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ปราณรูปแบบที่ 1 : Fill Down 
ทานี้มีความสามารถในการถมชองวางดวยขอมูลดานบน ซึ่งเหมาะกับใชจัดการขอมูลเชิง Report ที่ชอบมีลักษณะ

ที่เวนวางขอมูลไวในฐานที่เขาใจ เชนในรูปขางลางน้ีคอลัมนผลไมถูกเวนวางไวในฐานที่มนุษยเขาใจ (แต

คอมพิวเตอรเขาใจวาชองวางก็คือวาง) 

 



ซึ่งแกไขปญหาไดถมชองวางที่เปน null ไดงายๆ โดย 

 เลือกคอลัมนที่ตองการ -> คลิ๊กขวา -> Fill -> Down หรือ 

 เลือกคอลัมนที่ตองการ -> Transform -> Fill -> Down 

 



จะเห็นวาชองวางๆ ไดถูกถมดวยคาขางบนเรียบรอยแลว 

ปราณคิวรี่ รูปแบบที ่2 : Replace 
กระบวนทานี้สามารถเปลี่ยนคา Error เปนอยางอ่ืนไดดวย Replace Error และสามารถเปลี่ยนคานึงเปนอีกคานึง

ได ดวย Replace Values แตมีจุดที่ตองระวังคือ กรณีที่ใชกับขอความ ตามปกติมันจะแทนที่ขอความกรณีเจอแค

บางสวนดวย เชน จะเปลี่ยนคำวา สม เปน มะนาว มันก็จะเปลี่ยน สมโอ เปน มะนาวโอ ไปดวย 



 

 

สม กลายเปนมะนาว 

สมโอ กลายเปน มะนาวโอ! 



ทางแกคอื ตอน Replace Value ตองเลือก Advance แลวติ๊ก Match Entire Cell Content ดวย 

 

ปราณคิวรี่ รูปแบบที ่3 : Column From Example 
กระบวนทานี้เสมือนเปนกระบวนทาพิศดารที่สามารถเลียนแบบกระบวนทาอ่ืนๆ อีกมากมายไดโดยอัตโนมัติ 

หลักการเหมือนกับ Flash Fill ใน Excel เลย คือ เราแคใสผลลัพธท่ีตองการเขาไปใหมันดูเปนตัวอยาง แลวเด๋ียว

มันจะคดิเองวาควรใชสูตรหรือกระบวนทาอะไร จึงจะไดผลลัพธในคอลัมนใหมตามที่เราตองการ 

ยกตัวอยางเชน การแยกเอาบางสวนของคำ, การเปลี่ยนตัวพิมพเล็กพิมพใหญ, การเติม 0 หนาตัวเลขใหมีจำนวน 

Digit ตามตองการ, การเขียน Condition IF อะไรพวกนี้ เครื่องมือนี้ทำไดหมดเลย 

ผมจะขอทำใหดูเปนตัวอยางดังนี ้

เนื่องจาก Power Query เปนโปรแกรมที่ใหความสำคัญเรื่องตัวพิมพเล็กพิมพใหญดวย แปลวามันมองเร่ืองพิมพ

เล็กพิมพใหญไมตรงกันเปนคนละคำกันโดยสิ้นเชิง ดังน้ันหลายๆ ครั้งเราจะตองแกเรื่องตัวพิมพใหเหมือนกัน

ทั้งหมดกอน ซึ่งถาเรารูจักเครื่องมือ วาสามารถใชคำสั่งใน Format มาชวยได ซ่ึงมีท้ัง lowercase, UPPERCASE, 

Capitalize Each Word ก็สามารถแกไขปญหาไดดังนี้ 



 

 



แตถาเราไมรูจักเครื่องมือ เราก็สามารถใช Column From Example มาชวยไดอยูดี โดยเรียกใช Column 

From Example แลวใสตัวอยางผลลัพธที่ตองการลงไปในคอลัมนดานขวา แลวมันจะคิดสูตรใหเองวาตองใชอะไร 

ซึ่งดีกวา Flash Fill ตรงที่ Power Query มัน Refresh ไดนี่แหละ 

แคใสตัวอยางผลลัพธทีต่องการ ก็ไดคำตอบมาอยางชิลๆ 

ปราณคิวร่ี รูปแบบที ่4 : Filter 
กระบวนทา Filter มีความสามารถในการคัดเลือกขอมูลเฉพาะสวนท่ีเราตองการเทานั้น ซ่ึงดูเหมือนจะไมมีอะไร

พิศดาร แตในความเปนจริงเคร่ืองมือนี้มีจุดท่ีตองระวังอยูหลายอยางมากๆ ดังนี้ 

 ถาในคอลัมนมีขอมูล Error อยูมันจะติด Error มาดวย ตองจดัการ Error ใหหายไปกอน (เชนใชกระบวน

ทา Replace Error) 

 ทกุคำสั่งใน Power Query ใหความสำคัญเรื่องตัวพิมพเล็กพิมพใหญดวย Filter ก็เชนกัน ดังนั้นอยาลืม

คิดถึงประเด็นนี้ดวย 

 ท่ีสำคัญสุดคือ การต๊ิกเลือก item ใน filter ใหสังเกตสตูรท่ีออกมาดวยวาตรงตามที่ตองการม้ัย? 

ตัวอยางเชน 

มีผลไม 5 แบบ ผมกดติ๊กเลือกเอาออกไป 2 อัน เหลือ 3 อัน สูตรที่มันบันทึกจะบันทึกวาไมเอา 2 อัน เฉพาะกลวย

กับมะนาว 



 

 

ในขณะที่มีผลไม 5 แบบ ผมกดติ๊กเลือกเอาออกไป 3 อัน เหลือ 2 อัน สูตรที่มันบันทึกจะบันทึกวาเอา 2 

อัน เฉพาะ สมโอ กับแอปเปล 



 

 

ดังน้ันวิธีบันทึกสูตรไมเหมือนกัน ตองดูดีๆ วามันทำอยางที่เราคิดจริงๆ รึเปลาดวยนะครับ 

ปราณคิวรี่ รูปแบบที ่5 : Split 
กระบวนทานี้มีความสามารถในการแยกขอมูลใน 1 ชอง ใหกลายเปนหลายๆ ชองได คลายๆ กับ Text to 

Column ใน Excel ซึ่งจะแบงดวยตัวคั่น (Delimiter) แบงดวยจำนวนตัวอักษร (Number of Character) แบง

ดวยตำแหนงของตัวอักษร (แบงไดหลายจุด) ก็ได 



ที่เจงกวาใน Excel ปกติ ก็เชนสามารถเลือกไดวาจะแบงทีเดียวจากทางซาย ทางขวา หรือจะแบงทุกครั้งท่ีเจอตัว

คั่นก็ได 

นอกจากนั้น ที่เด็ดสุดก็คือ นอกจากจะแบงเปนหลายๆ คอลัมนไดแลว ยังสามารถแบงออกขอมูลเปนหลายๆ 

แถวไดดวย ซึ่งเหมาะมากกับกรณีที่จำนวนขอมูลท่ีจะแบงมีไมแนนอน 

 



 

ปราณคิวร่ี รูปแบบที ่6 : Group By 
กระบวนทานี้มีความสามารถในการรวบขอมูลที่เหมือนกันเขาเปนบรรทัดเดียว (คลายกับการ Remove 

Duplicates) แตที่แตกตางก็คือ Group By นั้นนอกจากจะรวบขอมูลแลว ยังทำการสรุปขอมูลไดดวย เชน สรุป

แบบ Sum, Count Row, Count Distinct, Average, Median, Max, Min เชน 



 

จะเห็นวาจำนวนแถวลดลงไป คอลัมนจะเหลือแคตัวที่เอามา Grouping และคอลัมนสรุปเทานั้น คอลัมนอ่ืนๆ จะ

หายไปหมดเลย 



 

จริงๆ แลว Group By เปนกระบวนทาท่ีตอยอดไปใชทาแบบ Advance ได นั่นคือ Operation ที่เรียกวา All 

Rows ซ่ึงเอาไวตอนตอๆ ไปจะแนะนำใหรูจักอีกทีครับ 

ปราณคิวร่ี รูปแบบที ่7 : Pivot 
กระบวนทานี้มีความสามารถ คือ เปลี่ยนขอมูลหลาย item ในคอลมันเดียว ใหหลายเปนหวัตารางหลายๆ คอลัมน 

แลวยังสามารถกำหนดคอลัมนที่จะหลายมาเปนตัวเลขสรปุไดดวย 





 

ปราณคิวร่ี รูปแบบที ่8 : Unpivot 
กระบวนทานี้มีความสามารถ ตรงขามกับการ Pivot คือ เปล่ียนหัวตารางหลายๆ คอลมัน ใหกลายมาเปน item 

ในคอลัมนเดียว ชื่อคอลัมนวา Attribute แลวยังเปล่ียนตัวเลขที่เคยอยูใตคอลัมนเหลานั้นใหกลายมาเปนตัวเลข

คอลัมนเดียวที่เรียกวา Value ได 

ในชีวิตจริง เรามักจะเจอสถานการณที่ตองใชกระบวนทา Unpivot บอยมากๆ (เพราะคนชอบสงขอมูลเชิง 

Report มาใหเรา ไมใชสงขอมูลเชิง Database) ดังนั้นฝกใชใหช่ำชองละ 

จากในรปู คอลัมนเร่ืองพนักงานขาย sales ก-ง ดันกระจายอยูคนละคอลัมนกัน ท้ังๆ ท่ีจริงๆ ควรจะถูกพลิกลง

มารวมในคอลัมนเดียวกนั ซ่ึงวิธีการที่เหมาะสมคือ ใหเลอืกคอลัมนที่จะอยูกับที่ (คือ สินคา กับ วิธกีารชำระเงิน) 

แลวคล๊ิกขวา -> Unpivot Other Columns 

 

สังเกตวาในสูตรจะบนัทึกไววาใหพลิกคอลัมนอ่ืนท่ีไมใชสินคากับวิธีการชำระเงินลงมาใหหมด 



 

Tips : ถาเรายืนยันวาจะพลิกแค sales ก-ง ลงมาเสมอ ก็ใหเลือกคอลัมน sales ก-ง แลวเลือก Unpivot Only 

Selected Columns แทนครับ 

ปราณคิวร่ี รูปแบบที ่9 : Append Query 
กระบวนทานี้มีความสามารถในการรวมเอาขอมูล 2 Query มาตอแถวกัน โดยยึดจากชื่อคอลัมนเปนหลัก ไมได

สนใจเร่ืองการเรียงลำดับคอลัมน ถามีคอลัมนที่ชื่อไมเหมือนกันจะถูกสรางเปนคอลัมนใหมใหทันที 



 

พอจับ Append กันจะไดแบบน้ี ซ่ึงจะเห็นวามันยึดตามคอลัมนในตารางแรกเปนหลักกอน แลวคอยเอาคอลัมนที่มี

เพิ่มในตารางที่สองมาเพิ่มตอทาย แลวตารางไหนที่ไมมีคอลัมนน้ันก็จะหลายเปน null วางๆ ไป 



 

ปราณคิวร่ี รูปแบบที ่10 : Merge Query 
กระบวนทานี้มีความสามารถในการรวมเอาขอมูล 2 Query มารวมคอลัมนโดยระบุไดวาเชื่อมโยงกันดวยคอลัมน

ใด เชื่อมโยงแบบไหน ซ่ึงจะคลายๆ กับการใช VLOOKUP ใน Excel แตวาจะเจงกวาตรงที่ Merge Query ไดฟล



ลัพธกลับมาครบทุก Row ในขณะท่ี VLOOKUP ไดแค item ตัวแรกสุดอันเดียว อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมที่สะกด

ไมเหมือนกัน 100% ดวย เรียกวา Fuzzy Merge ดวย 

สมมติวาเอาตารางท่ี Append แลวขางบนมา Merge ดวยตารางในรูป โดยตองเลือกดวยวาเชื่อมกันดวยคอลัมน

ใด (เลือกไดหลายคอลัมน) จะไดดังน้ี 

 

จากนั้นกด Expand Column ที่ตองการออกมา 

 



จะไดแบบน้ี 

 

สังเกตวาเราไดผลลัพธกลับมาทุกบรรทัด ทำใหผลลัพธสุดทายมีจำนวนแถวมากข้ึนไปดวยนั่นเอง สวนอะไรท่ีหาไม

เจอก็จะได null กลับมา 
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