Cues Data ของตวัท่ีเป็น Power BI มาใชง้านได ้ 

ส่วนอนัน้ีเป็นลกัษณะของตวัรายงานของทีมเซลล์แลว้กนั คือใน Division หรือ Department ของเซลล์
ยงัคงตอ้งการชอบตวัเลขในตารางแบบน้ีอยู ่เขาพยายามอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นตวัเลขตาราง และถา้ทุกท่านจ าไดท่ี้เคย
เป็น Excel กบัผมมา ก็มีทางดา้น Color Scale Conditional Formatting เราสามารถก าหนดตวัท่ีเป็น Color Scale
ได ้ก าหนด Icon Set ต่างๆได ้อนัน้ีเขาก็สามารถใส่เป็น Bubble ได ้ 

อยา่งท่ีผมบอกกบั Excel กบั Power BI โดยส่วนใหญ่แทบไม่แตกต่างกนั แต่มีเคร่ืองมือท่ีท างานไดสู้ง
กวา่การเท่านั้นเอง ถา้วนัน้ีใครใช ้Excel ไดค้ล่องๆ ใครสามารถท าการวิเคราะห์ Excel ได ้ก็สามารถใช ้Power 
BI ไดอ้ย่างเต็มท่ีและเต็มประสิทธิภาพมาก เพราะฉะนั้นใครท่ียงัไม่ไดมี้โอกาสไปเรียนชุด Office หรือเรียน 
Excel ลองไปดูไดว้่าท่ีผ่านมาเราไดแ้นะน าอะไรบา้ง ผมจะค่อนขา้งให้ทุกท่านใช้สูตรน้อย ผมจะให้ทุกท่าน
พิมพ ์Data เป็น Excel Table แลว้ท าการวเิคราะห์เลย  

หรืออนัน้ีจะเป็นลกัษณะของตวัท่ีเป็น Service บา้งครับ คือตอ้งบอกอยา่งน้ี BI ถา้อยูบ่น 365 มนัเป็น 
SaaS (Software-as-a-Service) จริงๆแลว้อะไรก็ตามท่ีใชบ้น Cloud สมมติตวัท่ีเป็น Platform หรือ Server based 
จะมี PaaS (Platform-as-a-Service) หรือ IaaS (Infrastructure-as-a-Service ) เพราะฉะนั้น Software Power BI จดั
อยูใ่น SaaS เช่น Office 365 ท่ีเราใชผ้า่น Web Browser ในมือถือวา่เป็น SaaS (Software-as-a-Service) บางค่าย
เด๋ียวน้ีก็มี Subscriptionใชง้านผา่นเวบ็ ก็เป็น SaaS เหมือนกนั คือใชท่ี้ไหนก็ไดเ้หมือนกนัเลย ขอแค่ให้ Log in 
ผา่นตวัหนา้ Web Browser  ผา่น Account ตวัเอง  

อนัน้ีผมให้ดูนิดนึงครับ เด๋ียวผมจะให้ทุกท่านใน Workshop ไดมี้โอกาสใช้งานตวัท่ีเป็นไฟล์ เรา
สามารถท าตวัท่ีเป็นแผนท่ีเหล่าน้ีได ้ถา้ทุกท่านเคยเรียนกบัผมนะครับ แลว้ก็จ  าซอย Excel ท่ีเป็นขอ้มูลต่างๆได ้
ผมก็จะไปจงัหวะท่ีเป็นภาษาไทย เราก็จะให้รู้ครับวา่ ขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทยมนั Plot Graph แบบน้ีเลยครับ เป็น
แผนท่ีให้เราไดเ้ลย เพราะฉะนั้นเราสามารถ Plot แอดติจูดและลองติจูดไดน้ะครับ เราสามารถ Plot จงัหวดั
อ าเภอ ต าบลมาท าการ Report แบบน้ีได ้เป็นภาษาไทยก็รองรับ Support เหมือนกนั เด๋ียวผมมีตวัอยา่งให้ดูดงัน้ี
ครับ  

อนัน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีผมให้ดูนิดนึงวา่ ทุกท่านอาจจะคุน้เคย หรืออาจจะเคยเห็นก็ได ้ตอนท่ีเรามีเร่ืองของ
โรคระบาดตอนน้ี เราก็จะมีสถาบนัหน่ึงท่ีไปดึง Report ของ Johns Hopkins ก็จะท าการสรุปวา่ วนัน้ีมียอดรวม
ท าเป็น Dashboard แบบน้ี ตอนน้ีมีทั้งหมดท่ีเป็น Global Case ทั้งโลกเลยนะ 55  ลา้นคน 55,555,505 น่ีคือขอ้มูล 
Real Time คือมีติดเคสท่ีเป็นโคโรน่าไวรัส หรือ Covid 2019 55 ลา้นคน เสียชีวิตแลว้ตอนน้ีทัง่โลก 1,336,892 
คน ท่ีเยอะท่ีสุดตอนน้ีก็คือเคสท่ีติดมากท่ีสุด คือท่ีสหรัฐอเมริกา  11,342,495 คน ผมลองคลิกท่ีสหรัฐอเมริกาดู
วา่เสียชีวติเท่าไหร่ ตอนน้ีท่ีสหรัฐอเมริกา เสียชีวติไปแลว้ 248,488 คน น่ีคือขอ้มูล Real time  



เรามาดูไทย ตอนน้ี แต่ก่อนน้ีไทยอยูอ่นัดบั 3-4-5 Top10 แต่เด๋ียวน้ีเราคุมโรคไดดี้ เราอยูอ่นัดบัหลงัๆ 
ไทยกบัมาลี มาลียงั 3,900 ไทย 3,878 ไทยมีเคสท่ีตรวจพบเรียบร้อย ท่ีเคยเกิดมา 3,878 คน เสียชีวิต

ตอนน้ีน่ีคือ 60 คน ในช่วงวนัไหนเยอะท่ีสุด มนัก็สามารถท่ีจะบอกได ้เป็นวนัท่ีเท่าไหร่ วนัท่ี 26 เดือน 3 ช่วง
นั้นคนในบา้นเราเสียชีวิตเยอะมาก มกรา กุมภา มีนา ช่วง 10 โมงกวา่จนถึงเกือบ 2-3 ทุ่ม ช่วงนั้นเสียชีวิตเยอะ
นิดนึง  

อนัน้ีคือการดึงขอ้มูลทางการวิเคราะห์ กรมควบคุมโรคของเราเอง ใชห้นา้ Dashboard ในการ Report 
Thailand only เพราะฉะนั้นผมสามารถน าเขา้จากเวบ็ได ้น าเขา้จากขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะของ Report ตรงกลาง
ของกรมควบคุมโรค ของทั้งโลกอยา่งน้ีก็ได ้น่ีคือตวัท่ีเป็น Power BI นะครับ 

คราวน้ีถัดมา ทุกท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดคู่ มือและไฟล์ ท่ี เราจะใช้กันว ันน้ีนะครับ ท่ี 
https://aka.ms/ms365file ท่ีเดียวกนักบัท่ีเราใชใ้นการเรียน Office นัน่เอง ไม่วา่จะเป็น Word, Excel,PowerPoint 
หรือในอนาคตเรามีเร่ืองของการสอบต่างๆ แนะน าการไปสอบ Microsoft Office specialist อยา่งน้ีนะครับ หรือ
แมแ้ต่เร่ืองของทางกฎหมาย, Digital Literacy หรือแมแ้ต่เร่ืองของ พรบ.ใหม่ๆผมจะวางขอ้มูลทั้งหมดน้ีท่ีเป็น
คู่มือเป็นไฟลท์ดสอบ ไฟลท์ดลองในการเรียน ในวดีิโอชุดน้ีไดท้  าไวใ้หท่ี้น่ี ทวนอีกที https://aka.ms/ms365file  

หวงัวา่ทุกท่านจะ Happy Enjoy กบัการฝึกปฏิบติัในการท า Workshop ต่อไป เด๋ียวในส่วนถดัมา เราจะ
เร่ิมท า Workshop เร่ิมท าการดาวน์โหลดวา่ เราสามารถเขา้ไปดาวน์โหลด ตวัท่ีเป็นไฟล์มาติดตั้งในเคร่ืองท่ีไหน
ไดบ้า้ง ท่ีลิงกไ์หนบา้ง เด๋ียวขออนุญาตใหทุ้กท่าน เตรียมพร้อมฝึกปฏิบติัอบรมเลยแลว้กนันะครับ 

********************** 
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เอาละครับทุกท่านครับ หลังจากที่เราได้ทราบมาแล้วนะครับว่า Power BI คืออะไร Big Data คือ
อะไรนะครับ ในส่วนถัดไปผมจะแนะน าให้ทุกท่านนะครับสามารถเข้าไป Download Software นะครับจาก
ในหน้าเว็บเพื่อท าการติดตั้ง Power BI นะครับส าหรับคนที่ยังไม่เคยติดตั้งนะครับ  

อันดับแรกเลยนะครับก็รบกวนให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่ Web Browser นะครับที่เราใช้งานอยู่นะ
ครับ จะค่ายไหนก็ได้นะครับที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับ แล้วก็ไป Search นะครับว่าเราจะเข้าไป Search Engine 
ตรงไหนบ้างนะครับ ผมก็ขออนุญาตเปิด Bing นะครับหรือทุกท่านจะเปิด Google ก็แล้วแต่นะครับแล้วผมก็
พิมพ์ค าว่า Power BI Desktop Download นั้นเองนะครับ แล้วเราก็จะเจอในหน้า Link ของ Microsoft นะ
ครับก็คือเป็น Power BI Desktop นะครับเราก็สามารถเข้าไปติดตั้งได้นะครับ แล้วเราก็เลือก Power BI 
Desktop เลยนะครับ ก็คลิกดูเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Link URL อยู่ด้านบนนะครับเผื่อ
ว่าทุกท่านเข้าไม่คุ้นเคยนะครับ มันจะยาวนิดนึงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านสามารถ Search จากตัวที่เป็น 
Search Engine ทั่วๆ ไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Bing ของ Microsoft หรือเป็น Google Search ก็ได้นะครับ 
แล้วเราก็เข้ามาที่หน้าตานะครับในการ Download เลยนะครับก็คือ microsoft.com/Download แล้วก็
เลือกตัวที่เป็น BI นะครับ 

หลังจากนั้นพอเราเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับ ต าแหน่งนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเรา
อยากได้เป็นภาษาอะไร ผมแนะน าอย่างนี้ครับ ถึงแม้จะมีภาษาไทยก็ตามนะครับ Menu, Ribbon เครื่องมือ
ทุกอย่าง Support 43 ภาษาเลยนะ ผมแนะน านะครับถึงแม้จะมีภาษาไทยก็ตามนะครับ ไม่ค่อยอยากให้ใช้
ภาษาไทยนะ เพราะเวลาที่เครื่องมือที่เราใช้ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายกว่า บางที
ภาษาไทยมันอาจจะแปลบางค าแล้วรู ้สึกแปลกๆ นิดนึ งนะครับ Recommend นะครับ ถ้าเป็นไปได้ให้ 
Download เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เขาก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษ ทุกท่านก็คลิก Download แบบนี้
เลยนะครับ 

แล้วในหน้าของตัวโปรแกรมนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกอยู่ 2 แบบนะครับ แบบแรกคือดาวน์โหลด
ตัวที่เป็น Power BIแบบ 64-bit นะครับ หมายความว่าถ้าเกิดเครื่องของทุกท่านติดตั้ง Windows ที่เป็น 
Windows 64-bit ผม Recommend นะครับ แนะน าให้ติดตั้งเป็น Power BI Desktop แบบ 64-bit แต่ถ้า
เกิดเครื่องของทุกท่านนะครับมีเป็น Windows 32-bit อยู่นะครับ ในบางเว็บนะครับหรือข้อมูลเก่าๆ ตรงนี้
อาจจะขึ้นเป็น x86 แต่เดี๋ยวนี้เราตัดออกไปแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดใครใช้ตัวที่เป็น 32-bit อยู่นะครับก็ให้ติดตั้ง
เป็น Power BI 32-Bit นะครับ  

ต่างกันตรงไหน ต่างกันตรงนี้ครับ Windows ถ้าเป็น 64-bit Ram เราเกินกว่า 4GB เขาจะไปดึง 
Performance ของ Ram เกินกว่า 4GB ขึ้นมาได้นะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติเราติดตั้ง 32-bit จะใช้ RAM มากสุด
แค่ 4GB นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวนี้นะครับผมเข้าใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ นะครับขั้นต ่าก็ 8GB 
แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับรบกวนทุกท่านใช้ Windows ที่เป็น 64-bit นะครับ แล้วก็ใช้ตัวที่
เป็น Power BI 64-bit มันก็จะเริ่มการท างานได้เร็วขึ้นเต็มประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนนะครับ 



ในที่นี้ผมก็ขออนุญาตเลือกเป็น 64-bit นะครับ แล้วผมก็กด Next เลยนะครับ เราท ากันง่ายๆ แบบนี้
นะครับ กด Next เข้าไปเลย เขาก็จะท าการดาวน์โหลดนะครับมาอยู่ที่มุมข้างล่างนะครับ มีไฟล์ดาวน์โหลดอยู่
นะครับ ไฟล์ดาวน์โหลดอันนี้เร็วช้าขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตของทุกท่านนะครับ ไฟล์ประมาณสัก 311MB นะครับ 
ของเครื่องผมก็ใช้เวลาประมาณ 3 นาที พอเขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ติดตั้งเลยนะครับ 
เดี๋ยวผมลองติดตั้งให้ดูนิดนึงนะครับ ในเครื่องผมจริงๆ ติดตั้งไว้แล้วละครับ แต่ว่าเดี๋ยวลองดูนิดนึงแล้วกันนะ
ครับก็รอเขาดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อย 

เอาละครับทุกท่านครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะสังเกตนะครับ มุมที่เราดาวน์
โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกนะว่าเราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะ พร้อมจะ Open file แล้วเรียบร้อย
นะครับ ทุกท่านก็กด Open file แบบนี้ได้เลยนะครับ เขาจะท าการเปิดนะครับตัว Program Setup แบบนี้มา
ให้นะครับ ผมขออนุญาตซ่อนข้างหลังนิดนึงทุกท่านจะได้เห็นชัดๆ อย่างนี้นะครับ เขาก็ท าการเปิดตัวที่ส าหรับ
ติดตั้งมาให้ เราก็เลือกได้อีกเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะติดตั้งเป็นภาษาอะไรนะครับ ถึงแม้ครั้งแรกเราโหลดมา
เป็นภาษาอังกฤษนะ แต่ว่าอย่างที่ผม Recommend นะครับ แนะน าให้เป็นอังกฤษดีกว่า  

หลังจากนั้นทุกคนก็กด Next คราวนี้เครื่องผมติดตั้งไว้แล้วนะครับ เขาจะถามว่าเราจะท าการติดตั้งซ ้า
ไหมนะครับ ตรงนี้ทุกท่านก็ตอบ Yes ไปก่อนนะครับ ของทุกท่านเองก็จะพร้อม Install นะครับ แต่ของผม
เดี๋ยวเขาจะถามผมว่าเครื่องผมมีอยู่แล้ว พร้อมที่จะท าการติดตั้งทับไปไหมนะครับ หลักการคืออย่างนี้ ผมชอบ
แซวเสมอว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Microsoft นะครับไม่ยาก  Next, Next, Next, Yes, Finish, Done จบ
เลยครับ ทุกท่านก็สามารถท าตามขั ้นตอนไปได้เลยนะครับ ก็คือกด Next, Next, Next แล้วก็โอเคเลย
เรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือท าตามขั้นตอนนะครับจนถึง Finish เรียบร้อยนะครับ สมมุติผม 
Finish แล้วเรียบร้อยนะครับ เราก็ท าการติดตั้ง Microsoft Power BI เรียบร้อยแล้ว 

คราวนี้ที่หน้าจอของ Power BI จะเป็นแบบไหนครับ ที่หน้า Desktop ของเราหน้าตาจะเป็นอย่างนี้
ครับ ผมเปิดให้ดูนิดนึงนะว่าที่หน้าตาของเราจะเป็นแบบไหนนะครับ ผมขออนุญาตกลับมาที่นี ่ครับ บน
ตัวเครื่องเราครับบน Desktop นะครับก็จะมี Icon ตรงนี้ปรากฏขึ้นให้นะครับสีแดงๆ ที่ผมตีกรอบอยู่นี้นะครับ 
ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Icon ใหม่แล้วนะครับ นี่คือ Icon ของ Power BI นะครับ เราสังเกตนิดนึงนะครับบนหน้า 
Desktop ของเราจะมี Icon นี้ชื่อว่า Power BI Desktop  

หลังจากนั้นครับ ทุกท่านก็คลิกเข้าไปเลยครับเพ่ือท าการเปิด Power BI นะครับ หน้าตา Power BI ก็
จะเรียบๆ ง่ายๆ นะครับ นี่คือหน้าตา Power BI หลังจากนั้นเรารอสักครู่นะครับ อันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ
พอเราเปิดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหน้านี้จะเป็น Welcome Page ผมให้ดูตรงนี้นิดนึงครับ ข้างบนตรงนี้ครับถ้า
เกิดใครเข้ามาครั้งแรกเขาจะมีให้เรา Sign in แต่ผม Sign in แล้วนะ ถ้าเกิดสมมุติผมลองให้ดูนะครับ เรา
สามารถ Sign out ออกได้นะ เราก็กด Sign out  ออกไปได้เลย ข้างบนตรงนี้ครับเขาก็จะมีให้ Sign in แบบนี้
เลยนะเราก็แค่คลิก Sign in นะครับ แล้วก็ใส่ Email ค าถามคืออย่างนี้ คุณเอกถ้าเกิด ผม หนู ฉัน ไม่มี 365 
แล้วจะใช้ได้ไหมล่ะ Power BI ถ้าไม่ Sign in Desktop เราใช้ได้ฟรีอยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่ Sign in ก็ไม่ต้อง 
Sign in ก็ได้ครับเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเรา Sign in ขออนุญาตผมลอง Sign in ให้ดูนิดนึง 



ผมก็ใส้ Account เข้าไปนะครับ ผมก็ Sign in แบบนี้เข้าไปครับ เขาก็ท าการให้เรา Sign in เข้าไปแล้ว
เรียบร้อยนะครับ เขาจะถาม Password อะไรเรียบร้อยนะครับ เขาจะ Sign in Account ของเราให้แล้วเห็น
ไหมครับ ก็จะมีชื่อเราปรากฏอยู่ข้างบนนะครับ นี่คือการ Sign in ให้เรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นหมายความ
ว่าไม่ Sign in ก็ได้ Sign in ก็ได้ ถ้าไม่ Sign in ตอนที่เรา Public ขึ้นไปข้างบนเว็บที่เป็น 365 เขาจะต้องบังคับ
ให้เรา Sign in อยู่ดีนะครับ ในที่นี้ผมขออนุญาตเอาปกติแล้วนะ Sign in ก็ได้หรือไม่ Sign in ก็ได้จ าได้ใช่ไหม
ครบั 

คราวนี้เราดูตรงนี้นะครับ สิ่งนึงที่อยากให้ดูคือนี่คือหน้าของ Power BI นะครับ เมื่อกี้นี้ผมปิดหน้า 
Landing Page เหลืองๆ ไปก่อนนะครับ ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับผมให้ดูนิดนึงนะ ฝั่งขวามือนะครับจะมี Filter 
นะครับ ถ้าเกิดใครเคยใช้ Excel นะครับมันก็จะมีเรื่องของการ Search เรื่องของการ Filter Page ต่างๆ แบบ
นี้ให้นะครับ จริงๆ แล้ว Filter ตรงนี้ผมขออนุญาตซ่อนไปก่อนนะครับ สามารถคลิกท่ีสามเหลี่ยม Drop Down 
ตรงนี้ได้นะครับ สิ่งส าคัญท่ีอยากให้ดูคือตรงนี้ก่อนครับ ฝั่งขวามือกลมๆ ตรงนี้ครับ เราเรียกว่า Visualization 
นะครับ มันคืออะไร พูดง่ายๆ ฟังรู้เรื่อง มันคือกราฟหรือ Dashboard ที่เราสามารถเลือกให้มันแสดงผลได้ 
Microsoft ท ามาให้ทั้งหมด 143 Visualization นะครับ แต่เราสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มได้นะ เราสามารถ
เขียนเพ่ิมเติมได้เพราะตอนนี้มันให้มา 34 เองนะครับ แต่ละคนอาจจะมีไม่เท่าผมด้วยซ ้าไปนะครับหรือแล้วแต่
นะครับ เราดาวน์โหลดเพ่ิมได้นะครับ 

คราวนี้นี่คือ Visualization ซ้ายมือตรงนี้ครับเราจะมีทั้งหมดอยู่ 3 ไอคอนหรือพูดง่ายๆ คือ Tab 
นั้นเองนะครับในการเปิดหน้านะครับ หน้าตาอันแรกตรงนี้นะครับเราเรียกว่า Report View หรือ Data View 
นั่นเองนะครับ เป็น Report View แล้วกันนะครับ เราลองเอาเมาส์ไปใกล้ๆ มันขึ้นชื่อว่า Report เห็นไหมครับ 
เราเรียกว่า Report View ส่วนอีก Tab นึงตรงนี้นะครับเราเรียกว่า Data View นะครับ ในที่นี้ก็จะแสดงผล
ของข้อมูลที่เรา Get เข้ามาเป็น Table เลยนะครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น Modeling นะ
ครับหรือ Data Model นั ้นเองในการท า Relationship การเชื ่อมโยงของแต่ละ Table นั ้นเองนะครับ 
เพราะฉะนั้นหลักๆ เราใช้อยู่แค่นี้นะครับผม  

กลับไปท่ี Report View นะครับ ในต าแหน่งของตรงกลางจอนะครับเขาจะถามเราว่าให้เราแอด Data 
นะครับจากท่ีไหนในการมาท า Report สังเกตนะครับพระเอกเลยก็คือมี Excel นะครับ มี SQL Database นะ
ครับ หรือว่าเอาจาก Data ที่เป็นแบบ Blank Table เลยนะครับมาสร้าง Data Set เองนะครับ หรือว่าเอาจาก 
Database ที่เขามีตัวอย่างไว้ให้แล้วนะครับ ผมแนะน าอย่างนี้ครับ ในการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมขออนุญาตให้
ทุกท่านเห็นภาพนี้นะ ด้านบนครับขออนุญาตแนะน า Walkthrough ตามผมมานิดนึงนะครับ ด้านบนตรงนี้จะ
มีกรุ๊ปอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า Data นะครับ ถ้าเกิดใครเคยใช้ Excel จะคุ้นเคยมาก ผมขออนุญาตท าให้ดูนะ เห็น
ค าว่า Get data ตรงนี้นะครับ Get data หรือดึงข้อมูล เขาจะมีการน าเข้านะครับ ค าว่า Data Sources นะ
ครับคือ Source ปกตินะมี Excel, Power BI datasets, SQL เห็นไหมครับ Text นะครับที่เป็น CSV ดึงจาก
เว็บก็ได้  



สมมุติว่าไม่พอใจแค่นี้มันน้อยไป ผมเปิดให้ดูนะครับ มันมีค าว่า More หรือเพิ่มเติมเห็นไหมครับ ผม
สามารถคลิกที่ค าว่า More หรือเพ่ิมเติมนะครับ ผมจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าเขาสามารถดึง Database ได้เกือบ
ทุกยี่ห้อในโลกเลยนะครับ ดูนะ ถ้าเลือก All เดี๋ยวผม Scroll ให้ดูนะครับ JSON File ได้นะ PDF เห็นไหมครับ 
ดึงไฟล์จาก PDF ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ Oracle นะครับ Db2 ได้นะครับ Netezza ได้นะครับ Sybase นะครับ 
HANA นะครับ Amazon นะครับ Google BigQuery ก็ได้นะครับ หรือแม้แต่ดึงจากตัวที่เป็น Azure นะครับ 
จะดึงจาก Blob นะครับ ดึงจากตัว SharePoint นะครับจะเป็นออนไลน์หรือ SharePoint List ก็ได้ ดึงจาก 
Microsoft Exchange Online ก็ได้นะครับ ข้อมูลที่เป็นออนไลน์ หรือแม้แต่ Dynamics นะครับ หรือแม้แต่ 
Salesforce, Google Analytics ก็ได้นะครับ ใครที่เคยใช้ค่ายอื่นอยู่แล้วมี Data อยู่นะครับ Power BI เราก็
สามารถดึงได้ GitHub ได้นะครับ หรือแม้แต่ดึงผ่าน Web Browser อย่างตัวอย่างในช่วงแรกที่ผมได้แนะน าตัว
ที่เป็น Johns Hopkins ที่ Report เกี่ยวกับเรื่องของโคโรน่าไวรัสหรือ COVID-19 นะครับ ก็สามารถท่ีจะไปดึง
จากเว็บในกรมควบคุมโรคของเขาก็ได้นะครับ เรามีข้อมูลอยู่นะครับดึงจาก Active Directory ได้นะครับ แล้ว
ก็ท าเขียนด้วย R script หรือดึง Python script ได้นะครับ 

เพราะฉะนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าใครที่คุ้นเคยนะครับ ใครที่เคยใช้ หรือใครไม่เคยใช้อย่าตกใจ ระดับ
เทพอย่างเราครับทุกท่านครับที่เป็น User ปกติ เราดึงจาก Excel ได้ครับ เพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกท่าน
สามารถสร้างไฟล์กรอกข้อมูลผ่าน Database เหมือนอย่างใครที่เคยเรียนกับผมที่เป็น Excel มาแล้วนะครับ
เราจะมีข้อมูลที่เป็น Database อยู่จ าได้ใช่ไหมครับที่เป็นไฟล์อยู่ เราก็สามารถที่จะ Import file นั้นเข้ามาได้
นะครับ 

คราวนี้ผมให้ดูอย่างนี้ครับเราจะลองใช้กันดูนิดนึง เราจะดึงจากไฟล์ Excel ธรรมดา ผมขออนุญาต
ทวนนะครับทุกท่านครับ ทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เราใช้นะครับ https://aka.ms/ms365file 
นะครับ ตอนนี้พอเข้าไปก็จะมีหลายโฟลเดอร์เลยนะครับ ถ้าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Power BI นะครับผม
เขียนไว้ให้แล้วคืออบรม Power BI นะครับ ผมลองเข้าให้ดูนะครับ ผมก็ไปคลิกที่เว็บบราวเซอร์นะครับ แล้วก็
พิมพ์เมื่อกี้ใช่ไหมครับ ไม่ต้องมี www นะครับพิมพ์ไปเลยนะ และเราก็จะเจอนี่ครับโฟลเดอร์นะครับ ใครที่
อบรม Excel ใครอบรม Word ก็จะเห็นตามนั้นนะครับ เราจะใช้อันนี้ครับชื่อว่าอบรม Power BI ทุกท่านก็แค่
คลิกท่ีด้านหน้านะครับแล้วกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับ ดาวน์โหลดก็อาจจะไปไว้บน Desktop ไว้ก่อนนะครับ
หรือเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในเครื่องของตัวเองก็ได้นะครับ  

คราวนี้ผมให้ดูนิดนึงนะครับว่าในตัวอบรม Power BI ผมวางไฟล์อะไรไว้ให้บ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะไป
วางคู่มือบางส่วนไว้ให้ด้วยนะครับจะได้เห็นภาพ ในนี้จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า Exam_DataPowerBI นะครับหรือ 
Sales Record - Original ใครที่เคยเรียนตัวที่เป็น Excel มานะครับผมก็ใช้ไฟล์เดียวกันนี่แหละ ส่วนอีกตัวนึง
เป็น Financial Sample นะครับ ใครที่ท าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการเงินเยอะๆ ผมก็เตรียมไว้ให้ ลองไปใช้
ตัวอย่างได้นะครับ 

 



คราวนี้หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไฟล์มาไว้ที่ในเครื่องนะครับ ผมขอ
อนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงก่อน ผมดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อย ผมขออนุญาตนะครับเปิดตัวที่เป็น Exam นะครับ 
Data Power BI ให้ดูนิดนึง ไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้ครับ มีอยู่ประมาณสัก 6-7 Tab นั้นเองนะครับ นี้คือไฟล์ตัวที่
เป็น Exam ครับ เราก็จะมีเรื่องของ Order นะครับ ก็จะมีข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับ Order แล้วก็ Order Detail 
นะครับก็จะมีไฟล์ที่เกี่ยวกับ Order Detail ให้ มี Customer นะครับคือมีรายชื่อลูกค้านะครับ ลูกค้าคนนี้อยู่
บริษัทอะไรนะครับ ลูกค้าคนนี้ชื่ออะไรนะครับ แล้วก็มี Title Name นะครับหรือ Contract Title นะครับ อยู่
บริษัทประเทศไหนนะครับ แล้วก็มี Product นะครับ ก็ลูกค้านะครับซื้ออะไรบ้างเราขายอะไรบ้างนะครับ มี 
Beverage มีเรื่องของตัว Meat ต่างๆ นะครับ ก็จะมีข้อมูลให้ หรือมี Category นะครับ อันนี้ก็จะแบ่งเป็น 
Category ให้ หลักการคืออย่างนี้ครับ หลักการคือข้อมูลนี้ ทุกท่านใช้ข้อมูลขององค์กรตัวเองก็ได้นะครับ แต่
ถ้าเกิดในตอนเรียนจะใช้ของผมก่อนก็ได้นะ แล้วก็อาจจะไป Merge กับตัวข้อมูลของตัวเองนะครับ  

คราวนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับ ทุกท่านครับเพื่อความง่ายดูนะครับ เราจะเริ่มจ ากไฟล์ที่ทุกท่าน
อาจจะเคยคุ้นเคยมาก่อนในตอนท่ีเป็น Excel นะครับ ผมมีไฟล์ที่ชื่อว่า 1.Sales Record Original นะ ผมคลิก
ให้ดูนิดนึงครับ นี่คือไฟล์ที่เราใช้ในการท า Excel นะครับในบทที่ผ่านๆ มา คราวนี้เราจะมาลองดึงดูนะครับโดย
การผ่าน Power BI ก่อนนะครับว่ามันท าอะไรได้บ้างนะครับ แล้วเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการท า 
Power BI ยังไงบ้างนะครับ Power BI เขียนสูตรเหมือน Excel ไหม ใช้ Power BI เป็น DAX นะครับ Data 
Analytic Expressions  

ผมให้ดููตรงนี้ก่อนนะครับ จ าเมื่อกี้นี้หน้าของตัวที่เป็น Power BI ได้ใช่ไหมครับ ขออนุญาต Cancel 
ก่อนนะครับ จ า Power BI ตรงนี ้ได้ใช่ไหมครับ ก็จะมีข้อมูลในการ Get Data นะครับ ท าเรื ่องของตัว 
SQL  Server นะครับหรือว่าดึงข้อมูลต่างๆ นะครับ คราวนี้ผมลองเปิด Excel ให้ดู นี่คือ Excel ที่ทุกท่าน
คุ้นเคย ผมขออนุญาตเลือกที่ Ribbon Data นะครับ ทุกท่านจะสังเกตตรงนี้ครับ เราจะมี Get Transform 
Data หรือ Get Data เหมือนกันกับ Power BI เลยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นใครที่คุ้นเคยกับการใช้ Excel 
นะครับ เราสามารถใช้ Power BI ได้ง่ายมากนะครับ Concept คล้ายๆ กัน แต่ว่ามีลูกเล่นที่ค่อนข้างดูดีกว่า
นะครับ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งง่ายกว่านะครับ เพราะท่านสังเกตเห็นไหมครับ สามารถดึงจาก Text หรือ 
CSV ได้นะครับ ดึงจากเว็บก็ได้นะครับ หรือ Get Data อื่นๆ เข้ามาอีก มีอะไรอีกบ้างใน Excel มี From File 
เราด ึงไฟล์ Excel Workbook, XML, JSON, PDF เหมือน Power BI ไหมคร ับ เหมือนกันเลย ด ึงจาก 
Database นะครับ SQL Server, IBM Db2, Sybase, HANA เหมือนกันเลยนะครับ ดึงจากออนไลน์นะครับ 
SharePoint List, Exchange, Dynamics ดึงจาก Other Sources นะครับ เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรา
คุ้นเคยต่อการใช้ Excel นะครับ หรือไม่คุ้นเคยการใช้ Excel เรามาเริ่มตน้ใหม่ที่ Power BI ได้นะครับ 

ผมขออนุญาตเปิดไฟล์นี้ให้ดูนิดนึงก่อน ถ้าเกิดใครคุ้นเคยใครได้มีโอกาสเรียนชุด Office แรกๆ มาแล้ว
ก็จะเห็นภาพว่านี่คือไฟล์คุ้นเคย แต่ถ้าเกิดใครไม่เคยนะครับมาเริ่มที่ Power BI เลยก็ไม่ต้องตกใจนะครับ เรา
มาดูนิดนึงก็คือ ผมมีชื่อผู้ค้า ชื่อลูกค้า จังหวัด มีเดือน มีชื่อสินค้าและยอดขาย ผมต้องท าแบบนี้ให้ดูนิดนึงนะ
ครับ ผม Copy นะครับหรือว่าเลือกข้อมูลทั้งหมดของทั้ง 5 Products นะครับ ยอดรวมคือเท่าไหร่นะครับ 



ยอดรวมคือ 1,370,582 นะครับ นี่คือเปิดจาก Excel ผมขออนุญาตปิดนะครับ สังเกตนะมี Tab เดียวด้วยนะ
ชื่อว่า Raw Data  ข้อมูลก็เหมือนกับสิ่งที่ทุกท่านคุ้นเคยในการกรอกข้อมูลมานะครับ 

คราวนี้ผมกลับมาที่ BI เราจะใช้ BI เป็นหลัก เราก็สามารถท าอย่างนี้ครับ ผมก็เลือกนะครับ Get Data 
เลือก Excel นะครับ หรือว่าถ้าเกิดสมมุติเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มี Excel เราก็สามารถเลือกได้ มัน
คือ Icon เดียวกัน มันคือการน าเข้าข้อมูลเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านเลือกดูนะครับว่า
จะเอาจากตัว Icon Excel หรือเลือกจากตัวที่เป็น Get Data นะครับ ผมเลือก Get Data คือน าเข้าข้อมูล 
Common data sources เราอยากจะดงึเข้าจากอะไรนะครับ ในที่นี้ง่ายสุดส าหรับเรานะครับก็คือ Excel  

หลังจากนั้นผมก็ไปหาไฟล์ จ าได้ใช่ไหมครับ ไฟล์ที่ผมมีอยู่ ผมมีไฟล์ที่ผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับ
ที่ผมบอกว่าทุกท่านไปท าการดาวน์โหลดไฟล์มานะครับ ก็จะมี 3 ไฟล์เป็น Exam_DataPowerBI, Sales 
Record - Original แล้วก็มีตัวที่เป็น Financial Sample นะครับ งั้นผมลองเอาธรรมดาก่อนนะ ผมขออนุญาต
ใช้ไฟล์ที่ 2 ก่อนชื่อว่า 2.Sales Record - Original นะครับ ผมกด Open ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับ Power BI 
ก็ท าการ Get ข้อมูลดึงข้อมูลมานะครับ เขาก็จะมี Navigator ให้เรานะครับ ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเขาก็จะบอก
เราว่าตอนนี้นะครับ ไฟล์เราชื่ออะไรนะครับ มีก่ี Tab Sheet เมื่อกี้นี้ทุกท่านสังเกตนะ ผมตั้ง Tab Sheet ของ
ผมชื่อว่า Raw Data นะครับ ก็คือข้อมูลดิบนั้นเองนะ ผมก็คลิกเลือกครับเอาเมาส์ไปติ๊กนะครับเครื่องหมายถูก
ตรงนี้ได้เลยเราก็จะมีข้อมูลมาแล้วเห็นไหมครับ ข้อมูลก็จะแสดงผลขึ้นมาเป็น Table แบบนี้ให้เลยนะครับมี
ทั้งหมดเลยนะ 

คราวนี ้ข้างล่างครับเขามี 3 ส่วนให้เราเลือกนะครับ ก็คือ 2 ส่วนแรกเนี ่ยคือค าว่า Load กับ 
Transform Data อีกส่วนนึงก็คือ Cancel ปกติไม่มีประเด็นอะไรนะ ดูตรงนี้ครับตรงสีน ้า เงิน มีค าว่าLoad 
กับ Transform Data มันคืออะไรนะครับ Load กับ Transform Data หมายความว่าอย่างนี้ครับ ถ้าสมมุติ
ผมอยากจะโหลดข้อมูลเข้ามาก่อนโดยที่ยังไม่ต้องแก้ไขอะไร ผมก็สามารถคลิก Load เข้ามาก่อนได้เลยนะครับ 
แต่ถ้าเกิดสมมุติผมใช้จนคล่องแล้ว ผมรู้แล้วว่าข้อมูลที่ผม Import เข้ามาจ าเป็นต้องมีการ Cleansing Data 
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนหัว Table ใหม่ จ าเป็นต้องมีการท า Relationship อะไรต่างๆ เราสามารถท่ีจะเลือกที่
ค าว่า Transformers Data เพื่อเข้าโหมด Edit ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นในเคสนี้ผมขออนุญาตนะครับเรา
จะใช้แบบง่ายๆ ก่อนนะครับ ผมก็ขออนุญาตคลิกเลือกที่ค าว่า Load เลยนะครับ Power BI ก็ท าการโหลด
ข้อมูลจากไฟล์ Excel เมื่อกี้นี้เข้ามาเห็นไหมครับ  

พอเข้ามาเสร็จมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้ พี่เอกคะมันโหลดแล้วเหรอคะ นิดนึงนะครับมันโหลดแล้ว
เรียบร้อย ส าเร็จไม่ส าเร็จดูตรงนี้นะครับ ผมให้ดูด้านขวามือครับจ าได้ใช่ไหมที่ผมบอกตอนแรก เราจะมีแค่ 
Visualization อย่างเดียวจ าได้ใช่ไหมครับ ถ้าเราโหลดส าเร็จนะครับมันจะมี Fields ตรงนี้ให้ หน้าตาตรงนี้เนี่ย
เหมือนกับตอนที่เราท าใน Excel เลยนะครับ ถ้าเราโหลดไม่ส าเร็จนะครับตัวที่เป็น Fields Navigation ตรงนี้
จะไม่ขึ ้นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราส าเร็จแล้วเรียบร้อย หน้านี้อย่างที่ผมบอกมันคือการท า Report 
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกอะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะแสดงผลบนหน้านี้ให้นะครับ ส่วนตารางหรือ Data Table 
ลองคลิกดูครับ ตอนแรกไม่มีข้อมูลถูกไหมแต่พอเราคลิกค าว่า Data Table มันก็จะมีข้อมูลเห็นไหมครับ



เหมือนกับสิ่งที่เราไปเปิดดูใน Excel ก่อนหน้านี้นะครับ หรือ Relationship ตอนนี้ผมมีแค่ Sheet เดียว มีแค่ 
Sheet ที่เป็น Raw Data เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ไปเชื่อมโยงนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์กับ Sheet อ่ืน 

ในตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกที่ชื่อว่า Example นะครับจ าได้ใช่ไหมครับที่เป็น Exam Data นะ
ครับ Exam_DataPowerBI ผมให้ดูนิดนึงก่อนนะครับ อันนี้ผมมีหลาย Sheet เห็นนะครับ มีทั้งหมด 7 Sheet 
เลยนะครับ 7 Sheet นี้ แต่ละ Sheet มันจะท าการเชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆ กล่องข้อมูลเมื่อกี้
น ี ้นะครับ เพราะฉะนั ้นไฟล์ที ่เป็น Sales Record - Original ผมมีแค่ Sheet เดียวคือชื ่อว่า Raw Data 
เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นมาแค่กล่องเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาแบบง่ายๆ ก่อนนะครับก็คือใช้ Sales 
Record - Original ที่ผมท าให้ดูนะครับ เรากลับมาตรงนี้ครับ เราจะเห็นแค่กล่องเดียวเห็นไหมครับก็คือชื่อว่า 
Raw Data ถ้าเมื่อกี้นี้ผม Get ข้อมูลที่ชื่อว่าเป็น Example ขึ้นมานะครับมันจะมี 7 Sheet ก็จะขึ้น 7 กล่อง
นะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับ  

แนะน าอย่างนี้ครับทุกท่านครับให้เรากลับไปที่ Report View เมื่อกี้นี้ผมลองเช็คใน Excel ให้ทุกท่าน
ดูแล้วนะครับจ าได้ใช่ไหมครับว่าทั้ง 5 Product ยอดรวมคือ 1,370,582 คราวนี้ท าไงดูนะครับ ผม Get ข้อมูล
มาแล้วเรียบร้อย ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับที่ก าลังกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับ มันมีค าว่ายอดขายเห็นไหมครับ ก็คือ
ดึงหัวของข้อมูลมาเลย ผมลองคลิกที่ยอดขายนะครับ เขาก็จะขึ้นเป็นกราฟมาให้แล้วมันก็คือยอดรวมคือ 
1,370,582 เลย เห็นภาพนะครับ ผมจิ้มครั้ง แล้วที่ส าคัญคืออะไรดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเขาเลือกตัวที่
เป็น Visualization ของเราที่เรียกว่า Clustered Column Chart นะครับ ผมลองเปลี่ยนเป็น Pie Chart เขา
ว่าจะเป็น Pie chart ให้เห็นไหมครับผมก็เอาเมาส์ไปคลิก 100% ผมลองเปลี่ยนเป็น Donut Chart นะครับ 
อันนี้ก็จะเป็น Donut Chart เหมือนอย่างที่ทุกท่านคุณเคย คือตอนนี้ข้อมูลผมยังมีแค่ธรรมดาอยู่เห็นไหมครับ 
มันก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับมียอดขายรวม เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนของตัวที่เป็น Visualization ได้ครบั 

คราวนี้ เมื่อกี้นี้ผมคลิกแค่ยอดขายแค่อย่างเดียว วิธีการจะเพ่ิม Visualization เพ่ิมเติมนะครับจดและ
จ าไว้นิดนึงนะครับ อยากท าอะไรกับสิ่งไหนเลือกสิ่งนั้นก่อนเสมอ พ้ืนที่ของ Report View ผมเอาเมาส์ครับไป
คลิกข้างนอกก่อนเพ่ือให้ปลดจากข้อมูลตรงนี้นะครับ ผมลองคลิกค าว่าชื่อสินค้านะครับ ก็จะมีชื่อสินค้าปรากฏ
ขึ้นเห็นไหมครับเป็น Table ให้เลย หลังจากนั้นผมลองคลิกท่ีค าว่ายอดขายนะครับ ต าแหน่งนี้เขาก็จะแสดงผล
เป็น Table Data ให้เห็นไหมครับ เขาก็จะแสดงผลมาให้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ 1 นี้ยอดเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 
ยอดเท่าไหร่ จ าตอน Exam ที่ผมสรุปให้ดูได้ใช่ไหมครับ รวมทั้งหมดตือล้านสามสิบเจ็ดบวกลบนิดๆ นะครับ 
Product 4 อย่างเดียวคือ 52,784 สิ่งที่เขาเจ๋งคืออย่างนี้ครับ ถ้าสมมุติ ขออนุญาตนะครับผมไม่พอใจอันนี้ผม
ลบไปก่อน ผมคลิกว่างๆ ก่อนนะ ผมอยากได้ Visualization เป็นแบบไหน ผมสามารถเลือกก่อนได้นะครับ 
อย่างเช่นผมคลิก Pie Chart แบบนี้เป็นตัวตั้งตน แล้วผมก็ไปคลิกค าว่าชื่อสินค้า แล้วผมก็คลิกยอดขายเขาก็จะ
แสดงผลมาให้เห็นไหมครับแบบนี้เลย เราก็ท าการเห็นทันทีว่านี่คือข้อมูลนะครับแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แล้ว
เรียบร้อย เพราะฉะนั้นผมแค่เอาเมาส์ไป Hold ครับ ผลิตภัณฑ์ที่ 5 ยอดรวมคือ 755,910 คิดเป็น 55.15% 
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ค าถามคือง่ายกว่าไหมครับ ผมยังไม่ต้องมานั่งเขียนสูตรสักตัว ใครที่เคยเรียน Excel กับ
ผมมาอย่างน้อยต้องท า Pivot Table เป็น แต่นี้เราแค่ Get Data เข้ามาแล้วเราก็เลือกข้อมูลครับ 



หรือผมไม่ชอบลักษณะของ Pie Chart แบบนี้ผมสามารถคลิกเปลี่ยน Visualization นะครับเป็น 
Donut Chart แบบนี้ก็ได้ ยืดลดหดขยายได้นะครับขึ ้นอยู ่กับเราเลยนะ ตอนนี้ Product ที่ 5 มันจะไป 
Interactive กับตัวที่ผมเลือกตอนแรกนะครับ ผมคลิกอีก 1 ทีก็จะกลับมานะครับ ใครไม่ชอบสีแบบนี้นะครับ
ในต าแหน่งของตัว Visualization ด้านล่างตรงนี้ครับจะมีค าว่า Format อยู่นะครับ เราสามารถที่จะคลิกที่ 
Format เปลี่ยนสีได้ เราสามารถที่จะเลือกสี Shape ต่างๆ เหล่านี้ได้นะครับ จะเอาความคมเข้มขนาดไหน 
หรือว่าตัวที่เป็น Background เอามีสีไหม สีด าไม่ชอบอยากได้สีออกเทาๆ นิดนึงอย่างนี้ครับ เขาก็จะเปลี่ยนให้ 
Idea ล้วนๆ เลยเห็นไหมครับ เหมือนเราเรียน PowerPoint มาแล้วเรามาปรับแต่งในการท า Report นะครับ 

สมมุติผมเลือกเป็นแบบนี้นะ ผมมีแค่ Sheet เดียวนะครับเป็นแค่ Raw Data อย่างเดียว ผมลองคลิก
ว่างๆ อีกทีนึงนะครับ ผมเลือกใหม่ ผมลองไปคลิกตรงนี้ครับที่เราเรียกว่า Tree map นะครับ ก็คือเป็นการ
แสดงผลนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็น ผมคลิก Tree map แบบนี้นะครับแล้วผมก็ลากมากวางแบบนี้เลย 
อันนี้เราจัด Layout เองได้นะครับ สมมุติว่าผมเลือกมาเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วผมก็ขออนุญาตเลือก เมื่อกี้
นี้ผมเลือกชื่อสินค้า ผมต้องเปลี่ยนใหม่เป็นจังหวัด ตามด้วยยอดขายนะครับ เขาก็จะมีข้อมูลที่เป็นจังหวัดแบบ
นี้ขึ้นมาให้ตาม Tree map สีใกญ่ๆ ตรงนี้นะครับเราเห็นแล้วว่านี่คือกรุงเทพมหานครเห็นไหมครับ ผมแค่เอา
เมาส์ไป Hold เฉยๆ นะครับยังไม่ต้องคลิกนะยังไม่ต้องคลิก มันก็แสดงผลให้เลยว่ากรุงเทพฯ มียอดรวม
เท่าไหร่ ตอนนี้ 504,518 ผมอยากไปดูที่บุรีรัมย์ผมก็เอามาเป็น Hold ที่บุรีรัมย์ เขาก็แสดงผลมาให้เลยว่า
ตอนนี้มี 100,788  

สิ่งที่เจ๋งคืออะไรดูนะครับ ผมลองคลิกท่ีในต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่ 3 ตอนนี้ยอดรวมคือ 110,986 คิด
เป็น 8.17% นะครับ ผมก็แค่ลองคลิกที่ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ดู Tree map ก็จะ Interactive ด้วยนะครับ ผลิตภัณฑ์
ที่ 3 สีแบบนี้นะ 8.17% ที่กรุงเทพฯ นะครับ ยอดขายรวมเท่าไหร่นะครับ มี Highlighted ประมาณไหนเห็น
ไหมครับอันอื่นยังไม่มีอันนี้เราสามารถดูได้ นนทบุรีก็ไม่มี ไม่มี Highlighted เลยใช่ไหมครับ แล้วก็ที่กรุงเทพฯ 
นะครับยอดขายรวมคือห้าแสนกว่า แต่เฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ี 3 อย่างเดียวในกรุงเทพขายได้ 63,992 เห็นนะครับ 
ใช้สูตรหรือยัง เห็นภาพนะครับ หลักการคือข้อมูลของเราคือข้อมูลส าคัญ เราแค่ท าข้อมูลของเราให้อยู่ในเรื่อง
ของ Data Table ให้เรียบร้อยนะครับ 

ยังไม่พอผมขออนุญาตอย่างนี้ครับ กลับมาที่เหมือนเดิมก็คลิกนะครับเป็น Push Button คือกดติด
ปล่อยดับ กดเลือกอันนี้มันก็มีผลเห็นไหมครับ ผมจะกดเรื่อง Reaction จากตรงไหนก็ตามเช่น ผมกดเลือกจาก
บุรีรัมย์ ตอนนี้ยอดรวมของบุรีรัมย์ยอดขายคือ 100,788 ผมคลิกที่บุรีรัมย์ครับ เห็นตรงนี้นะครับ เขาก็จะมี 
Interactive ให้ด้วยเห็นไหมครับ เป็นสีของบุรีรัมย์ตรงนี้ให้เลยนะครับ แล้วก็จะมียอดนะครับ ผมสามารถไป
คลิกดูได้ว่าอันนี้คือยอดรวมของผลิตภัณฑ์ที่ 5 ที่บุรีรัมย์ ผมก็แค่เอาเมาส์ไป Hold ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ 5 คือ
ยอดรวม 755,910 คิดเป็น 55.15% แต่เฉพาะที่บุรีรัมย์อย่างเดียวนะครับ ขายผลิตภัณฑ์ที่ 5 แค่ 7.35% คิด
เป็น 100,788  

 



เห็นภาพนะครับ ค าถามของผมคือผมยังไม่ได้ Sum ซักตัว ผมยังไม่ได้ท าอะไรเลย แต่มันสรุปออกมา
เป็นแบบนี้ให้ได้นะครับ เราสามารถวิเคราะห์ ผู้บริหารถามบอกว่าจังหวัดนี้ขายได้เท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซน็ต์ 
เข้าใจความหมายนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของ BI นะครับ มันท าง่ายๆ แบบนี้เลยนะครับ ขออย่าง
เดียว ขอให้ข้อมูลเราเต็มประสิทธิภาพ หนึ่งเลยคือข้อมูลเต็มประสิทธิภาพเรียบร้อย กรอกข้อมูลมาให้ถูกต้อง
เรียบร้อย Cleansing Data ให้เรียบร้อยนะครับ Cleansing Data หมายความว่าห้าม Merge Data ข้อมูลมี 
Blank หรือเปล่า ข้อมูลเชื่อมโยงกันไหมถ้ามีหลาย Sheet นะครับ 

ผมขออนุญาตกลับมาที่ต าแหน่งนี้เหมือนเดิมครับ คราวนี้ผมไม่อยากดูเป็น Tree map แบบนี้แล้ว ผม
เห็นมันมีอะไรอีก ผมเห็นตรงนี้มันมี Map เป็นพื้นที่เป็น Filled Map กับเป็น Map เฉยๆ นะครับ ต้องบอก
อย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดเราใช้ Map เป็นแผนที่ไป Point Position จริง อันนี้ต้องต่ออินเตอร์เน็ต ถ้าใครไม่ต่อ
อินเตอร์เน็ตก็ได้แค่นี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะ สมมุติผมลองเลือกเป็น Map มาเฉยๆ แบบนี้นะครับ ผมก็
เลื่อนลงมาเอา Map ธรรมดาก่อนนะ ผมมีแค่ Sheet เดียวนะ ผมก็ลองเลือกเป็นจังหวัดก่อนนะครับ มันไม่ขึ้น
อะไรถูกไหมครับ ผมคลิกงหวัดมันก็จะมีแผนที่ปรากฏขึ้นให้แต่ยังไม่มีตัวบอกนะครับ ไม่มีตัวที่เป็นลักษณะของ
การก าหนดตัวเลขไป Point Position ว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดนี้มันจะอ้างอิงจากอะไร ยืดหดลดขยายได้นะ
ครับ พอผมคลิกจังหวัดเรียบร้อยนะครับ ผมลองคลิกที่ยอดขายดูแบบนี้ครับ พี่เอกคะคลิกยอดขายแล้วก็ไม่
เห็นขึ้นอะไรเลยค่ะ มีแต่จุดสีๆ ดูตรงนี้นะครับ ผมเลือกจังหวัดก็จริงแต่จังหวัดตอนนี้มันอยู่ที่ Legend อยู่นะ
ครับ มันไม่ไดอ้ยู่ที่ Location เห็นภาพนะครับ เราจ าเป็นต้องย้ายจังหวัดที่เราคลิกตอนแรกนี้นะครับ Drag ขึ้น
ไปไว้ที่ Location นิดนึง ดูดีๆ นะครับ พอผมปล่อยมือจังหวัดก็จะ Point Position ให้เลย ผมคลิกที่สงขลามัน
ก็จะกลายเป็นที่สงขลาเลยครับ เห็นแผนที่นะครับ นี่คืออ าเภอเมืองสงขลา ผมเอาเมาส์ไป Hold ผมจะรู้ทันที
ว่าสงขลานี้ยอดขายรวมคือ 26,796 ผมคลิกที่นี่ก็ได้ครับกลับมาอีก 1 ทีนะครับ เห็นจุดๆ ตรงนี้ไหมครับ ผม
เอาเมส์ไป Hold เห็นไหมครับ เชียงรายยอดขายรวมคือ 8,398 นะครับ ผมไปคลิกอีกนะครับ ตรงนี้เป็น
เชียงใหม่ 5 หมื่นกว่า ผมสามารถคลิกที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็น Interaction เหมือนกันนะครับ ผมลองคลิกที่
เชียงใหม่ดูนะครับ กราฟของเราตรงนี้ก็จะมีขึ ้นที่เชียงใหม่ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีเข้มๆ ที่เชียงใหม่ มี 
Highlight ให้เรียบร้อย เราจะคลิกตรงไหนก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมคลิกเชียงใหม่มันก็จะไปดึงแผนที่  
Zoom in, Zoom Out เข้าไปได้นะครับ มันคือแผนที่จริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรไหนมียอดขายลูกค้าอยู่ใน
แต่ละจังหวัด เราสามารถมาเช็คดูแบบนี้ได้ ขึ้นยอดขายสรุปมาแล้วเรียบร้อยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับได้หมด
เลยนะ 

ผมท าให้ดูอีกนิดหนึ่ง ผมคลิกอีกทีก็จะกลับมานะครับ อันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่า Idea ล้วนๆ เลยนะ
ครับทุกท่านสามารถก าหนดได้นะ ผมมี Map ธรรมดาปกติแล้ว ผมอยากได้อะไรอีก ขวามือตรงนี้ครับจะมีค า
ว่า Filled Map แต่ผมก็เลือก Filled Map ผมอยากดูเป็น Area พื้นที่แล้วกันนะ เป็น Filled Map เลยนะ
ครับ ผมก็เลือกเหมือนเดิมเลยครับ ตอนนี้ผมมีแค่ Sheet เดียว เราคงเล่นอะไรยังเยอะไม่ได้ ผมก็เลือก
เหมือนเดิมครับ เลือกจังหวัดไว้ใน Filled Map แล้วเราก็เลือกยอดขายครับ มันก็จะมีพื้นที่ พี่เอกคะท าไมไม่
เห็นเปลี่ยนเลย อย่าลืมครับตอนนี้จังหวัดยังอยู่ที่ Legend อยู่ เราต้องย้ายจังหวัดให้ถูกต้องนะครับ ให้จังหวัด



เป็น Location นะครับ ผมลองคลิกดูนะครับ ผมลองคลิกท่ีอ่างทองแล้วกัน พอผมคลิกที่อ่างทอง Filled Map 
จะเป็นพื้นที่ Area ของอ่างทองทั้งหมดเลยครับ เห็นไหมครับเขาไปท า Area พื้นที่ให้เลยของอ่างทอง หรือผม
คลิกใหม่เป็นอุบลราชธานี ข้อมูลก็จะโชว์เฉพาะในพ้ืนที่ของอุบลราชธานีนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะคลิก
ต าแหน่งใดก็ได้นะครับ หรือใน Gantt Chart ตรงนี้นะครับผมไม่ชอบแบบนี้ ผมชอบเป็น Pressure Gauge 
ผมก็สามารถเลือก Virtualization ตรงนี้เป็น Gauge แบบนี้ได้นะครับ มันจะเป็นเหมือนเกจวัดเลยว่ายอดรวม
เท่าไหร่ ผมลองคลิกที่บุรีรัมย์เกจก็จะลดลงนะครับ เห็นภาพนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือข้อที ่ดีในการท า 
Visualization แล้วพอเราท าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ ข้อมูลในการท า Report แบบนี้ สมมุติว่าเราท าเสร็จแล้ว
เราสามารถ Public ตรงนี้เห็นไหมครับ Public ขึ้นไปไว้บนเว็บได้ แต่การจะให้คนอ่ืนดูได้จ าเป็นต้องมี Power 
BI Pro License ก่อนนะครับเขาถึงจะคลิกดูได้ เราส่ง Link ไปให้คนอื่นดู ให้บริษัทดู ให้ตลาดหลักทรัพย์ดวู่า
ยอดขายประจ าเดือนไตรมาสของเราเป็นแบบไหนนะครับเราท าแบบนี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่าง 
และเอาแค่ตัวอย่างแรกนะครับ ผมก็จะได้ข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวใน Workshop ถัดมาเราจะมา
ลองดูตัวอย่างท่ีมันซับซ้อนมากกว่านี้นิดนึงนะครับ 
 



เอาละครบั ทกุทา่นครบั เมื่อกีน้ีเ้ราไดเ้ห็นตวัอยา่งไปแลว้นะ ของการใชไ้ฟลท์ี่เราคุน้เคย เมื่อกีน้ีผ้มมีแค่ Sheet เดียวนะครบั ก็

คือเป็นแค่ Database ธรรมดานะครบั ทีนีผ้มจะขออนญุาตนะครบั ใหท้กุท่านดอูย่างนี ้ผมปิดอนันีไ้ปก่อนนะ เราจะมาดไูฟลท์ี่

ผมเปิดใหด้ใูนตอนแรก จ าไดใ้ช่ไหมครบั ไฟลน์ัน้คือตวัที่เป็น Exam_DataPowerBI หรือตวัที่เป็นขอ้ที่ 1 นั่นเองนะครบั ก็คือ

ไฟลท์ี่ผมโหลดมานะ ก็คือบน Desktop ผมเก็บไวบ้น Desktop นะครบั อนันีน้ะ ผมก็จะมีไฟลน์ะครบั เมื่อกีน้ีเ้ราใชไ้ปแลว้คือ 

Sales Record - Original มนัม ีSheet เดียวนะครบั คราวนีเ้ราจะเริ่มยากนิดนงึ คลาสนีย้งัเป็น Basic อยู่นะครบั เรายงัไม่

ตอ้งมาเขยีน Formula ใดๆ ใหม้นัดยูุ่งยากมาก แต่วา่ขอแคเ่ขา้ใจในการใชง้านนิดนงึนะครบั ในท่ีนีผ้มขออนญุาตเรียนเนน้ย า้

อีกทหีน่ึงนะครบั ผมลองเปิดไฟลท์ี่ชื่อว่า 1.Exam_DataPowerBI ใหด้อูีกทีหน่ึงนะ แบบนีน้ะครบั ทกุท่านจ าไดน้ะครบั อนันี้

ผมเปิดใหด้กู่อนนะ อา้งอิงถึง 1 เลยคือผมมี Sheet นะครบั ชื่อว่า Orders ผมก็จะมีรายละเอียดตา่งๆ แบบนีน้ะครบั ขึน้ไวใ้ห ้

Orders Details นะครบั มนักจ็ะมี Order ID เห็นไหมครบั ขออนญุาต Zoom นะ มี Orders Details เห็นไหมครบั มี Order 

ID และ Orders เนี่ย Orders มนัก็จะเก็บค่าของตวัที่เป็น OrderID เห็นไหมครบั Orders เนี่ยจะมีแค่ ID เดยีว แต่ Orders 

Details เนี่ยอา้งองิหลายเงื่อนไขในการซือ้ได ้เช่นหมายเลขวา่ สมมตินะครบั ผมมี 111 นี่คือ Order ที่เขาซือ้คือหมายเลข 

111 เขาซือ้ Detail หรือเขาซือ้ Product อะไรบา้ง มนักจ็ะไปอา้งอิงกบัตวัที่เป็น Orders Details นะครบั เพราะฉะนัน้ 

Orders Details จะมีแค่ 1 Record มี 1 หมายเลข ส่วน Order Detail จะมีหลายหมายเลขได ้เช่น 10248 เนี่ยครบั ก็คือซือ้

หลาย Product และ Product ตรงนีค้รบั Product ID เนี่ย มนัก็จะบอกว่า 11 คืออะไร เราก็ตอ้งไปดทูี่ Product ครบัว่า 11 

หมายเลข 11 คืออะไรเนี่ยครบั Queso Cab ใช่ไหมครบั หรือผมไปดตูวัที่เป็น 42, 42 คืออะไร ผมก็เล่ือนลงมาแลว้ครบั ดทูี่ 

Product ID 42 อยา่งเนี่ยครบั เป็น Singapore Hokkien Fried Mee อยา่งเนี่ยนะครบั เพราะฉะนัน้มนัคือการท า 

Database ที่เชื่อมโยงกนัของแตล่ะ Sheet เริ่มยากขึน้แลว้นะ ยกตวัอยา่งเช่นในบางองคก์รนะครบั เรามีผลิตภณัฑ ์เรามี 

Product อยา่งเช่น มี TV Audio นะครบั หรือวา่เราขายยางรถยนตย์ี่หอ้นี ้ๆ  สมมตินะครบั สมมตยิางรถยนตย์ี่หอ้นี ้รุน่อะไร 

นึกออกไหมครบั รถยนตย์ี่หอ้นี ้รุน่ไหน แต่ละรุน่ และในแต่ละรุน่เนี่ย มีแบ่งคลาสอีก อะไรอย่างเนี่ยครบั เราก็สามารถไปซือ้ 

พวกนีม้นัคือเก็บหมดนะครบั หรือเราจะท าเก่ียวกบัเรื่องของการ Media สมมตินะครบั ผมรบัอดัวิดีโอ ถ่ายวิดีโอ เป็น 

Production งานนี ้น่ีคืองานอะไร เนือ้หารายละเอียด Detail ตอ้งการแค่ไหนบา้ง ถา่ยแค่วดิีโออยา่งเดียวไหม หรือท าเป็น 

Animation ดว้ย หรือใส่ Sub ตวัที่เป็น Super ใหด้ว้ย อย่างนีก้แ็ลว้แต่ มนัคือ Detail เพราะฉะนัน้มนัสามารถไปวางแผน

แบบนีไ้ดน้ะครบั เพราะนัน้ตรงนีค้รบั เรามาลองดกูนันิดนึง ผมเปิดใหด้แูลว้นะ ผมขออนญุาตปิด Excel ไปนะครบั เหมือนเดิม

นะครบั เรามาลองคลิกที่ Power BI นะครบั ผมก็เลือกเปิด Power BI เหมือนเดิมนะครบั เราก็จะเปิด Power BI มาแลว้นะ

ครบั พอเราเปิด Power BI เหมอืนเดิมนะครบั เหมือนเคสเดมิเลยนะครบั ก็จะมีหนา้ตาในการ Import คราวนีผ้มขออธิบาย

ตรงหนา้เหลืองๆ นีน้ิดนึงนะครบั ทกุท่านสงัเกตไหมครบัว่า ตรงนีน้ะครบั เขาจะมีค าวา่ Get data เหมือนเดิมเลย เห็นไหมครบั 

มี Get data นะครบั หรือวา่ Recent Sources นะครบั ก็คือไปเปิดขอ้มลูที่เราเคยเปิดอยู่นั่นเองนะครบั ในต าแหน่งนีผ้มจะ 

Get จากตรงนีก้็ไดน้ะครบั ผมจะ Get data ตรงนีก้็ได ้คือหนา้ตาเนี่ย ไม่ไดแ้ตกต่างจากตอนท่ีเรา Get data ตรงนี ้จ าไดใ้ช่

ไหมครบั คือ More นั่นเอง เพราะนัน้หมายความวา่จะเปิดจากหนา้ Landing Page ธรรมดา หรอืจะปิดไปก่อน แลว้มาเปิด

จากตรงที่เป็น Get data ตรงนีก้ไ็ดน้ะครบั เหมือนเดิมนะ ผมขออนญุาตยงัไม่ใช ้Database อนัอืน่นะครบั ผมยงัขออนญุาต 

ไม่ใช ้Database อื่นนะครบั เอาเป็น Excel ก่อนนะครบั เพื่อใหท้กุท่านคุน้เคยในการใชง้าน ผมก็เลือก Excel ซา้ยมือตรงนี ้



หลายคนถาม บอกว่าเฮย้...พ่ีเอก และซา้ยมือนีม้นัคืออะไรล่ะ ตรงนีน้ะครบั ผมท าใหดู้นะ ซา้ยมือตรงนีค้รบั เขาแบง่ Group 

มาใหแ้ลว้เรียบรอ้ย เช่น ถา้ผมเลือกที่ไฟล ์เขาก็จะมีอนัไหนก็ตามที่เราดงึ Import ไฟล ์ถา้เลือก Database เขาก็จะแบง่ 

Group ของ Database ไวใ้หแ้ลว้วา่ อนันีค้ืออยูใ่น Group ของ Database คือเราหาง่ายขึน้ แตท่ี่ผมเลือก All เนี่ยนะครบั ก็

คือแสดงผลทัง้หมดเลยนะครบั กค็ือบา้นๆ เรียกวา่ Scroll ดอูยา่งเดียวเลย อนันีก้็จะยาวเป็นกิโลนดินึง ตรงนีเ้ขา้ใจความหมาย

นะ หรือผมคลิกจากตรงนีค้รบั ตรง Excel ธรรมดาเนี่ย ก็ไดด้ว้ยเหมือนกนันะครบั เพราะฉะนัน้ผมก็แลว้แต่เราเลือกครบั 

แลว้แต่เราสะดวกเลย ผมเลือก Excel กด Connect ครบั เพื่อไปเปิด Open File มาที่เป็น Excel ผมก็เลือกไฟลค์รบั ที่ผม

ดาวนโ์หลดไวแ้ลว้นะครบั ทกุท่านก็สามารถเขา้ไป Download ได ้ท่ีไฟลท์ี่ผมใหด้าวนโ์หลดนะครบั ทวนอีกทีหน่ึงนะ ไฟลอ์นันี้

นะครบั จะอยู่ใน Link นะครบั สีเหลืองแลว้กนันะ อยูใ่น Link ที่ชื่อ https://aka.ms/ms365file อย่างนีน้ะครบั โอเคนะ 

เพราะฉะนัน้ใครที่อยากจะดาวนโ์หลดไฟลน์ะครบั มาท า Workshop ตามก็สามารถไปดาวนโ์หลดที่นี่ได ้ในส่วนของอบรม 

Power BI นะครบั ผมขออนญุาตไปกนัต่อเลยนะ เพื่อใหเ้ราสามารถท า Workshop ไดง้่ายขึน้ ผมขออนญุาตคลิกที่ Exam 

นะครบั 1.Exam_DataPowerBI นะครบั และผมก็คลิก Open คราวนีด้ตูรงนีค้รบั มีพิสดารนิดนงึ ขออนญุาต Zoom นะครบั 

อยู่ตรงนีน้ะ ทกุทา่นจ าไดใ้ช่ไหมครบั ไฟลแ์รกก็คือ 2.Sales Record - Original มนักจ็ะมชีื่อแบบนีถ้กูไหมครบั 2.Sales 

Record - Original แต่มนัจะมีอยู่แค่ Sheet เดยีว ที่เราเรียกวา่ Raw Data ก็คือเราตัง้ชื่อ Sheet นัน้วา่ Raw Data คราวนี ้

ในไฟลท์ี่ชื่อว่า Exam_DataPowerBI เนี่ย ผมมเีพียบเลยเห็นไหมครบั ผมมี 7 Tables แบบนีเ้ลยนะครบั ค าถามคือถา้สมมติ

วนันี ้ไฟลท์ี่เราใช ้หรือเรา Import เขา้มาเนี่ย Sheet ไหนเราไม่ใช ้เราก็ไม่ตอ้ง Tick เลือกนะครบั ถา้สมมติมนัมีอยู่ 10 

Sheets เราอยากใชแ้ค่ 5 Sheets เราก็เลือกแค่ 5 Sheets แตเ่ฉพาะ Workshop นีน้ะ เราจะใชห้มดเลยนะครบั ผมก็รบกวน

นะครบั ทกุท่านครบั เลือกหมดเลยนะครบั Categories นะครบั มนัก็โชวใ์หด้นูะ และตรงนีเ้ขาเรียงตาม Alphabet นะครบั 

เรียงตาม Alphabet ภาษาองักฤษกค็ือ A-Z ไปเรื่อยๆ นะครบั ผมก็เลือก Customer นะครบั เพราะตอนท่ีเราเปิด Excel ให้

ทกุท่านดเูนี่ย Tab Orders มนัจะอยู่ Tab แรกนึกออกใช่ไหมครบั ไม่ตอ้งตกใจกบัมนันะครบั มนัเรยีงแคต่าม Alphabet เทา่

นัน้เอง ผมก็คลิกอกีนะครบั เป็น Employees นะ ผมคลิก Orders ผมคลิก Orders Details ผมคลิก Product นะครบั และ

ผมก็คลิก Suppliers นะครบั มนัก็คือตวัที่เป็น Sheet หรือขอ้มลูที่อยู่ใน Data ทัง้หมดให ้หลงัจากนัน้ครบั อย่างที่ผมบอก เรา

เพื่อเอาความง่ายๆ ก่อนนะครบั เราก็กดโหลดมาเลยก็ไดน้ะครบั ยงัไม่ตอ้งกด Transform Data นะครบั ผมก็แค่คลิกกด

โหลดมาเลยนะครบั รอเหมือนเดมินะครบั เขาก าลงั Connect กบั Data เห็นไหมครบั ตอนนีเ้ขาก าลงั Connect กบัทกุ 

Sheet ที่เราเลือก เมื่อเขา Connect ไดเ้รียบรอ้ย ฝ่ังนีน้ะครบั ตรง Field เนี่ย กจ็ะปรากฎ Tab Sheet นะครบั ทกุท่านกจ็ะ

เห็นทนัทีเลยวา่จะมี Tab Sheet ปรากฏขึน้ให ้ตามที่เราเลือกนะครบั ลองคลิกดนูิดนิงนะครบั Drop-Down เนี่ยเราก็จะเห็น

ว่าในแต่ละ Tab Sheet เนี่ย มีแต่ละ Column ปรากฏขึน้ดว้ย เหน็นะครบั ใน Categories มี CategoryID นะครบั มี 

CategoryName นะครบั มี Description เห็นนะครบั นี่คือตวั Column ขา้งบนนะครบั ที่เป็นสญัลกัษณต์วั Table แบบนีน้ะ

ครบั มนัคือตวัที่เป็น Sheet นั่นเองนะครบั แลว้ก็นี่นะครบั สีน า้เงนิแลว้กนันะ จะไดเ้ห็นชดัๆ เนี่ยนะครบั อนันีค้ือ Sheet 

นั่นเองนะครบั นี่คือ Sheet ทัง้หมดเลย มี 7 Sheets แต่ในแต่ละ Sheet นะครบั สีแดงนะ มนัก็คอืตวัที่เป็น Column นั่นเอง 

เพราะฉะนัน้เราสามารถใส่ได ้ท่ีส าคญัอนันีค้รบั ภาษาไทยก็รองรบันะครบั หวัของขอ้มลูภาษาไทยก็รองรบั ก็เหมือนเมื่อกีน้ีท้ี่

เราท าจงัหวดั จ าไดใ้ช่ไหมครบั จงัหวดั ยอดขาย ภาษาไทยก็รองรบันะครบั คราวนีด้ ูพอผมเลือกมาแลว้เรยีบรอ้ย เรามา 

https://aka.ms/ms365file%20อย่าง
https://aka.ms/ms365file%20อย่าง


Recheck นิดนงึ ในหนา้นีน้ะครบั มนัคือ Report View จ าไดใ้ชไ่หมครบั หนา้นีค้ือ Report View ปกตินะ ยงัไม่มขีอ้มลู 

เพราะเรายงัไม่ไดเ้ลือก ส่ิงที่ผมอยากใหด้เูพิ่มเติมคืออะไร ขออนญุาตนะครบั มาทางซา้ยมือนดินงึ ทกุท่านเห็นค าว่า Data 

Report ใช่ไหมครบั หรือ Data View นั่นเอง มนัคือขอ้มลูนะครบั ในต าแหน่งของ Data View ตรงนีน้ะครบั ถา้ผมเลือก 

Customers มนัก็โชวข์อ้มลูของ Customers เห็นไหมครบั ทัง้หมดเลยนะ ผมเลือก Employees มนัก็โชวข์อ้มลูของ 

Employees ทัง้หมด เห็นภาพนะครบั เพราะฉะนัน้เราจะดจูากตวั เราจะแกไ้ขขอ้มลูเนี่ย เราจะอยูใ่นตวัของ Tab Sheet ที่เรา

เรียกว่า Data นะครบั แลว้ลองมาดตูรงซา้ยมือตรงนีน้ะครบั ที่เมาสผ์มขยบัอยู่ตรงนี ้จ าไดใ้ช่ไหมครบั มนัคือ Model หรือ 

Data Model นั่นเองนะครบั หรือ Relationship นั่นแหละนะครบั ผมลองคลิกดนูะครบั เราก็จะเจอนี่ครบั เดี๋ยวผมขอ

อนญุาตซ่อนอนันี ้เรามก่ีี Tab Sheet ก็ตามนะครบั มนักจ็ะแสดงผลของทกุ Tab Sheet ให ้แต่ตอนนีข้อ้มลูเรายงัขีเ้หรอ่ยู่

นิดนึงนะครบั ดนูะ เพราะวา่ถา้ขอ้มลูเราถกูตอ้ง และน าไปใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง Data Model ตรงนีค้รบั มนัจะตอ้งมีเสน้

เชื่อมโยงใหก้บัเรา เสน้เชื่อมโยงในท่ีนีค้ืออะไร คือถา้ทกุทา่นจ าไดน้ะครบั ผมมี CategoryID เห็นไหมครบั อีกอนัหนึ่งผมกต็อ้ง

มี CategoryID อยา่งนีค้รบั มี ProductID นะครบั หรือมี Category ที่ Supply ID เนี่ย ตอนนีม้นัยงัไม่เชื่อมโยงใหก้บัเรา 

แสดงวา่ขอ้มลูเราผิดอยู่ ใชไ้ม่ไดน้ะครบั เราตอ้งมาท าการปรบัแตง่ขอ้มลูก่อน Cleansing ก่อนนะครบั หรือการใชเ้รื่องของการ

ก าหนดก่อน ก็คือ Edit นั่นเองนะครบั บนขอ้มลู ตอนนีด้คูรบั เราจะมาลองดนูิดนงึวา่เราจะท ายงัไงไดบ้า้งนะครบั ประเด็นคือ

อย่างนีค้รบั ทกุท่านครบั เราจะไปท่ีนะครบั เรารูแ้ลว้ Check เลยนะ หลงัจากที่เรา Import ขอ้มลูเขา้มาแลว้ ถา้ในต าแหน่ง

ของ Model ของเราเนี่ย ไม่มเีสน้เชื่อมโยงหรือไม่มีเสน้ Relationship แสดงวา่ขอ้มลูเรายงัใชง้านไม่ได ้ใหท้กุท่านนะครบั 

กลบัมาที่ Report View เหมือนเดิมกอ่นก็ไดน้ะครบั เอางา่ยๆ กอ่นนะ แลว้ดา้นบนครบั อะไรก็ตามใชบ้่อยๆ จะอยูใ่น Home 

อย่างที่ผมบอกไปแลว้นะครบั ทกุท่านจะเห็นค านีค้รบั Transform Data เห็นใช่ไหมครบั ตอนที่เรา Import เขา้มา หรือตอนที่

เราโหลด หรือ Connect มาครัง้แรกเนี่ย มนัมใีหเ้ราเลือกว่าโหลดหรือ Transform Data หมายความว่าถา้เกิดเรายงัไม่รูว้่า

ขอ้มลูเรา Error ไหม ขอ้มลูเราดหีรือไม่ดี Clean มาไหมนะครบั ขอ้มลูพรอ้มใชง้านไหม เราก็โหลดเขา้มาก่อนก็ไดน้ะครบั แลว้

ก็เชค็จากตวัที่เป็น Model นะครบั หรือ Data Model คราวนีเ้รารูแ้ลว้ว่ามนัใชไ้ม่ได ้เราก็ตอ้งมาที่นี่ครบั Transform Data 

ครบั ดนูะครบั เราคลิกที่ค  าว่า Transform Data มนัจะไปเปิดโหมดๆ นึงใหเ้ราครบั ชื่อวา่ Query Editor นะครบั โหมดนีน้ะ

ครบั เราเรียกวา่ Query Editor มนัคือโหมดในการแกไ้ขนะครบั ของขอ้มลูเราทัง้หมดนั่นเองนะครบั มนัก็จะเป็นหมือนกบั 

Table เห็นไหมครบั มีตารางให ้คราวนีเ้ราลองมาไล่เชค็นิดนงึนะครบั ว่ามนั Error ตรงไหนบา้ง ใน Category กถ็กูนะครบั ก็

มีหวัขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ก็คือมี CategoryID, CategoryName มี Description นะค าอธิบายนะครบั ผมลองคลิกที่ค  าวา่ 

Customers ดนูะครบั ลกูคา้ ดนูะครบัทกุท่านครบั นี่คือประเด็นของเราเลยนะครบั ความหมายของผมคืออะไร ปกติเนี่ยมนั

น่าจะเอาขอ้มลูตรงนีน้ะครบั หรือหวัของ Column ตรงนีน้ะครบั ไปเป็นหวัหลกัของขอ้มลู นึกออกไหมครบั เป็น Table แต่

ตอนนีเ้ขาดนัเลือกเป็น Column1, Column2 นะครบั แลว้ก็ Column3 ซึ่งมนัไม่อา้งอิง มนัไม่ไปเชื่อมโยง นึกออกไหมครบั 

ซึ่งมนัผิดอยู่ ถามวา่ท าไมถึงผิด ไหนลองดสิูนะครบั อนันีค้ือชื่อ Customers นะ ขออนญุาตนะครบั Customers ผมขอ

อนญุาต Recheck นิดนึง ผมลองเปิด Excel ใหท้กุทา่นดนูิดนงึแลว้กนันะครบั ลอง Double Click Excel เมื่อกีน้ีม้นัคือ 

Customers ถกูไหมครบั ผมลองคลิกครบั มี Customers นะครบั มี Column อยู่นะครบั เราลองดทูี่ Excel นี่ครบั ปกตเินี่ย 

มนัน่าจะใชต้วันีเ้ป็นหวัของขอ้มลูเห็นไหมครบั แสดงวา่มนัมขีอ้มลูที่ผิดอยู่นะครบั เราลองดสิูว่าคอือะไรผิดบา้ง อย่างนีค้รบั ดู



นะ มนัมีหวัของรายการเห็นไหมครบั และก็มี Space เวน้ว่างอย่างนี ้ขอ้แรกนะครบั ในการท าขอ้มลู Database ในการจะใช้

งาน หา้มมีไฮไลทท์ี่ผมเลือกนี่เดด็ขาด หมายความว่าเราควรเคลียทิง้เลยนะครบั ใหเ้หลือแคเ่ฉพาะหวัของ Column เท่านัน้นะ

ครบั เพราะฉะนัน้ในทกุๆ อนันะครบั อย่างอนันีถ้กูนะครบั ตวัที่เป็น Orders Details นะครบั เพราะฉะนัน้เรามาดตูรงนีค้รบั 

ถา้สมมติวา่เราใชง้าน Power BI แลว้นะครบั เราไม่ไดเ้ปิด Excel เราอยู่นะ ดตูรงนีน้ะครบั ตอนนีผ้มเลือก Customers นะ 

มนัใชค้  าว่า Column Column Column Column Column เป็นหวัขอ้มลู สงัเกตนิดนงึดา้นขวาตรงนีค้รบั จะมคี าว่า 

Applied Steps อยู่นะครบั ถา้เรามีการแกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้มลู ต าแหน่งของตวัที่เป็น Applied Steps ตรงนีค้รบั จะมีขอ้มลู

ขึน้ว่า เราแกไ้ขอะไรบา้ง เวลาที่เราท านะครบั ในต าแหน่งของ Query Editor นะครบั หรือว่าหนา้นีใ้นการแกไ้ขเนี่ย ใหท้ าชา้ๆ 

ไม่ตอ้งรีบนะครบั เพราะวา่ตรงนีจ้ะไม่มี Undo นะครบั จะยอ้นกลบัไม่ได ้จนกว่าเราจะตอ้งมาคลิกตรงนีค้รบั ถา้สมมติผมท า

ผิดนะ เดี๋ยวผมลองท าใหด้นูะครบั ผมลองเลือกต าแหน่งนีน้ะครบั แลว้ผมลองเลือกค าวา่ Remove Column สมมติอยา่งนีน้ะ

ครบั ผมลองเลือก Remove Column ไป ต าแหน่งตรงนีเ้ห็นไหมครบั ต าแหน่งตรงค าวา่ Applied Steps เขากจ็ะมคี  าว่า 

Removed Columns ปรากฏขึน้ ซึ่งมนัไม่มี Undo ผมกด Ctrl+Z ไม่ได ้ถา้ผมจะยกเลิกตรงนี ้ผมตอ้งคลิกเครื่องหมาย

กากบาทตรงนีค้รบั เอา Step นีอ้อกไปก่อน ก็คือผมคลิก Removed Columns ออกไปก่อน เห็นไหมครบั Column ถงึจะ

กลบัมา Undo ไม่ไดน้ะครบั ยอ้นหลงัก็ไม่ได ้เพราะฉะนัน้ท าตรงนีต้อ้งท าดีๆ มนัคือเป็นการแกไ้ข Database เลยนะครบั ถา้

สมมติเราไม่ไดด้งึจาก Excel เราไปดงึจาก Database ในองคก์รนะครบั เราจะไปแกไ้ขใน Excel ไม่ไดน้ะครบั เราตอ้งใชค้  าสั่ง 

ในการท าแบบนีน้ะครบั เราเรียกว่าเป็นภาษา M หรือเป็น M Language นะครบั ก็คือใน Power BI เนี่ยนะครบั มนัก็จะมี M 

Language นะครบั ที่ Microsoft พฒันาขึน้มา กบัดา้นบนตรงนีค้รบั ที่เขียน Formula ทัง้หมดนะครบั ที่ทกุท่านเห็นอยูเ่นี่ย

นะครบั Formula ทัง้หมดเนี่ยมนัเรียกวา่ DAX นะครบั มนัคือ Data Analytics Expression นะครบั มนัคือ DAX นั่นเองนะ

ครบั เพราะฉะนัน้ผมรูอ้ยู่แลว้ว่า Column ตรงนีน้ะครบั มนัเป็นหวันะ เราตอ้งมาท าการเคลียก่อน ขอดสิู มีก่ีอนัเอ่ย 

Employees, Employees หวั Column ถกูตอ้ง เห็นไหมครบั กย็งัมเีรื่องของ EmployeesID, Lastname, Firstname, 

Title นะครบั Title of Country มี Birthday แลว้แต่นะ ด ูOrders สิ ขออนญุาต Zoom Orders นี่หนกัเลยเห็นไหมครบั 

Orders เนี่ยมีหวัที่ถกูเขยีนเป็นภาษาไทยนะครบั และก็มี Null ตรงนีน้ะครบั Null ก็คือเวน้วา่งอยู่ หรือว่างเปล่าไว ้มี Null ตรง

นีด้ว้ย เพราะฉะนัน้ดนูะ ผมจะลบแถววา่งๆ แบบนีเ้หมือน Excel ไม่ได ้คลิกขวาลบไดไ้หม มนัคลิกขวาไม่ไดน้ะครบั เดี๋ยวเรา

จะมาดวูิธีการกนันิดนึงนะครบั วา่เราควรท ายงัไง Orders Details ล่ะ Orders Details ถกูนะครบั Product เนี่ยหนกักวา่อีก

เห็นไหมครบั มีทัง้เวน้วา่งขา้งบนแทนที่หวั Column และก็มีบรรทดัว่าง 2 บรรทดันะครบั Suppliers ล่ะ Suppliers ถกูโอเค 

เราเจอที่ผิดแลว้ หวัของขอ้มลูที่เราใชก้บัหลายๆ Tab Sheet เนี่ย มนัไม่สื่อกนั มนัไม่เชื่อมโยงกนันะครบั ก็คือขอ้มลูมนัผิดอยู่

นะครบั เพราะฉะนัน้ส่ิงที่เราท าคอื ดนูะครบั เราก็ไล่ทีหนึ่งนะ ผมเลือกอนัแรกก่อนนะ เป็น Customers, Customers ตรงนีร้

นะครบั ดนูะ ผมควรจะเอาค าว่า CustomersID, CompanyName หรือแถวนีน้ะครบั หรือแถวที่ 1 นะครบั แถวที่ 1 เนี่ยไป

เป็นหวัของตารางก็คือ เอามาขึน้ไวบ้นนีน้ะ เนี่ยนะครบั เอามาขึน้ไวบ้นนีท้ัง้หมดเลยนะครบั และเราจะท ายงัไงล่ะ ในเมื่อมนัลบ

ไม่ไดน้ะครบั เราจ าเป็นตอ้ง Promote มนันิดนึงครบั การ Promote คืออะไร ดตูรงนีน้ะ ผมก็มาที่ Tab Sheet ตรงนีค้รบั ชื่อ

ว่า Transform นะครบั ตรงนีน้ะ ขออนญุาต Zoom ใหท้กุท่านเหน็ภาพนะครบั ตรงนีน้ะ ผมก็คลิกที่ Transform ครบั แลว้

เราจะเจอขอ้มลูอนัหนึ่ง ชื่อว่า เครื่องมืออนัหนึ่งนะครบั ตรงนี ้Use First Row as Headers หมายความว่าใชน้ะครบั แถวที่ 1 



นะครบั ใชแ้ถวที่ 1 เป็นหวัของขอ้มลู ตอนนี ้CustomersID มนัอยู่แถวที่ 1 เห็นไหมครบั มนัยงัไม่ใช่หวัของขอ้มลู เพราะฉะนัน้

เรากต็อ้งเลือกครบั Use First Row as Headers คลิกนะครบั ดนูะ ดตู  าแหน่ง Step ตรงนีด้ีๆ นะครบั ตอนนีผ้มมีแค่ 3 Steps 

มี Source มี Navigation มี Changed Type นะครบั ผมก็คลิกเลือกนะครบั Use First Row as Headers เรยีบรอ้ยครบั 

เรากจ็ะไดข้อ้มลูของ CustomersID เห็นไหมครบั CompanyName ขึน้มาแลว้เรียบรอ้ย ซึ่งในต าแหน่งของ DAX เองมนัก็

เขียนค าสั่งใหเ้ราเรียบรอ้ย เห็นไหมครบัวา่ท าการ Promote นะ Promote ใชค้  าสั่ง Promoted Headers เป็นอะไรบา้ง 

CustomersID นะครบั และต าแหน่งนีค้รบั ในต าแหน่งของ Applied Step ดนูะครบัผม กค็ือการ Promoted Headers 

นั่นเอง อา้ว...แลว้ท าไมมนัมี Changed Type ล่ะคะพี่เอกคะ Changed Type คือปรบัรูปแบบของขอ้มลูเป็นแบบไหน คือดตูร

นีค้รบั CustomersID ตรงนีค้รบั ก็คือเป็น A B C เห็นไหมครบั ขออนญุาต Zoom นะ มนัรูด้ว้ยนะครบั Microsoft Power BI 

เนี่ย มนัรูว้า่ขอ้มลูตรงไหนคือเป็นตวัหนงัสือ มนักจ็ะขึน้เป็น A B C D ถา้ขอ้มลูตรงไหนเป็นตวัเลข มนัก็จะขึน้เป็นตวัเลขให ้นั่น

คือ Type ของขอ้มลูนะครบั อนันี ้Type ของขอ้มลูกจ็ะเป็น Text Type ของขอ้มลูที่เป็น Number ก็จะเป็น Number นะครบั 

อนันีข้อ้แรกเสรจ็แลว้นะครบั เราดงึขอ้มลูมาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั อย่าเพิง่ไปท าอะไรนะครบั เดี๋ยวเราจะท าทีเดียวใหเ้สรจ็เลย

นะครบั ผมก็มาไล่ดตู่อเป็น Employees เห็นไหมครบัเนี่ย อนันีค้อืขอ้มลูที่เป็น Number นะครบั ดตูรงนีน้ะ เนี่ยครบั ขอ้มลูที่

เป็น Number มนักะกลายเป็นตวัเลขแบบนีใ้ห ้อนันีค้ือถกูตอ้งนะครบั อนันีเ้รียบรอ้ย อนัไหนเป็น Text ก็จะขึน้เป็น A B C D 

นะ โอเคไหนลองด ูOrders สิ ดคูรบั Orders เนี่ยหนกัเลยนะครบั ตรงนีเ้ราจะใชไ้ปท่ี Transform แลว้เลือก Use First Row 

as Headers ไม่ได ้เพราะว่าตรงนีน้ะครบั ในต าแหน่งของ OrderID, CustomerID, EmployeeID หรือวา่ Order Date เนี่ย

นะครบั มนัอยู่แถว 2 ถา้เป็น Excel เนี่ยเราสามารถคลิกตรงนี ้แลว้ก็สั่งคลกิขวา Delete Row ไดเ้ลย ถกูไหมครบั แต่ใน 

Power BI ท าแบบนัน้ไม่ได ้เพราะวา่มนัไปยุ่งเก่ียวกบัขอ้มลู หรือฐานขอ้มลู Database นั่นเอง เพราะนัน้เราตอ้งค่อยๆ ท านะ

ครบั แต่มนัไม่ไดย้าก ในต าแหน่งนีเ้ราควรท ายงัไงล่ะ นะครบัลองดนูิดนึง เราควรท ายงัไง หลกัการคือเราตอ้งใชค้  าสั่งนะครบั 

ลบมนัออกไปนะครบั หรือ Delete แถวมนัออกไป เราก็กลบัไปท่ี Home ครบั อะไรก็ตามใชบ้่อยๆ จะอยู่ใน Home นะครบั 

และเราก็ลองมองดสิูนะครบั ว่านี่ไงครบั เราจะเจอกบัค าวา่ Remove Rows นะครบั เห็นไหมครบั ตรงที่กระพรบิอยู่เนี่ย เราจะ

เจอค าวา่ Remove Rows นะครบั ก็คือเราจ าเป็นตอ้งลบแถวออกไปนะครบั ดว้ยการใชค้  าสั่งนะ เราจะมาคลิกขวา Delete 

ทิง้เลยไม่ไดน้ะครบั โอเค...ผมกเ็ลือกครบั แบบนีน้ะ Remove Rows แลว้เขากจ็ะมใีหเ้ราเลือกครบัว่า Remove Top Rows 

ก็คือ Remove ดา้นบนนะครบั หรือ Remove Bottom Rows ก็คือลบแถวขา้งล่างนะครบั หรือสีน า้เงินนะ Remove 

Alternate Rows ก็คือระหวา่งตรงกลางนั่นเอง ทัง้บนและล่างนะ กับอีกอนัคือ Remove Duplicates อนันีก้ค็ือลบเฉพาะ 

Rows ที่ซ  า้กนันะครบั Remove Blank Rows ก็คือเอาขอ้มลูที่มนัว่างๆ ออกไปเลยนะครบั โอเคนะ และก็หรือ Remove 

Rows ที่ Error ในท่ีนีผ้มก็เลือกครบั Remove Rows และผมกเ็ลือกนะครบั ขออนญุาต Zoom ผมก็เลือกเป็น Remove 

Top Rows แบบนีน้ะครบั ผมกค็ลิก Remove Top Rows พอผมคลิก Remove Top Rows นะครบั มนัก็จะถามวา่ผมจะ 

Remove ก่ีแถว ดา้นบนเนี่ยก่ีแถว ในที่นีจ้ากตวัอยา่งนะครบั ผมมีแค่แถวที่เขยีนค าวา่ Null เนี่ยนะครบั อนัเดียวนะครบั แถว

เดียว ผมก็ใส่ไปเป็น 1 แถวนะครบั ถา้ผมมีเวน้วรรคมากกว่านี ้3 แถว 5 แถว 4 แถว ผมก็เลือกเลยครบั 4 แถว 5 แถว ใส่

หมายเลขเขา้ไป ในท่ีนีผ้มใส่หมายเลข 1 เขา้ไปนะครบั ผมกด OK เห็นนะครบั เขาก็จะกระเถิบ Orders Details เนี่ย 

OrderID, CustomerID, EmployeeID เนี่ยไปเป็นแถวที่ 1 แลว้ พอมนัเป็นแถวที่ 1 เสรจ็ ส่ิงที่เราตอ้งท าต่อคืออะไร เราตอ้ง



มา Promote ให ้First Row นะครบั Use First Row as Headers คือใชแ้ถวที่ 1 ใหเ้ป็นหวัขอ้ของขอ้มลู เราก็ไปที่เดิมครบั 

Transform และเลือกค าวา่ Use First Row as Headers นี่ครบัเรากจ็ะ Promote เขา้มาแลว้เรียบรอ้ย ดจูาก First Step ก็

ไดน้ะครบั ว่า First Step เราขึน้อะไร เห็นไหมครบั อนัดบัแรกคือ Removed Top Rows ก่อน นี่คือลบแถวนะครบั แลว้ก็ 

Promote แถวที่ 1 ใหเ้ป็นหวัของตาราง แลว้ก็เปล่ียน Type ดว้ย Type กค็ือถา้เป็นตวัเลขก็เป็น 1 2 3 ถา้เป็นตวัหนงัสือ ก็

เป็น A B C โอเคนะครบั เพราะฉะนัน้เราไดแ้ลว้ เรยีบรอ้ยนะ Orders เสรจ็แลว้ เราไปดตู่อนะครบั เป็น Orders Details นะ 

Orders Details นี่ถกูอยู่แลว้เหน็ไหมครบั เป็น OrderID เห็นไหมครบั อนัไหนคือตวัเลขจะเป็น 1 2 3 อนัไหนที่เป็นตวัเลข

ทศนิยมจะเป็น UnitPrice นะครบั อนัไหนที่เป็น Quantity คือจ านวนก็เป็นตวัเลข อนัไหน Discount นะครบั ขอ้มลูที่เรา

สรา้งเป็น Discount ก็จะกลายเป็นตวัเลขที่มจีดุทศนยิมนะครบั อนันีไ้ม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครบั อนันีก้็น่าจะถูกแลว้ ไป

ลองดทูี่ Product ครบั นี่เห็นไหมครบั Product เนี่ยหนกัเลยเหน็ไหมครบั Product มี 2 ช่องว่างนะครบั ท าเหมือนเดมิเลยนะ

ครบั ค่อยๆ ไปชา้ๆ เราก็กลบัไปท่ี Home นะครบั ที่เราคุน้เคย และเรากเ็ลือกที่ค  าวา่ Remove Rows ตรงนีน้ะ Romove 

Rows แลว้ผมก็เลือก Top นะครบั Remove Top Rows ตรงนีน้ะ Remove Top Rows แลว้ผมก็ใส่หมายเลข 2 เขา้ไปนะ

ครบั เพราะผมจะลบ 2 แถวถกูไหม ดา้นบนนะครบั ผมกก็ดเลย OK เขาจะ Remove ออกไปทัง้ 2 แถวเลยนะครบั ที่เหลือ

เหมือนเดิมครบั งา่ยๆ และเห็นไหมเรากเ็ลือก Transform นะครบั Use First Row as Headers ก็ Promote นะครบั ใหเ้ป็น

หวัขอ้มลู เห็นภาพไหมครบั ค่อยๆ ท าไปเรื่อยๆ หลงัจากนัน้ผมก็ลองไปเช็คค าว่า Suppliers ดอูีกทีหนึ่ง Suppliers ถกูไหม 

โอเค Suppliers ถกูไม่ไดม้ีอะไรพิสดาร เสรจ็แลว้ เพราะฉะนัน้หมายความวา่ เรามี ???? กต็ามนะครบั ท่านตอ้งท าการ 

Recheck แบบนีก้่อน ถามว่าพี่เอกคะ...ขอ้มลูเป็นแบบนี ้หนไูปท าใน Excel ก่อนไดไ้หม ไดน้ะครบั ก็คือ Cleansing Data ถา้

ในกรณีที่เราน าเขา้ขอ้มลูจาก Excel แตถ่า้เกิดเราน าเขา้ขอ้มลูจาก Database อื่น มนัไม่ไดม้ี Excel นึกออกไหมครบั 

อย่างเช่นผมไปน าเขา้ขอ้มลูจาก SQL ผมไปน าขอ้มลูจาก Oracle นะครบั หรือผมไปน าเขา้ขอ้มลูจาก Hadoop ต่างๆ เนี่ย มนั

ไม่มี Excel ใหแ้กไ้ข เพราะฉะนัน้เราตอ้งใชค้  าสั่งในการแกไ้ขแบบนีน้ะครบั โอเคเรียบรอ้ยแลว้นะครบั วิธีการต่อมาคือ เดี๋ยวผม

ขออนญุาตใหท้กุท่านเห็นตรงนีน้ดินึงนะ ทกุท่านจะไดเ้ห็นว่าผมคลิกตวัไหนแลว้กนันะครบั ขออนญุาตใส่ไฮไลทข์องผมนดินึง

นะ ดตูรงนีน้ะครบั ผมกค็ลิกอยา่งนีค้รบั ตอนนีผ้มเคลียทกุอยา่งเรียบรอ้ยนะ ใหผ้มไปที่ Home ครบั Home เหมือนเดิมนะ 

ทกุท่านเห็นภาพไหมครบั ซา้ยมือของ Home ครบั จะมคี าว่า Close & Apply กค็ือปิด Apply กค็อืในการเปล่ียนในส่ิงที่เราไป

แกไ้ขมากีใ้น Applied Steps ตรงนีค้รบั จ าไดไ้หมนะ เพราะฉะนัน้ผมก็เปล่ียนทีเดียวเลย และผมก็กด Close & Apply นะ

ครบั เขาก็ท าการ Apply Query ที่เราไปแกไ้ขนั่นเอง เราแกไ้ขก่ี Sheet ก็ตาม เดี๋ยวมนัก็เปล่ียนให ้รอมนัสกัครูน่ะครบั 

Recheck นิดนงึวา่เราท าถกูไหม มนักลบัมาหนา้เดมิจ าไดใ้ช่ไหมครบั กลบัมาเหมือนเดมิเลยนะ ไหนลอง Recheck นิดนงึวา่

เราท าถกูไหม เรากล้องมาคลิกที่ตรงนีไ้ดเ้ลยครบั ที่เป็น Data Model และก็ลองมาเชค็ที่ตรงนีเ้ลยครบั Data Model นะครบั 

เรากค็ลิกที่ Data Model นะ สงัเกตเห็นไหมครบั เกดิอะไรขึน้ ไฮโซมาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั นี่ครบั Data Model เนี่ยจะท า

การ ท าเสน้เชื่อมโยงนะครบั หรือเรียกว่า Relationship ใหก้บัเราเลยเห็นไหมครบั เราจะมีก่ีขอ้มลูก็ตาม อนันีผ้มก็อาจจะท า

ใหม้นัสวยนดินึงนะครบั มนัจะไดไ้ม่ชนกนัอยา่งนีน้ะครบั มนัก็จะมี Relationship ใหเ้ราเลยว่า ในแต่ละ Table นะครบั อะไร

เชื่อมโยงกบัอะไรนะครบั ตรงนีน้ะ เราก็สามารถมาเชค็ได ้ลองเล่ือนใหด้นูิดนงึ น่ีครบั เพราะฉะนัน้นะครบั ทกุท่านครบั เวบาที่

เราดขูอ้มลู เวลาที่เรา Import มาแลว้เนี่ย ทกุท่านตอ้งมา Recheck ตวั Data Model ตรงนีด้ว้ยนะครบัว่า ปกติแลว้เนี่ย ถา้



ขอ้มลูมนัถกูตอ้งพรอ้มที่จะใชง้านเนี่ย มนัตอ้งมีเสน้เชื่อมโยงแบบนีใ้หด้งันี ้ถา้ทกุทา่นสงัเกตเห็นตอนนีม้ีอะไรบา้ง มนัมเีลข 1 

นะครบั กบัมี Star หรือดาว ปรากฏขึน้ 1 เนี่ยกค็ือเป็น One to many 1 อนัท่ีเราอา้งองิถึงไปเชื่อมโยงกบัหลายๆ อนัได ้เขา

เรยีกว่า One to Many ส่วน Star สีแดงตรงนีน้ะครบั มนัคือ Many to One คือขอ้มลูจากหลายๆ Group หลายๆ อนัไป

เชื่อมโยงแค่อนัเดียว นึกภาพออกไหมนะครบั มนัแบ่งแค่นี ้ถา้เป็น 1 คือเป็น One ก็คือ 1 เนี่ยมีตวัเราตวัเดียวไปเชื่อมโยงกบั

คนอื่นน่ีคือ One to Many แตถ่า้เกดิตรงต าแหน่งนี ้ผมลองคลิกดนูะ ผมลองเลือกตรงนีค้รบั มนัมีอะไรล่ะ ผมลองคลิกเสน้นี ้

เห็นไหมครบั Zoom ใหด้นูะ ค าวา่ EmployeeID เนี่ยนะครบั EmployeeID ตรงนีน้ะครบั ถา้เกิดตวัที่เป็น Many ตรงนีค้รบั 

มนัสามารถใหเ้อา EmployeeID ของ Orders เนี่ย ไปเชื่อมโยงกบั Orders Details ไดไ้หม ไดน้ะครบั ไปเชื่อมโยงตรงกบัตวั

ที่เป็น Product ไดไ้หม ได ้นึกออกใช่ไหมครบั เพราะฉะนัน้อนัเนี่ยมนัคือการเชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั ไฟลน์ีผ้มใหท้ัง้หมดอยู่ 7 

Sheets จ าไดไ้หมครบั นี่คือสิง่ที่ถกูตอ้ง เรา Import เขา้มานะครบั ขอ้มลูจะตอ้งมีการเชื่อมโยง หรือ Relationship กนัแบบนี ้

อย่างถกูตอ้ง ถา้ขอ้มลูเขา้มา แลว้ไม่มีการเสน้เชื่อมโยง ทตีอนแรกที่มีค  าวา่ Column Column Column Column Column 

จ าไดใ้ช่ไหมครบั มนัคอืขอ้มลูเนี่ย ไม่มีการเชื่อมโยงอยา่งถกูตอ้ง อนันัน้เรายงัอะไรกบัขอ้มลูไม่ได ้

หลงัจากนัน้มาครบั อนันีด้คูรบั ผมกลบัท่ี Report ถา้เชื่อมโยงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง หมายความวา่ผมจะดงึขอ้มลูจากใน Sheet 

ไหนก็ได ้มาสรุปผลไดเ้ช่น ในต าแหน่งของ CategoryID ดตูรงนีน้ะครบั ขออนญุาต Zoom ใหท้กุท่านดตูรงนีน้ะ เห็นค าวา่ 

CategoryID เห็นไหมครบั มนัไม่ไดม้ีอะไร มนัมีแคค่  าว่า CategoryName นะครบั ก็คือเขาเรียกประเภทของสินคา้ แตม่นัไม่

มีจ านวน ไม่มียอดขายถกูไหมครบั ยอดขายมนัอาจจะไปอยูใ่น Orders ตรงนีก้็ได ้ซึง่มนัอยู่คนละ Sheet ถา้พดูง่ายๆ มนัคือ

การเชื่อมโยงของขอ้มลูในคนละ Sheet ไฟลแ์รกที่เราใชค้ือ Sales Record – Orginal มนัมีแค่ Sheet เดียว เพราะฉะนัน้มนั

จะเห็นขอ้มลูทัง้หมดเลย มียอดขายนั่นคือ Column แต่อนันีด้นูะครบั ผมลองเล่ือนนะ ผมก็ลองเล่ือน CategoryName ตรงนี ้

นะครบั เห็นไหมครบั CategoryName มีนิดนึงนะครบั ผมเลือก CategoryName ลากมาวางแบบนีก้่อนก็ไดน้ะครบั พอลาก

มาวางเสรจ็นะครบั ตรงนีเ้ราจะคลิกเอาที่คลิกเครื่องหมายถกูก็ได ้หรือลากมาวางก็ไดน้ะครบั จ า CategoryName ตรงนีไ้ด้

ไหมครบั ผมขออนญุาต Zoom นะ จ าในบทเรียนก่อนหนา้นีไ้ดไ้หมครบั จงัหวดั หรือผลิตภณัฑน์ะครบั ถา้เกิดผมยงัไม่เลือก

ขอ้มลูที่เป็นตวั Visualization นะครบั ผมลากมาวางเฉยๆ แบบนีน้ะครบั มนัก็จะมีแค่โชวช์ื่อเป็น Beverages นะครบั เป็น 

Condiments นะครบั เป็น Confections นะครบั เป็น Dairy Products เป็น Grains นะครบั เป็น Meat เป็น Produce 

เป็น Seafood ทีนีถ้า้ผมเลือกแบบนีเ้รียบรอ้ย ผมสามารถไปเอาขอ้มลูมาอีก ทีนีผ้มไม่รูจ้รงิๆ วา่ขอ้มลูผมเนี่ยอยูใ่น Sheet 

ไหนนะครบั อย่างเมื่อกีเ้นี่ย Categories เนี่ย ผมจ าไดว้่ามี CategoryName ก็คือรายชื่อประเภทนั่นเอง แตใ่นนีต้่อมาผมไม่รู ้

อีก ผมลองดสิูครบั ผมมีอะไรบา้ง Price มีไหม ราคาขายหรือวา่ Amount สมมติ ผมเลือกอะไรด ีProducts หรือ Orders 

สมมตินะครบั ผมลองเลือก ผมเลือก Orders Details นะ มนัมี Quantity กบั UnitPrice ผมคลิกเลือกที่ Orders Details 

นะ เพราะฉะนัน้สมมตวิ่าผมจ าอะไรไม่ได ้ผมหาไม่เจอ เรา Search ไดน้ะครบั นี่นะครบั ผมลอง Search Orders นะ ผมพมิพ์

แค่ Or ก็ไดน้ะครบั มนัก็จะเจอขอ้มลู ไอไลทไ์วใ้หแ้ลว้เห็นไหมครบั ถา้เกดิเราเป็นคนท าขอ้มลูเอง มนัมีอยู่หลาย Tab Sheet 

เราจ าไดว้า่มนัเคยมี Column นีอ้ยู่นะครบั Sale Amount อย่างเนี่ย ยอดขายรวมนะครบั เราก็พมิพแ์ค่ค  าวา่ Sale Amount 

ก็ไดน้ะครบั ในท่ีนีล้องดนูะ ผมลองจะไม่พิมพก์็ไดน้ะครบั ผมจ าไดว้่าใน Orders เนี่ยนะครบั Orders Details แลว้กนันะ 



รายละเอียดของสินคา้ เนี่ยครบั มนัจะมคี าว่าจ านวน มี Quantity กบั UnitPrice อยู่ ราคาขายตอ่หน่วย สมมตวิ่าผมอยารู ้

Quantity จ านวนของสินคา้ จ านวนในท่ีนีค้ืออะไร จ านวนในท่ีนีก้็คือตวัที่เป็นประเภทนั่นเอง ตรงนีน้ะครบั ผมก็แค่ลากนะ 

Quantity เนี่ยครบั ลากมาวางตรงนีไ้ดเ้ลย ดนูะครบั พอผมลากวางปุ๊ ป เขากจ็ะบอกเราอยา่งนีค้รบั ว่าตอนนีเ้รามี 

Beverages อยู่ 9,532 ซึง่ขอ้มลูเนี่ย อยู่คนละ Tab Sheet นกึออกใช่ไหมมนัอยู่คนละ Tab Sheet นะ หรือพอผมไดเ้รียบรอ้ย 

เหมือนเดิมนะ ผมอยากจะเปล่ียนการแสดงผลแบบนีค้รบั Products ของผมทัง้หมดเนี่ย มีอยู่ 51,317 ผมไม่อยากไดแ้สดงผล

เป็น Table Table แบบนีน้ะครบั ผมสามารถเลือกเป็นนะครบั Donut Chart แบบนีก้็ไดน้ะครบั มนัก็แสดงผล Donut Chart 

เพื่อที่จะสรุปเป็นเปอรเ์ซ็นตใ์หผ้มดว้ย เมื่อกีน้ีม้นัไม่เป็นเปอรเ์ซ็นตถ์กูไหมครบั อยา่งกรณีนี ้ผมก็รูท้นัที ขออนญุาต Zoom นะ 

เนี่ยครบั ผมก็แค่เอาเมาสไ์ปโฮเวอรน์ะครบั ผลิตภณัฑน์ีม้นัคือ Beverages, Beverages เนี่ย มีจ านวนทัง้หมดอยู่ 9,532 

Units คิดเป็น 18.57% ของ Product ทัง้หมด หรือของทกุประเภทของทัง้หมดที่มีนะครบั ผมสามารถเอาเมาสไ์ปโฮเวอรต์รงนี ้

ครบั  เป็น Produce อยา่งเนี่ยครบั หรือว่าเป็นตวัที่เป็น Grains นะครบั หรือแมแ้ต่จะเป็นตวัที่เป็น Confections นะครบั 

แบบนีน้ะ เป็น Confections แบบนีก้็จะเห็นเลยวา่มี 15.41% เราสามารถเลือกไดน้ะครบั เชื่อมโยงกนัหลาย Sheet ก็ได ้หรือ

ถา้ไม่ชอบรูปแบบแบบนีน้ะครบั ไม่ชอบ Visualization ที่เป็น Donut Chart เราเปล่ียนอะไรไดอ้ีกนะครบั เรากเ็ปล่ียนเป็น 

Clustered Stacked แบบนีก้็ยงัไดน้ะครบั ก าหนดไดน้ะครบั เห็นไหมครบั อนันีค้ือเรียงตามมากไปหานอ้ยนะ เรียงเอา 

Beverages ขึน้ก่อน ตรงนีค้รบัใน จดุ 3 จดุ (…) หรือ Ellipsis ตรงนีท้ี่เป็น More Options เนี่ยนะครบั ทกุท่านสามารถคลกิ 

More Options, Sort เห็นไหมครบั มนัสามารถ Sort Descending หรือ Ascending ได ้สมมติผม Sort Ascending  มนัก็

จะเรียงจากนอ้ยไปหามาก เห็นภาพไหมครบั มนัก็จะเรียงจากที่เป็นนอ้ย อย่างเนี่ยครบั ขึน้ไปหามาก แต่ถา้เกดิผมเปล่ียน ผม

เปล่ียน More Options ตรงนีใ้ห ้Sort จาก Descending ก็คือนะครบั อย่างนีเ้ห็นไหมครบั มนัก็จะเปล่ียนจากอนันีม้ากลงมา

หานอ้ย เห็นภาพนะ เพราะนัน้เราก าหนดไดน้ะครบั หรือแมเ้ราจะท าเป็น Spotlight นะครบั หรือเราจะท าเป็นไฮไลท ์Sort by 

อะไร Sort by Quantity แบบนีก้็ไดค้รบั หรือ Sort by Name นะครบั ผมเลือก Sort by Category Name นะ อนันีค้ือมนั

จะเรียงตาม Category Name ก็คืออะไร ก็คือเรยีงตามชื่อครบั เอา Seafood ขึน้ก่อน เพราะเมื่อกีเ้ราเริ่มจาก Type ไปหา

ขา้งบนถกูไหมครบั เราเรียงตาม Alphabet อย่างนีน้ะครบั เอา Seafood ขึน้ก่อนก็ไดน้ะครบั Beverages อยู่ทา้ยหรือผม

บอกว่าไมเ่อาแบบนี ้ดยูาก เอาเรยีงตาม Alphabet แลว้กนั ผมกเ็ลือกนะครบั Sort by Quantity นะครบั เห็นไหม มนัก็เป็น 

Quantity หรือผมบอกวา่ Sort by Category Name ก็คือชื่อ แลว้ผมก็เปล่ียนตรงนีใ้หม่เป็น Sort Ascending คือเรียงจาก

นอ้ยไปหามาก หรือเรียงจากตวัที่เป็น Alphabet ปกติก็คือตวั B นะครบั ไล่ไปเนี่ยครบั เห็นไหม เราก็จะเป็น Beverages ตวั C 

เห็นไหมครบั มีตวั C ให ้และก็ทา้ยสดุก็คือเป็นตวั S เนี่ยนะครบั เพราะฉะนัน้เราสามารถก าหนดแบบนีไ้ดน้ะครบั เห็นภาพนะ 

โอเคผมเลือกแบบนีก้่อนแลว้กนั หลงัจากนัน้ผมท าอะไรอีก ผมอยากรูต้อนนีค้ือมนัเป็นจ านวนของ Quantity ถกูไหมครบั 

Quantity คือจ านวน ผมอยากรูย้อดขาย ในท่ีนีค้รบั Orders Details เนี่ยมนัมี Unit Price, Unit Price คือราคาขายต่อ

หน่วย มี Quantity คือจ านวนท่ีมีนะครบั แต่ตอนนี ้เทา่ที่ผมด ูผมลองหาดนูะครบั มี Sales มี Amount ไหม ไม่มีนะครบั ไมม่ี 

Amount นะครบั เรามี Total ไหม เราไม่มี Total เราไมม่ียอดขายรวม เพราะฉะนัน้ดนูะครบั ตารางเราเนี่ย สมมตวิ่าเราดงึมา

แค่นี ้แต่มนัยงัไม่มียอดขายรวม ยงัไม่มยีอดขายของแต่ละ Product เราสามารถสรา้งไดน้ะ อย่าลืมนะครบั อนัเนี่ยเนื่องจากว่า

ดงึจาก Excel จรงิๆ แลว้ทกุท่านควรท าใน Excel ใหเ้รียบรอ้ย แตถ่า้เกิดเราดงึจาก Database เราจะไม่สามารถไปมีโปรแกรม



ในการแกไ้ข Database แบบนัน้ เราตอ้งมาแกไ้ขใน Power BI เพราะฉะนัน้เรากต็อ้งมาดตูรงนีค้รบั ผมก็กลบัมาที่ Data ดนูะ

ครบั ใน Data นี่มีอะไรเอ่ย ผมกล็องดนูิดนึงครบัตรงนีค้รบั ผมมี Quantity อย่างนีถ้กูไหมครบั ผมมีตวัที่เป็น Quantity ผมมี

ตวัที่เป็น Sales Price นะครบั หรือเป็น Unit Price และกม็ี Discount ดว้ยเห็นไหมครบั ผมมี Discount ดว้ย ส่ิงที่ตอ้งท าคือ

อะไรนะครบั ส่ิงที่ตอ้งท าคือผมตอ้งสรา้งอีกสกั 1 Column ขึน้มา ตอนนีผ้มอยู่ที่ Orders Details นะ ผมมี Order ID, 

Product ID, Unit Price นี่คือราขายต่อหน่วยนะ มี Quantity นะครบั Quantity คือ 10 นะ มจี านวน 10 Discount มี

ส่วนลดไหม ยงัไม่มีส่วนลด เราสามารถ Filter ไดน้ะครบั ผมก็สามารถที่จะ Sort จาก Filter ตรงนีค้รบั เปล่ียนจาก Sort 

Ascending แบบนีค้รบันะครบั มนัก็จะแสดงผลใหเ้ห็นว่า 2108 เนี่ยนะครบั 10284 เนี่ยมี Product อะไร Product ID นะ

ครบัเป็นอะไร ขายเทา่ไหรน่ะครบั มีจ านวนเท่าไหร ่มี Discount ไหม คราวนีผ้มสามารถก าหนดอย่างนีไ้ดอ้กีนะครบั คือใน

ต าแหน่งนีน้ะครบั ผมสามารถลดตวัที่เป็นจดุทศนยิม ผมสามารถเลือกไดน้ะครบั ว่าผมจะเอาทศนยิมก่ีต าแหน่งนะครบั สมมติ

ว่าผมเลือกเป็นทศนยิม 2 ต าแหน่งแลว้กนั อยา่งนีน้ะครบั ผมลองคลิกใหด้นูะ เป็นทศนยิม 2 ต าแหน่ง เขาก็จะเป็น Discount 

2 ต าแหน่ง เห็นไหมครบั เพราะนัน้เราก าหนดได ้อนัเนี่ยไม่ไดต้่างอะไรกบั Excel แต่สิ่งที่ผมตอ้งท าคือ ผมตอ้งท าการสรา้งอกี 

1 Column เพื่อสรา้งอะไร ผมรูร้าคาขายต่อหน่วย ผมรูจ้  านวนท่ีเขาซือ้ไปนะครบั แต่ผมไมม่ี Total ก็คือ เอาอะไรนะ ซือ้ไป

เท่าไหรค่ณูเทา่ไหร ่มีส่วน Discount Unit Price คือราคาขายต่อหน่วยคือ 14 นะ ขายไปทัง้หมด 12 Units 12x4 เป็น

เท่าไหร ่ผมลองคลิกค านวณใหด้นูะครบั 14 กบั 12 นะครบั ผมลองคลิกเอา 14x12 นะครบั 168 นะครบั ก็คือ 168 บาทนะ

ครบั สมมติวา่ราคาขายต่อหน่วยคือ หน่วยละ 14 นะครบั 10 ก็คอื 140 นะ อีก 2 กเ็ป็น 28 นะครบั โอเคคราวนีด้เูราตอ้งท า

ยงัไง หลกัการคือตอนนี ้Column มนัมีแค่นี ้เห็นไหมครบั ถา้เป็น Excel เราก็ไปท าใน Excel ไดเ้ลย แต่ถา้เป็น Power BI เรา

ตอ้งเพิม่ครบั ค่อยๆ เราอาจจะอยู่ที่ Home ก็ไดน้ะครบั และต าแหน่งนีจ้ะมคี  าว่า New Column เรากค็ลิกที่ New Column 

นะครบั เขากจ็ะสรา้ง Column ใหม่มาใหเ้รานะครบั แบบนีเ้ห็นไหมครบั เขาก็จะเพิ่ม Column ใหม่มาใหเ้ราเรียบรอ้ย คราวนี ้

พอเพิม่ Column ใหม่มาใหเ้ราเรียบรอ้ย ดา้นบนจะมี Formula ใหเ้ห็นไหมครบั ก็คือจะมี Tab สตูรเหมือน Excel เลย ที่เรา

คุน้เคยนะครบั เราสามารถที่จะพมิพส์ตูรเขา้ไปเหมือนเดิม แต่ตอนนีค้รบั ไม่เหมือน Excel ตรงที่ Excel จะมีหวัของ Column 

เช่น A1 E16 อนันีค้ือ Cell ที่มนัอา้งองิโดยตวั Alphabet ที่เป็น Column และก็ Row ของแถว แต่ถา้เกิด Power BI มนัก็จะ

ไม่อา้งองิแบบนัน้ เพราะฉะนัน้เราสามารถตัง้ชื่อไดน้ะครบั อย่างเช่น Column ตรงเนี่ย ผมอาจจะลบนะครบั และก็ลบ  

Column ตรงนีน้ะ ลองเปล่ียนชื่อเลยตัง้ชื่อเป็น Sales อย่างนีน้ะครบั เป็น Sales Amount แลว้กนันะ ยอดขายนะครบั ผมกด 

Sales Amount อย่างนีน้ะ ตัง้แลว้หวัชื่อ Sales Amount หลกัการคืออะไร หลกัการคือเราตอ้งเอา Unit Price คณูกบั 

Quantity ทีนีม้นัตอ้งคณูทัง้ Column ถา้เกดิใครเคยใช ้Excel มนัคือเปิดวงเล็บกา้มปแูบบนีค้รบั เห็นภาพนะ เอาใหมใ่หดนูะ

ครบั วิธีการคือถา้เป็น Excel ธรรมดา Cell นี ้ค านวณกบั Cell นัน้ ค าตอบไปไวใ้น Cell นูน้ จ าไดใ้ช่ไหมครบั ก็คือเอา E6 คณู 

E14 ไดเ้ท่ากบัเท่าไหร ่ก็ไปไวใ้น Cell ที่เราตอ้งการ แต่พอมาเป็น BI มนัไม่มีอา้งองิ Cell แบบนัน้นะครบั เราจ าเป็นตอ้งใชท้ัง้ 

Column นะครบั ในการค านวณ เพราะฉะนัน้ผมจะพิมพค์ าว่า Unit Price อยา่งเดียวอยา่งเนี่ย มนัก็จะมีฟังกช์นัอยู่เยอะเห็น

ไหม มนัก็จะดเูยอะไปหมดเลย หรือพอพิมพค์ าว่า Units นะครบั มนัก็ขึน้ค าวา่ Tab Sheet ที่ชื่อวา่ Orders Details ขอ้มลู

คือ Unit Price ถา้แบบนีก้็ได ้หรอืถา้สมมติผมคุน้เคย ผมอาจจะกดเป็นวงเล็บกา้มปแูบบนีค้รบั และเราเอาอะไรมาคณูกนัล่ะ 

เรากเ็ริ่มที่ Unit Price แบบนีก้็ได ้หรือถา้ไม่คลิกที่วงเล็บกา้มป ูผมพิมพ ์Unit อยา่งนี ้และผมกเ็จอดา้นบนเห็นไหมครบั ผม



อาจจะตอ้งกด Tab อกีทีหน่ึง ก็แลว้แต่เรานะครบั อนันีม้นักจ็ะเขยีนยาวขึน้ แต่ถา้สมมติผมคุน้เคยอยู่แลว้ ผมรูอ้ยู่แลว้ ผมขอ

อนญุาตลบทิง้นะ ผมพิมพแ์ค่วงเล็บกา้มปแูบบนีน้ะครบั กค็ือตรง บ นะ และผมก็เล่ือนมาเป็นค าว่า Unit Price อยากไดค้  าสั่ง

พวกนี ้อยากไดส้มการพวกนี ้ใหก้ดปุ่ ม ถกูตอ้งครบั กดปุ่ ม Tab เหมือน Excel เลยนะ แบบนีน้ะครบั Unit Price นะครบั คณู

กบัอะไรล่ะคราวนี ้คณูกบั Quantity ถกูไหมครบั จรงิๆ แค่นีก้็ได ้แค่นีเ้รากจะไดค้  าตอบแลว้ สมมตินะครบั ผมก็จะไดค้  าตอบ

แลว้ แต่มนัดนัมี Discount ดว้ย มีส่วนลดดว้ย เราก็จ าเป็นตอ้งท าส่วนลดดว้ยนะครบั ก็คือหาส่วนลดดว้ย ในท่ีนีค้ืออะไรนะ

ครบั เราก็ตอ้งมาท าการค านวณ หรือแปลงค่านะครบั ใหส่้วนลดนดินึงก็คือลบนะครบั 1 คณูกบั Discount เห็นภาพนะครบั 

ถามว่าท าไมผมถงึใช ้1 คณูกบั Discount เพราะ 1 ครูอะไรก็ไดส่ิ้งนัน้ถกูไหมครบั Discount ตรงนีค้ือ 0 ถกูไหม 1 คณู 0 ได้

ต  าแหน่งนัน้นะครบั ก็คือ 1 เลยนะครบั เพราะฉะนัน้เนี่ยคือ 168 ในต าแหน่งนีน้ะครบัผม ก็สามารถที่จะมาปรบันะครบั ตวั

ทศนิยมขา้งหลงัได ้เนี่ยเราก็จะไดแ้ลว้ เห็นไหมครบั ที่เมื่อกีน้ีผ้มใหด้กู็คือว่า 14 คณู 12 ได ้168 ไม่มีส่วนลด ส่วนอนันี ้16.8 

คณู 15 มีส่วนลดอยู่ 0.15 บาท นะครบั หรือ 0.15 ไดเ้ท่าไหรน่ะครบั Sales Amount เราขายไปเท่าไหร ่ในต าแหน่งนีน้ะครบั 

เรากค็ือสามารถเขยีนสตูรแบบนีไ้ดน้ะครบัผม ก็เปล่ียนต าแหน่งนีน้ะ เป็นทศนิยม 2 ต าแหน่งแลว้กนันะครบั ผมก็เปล่ียนเป็น 2 

ต าแหน่งจะไดด้งู่าย เปลี่ยนท่ีไหนก็ตามขอ้มลูนะครบั ที่อยูใ่น Data จะเปล่ียนตาม ผมใส่ตวั Comma นะครบั มนัก็จะมี 

Comma ใหส้ าหรบัเลขหลกัพนัเห็นไหม แลว้ที่ส  าคญัคือ พอผมพมิพค์ าว่า Sales Amount ลงไปใน Column นีค้รบั ผมพิมพ ์

Sales Amount ลงไป ผมเขียน DAX เรียบรอ้ยตรงนีน้ะครบั เห็นภาพนะ ฝ่ังนีค้รบัในต าแหน่งของ Field เอาสีน า้เงินนีแ้ลว้กนั

นะครบั ในต าแหน่งของ Field มนัจะมี Sales Amount ปรากฏ ใหด้ว้ยเห็นไหมครบั มนัก็จะมี Sales Amount เพิ่มขึน้มาให้

ดว้ยนะครบั เพราะฉะนัน้ ท าเรียบรอ้ย ผมกลบัไปท่ี Report เหมอืนเดิมนะครบั ผมก็เล่ือนไดแ้ลว้ตอนนีน้ะครบั เอา 

Visualization อะไรดี สมมติผมเอา Visualization ที่เป็น Clustered Stacked ก่อน แบบนีน้ะ ขา้งบนตรงนีม้นัคือ 

Quantity เห็นไหมครบั มนัคือ Quantity นะ ผมก็เลือกครบั เป็น Category Name ผมก็ลาก Category Name แบบนีล้ง

มา จะ Tick ถกูก็ไดน้ะครบั ผมก็เลือก Tick ที่ Sales Amount หรือยอดขายรวมแบบนีค้รบั เห็นนะ ผมขออนญุาต Zoom ให้

ด ูน่ีนะครบั ผมขออนญุาต Zoom ใหด้นูิดนงึ มนัตา่งกนันะครบั หน่วยตา่งกนัเห็นไหม อนันีค้ืออะไร อนันีค้ือ Beverages 

จ านวนคือ Quantity มี 9,532 นะครบั ส่วนอนันีร้าคาขายยเห็นไหมครบั ว่า Category นะครบั ที่เป็น Beverages เนี่ยนะ

ครบั มียอดขายรวมคือ 286,501 เพราะฉะนัน้ผมสามารถที่จะคลิก ต าแหน่วงของตวัที่เป็น Seafood แลว้กนัอยา่งนีค้รบั มนัก็

จะมีผลอยู่ขา้งล่างนะครบั มนักจ็ะเห็นเป็น Seafood ขา้งบนนีค้ือ Category นะครบั หรือถา้เกดิสมมติ ผมไม่เอา Category 

แบบนีน้ะครบั ผมเอาเป็น Name Card ล่ะ ผมเลือกอนันีน้ะครบั เป็นจ านวนนะ เอานีเ้ราเรียกว่า Card นะครบั มนัก็จะขึน้โชว์

ใหเ้ลยว่าผมเลือกอะไร อย่างเช่นผมเลือก Seafood, Seafood คอืมี 7,681 ซึง่เราสามารถนะครบั ไปแกไ้ขต าแหน่งของ 

Format ตรงนีไ้ดน้ะครบั ก็คือ Data Label ตรงนีค้รบั จรงิๆ มนัคอื Auto นะ เราก็สามารถเปล่ียนได ้ว่าจะใหม้นัเป็นชื่ออะไร 

สีอะไรนะครบั อย่างนีน้ะ เป็นสีน า้เงินเขม้ไหมนะครบั มนัก็จะเปล่ียนให ้หรือเป็นสีม่วง หรือสีชมพวูา่กนัไปเถอะนะครบั นี่ผม

อาจจะเปล่ียนเป็นสี Blue นะครบั สีฟ้าอ่อนๆ อย่างนีก้็ไดน้ะครบั ก็แลว้แตเ่รานะครบั เพราะฉะนั้นมนัแสดงผลไดน้ะ ขึน้อยู่กบั

เราเลือกเลยครบั เหมือนเดมินะครบั คลิก Active มนักจ็ะกลบัมาเหมือนเดิมนะครบั เพราะฉะนัน้ตรงนีข้อ้มลูนะครบั เลือกเอา

นะครบั ว่าเราอยากจะใหแ้สดงผลเป็นเปอรเ์ซ็นตไ์หม เลือกเอานะครบัว่าเราอยากจะใหผ้ลเป็นจ านวนตวัเลขเตม็ไหมนะครบั 

ขึน้อยู่กบัเราเลยนะครบั ยงัไม่พอ ตอนนีเ้รามีอะไรเพิม่อีกนะครบั เราจะมีผลในส่ิงที่ เราไดแ้ลว้นะครบั จ านวนของ Quantity 



คิดเป็นก่ีเปอรเ์ซ็นตน์ะครบั หรือวา่จ านวนยอดขายพวกนีน้ะครบั เราคิดเป็นก่ีเปอรเ์ซ็นต ์ผมกเ็ลือก Pie Chart เหมือนเดมินะ

ครบั มนัก็จะโชวเ์ป็นเปอรเ์ซ็นตใ์ห ้ขา้งบนนี่ผมอาจจะเลือกเป็น Clustered Stacked เหมือนเดิมอย่างนีน้ะครบั ผมก็จะเห็น

แลว้ว่าเนี่ย เรามียอดขายรวมนะครบั 286,500 คิดเป็น 21.15% นะครบั ของตวัที่เราเรียกว่า Beverages เห็นไหมครบั ผม

คลิก Beverages เอาเมาสไ์ปโฮเวอร ์ผมกจ็ะโชวว์่า Beverages ตอนนีม้ี 9,532 Units เคลียนะครบั เพราะฉะนัน้มนัท าแบบ

นีไ้ด ้แต่ในขึน้อยู่กบัการเขียนค าสั่งเขา้ไป นัน้คราวนีด้นูิดนงึ ผมใหเ้พิ่ม เรามีอะไรอีกครบั เราท ามขนาดนีแ้ลว้ เรายงัไม่เคย 

Save เลยถกูไหมครบั เราจะมาลอง Save กนันิดนงึวา่เราควรจะ Save ยงัไงบา้งนะครบั เพราะว่างานท่ีเราท าเนี่ย เราควรจะ 

Save เก็บไว ้ดว้ยนะครบั ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, PowerPoint อะไรก็ตามที่เราคุน้เคย เราควร Save เก็บไวด้ว้ย  

คราวนีส่ิ้งที่เราอยากใหด้คูือ แลว้มนั Save ยงัไงล่ะ มนั Save เหมอืน Word, Excel, PowerPoint ไหม เหมือนกนัเลยครบั 

ไปท่ี File เห็นไหมครบั มนัจะมคี าวา่ Save as บนัทึกเป็น Icon ของขอ้มลูพวกนีค้รบั เป็นลกัษณะแบบนี ้และมีนามสกลุเป็น 

pbix นะครบั เป็น pbix ผมก็เลือกเป็น Save as เอาไวใ้นส่ิงที่ผมตอ้งการนะครบั สมมตวิ่าผมก็ตัง้ชื่อครบั สมมตวิ่าขอ้มลู

ยอดขาย สงัเกตเห็นไหมครบั นามสกลุคือ pbix นะครบั นามสกลุคือ pbix แบบนีเ้ลย ถา้เป็น Word คือ docx เป็น Excel คือ 

xlsx PowerPoint คือ pptx เคลียนะครบั ถา้ในกรณีนีท้ัง้องคก์รนะครบั เรามคีนที่ใช ้Power BI ทกุคนโหลด Power BI 

Desktop มา ผมก็ส่งไฟลน์ีไ้ปใหเ้พื่อน เพื่อนก็คลิกมา เปิดดกูเ็ห็นแบบเมื่อกีน้ีเ้หมือนกนั ถา้ในกรณีนีไ้ม่อยากเอาเว็บนะครบั 

ไม่อยากเอา Public ขึน้เว็บนะ เราก็ใชแ้ค่นีก้็ไดน้ะครบั และก็มนัเปล่ียนอะไรไดอ้ีกไหม ไหนลองดสิู เป็นน่ีครบั เป็น Te 

mplate Files ก็คือขอ้มลูเนี่ยเราสามารถท าเป็น Template ไดเ้ลย ก็คือมนักจ็ะเปล่ียนนามสกลุเป็น pbit ก็คือ Power BI 

Template นะครบั แค่นัน้เองนะครบั ก็ไม่ไดม้ีอะไรพิสดาร ผมก็ Save นะครบั เป็น pbix ชื่อว่ายอดขาย ขอ้มลูยอดขาย กด 

Save แค่นีค้รบั ขา้งบนก็จะเปล่ียนเป็นขอ้มลูยอดขาย สมมติผมเหน่ือยแลว้ วนันีผ้มเหน่ือย ผมปิดไฟลน์ี ้ผมปิด Excel นี ้พอ

ผมปิดเสรจ็แลว้เรียบรอ้ย เราอยากกลบัมาท าต่อ สมมติพรุง่นีน้ะครบั เรากลบัมาท าต่อ ผมก็ไปท่ี Folder ที่ผม Save ไวน้ะครบั  

ก็คือขอ้มลูยอดขายเมื่อกีน้ีน้ะครบั เห็นไหม มนัอยู่ใน Desktop หนา้อบรม BI และผมก็ลองคลิกดนูะครบั ที่ Desktop นะครบั 

อบรม Power BI เราก็จะเจอไฟลท์ี่เรา Save ไวเ้มื่อกีน้ี ้เห็นไหมครบั นี่คือไฟลท์ี่เรา Save ไวต้อน 11:40 ของวนันีน้ะครบั ผมก็

แค่ Double Click ครบั ก็คือขอ้มลูยอดขายของเราเนี่ย ผมก็ Double Click ครบั แบบนีเ้ลยนะ มนัก็จะไปเปิด Power BI ให้

เราพรอ้มท างานต่อ เหมือน Excel เหมือน Word เหมือน PowerPoint ไหมครบั การใชง้านง่ายๆ แบบนีค้รบั Simple มากๆ  

นะครบั พอมนัเปิดมา ก็รอมนันิดนึง และเรากม็าท างานต่อได ้ถา้มีขอ้มลูอะไรเพิ่มเขา้มาเราก็สามารถเขา้มาใชง้านไดน้ะครบั 

คราวนีผ้มยงัเพิ่มอีกนดินึง ผมมยีอดแลว้ ผมมีจ านวนแลว้ ผมอยากรูว้่าขอ้มูลพวกนีส่้งไปแต่ละประเทศไหนบา้ง ผมกม็านั่งดู

ครบั กลบัมาที่ Data นิดนงึนะครบั ผมก็นั่งดวูา่ขอ้มลูเนี่ยนะครบั อนันีค้ือ Description ผมก็เลือก Customers, Customers 

ผมเนี่ยนะครบัไปท่ี อยู่ในแต่ละประเทศ ก็คือมี Country มี Germany มี Mexico 2 คน 2 Account เนี่ยนะครบั Company 

นะครบั ผมลองด ูOrders อย่างนีค้รบั Customers เนี่ย ผมอยากรูว้่าเขาอยู่ประเทศใดนะครบั คอืลกูคา้อยู่ประเทศใด อนันี้

เราก็สามารถใชไ้ด ้แต่ผมยากกวา่นัน้ คือผมอยากรูวา่ Orders ที่ผมใส่งไปเนี่ย ส่งไปประเทศไหนบา้ง เห็นไหมครบั ส่งไป

ประเทศไหนบา้ง ตอนนีผ้มใหด้ตูรงนีค้รบั มี Ship Address เห็นไหมครบั Ship Address ตอนนีเ้นี่ย ส่งไปประเทศ Brazil นะ

ครบั Belgium นะครบั และก็ไป Mexico นะครบั ไป Germany นะครบั สงัเกตนดินึง ขอ้มลูพวกนีน้ะครบั มนัคือ Address 



มนัดนัมีที่อยู่ มถีนน มีรหสั Zip Code ไปรษณีย ์อยู่ดว้ย ไหนลองดสิู เราก็กลบัมาที่ตวัที่เป็น Report นะครบั ผมลอง Click 

Map ดเูหมือนเดิมแบบนีน้ะ เอา Map ธรรมดา ผมเลือกอะไร เมื่อกีน้ีบ้อก Orders ใช่ไหม ผมก็ Ship Address Full ใช่ไหม

ครบั ผมก็ไปวางลงแบบนี ้Ship Address นะครบั มนักจ็ะขึน้มาใหเ้ห็นไหมครบั แต่มนับอกหมดเลยว่า เป็นประเทศไหนบา้ง 

แลว้มนัไม่บอกจ านวนนะครบั คอืตอนนี ้มนัไม่รวมว่าในแต่ละประเทศเนี่ย สมมตวิ่า Mexico มีอยู่ 5 Record มนัไม่รวม 

Mexico ครบั ทกุอนัมนับอกหมดเลยนะครบั ผมลองเอา Orders Detail ที่เป็น Amount ก็คือยอดขายลากไปใส่แบบนีค้รบั 

เนี่ยครบั มนักจ็ะมีขยายใหญ่แบบนีค้รบั คืออย่างกรณีนีค้ือ USA 187 Suffolk นะครบั หรืออนันี ้St. Laurent อยู่ที่ Canada 

Sales Amount ขายได ้32,000 แต่ผมไม่ไดอ้ยากดบูา้นเลขท่ีอะไรอย่างเนี่ย ไม่เอา อยากดแูคใ่นตวั Country เฉยๆ นะครบั 

เราจะดงึแบบนีไ้ม่ไดน้ะครบั ผมขออนญุาตลบอนันีท้ิง้ไปก่อนนะ ส่ิงที่เราตอ้งท าคืออะไรครบั ผมกลบัมาที่ต  าแหน่งนีค้รบั ถา้เรา

มีการตอ้งแกไ้ข มกีารปรบัเปล่ียน เปล่ียนแปลงนะครบั ผมกลบัมาที่ต  าแหน่งของส่ิงที่เรียกว่า Data นะครบั ตวัที่อยูใ่นช่องของ 

Data เนี่ย ผมอยากไดต้รงเนี่ย แยกออกมา คือผมจะเอาเฉพาะ Brazil อย่างเดยีว เวลาที่ผมส่งไปเนี่ย ผมจะเอา Brazil อยา่ง

เดียวนะครบั เราจะแกไ้ขนะครบั การแกไ้ขขอ้มลูตอ้งอยูใ่น Query Editor ตรง Transform Data นั่นเองนะครบั เพราะฉะนัน้

ตรงนีเ้ราก็ตอ้งคลิกที่ Transform Data นะครบั กลบัมานะ เราจะแกไ้ขนะ เหมือนเขียนสตูรนะครบั จะเขียนสตูรแกไ้ขอะไรก็

ตามนะครบั แลว้ผมก็ดตูรงนีค้รบั Orders ใช่ไหม เมื่อกี ้Orders Details ใช่ไหมครบั ผมลองดนูดินึงนะ ทกุท่านเห็นไหมครบั 

ใน Orders เนี่ย มนัคือมีต  าแหน่งเนี่ยที่เป็นฝรั่งเศส เยอรมนั บราซิลนะครบั เบลเยี่ยมนะครบั สวิตเซอรแ์ลนด ์ผมตอ้งการแค่

เอาประเทศ ผมไม่ตอ้งการ Address ทัง้หมด เพราะถงึแมจ้ะอยู่ที่บราซิลเหมือนกนั เห็นไหมครบั Brazil กบัอนันี ้Brazil แต่มนั

อยู่คนละที่อยู่เห็นไหมครบั Rio เหมือนกนัเลยนะ อยู่ที่ Rio de Janeiro เหมือนกนั แตว่่ามนัไม่ไดร้วม Brazil ผมไม่ไดอ้ยากรู ้

ละเอียดยิบขนาดนัน้ ผมอยากรูแ้ค่ประเทศ ส่ิงที่ตอ้งท าคืออะไรครบั เราตอ้งท าการแยกประเทศออกมาจาก Address ก่อนนะ

ครบั ก็คือใหม้นัอยู่ใน Group เดยีวกนั หรือถา้เกดิใครเคยจ าไดน้ะครบั ที่ทกุท่านเรียน Excel กบัผมนะครบั ในการ Cleansing 

Data ที่ตอนนัน้ผมมีขอ้มลูนรกอยู่ จ าไดใ้ช่ไหมครบั อ าเภอ เขต จงัหวดั ต าบล อะไรอย่างเนี่ยครบั ถา้มนัอยู่ใน Address 

เดียวกนัแบบนี ้มนัจะไม่สามารถที่จะ Filter ได ้แตค่ราวนีส้มมตวิา่อนันีค้ือ Database จรงิ ท่ีไม่ใช ่Excel ผมจะไปท าแบบนัน้

ไม่ไดน้ะครบั ผมจ าเป็นตอ้งใช ้DAX หรือวา่ M Language เขา้มาเก่ียวขอ้งนะครบั ผมกเ็ลือกตรงนีเ้ลยครบั ผมอยากเอาขอ้มลู

ตรงนี ้ขา้งหลงัเนี่ยนะครบั ที่เป็น France ที่เป็นประเทศเนี่ยนะครบั ออกไป เพราะฉะนัน้เราจ าเป็นตอ้งใชค้  าสั่งอะไรครบั นี่ครบั 

มนัยงัคงอยูใ่นต าแหน่งของ Home เราจะเจอค านีค้รบั Split Column แบ่ง Column นั่นเอง ขออนญุาต Zoom ใน Split 

Column มีอะไรบา้งนะครบั ผมคลิกที่ Split Column ใน Split Column เนี่ย เขาบอกว่ามี By Delimiter ก็คือตามขอ้มลู By 

Number of Characters ก็คือจ านวนของตวัหนงัสือ ตดั 7 ตวั ทกุอนัจะตดัหมดนะครบั ขอ้มลูไหนก็ตามตดัทา้ย 7 ตวัมนัก็จะ

ตดัขอ้มลูนัน้หมด อย่างนีเ้ราใชไ้ม่ได ้เพราะว่าชื่อประเทศไมเ่หมือนกนั นึกออกไหมครบั By Delimiter คือ By สญัลกัษณ์

นั่นเอง ตามที่เราก าหนด หรือ By ต าแหน่ง Position นะครบั ก็ขึน้อยู่กบัเรา ตดัตามตวัเล็กตวัใหญ่ แลว้แต่เรา ตดัตามตวัใหญ่

ตวัเล็กนะครบั ตดัตาม Digit หรือ Non-Digit ในท่ีนีถ้า้มองภาพโดยรวมแลว้นะครบั ผมมีฝรั่งเศส ผมมีเยอรมนันะครบั มี

บราซิล ผมมีฝรั่งเศสนะครบั ผมมีเบลเยี่ยมเนี่ย สงัเกตไหมครบัทกุอนัถกูขัน้ดว้ยเครื่องหมาย Comma (,) เนี่ยครบั 

สวิตเซอรแ์ลนดก์็ด ีถกูขัน้ดว้ยเครือ่งหมาย Comma (,) เพราะฉะนัน้ผมก็จะใชค้  าวา่ Split Column By Delimiter 



เราเห็นนะครบัว่า ประเทศพวกนี ้ผ่านตวัที่เป็นสญัลกัษณน์ะครบั เราก็จะใชค้  าสั่งเป็น By Delimiter นะครบั ผมกเ็ลือกเลย 

อย่างนีน้ะครบั อย่าไปคดิเยอะ เดี๋ยวเครียด ผมก็เลือก Split Column คลิกเลยนะ Split Column By Delimiter ขออนญุาต

ย่อนิดนึงนะ เขากจ็ะขึน้แบบนีม้าใหค้รบั ว่าโอเค Split Column By Delimiter แลว้เนี่ย เราจะ Select or Enter delimiter 

คืออะไร มนัก็ Suggest มาใหค้รบั ว่าเป็นสญัลกัษณท์ี่เป็น Comma (,) เพราะขา้งหลงัเนี่ย มนัเป็น Comma (,) เห็นไหมครบั 

มนัเปล่ียนเครื่องหมาย Comma (,) เพราะฉะนัน้มนักเ็ลือกมาใหเ้ป็น Comma (,) เกิดผมไมเ่ลือก Comma ล่ะ มนัมีอะไรอีก 

มี Equals Sign (=) นะครบั Semicolon (;) Space หรือ Tab ขึน้อยู่กบัเราเลือกเลยครบั คราวนีม้นัเลือกมาใหแ้ลว้ ก็อยา่คิด

เยอะครบั มนัเป็น Comma คราวนี ้ในต าแหน่งนีค้รบั Split at เอาไวท้ี่ไหน เอาไวด้า้นซา้ย หรือเอาไวห้ลงัสดุนะครบั Split at 

นะครบั หรือ ที่มนัเลือกนะครบั ตวัที่เป็น Occurrence of the delimiter ผมบอกไมเ่อา ผมจะไวห้ลงัสดุก็คือ Right-most 

delimiter ตดัขวามือ สญัลกัษณ ์Comma (,) นึกออกนะครบั ผมก็เลือกนะครบั Right-most delimiter กค็ือขา้งหลงัเนี่ย 

ขวามือของตวัที่เป็น Column หลงัสดุเลยนะ แลว้ Advanced มอีะไรไหม Advanced ก็ไม่มคีรบั ก็แค่นีพ้อ อย่าคิดเยอะครบั 

เดี๋ยวเครยีด เราก็กด OK พอเรากด OK นี่ครบั ดสูกัครู ่เราก็จะไดน้ี่ครบั ฝรั่งเศส เยอรมนั บราซิลนะครบั มาเรื่อยๆ มาใหแ้ลว้

เรียบรอ้ย ไวข้า้งหลงัเห็นไหมครบั มนัก็จะมี Applied Steps ปรากฏขึน้ คราวนีน้ิดนงึ ขออนญุาต Zoom ใหท้กุทา่นไดเ้ห็น

ภาพ ทกุท่านตรงนีค้รบั เดี๋ยวผมปิดสญัลกัษณอ์นันีก้่อนนะ ผมใหด้ตูรงนีค้รบั ทกุทา่นดตูรงนีน้ะ เพราะผมแบ่งแลว้เรียบรอ้ย

เนี่ย สงัเกตนิดนงึนะครบั เมื่อกีน้ีม้นัอยู่หลงัเครื่องหมาย Comma (,) กจ็รงิ แตม่นัมี Space อยู่ มนัไม่ไดห้ลงั Comma แลว้ก็

ติดกนัเลยถกูไหมครบั เพราะฉะนัน้ อย่างเนี่ยนะครบั มนักย็งัมีการแบ่ง Space อยู่ อย่างอนัเนี่ยมนัติดกนัเลย เห็นไหมครบั ยงั

โอเค อย่างนีน้ะ หลงั Comma ตรงเนี่ยมนัติดกนัเลย แต่ประเทศเมื่อกีน้ีน้ะครบั มนัดนัมีคลา้ยๆ อย่างเนี่ย คลา้ยๆ กบั 255 

เนี่ย คือมนั Space ตรงนีอ้ยู่ เราจ าเป็นตอ้งเคลีย Space ตรงนีท้ิง้นะครบั มนัคืออะไร ดตูรงนีน้ะครบั ผมก็เห็นแลว้วา่นี่คือ 

Space เดี๋ยวขออนญุาตเปล่ียนชื่อนิดนึงนะครบั เราสามารถ Double Click แลว้ก็แกไ้ขชื่อตรงนีไ้ดเ้ลยนะครบั สมมตวิ่าเป็น 

Ship By Country แลว้กนั ส่วนอนันีก้็เป็น Ship Address เป็น Ship Address แลว้กนั ธรรมดานะครบั Ship Address เฉยๆ 

ก็คือ Double Click เขา้ไปแลว้กแ็กไ้ขไดเ้ลยนะครบั คราวนีด้ตูรง Ship Country เนี่ย ผมจ าเป็นตอ้งใชค้  าสั่งพิเศษนะครบั ก็

คือตอ้งมาตดัช่องวา่งพวกนีอ้อกไปนะครบั เพราะฉะนัน้เราควรจะดนูิดนึง เราก็ตอ้งมาหาครบัว่า เราจะใชว้ิธีการตดัแบบไหน 

สงัเกตนดินึงนะครบั Zoom อีกทหีน่ึงนะ ทกุท่านเห็นนะครบั ว่าตอนนี ้ขอ้มลูพวกนี ้โชวใ์หด้นูิดนงึนะ เห็นไหมครบั มนัมี

ช่องวา่งอยู่เห็นไหมครบั ปกติมนัตอ้งไม่สมควรมีชอ่งว่างแบบนีน้ะครบั มนัตอ้งสดุไปเลย ทีนีเ้ราจะท ายงัไงล่ะ เรากต็อ้งมาดู

ครบัท่ี Column ตอ้งเป็น Format นะครบั เราก็ตอ้งมาดตูรง Transform นิดนึง เราเจอไหม ใหเ้ราคลิกที่ Transform ตรงนี ้

นะครบั แลว้เราจะเจอขา้งๆ ค าวา่ Split Column เนี่ยครบั จะมคี าวา่ Format อยูต่รงนีน้ะครบั เราจะเจอค าวา่ Format เราก็

คลิกเลือกที่ Format หรือรูปแบบครบั เขามีอะไรล่ะคราวนี ้พอ Format เสรจ็ เขามี Lowercase ตวัเล็ก Uppercase คือตวั

ใหญ่ Capitalize Each Word นะครบั หรือนี่ครบัส่ิงที่เราตอ้งการท่ีสดุคือ Trim Trim แปลวา่ตดันะครบั เราตอ้งตดัพวก 

Space ออกไป นิดนึงนะครบั ถา้ขอ้มลูนีเ้ป็น Excel เราท าใน Excel งา่ยถกูไหมครบั เราใช ้Flash Fill ไดถ้กูไหม และเราก็

เคลีย Space ไดเ้ลย แต่ถา้เกิดสมมติอนัเนี่ย ขอ้มลูที่เราดงึเนี่ย ดนัเป็น Database มนัไมม่ีโปรแกรมในการแกไ้ข Database 

Pure นึกออกไหมครบั เราเลยจ าเป็นตอ้งใชต้วัที่เป็น Data Analytics Expression แบบนีน้ะครบั ใน Power BI หรือ DAX 

นั่นเองในการแก ้ผมก็เลือกตรงนีน้ะครบั คลิก Format คลิก Trim เห็นไหมครบั มนัตดัไปแลว้เรียบรอ้ยนะครบั คือมนัจะเพิ่ม 



กระเถิบขึน้มานิดนงึ คือตดั Space นะครบั ถา้เมื่อกีท้กุทา่นเห็นนะ เราท าใหด้ใูหม่นะ Zoom นิดนงึ ดตูรงนีด้ีๆ นะ ผมลองคลิก 

Format นะครบั และผมลองเลือก Trim ดนูะครบั มนัจะตดัออกไปแลว้เห็นไหมครบั นิดเดียวนะ เพราะฉะนัน้ในต าแหน่งนีน้ะ

ครบั ในต าแหน่งของ Applied Fields ก็จะมีค าวา่ Trimmed Text ใหด้ว้ย พอเราเคลียแบบนีเ้รียบรอ้ย อย่าลืมนะครบั เราก็

กลบัไปท่ี Home Close & Apply เหมือนเดมิครบั เราคลิก Close & Apply นะครบั เขากจ็ะท าการ Apply Query นะครบั ก็

คือเมื่อกีน้ีเ้ราเขา้ไปแกใ้น Root ของตวัที่เป็น Database หลงัจากนัน้ครบั เราก็แกเ้รียบรอ้ย เรากจ็ะมี Ship Country ปรากฏ

ขึน้แลว้นะครบั เราก็กลบัไปท่ี Database ของเราเหมือนเดิม ในหนา้ของตวัที่เป็น Report นะครบั Report View เหมือนเดิม 

ผมก็คลิกที่ Map เหมือนเดิมแบบนีน้ะครบั แลว้ผมก็เอาจ านวน เอา Category ถกูไหมครบั สมมติหาไม่เจอ ผมก็พิมพแ์ค่ Cat 

อย่างนี ้ผมก็จะเจอ Category Name อย่างนีน้ะ Category Name เรียบรอ้ยนะ 

………………………………………………….. 

และผมอยากรูอ้ะไรอีกนะครบั ผมก็อยากรู ้Ship Country จะใช ้Category ก็ได ้หรือผมจะเอาเป็น Ship เมื่อกีน้ี ้Ship 

Country ลากไปวางอกีแบบนีก้็ไดค้รบั เห็นไหมครบั ก็จะมี Ship Country ใหแ้บบนีเ้รียบรอ้ยนะครบั ว่า Ireland เนี่ยนะครบั 

ส่ง Seafood ส่งอะไรยงัไงล่ะ ส่งราคาขายเท่าไหร ่ผมก็ลากไปอีกครบั เอา Sales Amount เขา้ไปดว้ย แบบนีค้รบั เอา Sales 

Amount เขา้ไปดว้ย นี่ครบัมนักจ็ะบอกทนัทีวา่ตอนนีน้ะครบั ที่ USA สหรฐัทัง้หมดเนี่ย มี Beverages ยอดขายรวมทัง้หมด

เท่าไหร ่เห็นไหมครบั USA ถา้ขายตวัที่เป็น Seafood อยา่งนีน้ะครบั Zoom เขา้ไปด ูขยายใหญ่นดินิดครบั Zoom เขา้ไป

ธรรมดาเลยครบั Scroll เมาสป์กติเลยนะ อยา่งนีน้ะครบั และเล่ือนไดน้ะ ผมก็จะเอาเมาสไ์ปโฮเวอรค์รบั ผมก็จะเห็นทนัทีว่าที่ 

USA ขาย Meat นะครบั ไปส่ีหมื่นกวา่นะครบั ขายตวัที่เป็น Beverages เครื่องดืม่ไป 63,000 เห็นภาพนะครบั เราท าแบบนี ้

นะ มนัก็คือดงึทัง้ประเทศเลย เพราะฉะนัน้เนี่ย เราสามารถที่จะเลือกก่ีตวัที่เป็นขอ้มลูไดใ้น Filter List แบบนีน้ะครบั เขา้มา

เก่ียวขอ้งได ้หรือถา้เกิดใครจ าไดต้อนไฟลแ์รกๆ นะครบั ที่ผมใหท้กุท่านลองท าด ูเรามี Field Map อีกอนัหนึ่งถกูไหมครบั ผม

ขออนญุาตเลือก Field Map อีกสกัอนัหนึ่ง เลือกที่เป็น Field Map เมื่อกีน้ีผ้มใช ้Map เฉยๆ อนันีผ้มเลือกเป็น Field Map 

และผมก็เลือกครบั Field Map เป็น Ship Country ครบั และผมก็เลือกเป็น Sales Amount อย่างนีค้รบั มนัก็จะเป็นพืน้ท่ี

เลยวา่ Canada นะครบั สมมตวิา่ผมเลือกตรงนี ้สมมติผมเลือกเป็นอเมรกิาใตแ้ลว้กนันะครบั ผมลองคลิกที่ Argentina 

Seafood ผมคลิกครบั เขาก็แสดงผลที่ Argentina อย่างเดยีวเหน็ไหมครบั มียอดขายรวมทัง้หมดอยู่ 606 เห็นภาพนะครบั 

เป็นส่ิงที่เราท างานไดง้า่ยขึน้ เห็นภาพนะ เรายงัไม่ไดเ้ขยีนสตูรสกัตวัเลยนะ เราแค่มาแกไ้ขธรรมดานะครบั แต่ถา้เกิดเป็น

เมื่อก่อนนีเ้ราก็สามารถที่จะท าขอ้มลูพวกนีใ้หอ้ยู่ใน Excel เรยีบรอ้ย และเราก็แกไ้ขใน Excel สมมติอนันีผ้มอนญุาต Save 

ก่อนนะ ผมท าอะไรใหด้นูดินึงนะครบั ผมลองกด Save นะ ถา้ขอ้มลูนีผ้มไปเปิดใน Excel นะครบั ก็คือขอ้มลูที่เป็น Example 

Data ผม Double Click อยา่งนีค้รบั ของเดมิเนี่ย เราตอ้งมานั่ง Remove Rows, Promote First Row as Headers ถกู

ไหมครบั คืออนันีม้นัคือไฟล ์Excel ผมก็สามารถมาท าแบบนีค้รบั และก็ Delete ทิง้ ถกูไหมครบั แต่ถา้เกิดเรา Import จาก 

Database มนัไม่มเีครื่องมือในการท าแบบนีไ้งครบั ถา้เราใช ้Excel เนี่ยโอเค แต่ถา้เกิดเราดงึจาก Database โดยตรงเนี่ย มนั

ไม่มีเครื่องมือแบบนี ้เพราะฉะนัน้ถา้เกิดผมท าใน Excel ผมก็เคลยีพวกนีใ้หเ้รียบรอ้ย ผมกม็านั่งไล่ด ูอย่างนะครบั โอเค 

Orders Details นะครบั หรือ Orders อย่างเนี่ย ดนูะครบั มนัมี Ship ใช่ไหมครบั ผมก็แคเ่ปล่ียนอนันีค้ือฝรั่งเศส Germany 



ก็ท าเหมือนเดมิครบั ผมก็พิมพค์ าวา่ France เลย Enter กด Ctrl+E จบไหมครบั ถา้เป็น Excel ดงึ Data ของ Excel ผม

สามารถ Filter แบบนีก้่อนได ้เราเรียกวา่ Cleansing Data แต่ถา้เกดิเมื่อกีน้ี ้Power BI ผมไปดงึ Database อื่นท่ีไม่ใช่ 

Excel มนัไม่มเีครื่องมือครบั ในการแกไ้ข เพราะฉะนัน้เราตอ้งใชค้  าสั่งเมื่อกีเ้นี่ย ท าเหมือนกบัใน Power BI เลย คือไปท าการ 

Trim ไปท าการค านวณ โดยเอา Quantity คณูกบัอนันั่น ลบหารดว้ยจ านวนของ Discount เพราะฉะนัน้อนันีค้ือตวัอยา่ง

ครา่วๆ นะครบั ในส่ิงที่เราสามารถใชไ้ดน้ะครบั เพราะนัน้ถา้เกิดทกุท่านคุน้เคยต่อการใช ้Excel มนัจะเริ่มง่ายขึน้มากและถา้

เกิดสมมติวนันี ้User ดงึขอ้มลูนะครบั จาก Excel มนักจ็ะเริ่มง่ายขึน้นะครบั เพราะฉะนัน้มนัขึน้อยู่กบัการตดัสินใจนะครบั 

ขององคก์รนะวา่วนันีเ้ราใชข้อ้มลูเป็นแบบไหน เราใชข้อ้มลูในการ Import เขา้มาเป็นอยา่งไร เดี๋ยวในพารท์หนา้นะครบั ผมจะ

ใหท้กุท่านลองดงึจากเว็บดนูะครบั ลองไป Search จากเว็บด ูและเราก็ลองมา Import ด ูจากในเว็บนะครบั วา่เราสามารถท า

อะไรไดบ้า้งนะครบั เพราะนัน้อนันีเ้ห็นภาพแลว้นะวา่ เราสามารถดงึเขา้ขอ้มลูแบบซบัซอ้นก็ไดน้ะครบั ก็คือขอ้มลูที่มีหลาย 

Sheet ขอ้มลูที่มีแค่ Sheet เดียวก็ไดน้ะครบั หลงัจากนัน้ถา้เกิดผม Save แลว้เรียบรอ้ย ดนูะครบั ตอนนีผ้ม Save แลว้นะ ใน

ขัน้ตอไปท ายงัไง สมมตินะครบั ก่อนที่ผมจะใหไ้ปดงึในเว็บใหด้นูะครบั ผมใหด้นูิดนงึถา้สมมตวิ่า ผมท างานอนันีเ้รียบรอ้ย ผม

อยาก Publish ขึน้ไปไวบ้น Web Browser บา้งท ายงัไง 

.................................................................... 

 ไอเ้นี่ยๆ หนา้ตาเนี่ย ใหท้กุคนไปคลิกไดแ้บบนีน้ะ ผมสามารถคลกินะครบั กลบัมาเป็นปกติแบบนีน้ะครบั คลิกที่ดขูอ้มลู

เหมือนเดิมอยา่งเนี่ยนะครบั ผมก็แค่ Save เรียบรอ้ยครบั แลว้ผมก็ตรงนีค้รบั Publish นะครบั กค็ือ Save ไวบ้น Cloud เลย

นะครบั ผมก็เลือก Publish แต่การจะ Publish ตรงนีไ้ดน้ะครบั ทกุท่านตอ้ง Sign-in ใหเ้รียบรอ้ยนะครบั ผมก็เลือก 

Destination เห็นไหมครบั ผมกจ็ะมี Destination กค็ือ My Workspace ตวัเอง หรือเอาไวใ้นกลุ่มที่ผมสรา้งไว ้ผมลอง

เลือกเป็น My Workspace ตวัเอง My Workspace คืออะไร อยู่ตรงนีน้ะครบั ผมใหด้นูิดนงึ อนันีจ้  าเป็นตอ้งใช ้Account 

ของ 365 สมมตวิ่าผม Login ดว้ย Account 365 ของผมนิดนงึนะครบั ผมลอง Login ดว้ย Account 365 ที่เมื่อกีน้ีผ้ม 

Sign-in ผมใช ้Account ของมหาวิทยาลยัแลว้กนันะครบั ผมลองดอูย่างนีน้ะ ผม Account เรียบรอ้ย ในต าแหน่งนีน้ะครบั 

ในต าแหน่งของ 365 เนี่ย จะมีสิ่งที่เราเรียกวา่ Power BI เหมือนกนันะครบั ในต าแหน่งนีผ้มก็แคเ่ลือก Power BI ที่อยู่บน 

Account ของ 365 จรงิๆ แลว้อนันีค้รบั ทกุคนสามารถใชไ้ดถ้า้ม ี365 จะไม่ไดเ้หมือนกนัคือ Publish ใหค้นอื่นเห็นเป็นแบบ

สาธารณะเทา่นัน้เองนะครบั ผมก็แค่คลิก Power BI นะครบัแบบนี ้เราก็จะเจอ Account เลย นี่คือ Power BI นะครบั 

หนา้ตาเหมือนเมื่อกีน้ีแ้หละ กค็ือมีใหเ้ลือก แลว้ต าแหน่งนีค้รบั มี My Workspace เห็นไหมครบั นี่คือ Account ของผม ถา้

ผมสรา้ง My Workspace ตรงนีน้ะครบั โดยการท าเป็น Folder เวลาที่เรา Save จาก Power BI Desktop ขึน้ไปเนี่ยครบั 

เราก็สามารถเลือกเป็น Folder พวกนีไ้ดท้ี่เราสรา้งไวแ้ลว้ ตอนนีผ้มขออนญุาตไวใ้น My Workspace เลยแลว้กนันะ ผมก็

เลือก Select ครบั รอสกัครู ่เขากท็ าการ Publish ขอ้มลูเนี่ยครบั เป็นเว็บเรียบรอ้ย ผมก็เขา้ใจแลว้กด Got it ผมลองเปิดใหดู้

นะ เปิด Open ขอ้มลูของผมเนี่ย ผ่าน Web Browser นี่ครบัเขาก็จะผ่าน Web Browser ใหเ้ราเลย แต่ๆ มีขอ้แต่นะ จ าอนันี้

ไดใ้ช่ไหมครบั แต่อนันีด้ผู่านเว็บ เห็นไหมครบัเนี่ย ดผู่าน Web Browser ผมคลิก Interactive ไดเ้หมือนเดิมนะ แต่อนันีผ้มดู

ไดค้นเดียว ถา้ผมอยากใหค้นอื่นดดูว้ย ผมเอกเนี่ย จ าเป็นตอ้งมี Power BI Pro License หรือเราเรียกวา่ Power BI Pro 



นั่นเอง คือซือ้จาก Microsoft เพิ่ม เพื่อท าการ Publish อนัเนี่ย ใหค้นอื่นสามารถดไูด ้แชรใ์หค้นอื่นดไูด ้ดนูะครบั ถา้ผมคลิก

แชรต์รงนีน้ะ เดี๋ยวเขาจะฟ้องวา่ผมเลยวา่ Account เนี่ยผมซือ้ไวแ้ลว้ ถา้ผมคลิกแชรน์ะครบั มนัจะบอกเลยว่าถา้เกิดสมมติ

เป็น Account อืน่นะ มนัก็จะบอกว่าแชรไ์ม่ได ้เพราะคณุไม่มี Pro license อนันีผ้มมี Pro License ผมก็สามารถท าเป็น QR 

Code แบบนีก้็ได ้ใครสแกน QR Code อนันีน้ะครบั ก็จะเห็นขอ้มลูนีข้องผมเลยนะครบั คืออนันีผ้มไดเ้ป็น Pro License เขาก็

จะเห็นทนัที แต่ถา้เกิดคนอื่น หรือวนันีท้ี่ทกุท่านทดลองอยู่ หรือท าแบบฝึกหดันีอ้ยู่ หรือท า Workshop นีอ้ยู่ ทกุทา่นคลิกนะ

ครบั Publish ก็จรงิ แต่จะดไูดแ้ค่คนเดยีวนะ กค็ือดตูวัเราเอง จะ Copy URL นีส่้งไปคนอื่น เขาจะดไูม่ไดจ้นกว่าทา่นจะมี Pro 

License นะครบั แค่นัน้เองนะครบั เพราะฉะนัน้ผมเป็น Back Office นะครบั หรือเป็นคนท่ีท าขอ้มลู ผมอยากแชรเ์นี่ยไปใวใ้น 

Office ใหผู้บ้รหิารด ูหรือใหค้นอืน่ด ูผมจ าเป็นตอ้งมี Pro License แค่นีเ้องนะครบั เราก็สามารถท างานไดแ้ลว้ คราวนีผ้มใหดู้

นิดหน่ึงก่อนที่จ าท าเว็บใหด้นูะครบั ไหนๆ ก็ไหนๆ แลว้ ผมอยู่ที่ในหนา้ออนไลนแ์บบนีน้ะครบั ตวัที่เป็น Power BI นะครบั ผม

ขออนญุาตปิดใหด้กู่อนนะ นี่คือหนา้ของ 365 นะครบั มนักจ็ะมตีวัที่เป็น Power BI นะครบั ผมลองคลิกใหด้นูะครบั Power 

BI คราวนีค้รบั ถา้สมมติผมไมใ่ช ้Power BI Desktop ถา้เกิดใครใชเ้ครื่องอื่น ใช ้Tablet ใชเ้ครื่อง Mac นะครบั ตอ้งใชผ่้าน

ตวัที่เป็น Power BI Online หรือ 365 หนา้ตากจ็ะเป็นอย่างนีค้รบั แลว้ต าแหน่งซา้ยมือขา้งล่างครบั จะมีค าว่า Get data ผม

ก็เลือก Get data ครบั เขาก็จะมใีหเ้ราเลือกครบั เหมือนในวิดีโอท่ีทกุท่านดไูปเลย ตอนแรกจ าไดใ้ชไ่หมครบั ตอนที่ผมเล่าเรื่อง

ของ Information ใหด้นูะครบั นี่คือวิดีโอ ถามวา่เราจะเอาขอ้มลูจากไหน ก็คือเอาจากขอ้มลูในองคก์รนะครบั จะเอาจาก 

Publish มาแลว้ไหม หรือผมจะไปดงึจาก Service อื่นๆ หรือผมจะเปิดจากไฟล ์ก็คือเอาจากในตวัที่เป็น Local นั่นเอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ไฟลใ์นท่ีนีเ้ป็นอะไรเป็น Excel ได ้Power BI Desktop ก็คือ PBIX ได ้หรือเป็น CSV ไฟลก์็ไดน้ะครบั ในมี่นีผ้มลองเลือก Get 

ธรรมดาแบบนีน้ะ เอาเป็นแบบ Excel เหมือนกนัแลว้กนันะ ผมลองเลือก Get ครบั Get Data เขาก็จะบอกเลยวา่ ผมตอ้งการ

ดงึขอ้มลูจากไหนบา้ง เช่น ผมตอ้งการดงึขอ้มลูจาก Local File กค็ือในเครื่องคอมพิวเตอรผ์ม ผมตอ้งการดงึขอ้มลูจาก One 

Drive for Business อนันีค้ือที่เก็บขอ้มลูใน One Drive ซึ่งเป็น Account ของ 365 หรือผมตอ้งการดงึขอ้มลูจาก One 

Drive ที่เป็นของส่วนตวัหรือ Personal กค็ือ Hotmail ,Windows Live ,MSN หรือ Outlook นัน้เอง หรือผมดงึจากตวัที่

เป็น Team Site ใน Share Point หรือดงึจากตวัที่เป็น Learn About นะครบั ก็คือ Import ไฟลเ์ขา้มาใน LMS อะไรทั่วๆไป 

ในท่ีนีง้่ายสดุส าหรบัเราครบั ผมขออนญุาตดงึจาก Local File ดนูะ ผมคลิกที่ Local File เขาก็จะไปเปิด Folder จ าไดใ้ช่ไหม

ครบั ที่ผมโหลดมาก็คือ อบรม Power BI นี่ครบัผมก็ลองเปิด Folder สกัอนัหนึ่ง เอา Record-Original แลว้กนันะครบัท่ีมี

ภาษาไทย ผมท าใหด้นูะครบั ผมก็ลองคลิกดนูะ Record-Original แบบนีค้รบั เขาก็จะถามสองแบบคือ Import Excel data 

into Power BI นี่ครบั Import Excel ก็คือน าเขา้ไฟล ์Excel เนี่ยไปไวใ้น Power BI หรือ สีแดงตรงนีแ้ลว้กนันะ Upload 

File Excel เนี่ยไปไวใ้น Power BI Import คือน าเขา้ถา้ Upload คืออพัโหลดไปไวใ้น Power BI ขึน้อยู่กบัเรานะครบั ถา้อพั

โหลดมนัคือท าเป็นใหเ้ราออกแบบ เหมือนกบั Power BI Desktop แตถ่า้เกิด Import เนี่ยมนัสามารถที่จะเอาไป Search หา

ขอ้มลูไดเ้ลย โดยที่เราอาจจะไมต่อ้งท าทัง้หมด งัน้ผมลองท าแบบนีค้รบั ลอง Import ใหด้กู่อนนะ ผมก็ Import ขึน้มาครบั

แบบนีเ้ลยนะ Import Data นะครบั ขอ้มลูผมก็จะมีขึน้มาแลว้เนี่ยครบั เป็นเมื่อกีท้ี่ผมเอาขึน้มานะ เป็น Original แบบนีเ้ลย 



ผมก็เลือกนะ ผมกค็ลิกเลือกที่ขอ้มลูเลยนะครบั คลิกเลยนะครบั มนัก็จะมี Analyze in Excel ,Create report เห็นไหมครบั 

เยอะไปหมดเลย ขึน้อยู่กบัเราเลือก สมมติวา่ผมลองเลือกค าวา่ Create report แบบนี ้เห็นไหมครบัมนัก็คือจะเหมือนกบัตวัที่

เป็นบน Desktop เลย แต่อนันีเ้ราใชบ้นเว็บ เหมือนกนัไหมครบั ผมอยากรูย้อดขายจ าไดใ้ช่ไหมครบั สมมตินะ ผมอยากรู้

ยอดขายผมก็แค่คลิกยอดขาย เขาก็แสดงผลยอดขาย จ าไดไ้หมครบั 1.37M บวกลบนิดๆ แต่ผมแนะน าอย่างนีค้รบั ผมลบอนั

นีท้ิง้ก่อนนะ ถา้ใช ้Power BI ผ่าน 365 มนัมเีครื่องมืออนัหนึ่งครบัท่ีไฮโซมากคืออนันีค้รบั ขออนญุาต Zoom Ask Question 

Here ถามมนั หลกัการคืออย่างนีค้รบั เวลาที่เราหาขอ้มลูเนี่ย เราใช ้Search Engine ถกูไหมครบั หาอะไรไม่เจอ พิมพอ์ะไรไม่

เจอเราตอ้งเขา้โปรแกรมสืบคน้ขอ้มลูทั่วๆไปก็คือ ขออนญุาตเอย่นามนะครบั Google Search อย่างนีน้ะครบั ในท่ีนีผ้ม 

Import เขา้มาแลว้เรียบรอ้ย ผมอยากรูว้่าขอ้มลูผมมีอะไรบา้ง ผมเลือก Ask Question Here ตรงนีน้ะครบั Ask Question 

Here นะครบั แลว้ผมก็พมิพเ์ลยครบั อย่างนีน้ะมนัก็จะขึน้มาให ้สมมติผมพิมพภ์าษาไทยเลยนะเช่น ยอดขายนะครบั มนัก็

บอกเลยวา่ยอดขายเราได ้1.37M ยอดขาย by อะไรนะครบั by จงัหวดัเราก็เลือกตรงนีค้รบั จะพมิพเ์อาหรือเอาเมา้ทค์ลิกก็ได้

นะครบั มนัก็จะโชวม์าใหแ้บบนีเ้ลยเห็นไหมครบั ยอดขาย by จงัหวดั ในแต่ล่ะจงัหวดัมีอะไรบา้ง กรุงเทพเยอะสดุ ผมพิมพ์

แบบนีไ้ดเ้ลยนะครบั หรือผมลบจงัหวดัทิง้ไปผมไม่เอาจงัหวดั ยอดขายผมก็ลบ เพราะผมรูอ้ยู่แลว้วา่ขอ้มลูผมมีอะไรบา้ง สมมติ

ว่าผมพิมพค์ าว่ายอดขาย by ชื่อ นะครบั แบบนีน้ะ zoom ใหท้กุทา่นไดเ้ห็นแบบนีน้ะ ชื่อคูค่า้ น่ีครบั มนัก็จะบอกมาว่ามก่ีี

บรษิัท มีบรษิัทส่ีภาค บรษิัทคา้ร  า่รวย นะครบัเห็นภาพนะ น่ีคือ Partner เรานะท่ีเราสั่งเป็นขอ้มลูมา หรืออนันีผ้มบอกวา่ไม่เอา

คู่คา้ by อะไรล่ะ by ชื่อสินคา้แลว้กนั ผมลองเลือกสินคา้ ผมก็พมิพอ์ย่างนีเ้ลยครบั มนักจ็ะขึน้มาใหเ้ลย สินคา้ที่1 สินคา้ที่5 

สินคา้ที่4 นะครบั พอเราไดเ้สรจ็เรียบรอ้ย เราก็สามารถที่จะมา Filter ตรงนีไ้ดค้รบั เหมือนเดิมเลยครบัว่าเราจะ Sort ตาม

อะไรนะครบั เราจะ Export Data เป็นแบบไหน เห็นภาพนะครบั เพราะฉะนัน้น่ีคือขอ้ที่ดี จรงิๆแลว้มนัเหมือนกบับน Desktop 

เลยนะครบั เครื่องมือในการท าพวกนีเ้หมือนกบับน Desktop เลยเห็นไหมครบั ผมสามารถเลือก Visualizations แบบนีไ้ดน้ะ

ครบั เหมือนกนัเลยนะ เหมือนบน Desktop ไหมครบั เหมือนกนัเลย โดยส่วนใหญ่แทบจะไม่ไดต้า่งกนัเลย เราสามารถเลือก

เอาว่าเราจะใชบ้น Online หรือ Desktop แต่ผมแนะน าอยา่งนีค้รบั ถา้ใชบ้น Desktop เนี่ยมนัไม่ตอ้งต่อ Internet เสมอไป 

เราสรา้งจากบน Desktop ก่อนก็ไดเ้พราะบน Desktop เนี่ยมนัเขียน DAX ไดง้่ายกว่า กค็ือเขยีนสตูรเขียน Formula เขียน

สมการพวกนีน้ะครบั เพราะในต าแหน่งนี ้สงัเกตไหมครบั มนัไมม่ ีReport View มนัไม่มี Data View มนัไมม่ี Data Model 

,Time Relationship นกึออกนะครบั เพราะฉะนัน้มนักค็ือจะเลือก ลากวางๆ เราตอ้งเขา้ใจมนันิดนึงนะครบั อยา่งกรณีนีเ้รา

อาจจะใชเ้ป็นอยา่งอื่น แบบนีค้รบั เห็นภาพนะ ถา้แบบนีโ้อเค แต่ถา้เกิดความเป็นจรงิของชีวติ ผมแนะน านะครบั ให ้

Download ตวัที่เป็น BI Desktop ท างานท่ี BI Desktop ก่อนเคลียรใ์หเ้รียบรอ้ย แลว้กค็่อย Export หรือ Publish ใหเ้ป็น 

On Cloud ไปเปิดผา่นตวัที่เป็น 365 นะครบั แลว้ถา้เกิดว่าผมมี Pro License ผมก็จะแชรใ์หค้นอื่นดไูด ้ตรงนีเ้คลียรน์ะครบั 

เดี๋ยวอนันีผ้มใหท้กุทา่นเห็นภาพแลว้ว่าคือการท า Publish แบบนี ้หรือบางคนบอก เออ…พี่เอกแลว้ นอกจากมนั Save เป็น 

Publish แลว้เนี่ย แลว้เมื่อกีน้ีห้นจู าไดว้า่ พ่ีเอกบอกวา่มี Power BI Mobile ผมสามารถ Customize Display หนา้ของ 

Mobile ไดด้ว้ยนะครบัว่าผมอยากจะใหเ้ป็นแบบไหนเช่น ผมลองเลือกที่ View ผมสรา้งเป็น Mobile นะครบั ผมเลือกเป็นตวั 

ดตูรงนีน้ะครบั มนัอยู่ที่ต  าแหน่งไหน Mobile Layout ครบั นี่นะครบั สมมติวา่ผมอยากจะออกแบบนะครบั หนา้ Mobile 

ดว้ย อนันีค้ือหนา้ของบนเว็บถกูไหมครบั ผมเห็นทัง้หมด 4 Display Visualizations แตเ่ป็น Mobile เนี่ยผมไม่ไดอ้ยากให้



เห็นเยอะ อยากใหเ้ห็นแค่ตวัที่เป็น Pie Chart หรือ Donut Chart แบบนีน้ะครบั กบัตวัที่เป็นแผนที่ ผมก็เลือกที่ต  าแหน่ง 

View นะครบั ผมก็เลือกตรงค าวา่ Mobile Layout นะครบั คลิกเลยนะครบั Mobile Layout นี่ครบัเขากจ็ะมีหนา้ Mobile 

มาให ้น่ีคือตวัที่เป็น Sizing ของ Mobile ผมอยากใหใ้น Mobile เห็นแค่ไหน ผมก็ลากวางเลยครบัเช่น เอาตวั Category 

แบบนีค้ือ Sales Report มา ขยายนิดหนึง่แบบนีค้รบั นี่นะครบัผมก็ท าแค่นี ้แลว้หลงัจากนัน้ผมก็เอาแผนท่ีมาครบั ท าแค่นี ้

แลว้ผมก็ลากวางแบบนีน้ะครบั ลากHighlight มา หมายความว่าคนที่ใช ้Mobile จะเห็นแค่นีค้รบั พอผมกด Save พอเรา 

Publish เรียบรอ้ย Sync เรียบรอ้ย เขาจะเห็นแค่นีจ้รงิๆครบั เขาจะไม่เห็นอยา่งอื่น เขาจะเห็นแคน่ี ้ผมก็ท าอนันีเ้รียบรอ้ยแลว้ 

ผมก็กด Save นะครบั บน Mobile ที่ผม Publish ขึน้ไป ใครที่ใช ้Mobile ไปโหลดตวัที่เป็น Power BI ใน Smartphone 

จากตวั Store นะครบั ก็จะเห็นแค่นี ้เพราะฉะนัน้ผมสามารถเลือก Layout ไดว้่าใหใ้ครเห็นแค่ไหน หรือผมพิมพต์รงนีค้รบั 

อยากจะใส่อะไรเพิม่ล่ะ ก็เลือกตวัที่เป็นขอ้มลูมานิหนึ่งนะครบั อยา่งสมมติ ผมมี Bookmark ผมใส่สี เปล่ียนตวัที่เป็นเฉดสีนิด

หน่ึงนะครบั เอาพืน้หลงัเป็นสีเขม้ๆนิดหนึ่งแบบนีก้็ไดน้ะครบั เขาก็จะเห็นแค่นีไ้ม่เห็นอยา่งอื่นเลยนะครบั หรือจะใส่ Theme 

Gallery เพิ่มเราก็สามารถไปดาวนโ์หลดไดน้ะครบั เพราะฉะนัน้ตรงนีม้นัคือการออกแบบ ผม Publish ขึน้มานะครบั แลว้ถา้

เกิดทกุคนสามารถโหลดผ่านมือถือ ก็จะเห็นตวัหนา้ที่เป็นแค่นีน้ะครบั เห็นแค่นีจ้รงิๆเลยนะครบั ผมใหโ้ชวต์วัที่เป็น Quantity 

หรือผมไม่ใหโ้ชวต์วัที่เป็น Field Map ผมใหเ้ห็นแคต่วัที่เป็น ลกัษณะของ Sales Amount คือยอดขายรวมกบัเป็นเปอรเ์ซ็นต ์

กบัแผนท่ีแค่นี ้คนอื่นเห็นแค่นีก้็ท  าไดน้ะ หลงัจากนัน้ครบัผมก็สามารถกลบัมาที่นะครบั ตวัต าแหน่งของเดมิเหมือนเดมินะครบั 

ผมคงไม่ตอ้งใช ้Mobile Mode แลว้นะครบั ผมก็กลบัมาที่หนา้เดิมเนี่ยครบั ก็ออกแบบล่ะเรยีบรอ้ย เห็นภาพนะครบั 

เพราะฉะนัน้น่ีคือสิ่งที่เราสามารถใชง้านกบัตวั Power Bi ไดน้ะครบั เดี๋ยวในพาทถดัมา พาทต่อไปนีน้ะครบั ผมจะใหล้องดงึ

ขอ้มลูจากเว็บนะครบั ก็คือเราไป Search หาขอ้มลูจากเว็บนิดหนึง่นะครบั ใหล้องดวู่าเราท าจากตวัเว็บก็ไดน้ะ ไม่จ าเป็นตอ้ง

ท าจากตวั Excel ปกตินะครบั เดี๋ยวในพาทหนา้นะครบั เราจะมาลองดงึขอ้มลูจากเว็บกนัดนูะครบั ก็ตอนนีท้กุท่านดงึขอ้มลู

จาก Excel ไดแ้ลว้นะครบั เดี๋ยวในพาทหนา้เราจะมาลองดงึขอ้มลูที่มนัดแูปลกประหลาดไปนิดหน่ึงนะครบั เดี๋ยวเราเจอกนั

ครบั ในพาทหนา้ครบั 



 เอาละครับทุกท่านครับ เมื่อกี้นี้เราได้มีโอกาสน าเข้านะครับไฟล์จาก Excel แล้ว คราวนี้ผมเพิ่มให้อีก
นิดนึงนะครับ เพื่อที่จะให้เป็นไอเดียกับทุกท่านว่า Power BI มันไม่ได้น าเข้า Excel อย่างเดียว อุตส่าห์เกริ่นมา
ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ามันสามารถน าเข้า Source หรือว่าสื่อ Database ได้้หลายอย่าง เดี๋ยวผมมีตัวอย่างนี้ครับทุก
ท่านครับ ผมจะลองให้ทุกท่านนะครับน าเข้าจากตัวที่เป็นเว็บบ้างนะครับ ข้อมูลที่เขาอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บได้ 
เราจะสามารถดึงยังไงได้นะครับ 

ทุกท่านเปิด Power BI ขึ้นมาเลยครับ Power BI Desktop ทุกท่านเปิดมาเหมือนเดิมนะครับ ผมขอ
อนุญาตปิดหน้า Landing Page ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็คือหน้า Welcome นะครับ หลังจากนั้นผมไปเลือกที่ Get 
data ครับ แล้วผมลองเลือก More หรือตรงนี้ก็ได้ครับมีค าว่า Web อยู่ครับ ผมก็เลือก Web คลิกที่ Web ก็ได้ 
เขาจะให้เรากรอก URL เห็นไหมครับของเว็บที่เราจะไปดึงข้อมูลมา ตรงนี้ทุกท่านก็ต้องไปหาข้อมูลก่อน จะ 
Search จากเว็บ Search Engine ไปนะครับแล้วก็ไป Copy Link มาได ้ 

สมมุติว่าผมขออนุญาตนะครับ ผมลองเข้าเว็บนี้นะครับเพ่ือไป Search ข้อมูล ผมก็พิมพ์ Search ข้อมูลที่
ชื ่อว่าข้อมูล COVID-19 นะครับทั ่วโลกเลยแล้วกันนะ ผมก็ Search เข้าไปแล้วเรียบร้อย เขาก็จะมีอัพเดท
สถานการณ์ COVID ของประเทศไทยนะครับ อันนี้จากกรมควบคุมโรค เขาก็ท าเป็น Dashboard ให้ เห็นไหมครับ
ว่าผู้ที่เดินทางคัดกรองสะสมคนเท่าไหร่นะครับ จากสนามบิน 4 ล้านกว่าคนท่าเรือ สมมตินะผมลองดึงเว็บแรกให้ดู
ผมลอง Copy URL นี้นะครับ ผมก็คลิก Control C นะ แล้วผมก็ไปใส่ในเว็บนะครับของ Power BI ของผมแบบนี้ 
แล้วผมกด OK ครับ ขอโทษ อย่าลืมวางก่อนนะ วางเรียบร้อยกด OK นะครับ รอสักครู่ข้อมูลก็จะเข้ามาแล้วนะ
ครับ มันก็ท าการ Get ข้อมูลมาให้นะครับ  

รอสักครู่นะครับ ก็เหมือนที่เรา Import จากไฟล์ Excel นะครับ แต่นี้อย่าลืมนะเราต้องต่ออินเตอร์เน็ต 
แล้วมันก็จะขึ้น Table มานะครับมี 2 Table เราก็ลองคลิกเลือกดูครับว่ามี Table อะไรบ้าง อันนี้ก็บอกว่าจาก
สนามบินเห็นไหมครับ ยอดสะสมคนที่เข้ามาในสนามบินมี 4 แสนกว่า จากท่าเรือมีหมื่นแปดนะครับ จากด่าน
พรมแดนข้างนอกนะคะมีสองแสนสี่ อีก Table นึงแหละคืออะไร คือติดเชื้อรายใหม่สะสมเท่าไหร่ มียอดสะสม
เสียชีวิตในแต่ละวัน สมมติผมเอาแค่นี้ ผมก็กดโหลดเข้ามานะครับ โหลดเสร็จปุ๊บก็รอสักครู่ครับ มันก็จะมีเรื่องของ
ตัวที่เป็น Field ปรากฏขึ้นให้นะครับ ถ้าเราอยากจะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูล เราก็เข้าไปแก้ไขในตัว Transform 
Data จ าได้ใช่ไหมครับ ลองให้ดูนะว่าเดี๋ยวผมดึงจาก Data เข้ามาได้นะครับ ก็คือดึงจากบนเว็บเลยนะครับ อันนี้ใน
เมืองไทยแล้วกันนะที่เขาโชว์ให้อยู่ ผมก็ลองเลือกตัวที่เป็นข้อมูลแบบนี้ มันจะเป็น Column อยู่เห็นไหมครับ เรา
สามารถไปเปลี่ยนในบทเรียนแรกๆ ที่เราท ามาก็คือไปเปลี่ยนหัวข้อของข้อมูลนะครับ 

ผมลองเลือกอันนี้นะ อันนี้คืออะไร เดี๋ยวผมลองดูนิดนึงนะครับ อันนี้คือยอดสะสมรวมนะครับที่เข้ามา
ทั้งหมด Column ที่ 2 ไหนขอดู Column ซิ นี้ครับ เขาก็จะมีบอกว่าสะสมรวมตอนนี้ที่ผู้ติดเชื้อนะครับเสียชีวิต
แล้ว 60 นะครับ แล้วก็มีรายใหม่นะครับที่เฝ้าระวังอยู่เท่าไหร่นะครับ รายใหม่มี 3 นะครับ แล้วก็เสียชีวิตมีไหม
ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ แสดงว่าตอนนี้มียอดสะสมรวม 60 นะครับ ถ้าเมื่อเช้าทุกท่านจ าเว็บที่ผมเปิดใน Johns 



Hopkins ให้ดู ประเทศไทยเสียชีวิต 60 จ าได้ใช่ไหมครับ ตอนนี้เรามีผู้ป่วยสะสมที่รอ Quarantine อยู่ประมาณ 
919 นะครับอย่างนี้ก็ได ้ 

หรือผมก็ไปเลือกอีกอันนึงนะครับ อันนี้ท าให้ดูนะว่ามีอะไรเพ่ิมนะครับ อันนี้คือมาจากท่าเรือเห็นไหมครับ 
มีด่านต่างๆ แล้วผมลองคลิกดู ที่เมื่อกี้นี้ที่เราอ่านอยู่นะครับผมอาจจะวางแบบนี้ก็ได้ เห็นไหม มันก็จะบอกเลยว่ามี
มาจากด่านพรมแดนมีก่ีคน ก็สามารถท่ีจะใส่เป็นเรื่องของการท า Column ที่เราใส่ในตัว Format ก็ได้นะครับ เรา
ก็จะเห็นทันทีว่าตอนนี้นะครับยอดสะสมของแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะเป็นด่านพรมแดน ตม.แจ้งวัฒนะที่เฝ้าระวังอยู่
หรือแม้แต่สนามบินนะครับ เราก็ดึงข้อมูลที่อยู่บนเว็บได้ อันนี้คือเคสแรก  

สมมุติว่าผมปิดอันนี้ไปก่อนนะครับ ผมไม่เอาของไทยแล้ว ผมอยากดูของทั้ งโลกบ้าง ผมก็ Back กลับ
มานะครับหาข้อมูลเดิม คราวนี้ผมมีข้อมูลของทั้งโลกอยู่ตรงนี้ ต าแหน่งข้อมูลและสถิติเพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้ผู้ติด
เชื้อรวมนะครับ 55 ล้านนะครับ รักษาหายแล้ว 35 นะ เสียชีวิตเป็นล้านกว่าๆ นะ ผมลองคลิกนะครับต าแหน่ง
ข้อมูลสถิติเพิ่มเติม ผมก็แค่คลิกมาหน้านี้เห็นไหมครับ เขาก็จะมีรายละเอียด Detail ให้ว่าทั่วโลกเท่าไร อเมริกา
เท่าไหร่นะครับ สหรัฐเท่าไหร่ อินเดีย, บราซิล, ไทยเท่าไหร่ ผมก็แค่ Copy ครับ Link นี้เลยนะ Copy เหมือนเดิม
เลยอย่าคิดเยอะเดี๋ยวเครียด ไปเปิด Power BI ครับ แล้วผมก็แค่ไปดึง Data หรือ Get Source Data นะครับเป็น
เว็บแทน 

ผมก็เลือกครับ ในที่นี้ผมก็จะปิดไปนะครับแล้วผมก็ไปเลือก Get Data นะครับ ถ้าตรงนี้เห็น Web ก็เลือก 
Web หรือถ้า More นะครับ แล้วก็ไป Scroll ดูก็ได้นะ อันนี้แล้วแต่เราคุ้นเคยนะครับ เราก็ Scroll ดูนะครับ ก็หา 
Web หรือถ้าหาไม่เจอมันอยู่ใน Other นะครับ มันก็จะโชว์ Web ให้ ผมก็เลือก Web นะครับแล้วกด Connect 
ผมก็แค่เอา Link เมื่อกี้นี้ใส่ลงไปแล้วกด OK ครับ ก็รอสักครู่ครับ เราก็จะได้ข้อมูลที่อันนี้จะเป็นทั้งโลกนะครับ เรา
ก็ต้องมานั่งดูนิดนึง แต่เท่าที่ผมดูเมื่อกี้นี้เว็บเมื่อกี้นี้ ไม่ค่อยอัพเดทเท่าไหร่นะครับ ข้อมูลไม่ค่อยอัพเดทเท่าไหร่ 
เพราะจริงๆ แล้วเสียชีวิต 2 ล้านกว่าแล้วนะครับ 

ผมก็ดูตรงนี้ครับ เขาบอกว่ามีจัดเลี้ยงผู้ติดเชื้อรวม ผมลองคลิกดูนะครับ เขาก็จะมีเลยทั่วโลกเท่าไหร่ ไม่มี
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอเมริกานะครับเขาไม่แจ้ง ของไทยตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ของไทยมีไหม นี้เขาเอากี่ล าดบัก็
ไม่รู้นะครับผมก็ลองดูนิดนึง ผมก็กด Load เลย เดี๋ยวนะ Table ที่ 2 มีอะไรขอดูนิดนึงนะ อันนี้คือทั่วโลกนะครับ 
อันนี้ทั้งหมดเลยนะ จริงๆ Column นี้เห็นไหมครับเขาไม่ได้ใส่ให้ เราอาจจะต้องไปแก้ไขเองนิดนึง ผมก็อาจจะดึง
ข้อมูลมาทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับ อันนี้เป็น RYT นะครับ อันนี้เป็นแหล่งที่มาก็ไม่ต้องใช้เอาแค่นี้พอ ผมก็กด 
Load พอผมกด Load เสร็จปุ๊บก็รอสักครู่นะครับข้อมูลก็จะมานะเรียบร้อยนะครับ 

เราก็สามารถมาท าเรื่องของ Data แบบนี้ได้ แล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสมมุติผมอยากท าให้มัน Real 
Time ผมมี Pro License แต่ถ้าเกิดสมมุติผมอยากให้มันมา Real Time ในตัวข้อมูลแบบนี้นะครับ เราต้องติดตั้ง
ตัวที่เป็น Power BI นะครับ Gateway นิดนึงนะครับ Data Gateway นิดนึงเพื่อให้มันท าการอัพเดท  



ในกรณีนี้ผมก็เลือกครับว่าสถานที่ผู้เสียชีวิต มันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้สถานที่ของผมมีสถานที่ไหนบ้าง ก็
คือประเทศนั้นเองก็ลองดู มันก็โชว์หมดเลยเห็นไหมครับ มีเนเธอร์แลนด์ นี้ยังไม่ได้เรียงนะ เราก็สามารถเรียงได้ 
เห็นภาพนะครับตอนนี้ทั่วโลกสะสมแล้วเท่าไหร่นะครับ ทั่วโลกสะสมแล้วเท่าไหร่เห็นภาพนะครับ  

นี่คือข้อมูลที่เราสามารถดึงจากเว็บได้ เพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกท่านสามารถ Import นะครับตัวที่
เป็น Data Source จากที่ไหนก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเป็น Excel ก็ได้ แต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับ
หรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจ าเป็นต้องใช้ เพราะฉะนั้นหลังจากท่ีทุกท่านเห็นภาพแล้วนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนทุก
ท่านไปแล้วว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในการใช้ตัว Power BI นะครับ เราแค่เข้าใจ Concept ก่อนนะครับในการ Cube 
Data ดึงข้อมูลมานะครับ ท าข้อมูลให้ Cleansing ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นแนะน านะครับในเบื้องต้น Basic นะ
ครับ ผมแนะน าว่าถ้าเกิดทุกท่านอยากใช้งานได้คล่องๆ นะครับ ก็แนะน าให้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Excel นิดนึง
นะครับก็จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของ Pivot Table นะครับ แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับตัวที่เป็น Field Data ในการ
ท าเรื่องของ Power BI ได้ครับ 

ส าหรับในคลาสนี้นะครับแล้วก็ในบทเรียนนี้หรือ Workshop นี้นะครับ ทุกท่านก็ได้มีโอกาสเห็นแล้วนะ
ครับว่าวันนี้นะครับข้อมูล Power BI คืออะไรนะครับ Big Data คืออะไรนะครับ สามารถเอามาใช้ท างานเชื่อมโยง
ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง อย่างเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดผมดึงเรื่องของการค้าการขายมานะครับ ไปดึงข้อมูลที่เรา Shopping 
Online กันอยู่อย่างงี้ครับ ผมก็สามารถ Predict ได้นะ ถ้าสมมุติวันนี้ผมอยากท าโฆษณาออนไลน์ว่าผมควรจะเอา
โฆษณาของเราไปไว้ใน Online Shopping ยี่ห้อไหนดีหรือค่ายไหนดีนะครับ ใครสนใจมากกว่ากัน อย่างนี้ผมก็
สามารถตัดสินใจได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็มีแค่ไอเดียคร่าวๆ แล้วก็ให้ทุกท่านมีลองฝึก Workshop ดูนะครับ 
ก็เห็นภาพแล้วว่า BI ไม่ได้ยากนะครับถ้าเราสามารถท าตาม Sequence Steps ที ่บอกมาได้ ที ่เหลือมันมี 
Advance มากกว่านี้นะครับ ไว้ส าหรับคลาสหน้าๆ นะครับที่มีการเรียน Content ที่เป็นลักษณะของ Advance 
เพ่ิมเติมนะครับเราค่อยเจอกันใหม่นะครับ 

ส าหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสละเวลาในการท า Workshop นะครับ
ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์แบบฝึกหัด
ทดสอบนะครับจาก aka.ms/ms365file ได้เลยนะครับ เพื่อมาใช้ในการท า Workshop แบบนี้อีกทีนึงนะครับ ก็
ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านมากครับ แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ สวัสดีครับ  
 


	Power BI_1
	PowerBI_2
	PowerBI_3
	PowerBI_4

