
สวสัดีนะครบั ทกุท่านครบั กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะครบั ส าหรบัในคลาสนี ้วนันีผ้มจะมาแนะน าใหท้กุท่านไดรู้จ้กักบัตวัที่เป็น 

Solution นะครบั ที่ชื่อวา่ Microsoft Power Platform นะครบั ซึ่งเป็น Software Application นะครบั จดัอยู่ในชดุของ 

Microsoft 365 นะครบั ส่ิงที่ทกุท่านเห็นนะครบั Power Platform เนี่ยประกอบไปดว้ย 4 โปรแกรมหลกัๆ นะครบั ก็คือ 1 

เลยนะครบั อย่างที่ทกุทา่นเห็น เราเรียกว่า Power Apps นะครบั อีกตวัหน่ึงคือ Power Automate นะครบั Power Apps 

คือตวัที่มีไวส้  าหรบัสรา้ง Application ดว้ยสโลแกนวา่ Low Code More Power นะครบั ส่วน Power Automate เนี่ย มนั

คือการท าใหท้ัง้หมดทัง้มวลเนี่ยเป็นอตัโนมตัิ เช่น เราไดร้บัขอ้มลูมาจาก App บาง App นะครบั หรือว่าโปรแกรมบง่โปรแกรม 

หรือเมลบางเมลนะครบั และก็ท าใหม้นัเป็นอตัโนมตัิ ในการขอ Approve นะครบั โดยการขอ Trigger ต่างๆ นะครบั ส่วนอีก

ตวัหน่ึงคือ Power BI นะครบั หลายท่านอาจจะเคยไดม้ีโอกาสเรยีนในคอรส์ของตวั Power BI Basic ไปบา้งแลว้นะครบั และ

อีกตวัหน่ึงคือตวันีน้ะครบั เราเรียกว่า Microsoft Virtual Agent Microsoft Virtual Agent เนี่ยมนัคือ Bot นั่นเองนะครบั 

ในการเขียนนะครบั โตต้อบในลกัษณะวา่เป็นลกัษณะของการตอบค าถามแบบอตัโนมตัินะครบั โดยการใช ้Bot นั่นเองนะครบั 

มาเป็นตวัการโตต้อบ เหมือนอยา่งส่ิงที่ทกุทา่นคุน้เคยเวลาที่วนันีเ้รามี Shopping สินคา้ เรามี Call Center นะครบั ที่เป็นการ

โตต้อบโดยอตัโนมตั ิ

คราวนีค้รบั ในตวัของ Session วนันีน้ะครบั เราก็จะมาลองดกูนันิดหน่ึงคือ เราจะเรียนหรือเราจะมาใชง้านนะครบั ในเรื่องของ

การสรา้งนะครบั ก็คือจะมีเรื่องของ Power Apps นะครบั เราจะมาลองสรา้ง Power Apps เราสรา้ง App กนัสกัเล็กนอ้ยนะ

ครบั เป็น App ที่ถกูพฒันานะครบั หลายคนอาจจะไมเ่คยเขียนหรือสรา้ง App ขึน้มาก่อนเลย เราจะมาลองดกูนันะครบั และ

หลงัจากนัน้เนี่ยนะครบั เรากจ็ะท าการ Build นะครบั ไปไวใ้นเรื่องของ SharePoint List นะครบั ท า Database ในการเก็บ

ขอ้มลูจากตวัที่เป็น Power Apps ต่างๆ นะครบั หรือแมแ้ตจ่ะเก็บจากขอ้มลูที่เป็น Excel Online นะครบั ในการเก็บเรื่องของ 

Database นะครบั เพราะนัน้วนันีค้ือเราจะ Deliver นะครบั เรื่องของตวัขอ้มลูต่างๆ และเราก็ส่งไปท่ีตวัที่เป็น Power Apps 

นะครบั และก็ Connect นะครบั Connect กบัตวัที่เป็น SharePoint List นะครบั และก็ไปท าการ Create นะครบั บน App 

แลว้ก็ไป Share ใหก้บัทกุคนใชง้านนะครบั นี่คือคอนเซ็ปตค์รา่วๆ 

หลงัจากนัน้ครบั เราจะลองดวูิดีโอนีน้ิดหน่ึง 

หลงัจากที่ทกุท่านไดช้มวดิีโอไปแลว้นะครบั วิดีโอเมื่อกีน้ีเ้ป็นการบ่งบอกวา่ Power Platform คืออะไรนะครบั ก็จะรวบรวม

ทัง้หมดเลยนะครบั ส าหรบัวนันีค้รบั ส่ิงที่เราปฏิเสธไม่ไดก้็คือว่าในการท างานในยคุปัจจบุนัเนี่ยนะครบั เรามีมากถงึ 72% นะ

ครบั ในปี 2020 เนี่ยนะครบั ที่เราสามารถที่จะการท างานแบบ Remote เขา้มาท างานไดน้ะครบั หรือว่า Work from home 

อย่างที่เราคุน้เคยกนันะครบั มากถึง 72% เพราะฉะนัน้วนันี ้การท างานใดก็ตามเนี่ยนะครบั มนักจ็ะลดละ จากการท่ีเราเคย

จ าเป็นตอ้งเขา้ออฟฟิศนะครบั และก็ที่ส  าคญัคือวนันีค้รบั มีมากกว่า 107 นะครบั App ที่อยู่บน Cloud ที่ถกูพฒันามาส าหรบั

ธุรกิจที่เป็น SMB นะครบั และกม็ากกวา่ 80% นะครบั เราสามารถ Spend เวลาพวกนีใ้นการท างานไดน้ะครบั เพราะฉะนัน้

มนัก็จะลดเรื่องของการมีปฏิสมัพนัธใ์นองคก์รนะครบั แตว่่างานเราก็ยงัคง Run through ต่อไปไดน้ะครบั 



คราวนีส่ิ้งหน่ึงที่มีคอนเซ็ปตน์ะครบั ในการพฒันาเรื่องของตวัที่เป็น Power Apps นะครบั ก็คือ Less Code More Power 

หมายความวา่เราจะพยายามใหใ้ช ้Code นะครบั หรือ Develop Code เนี่ยใหน้อ้ยลง วนันีน้ะครบั หลายคนท่ีเคยเป็น 

Developer เนี่ยนะครบั เมื่อก่อนเนี่ยเราจ าเป็นตอ้งเขยีน Application นะครบั เขียน Code ขึน้มาเยอะๆ นะครบั แตว่นันีเ้รา

จะพยายามใช ้Code ใหน้อ้ย และเราสามารถใช ้Drag and Drop นะครบั เรากจ้ะสามารถไดต้วัที่เป็น Application สามารถ

ใชบ้นตวัที่เป็นคอมพิวเตอรห์รือ Web Browser ได ้หรือบน Smartphone ไดเ้ลยนะครบั ในลกัษณะอยา่งนีน้ะครบั 

Forrester ไดก้ลา่วไวว้า่นะครบั เราลงทนุในเรื่องของ Return of investment เนี่ยนะครบั ใน 3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครบั มี

มากถึง 362% นะครบั และก็ในเรื่องของการ Adopt นะครบั หรือว่า Deploy Cost ในการใชง้านต่างๆ เนี่ยลดลงถึง 70% นะ

ครบั และก็ที่ส  าคญัคือในเรื่องของ Business นะครบั ใน 3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครบั มีการท่ีจะ Improvement นะครบั โปรเจค

ต่างๆ เนี่ย ไดถ้งึ 15% เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั นี่คือหนา้ตาของ Power Apps นะครบั ตวัอยา่งของ Power Apps ก็คือจะเป็น

ลกัษณะของ Canvas นะครบั ซึ่งเราสามารถที่จะสรา้ง Scene ตา่งๆ ไดน้ะครบั และก็ในเรื่องของการท า Customize นะครบั 

App ต่างๆ เนี่ยเราสามารถใส่เรือ่งของตวั Dashboard เราสามารถใส่รูปนะครบั ใหใ้กลเ้คยีงกบัตวัที่เป็นธุรกจิขององคก์รได้

เลยนะครบั  

อนันีค้ือ Magic Quadrant นะครบั ใน August ที่ผ่านมาในปี 2019 นะครบั จะสงัเกตเห็นว่าในเรื่องของการใชน้ะครบั Low-

Code เนี่ยนะครบั Microsoft เนี่ยติดอยูใ่นเรื่องของทางดา้นตวัที่เป็น Quadrant ทางขวามือเนี่ยนะครบั เป็นผูน้  าเลยในฝ่ังที่

เป็นผูน้  านะครบั ก็จะมี Salesforce มี Microsoft เห็นไหมครบั และก็จะมเีรื่องของ OutSystems นะครบั หรือ Mendix 

ต่างๆ เนี่ยเรายงัคงเป็นผูน้  า วนันีก้็มีหลายองคก์รนะครบั ที่เริ่มหนัมาพฒันา Application ตา่งๆ ดว้ย Solution ของ 

Microsoft Power Platform นะครบั ซึ่งอยู่บน Microsoft 365 นะครบั 

คราวนีค้รบั ส่ิงที่เราจะมาคยุกนัวนันีค้ืออะไร เราจะมาคยุกนัเรื่องของ Power Apps ก่อนนะครบั Power Apps อยา่งที่ผม

บอกไปแลว้นะครบั มนัคือตวัที่เป็น Low-Code Platform นะครบั สามารถใชง้าน Integrate กบัตวัที่เป็น Microsoft 365 

หรือ Azure ไดน้ะครบั ปกติแลว้เนี่ยใน Power Platform เนี่ยครบั มนัก็จะมี Solution ก็คือเป็น Power BI เป็น Business 

Intelligence และก็มีตวัที่เป็น Power Apps นะครบั และกช็ื่อเดมิเนี่ยนะครบั ของตวั Flow นะครบั มนัคือการท าใหเ้ป็น

อตัโนมตัิ เราเรียกว่า Flow แต่วา่ Microsoft ก็เปล่ียนชื่อนะครบั เป็น Power Automate แลว้เรยีบรอ้ยนะครบั เพราะนัน้

วนันีเ้ราก็มี 3 พระเอกหลกัๆ นะครบั ในการใชง้านก็คือ มีตวั Power Apps, Power Automate และก็ Power BI หลายคน

ไดคุ้น้เคยต่อการเรียนใน Session ของตวั Power BI ไปบา้งแลว้นะครบั อีกตวัหน่ึงนะครบั ที่ครบ 4 จตรุเทพของ Power 

Platform ก็คือตวัที่เป็น Virtual Agent นะครบั กค็ือ Power Virtual Agent อนันีเ้ป็น Intelligence Virtual Agent นะ

ครบั ก็คือเป็นการคิดวิเคราะหห์รือการตอบ Bot เองแบบอตัโนมตัเินาะ 

ตวัอยา่งครบั หลกัการกค็ือวา่ เรามี Platform ที่อยู่บน Tire ดา้นบนนะครบั เราก็จะมีเรื่องของตวั Integrate กบัตวั 

Common Data Services นะครบั ซึ่งตวั Common Data Services เนี่ยขึน้อยูก่บัวา่เราใช ้Database เป็นอะไรนะครบั ไม่

ว่าจะเป็น SharePoint List นะครบั ไม่ว่าจะเป็น Excel Online ไม่ว่าจะเป็นตวั Dataset นะครบั ใน Power BI นะครบั 



หลงัจากนัน้ เราก็สามารถที่จะเอาขอ้มลูตา่งๆ เนี่ยมาท าเป็น Data Connectors นะครบั โดยมี Trigger ต่างๆ เพื่อท าใหม้นั

เป็นอตัโนมตัิ และเราก็ไป Build นะครบั สรา้งเป็น Ai Builder ขึน้มานะครบั เพราะนัน้หลกัการกค็ือว่าเราแค่มี Database 

เชื่อมต่อกบัตวัที่เป็น Connectors ???? นะครบั และก็ไป Build มาเป็น App ใหก้บัเรานั่นเองนะครบั เพราะนัน้วนันีน้ะครบั 

หลายคนท่ีไดม้ีโอกาสเรียนในคลาสนีน้ะครบั จะสามารถสรา้ง Application พฒันา Application ไดน้ะครบั 

อย่างวนันีน้ะครบั เราจะเป็นลกัษณะของ Basic ก่อนนะครบั ก็คือสามารถที่จะพฒันาในการสรา้ง Application ไดเ้ลย เดี๋ยว

วนันีผ้มเลือก Application บางตวั เพื่อใหท้กุท่านสามารถใชง้านไดน้ะครบั สรา้งได ้เป็นตวัอยา่ง ใครอาจจะเคยเห็นเรื่องของ

ตวัที่เป็น App แปลภาษาเดี๋ยววนันีผ้มจะใหท้กุทา่นไดล้องเขียน App แปลภาษาดว้ยนะครบั และก็แปลแลว้เนี่ยพดูไดด้ว้ยนะ

ครบั App แปลภาษาก็พดูไดด้ว้ย แทนท่ีเราจะไปโหลดมาจากในตวั Store ของแต่ละคา่ยนะครบั เช่น ขออนญุาตเอ่ยนามนะ

ครบั App Store ของ Apple นะครบั หรือว่าแมแ้ต่ Play Store ของ Google เองเนี่ยนะครบั เดี๋ยวเราลองพฒันาเขยีนขึน้มา

เองเลยนะครบั 

ตวัอยา่งครบั ในยคุแรกเลยเนี่ยนะครบั มนัก็คือเราจะท าอะไรก็ตามที่เก่ียวกบัเรื่องของ Develop เนี่ย เราจ าเป็นตอ้งเขียนทกุ

อย่างเลยนะครบั กค็ือเป็น Fully Customized นะครบั คือเขียนทกุอย่างเลยนะครบั ค่อนขา้งที่จะลงทนุลงแรงกนัไปเยอะมาก 

ในยคุสดุทา้ยเนี่ยนะครบั เราก็จะมีเนน้หนกัไปเก่ียวกบัเรื่องของการพฒันา App ที่เขาเคยเขียนในยคุแรกๆ นะครบั เราก็จะใช้

วิธีการลงทนุลงแรงไปกบัการพฒันา App ที่เคยมีอยู่แลว้ ในยคุนีน้ะครบั ในยคุใหมเ่นี่ย จะเป็นลกัษณะเหมือนกบัจิก๊ซอวเ์ลย ก็

คือ Low-Code นะครบั และก็ High Productivity App Platforms ก็คือวา่เราค่อนขา้งใช ้Code นอ้ย เหมอืนกบัเป็นจิ๊กซอว์

และตวัต่อเลยครบั เราเอามาต่อกนั เรียงต่อกนันะครบั และกเ็ราก็จะได ้App ขึน้มาใชง้านนะครบั Specific ตามสิ่งที่องคก์ร

ตอ้งการนะครบั เพราะฉะนัน้วนันีเ้นี่ย มนักจ็ะเขา้เงื่อนไขว่า ง่าย เรว็นะครบั และกค็่อนขา้งที่จะตอบโจทยก์บัการท างานของ

องคก์รนะครบั 

อย่างที่ผมบอกนะครบั วา่คือเราสามารถที่จะลด ละ เลิก ในการลงทนุเรื่องของ High Rate ตา่งๆ นะครบั และก็เราประหยดั

เรื่องของเวลานะครบั ในการใชแ้ต่ละ Week หรือแต่ละวนัได ้และก็เรื่องของ Business เนี่ย IT กล็งทนุนอ้ยนะครบั ในการ

บรหิารจดัการนะครบั คราวนี ้Power Apps นะครบั หรือ Application พอ Development เนี่ยคืออะไรนะครบั Power 

Apps คืออย่างนีค้รบั เขาไดเ้ปล่ียนโลโกแ้ลว้เรียบรอ้ย ของเดิมเนี่ยจะเป็นลกัษณะอยา่งนีน้ะครบั เป็นลกัษณะของตวัที่เป็น

คลา้ยๆ กบัขา้วหลามตดันะครบั และก็ตวัที่เป็นส่ีเหล่ียมๆ ลอ้มรอบ ตอนนี ้Microsoft ก็เริม่เปล่ียนนะครบั เพื่อใหม้นัดโูมเดิรน์

มากขึน้นะครบั เรากจ็ะใชเ้ป็นลกัษณะของคลา้ยๆ กบัตวัมากกวา่หรือนอ้ยกวา่นะครบั นี่คือสญัลกัษณ ์Power Apps ตวัใหม่ 

การท างานของ Power Apps นะครบั ดวูิดีโอดงัต่อไปนีเ้ลยนะครบั 00:11:12 

จากวิดีโอท่ีเห็นครา่วๆ นะครบั เราจะเห็นว่านั่นคือหลกัการท างานของ Power Apps กค็ือการ Build หรือการสรา้ง App ขึน้

มาเนี่ยนะครบั จากตวัที่เป็น Data นะครบั เดี๋ยวใน Workshop เราจะมาลองท าดดูว้ยกนันะครบั อนันีค้ือหนา้ตวัที่เป็น 

Canvas หรือหนา้แรกของ Power Apps นะครบั เราจะสงัเกตเหน็ว่าเราจะมีเครื่องมืออยู่ซา้ยนะครบั ที่เป็น Navigation เราก็

จะมีเรื่องของ Home Learn Apps นะครบั หรือ Create ในการ Create เนี่ยนะครบั เราก็จะมเีรือ่งของการ Canvas Apps 



From Blank ก็คือเหมือนกบัเรามีกระดานผา้ใบอยู่ 1 กระดานผา้ใบนะครบั และเราก็สามารถที่จะ Drag and Drop ตวัที่เป็น 

Input นะครบั Drop-Down ปุ่ ม Button ตา่งๆ มาสรา้งได ้หรือแมแ้ต่เราจะ Start นะครบั จากอนันีค้รบั ตวัที่เป็น 

Database เราจะเห็นวา่เราสามารถเลือกจาก SharePoint List ไดน้ะครบั Excel Online นะครบั SQL ไดน้ะครบั หรือตวัที่

เป็น Common Data Services ต่างๆ นะครบั ที่เราเคยใชอ้ยู่ อยา่งเช่น ตวัที่เป็น Dataset ใน Power BI อย่างนีน้ะครบั ก็

สามารถใชง้านไดน้ะครบั ในท่ีนีน้ะครบั นี่คือหนา้แรกของตวัที่เป็น Front Page นะครบั หรือวา่หนา้แรกที่เป็น Landing Page 

เราสามารถเลือกตวัที่เป็น Canvas Apps From Blank แบบนีเ้ลยนะครบั และเดี๋ยวเราจะมาลองสรา้งกนันะครบั  

ถดัมานะครบั ในตวัที่เป็น From Blank เนี่ยมนัก็คือการ Build นะครบั หรือว่าการสรา้งเครื่องมือ หรือหนา้นะครบั ในการท่ีจะ 

Login ก็ไดน้ะครบั ในการเก็บขอ้มลูก็ไดน้ะครบั ผ่านหนา้ตวัที่เป็น Canvas Apps From Blank กบัอีกอนัหนึ่งคือตวัที่เป็น

ลกัษณะของ Model-Driven App From Blank อนันีห้มายความว่าเราสามารถสรา้งจาก Data โดยการไป Integrate กบั

ตวัที่เป็น Common Data Services อื่นๆ นะครบั เขา้มาใชง้านได ้เรากต็อ้งเลือกตวัที่เป็น Model-Driven App From 

Blank นะครบั 

อีกตวัหน่ึงตวัที่เป็น Portal From Blank เนี่ย อนันีเ้ป็น No-Code นะครบั คือการ Build จากตวัที่เป็น External นะครบั ตวัที่

เป็นขอ้มลูต่างๆ คือ Import เขา้มา เช่น เว็บตา่งๆ อย่างนีน้ะครบั เราก็สามารถ Import เขา้มา และก็มนัก็จะ Build เป็น

หนา้ต่างหรือหนา้ตาของการใชง้าน App ไดเ้ลย อนันีแ้ทบไม่ตอ้งเขียน Code เลยนะครบั 

ส่วนอีกตวัหน่ึงคือ Power BI นะครบั หลายท่านกม็ีโอกาสไดคุ้น้เคยในการเรยีนไปแลว้ Power BI เนี่ยครบั มนัก็คือตวัที่เป็น

ลกัษณะของการวิเคราะหข์อ้มลูนะครบั ซึ่งจดัอยูใ่นชดุของ Power Platform เหมือนกนั อีกตวัหนึ่งคือ Power Automate 

นะครบั อนันีค้ือกระบวนการการ Process หรือการท างานใหเ้กิดการท างานแบบอตัโนมตัินะครบั เราสามารถเขยีน Trigger 

นะครบั สมมติวา่ผมมเีมลอยู่ 4 เมล มีเมลขององคก์รบรษิัท 1 เมล นอกนัน้เป็น Hotmail Gmail Yahoo Google ผมสามารถ

เขียนใหเ้มล Hotmail Gmail Yahoo Google เนี่ย ส่ง Directly Email Report มาที่เมลขององคก์รผมได ้โดยที่ใช ้Power 

Automate อย่างเดียวนะครบั อนันีก้็สามารถท าได ้เราก็สามารถเขียนเขา้ไปไดน้ะครบั 

อนันีค้ือวิดีโอของตวัที่เป็น Power Automate นะครบั กใ็หท้กุท่านเห็นภาพวา่ มนัสามารถท างานอย่างไรบา้ง 00:15:20 – 

00:16:40 

ในเรื่องของตวั Power Automate นะครบั อยา่งที่ผมบอกนะครบั มนัจะเป็นลกัษณะของ Trigger นะครบั ซึง่ตอนนีม้ี

มากกวา่ 400 Triggers นะครบั ซึ่งเราสามารถ Start หรือการท า Flow นั่นเองนะครบั เราเลือก Trigger มาว่าเราจะให้

ผลลพัธไ์ดม้ี Output เป็นแบบไหน โดยการรบั Input ค่าจากอะไรนะครบั และก็ที่ส  าคญัคือวนันีค้รบั หลงัจากที่เราก าหนด 

Trigger แลว้เนี่ยมนัจะมเีรื่องของ Action นะครบั ซึ่งเราสามารถก าหนดไดว้่า จะใหม้นัไปเชื่อมตอ่กบั Connectors อะไรได้

บา้งนะครบั เพราะนัน้วนันีม้ีถึง 400 Triggers นะครบั มากถึง 400 Triggers แลว้มี 250 Connectors นะครบั เพราะนัน้ใน

การสรา้งก็ดี หรือในการใชง้านกด็ีเนี่ยนะครบั เรามเีครื่องมือหรือพดูง่ายๆ เรามี Template อยู่แลว้นะครบั ซึ่งเราสามารถที่จะ

ดงึจากตวั Template จากในหนา้ของตวัที่เป็น Application นะครบั Template มาใชง้านไดน้ะครบั  



คราวนีน้ะครบั นอกจากที่เราจะใชเ้ป็นลกัษณะของ Stand Alone แลว้เนี่ยนะครบั เรายงัคงสามารถ เห็นไหมครบั เราจะเลือก

จากตวัที่เป็นหนา้ของตวัที่เป็น Web Browser หรือบน Tablet ก็ไดน้ะครบั หรือบน Smartphone ก็ไดน้ะครบั ซึง่มนั

สามารถพฒันาได ้และที่ส  าคญัคอืมนั Responsive นะครบั ผมเขยีนบนหนา้เว็บ และผมไปเปิดบน Smartphone นะครบั 

บนหนา้เว็บ เขียนกวา้ง เยอะ ขนาดไหนก็ตาม บน Smartphone มนัสามารถปรบัรูปของเราใหเ้องโดยอตัโนมตัินะครบั เพื่อให้

เราสามารถที่จะใชง้านไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ แต่ว่ามนัสามารถเลือกไดน้ะครบั ว่าเราจะพฒันาตวั App นีจ้ากในหนา้ของ 

Smartphone เป็นหลกัหรือหนา้เว็บเป็นหลกันะครบั  

อย่างที่ผมบอกนะครบั เราสามารถที่จะฝังเรื่องของตวั Code Embed ลงไปในตวั...ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของ Microsoft Teams 

เรื่องของ Outlook ไดด้ว้ยนะครบั หลงัจากที่เราพฒันาจากตวัที่เป็น App แลว้เรียบรอ้ยนะครบั และเราก็สามารถ 

Customize ปรบัแตง่จากในตวั SharePoint เองเลยก็ไดน้ะครบั อนันีค้ือตวัเนือ้หาตวัอยา่งนะครบั ของ Dataflows ผมใหดู้

ครา่วๆ ดงันีน้ะครบั เพื่อใหเ้ห็นภาพตรงกนัก็คือว่า เราสามารถน าเขา้ตวั Datasource จากอะไรกไ็ดน้ะครบั SQL Oracle Db2 

SharePoint และก็ผ่านนะครบั ตวักลางที่เป็นตวัที่เป็น Lake Storage Gateway ตรงนีน้ะครบั เพื่อใหเ้ราสามารถที่จะเลือกด ู

และก็จดัการบรหิารนะครบั ซึง่ในตวัของตวัที่เป็น Store Identity เนี่ยนะครบั ใน Microsoft มี Common Data Services 

นะครบั หลายๆ อนั เพื่อใหเ้ราสามารถน าเขา้มาใชง้านได ้และก็ไป Integrate กบั Datasets นะครบั เพื่อส่งออกไป Report 

ผ่าน Power BI ก็ไดน้ะครบั และก็แสดงผลเป็น Dashboard นะครบั นี่คือเว็บตวัอยา่งนะครบั เผ่ือว่าใครจะเขา้ไปเรียนรู ้

เก่ียวกบัเรื่องของ Power Apps นะครบั สามารถเขา้ไปไดท้ี่ https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/ นั่นเอง

นะครบั อนันีก้็สามารถเขา้ไปเรียนรูไ้ด ้ก็จะมีเนือ้หารายละเอียดตา่งๆ นะครบั ซึง่ตรงนีน้ะครบั ทกุคนสามารถดจูากลงิก์

ขา้งล่างไดเ้ลยนะครบั ก็คือสามารถไป Learning Resources ตรงนีไ้ดน้ะครบั ก็จะมีตวัอย่างในการสรา้ง ตวัอยา่งในการเขียน

นะครบั ผมเองกเ็ขา้ไปเรียนจากตรงนีน้ะครบั ก็เลยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช ้Power Apps หรือ Power 

Automate มาเก่ียวขอ้ง 

ยอ้นกลบัมาที่ Power BI นิดหน่ึงครบั Power BI ก็คือการน าเขา้ Sources หลายๆ ส่ือนะครบั และก็ใช ้Power BI เนี่ยนะ

ครบั ในการวิเคราะหแ์ละก็แสดงผลเป็น Dashboard อนันีก้จ็ะคลา้ยๆ กบัท่ีทกุทา่นคุน้เคยต่อการเรียน Power BI มาในบท

ก่อนๆ นะครบั และที่ส  าคญัคือตอ้งบอกอยา่งนีค้รบัว่า วนันีน้ะครบั ในเรื่องของการใช ้Power BI ในการท าเรื่องของ 

Visualization หรือ Dashboard เนี่ย Microsoft เป็นผูน้  าในตลาดนะครบั มาอย่างยาวนานเลยนะครบั ในปี 2019 หรือปี 

2020 เนี่ย ตอนนีเ้ราขึน้มาเป็นระดบัหวัแถวเลยนะครบั เป็นตน้ๆ เลยของการท าเรื่องของ Business Intelligence นะครบั 

นี่ก็คือหนา้ตาหรือตวัอยา่งนะครบั ในการแสดงผลดว้ย Dashboard ผ่าน Power BI ซึง่ Power BI สามารถ Integrate กบั 

Power Apps ก็ได ้Power Automate ก็ไดน้ะครบั และอนันีก้็คอืตวัอยา่งในการแสดงผลตวัที่เป็น Productivity นะครบั 

หรือว่า Production นะครบั สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยไดเ้ลยเนาะ 

คราวนีค้รบั เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเยิน่เยอ้จนเกินไป เราเห็นภาพแลว้นะครบัว่า Power Platform เนี่ยจดัอยูใ่นชดุของ Microsoft 

365 นะครบั ซึง่ Microsoft 365 เนี่ย หลายคนนะครบั ตอ้งบอกอย่างนีค้รบั ไม่ว่าจะเป็น Plan E1 E3 E5 นะครบั หรือวา่เป็น 

https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/%20นั่นเอง
https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/%20นั่นเอง
https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/%20นั่นเอง


Plan Academic ก็จะมีตวัที่เป็น Power Platform อยูด่ว้ยนะครบั ต่างกนัแค่...ถา้สมมติเราอยากจะได ้Feature หรือวา่

เครื่องมือที่มนั Above หรือสงูกวา่นัน้นิดหน่ึงเน่ียนะครบั เราอาจจ าเป็นตอ้งซือ้สิทธ์ิหรือ License เพิ่ม อย่างเช่นตวัที่เป็น 

Power BI นะครบั ถา้เราอยากจะ Publish นะครบั ขึน้ไปสู่บนเวบ็สาธารณะได ้อนันีเ้ราตอ้งมี Pro License นะครบั เดี๋ยวถา้

ยงัไงเนี่ย เราจะมาเขา้ Workshop กนัเลยนะครบั เราจะเริ่มมาท าการสรา้งนะครบั Power Apps กนัก่อนนะครบั ก็ขอ

อนญุาตใหท้กุท่านตดิตามกนัต่อไปในช่วง Session ที่ 2 นะครบั 

เอาล่ะครบั ในช่วงแรกเนี่ย เราไดเ้ห็นเรื่องของที่มาที่ไปแลว้นะครบั ว่า Power Platform คืออะไร คราวนีใ้นบทนีน้ะครบั เรา

จะมาลองท า Workshop กนัดนูะครบั ทกุท่านสามารถที่จะสรา้งตามผมไดเ้ลยนะครบั แนะน าอยา่งนีค้รบั ทกุทา่นอาจจะดสูกั

รอบหน่ึงก่อนก็ไดน้ะครบั และค่อยมา Rerun ดเูพิม่เตมิอีกที ใน App แรกเนี่ย ผมจะลองใหท้กุทา่นตัง้เป็น Current User 

Information มนัก็คือ App ที่มไีวส้  าหรบั...สมมติว่าในองคก์รนะครบั ถา้เกิดสมมติวา่เรา Login ท า Authen อย่างเนี่ยนะ

ครบั หรือว่าการตรวจสอบวา่ใครนะครบั อยู่ในองคก์รเราบา้งเนี่ย เราสามารถสรา้ง App เพื่อใหท้ าการระบตุวัตนในมือถือ หรือ 

Smartphone ไดน้ะครบั 

หลกัการคืออย่างนีน้ะครบั ผมเล่าใหฟั้งก่อนนะ มีขัน้ตอนแบบไหนบา้ง และเดี๋ยวเราจะมาลองสรา้งกนั 1 เลยนะครบั เราก็เขา้

ดว้ยตวัที่เป็น Office 365 นะครบั หรือ Microsoft 365 นั่นเอง ซึ่งผมกม็ีหนา้ของ Microsoft 365 แลว้เรียบรอ้ย ผมขอ

อนญุาตแนะน าใหท้กุทา่นดนูิดหนึ่งนะครบั ว่าส่ิงที่เราจะเจอกนั หรือส่ิงที่เราจะใชง้านกนัเนี่ย มนัคอือะไร ก็คือตวันีน้ะครบั เรา

จะเห็นวา่มนัมีทัง้หมดอยู่ 3 Applications นะครบั ที่อยู่ใน Microsoft 365 ตวัแรกนี่นะครบั มนัคือ Power Apps นั่นเองนะ

ครบั มนัคือ Power Apps ซึง่เดี๋ยวเราจะใชต้วันีน้ะครบั ในการพฒันาหรือสรา้ง App ส่วนตวัที่ 2 เนี่ยคือ Power Automate 

นะครบั เราสามารถเขียนขอ้มลูนะครบั หรือว่าการขออนญุาตนะครบั Approve ต่างๆ เนี่ยในการเขา้อบรม สมัมนา Approve 

เรื่องของเอกสาร Approve เรื่องเงินเดือน ไดท้ัง้หมด ส่วน BI เนี่ย วนันีผ้มคงไม่ไดแ้ตะถงึนะครบั เพราะวา่มนัมี Session ที่

เก่ียวกบัเรื่องของ Power BI เฉพาะอยู่แลว้นะครบั 

เพราะนัน้วนันีค้รบั ส่ิงแรกที่อยากใหด้คูือ เดี๋ยวเราจะมาลองท าอย่างนีค้รบั เราเลือกตวัที่เป็น Power Apps แลว้นะครบั ก็

เหมือนเดิมนะครบั เราก็มาลองดวู่าในหนา้นีเ้ราจะท ายงัไงบา้งนะครบั ผมก็จะใหท้กุท่านนะครบั ไปท่ี Canvas Apps From 

Blank นะครบั ก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดขึน้มาก่อนนะครบั หลงัจากนัน้นะครบั ผมกลบัมาที่หนา้ของ App จรงิๆ เลยนะครบั ผมก็

คลิกที่ Power Apps นะครบั จรงิๆ ทกุท่านสามารถเขา้ใชง้าน Power Apps ไดท้ี่ https://make.powerapps.com นะ

ครบั แต่ถา้เกิดใครมี Microsoft 365 อยู่แลว้ ก็ Login เขา้มาเลยนะครบั เนี่ยครบั หลงัจากที่เรา Login เขา้มานะครบั เราก็

เจอหนา้นีท้ี่เป็น Landing Page นะครบั เรากม็าคลกิที่ ตวัที่เป็น Canvas Apps From Blank นะครบั ผมก็คลิกเปิดนะครบั 

ในต าแหน่งนีเ้ลยนะ Canvas Apps From Blank ตรงนีน้ะครบั ที่ก าลงัขยบัอยู่เนาะ แลว้หนา้นีน้ะครบั ก็จะมใีหเ้ราเลือกว่า 

App ที่เราจะพฒันาเนี่ย จะพฒันาโดย Format นะครบั เป็น Tablet หรือเป็น Phone นะครบั ถา้ผมเลือกเป็น Phone เนี่ย 

Layout กจ็ะเป็นรูปของโทรศพัทน์ะครบั หรือว่าเราจะสามารถเลือกตวัที่เป็น Tablet ก็คือจะเป็นหนา้ Web Browser ใหเ้รา

ไดเ้ลย ในท่ีนีผ้มลองเลือกเป็น Phone แลว้กนันะครบั เราจะมาลองท า Check-in เป็น Information นะครบั ตวัที่เป็น 



Current Data ของพนกังานกนัดนูิดหน่ึง ตรงนีค้รบั เราก็ตัง้ชื่อวา่ App Name ของเรานี่ชื่ออะไร ชื่อตรงนีจ้ะไปมีผลต่อการท่ี

เราดาวนโ์หลด Application จาก Store นะครบั มาใชง้านเนาะ ตรงนีผ้มกเ็ลือกเป็น Information User แลว้กนันะครบั 

User Information นะครบั ผมก็เลือกเป็น User Information Apps แลว้กนันะ พฒันาโดยใช ้Phone เป็นหลกันะครบั ผม

ก็เลือก Create นะครบั เขาก็จะท าการสรา้งขึน้มาใหเ้ราเลยนะครบั เขาก็จะไปท าการ Build ขอ้มลูมาใหน้ะครบั เรากจ็ะได้

ขอ้มลูหรือว่าใหต้วัเป็นลกัษณะวา่ Data มาแลว้เรยีบรอ้ยนะครบั ก็คือมีฟอรม์ส าหรบั Login ตรงนีเ้รากต็อ้งรอนิดหน่ึงนะครบั 

เรว็ชา้ขึน้อยูก่บั Internet นะครบั และก็จะปรากฏหนา้ Welcome to Power Apps Studio นะครบั ก็คือมีหนา้นีไ้วส้  าหรบั

ในการ Edit นะครบั ในการออกแบบ ในการสรา้งนั่นเอง ตรงนีท้กุท่านสามารถกด Skip ไปก่อนไดน้ะครบั แลว้เราก็จะไดต้วัที่

เป็น Preview นะครบั หนา้นีเ้ราเรียกว่าตวัที่เป็น Scene นะครบั เราพรอ้มแลว้ พรอ้มในการท่ีจะออกแบบแลว้เรียบรอ้ย เรามา

ดกูนัอีกนิดหน่ึงนะครบัวา่ ถดัมาคืออะไรนะครบั หลงัจากที่เราคลิกที่ Canvas Apps From Blank แลว้เรยีบรอ้ย อย่างที่ผม

บอกนะครบั เราก็จะได ้Scene มาแลว้เรยีบรอ้ย 

คราวนี ้ส่ิงหน่ึงที่ตอ้งไปเชื่อมต่อคืออะไร เนื่องจากว่า Account นีน้ะครบั จะใชใ้นองคก์ร กค็ืออยากจะรูว้่าคนที่เป็นพนกังานก็

ดีนะครบั ในองคก์รเราเนี่ย ถา้เกดิสมมติ Check-in หรือ Authen แลว้เขาชื่ออะไรบา้ง เราตอ้งไปท าการเชื่อมต่อนะครบั หรือ

ว่าท าตวัที่เป็น Common Data Services เนี่ย ในท่ีนีน้ะครบั เราจะใชต้วัที่เป็น Account ของ 365 เห็นไหมครบั อนันีผ้มก็ท า

ใหด้แูลว้ กค็ือเดี๋ยวเราจะตอ้งเลือกตวัที่เป็น Data นะครบั ตรงนีเ้นาะ แลว้เราก็ไปพิมพค์ าวา่ Office เพื่อท าการดงึ Account 

จากตวัที่เป็น Office 365 นะครบั เพราะฉะนัน้ผมก็ไปครบั ผมกค็ลิกเลือกที่ Data ตรงนีน้ะครบั ซา้ยมือผมขออนุญาตทวนให้

ดตูรงนีน้ิดหน่ึงนะครบั ในต าแหน่งของ Tree View หลงัจากที่เราเปิดตวัที่เป็น Canvas มาแลว้เนี่ยนะครบั ดา้นบนเลยตรงนี ้

เราเรยีกวา่ Tree View นะครบั ก็คือมีไวส้  าหรบัแสดงผลนะครบั ตรงนีก้ระเถิบมาอีกนิดหนึง่นะครบั ก็คือต าแหน่งของตวัที่เป็น 

Insert นะครบั เราสามารถเพิ่มเรื่องของ Button ตา่งๆ ได ้เพิ่มเรือ่งของตวัที่เป็น Input Data ท า Drop-Down Lists พดู

ง่ายๆ เหมือนเราวาด Area ใน Canvas ใน App ของเราเลย และก็มี Data ตวันีน้ะครบั ก็คือเชื่อมต่อกบัตวัที่เป็น 

Datasource นะครบั และก็จะมตีวัที่เป็น Media ตา่งๆ ตรงนีน้ะครบั เราสามารถน าภาพวดิีโอ น าภาพน าเสียงเขา้มาได ้ใน

บทนีน้ะครบั เราก็ท าการเชื่อมต่อกบัตวัที่เป็น Common Data Services ก่อนนะครบั ก็คือผมก็คลิกที่ Data ตรงนีเ้นาะ และ

ผมก็ Search ตรงนีค้รบั เพื่อไปดงึขอ้มลูมา และทีนีผ้มก็พิมพ ์Office แลว้กนันะครบั เราก็จะได ้Office 365 Users Office 

365 Users คืออะไร ก็คือตวัที่เป็น Account ในองคก์รนั่นเอง สมมติวนันีน้ะครบั ผมชื่อชวพงศธรเนาะ มนัก็จะเป็นดเีทล

รายละเอียดของผมนั่นเอง เพราะนัน้ถา้เกิดผมท า App แบบนีใ้นองคก์ร ผมอยากใหท้กุคน Login Authen ใครที่จะใส่ชื่อ 

Email Account Password เขา้ไปเรียบรอ้ย มนักจ็ะแสดงผลตรงนัน้นะครบั เดี๋ยวทา้ยๆ เนี่ยเราจะลองใส่รูปเขา้ไปดดูว้ยก็ได้

นะครบั 

ในท่ีนีผ้มก็เลือกนะครบั Office 365 Users คลิกเขา้ไปเลยนะครบั เขากจ็ะมใีหเ้ลือกว่าตอนนีเ้ราจะ Connect นะครบั กบั

อะไร ผมก็ไปเลือกครบัว่าผมมี User อะไรบา้งนะครบั สมมตวิ่าผมขออนญุาตเลือก User แลว้กนันะครบั ผมก็คลิกเลือกที่ 

User ก็คือ Account ของผมนั่นแหละ ผมก็คลิกเลือกเขา้ไป เขากท็ าการเชื่อมต่อนะครบั หรือวา่ไปเชื่อมโยงกบัตวั Account 

เหน็ไหมครบั ตวั Account ตรงนีก้็จะปรากฏขึน้ หลงัจากนัน้นะครบั ผมก็แค่ท าอะไรต่อ กลบัมาดตูรงนีน้ิดหน่ึงนะครบั ผม



เลือกตวั Account เรียบรอ้ยนะครบั จากสิ่งที่ทกุท่านเห็นแลว้เรยีบรอ้ยเนี่ยนะครบั ผมกจ็ะมเีรื่องของตวัที่เป็นเครื่องมือนะครบั 

ผมก็สามารถที่จะมาเชื่อมต่อได ้เชื่อมโยงได ้ในท่ีนีน้ะครบั เดี๋ยวเราจะมาลองวาดกนัดกู่อนนิดหน่ึงนะครบัว่า App ตรงนีเ้ราจะ

ใชอ้ะไรบา้งนะครบั ดนูะครบั เราสามารถที่จะมาเชื่อมต่อไดน้ะครบั ว่าเราจะใชอ้ะไรบา้ง ผมก็กลบัมาที่หนา้ App ของผมก่อน

นะครบั ผมก็ลองมา Modify ก่อนว่าผมจะท าอะไรบา้ง อนัดบัแรกผมก็ใส่ Insert ก่อนครบั และผมก็เลือก Label มานะครบั 

Label ขา้งบนกค็ือเป็น Label ในการเขยีนนั่นเองนะครบั ผมก็เลือก Label มา หลงัจากนัน้ผมก็จดัวางใหส้วยงามนะครบั แบบ

นีเ้ลยนะครบั ง่ายๆ ดือ้ๆ แบบนีเ้ลยนะครบั ตรงนีผ้มก็อาจจะแกไ้ข Text มมุขวาเนี่ยนะครบั เราเลือก Label กจ็ะเป็นเนือ้หา 

Properties ของ Label นะครบั ผมก็เลือก Label ตรงนีเ้ป็น...สมมตินะครบั Current แลว้กนันะ Current Information 

User แค่นี ้ผมสามารถนะครบั เลือกตวัหนงัสือ ผมสามารถใส่ตวัหนงัสือที่เป็นตวัหนาไดน้ะครบั ผมเลือกสีไดน้ะครบั ผมเลือก

สีไดว้่า Color ผมจะสีอะไรนะครบั ผมก็มาลองไล่ดนูะครบัว่า ผมอยากจะใหสี้กรอบเป็นสีอะไรนะครบั ตวัขอ้มลูเป็นสีอะไรบา้ง

นะครบั ผมก็ลองดนูิดหนึง่นะครบั ผมก็ลองมีเป็นลกัษณะของปรบัสีนิดหน่ึงนะครบั ว่าอยากใชสี้อะไรบา้งนะครบั ผมก็ลอง

เลือกด ูสมมตเิอาเป็นสีน า้เงินน่ีแลว้กนันะครบั เห็นไหม หวักจ็ะเป็นสีน า้เงินนะครบั สมมติผมเลือกเป็นสีน า้เงิน ตวัหนงัสือผม

เป็นสีอะไรนะครบั สมมติวา่ผมเลือกเป็น Text สีเหลืองนะครบั และก็เป็น Text ตวัหนาไหมนะครบั หรือว่าอะไรก็ตามนะครบั 

ตรงนีเ้ราก็สามารถก าหนดไดน้ะครบั ก าหนด Position ได ้ก าหนด Border กรอบไดน้ะครบั จะเอาเป็นเสน้ปะ เสน้เดี่ยวอะไรก็

แลว้แต่เรานะครบั และก็สีเนี่ยนะครบั Color จะเป็นยงัไงก็ลองปรบัใหด้ดูีนิดหนึง่นะครบั ตวัหนงัสือเล็กไป ผมสามารถเปล่ียน 

Size ตวัหนงัสือนะครบั อย่างกรณีนีน้ะ ผมใส่สกั 24 แลว้กนัเนาะ ตวัหนงัสือกจ็ะใหญ่ขึน้นะครบั แลว้ก็เป็น Bold นิดหน่ึงนะ

ครบั ตวัหนงัสือกจ็ะหนาขึน้ เนี่ยครบั เรากจ็ะไดเ้นือ้หาขา้งหนา้มาแลว้เล็กนอ้ยครา่วๆ  

หลงัจากนัน้นะครบั เราก็ตอ้งมานั่งออกแบบวา่ตวัหนา้นีข้องเราเนี่ย ตอ้งมีรายละเอยีดอะไรบา้ง ผมก็ลองเลือก Insert ครบั 

และผมก็ลองเลือกที่เป็น Image นะครบั ก็มีรูปภาพ ผมอยากใหแ้สดงผลรูปภาพดว้ย ผมกใ็ส่รูปภาพเขา้มาก่อนแบบนีน้ะครบั 

เรากจ็ะสามารถไดต้วั Layout ของ Application เราแลว้ คราวนีเ้รามีอะไรอีกในตวั Account ของเราล่ะ เราก็ตอ้งเลือก 

Insert ครบั และผมกใ็ส่ Label มาสกันิดหนึง่ ผมก็เลือก Label มาใหม่ ตรงนีผ้มก็สามารถเลือกเป็น Full Name อยา่งนีน้ะ

ครบั ผมก็ตัง้ชื่อเป็น Full Name นะครบั ก็เป็นชื่อของเรานั่นเองนะครบั มนัก็แสดงผลชื่อนะครบั และผมก็เลือกมาอีกนะครบั ก็

อาจจะเป็น Last Name หรือ Email ก็ไดน้ะครบั สมมตติรงนีน้ะ ผมก็สามารถ Copy นะครบั และก็ลากมาวาง ตรงนีผ้มก็

อาจจะท าเป็น Email นะครบั อยา่งนีน้ะครบั และกเ็ห็นไหมครบั เราสามารถปรบัแตง่ ย่อ ยืด ลด หด ขยาย อนันีค้ือหนา้ของ 

Layout ของ Smartphone เนาะ 

คราวนีพ้อเราเลือกมาเสรจ็แลว้เรามาลองดนูิดหน่ึงวา่เรามีอะไรอีก มี Manager Name ถา้เกิดในกรณีที่ใครท าเรื่องของ Org-

Chart ไวน้ะครบั กจ็ะมเีรื่องของ Manager เขา้มาเก่ียวขอ้งก็ไดน้ะครบั ในท่ีนีผ้มลองเอา Full Name กบั Email แลว้กนั และ

ก็มีรูปภาพนะครบั หลงัจากนัน้นะครบั ส่ิงที่เราตอ้งท าคือเราก็ตอ้งมานั่งก าหนดนะครบั เรื่องของชื่อนะครบั ต่างๆ ว่าเราจะให้

มนั Integrate กบัอะไรนะครบั โดยที่เราจะมาก าหนดว่าตวั Text เนี่ยนะครบั Key in ที่เราใชเ้นี่ยนะครบั มนัคืออะไรบา้ง ผมก็

ตอ้งไปเลือก Text มาครบั ดตูรงนีเ้นาะ ผมก็ไป Insert เหมือนเดมินะครบั แต่ผมเลือกเป็น Text แลว้กนัเนาะ เป็น Text 

Input นะครบั ผมก็จะเล่ือน Text Input มาแบบนีน้ะครบั และผมก็ก าหนด Text Input ของผมเนี่ยนะครบั เป็นชื่อนะครบั 



ตรงนีก้็อาจจะก าหนดเป็น Text Input ปกติ และก็ในต าแหน่งนีค้รบั ผมก็ใช ้User นะครบั ก็คือก าหนดแลว้วา่ User= ดตูรงนี ้

เนาะ เนี่ยผมเขยีนใหแ้ลว้นะครบั เป็น User().FullName เนาะ เราก็ตอ้งมาใชเ้ป็นเหมือนกนักค็ือ User().FullName เนี่ย

ครบั เขากจ็ะโชวช์ื่อมาให ้เห็นไหมครบั ก็จะเป็นชื่อผม ซึง่อยูใ่นตวั 365 นะครบั มนัก็แสดงผลชื่อมาใหเ้ลย เช่นเดียวกนันะครบั 

ตรงนีผ้มก็สามารถที่จะเพิม่ โดยการ Insert เนาะ และก็เลือก Text เหมือนเดมินะครบั เป็น Text Input อีกสกัอนัหนึ่งนะครบั 

และผมก็เลือกมาอยา่งนีเ้นาะ และผมก็วาง Area ใหต้รงที่...เราจดัไดน้ะครบั เราจดัได ้และผมกเ็ปล่ียนนะครบั ของตวัที่เป็นชื่อ

ตรงนีก้็เป็น User เหมือนเดิมนะครบั และก็ตามดว้ย Email อยา่งนีน้ะ ผมมี Email ไหม ผมก็ใส่ Email นะครบั User(). เราก็

จะมี Email เห็นไหมครบั เพราะว่าขา้งบนเราเลือกมาว่ามี Full Name Label นะครบั เราก็เลือก Email ครบั เขาก็จะแสดงผล 

Email ใหน้ะครบั ในต าแหน่งของขอ้มลูตรงนีเ้ห็นไหมครบั เขาก็จะเอา Email เรามาใส่ คราวนีล้องแค่นีก้่อนเนาะ ผมลองกด 

Run ครบั หรือ Play ขา้งบน เนี่ยครบั นี่คือหนา้ตาของเรา โดยที่เราก็จะไดช้ื่อมาเห็นไหมครบั คือชื่อที่เราไป Get จากตวัที่เป็น 

Account ของ 365 และก็มี Email คราวนีถ้า้เกดิตรงนีผ้มไปเชื่อมต่อกบัรูปดว้ยนะครบั ตรงนีผ้มขออนญุาตกด Esc ออกมา

ก่อนเนาะ ตรงนีน้ะครบั ผมกเ็ลือกที่ Image นะครบั ของเดิมเนี่ยเขาจะเลือกวา่ Sample Image เห็นไหมครบั ผมก็ใช้

เหมือนเดิมนะครบั เป็น Image นะครบั มนัชื่อวา่ Image1 เพราะมาจากไหน ดตูรงนีน้ะครบั ตรง Image เนี่ยนะครบั มนัถกู

ตัง้ชื่อถกูไหมครบั ผมกเ็ลือกเป็น Image1 แลว้กนัเนาะ เดี๋ยวขอใหด้นูิดหน่ึงนะครบั กเ็ป็น Image1 นะครบั เดี๋ยวผมขอ

อนญุาตตัง้ชื่อก่อนแลว้กนันะ เมื่อกีผ้มลืมตัง้ชื่อเนาะ เรามาลองดนูิดหน่ึงวา่เราตัง้ชื่ออะไรบา้งนะครบั คือถา้เกิดมี Manager 

เรากใ็ช ้Manager ไดน้ะครบั คราวนีต้รง Image ตรงนีค้รบั เราตัง้ชื่อตรง Advanced เนี่ยนะครบั 1 เลยก็คือเราก าหนดชื่อนะ

ครบั ว่าเราจะใหเ้ป็นอะไรนะครบั ก็คือใช ้Username ใช ้User() เหมือนเดิมนะครบั .image นะครบั และก็ที่เหลือเนี่ย เราก็

สามารถมาก าหนดได ้ในท่ีนีผ้มกก็ลบัไปท่ี App เหมือนเดิมเนาะ ผมก็เลือกตรงนีน้ะครบั ของเดิมเป็น Image และกเ็ป็น 

Sample Image ถกูไหมครบั เราก็เลือกเป็น User() แบบนีเ้ลยนะครบั .image ( User().image ) แบบนีน้ะครบั ถา้เรามีรูป

อยู่นะครบั เขาก็จะไปดงึรูปมาจาก Account ของเรานะครบั เราสามารถยืด ลด หด ขยาย ตรงนีไ้ดเ้ลยนะครบั เราก็จะ

สามารถสรา้ง Application ไดแ้ลว้ แต่คราวนีเ้ราอาจจะท าใหส้วยนิดหนึ่งนะครบั ผมอาจจะปรบั Layout ลงมานดิหนึ่งนะ

ครบั นี่คือ Email เหมือนเราท า Batch พนกังานนะครบั ก็คือถา้เกิดใคร Login อนันีค้ือท าใหด้วูา่ไปดงึ Data จาก 365 มานะ

ครบั ผมก็เลือกเรยีบรอ้ยอยา่งนีน้ะครบั และผมก็ปรบั Image ใหม้นัดดูีนิดหนึ่งอย่างนีน้ะครบั ประเด็นคือ Image เนี่ยเขา

อาจจะไม่สวยเท่าไหร ่เรากม็าลองดนูิดหน่ึงนะครบั วา่ตวั Position เนี่ยครบั Size มนัเท่าไหร ่สมมติว่าผมตัง้ Size Image 

ตรงนีใ้หเ้ป็นส่ีเหล่ียมจตัรุสันะครบั ผมก็เลือกขนาดไซสต์รงนีเ้ป็นสกั 400 แลว้กนันะครบั กวา้งก็ 400 เหมือนกนันะครบั อนันี้

นะ เราก็จะไดรู้ปมาแลว้ครบั ก็คอื 400 เห็นไหมครบั ตวั Display เนี่ย แต่ปกติเดี๋ยวนีน้ะครบั รูปพวกนีเ้ขาแสดงผลไม่ใช่แค่

ส่ีเหล่ียม มนัจะเป็นกลมๆ เราก็สามารถออกแบบไดน้ะครบั วิธีการคือผมก็สามารถไปท่ี Advanced เนาะ ตรงนีเ้นาะ Tab 

Advanced นะครบั และผม Scroll ลงมานะครบั จะเจอค าว่า More Options นะครบั อยู่ที่ขา้งล่างเนี่ยนะครบั More 

Options ผมก็สามารถคลกิ More Options นะครบั และก็ Scroll ลงมานะครบั เรากจ็ะเจอตวัที่เราเรียกว่า Degree นะครบั 

หรือว่า Radius นั่นเองนะครบั ตรงนีเ้นาะ ดตูรงนีน้ะครบั มนัก็คือเป็นลกัษณะของ Radius กค็ือองศา ประเด็นคืออย่างนีค้รบั 

ในต าแหน่งของรูปผมเนี่ยนะครบั ตรงนีน้ะ เดี๋ยวผมตกีรอบใหด้นูะครบั สีแดงนี่แลว้กนัเนาะ ตรงเนี่ยนี่คือครึง่หน่ึงของ 400 ถกู

ไหมครบั มนัเปรียบเหมือนเป็นลกัษณะของเครื่องมือนะครบั ก็คือ 400 กบั 400 กค็ือ 200 เห็นภาพตรงนีน้ะครบั ที่ผมก าลงัตี



กรอบใหด้เูนี่ย ถา้ผมอยากจะเปล่ียนใหม้นัเป็นลกัษณะของ Curve วงกลม ผมก็ตอ้งมาเลือกตรงนีค้รบั ตวั Radius นะครบั ดู

นะ Top Left ก็คือดา้นบนซา้ยตรงเนี่ยครบั ผมกเ็ปล่ียนตรงนีจ้าก 0 เนาะ เป็น 200 นะครบั ตรงนีเ้นาะเป็น 200 เห็นไหมครบั 

ภาพก็จะ Curve ลงมา ผมก็ปรบัอีกนะครบั Radius Top Right เป็น 200 เหมือนเดิมนะครบั เป็น 200 เหมือนกนัแบบนี ้เห็น

ไหมครบั เขากจ็ะเป็น Curve ลงมาแลว้ เพราะฉะนัน้เหมือน Batch พนกังานทกุคนนะครบั เดี๋ยวนีเ้ราเป็นกลมๆ เนาะ จรงิๆ 

เอาแค่นีก้็พอนะ สมมติผม Play ดนูะครบั มนัก็สามารถเป็น Curve แบบนีไ้ด ้แต่วา่มนัก็ดไูม่ดีนะครบั เราก็มาปรบัใหม้นัเป็น 

200 เหมือนกนัใหห้มดเลยนะครบั อย่างนีน้ะ ผมกเ็ลือกมา 200 และก็อนันีก้็อีก 200 นะครบั เนี่ยครบั มนัก็จะเป็นกลมแลว้

เห็นไหมครบั อนันีเ้หมือน Batch พนกังานเลยกค็ือ Current Information User ผมลอง Play ดนูะครบั ผมก็จะได ้

Account แลว้ ถา้เกิดสมมติผมท า Login เพื่อให ้User หรือใครก็ตามที่ Login เขา้มา แสดงขอ้มลูดว้ย แสดง Email ดว้ย 

และแสดงรูปดว้ย มนัก็แสดงแบบนี ้ซึ่งขอ้มลูตรงนีไ้ปดงึจากตวัที่เป็น Account ที่เรา Login ไวแ้ลว้นะครบั ก็คือต าแหน่งนีค้รบั 

ผม Login ไวแ้ลว้ เนี่ยนะครบัผม Login นี่คือรูปของผมเห็นไหมครบั นี่คือ Email Account ของผมนะครบั และก็มีชื่อของผม

อยู่ตรงนีน้ะครบั เพราะนัน้มนัก็ดงึมานะครบั อนันีเ้ป็น App ง่ายๆ App แรกที่เราสรา้งตวัที่เป็น App ส าหรบัในการท าจากตวัที่

เป็น Power Apps ก็คือเราเปิด Canvas แรกๆ ขึน้มาเลยนะครบั โดยที่เรายงัไม่ตอ้งไป Integrate กบัอะไรทัง้สิน้นะครบั และ

เราก็แค่ดงึตวั User Account เขา้มานะครบั 

เสรจ็แลว้เรยีบรอ้ย ผมขออนญุาตกด File นะครบั Save นดิหนึ่งนะครบั คราวนีด้ตูรงนีน้ะครบั ในต าแหน่งของการ Save เนี่ย

ครบั ตรงนีค้ือชื่อที่จะแสดงผลบน Application เดี๋ยวเวลาที่ผมโหลดจากมือถือนะครบั เขา้มาใชง้าน โหลด Power Apps 

จากมือถือ ถา้ผม Login ดว้ย User Account เราจะมี App ที่เราก าหนดหรือ App ที่เราท าไวเ้นี่ยอยู่ในมือถือดว้ยนะครบั 

เพราะนัน้ผมกต็ัง้ชื่อเป็น User นะครบั หรือว่า...อย่างนีน้ะครบั ผมแกไ้ขนะเป็น Current Information Apps แลว้กนันะครบั 

เอาสีเขยีวๆ แลว้กนันะครบั และผมก็เลือก Icon ตรงนีไ้ดน้ะครบั ผมเปล่ียน Icon นะครบั ผมไป Browse Icon เพิม่เตมิก็ได้

นะ Icon เนี่ยตอ้งมีความกวา้งสงูเนี่ยประมาณ 245px นะครบั ผมก็ลองเลือก Icon ที่เขาใหม้าเลยแลว้กนันะครบั ก็ลองดนูิด

หน่ึง น่ีแลว้กนันะครบั ที่เป็นรูปคนอย่างนี ้น่ีครบั App ผมกจ็ะมีประมาณนี ้และตรงนีผ้มก็อาจจะเขียน Description ว่า 

“Apps แสดงขอ้มลูของ User ในมือถือ” นี่นะครบั แค่นี ้และผมก็แค่ Save เลยครบั ไปท่ี Save นะครบั เขากจ็ะใหเ้ราตัง้ชื่อนะ

ครบั เราจะ Save บน Cloud หรือว่า Save ไวบ้นคอมพิวเตอรน์ี่กไ็ดน้ะครบั ผมขออนญุาต Save ไวบ้นคอมพวิเตอรก์็ไดน้ะ

ครบั หรือ Save บน Cloud กแ็ลว้แต่เรานะครบั เราจะไดท้ างานได ้แลว้แต่เรานะครบั ในท่ีนีก้็เอาไวบ้น Cloud ก็ไดค้รบั เราจะ

ไดไ้ปเปิดเครื่องไหนก็ได ้ผมก็กด Save เลยแบบนีน้ะครบั เราก็จะได ้App แรกของเราแลว้นะครบั พรอ้มที่จะเอาไปใชพ้ฒันา 

แลว้ App ตวันีย้งัไม่ตอ้งแชรก์็ไดน้ะครบั App ตวันีถ้กู Build เมื่อวนัท่ีนะครบั 23 เดือน 11 เนาะ และถา้เกิดสมมติวา่เราอยาก

แชรเ์ราก็กด Share เลยนะครบั App นีก้็จะสามารถใหก้บัเพื่อนในองคก์รโหลดใชง้านไดน้ะครบั นี่คือ App แรก เป็น 

Standard App ในการพฒันาจาก Power Apps นะครบั ผมขออนญุาตกลบัมาที่หนา้ของตวั Power Apps อกีทีหน่ึงนะครบั 

คราวนีใ้น App ถดัไปนะครบั เดี๋ยวเราจะมาลองสรา้ง App ตวัที่เป็น...ค่อนขา้งซบัซอ้นมากกวา่นีข้ึน้ไปนิดหนึ่งนะครบั เอาล่ะ

ครบั ทกุท่านครบั ก็จบกนัไปแลว้ส าหรบั App แรกนะครบั ที่เป็น Get Current Information Apps นะครบั ก็คือ App เมื่อกี ้

นีเ้ราแค่สรา้งโดยการเปิดตวัที่เป็น Power Apps นะครบั เรากเ็ลือก Canvas มา และก็ไป Search ตวัที่เป็น 365 User 



Account เขา้มานะครบั และเราก็วาดตวัที่เป็น Layout ตา่งๆ ไมว่่าจะเป็น Label นะครบั ก็คือขอ้ความตา่งๆ เราสามารถใส่

ไปได ้และก็ Text Input นะครบั เราก็สามารถที่จะใหม้นัแสดงผล คราวนีเ้ราจะมาลองเพิ่มความยุง่ยากของ App ขึน้อีกนดิ

หน่ึง ใน App ที่ 2 เนี่ยนะครบั ผมจะแนะน าใหท้กุทา่นลองสรา้ง App แปลภาษาแลว้กนัเนาะ วา่มนัสามารถแปลยงัไง เรา

อาจจะเคยเห็น App บางตวัที่เราโหลดผ่าน Store นะครบั เช่น App Store หรือ Play Store นะครบั ว่าเราก็จ าเป็นตอ้งใช้

เนาะ เวลาที่เราแปลภาษาอะไรไม่ไดอ้ะไรอย่างเนี่ยนะครบั มนัก็จะมีเรื่องของการใชง้านเขา้มาเก่ียวขอ้ง เดี๋ยวเราจะมาลองดู

นะครบั ว่า App แปลภาษาเนี่ย เราก็พฒันาเองไดน้ะ เราใส่รูปของเราเองได ้เราใส่ค าของเราเองเลยก็ไดน้ะครบั 

คราวนีใ้น App ที่ 2 นะครบั ผมกข็ออนญุาตนะครบั เริ่มเลยแลว้กนัเนาะ เราจะมาลองสรา้ง App แปลภาษากนัดแูลว้กนันะ

ครบั ดงันีค้รบั เหมือนเดมิ เรากก็ลบัไปท่ีหนา้ของตวัที่เป็น Power Apps นะครบั พอเรากลบัมาที่หนา้ของ Power Apps เสรจ็

แลว้นะครบั เราก็เปิดตวัที่เป็น Create Canvas นะครบั ก็คือ Canvas App From Blank เหมือนเดิมนะครบั ผมขออนญุาต

กลบัมาที่หนา้ของตวั App แปลภาษาของผมนะครบั กค็ือกลบัมาที่หนา้นีเ้นาะ คราวนีเ้ราจะไป App ที่ 2 เนาะ ผมก็ Create 

นะครบั เหมือนเดิมเนาะ อยา่งนีน้ะครบั เรากเ็ลือกตวัที่เป็น Canvas Blank นะครบั เหมอืนเดมิเนาะ 

เหมือนเดิมครบั ผมจะใชใ้น Smartphone นะครบั ผมก็เลือกที่ Phone เหมือนเดิมก่อนเนาะ และตรงนีผ้มกเ็ลือกเป็น App 

แปลภาษา Translator Apps แลว้กนันะครบั ผมตัง้ชื่อเป็น Translator Apps นะครบั และผมก็กด Create ครบั เหมือนเดิม

เลยเนาะ เขาก็ท าการ Build นะครบั ตรงนีก้็รอนิดหน่ึงนะครบั เขาก็จะท าการ Build หรือสรา้งตวัที่เป็นหนา้ Canvas มาให ้ให้

เราพรอ้มที่จะใชง้านกบัตวั App แปลภาษานะครบั 

คราวนีใ้นส่ิงหน่ึงที่เราตอ้งท าคืออะไรนะครบั เดี๋ยวผมขออนญุาต Reference ใหด้แูลว้กนันะครบั ผมท าสไลดไ์วใ้หด้แูลว้ดว้ย

นะครบั อนัดบัแรกคือตรงนีน้ะครบั ผมก็เปิดใหด้นูิดหน่ึงว่าในส่วนของตวั App แปลภาษาเนี่ย ส่ิงที่เราตอ้งท าคือ... เราก็ตอ้ง

เปิดมาแลว้เรยีบรอ้ยที่ Scene 1 นะครบั เรากต็อ้งไปท าการ Search เหมือนเดิมนะครบั ว่าเราจะใช ้Data อะไรหรือ 

Common Data Services เห็นไหมครบั เมื่อกีน้ี ้App แรกเราใชต้วัที่เป็น 365 Account คราวนีใ้น App แปลภาษาเนี่ยนะ

ครบั ประเด็นก็คือว่าใน Microsoft นะครบั เรากจ็ะมตีวัที่เป็น Microsoft Translator อยู่ดว้ยเหมือนกนันะครบั เพราะฉะนัน้

ผมลองไปที่สไลดข์องเรานะครบั หรือว่าตวัหนา้ App ของเราเนาะ เหมือนเดมินะครบั ผมเปิด Canvas มาแลว้เรียบรอ้ย ผมก็

แค่เลือกตวัที่เป็น Data นะครบั เพื่อท าการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงกบัตวัที่เป็น Common Data Services ใน Data ตรงนีผ้มก็

อาศยัเครื่องมือ Template หรือว่าเครื่องมือของ Engine หลงับา้นท่ีมีให ้ผมก็พิมพน์ะครบั Microsoft Trans... นะครบั และ

เรากจ็ะเจอตรงนีค้รบั มีใหเ้ลือก 2 อย่างนะครบั ก็คือจะมีรูปหลอดไฟดว้ยนะครบั มี Microsoft Translator นะครบั กบัตวั 

Microsoft Translator V2 ตวั Microsoft Translator อนัเนี่ยนะครบั มนัคือของฟรี อนัแรกเลยครบัท่ีไม่มี V ไม่มีอะไร

ทัง้สิน้นะครบั ส่วน Microsoft Translator V2 เนี่ย อนันีเ้ป็น Premium นะครบั ตอ้งเสียตงัคน์ิดหน่ึง มนัอาจจะมี Feature 

อื่นๆ เช่นเขยีนไดน้ะครบั และก็เขยีนเสรจ็ยกกลอ้งส่องเพื่อใหม้นัแปลเองอยา่งเนี่ยก็ไดน้ะครบั แต่วา่ตวั Microsoft 

Translator V2 เนี่ยนะครบั มนัจะตอ้งจ่ายตงัค ์ระดบัเทพอย่างเรานะครบั เราก็จะใชต้วัฟรีแทน ตวั Microsoft Translator 

อนัแรกเนี่ยนะครบั เราสามารถแปลไดว้นัละ 150 ครัง้นะครบั เพราะนัน้ถา้เกดิเราแปลไม่เกินกใ็ชต้วับนดีกว่าเนาะ เพราะนัน้



ผมก็เลือกนะครบั เป็น Microsoft Translator อนับนนะครบั ผมก็คลิกครบั เขากจ็ะท าการ Connect นะครบั ตรงนีเ้นาะ เขา

ก็บอกวา่ Microsoft Translator นะครบั และกจ็ะมี Subscription Key ขวามือเห็นไหมครบั ตรงนีไ้ม่ตอ้งใส่ Subscription 

Key นะครบั เราสามารถกด Connect ไดเ้ลยนะครบั ผมก็กด Connect ไป ตวั Power Apps เองก็จะไปเชื่อมต่อหรือ 

Integrate กบัตวั Connecter ที่ชื่อว่า Microsoft Translator นะครบั คราวนีพ้อเราไดม้าแลว้ สงัเกตนะครบั เขาก็จะบอก

เลยวา่ In your app เนี่ยตอนนี ้มนัไดท้ าการ Connect กบัตวั Microsoft Translator แลว้นะครบั ส่ิงที่เราตอ้งท าเพิ่มคือ

อะไร เรามาดสูไลดก์นันิดหนึ่ง ส่ิงที่เราตอ้งท าเพิ่มนะครบั ก็คือตอนนีเ้รา Integrate แลว้เรียบรอ้ยเนาะ หลงัจากนัน้นะครบั 

เห็นไหมครบั เมื่อกีน้ีผ้มท าใหด้แูลว้นะครบั เรากค็ือมี By pass subscription เลยเนาะ ส่ิงที่เราตอ้งท าคือ เราก็ตอ้งท าการ 

Add เขา้มาก่อน เหมือนเดมิเลยนะครบั เรากต็อ้งมาสรา้ง Canvas ของเรา เช่น เราท า Label มาแลว้นะครบั เราใส่ Input 

Text Input เขา้มานะครบั ในท่ีนีผ้มก็ไปเหมือนเดิมครบั กเ็ลือกเป็น Insert เนาะ Label นะครบั และผมก็เลือก Label มา

เนาะ ตรงนีผ้มก็จดัเรียงใหส้วยงามนะครบั ยืด ลด หด ขยาย ใหเ้ตม็ที่ แลว้ผมก็พิมพต์รงนีค้รบั ตรง Text Properties เนี่ยนะ

ครบั ผมก็เลยเป็นว่า App แปลภาษาแลว้กนั เอาภาษาไทยบา้งก็ไดน้ะครบั “แอพแปลภาษาของเราเอง” อย่างนีน้ะครบั เราก็

จะไดช้ื่อว่า “แอพแปลภาษาของเราเอง” เปล่ียนตวัหนงัสือนิดหน่ึงนะครบั สกั 24 ก็ไดค้รบั เป็น 24 อย่างนีน้ะครบั เราก็จะได้

เป็น Front 24 เนาะ ใส่ตวัหนานดิหนึ่งนะครบั โอเคไหม เราจดัใหม้นักึ่งกลางไหม ขึน้อยูก่บัเรานะครบั และก็ก าหนดนะครบั 

ใหม้นัมีสีอะไรนะครบั ผมก็เลือกสี...สมมติผมเลือกเป็นสีน า้เงินเขม้แลว้กนันะครบั อยา่งนีน้ะครบั ตวัหนงัสือผมเป็นสีน า้เงิน

เขม้ Background นะครบั หรือวา่ตวัที่เป็น Layout ขา้งหลงัเนี่ยนะครบั ผมก็เปล่ียน Layout Background นิดหน่ึงเป็นสี

อะไรดีล่ะ แปลภาษาจะเป็นสีออกเทาๆ ครมีๆ ฟ้าๆ แลว้กนัเนาะ อย่างนี ้กข็ึน้อยู่กบัการออกแบบนะครบั หลงัจากนัน้ พอเราได้

แลว้เรียบรอ้ย ส่ิงที่ตอ้งท าคือ Input Text กค็ือเพื่อใหเ้ราพมิพข์อ้มลูขอ้ความเขา้ไปนะครบั ในท่ีนีผ้มกลบัมาตรงนีน้ะครบั เราก็

จะสงัเกตเห็นว่ามนัก็จะมีเรื่องของ Input เราตอ้งใส่ Text Input เขา้ไปนะครบั ผมกก็ลบัมาที่หนา้ App ของเรานะครบั ผมก็

เลือก Insert เนาะ Text นะครบั Text ตรงนีน้ะครบั มนัก็จะมี Text Input เห็นไหมครบั หรือเราจะคลิกที่ตรง Input ตรงนีก้็

ได ้มนัก็คือ Text Input เหมือนกนั เพราะนัน้มนัมีใหเ้ลือก 2 ฝ่ังนะครบั เราจะเลือกจากตวั Input ปกตกิ็คือ Text Input หรือ

จะเลือกจาก Text เองก็ไดน้ะครบั ก็จะมี Text Input เหมือนกนันะครบั ในท่ีนีผ้มก็เลือกเป็น Text Input เพื่อที่จะใหเ้รากรอก

นะครบั ขอ้ความไวส้ าหรบัท่ีเราพมิพต์วัหนงัสือเขา้ไปนั่นเองนะครบั ผมก็เลือกมาเสรจ็แลว้ และก็ผมก็จดัใหด้ีนะครบั จดัใหอ้ยู่

กึ่งกลางแบบนีก้็ไดน้ะครบั และเราก็ตัง้ชื่อนิดหน่ึงนะครบั เราก็ตัง้ชื่อ Default ของตวั Text Input เนี่ยเพื่อใหใ้ชใ้นการอา้งอิง

ค าสั่งนะครบั ในท่ีนีผ้มก็ตัง้เป็น txtSource เหน็ไหมครบั ผมก็จะตัง้ชื่อเป็น txtSource นะครบั ผมก็ไปคลิกเลยนะครบั ก็คือ

ชื่อตรงนีน้ะครบั ใหเ้ป็น txtSource ผมกต็ัง้ชื่อนะครบั เป็น Text Input เนี่ยไม่เอา เอาเป็น TextSource แทนนะครบั ก็ได้

แลว้ชื่อ TextSource ผมกด Enter ไดเ้ลยนะครบั เพราะฉะนัน้ตรง Text Input 1 เนี่ยนะครบั ก็จะเปล่ียนชื่อเป็น 

TextSource เห็นไหมครบั หรือเราจะแกไ้ขเป็น txtSource แบบในตวัอย่างที่ผมเตรียมไวใ้หก้็ไดน้ะครบั สัน้ดีนะครบั ผมก็

เปล่ียนมาเป็น txt แลว้กนันะครบั ตาม Camel Capital นะครบั txtSource เพราะนัน้ช่องตรงนีข้องผมจะชื่อวา่ txtSource 

นะครบั เราได ้txtSource แลว้ หลงัจากนัน้นะครบั เราจะท าอะไรต่อไป เรามาดนูิดหน่ึง ผมก็ตอ้งออกแบบอีกโดยการใช ้Drop 

Down Drop Down ในท่ีนีค้ืออะไร คือผมจะเอาภาษาที่ Text Input เมื่อกีน้ีก้็คือ txtSource ที่ผมพิมพเ์ขา้ไป สมมติผม

พิมพค์ าว่า Good afternoon มนัก็ตอ้งมใีหเ้ราเลือกว่าเราจะแปล Good afternoon เป็นภาษาอะไรถกูตอ้งไหมครบั ในนี้



เรากจ็ะใส่เป็นค าว่า Drop Down นะครบั ก็คือเพื่อใหเ้รามีตวัเลือกนั่นเองนะครบั ในท่ีนีผ้มกใ็ส่ Drop Down และผมก็จะตัง้

ชื่อเป็นวา่ ddLanguage เห็นไหมครบั อย่างนีเ้นาะ ผมก็จะเลือกนะ ผมก็มาครบั และคลกิที่ Insert เหมือนเดิมนะครบั คลิกที่ 

Insert และต าแหน่งนีผ้มกเ็ลือก Input เป็น Drop Down นะครบั ผมก็จะเลือกที่ Drop Down นะครบั รอสกัครูน่ะครบั พอ

ผมได ้Drop Down มา ผมกจ็ดัเรียง Layout ใหส้วยงามนะครบั และผมก็ตัง้ตรงชื่อของตวั Drop Down เนี่ยครบั เป็น 

ddLanguage แลว้กนั อยา่งนีน้ะครบั dd มาจากค าว่า Drop Down นะครบั และก็ language ก็คือเปลี่ยนภาษานั่นเอง ผมก็

กด Enter เลยครบั เพราะฉะนัน้ Drop Down 1 ของผมกจ็ะเปล่ียนชื่อเป็น ddLanguage เห็นภาพนะครบั เนี่ยครบั ผมกจ็ะ

ไดช้ื่อแลว้ ไหนผมลองรนัใหด้นูะครบั ผมลองคลิก Play ตรงนีน้ะครบั ในต าแหน่งของ Preview นั่นเอง ผมก็จะไดแ้ลว้เห็นไหม

ครบั แต่ว่าตอนนีม้นัยงัเป็น 1 2 3 อยู่ มนัยงัไม่ไดเ้ป็นภาษาหรือวา่ชื่อ Code Name ตามที่เราตอ้งการ Input ขา้งบนเนี่ย มีไว้

ส าหรบัท าอะไร มีไวส้  าหรบัใหเ้รากรอกขอ้มูลนะครบั อยา่งเช่น Good morning หรือสวสัดี อย่างนีค้รบั อย่างนีถ้กูไหมครบั 

และถา้เกิดผมเลือก...หลกัการนะ ถา้เกดิผมเลือกภาษาใดมนักต็อ้งมีการแสดงผลเป็นภาษานัน้ๆ ถกูไหมครบั อนันีน้ี่คือคอน

เซปต ์เพราะฉะนัน้เราไดแ้ลว้ เราไดต้วัที่เป็น Layout ของเราแลว้ แต่สิ่งที่เราตอ้งท าต่อคืออะไร พอผมตัง้ชื่อเรียบรอ้ยนะครบั 

หลงัจากนัน้เราตอ้งมาท าการใส่ Text อีกตวัหน่ึงก็คือเป็นลกัษณะของ Label ก็ไดน้ะครบั คือเป็นตวั Text Translate นะครบั 

หรือ Text Translator นั่นเองนะครบั ตรงนีเ้นี่ยผมอาจจะใชเ้ป็น Text ธรรมดานะครบั ก็คือไวส้ าหรบัแสดงผลโดยที่รบัค่าจาก 

Text Input มา เพราะนัน้ในท่ีนีเ้ราอาจจะใชเ้ป็น Label Text ธรรมมาก็ไดน้ะครบั เราก็ไปครบั Insert Label มาสกัตวัหน่ึง

ตรงนีน้ะ แลว้ผมกม็าเลือกวางไวน้ะครบั แบบนีน้ะครบั และผมก็เลือกตรงนีค้รบั เป็น txtTranslate นะครบั Translator หรือ 

Translate ก็ไดน้ะครบั เอาชื่ออะไรดีเดี๋ยวดกู่อนนะ Translate ก็ไดน้ะครบั แค่นีน้ะครบั เป็น txtTranslate นะครบั ตามนีก้็

ไดน้ะ เป็น txtTranslate นะครบั ชื่อตรงนีก้็คอืจะเป็น txtTranslate แลว้เรียบรอ้ยนะครบั หลงัจากนัน้เนี่ยครบั เห็นไหมเราก็

จะได ้Text มาแลว้เรียบรอ้ย แตเ่ราสามารถใส่สีใส่สนัอื่นๆ ไดเ้นาะ พอเราไดม้าแลว้เรยีบรอ้ย ส่ิงที่ตอ้งท าคืออะไรครบั เราตอ้ง

เขียนให ้Good morning ขา้งบนเนี่ยนะครบั หรือวา่ขอ้ความที่อยู่ขา้งบนตรงนี ้รบัค่าวา่เราจะเปล่ียนเป็นภาษาอะไร และก็ไป

แสดงผลนะครบั นี่คือคอนเซปตเ์นาะ เพราะฉะนัน้ครบั พอเราตัง้มาแลว้เรียบรอ้ย คราวนีเ้รามาดตูรงนีค้รบั ในต าแหน่งของ 

Drop Down เนี่ยครบั เราตอ้งมาเปล่ียนค าสั่งนิดหน่ึง ในที่นีน้ะครบั พอเราเลือกตวัที่เป็น Drop Down มาแลว้เนี่ยนะครบั 

สงัเกตเนาะ ดา้นบนตรงนีค้รบั จะมีเขียน Coding นิดหน่ึง ผมบอกแลว้วา่ Power Apps เนี่ยมนั Low-Code นะครบั ก็คอื

เขียน Code นอ้ยมากนะครบั เราก็ตอ้งมาดวูา่ตวั Drop Down ตรงนีค้รบั เราจะใชเ้ป็น Drop Language เนาะ ลองดนูะครบั 

ผมก็แค่เลือกที่ Drop Down นะครบั ของเดมิตรงนีเ้ขาจะใชช้ื่อค าวา่ DropDownSample ถกูไหมครบั เราก็ไมต่อ้งสนใจ เรา

ก็ลบค าสั่งนีอ้อกไปเลยนะครบั และเราก็เปล่ียนเป็น Microsoft Translate นะครบั MicrosoftT...เนี่ยครบั เรากจ็ะเจอค าว่า 

MicrosoftTranslator.Languages เราก็ใส่ไปแค่นีค้รบั เรากใ็ส่เป็น MicrosoftTranslator.Languages นะครบั สงัเกตนิด

หน่ึง ตรงพอเราใชค้  าวา่ MicrosoftTranslator.Languages แลว้ 1 จดุเมื่อกีน้ีจ้ะเปล่ียนเป็น af เห็นไหมครบั ก็คือ Afghan 

นะครบั หรือว่า Afghanistan นั่นเอง ไหนผมลองดนูะครบั ผมลองท าใหด้นูิดหน่ึง ยงัไม่ไดเ้ขียนเชื่อมโยงนะ ผมลอง Play ครบั 

ลองรนัด ูเราจะเห็นวา่ตอนนีค้รบั มนัมีใหเ้ราเลือกเห็นไหมครบั เป็น Code เลยนะครบั เช่น en นี่คอืภาษาองักฤษเนาะ th คือ

ไทย มีไหมๆ ไหนดสิู เราก็จะเจอ th คือไทยนะครบั tlh นะครบั ตอ้ง th เฉยๆ ไหนเอ่ยๆ th นี่ครบัไทย เราก็สามารถเลือกเป็น

ไทยแบบนีไ้ด ้แต่ตอนนีม้นัยงัไม่ Active เพราะว่าเรายงัไม่ไดเ้ขยีนว่าใหร้บัค่า Good morning เลือกแปลเป็นไทยแลว้ให้



แสดงผลเป็นค าว่าสวสัดีตอนเชา้ นึกออกใช่ไหมครบั เราจ าเป็นตอ้งมาเขียนใหม้นั Active กนันิดหน่ึงนะครบั ลองดเูนาะ ในที่นี ้

พอเราได ้Drop Down ที่เป็นใชค้  าสั่งของ Microsoft Translator แลว้เรียบรอ้ยเนี่ย ส่ิงที่เราตอ้งท าต่อคืออะไร ดนูะครบั ส่ิง

ที่เราตอ้งท าต่อคือเราตอ้งก าหนดครบั ใหต้วั Text ในการแสดงผลของเราที่เรียกว่า Text Translate เนี่ยนะครบั รบัค่าจาก 

Microsoft Translator ขา้งบนเนี่ยนะ และก็แปลงนะครบั มาเป็นตวัหนงัสือ เพราะฉะนัน้ Code มนัคืออะไร เรามาลองดคูรบั 

เรากใ็ชค้  าว่า Microsoft Translator ในต าแหน่งของการแปลหรือ TextTranslate นั่นเองนะครบั Code กม็ีงา่ยๆ ครบั เป็น 

MicrosoftTranslator.Translate นะครบั ผมกเ็ลือกครบั คลิกที่ต  าแหน่งของการแปลง ตรงนีข้องเดมิก็เป็น Text ธรรมดานะ

ครบั ผมก็เลือกเป็น MicrosoftTranslator.Translate แค่นีน้ะครบั ใส่เป็นอะไร คราวนีก้ม็าดกูนัครบั เขากจ็ะใหเ้ราเขียน 

Query ถกูไหม เราก็ลองมาดนูดิหน่ึงเขาบอกวา่เป็น Text Source Text Source ก็คือตวั Text Input ที่เรารบัคา่ขอ้มลูมานะ

ครบั ที่เราตัง้เป็นค าวา่ txtSource นะครบั txtSource.Text ลองดนูะครบั ผมก็เลือกเป็น txt ถกูไหมครบั txtSource เราก็จะ

เจอ txtSource เห็นไหมครบั กค็อืเครื่องมือที่เราตัง้ไวน้ั่นเอง เราตัง้ชื่อนั่นเองนะครบั ผมกเ็ลือกเป็น txtSource.Text เสรจ็

แลว้ เราตอ้งท ายงัไงต่อ เขาบอกว่าพอเรา ???? คา่มาแลว้เนี่ยนะครบั ตอ้งเอา Drop Down มาแสดงผลก็คือ ddLanguage 

นั่นเอง แต่ตอ้งกัน้ดว้ยเครื่องหมาย Comma (,) นะครบั เหมือนเราใช.้..ใครเคยใชส้ตูรใน Excel เนี่ยครบั เรากจ็ะเขียนแบบนัน้

นะครบั ผมก็กัน้ดว้ยเครื่องหมาย Comma (,) และก็ Selected Code เนาะ ผมกเ็ลือกกัน้ดว้ยเครือ่งหมาย Comma (,) นะ

ครบั และก็ใส่เป็น ddL…เนี่ยครบั เราก็จะเจอชื่อที่เราตัง้ไวเ้ห็นไหมครบั เป็น ddLanguage. ก็คือใส่ขอ้มลูไปนะครบั เป็น 

Selected.Code นะครบั ก็คือเอาตวัค่า Code มาใส่เนี่ยครบั เราก็ใส่ Code เขา้ไปนะครบั เราก็จะไดเ้ครื่องมือแลว้นะครบั 

.Code นะครบั และเราก็ปิดวงเล็บ แบบนีเ้นาะ เราก็ปิดวงเล็บดว้ยนะครบั ดนูะครบั ผมทวนเนาะ เรากจ็ะไดเ้ป็น Code อยา่งนี ้

นะครบั เป็น MicrosoftTranslator.Translate(txtSource.Text,ddLanguage.Selected.Code) นะครบั ก็เตรียมตวัใน

การท างานโดยเอาจาก Text Source นะครบั Text Source ในที่นีก้็คือกล่องเนี่ย txtSource.Text ที่เราพิมพไ์ปนะครบั จะ

พิมพภ์าษาอะไรก็ตาม ที่เป็น Input เขา้มาตรงนีน้ะครบั แลว้หลงัจากนัน้พอเราพิมพม์าแลว้เรียบรอ้ย ใหเ้ลือกโดยการดงึคา่นะ

ครบั จาก ddLanguage ddLanguage ก็คือต าแหน่งของ Drop Down ที่เราสรา้งขึน้มานั่นเอง นกึออกไหมครบั ก็มา

แสดงผลนะครบั เรากจ็ะไดแ้ลว้ หลงัจากนัน้เราลองดสิูครบั ดเูนาะ ผมลองรนัดูนะครบั เห็นไหมครบั Good morning เป็น

ภาษาไทยก็คือสวสัดี ผมลองเลือกเป็นภาษา...ลองภาษาอื่นดนูิดหน่ึงนะครบั Chinese Simplified นะครบั อนันีเ้ป็นภาษา

เวียดนามเนาะ เห็นไหมครบั ลองหาภาษาดกู่อนเนาะ Afghan นะครบั เนี่ยเป็น Afghan นะครบั ประเด็นคืออะไรรูไ้หมครบั 

สงัเกตไหมว่าตอนนี ้ตวั Drop Down ของเราเนี่ย สมมติผมแปลตรงนีน้ะ สมมติผมพมิพค์ าวา่สวสัดีครบั ภาษาไทยเนาะ และ

ผมเปล่ียนภาษาตรงนีเ้ป็นภาษาองักฤษ en นะครบั มนัก็จะเป็น Hi I’m สวสัดีนะครบั หรือผมเปล่ียนอย่างอื่น อย่างเช่นสวสัดี

ตอนบ่าย เห็นไหมก็เป็น Good afternoon นะครบั อนันีม้นัแปลได ้เราเขียนขึน้มาเองนะ แต่ประเด็นคืออยา่งนี ้สงัเกตไหม

ครบัว่า Drop Down ของเราเนี่ย ในการเปล่ียนภาษาเนี่ยมนัเป็น Code มนัไม่โอเคกบัชวีิต เพราะเราไม่รูจ้กั Code ทัง้หมดถกู

ไหมครบั มนัควรจะเป็นชื่อเต็มมนัถึงจะดีกว่าถกูไหมครบั เพราะนัน้เราจะท ายงัไงเพื่อใหส้ามารถเปล่ียนเป็นชื่อเต็มของเราได้

นะครบั วิธีการก็ไม่ไดย้ากนะครบั 

…………………………………………………………………….. 



เราแคจ่ะท าการเปล่ียนสญัลกัษณต์รงนีน้ะครบั ใหเ้ป็นนะครบั ขออนญุาต Zoom ครบั ในต าแหน่งที่เราคลิกที่ Drop Down 

ครบั ตรง Value ตรงนีค้รบั ค่า Properties เนี่ย มนัเป็น Code อยู่เห็นไหมครบั เราก็แคค่ลิก Drop Down แลว้เปล่ียนเป็นชื่อ 

Name ครบั ดตูรงนีน้ะ ผมขออนญุาตย่อ พอผมเปล่ียนเป็น Name นะครบั มนักจ็ะเปล่ียนเป็น Afrikaans เห็นตรงนีไ้หมครบั 

จากของเดิมคือ af ถกูไหมครบั ของเดมิเนี่ยมนัเป็น af อยู่ มนัก็จะเปล่ียนเป็นชื่อ Name เลยกค็ือเป็น Afrikaans นะครบั ถา้

เกิดผมเปล่ียนชื่ออื่นนะครบั สมมติว่าผมลองรนัดเูนาะ ผมลอง Play และผมคลิก เห็นไหมครบั ก็เป็นภาษา Arabic นะครบั 

Arabic เขียนยงัไง สวสัดตีอนบ่าย หรือผมเลือกเป็น...เอา Latin แลวกนันะครบั อนันีผ้มก็ไม่รูเ้หมอืนกนันะครบั ลองดนูะครบั 

มี Bulgarian นะครบั ภาษา Bulgarian นะครบั หรือผมเลือกเป็น Chinese Simplified ภาษาจีนเนี่ยเนาะ ก็เป็นภาษาจีน 

เห็นภาพนะครบั สวสัดีตอนบ่าย เห็นไหมครบั เรากจ็ะสามารถท าเรื่องของตวั App แปลภาษาของเราไดแ้ลว้นะครบั หรือแมแ้ต่

ผมเลือกเป็น Czech นะครบั หรือว่าเป็น Danish นะครบั เอา Czech แลว้กนั เนี่ยครบั ภาษา Czech สวสัดีตอนบ่าย หรือผม

เลือกเป็นสวสัดตีอนเชา้ อยา่งนีน้ะครบั เรากจ็ะมี App แบบนีไ้วเ้ล่นในมือถือไดแ้ลว้นะครบั เราก็เขยีนเองนะ เราสามารถใส่รูป

ของเราไปเองไดน้ะครบั ในพืน้ท่ีวา่งๆ ภาษา Dutch ลองด ูDutch แลว้กนันะครบั Goedemorgen นะครบั มนัก็คือ Good 

morning นั่นเอง เพราะฉะนัน้ประเด็นคือนะครบั หรือว่า Filipino สมมติ Filipino เนี่ยครบั Magandang Umaga อนัเนี่ย

ผมก็ไม่รูเ้หมือนกนันะครบั เราก็ไดแ้ลว้เห็นไหมครบั 

คราวนีป้ระเด็นคืออะไร ยงัไม่ Save เราลอง Save ก่อนนะครบั ผมก็ไปท่ี File เหมือนเดิมนะครบั และผมก็เลือก...ตรงนีเ้ขาคือ 

Translator App ถกูไหมครบั ผมก็เปล่ียน...เหมือนเดิมนะครบั ชื่อตรงนีจ้ะไปมีผลกบั App ตอนที่เราโหลดจากใน 

Smartphone เราโหลดตวัที่เป็น Smartphone เรียบรอ้ยแลว้เนี่ย เรากจ็ะสามารถที่จะดาวนโ์หลด ใน Smartphone ทกุ

ท่านนะครบั จะใช ้Android ก็ไดน้ะครบั หรือจะใชต้วัที่เป็น Apple ก็ไดน้ะครบั คือ Iphone เขา้ Store ของแต่ละคา่ยนะครบั 

โหลดค าวา่ Power Apps มา พอเราโหลด Power Apps เสรจ็ เราก็แค่ Login ดว้ย Account ที่เราสรา้ง เราก็จะเห็น App 

พวกนีน้ะครบั Power Apps เนี่ยพฒันาดว้ย Computer Account ของเรานะครบั Login เขา้ไป ส่วนในตวั Smartphone 

นะครบั สมมติผมขออนญุาตนะ ผมมี Smartphone เนี่ยครบั ผม Login ใน Smartphone เรากจ็ะสามารถเอาไวด้ ูเอาไวใ้ช้

งานได ้แตว่่าถา้เกิดจะแกห้รือพฒันาเพิม่เตมิเราตอ้งมาแกใ้น Computer นะครบั เพราะนัน้ในท่ีนีผ้มเลือกเป็นแปลภาษาสี

เขียวๆ แลว้กนั ผมเลือกเป็นสีเขียวๆ และก็แปลภาษากต็อ้งเป็น...เลือก Icon ที่มนัโอเคๆ กบัชวีิตนดิหนึ่ง มนัมี Icon นอ้ย แต่

เราสามารถไปเพิม่ไดท้ีหลงันะครบั ผมก็ลองเลือกเป็น...อนันีแ้ลว้กนันะครบั เป็นคลา้ยๆ กบัเป็น Drop Down นะครบั เป็น 

Bullet Point เนี่ย หรืออนันีก้็ไดค้รบั เป็นรูปล าโพงพดูเนี่ย มนัจะไดเ้ห็นภาพ จรงิๆ แลว้เราก็เลือกหลายแบบนะครบั ครา่วๆ 

เนาะครา่วๆ อนันีค้ือการเขียน App ขึน้มาโดยที่เราสามารถพฒันาไดเ้ลย หลงัจากนัน้ผมก็ไปที่ Save as เหมือนเดมิ หรือจะ 

Save ก็ไดน้ะครบั และผมก็ไวบ้น Cloud เหมือนเดิมเนาะ ตรงนีผ้มก็เลือกเป็น Translator Apps เนาะ และผมก็กด Save 

ครบั มนัจะอยูใ่น Account ของเรานะครบั ผมก็ Save ก่อน ผมก็ Save แค่นีเ้ลยนะครบั เรากจ็ะได ้App ที่เราพฒันขึน้มาเอง

นะครบั พรอ้มใชง้าน เนี่ยครบั และเราก็จะเห็นแลว้เรียบรอ้ยนะครบั ผมลองปิด App ตวันีด้เูนาะ และก็ผมกลบัมาที่หนา้ของ 

Power Apps และตรงนีค้รบั ก็จะมีค าว่า App อยู่นะครบั ดา้นซา้ยมือเนาะ ในตวัที่เป็น Navigation Lists เนี่ย พอผมเลือก 

Apps ตรงนีค้รบั พอผมคลิกที่ App มนัก็ List โชวท์ัง้หมด App ที่เราพฒันามา เมื่อกีน้ีค้ือเราพฒันา Translator Apps นึก



ออกไหมครบั กบัตวัที่เป็น Current Information App นะครบั เมื่อสกั 25 นาทีที่แลว้ หรือ 26 วทิี่แลว้นะครบั ผมมีอื่นๆ ที่ผม

ท าไวก้่อนดว้ยนะครบั เดี๋ยวค่อยว่ากนัเนาะ ผมลองดนูะครบั วา่ถา้เกดิผมอยากจะเอามาพฒันาตอ่ App ตวันีน้ะครบั ผมก็

เลือกตวัที่เป็น Edit แบบนีเ้ลยนะครบั ผมก็คลิก Edit มนัก็จะท าการเปิด App เดิมที่เราใชไ้วแ้บบเมื่อกีน้ีน้ะครบั ขึน้มาใหม่ 

เพื่อใหเ้ราสามารถที่จะมาแกไ้ขปรบัปรุงเป็นเวอรช์นัท่ี 1 เวอรช์นัท่ี 2 ต่อไปไดน้ะครบั ในท่ีนีผ้มก็จะไปพฒันาต่อ เพราะอะไร 

เพราะผมไม่พอใจกบัตวั App แปลภาษาผมเมื่อกีน้ีน้ะครบั คือตอนนีม้นัก็ดงูา่ยๆ อย่างเนี่ยครบั ผมอาจจะใส่รูปตรงนีเ้ขา้ไปก็

ไดน้ะครบั ผมเปล่ียน Background นะครบั ผมก็สามารถที่จะไป Background Image ตรงนีน้ะ สมมตินะ ผมกเ็ลือก Add 

Background Image ผมไปเอารูปมานะครบั ผมกเ็ลือกรูปท่ีผมมนีะครบั สมมติวา่ผมเป็น...ชดุออฟฟิศผมแบบนี ้ดนูะครบั 

และผมก็เลือกโหลด Image เขา้มาเป็น Background เป็นแบบ App เวลาที่ทกุคนมาโหลดนะครบั มี Background มาแลว้

เห็นไหมครบั มนัก็จะมีเรื่องของ Background เขา้มาเก่ียวขอ้ง และผมก็สามารถยา้ย Background ไดน้ะครบั เรื่อง Text 

ต่างๆ เนี่ยนะ ผมก็อาจจะมาท าใหม้นัดดูี แลว้แต่เรานะครบั คือตรงนี ้ไหนลอง Play ดสิู เห็นไหมครบั มนัก็จะเป็นพืน้ 

Background แต่วา่รูปมนัเล็กไปหน่อย เราก็อาจจะท าหารูป ไปปรบัแต่งรูปท่ีเป็นลกัษณะของแนวที่เป็น Vertical แบบนีเ้ขา้

มาก็ไดน้ะครบั สมมติผมไมเ่อารูปภาพนีน้ะครบั ผมลองเลือกเป็น None ไปก่อนนะครบั ตรงนีม้ี Fit นะ เราเลือกไดน้ะครบั จะ

เป็น Fill เป็น Stretch แบบไหนก็ไดน้ะครบั หรือเราจะเลือกเป็นตาม Fill ก็ไดน้ะครบั ตรงนีค้ือขอ้มลูเนาะ ที่แสดงผล เนี่ยครบั 

ผมท าใหด้คูรา่วๆ 

คราวนีส่ิ้งที่ผมจะท าต่อคืออะไร มาดคูรบั ประเด็นของผมคือทีนีเ้ราท าตวัที่เป็น App แปลภาษาแลว้ แต่มนัยงัไม่โอ การท่ีจะท า

ใหม้นัโอเคคืออะไรครบั เนี่ยครบัเราเปล่ียนจากตวัที่เป็น Code มาเป็นภาษาปกตินะครบั ใหด้เูรียบรอ้ยแลว้เนี่ยนะครบั เรา

สามารถนะครบั ที่จะเปล่ียนเครื่องมือนะครบั ใหม้นัเป็นลกัษณะของ App แปลภาษาแบบพดูได ้เดี๋ยวใน Session ถดัมานะ

ครบั เราจะมาลองท าตวั App แปลภาษาแบบ Text to Speech ก็คือพอเราพิมพแ์ลว้เรียบรอ้ยใหม้นัพดูออกมาดว้ย วา่ส่ิงที่

เราพิมพไ์ปเนี่ย มนัอ่านว่าอะไร และแปลออกมาแลว้เนี่ยมนัคืออะไร เมื่อกีน้ีค้ือเราแค่แปลภาษาธรรมดานะครบั ถา้เกิดสมมติ

ทกุท่านโหลดในมือถือ เมื่อกีท้กุทา่นได ้Dict หรือได ้App แปลภาษาแลว้นะครบั คือ App แปลภาษาเมื่อกีน้ีค้ือเราท างา่ยๆ นะ

ครบั หรือบางคนเคยอาจจะใช.้..ขออนญุาตเอ่ยนามนะครบั Microsoft Translator ใน Smartphone หรือแมแ้ต่ Google 

Translator ใน Smartphone เหมือนกนั อนันัน้คือเขาจดั Layout ใหส้วย ผมกใ็หด้แูลว้ครบัวา่ เราสามารถเขยีน Code 

ง่ายๆ แค่นีท้  า App ได ้เดี๋ยวใน App ที่ 3 ของเรานะครบั ในบทเรียนถดัมา เราจะมาลองสรา้ง App แปลภาษาแต่ใหเ้ขาพดูให้

เราฟังไดน้ะครบั เดี๋ยวรบัชมกนัตอ่ไปเลยนะครบั 

เอาล่ะครบั หลงัจากที่เมื่อกีเ้ราท า App แปลภาษาไปแลว้นะครบั คราวนีเ้ราจะมาลองท าใหเ้ขาพดูไดบ้า้งนะครบั ก็คือ App 

แปลภาษาที่เราเขยีน สงัเกตไหม เราใชเ้วลาไม่นานในการสรา้งหรือพฒันา App ขึน้มานะครบั หลายคนอาจจะสงสยัว่าแลว้ที่

เราเขยีนไปเนี่ยมนัจะไปรนัยงัไง เดี๋ยวผมหยดุตวั Text to Speech แลว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาโหลดจากในมือถือใหด้นูะครบัวา่ 

โอเคมนัเขา้ไปยงัไงบา้ง คราวนี ้App แปลภาษาเหมือนเดิมเลยครบั คือเราก็ตอ้งใส่เครื่องมือเพิม่นะครบั ก็คือเราจะมเีรื่องของ

ตวั Progressive ที่เป็น Voice เมื่อกีน้ีจ้  าไดน้ะครบั ก็คือเราใส่ตวัที่เป็นภาษาแลว้ ใส่ตวั Text ที่จะแสดงผลแลว้ อีกอนัหนึ่งที่

เราจ าเป็นตอ้งใชก้ค็ือวา่เราตอ้ง Add Media เขา้มานะครบั Media ในท่ีนีค้ืออะไร Media ในที่นีค้ือท า Audio ขออนญุาต 



Zoom เห็นไหมครบั เราจะ Add Audio เขา้มานะครบั ก็คือใหม้นัมีเสียง แต่ถา้เกดิทกุท่านสงัเกตดดูีๆ นะ ตรงนีม้ี Barcode 

Scanner มี Camera ดว้ยเห็นไหมครบั เพราะนั่นหมายความว่าถา้เราพฒันาให ้App เราสามารถอ่าน Barcode ได ้เรา

พฒันาให ้App เราสามารถมีวิดีโอเขา้ไปไดต้รงนีม้นัคือเป็น Image ทัง้หมดเลย เป็น Media ทัง้หมด เราสามารถมาใช ้Add 

ได ้หรือ Add Picture เขา้มานะครบั เวลาที่เราท า Application บางตวัที่...อย่างพวกถ่ายบิลต่างๆ อย่างเนี่ยครบั กใ็ชไ้ดเ้นาะ 

โอเค ผมก็กลบัมาที่ Power Apps ของเราเหมอืนเดมินะครบั พฒันาเดิมเลยนะครบั พฒันาต่อเนื่องจ าไดน้ะครบั ผมก็จะให้

เขาพดูไดน้ะครบั คือตอนนีพ้อเราแปลมาแลว้ เราใส่ตวัที่เป็น...สมมตินะครบั ผมเลือกเป็น สวสัดใีช่ไหมครบั สวสัดีครบั เรา

เลือกเป็น Afrikaans มนัก็จะแปลนะครบั ผมลองเลือกเป็นภาษาปกติเนาะ เป็น English แลว้กนัเนาะ ตรงนีค้รบั Hi I’m นะ

ครบั หรือว่าเราเป็น สวสัดี ผมชื่อสมชาย อยา่งนีค้รบั เห็นไหม Hi, my name is Somchai. ตรงนีค้รบั ผมก็จะใหเ้ขาพดูมา

เป็น Hi, my name is Somchai. นะครบั เราจ าเป็นตอ้งใส่เครื่องมือในการใหเ้ขาพดูไดด้ว้ยนะครบั เพราะฉะนัน้ตรงนีผ้มก็กด

เพิ่มค าสั่ง หรือเพิ่มเงื่อนไขเขา้ไป เพิ่มเมนขูึน้ไป หรือวา่เพิ่มตวัที่เป็นลกัษณะของตวัที่เป็น Media เขา้ไป ผมกเ็ลือก Insert 

เหมือนเดิมนะครบั แลว้ผมก็ Add ตรงนีน้ะจะมีค าวา่ Media เหน็ไหมครบั ผมก็เลือก Audio เขา้ไปแบบนีน้ะครบั เราก็จะได้

ตวั Scene ที่เป็น Audio ตรงนีม้าแลว้ ผมกจ็ะมี Hi และผมก็สามารถ ยืด ลด หด ขยาย นะครบั จดัใหส้วยงามนะครบั ตรงนี ้

นะครบั เรากจ็ะไดเ้ครื่องมือแลว้เห็นไหมครบั ผมก็เพิ่ม Audio เขา้มา ใน Audio เนี่ยนะครบั เรากต็อ้งท าเหมือนเดิมคือ ใน

ต าแหน่งของภาษาตรงนีน้ะครบั ก็คือตวัที่เป็นเครื่องมือของเดิมเนี่ยเราใชเ้ครื่องมือที่เป็น Microsoft Translator นะครบั และ

ตวัที่เป็น Language จ าไดใ้ช่ไหมครบั เราจะเปล่ียนนิดหน่ึงนะครบั คือเราจะเปล่ียน Drop Down Lists ตรงนีน้ะครบั ใหเ้ป็น 

Microsoft Translator แต่นามสกลุเป็น Speech Language ของเดมิมนัคือตวัที่เป็น Language ธรรมดาถกูไหมครบั เราก็

จะมาแกไ้ขตรงนีน้ดิหนึ่งเนาะ ลองดนูะครบั ผมกเ็ลือกครบัเป็นเครือ่งมือตรงนีเ้นาะ ท่ีเป็น Drop Down นะครบั ของเดิมเนี่ย

มนัเป็น .Languages เห็นไหมครบั ผมก็ลบเนาะ และผมกเ็ลือกเป็น .SpeechLanguages แค่นีน้ะครบั พอเริ่มเป็น Speech 

Languages นะครบั มนักจ็ะเริม่พดูไดแ้ลว้คราวนี ้พอเราเลือกเป็น Speech Languages เนี่ยครบั Arabic เนี่ยกจ็ะพดูไดแ้ลว้ 

คราวนีป้ระเด็นคืออะไรต่อมานะครบั เราก็มาดวู่าตวัต าแหน่งของ Speech Languages ที่มนัส่งออกมาเนี่ยครบั จดัใหส้วย

เนาะ ลองดนูะครบั พอเราตัง้คา่แลว้เรียบรอ้ยนะครบั พอเราตัง้ใหเ้ป็น Speech Languages เรียบรอ้ยนะครบั ส่ิงที่ถดัมากค็ือ

ว่าเราตอ้งท าใหเ้ครื่องมือตวัที่พดูเนี่ยนะครบั หรือวา่ตวั Audio ของเราเนี่ย ล า้คา่จากตวัที่เป็น Speech Languages ของเรา

มาดว้ยนะครบั ก็คือ Text Translator ของเราตรงนีน้ะครบั หรือ Text Translate ตรงนีใ้หล้  า้ค่าดว้ย สงัเกตนดิหนึ่งนะครบั 

เราเปล่ียน Code อยู่ไม่ก่ีตวัเห็นไหมครบั ของเดิมตรงนีม้นัคือ Languages นะครบั และก็ตวัที่เป็น 

txtTranslate.Text,ddLanguage.Selected.Code เหมือนเดิมเลยถกูไหมครบั เราเปล่ียนแค่ Code ตรงนีเ้ฉยๆ เปล่ียนจาก 

Languages เป็น TextToSpeech นะครบั เนี่ยเราก็แค่เพิม่เขา้ไปนะครบั ผมก็มาถึง...ผมก็คลิกตรงนีน้ะครบั เป็น 

SampleAudio นะ ผมลบออกนะครบั เป็น Microsoft เป็น TextToSpeech เห็นไหมครบั เราก็เลือกเป็น TextToSpeech 

มนัก็จะมี Suggested ใหแ้ลว้นะครบั และเราก็เลือกเป็นอะไร (txtTranslate.Text,ddLanguage.Selected.Code) เห็น

ภาพเนาะ คราวนีด้นูะครบั เราเปล่ียนนิดเดียวเองเห็นไหมครบั ของเดมิเนี่ย ตรงขา้งบนตรงนีท้ี่แสดงผลเนี่ยมนัคือ 

MicrosoftTranslator.Languages นะครบั และก็ที่เหลือใชเ้หมือนเดิมเนาะ ตอนนีเ้ราก็เปล่ียนมาเป็น...ขา้งล่างเนี่ยนะครบั 



ที่เป็นเครื่องมือส าหรบั Audio เราลองมา Play ดเูนาะ ผมลองกด Run Play ขออนญุาตเปิดเสียงนิดหน่ึงนะครบั เพื่อทกุทา่น

จะไดย้ินเสียงดว้ยนะครบั ผมลองเลือกนะครบั เป็นภาษาองักฤษก่อนเนาะ ผมลอง Play ดคูรบั 

เหน็ไหมครบั Hi, my name is Somchai. นะครบั อยา่งเมื่อกีต้อนแรกเนี่ยมนัก็อยูใ่น Source ของเสียงอยู่แลว้เนาะ ผมลอง

เปล่ียนใหม่นะครบั ประเด็นคืออย่างนี ้ตอนนีต้วั MicrosoftTranslator เนี่ยมนัยงัเปล่ียนส าเนยีงไม่ได ้มนัอาจจะเป็น

ภาษาองักฤษหรือภาษาไทย สมมติวา่ผมพิมพต์รงนีน้ะครบั เป็นภาษาองักฤษนะ เช่น Good afternoon อยา่งนีเ้นาะ และผม

เลือกตวันีเ้ป็นภาษาไทย ผมกเ็ล่ือนมาเป็นภาษาไทยเนาะ สวสัดีเนาะ ผมลอง Play ภาษาไทยเนี่ยจะเป็นเสียงผูช้ายนะครบั 

ลองใหไ้ดย้ินอยูใ่นเครื่องแลว้กนันะครบั ผมขออนญุาตเปล่ียน Source เพื่อใหด้จูากตวัส่ิงที่เราอดัไวน้ะครบั เนี่ยก็จะเป็นสวสัดี 

Good afternoon นะครบั และผมก็พิมพ ์How are you today สวสัดีตอนบ่ายวนันีค้ณุอยา่งไรบา้ง คณุเป็นใครนะครบั 

หรือว่าเป็นอย่างไรบา้งเนี่ย มนักม็ีไอเดียแบบนีใ้หน้ะครบัเนี่ย เป็นอย่างไรบา้งนะครบั ผมก็ลอง Play ใหด้เูนาะ เห็นไหมครบั 

สวสัดีตอนบ่ายวนันีค้ณุเป็นอยา่งไรบา้ง คราวนีส้งัเกตนิดหนึง่ ส่ิงที่ผมท าก็คือว่าผมมีภาษาหรือวา่เครื่องมือในการ Audio เนี่ย

มนัแปลเฉพาะส่ิงที่แปลออกมา แต่ถา้เกิดผมอยากรูภ้าษาองักฤษขา้งบนที่ผมพิมพด์ว้ยล่ะ และอาจจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ครื่องมือ 

2 อนันะครบั ก็คอืมี Audio 2 ตวั ลองเช็คอกีทีนะครบั ผมลองเปล่ียนเสียงใหอ้อกที่ Speaker ของผมเนาะ ลอง Play ดนูะครบั 

“สวสัดีตอนบ่ายวนันีค้ณุเป็นอยา่งไร” เหน็ไหมครบั อนันีถ้า้เป็นภาษาไทยนะครบั มนัจะเป็นเสียงผูช้ายนิดหนึง่นะครบั เพราะ

นัน้ผมลองเปล่ียนเป็นภาษาอื่น อย่างเช่น ผมเปล่ียนเป็น Swedish นะครบั “God eftermiddag, Hur ar du idag” นะครบั 

อนันีก้็คือเป็นภาษา Swedish นะครบั หรือภาษาเวยีดนาม ลองดเูวียดนามนดิหนึ่ง “Chao buoi chieu, hom nay anh the 

nao” นะครบั มนักเ็ป็นภาษาเวียดนาม เพราะนัน้ก็มี App ใหเ้ล่นกนัล่ะ  

คราวนีย้งัไม่พอ ผมขออนญุาตอย่างนี ้เราสรา้งมาแลว้เรียบรอ้ย คือมนัพดูหรือมนัแปลไดเ้นี่ยนะครบั เฉพาะสิ่งที่มนัแปล

ขา้งล่าง ผมอยากใหม้นัพดูขา้งบนใหฟั้งดว้ยนะครบั เรามาชว่ยกนัคิดสิครบั ว่าถา้เกิดสมมตเิราใหเ้ขาพดูขา้งบนไดด้ว้ยเราตอ้ง

ท าไง หลกัการเดิมเลยนะครบั กเ็ราก็แคจ่ดั Layout นะครบั ผมกจ็ดั Layout ปกติ ลากตวั App ของเราใหส้วยหรูและดดูีนิด

หน่ึงนะครบั อนันีเ้ราก็สามารถก าหนดไดเ้นาะ โอเคแลว้ผมก็เอา Drop Down ลงมานดิหนึ่งนะครบั หลกัการคืออะไรนะครบั 

หลกัการก็คือวา่อนันีผ้มใหอ้ยูก่ึ่งกลางแลว้กนันะ จะไดแ้ปลกึง่กลาง ผมกต็อ้งเพิม่ครบั Input นะครบั เป็น Media มาอีกหนึ่ง

อนัก็คือ Audio แลว้ผมก็เอาเครื่องมือตรงนีม้าไวข้า้งบน เพื่อใหก้ดแลว้อ่านขา้งบน อ่านตอนท่ีเราพิมพข์า้งบน นึกออกไหมครบั 

ต าแหน่งนีเ้ราอาจจะเป็นภาษาไวข้า้งล่างก็ได ้แลว้แต่เรานะครบั และขา้งบนตรงนีผ้มก็อาจจะใหเ้ป็นค าแปลเลยก็ไดน้ะครบั 

ขึน้อยู่กบัเราจดั Layout นะครบั นึกภาพออกเนาะ การแปลภาษาเป็นภาษาอะไรก็ขึน้อยู่กบัเราแบบนีน้ะครบั ลองดนูะครบั 

ผมก็เพิ่มมาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั คราวนีเ้ราเพิม่อีกอนัหนึ่งนะครบั อย่างที่เมื่อกีน้ีผ้มท าใหด้ ูส่ิงที่เราตอ้งท าคืออะไร เรา

อยากจะใหเ้ขาพมิพเ์ยอะๆ นะครบั พิมพเ์ป็นลกัษณะของขอ้มลูที่เป็นหลายบรรทดั เราสามารถเลือกไดน้ะครบั เราสามารถ

เลือกเป็น Multiline ไดน้ะครบั ก็คือปกตเินี่ย ในกรณีที่เราพมิพเ์นาะ ภาษาขา้งบนนะครบั อยา่งสมมติยกตวัอย่างเนาะ ค าว่า 

Good afternoon ขา้งบนเนี่ยมนัเริ่มยาวแลว้เห็นไหมครบั ในต าแหน่งตรงนีน้ะครบั ผมจะมตีวัที่เป็นโหมดอยู่นะครบั เราก็

สามารถเลือกไดน้ะครบั โหมดตรงนีเ้นาะ ขออนญุาตทกุท่านดตูรงนีเ้นาะ โหมดเนี่ยนะครบั มันเป็น Single Line อยู่เห็นไหม

ครบั โหมดตรงนีเ้นาะ ถา้เกดิสมมติผมเริ่มพมิพเ์ยอะๆ นะครบั เราสามารถท าเป็น Multiple Line ไดน้ะครบั ก็คือพมิพห์ลาย



บรรทดั หรือพิมพเ์ป็น Paragraph นั่นเองนะครบั ตรงนีผ้มก็แค่เปล่ียนเป็น Multiple Line นะครบั ในต าแหน่งนีเ้ราก็สามารถ

พิมพห์ลายบรรทดัได ้ผมก็ควรจะกระเถิบนะครบั ตวัเลือกภาษาผมลงมานดิหนึ่งอย่างนีเ้นาะ การแปลผมก็เล่ือนลงมาอีกนิด

หน่ึงนะครบั และก็ต าแหน่งของเสียงนะครบั ขา้งบนผมกเ็ล่ือนมานิดหน่ึงแบบนีเ้นาะ ภาษานี่ผมกข็ยายนดิหนึ่งอยา่งนีเ้ห็นไหม

ครบั มนัก็จะเริ่มมีอะไรท่ีมนัแตกต่างนดิหนึ่ง ซึง่เราสามารถออกแบบไดน้ะครบั ตาม Layout ของเราเลยเนาะ คราวนีพ้อเราท า

เสรจ็แลว้นะครบั ส่ิงที่เราตอ้งท าต่อคืออะไร เรากต็อ้งมาเขียนค าสั่งเหมือนเดิมครบั แต่คราวนีเ้นี่ยเราจะเปล่ียน จรงิๆ แลว้

สงัเกตไหมครบั ว่าเราเปล่ียนไม่เยอะ เปล่ียนในท่ีนีค้ืออะไร ดนูะครบั เราก็ตอ้งบอกตวั Tab Audio ของเราดา้นบนตรงนีค้รบั

ว่าใหม้ารบัค่าจาก Text ก็คือต าแหน่งนีเ้นาะ ใหม้ารบัค่าจาก Text ตวัที่เป็น txtSource กใ็ชเ้ป็น MicrosoftTranslator 

เหมือนเดิม และกใ็ช ้TextToSpeech เหมือนเดิมนะครบั เปล่ียนจากตวัที่เป็น Text ตรงนีน้ะครบั ที่เป็น TextTranslate เนี่ย

เป็น txtSource นะครบั และของเดมิเนี่ยเราจะตอ้งไปอา้งองิจากตวัที่เป็น ddLanguage ถกูไหมครบั หรือ Drop Down ตวัที่

เราเลือกภาษาเนาะ เราก็จะใหเ้ขาเลือกจากตวัที่เป็น MicrosoftTranslator.Detect แทน เรามาดนูะครบั เราจะมาเริ่มสรา้ง

ท าเหมือนกนัเนาะ ผมก็คลิกตรงนีน้ะครบั ถกูไหม และผมก็ลบ Audio ทิง้ไปนะครบั เป็น Microsoft อย่างนีน้ะครบั 

MicrosoftTranslator.TextToSpeech(txtSource เพราะเราจะเอาจากขอ้มลูตรงนีถ้กูไหมครบั เรากเ็ลือก txtSource นะ

ครบั แลว้หลงัจากนัน้เราเป็นอะไรต่อนะครบั เรากจ็ะเปล่ียนเป็นนะครบั MicrosoftTranslator.Detect txtSource.Text 

ดว้ยนะ ตรงนีก้็เป็น .Text นะครบั เราก็สามารถเอาเมาสม์าคลิกเลือก Comma (,) เนาะ ของเดิมเราจะเป็นอะไรนะ ddL 

Drop Down ใช่ไหมครบั อนันีก้เ็ป็น MicrosoftTranslator.Detect นะครบั Detect อะไรก็เหมอืนเดิมครบั เรากต็อ้งมา 

Detect ตวัที่เป็น txtSource.Text.Code อนันีเ้หมือนเดิมเลยเห็นไหมครบั เปล่ียนจาก Source เปล่ียนจากตวัที่เป็น 

Languages เปล่ียนจากตวัที่เป็นการแปลขา้งล่างมาเป็นตวัที่เป็น Source ขา้งบนเทา่นัน้เองนะครบั เพราะฉะนัน้ถา้เกดิเรา

คุน้เคยนะครบั หรือว่าเราเริ่มมองภาพโดยตรงถกูเนี่ย เราก็จะสามารถก าหนดแบบนีไ้ด ้เป็น txtSource.Text.Code แค่นีเ้อง

ครบั .Detect.Text วงเล็บดว้ยนะครบั อย่าลืมเนาะ เพราะเราเปิดวงเล็บซอ้นนะครบั และก็ .Code นะครบั และก็ปิดวงเล็บนะ

ครบั เพราะวา่ txtSource เนี่ยครบั เราเปิด Code 2 วงเล็บเนาะ แค่นีค้รบั เราก็จะไดแ้ลว้เรียบรอ้ย คราวนีด้นูะ สงัเกตวา่พอ

เราท าเสรจ็แลว้เนี่ยมนั Automatic Save เลยนะครบั ผมลอง Play นะครบั Good afternoon, How are you today ผม

ลองใหม้นั Play ด ู“Good afternoon, How are you today” เห็นภาพนะครบั เดี๋ยวผมลองส่งเสียงไปท่ีทกุท่านไดย้ินกอ่น

นะครบั ก็คือผมลองใส่ไปท่ีตวั Record ของผมเนาะ ผมลอง Play เห็นไหมครบั เรากจ็ะไดย้ินเลลยนะครบัวา่ Good 

afternoon, How are you today เช่นเดยีวกนัครบั ถา้เกิดผมพิมพต์รงนีเ้ป็นภาษาไทย เช่น “สวสัดี วนันีอ้ากาศไม่ดีมีฝนตก

หนกั” นะครบั ผมเปล่ียนจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาองักฤษกอ่นก็ไดน้ะครบั หรือ Chinese Simplified เป็นภาษาจีนนะ

ครบั ผมลอง Play ใหด้นูะ เปล่ียนเสียงใหด้นูิดหน่ึงนะครบั ผมก็เปล่ียน Source ในการแสดงผลเนาะ อย่างนีน้ะครบั เอาล่ะ 

และลอง Play ใหด้นูะครบั “สวสัดี วนันีอ้ากาศไมด่ีมีฝนตกหนกั” เห็นไหมครบั เราก็สามารถสรา้ง Application ที่เป็น App 

แบบภาษา ผมเลือกเป็นภาษาจนี ก็ลองดสิูครบั ภาษาจีนเขาพดูว่าอะไร เห็นไหมครบั เพราะนัน้อนันีก้็เป็น App ง่ายๆ ที่เรา

สามารถพฒันาขึน้เองได ้เราเรียกว่า App แปลภาษานะครบั เพราะฉะนัน้ก็หวงัวา่นะครบั ทกุทา่นคงไดเ้ห็นภาพแลว้เนาะ วา่

การพฒันา App เนี่ยไม่ไดยุ้ง่ยาก ค าสั่งเนี่ยมนัมีใหอ้ยูแ่ลว้นะครบั เพียงแตว่าเราแค่รู ้จรงิๆ แลว้พวกนีเ้ราตอ้งมาเรียนรูด้ทู  า

บ่อยๆ นะครบั มี Practice เยอะๆ เราถงึจะรูว้า่มคี  าสั่งใดบา้งที่ Microsoft ท าไวใ้หส้ าหรบัเป็นเครื่องมือในการใชง้านนะครบั 



เพราะนัน้เนี่ยลองเปล่ียนเป็นภาษาอื่นดนูะครบั ก็มเีปล่ียนไดน้ะครบั ใตห้วนัล่ะ ถา้เป็นใตห้วนั ฮอ่งกง เห็นไหมครบั มนัจะมีทัง้

ฮ่องกง มีใตห้วนั อยา่งนีน้ะครบั จีนใตห้วนั เห็นไหมครบั ก็มีส าเนยีงแตกตา่งกนัไปนะครบั เพราะนัน้น่ีเราก็ไดแ้ลว้นะครบั ใน

ที่นีน้ะครบั ผมขออนญุาตบนัทึกเสียงไปไวใ้นอีกเครื่องหนึง่นิดหน่ึงนะครบั ผมลองกดใหดู้เนาะ ไดย้นิเสียงแลว้นะครบั 

ภาษาไทยบา้งนะครบั เห็นนะครบั ขา้งบนตรงนีเ้ราสามารถเปล่ียนเป็นพิมพห์ลายๆ บรรทดัไดน้ะครบั ก็เห็นภาพนะครบั นี่คือ 

App แปลภาษานะครบั ซึง่เราสามารถใชท้ัง้เสียงของเราไดน้ะครบั คือใหเ้ขาอ่านออกเสียงได ้Save ครบั ไปท่ี File เหมือนเดิม

นะครบั และเรากเ็ลือก Save เหน็ไหมครบั ตรง Save มนักจ็ะขึน้ Save มาใหน้ะครบั ผมก็เลือก Save สงัเกตนิดหน่ึง App เนี่ย

ผมพฒันาเพิม่ เดี๋ยวดตูรงนีน้ะครบั เขาจะมี Publish เห็นไหมครบั Publish ในท่ีนีค้ือ พอผมประกาศ Publish App ที่อยูใ่น

มือถือผมกจ็ะเปล่ียนตามเป็นเวอรช์นัใหม่นะครบั ผมก็เลือก Publish ผมก็เลือก Publish this version แบบนีน้ะครบั App 

Translator ผมเนี่ยก็จะถกูเปล่ียนเป็นพดูไดแ้ลว้นะครบั คราวนีเ้ราลองดนูิดหนึง่วา่จรงิไหมที่เราอตุส่าหพ์ฒันาไปเมื่อกีน้ีแ้ลว้

มนัมี App ซึ่งสามารถใชง้านได ้ผมขออนญุาตอย่างนีน้ะครบั ผมขออนญุาตต่อ Internet นดิหนึ่งนะครบั เพื่อใหม้ือถือผมเนี่ย

ใช ้Network เดียวกนันะครบั ผมขอต่อ Internet มือถือนิดหน่ึงนะครบั เพื่อที่เราจะไดเ้อาขึน้จอใหด้นูะครบั 

เอาล่ะครบั เราไดม้ีการท า App ไปจรงิๆ 3 Apps เนาะ App แรกคือ Get Current Information นะครบั App ที่ 2 คือ App 

แปลภาษาใช่ไหมครบั App ที่ 3 คือเราท าให ้App แปลภาษาของเราเนี่ยสามารถพดูไดเ้นาะ คราวนีผ้มใหด้ตูรงนีค้รบั ประเด็น

ก็คือหลายคนถามผมวา่แลว้เราจะใชง้านอยา่งไรนะครบั ผมขออนญุาตเชื่อมต่อกบั Smartphone นะครบั จากกที่ทกุท่านเห็น

ภาพ ใน Smartphone เนี่ยนะครบั ส่ิงแรกก็คือวา่ในต าแหน่งของตวัที่เป็น App Store นะครบั หรือ Play Store นะครบั 

เครื่องนีผ้มใชต้วัที่เป็น Smartphone ทีเ่ป็น Android เนาะ ผมกเ็ขา้ตวัที่เป็น Play Store นะครบั และผมก็เลือกนะครบั ลอง

พิมพ ์Search หาค าว่า Power Apps ผมก็คลิกเขา้ไปเลยครบั ของผมโหลดไวแ้ลว้เรยีบรอ้ยนะครบั ส่ิงหน่ึงที่ทกุท่านอยากเห็น

ก็คือวา่พอผมกดค าว่าเปิดนะครบั เราก็แค่ Login นะครบั ดว้ย Account ลงไป ตอนนีผ้ม Login แลว้เห็นไหมครบั ผมใช ้

Account ที่เมื่อกีผ้มสรา้งไวแ้ลว้เรียบรอ้ย ผม Login เขา้ไปแลว้เรียบรอ้ยนะครบั จรงิๆ ถา้เกิดใครเขา้มาครัง้แรกเลยเนี่ยที่ยงั

ไม่ Login นะครบั สมมติผมลงชื่อออกก่อนนะ อย่างนีน้ะครบั ผมลงชื่อออกเนาะ แลว้พอโหลดเขา้มาครัง้แรกจะเป็นแบบนีน้ะ

ครบั พอเราโหลด Power Apps เรียบรอ้ยนะครบั ผมก็ลงชื่อเขา้ใชค้รบั เขาก็จะเราลงชื่อเขา้ใชน้ะครบั ผมก็เลือกลงชื่อเขา้ใช ้

App เดียวกนักบัส่ิงที่ Account เดียวกนักบัส่ิงที่ผมท าใน Power Apps ในมือถือในเครื่องคอมพิวเตอร ์สงัเกตเห็นไหมครบั 

เรากเ็จอนี่ครบั Translator Apps กบั Current Information Apps จ าไดใ้ช่ไหมครบั ผมลองคลิกค าว่า Current 

Information Apps เนี่ยครบั เขาก็จะเป็น App ตวัที่ไป Get ตวัดีเทลของผมขึน้มาใหน้ะครบั จ าไดไ้หม Current 

Information Apps นะครบั เราก็จะได ้App ที่เป็น Account ของเรามาแลว้ App ตวัที่ 2 ของเราคืออะไรนะ App 

แปลภาษา เนี่ยครบัในมือถือของเรากบัในตวัเว็บท่ีทกุท่านเห็นอยูต่อนนี ้ผมท าใหด้เูหมือนกนัเลยนะ สมมติผมปิด App นี ้ผมก็

ไปเปิดตวัที่เป็น Translator Apps App ที่ 2 เนี่ยนะครบั เห็นไหมครบั ผมก็คลิก Translator Apps เขาก็เปิดนะครบั 

Translator Apps เหมือนเมื่อกีน้ีไ้หมครบั เห็นภาพเนาะ เนี่ยมี Parameter บางตวัผมกใ็ส่ Input เขา้ไป สมมติวา่ผมพิมพ์

ค าวา่ “สวสัดี” นะครบั อนันีม้นัอาจจะมีเครื่องมือบางตวัที่ผมไม่ไดด้งึขึน้ Azure นะครบั หรือว่าอะไรก็ตาม เดี๋ยวลองดนูดิหนึ่ง

นะครบั “สวสัด”ี นะครบั และผมก็ลองเลือกแปลเป็นภาษาองักฤษแลว้กนัเนาะ เนี่ยนะครบั English United States เนี่ยครบั 



สมมติผมลองพิมพ ์“สวสัดี ผมชื่อสมชาย” เนี่ยครบั เห็นไหม ผมลอง Play ใหด้นูดิหนึ่ง “สวสัดีครบั ผมชื่อสมชาย” เห็นไหม

ครบั ภาพเสียงกจ็ะมา ท่ีมนัขึน้ Error นี่ไม่ตอ้งตกใจนะครบั เผอญิว่ามนัยงัมีที่ผมยงัไม่ได ้Publish ใชอ้ีกทีหน่ึง จรงิๆ มนัก็เอา 

App ของเรานะครบั มนัก็จะอยูใ่นหนา้ตวัที่เป็น Application ในมือถือนะครบั ผมก็ลองเลือก “Hi, my name is Somchai” 

เห็นภาพนะครบั ในยินเสียงเนาะ “Hi, my name is Somchai” เห็นไหมครบั เพราะนัน้ App ที่เราเขียนเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้

งานใน Smartphone ของเราไดน้ะครบั มนัก็คือ App เดยีวกนักบัท่ีเราพฒันาจากในเครื่องใน Web Browser นั่นเองนะครบั 

อนันีผ้มก็สามารถเปิดออกไปอยา่งนีน้ะครบั และผมกม็ี App ที่เป็น To do list ของเดมิที่ผมเคยท าไวอ้ยา่งเนี่ยครบั ผมก็

สามารถเปิดไดเ้นาะ อนันีผ้มใหพ้ฒันาที่มหาลยัที่หน่ึง ชว่งการท างานวกิฤติ ผมก็สามารถใส่โลโกไ้ดเ้ห็นไหมครบั ผมก็จะมีเรื่อง

ของตวัอย่างโลโกใ้หด้ ูผมเพิม่ List อยา่งนีน้ะครบั ผมกเ็พิ่ม List ว่างานท่ีผมตอ้งท าคืออะไรนะครบั เขา้มาใชง้านไดด้ว้ย

เหมือนกนันะครบั อนันีก้เ็ป็นตวัอย่างนะครบั ครา่วๆ ท่ีทกุท่านเห็นภาพนะครบั ว่าเราสามารถที่จะพฒันา App เองนะครบั ใน

การใชง้านได ้เดี๋ยวผมจะมีตวัอยา่งดงันีค้รบั ถา้ผมเพิ่ม Application เพิม่เตมิเขา้ไปหรือเขียนขึน้ไปนะครบั ใน Smartphone 

ที่เราดาวนโ์หลดมาเนี่ยนะครบั มนัก็จะถกู Update App ขึน้มาให ้ซึ่งแต่ละ App เนี่ยเราสามารถที่จะปิดไดน้ะครบั หรือวา่ปัก

หมดุไวท้ี่หนา้แรกเลยก็ได ้อย่างเช่นสมมติ App แปลภาษาของผมนะครบั App Translator เนาะ ผมลองคลิกที่ Edit Seed ที่

เป็นจดุ 3 จดุ (…) ผมเลือกปักหมดุไวท้ี่หนา้แรกแบบนีน้ะครบั ปักหมดุไวท้ี่หนา้แรกเนาะ ดนูะครบั ปักหมดุไวท้ี่หนา้แรก แลว้ผม

กดเพิ่ม และผมลองมาที่หนา้ของ Tier ตา่งๆ นะครบั เรากจ็ะเจอตวั App ที่เราปักหมดุไวท้ี่หนา้แรก เนี่ยครบั ขา้งบนเลย เห็น

ไหมครบั ก็จะเป็น Translator Apps เราก็แตะที่ Translator Apps มนัก็เปิด App มาใหเ้ลย เห็นภาพนะครบั เพราะฉะนัน้

วนันีน้ะครบั การเขียน Application ใน Smartphone เนี่ยค่อนขา้งงา่ยนะครบั เราสามารถพฒันาไดน้ะครบั ในท่ีนีผ้มเอา 

App ออกก่อนเนาะ ตวันีน้ะครบั ผมก็ลบออกไปก่อนเลย เนี่ยครบั ก็ยงัคงใชง้านทกุอยา่งเหมือนเดมิเนาะ ไม่ไดม้ีอะไรพิเศษ

พิสดารเพิ่มเติมนะครบั ผมก็ลองเลือกแบบนีด้นูะครบั 

คราวนีค้รบั เดี๋ยวเราจะมาลองนะครบั ผมขออนญุาต เราจะไมใ่ชต้วั App ล่ะ เมื่อกีน้ีผ้มท าใหด้แูลว้นะครบั วา่เราสามารถ

โหลดแบบนีไ้ดเ้ลยเนาะ ผมขออนญุาต Disconnect แลว้กนันะครบั โอเค กลบัมาที่ตวั Power Apps ของเราเหมือนเดิมนะ

ครบั ผมขออนญุาตปิดนะครบั ปิดอนันีไ้ปเลยนะ ผมแค่ต่อเชื่อมโยงใหดู้ โอเค คราวนีเ้ราก็กลบัมาครบั ที่หนา้เว็บของเรา

เหมือนเดิมนะครบั หนา้ App ของเราเหมือนเดิม แลว้ผมก็กลบัมาที่ตวัที่เป็น...ตรงนีน้ะครบั จริงๆ เมื่อกีท้ี่มนัขึน้ Error เพราะ

ผมไม่ไดแ้ชรน์ั่นเอง จรงิๆ ผมกต็อ้งกด Share ดว้ยนะครบั มนัจะไดไ้ม่ Error นะครบั เอาล่ะคราวนี ้ส่ิงหน่ึงที่อยากจะใหด้คูือ 

ผมขออนญุาตนะครบั เราจะมาลองดตูวัที่เป็น App ของเรานะครบั นิดหน่ึงว่าตอนนีเ้รามีพฒันามา 2 App แลว้เนาะ ก็คือ 

App ตวัที่เป็น Translator Apps กบัตวัที่เป็น Current Information เดี๋ยวผมมตีวัอยา่งดงันีค้รบั เราจะลองเพิ่มนิดหนึง่นะ

ครบั ว่าเราจะใช ้App ไหนในการใชง้านกนันิดหนึง่เพิม่เตมินะครบั ผมก็มีอีกสกั 1 ตวัอยา่งใหด้นูะครบั คราวนีเ้ราจะเริ่มมา 

Get ขอ้มลู สงัเกตนะครบัเมื่อกีน้ีเ้ราสรา้ง App จาก Canvas เลยก็คือหนา้ว่างๆ นะครบั และเรากว็าดทกุอยา่งไปนะครบั ก็คือ

ไม่ว่าจะเป็น Label ไม่วา่จะเป็น Text นะครบั ในการท่ีจะน าเขา้ขอ้มลู เราพิมพอ์ะไรไปก็ตามนั่นคอืเราท าเอง 

คราวนีน้ะครบั เราจะมาลองสรา้ง Database ผมจะท าอย่างนีค้รบั ผมจะสรา้งดว้ยตวัที่เป็น Excel Online ซึง่อยู่บน 

OneDrive ในการเก็บขอ้มลูนะครบั และผมก็จะน าเขา้ขอ้มลูตรงนีน้ะครบั ใหข้อ้มลูที่เราสรา้งแลว้เนี่ย สีแดงเนี่ยนะครบั ทัง้



ขอ้มลูทัง้ 2 ตวัเนี่ยนะครบั วิ่งไปเก็บไวท้ี่เป็น Power Apps นะครบั หลงัจากนัน้กจ็ะมาแสดงผลใหเ้ราเห็นภาพผ่านตวัที่เป็น 

People ทั่วๆ ไปแบบนีน้ะครบั ลองดนูะครบั หลกัการคืออะไร หลกัการคืออย่างนี ้ผมก็ตอ้งมี OneDrive นะครบั กค็ือไว้

ส าหรบัเก็บ Excel ถกูไหมครบั เดี๋ยวผมจะลองท าไฟลไ์ฟลห์น่ึง วิธีการคืออย่างนีค้รบั อนัดบัแรกอย่างที่ผมบอกเนาะ คือเราจะ

ใชง้านไดเ้นี่ย เราจ าเป็นตอ้งมีตวัที่เป็น Account นะครบั ของ 365 ผมก็ขออนญุาตกลบัไปท่ี Account 365 ของผมนะครบั 

และผมก็เลือก OneDrive นะครบั ผมก็คลิกเลือก OneDrive เนาะ ผมก็จะสรา้งไฟลน์ะครบั มา 1 ไฟลซ์ึ่งเป็นไฟลส์ าหรบัใน

การเก็บ Excel Online เป็น Database นะครบั คราวนีเ้ราจะเริ่มท า Database ของเราเองนะ ผมก็สรา้ง Folder อยา่งนีน้ะ

ครบั New อนันีค้ืออยู่ใน OneDrive แลว้นะครบั ใน OneDrive ของผมเนาะ ผมก็เลือก New นะครบั และผมก็เลือก Folder 

ผมก็ลองพิมพเ์ป็น Power Apps Workshop ตัง้เป็น Power Apps Workshop ผมกด Create นะครบั ผมก็จะได ้Folder 

ชื่อว่า Power Apps Workshop เห็นไหมครบั หลงัจากนัน้นะครบั ผมก็แค่คลิกที่ Power Apps Workshop ผมก็จะสรา้งตวั

ที่เป็น Database ของผมในการเก็บขอ้มลูเนาะ ในที่นีผ้มกเ็ลือกเป็น Excel Workbook นีเ้ลยแลว้กนันะครบั ผมกจ็ะใชจ้าก

ตวัที่เป็น Online ใน Excel นะครบั ผมก็เลือกเป็น Excel Online เรียบรอ้ย น่ีคือหนา้ Excel ที่ทกุท่านคุน้เคยนะครบั ผมกต็ัง้

ชื่อครบั ตรงนีเ้ป็นอะไรดีล่ะนะครบั ดเูนาะ ก่อนไปผมท า Step ใหด้อูีกทีหน่ึงนะครบั เรากจ็ะเจอตวัที่เป็นขอ้มลูอย่างนีน้ะ 

หลงัจากนัน้เราก็สรา้งเป็น OneDrive ขึน้มานะครบั ผมก็สรา้ง OneDrive นะครบั และก็ไปเลือก Excel หลงัจากนัน้ครบั ผมก็

แค่สรา้ง List รายการท่ีผมตอ้งการนะครบั เช่น FirstName นะครบั LastName Company นะครบั มาจากบรษิัทไหน 

Gender เพศอะไรนะครบั มี E-mail และมี Phone นะครบั หลงัจากนัน้เนี่ย ผมก็แคเ่ลือกตวัที่เป็น Format Table เพื่อท าให้

เขาอยูใ่นรูปแบบ ลองดนูะครบั ผมก็เลือกกลบัมาที่ Excel ของผมนะครบั ผมก็เลือกเป็น FirstName เนาะ ผมก็สรา้ง...มีอะไร

นะ เดี๋ยวดตูวัอยา่งนิดหน่ึงนะ มี FirstName เนาะ ผมก็เลือก FirstName นะครบั และก็ LastName นะครบั ตรงนีเ้นาะ ผมก็

ใส่เป็น LastName นะครบั อีกอนัหนึ่งก็เป็น Company นะครบั อย่างนีน้ะครบั และก็ Gender เนาะ เพศเนาะ และกม็ี E-

mail อย่างนีน้ะครบั และกม็ี Phone หลงัจากนัน้พอผมไดเ้รียบรอ้ย เรากม็าปรบัแตง่กนันิดหนึ่งนะครบัว่า เราควรท าใหข้อ้มลู

ที่เราสรา้งเนี่ยครบั ไปอยู่ใน Data Table นะครบั ผมก็เลือกขอ้มลูแบบนีม้าเนาะ และผมก็เลือกเป็น Format Table แบบนีน้ะ

ครบั และผมก็เลือกสกันิดหนึง่วา่ผมอยากได ้Table เป็นแบบไหนอย่างเนี่ยครบั และผมก็บอกวา่โอเค A1 จนถงึ F2 เนาะ ใหใ้ช ้

My table has headers นะครบั ใครที่เคยเรียน Excel มากบัผมมาก่อนเนี่ย จะรูว้า่การท าเป็นลกัษณะของ Table เนี่ยมนัจะ

ท าใหก้ารท างานเป็นอตัโนมตัิ ผมก็เลือกอย่างนีน้ะ ผมก็เลือกเลย กดโอเค เห็นไหมครบั เรากจ็ะได ้Table มาแลว้เรยีบรอ้ย 

ตรงนีผ้มก็สามารถตัง้ชื่อ สมมตวิา่ผมสรา้งเป็น Customer Data แลว้กนันะครบั หรือขอ้มลูของลกูคา้นั่นเอง แค่นีน้ะครบั ผม

ก็จะได ้Excel มาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั กลบัมาดตูรงนีน้ะครบั ผมก็เลือกเรยีบรอ้ยนะครบั หลงัจากนัน้นะครบั จรงิๆ แลว้จะเป็น 

Register Customer Data หรือ Customer Data ก็แลว้แต่เราที่เราสรา้งไวน้ะครบั ผมตัง้ชื่อเป็น Customer Data เนาะ 

คราวนีเ้ราตัง้เสรจ็นะครบั ผมก็คลิกกลบัมาที่ตวั...ของตวั Power Apps ตรงนีเ้ลย Workshop นะครบั เรากจ็ะเห็นไฟลน์ะ

ครบั ที่ชื่อว่า Customer Data เห็นไหมครบั เห็นชื่อไฟลว์่า Customer Data หรือผมจะเพิม่เป็น Register Customer Data 

ก็แลว้แตเ่รานะครบั หลงัจากนัน้พอเราไดแ้ลว้เรียบรอ้ย เรากลบัมาที่ Power Apps ของเราครบั หลกัการคืออะไร ดนูะครบั ใน 

Power Apps เนี่ยค่อนขา้งดีนิดหน่ึงก็คือผมมี Database อยู่นะครบั เขาจะท าการสรา้งนะครบั สรา้งขอ้มลูออกมาเลยนะครบั 

ผมก็ไปท่ีนี่ครบั Create นะครบั Create เนาะ แทนท่ีผมจะมาเลือก Canvas จ าไดใ้ช่ไหมครบั แทนที่ผมจะเลือก Canvas 



เหมือนตอนแรก ผมก็เลือกนี่เลยครบั Start from Data ผมกเ็ลือก Excel เลยครบั Excel Online เพราะผมมี Excel Online 

เป็น Data เนาะ ผมก็คลิกครบั เขาก็ท าการไป Connect กบัตวัที่เป็น OneDrive เห็นไหมครบั ผมก็จะได ้OneDrive มาแลว้

เรียบรอ้ยนะครบั ผมกค็ลิกชื่อ OneDrive และผมก็เจอ Power Apps Workshop เห็นนะครบั เพราะวา่เราเก็บไฟล ์Excel 

ของเราไวเ้นี่ย ไวบ้น OneDrive นะครบั ผมก็เลือกเป็น Power Apps Workshop แบบนีเ้นาะ พอผมคลิกที่ Power Apps 

Workshop ผมก็จะเจอกบัไฟลท์ี่ชื่อว่า Customer Data เห็นนะครบั พอผมคลิกที่ Customer Data นะครบั เราก็จะรอ

สกัครู ่เขากจ็ะท าการสรา้ง ผมมก่ีี Table เมื่อกีน้ีผ้มไม่ไดเ้ปล่ียนชื่อถกูไหมครบั ผมกม็ีแค่ Table เดียว ผมก็เลือก Table ครบั 

และผมก็คลิกนะครบั ที่ Connect ดตูรงนีก้็ไดน้ะครบั ผม Recheck ใหด้นูิดหน่ึง ตรง Customer Data เนี่ยครบั ดเูนาะ ผม

คลิกเขา้ไปนะครบั ตรงนีม้นัจะมแีค่ Table เดียวเห็นไหมครบั กค็อื Sheet 1 นั่นเอง ก็คือ Table เดียวนะครบั เพราะฉะนัน้เรา

ก็สามารถใชต้วัที่เป็น Table เดยีวตรงนีไ้ดเ้ลยนะครบั ผมกลบัมาที่ Power Apps ของผมเนาะ ผมเลือก Table นะครบั ผมก็

กด Connect รอสกัครูค่รบั มนัจะท าการเชื่อมต่อตวัที่เป็น Common Data Services นะครบั ตรงนีจ้ะเริม่ความไฮโซนดิหนึ่ง

คือ เมื่อกีน้ีใ้น Tree View เนี่ยมนัมีทัง้หมดอยู่ 3 Categories นะครบั ก็คือจะมีเรื่องของตวัที่เป็น Scene View นะครบั และก็

มีเรื่องของ Data เขา้มาเก่ียวขอ้ง เมื่อกีน้ีต้อนที่เราสรา้งตอนแรกเนี่ยนะครบั เราเป็นลกัษณะของ Canvas Blank นะครบั และ

เรากว็าดเอง มาครบัเรียบรอ้ย ตวัที่เป็น Power Apps Studio สรา้งใหเ้ราแลว้ เรากด Skip เลยครบั นี่ครบัสงัเกตนิดหน่ึง ผมก็

จะมีอยู่ 3 Tab นะครบั ในตวั Tree View กค็ือมี Browser นะครบั หรือ BrowseScreen นั่นเอง กบัมีตวัที่เป็น 

DetailScreen นะครบั Detail ก็คือรายละเอียดทัง้หมด และก็ Edit นะครบั EditScreen ก็คือไวส้ าหรบัแกไ้ข ตอนนีด้นูะครบั 

ผมท าแค่นีเ้สรจ็แลว้เรยีบรอ้ยเนี่ย ผมลอง Play ใหด้เูนาะ ผมลองคลิกที่ BrowseScreen นะครบั ผมลอง Play ใหด้ ูตอนนีย้งั

ไม่มีขอ้มลูเห็นไหมครบั ผมยงัไมไ่ดแ้กไ้ขอะไรเลยนะ มนัมีเครื่องหมาย Add ใหเ้ราแลว้เรียบรอ้ย คอืเราใส่ตวัที่เป็น Button 

เขา้ไป ผมลองกด Add นะครบั จ าไดไ้หมครบัเนี่ย มี Company ม ีE-mail มี FirstName มี LastName Gender อย่าเพิ่ง

ตกใจ ตอนนีเ้ขาเรียงตาม Alphabet แตเ่วลาที่เราออกแบบเนี่ยมนัคือ FirstName LastName ถกูไหมครบั Company 

Gender E-mail เดี๋ยวเราค่อยวา่กนัเนาะ ผมลองพิมพใ์หดู้นิดหนึ่งนะครบั อนันีเ้อาแบบธรรมดาก่อนนะ เรา Import ตวั 

Data เขา้มานะ Company สมมติวา่ Eak -Technology อยา่งนีน้ะครบั E-mail สมมติผมพิมพ ์eakedu@eak-

technology.com นี่คือ E-mail เนาะ ผมก็พิมพไ์ป FirstName ผมก็ตัง้ชื่อเป็น Chavapongsathorn นะครบั Gender ก็

เป็นเพศ เป็น Male แลว้กนันะ LastName กเ็ป็น Waisarikarm Phone สมมติเป็น 090999999 อยา่งนีน้ะครบั และตรงนี ้

ครบั ผมก็กดเครื่องหมายถกูกค็ือ Submit Item มนัก็จะท าการ Record ครบั ขอ้มลูของผมลงไป อยู่ใน Data เลยนะครบั ตรง

นีเ้รากจ็ะมีเป็นลกัษณะของ List รายการวา่ใครมาท าอะไรไดบ้า้ง เรา Refresh ไดน้ะครบั คราวนีผ้มลองกดปิดดเูนาะ ตรง 

Application ตรงนีก้็จะแสดงผล เราลองยอ้นกลบัไปดใูน OneDrive ของเรานิดหน่ึงนะครบั ผมกค็ลิกที่ OneDrive เนาะ จ า 

Customer Data ของเราไดใ้ช่ไหมครบั พอผมคลิก Customer Data ดนูะครบั ผมคลิกเปิดที่ Customer Data เขากจ็ะมี

ขอ้มลูเห็นไหมครบั ปรากฏขึน้แลว้เนี่ยครบั มนัก็จะมีขอ้มลูปรากฏขึน้ ซึ่งตรงนีน้ะครบั ผมใหด้ตูรงนีน้ิดหน่ึงนะ ใหท้กุทา่นเห็น

ภาพนะครบั ผมลองขยบัขยายใหม้นัพอดีนะครบั ดตูรงนีน้ะครบั ส่ิงที่ Power Apps สรา้งขึน้มาคอือะไร ก็คือจะสรา้ง Record 

ถกูตอ้งตามสิ่งที่เราก าหนดไวเ้ลยเห็นไหมครบั มีชื่อ FirstName มีชื่อ LastName นะครบั มี Company ที่ถกูตอ้งนะครบั มี 

Gender ที่ถกูตอ้ง และส่ิงหน่ึงที่ Power Apps สรา้งมาดว้ยก็คือ Column G ตรงนีค้รบั เป็น Power Apps Code ตรงนีอ้ยา่
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ไปลบ อย่าไปสนใจมนันะครบั อย่าไปยุ่งเก่ียวกบัมนัเดด็ขาด ตรงนีเ้นาะ เพราะมนัถกูสรา้งขึน้มาเพื่อเป็น Reference นะครบั 

อนันีป้ล่อยเขาไว้ๆ  เพราะเวลาที่เราใชง้านเราอาจจะ Copy มาแค ่FirstName A1 – F ก็ได ้แค่นีน้ะครบั ตรงนีเ้ขา้ใจ

ความหมายเนาะ ผมก็กลบัมาเลยครบั กลบัมาที่หนา้ของขอ้มลูเดมิแบบนีเ้นาะ โอเค นี่คือผมมีขอ้มลูแลว้ ผมก็กลบัมาที่ 

Power Apps ของผมเหมือนเดมิ 

กลบัมาดตูวัที่เป็นสไลดผ์มนิดหน่ึงนะครบั วา่ผมควรท าอะไร เนี่ยครบั เราก็เลือกนะครบั ไปท่ี Create เนาะ ผมทวนอีกทีหนึง่

นะ วิธีการก็คือหลงัจากที่เราสรา้ง Database ของเราเรียบรอ้ยนะครบั ผมก็คลิกที่ Create และกเ็ลือกที่ตวั Excel Online นะ

ครบั เขากจ็ะใหเ้ราเลือกวา่เราจะไป Connect กบัอะไร ในท่ีนีผ้มก็เลือกเป็น OneDrive เนาะ และก็เลือก Folder ที่ผมสรา้ง

ไวน้ะครบั ผมเลือก OneDrive เรียบรอ้ย ของ Account ตวัเองนะ และก็ Folder ที่ผมสรา้งไวก้ค็อื Power Apps 

Workshop จ าไดเ้นาะ อยา่งเนี่ยนะครบั แลว้ผมกเ็ลือกไฟลท์ี่ชื่อว่า Customer Data เนี่ยครบั และก็เลือก Table มา มนัก็ท า

การสรา้งหรือ Build นะครบั หลงัจากนัน้มนักจ็ะขึน้มาเหมือนกนัแบบเมื่อกีท้ี่ผมท าใหด้เูลย และกพ็อท าใหด้เูสรจ็แลว้อย่างที่

บอกครบั เรากต็อ้งมาปรบัแตง่กนันิดหนึ่ง เพราะว่ามนัดไูม่โอเคถกูไหม ผมก็มาปรบัแต่ง ตรง Table ตรงนีค้รบั เรากเ็ปล่ียนเป็น

...เหมือนเดิมเลยครบั เขาเรียกอะไรนะ เอาเป็น Register Customer Data เราก็จะไดช้ื่อมาแลว้ เป็น Register Customer 

Data 27 ใหญ่ไป ก็เอาสกั 23 แลว้กนัเนาะ เนี่ยครบั มนัก็น่าจะพอดีเห็นไหม ผมอยากจะใหม้นัมีสี Font นะครบั เป็นตวั Bold 

นิดหน่ึง ผมก็เลือกไดเ้นาะ เอา Font ใหเ้ป็นสีอะไรดี สมมติสีขาวผมไม่ชอบ สีเหลืองดีไหม โอเคอย่างนีน้ะครบั ก็เลือกได ้จะ

เลือกจากตรงนีก้็ไดน้ะครบั หรือจะมาปรบัในตวัของ Ribbon ดา้นบนตรงนีก้็ไดน้ะครบั มนัก็จะมใีหเ้ลือกเห็นไหมครบั จะเป็น

ตวัหนา เป็น Bold ตวัหนาอย่างเนี่ยครบั มนัก็จะเป็นตวัหนา ถา้เป็นตวัหนาเนี่ย Font ผมมนัอาจจะใหญ่ไป ก็ตอ้งเป็น 21 นิด

หน่ึง อนันีข้ึน้อยู่กบัเราเลือกนะครบั ขึน้อยู่กบัเราออกแบบเนาะ เราก็จะไดแ้ลว้นะครบั เพราะฉะนัน้ต าแหน่งนีน้ะครบั เราก็จะ

สามารถปรบัไดล่้ะ คราวนีม้ีสิง่หนึ่งที่เราตอ้งท าคืออะไร ถา้ทกุท่านสงัเกตเห็นนะครบั ผมจะตอ้งมาตัง้ชื่อนิดหน่ึงนะครบั ใน

ต าแหน่งของตวัที่เป็น Table ตรงนีน้ะครบั ก็คือเราตอ้งตัง้ชื่อในการอา้งองิ Register Data เนี่ยนะครบั เรากต็ัง้ชื่ออย่างเมื่อกี ้

นีท้ี่ผมตัง้ชื่อจ าไดใ้ช่ไหมครบั ตรงนีน้ะครบั มนัก็จะกลายเป็น Register Data เนาะ แต่สิ่งที่ตอ้งท าคืออะไร ส่ิงที่เราตอ้งท าคือ 

วนันีต้วัต าแหน่งนีค้รบั เขายงัเรียงไม่ถกูตอ้ง เขายงัเอา Company E-mail ขึน้ก่อนตาม Alphabet เราอาจจะตอ้งมาปรบันิด

หน่ึงนะครบั โดยการเอา FirstName ขึน้ก่อนนะครบั และกเ็อา LastName ตามมา วิธีการก็ไม่ไดย้ากนะครบั เราแค่เลือกใน

ต าแหน่งนีน้ะครบั ของเราและเราก็จะเจอค าว่า Advanced นะครบั อย่างกรณีนีผ้มท าใหด้เูนาะ เนี่ยครบั มนัก็จะมีต าแหน่งนะ

ครบั ในการปรบัแตง่ ผมเลือกใหด้นูะครบั ผมคลิกที่ App ของเรานะครบั เหมือนเดิมเนาะ ผมก็คลกิตรงนีก้่อนนะครบั และ

ต าแหน่งนีน้ะครบั ขา้งบนเนี่ยมี Properties ม ีAdvanced เนาะ ในต าแหน่งนีค้รบั ยงัคงเลือกอยูท่ี่ Properties นะ และตรง

นีจ้ะมีค าวา่ Fields อยู่ ผมเลือก Edit Fields แบบนีน้ะครบั เขากจ็ะมี Field แบบนีป้รากฏขึน้นะครบั พอมี Field แบบนี้

ปรากฏขึน้เนี่ย มนัคือ Fill in ที่เรากรอกเขา้ไปนั่นเอง ซึ่งตรงนีเ้ราตอ้งมาเปล่ียนกนันิดหนึ่งนะครบั ผมก็ตอ้งเลือกดนูิดหน่ึงนะ

ครบั ว่าเราจะควรใชเ้ป็นแบบไหนนะครบั อย่างนีเ้นาะ เอาล่ะครบั ตรงนีเ้ราจะเห็นนะครบั มนัก็จะมีทัง้ Properties กบั 

Advanced เห็นนะครบั และต าแหน่งนีถ้า้เกิดเราอยากจะแกไ้ข จ าตอนที่เราสรา้งไดถู้กไหมครบั เราสรา้งเป็น FirstName 

LastName Company นะครบั และก็มี Gender แต่เวลาที่แสดงผลจรงิๆ เนี่ยนะครบั เวลาที่เราแสดงผลจรงิๆ เนี่ยด ูDetail 



ตรงนีน้ิดหน่ึง มนัดนัเอา Company ขึน้ก่อนเห็นไหมครบั ก็มี E-mail มี FirstName มี Gender ม ีLastName และกม็ี 

Phone ตรงนีเ้ขาเรียงตาม Alphabet นะครบั เราจะมาปรบัแตง่ยงัไง หรือเราจะมาแกย้งัไงนะครบั เพื่อใหเ้ขาสามารถใชง้าน

ได ้ผมขออนญุาตกดปิดอยา่งนีก้อ่นครบั ส่ิงที่ทกุท่านเห็นคอือย่างนีค้รบั ตรง Tree View ตรงนีค้รบั เรามีอยู่ 3 Scene เห็น

ไหมครบั มี BrowseScreen นะครบั กบัมี DataScreen ตรงเนี่ย DataScreen ยงัเป็น Table อยูเ่ห็นไหมครบั 

BrowseScreen ผมแกไ้ขแลว้เป็น Register Customer Data นะครบั ในท่ีนีถ้า้เราอยากใหท้กุหนา้ของตวั Application เรา

เนี่ยแสดงผลอยา่งทกุตอ้งเนาะ ดอูีกทีนะ กด Play นะครบั ตรงนีม้นัขึน้เป็น Customer Data พอผมคลิกเขา้ไปขา้งใน มนัคือ 

Detail เนี่ย มนัดนัขึน้เป็น Table เห็นไหมครบั ถา้ผม Edit หรือแกไ้ข มนัก็ยงัเป็น Table อยู่เห็นไหมครบั ซึ่งจรงิๆ แลว้เราตอ้ง

แกไ้ขทัง้หมดของทกุ Scene เนาะ 

เคสแรกก่อนอย่างนีค้รบั ในต าแหน่งของขอ้มลูที่เราท ามาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั ผมก็คลิกที่ Data นะครบั หรือ DetailScreen 

ตรงนีน้ะครบั ผมคลิกที่ Table เหมือนเดิมนะครบั และผมก็แกไ้ข Table1 เนี่ยเป็น Register Customer Data นะครบั และ

ผมก็ควรจะตัง้สีสนัทกุอย่างนะครบั ใหเ้หมือนกนักค็ือผมตัง้เป็นสีเหลืองจ าไดใ้ช่ไหมครบั อย่างนีน้ะ ขนาด Font ผมก็คือ 21 

ผมจะแกจ้ากขา้งบนก็ไดน้ะครบั หรือผมจะแกจ้ากในตวัของ Properties ตรงนีก้็ไดน้ะครบั และกเ็ป็นตวัหนา Bold เห็นไหม

ครบั แน่นอนพอผมไดต้วัที่เป็น DetailScreen แลว้ ผมกต็อ้งมาคลิกที่ EditScreen ดว้ยนะครบั ผมก็ตัง้เหมือนเดิมครบั ก็ตอ้ง

เลือก จรงิๆ แลว้คือเราก็ตอ้งมานั่งคอยวางแผน Layout ครบั การก าหนดนั่นเองนะครบั ผมกเ็ปล่ียนอนันีเ้ป็น 21 เนาะ มนัจะ

ไดเ้หมือนกนั เปล่ียนตวั Font ผมเป็นสีเหลืองอยา่งนีน้ะครบั และก็เลือกเป็นหนา ตวั Bold เห็นนะครบั พอเราไดเ้สรจ็แลว้ 

คราวนีด้เูนาะ ผมลอง Play เหมอืนเดิมนะครบั ผม Play ประเด็นนิดเดียว อยู่หนา้ไหนเรา Play หนา้นัน้นะครบั ถา้ผมเลือกอยู่

ที่ค  าวา่ EditScreen มนัก็จะ Play ที่หนา้ Edit นะครบั วิธีการ Play กค็ือควรจะไปเลือกที่ Scene แรกนะครบั ผมลองกด Play 

นี่ครบั ผมลองเลือกตวัที่เป็น Detail ขา้งบนก็จะเป็น Register Customer Data เหมือนกนัถกูไหมครบั ผมกด Edit มนักเ็ป็น 

Register Customer Data เหมือนกนั คราวนีส่ิ้งที่ผมตอ้งท าตอ่คืออะไร เนี่ยครบั มนัไม่โอเค มนัเรียงผิดอยู่เห็นไหมครบั มนั

ดนัเรียงเป็นแบบเอา Alphabet ขึน้ก่อน เอาตวัหนงัสือขึน้ก่อน ความเป็นจรงิของชีวิตมนัน่าจะเรียงตามสิ่งที่เราเขยีนก็คือ 

FirstName LastName Company Gender E-mail และก็ Phone วิธีการคืออยา่งนีค้รบั เรากต็อ้งมาปรบัแต่งครบั คราวนี ้

สงัเกตในส่วนของ Tree View ตรงนีค้รบั มนัจะมี Group อยู่ 3 Groups จ าไดน้ะครบั กค็ือมี BrowseScreen Browse คือ

คน้หานั่นเองนะครบั และก็ตวัหนา้ Detail กค็ือรายละเอียดนั่นเอง คราวนีถ้า้เราจะแกไ้ขเราตอ้งอยู่ในโหมดของส่ิงที่เรยีกวา่ 

EditScreen นะครบั เพราะว่ามนัจะเรียงทัง้หมดเลยเนาะ ผมกค็ลิกที่ EditScreen แบบนีน้ะครบั และผมก็มาคลิกที่ Layout 

ว่างๆ เขาจะท ากรอบตรงนีใ้หเ้หน็ไหมครบั ที่เป็นลกัษณะของ EditForm ทัง้หมดเนี่ยในการแสดงผล และขวามือตรงนีค้รบั เรา

ก็เจอค าว่า Fields เนาะ จะมีค าว่า Edit Fields อยูเ่ห็นไหมครบั ผมก็คลิกที่ Edit Fields เนี่ยครบั เขากจ็ะมีลกัษณะของ 

Fields เรียงตามที่เราก าหนด เราก็แค่ยา้ยครบั ลาก FirstName ไปไวข้า้งบนแบบนีค้รบั ง่ายๆ แบบนีเ้ลยนะ FirstName กจ็ะ

ขึน้ไป ผมก็ลาก LastName ไปตอ่นะครบั แค่นีน้ะครบั มี Company แลว้นะ Gender ขึน้ไปตามสิง่ที่เราก าหนดไวเ้ห็นไหม

ครบั แค่นีเ้อง หลงัจากนัน้นะครบั มนัก็จะเรยีงตาม FirstName LastName Company Gender E-mail Phone เรียบรอ้ย 

ผมลอง Play อีกครัง้หน่ึงนะครบั ผมก็จะไดข้อ้มลูตามสิง่ที่เราตอ้งการแลว้เห็นไหมครบั ก็คือมี Chavapongsathorn กค็ือเป็น 



FirstName เนาะ เพราะนัน้ผมเรียงถกูแลว้เรียบรอ้ย ผมก็ไดข้อ้มลูแลว้นะครบั เราสามารถ Delete ได ้ผมลองเพิม่อีกขอ้หน่ึง

นะครบั เช่นผมกดเพิ่มนะครบั กค็ือ Create New Item ผมลองพิมพน์ะครบั พจนน์าถ เอาภาษาไทยบา้งแลว้กนันะครบั อยา่ง

นีน้ะ พฒุพฤษก นะครบั Company สมมตินะครบั Microsoft นะครบั Gender เป็น Female อย่างนีน้ะ E-mail นะครบั a-

pputt@microsoft.com อยา่งนีค้รบั Phone ก็เป็น 0877999999 อนันีเ้บอรไ์ม่ตอ้งโทรมานะครบั เป็นเบอรส์มมตินะครบั 

ทัง้ 2 คนเนาะ ผมท าเสรจ็ ผมกก็ดนี่ครบั ขอ้มลูก็คือ Add เขา้ไปนะครบั เรากจ็ะได ้2 Account แลว้เห็นไหมครบั ก็คือ 

Company อยูข่า้งบนในการแสดงผล ตรงนีข้ึน้อยูก่บัเรานะครบั ว่าเราเลือกเป็นแบบไหนนะครบั ผมสามารถ Sort ไดน้ะ จะ

เรียงตาม A-Z หรือ Z-A ตรงเนี่ยนะครบั มนัคือการ Sort เพราะนัน้กลบัมาดตูรงนีน้ิดหน่ึงนะครบั ผมขออนญุาตเนาะ ใหท้กุ

ท่านเห็นภาพ ตรงนีผ้มเสรจ็แลว้ผมขออนญุาต Save กอ่นนะครบั ผมก็ไปท่ี File นะครบั และตรงนีม้นัคือ App ใช่ไหมครบั ผม

ก็ตัง้ชื่อเป็น Register Customer Data Apps สมมติผมเลือกอย่างนีน้ะ แลว้ผมตัง้เป็นสี...สมมตินะครบั เป็นสีชมพแูลว้กนั

นะ ชมพ ูPink Pink และผมก็ใส่โลโกเ้ป็นอนันีแ้ลว้กนั มีคนหลายๆ คนอย่างนีเ้นาะ และผมก็กด Save นะครบั มนัก็ตัง้ชื่อแลว้

ว่า Register Customer Data Apps เห็นไหมครบั App ผมมีอยู่แค่นีน้ะ สีเดิมๆ ผมก็เลือก Save เลยครบั มนัก็จะกลายเป็น

สีชมพนูิดหน่ึง สมมตินะครบั และเดี๋ยวเราจะยอ้นกลบัมาดทูี่ตวัที่เป็น Smartphone เรานะครบั อนันีค้ือการสรา้ง App 

เพราะฉะนัน้เราสรา้ง App ไดห้ลายแบบนะครบั จะสรา้ง ???? ที่เป็น Excel สรา้งจากตวัที่เป็น SharePoint List ก็ไดน้ะครบั 

หรือสรา้งจากตวัที่เป็น Customer Data อื่นๆ มาก็ไดน้ะครบั อนันีผ้มก็เลือกเรยีบรอ้ยเนาะ และผมก็ Select all Data โอเค 

Send เรียบรอ้ย อยากแชรใ์หใ้ครนะครบั โอเค คราวนีเ้รากก็ลบัมาดทูี่ App ของเราเนาะ เนี่ยผมก็ไดต้วัที่เป็น Register 

Customer Data Apps นะครบั ผมลองกลบัมาที่ต  าแหน่งนีค้รบั ผมลองกลบัมาที่ต  าแหน่งของ Smartphone ผมนิดหนึง่นะ

ครบั ผมขออนญุาตเปิดตวั Smartphone ผมนดิหนึ่งเนาะ อยา่งนีน้ะครบั ใหท้กุท่านเห็นภาพเนาะ ตวัที่เป็น Smartphone 

และผมก็ลองเปิดตวั App เหมือนเดิมนะครบั ใน Smartphone ใหด้นูะครบั เดี๋ยวผมลองพิมพจ์าก Smartphone ใหด้เูนาะ 

เดี๋ยวผมขอเชื่อมตอ่มนันิดหนึง่กอ่นนะครบั ท าใหด้นูดิหนึ่งเนาะ โอเค ผมก็จะได ้App มาแลว้เนาะ คราวนีด้นูะครบั ผมก็เลือก 

Power Apps เหมือนเดิมนะครบั ที่ผมโหลดมาเนาะ เรากจ็ะเห็น Power Apps นะครบั ผมก็แตะเขา้ไปนะครบั สงัเกตนิดหน่ึง

ตอนนีม้นัยงัไมเ่ขา้มาถกูไหมครบั ตวัที่เป็น Register Customer Data นะครบั ผมก็ Refresh นิดหน่ึงครบั Refresh App 

ของผมนะครบั มนักจ็ะมาแลว้เหน็ไหมครบั สีชมพขูา้งล่างเป็น Register Customer Data เนาะ ตอนนีผ้มมีอยู่ 2 ชื่อจ าไดใ้ช่

ไหมครบั ผมลองเปิดใหด้จูากตวัที่เป็น Customer Data ที่เป็น Excel นะครบั ผมก็ลองคลิกใหด้นูะ ตอนนีผ้มมี 2 ชื่อกค็ือมชีื่อ 

ชวกบัพจนน์าถเห็นไหมครบั 

คราวนีผ้มลองท าใหม่ ผมจะไมก่รอกขอ้มลูจากในตวัที่ผ่านหนา้เวบ็นีน้ะครบั ผมจะกรอกขอ้มลูบนหนา้ของ Smartphone ดู

ตรงนีน้ะครบั ผมก็คลกิที่ Smartphone Register Customer Data นะครบัแบบนีน้ะ และเราก็เจอเห็นไหมครบั ผมกเ็ลือก

เพิ่มเครื่องหมายบวกเขา้ไป ผมกก็รอกชื่อนะครบั สมมติวา่ผมกรอกชื่อทรงวฒุิ นามสกลุศรีสวุรรณ อย่างนีน้ะครบั บรษิัท 

Contoso แลว้กนันะครบั Gender สมมตวิา่เป็น Male E-mail เป็น song@hotmail.com เรากส็ามารถท าเครื่องมือ... อนั

นีผ้มไม่ไดก้ าหนด Phone ผมจะใส่ก็ได ้ไม่ใส่ก็ได ้สมมติผมใส่แลว้กนันะ 08889990 แค่นีน้ะครบั และผมก็กดเครื่องหมายถกู

ก็คือ Add เพิ่มเขา้ไป แค่นีน้ะครบั บน Smartphone ก็ท าการเพิม่ Record เห็นภาพนะครบั เดี๋ยวรอสกัครูเ่นาะ ก็เพิม่ 

mailto:a-pputt@microsoft.com
mailto:a-pputt@microsoft.com
mailto:song@hotmail.com


Record เขา้ไป เรากจ็ะมีทัง้หมด 3 คนเห็นไหมครบั มีบรษิัท Contoso บรษิัท Eak-Technology บรษิัท Microsoft เนาะ ผม

ก็สามารถที่จะเรียงไดน้ะครบั เอา Microsoft ขึน้ก่อน หรือว่าเอา C ขึน้ก่อนนะครบั แค่นีเ้อง หลงัจากนัน้ผมสามารถที่จะคลิก

เขา้ไป สมมตวิ่า Contoso เนี่ยผมจ าเป็นตอ้งแกไ้ขนะครบั ผมกค็ลิกเขา้ไป และผมก็กด Edit แกไ้ขนะครบั สมมติวา่ผม

เปล่ียนเป็นเบอรใ์หม่นะครบั ไมใ่ชเ้บอรน์ีน้ะครบั ผมเปล่ียนเป็นเบอรใ์หม่เป็น 087790000 ครบั แลว้ผมกดเปล่ียนใหม่ อนันีก้็

สามารถใชใ้นกรณีที่เราจดังาน แลว้มีลกูคา้เราเขา้มา เราก็สามารถท าแบบนีไ้ด ้คราวนีเ้รามาดคูรบั ในตวัเว็บของเรานดิหนึ่ง ดู

ตรงนีน้ะครบั ผมพิมพช์ื่อทรงวฒุเิขา้ไปจ าไดใ้ช่ไหมครบั ผมลอง Reference ใหด้อูยา่งนีน้ะ นิดหน่ึง อย่างนีน้ะครบั ผมก็พิมพ์

ตวัที่เป็นคนที่ชื่อทรงวฒุเิขา้ไปเนาะ ใหด้นูะครบั เดี๋ยวผมขออนญุาตเปรียบเทียบใหด้นูะ นี่นะครบั ผมก็กลบัไปคลิกที่ 

OneDrive และก็เลือกตวัที่เป็น Customer Data ที่เป็น Excel Online ผมคลิกครบั เรากจ็ะเจอชื่อของทรงวฒุิ ศรีสวุรรณ 

เห็นไหมครบั เพราะนั่นหมายความวา่ผมสรา้ง App ตรงนีข้ึน้มาแลว้เนี่ย เราสามารถที่จะใชง้านตรงนีไ้ดน้ะครบั ผมท าใหด้วูา่

ผมพิมพจ์ากมือถือจรงิๆ หรือผมเปิดจากตวันีก้็ไดน้ะครบั เพราะอนันีม้นัคือ App เดียวกนันะครบั เห็นภาพเนาะ เพราะฉะนัน้

อนันีค้รบั เราสามารถที่จะใชง้านในการสรา้ง App แบบนีข้ึน้มาไดน้ะครบั มนัก็สามารถที่จะเขียนขอ้มลูนะครบั ในการใชง้าน

อื่นๆ เพื่อใหเ้ราเกดิประโยชนไ์ด ้เมื่อกีน้ีผ้มท าจากตวั Excel นะครบั ที่เป็น Online เดี๋ยวในบทถดัๆ ไปนะครบั เราจะมาลอง

เพิ่มนิดหนึ่งวา่ถา้ผมไม่ไดท้ าจาก Excel ล่ะ ผมจะท าจาก Application อืน่ไดไ้หมนะครบั เราจะมาลองท าอย่างนีค้รบั เราจะ

ลองสรา้งขอ้มลูนะครบั ใน App ที่ 4 ของเรานะครบั ฝึกปฏิบตัิก็คอืเราจะมาลองสรา้งขอ้มลู อย่างเมื่อกีน้ีย้กตวัอย่างเนาะ ผมมี 

Gender ถา้ผมท าจาก Excel แลว้ผมไม่ไดก้ าหนดอย่างอื่น มนักจ็ะเป็นแค่ Male กบั Female ถกูไหมครบั แต่ถา้เกดิผมมใีห้

เลือกล่ะ ยงัเช่น Male Female LGBT อย่างเนี่ยนะครบั เพื่อท าการดงึ SharePoint มา นึกภาพออกไหมครบั มนัก็จะมี Drop 

Down List ใหเ้ราเลือก และเราก็สามารถที่จะก าหนดพวกเนี่ยนะครบั ไป Integrate กบัตวัที่เป็น Power Automate ไดน้ะ

ครบั ใคร Register มา ส่งเมลไปเพื่อท าการ Approve เพิม่เติมนะครบั Approve เสรจ็แลว้เนี่ยอนมุตัิ ไม่อนมุตัิก็ไดน้ะครบั 

เพราะนัน้เดี๋ยวเราจะมาลองดนูะครบั ก็คือเราจะสรา้งจาก Database อีกตวัหน่ึงนะครบั ที่ชื่อวา่ SharePoint เนี่ยนะครบั เรา

ก็ตอ้งมี 365 เหมือนเดิมนะครบั ผมก็ขออนญุาต Move กลบัมาที่ 365 ของผมเหมือนเดิมเนาะ ตรงนีน้ะครบั ผมกเ็ขา้มาที่ 

365 และผมก็ปิดตวั OneDrive ของผมไปแลว้กนัเนาะ ผมกลบัมาที่ขอ้มลูของผมเหมือนเดิมนะครบั ผมก็จะมีนี่ครบั ดนูะ ใน

ต าแหน่งนีเ้ราจะใช ้Database เป็น SharePoint บา้ง ผมก็คลิกที่ SharePoint นะครบั หลงัจากนัน้พอผมคลิกที่ 

SharePoint เรยีบรอ้ยนะครบั เขาก็จะมีตวัที่เป็น SharePoint นะครบั นี่คือหนา้ของ SharePoint นะครบั ใครที่ไมคุ่น้เคยต่อ

การใช ้SharePoint ไมต่อ้งตกใจนะ ผมแค่ท าใหด้วู่าเราสามารถท า Database จาก Excel ได ้ท าจาก SharePoint ไดน้ะ

ครบั ผมก็เลือกตรงนีค้รบั ตวัที่เป็น Create Site นะครบั ผมก็คลกิ Create Site นะครบั และผมกล็องสรา้งนะครบั เนี่ยเขาก็

จะขึน้มา 2 แบบนะครบั ก็คือมี Team Site กบั Communication Site ในท่ีนีผ้มก็เลือก Team Site แลว้กนันะครบั ซึง่ 

Team Site ตรงนีเ้ขาก็สามารถไปเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงกบัตวัที่เป็น Microsoft Teams ของเราไดน้ะครบั ถา้เกิดใครเคยใช้

ตวัที่เป็น Microsoft Teams ในการสรา้งตวัที่เป็น Group หรือ Channel ขึน้มานะครบั เราก็สามารถเลือกได ้ในที่นีผ้มก็ลอง

เลือก Site Name ตัง้ชื่อนะครบั เป็น Power Platform แลว้กนันะครบั ผมตัง้ชื่อเป็น Power Platform อย่างนีน้ะ Power 

Platform โอเคมี Group นีอ้ยูแ่ลว้ นัน้ผมขออนญุาตตัง้เป็น Power Apps อย่างนีเ้นาะ เปล่ียนใหม่เป็น Power Platform 

แลว้กนันะครบั และก็ – App อยา่งนีแ้ลว้กนัเนาะ เขาก็จะบอกเลยว่าตอนนีน้ะครบั Site Name ของผมชื่อว่า... อนันีส้ามารถ 



เวลาที่เราสรา้ง Site ใน SharePoint อยา่ลืมนะครบัว่า เนื่องจากว่า SharePoint เนี่ยมนัคือ Global ของตวัที่เป็นองคก์ร 

เพราะนัน้อาจะมี Site ที่ซ  า้กนัไดอ้ยู่นะครบั ผมก็เลือกไดน้ะ ขออย่างเดียวนะครบั ดวู่าตรงไหนมนั Available เทา่นัน้เอง ก็คือ

สามารถสรา้งได ้ผมกเ็ลือกครบัวา่ตอนนีผ้มสรา้งแลว้เป็น Power Platform – Apps เนาะ ต าแหน่งนีค้รบั มี Privacy อยู่ 

Privacy ตรงนีค้รบั มนัก็เลือกไดว้่าจะเป็น Private หรือวา่ Public นะครบั ถา้เป็น Private คือส่วนตวั ตอ้ง Individual คน

หรือ E-mail เขา้มาเขาถงึจะใชง้านได ้ในที่นีผ้มลองเลือกเป็น Public แลว้กนันะครบั ผมก็ลองเลือกเป็น Private ดีกว่าท า

ทดลอง แต่ถา้เกดิผมอยากเป็น Public คือทกุคนสามารถเขา้มาใชใ้น App นีไ้ดน้ะครบั โอเคผมกเ็ลือกตามเขาที่ก าหนดมาเนี่ย

ครบั และต าแหน่งของ Select a Language เนี่ยเราสามารถเปล่ียนภาษาไดเ้นาะ ว่าเราอยากไดภ้าษาอะไรนะครบั ในท่ีนีผ้มก็ 

Standard เป็นภาษาองักฤษแลว้กนันะครบั ผมกก็ด Next ตรงนีน้ะครบั มนัก็คือ Add additional owner กค็ือผมสามารถที่

จะ Add คนที่มาดแูลระบบเหมือนผมเนี่ย หรือใหญ่เทา่ผมเนี่ยเขา้มาได ้ในที่นีผ้มกม็ีนอ้งอยู่คนหน่ึงนะครบั ชื่อวา่ Parama ผม

ก็ Add ชื่อ Parama เขา้ไปเลยแบบนีน้ะครบั เดี๋ยวเขาก็จะไป Search หาคนท่ีชื่อ Parama ในองคก์รผมมาใหน้ะครบั เนี่ย

ครบั เรากเ็จอล่ะ Parama นะครบั Ngamsomsub ผมก็แค่ Add เขา้ไปแบบนีน้ะครบั เขากจ็ะสามารถที่จะมาเป็นผูด้แูล สิทธ์

เท่าผมเลยเนาะ เพราะฉะนัน้บางทีผมเป็น Director ผมคงไม่ตอ้งมานั่งคอย Add ใครเพิ่ม ผมก็ Indicate สิทธ์ิใหน้อ้งทีมงาน

มาชว่ยก็ได ้ในท่ีนีผ้มขออนญุาตไม่ Add จรงินะครบั ผมก็กดปิดไป Members ก็คือใครบา้งที่สามารถเขา้มาไดน้ะครบั ใน 

Group นี ้ใน Site นีน้ะครบั ในท่ีนีเ้ดี๋ยวผมไป Add ทีหลงัแลว้กนันะ พอผมสรา้งเสรจ็ ผมท าแค่นีแ้ลว้กนันะครบั ผมก็กด 

Finish นะครบั พอผมกด Finish เสรจ็ ผมก็จะได ้Site ชื่อวา่ Power Platform – Apps นึกออกไหมครบั และในต าแหน่งนี ้

ส่ิงที่เราตอ้งท าคืออะไรนะครบั เราก็ตอ้งสรา้ง List หรือ Column ในการเก็บขอ้มลูเป็น Database นั่นเอง ในที่นีผ้มก็อาจจะ

ตอ้งสรา้งเป็น Column List ขึน้มานะครบั ผมก็สามารถที่จะ New ตรงนีน้ะครบั New เนี่ยจะมีอะไรใหเ้ราเลือกไดบ้า้ง ก็คือมี 

List นะครบั News Post ผมอยากจะโพสอะไร มี Document Library ท าเรื่องของตวัที่เป็น Permission Document นะ

ครบั ก็คือไหนๆ ก็สรา้ง SharePoint แลว้นะครบั ผมก าหนดสิทธ์ิไดน้ะ ว่าใครท่ีจะเขา้มาท างานกบัผม ใครท่ีจะแชรเ์อกสาร ผม

ก าหนดเลยวา่สิทธ์ิท่ีผมแชรเ์อกสาร ใครสามารถเขา้ไป Edit ได ้ใครเขา้ไปแกไ้ขได ้แตว่่าวนันีเ้ราจะไม่ถึงขนาดนัน้นะครบั เรา

แค่สรา้งตวั SharePoint ขึน้มาเพื่อเก็บ Data ไป Integrate กบัตวั Power Apps เพื่อที่เราจะเขยีนและให ้Power Apps 

มนัแสดงผลนะครบั ในท่ีนีผ้มกเ็ลือกเป็น List แลว้กนันะครบั แบบนีเ้นาะ ผมกค็ลิก List เนี่ยครบั เราก็จะไดเ้ป็น Create List 

นะครบั Name ตรงนีผ้มก็อาจจะตัง้ชื่อเป็น...เมื่อกีน้ีอ้ะไรนะ Register ถกูไหมครบั ผมก็เลือกเป็น Register Customer นะ

ครบั แค่นีน้ะ Description เขียนก็ได ้ไม่เขียนก็ไดน้ะครบั ผมจะใหม้นัโชวอ์ยู่ขา้งๆ ตรงนีเ้ราเรียกว่า Show in site 

navigation ก็ไดน้ะครบั ผมกก็ด Create เลย ผมกจ็ะไดม้าแลว้นะครบั เป็นต าแหน่งนี ้น่ีครบั เราก็จะไดต้วัที่เป็นหวัขอ้ของ 

Table มาแลว้นะครบั ตรง Title ตรงนีน้ะครบั ปกตเินี่ย ผมก็สามารถเปลี่ยนไดเ้นาะ ผมก็สามารถ Rename ตรงนีน้ะครบั 

Rename เป็น First Name อยา่งนีน้ะครบั เป็น First Name นะครบั ผมก็ตัง้ชื่อเป็น First Name เห็นไหมครบั Add 

Column ตรงนีผ้มก็สรา้งใหม่เป็น Single line of text นะครบั และผมก็ตัง้ชื่อตรงนีเ้ป็น Last Name นะครบั อย่างนีเ้นาะ ก็

แค่นีค้รบั ไม่ตอ้งท าอะไร ผมก็กด Save นะครบั และผมมีอะไรอีกล่ะนะครบั ผมก็ Add Column เพิ่ม ผมก็เลือกเป็น Single 

line of text กค็ือพิมพแ์ค่บรรทดัเดียวเนาะ ไม่ไดเ้ป็น Multiple line เนาะ ตรงนีผ้มก็เลือกเป็น Company จ าเหมือนเมื่อกีท้ี่

เราสรา้งใน Excel ไดถ้กูไหมครบั ผมก็เลือกเป็น Company นะ และผมก็กด Save App เนี่ยครบั ผมก็เพิ่ม Column ไปเรื่อยๆ 



ตามสิ่งที่ผมตอ้งการ ในท่ีนีผ้มก็เพิ่มอีกนะครบั เป็น Gender ใช่ไหมครบัเมื่อกีน้ี ้แต่ Gender เนี่ยผมจะมใีหเ้ลือก ผมจะไดท้ า

เป็น Drop Down List ใหเ้ลือก เพราะฉะนัน้ตรงนีผ้มก็ตอ้งเลือกเป็นค าวา่ Drop Down นะครบั หรือ Choice เนี่ยอ่ะ ผมก็

เลือกเป็น Drop Down หรือ Choice นะครบั ผมก็คลิกและผมกพ็ิมพต์รงนีว้่า Gender หรือเพศนั่นเอง อย่างนีน้ะครบั หรือ 

Sex ก็ไดน้ะครบั แลว้แตเ่รา และตรงนีค้รบั ผมก็พิมพต์รงนีเ้ป็น Male นะครบั Choice ที่ 2 ก็เป็น Female Choice ที่ 3 ก็เป็น 

LGBT เดี๋ยวนีเ้ราตอ้งใส่ดว้ยนะครบั เพราะวา่เผ่ือวา่เขาไมใ่ช่ผูช้ายและผูห้ญิงนะครบั สมมติผมเลือกแค่นีเ้รียบรอ้ยนะครบั ผม

ก็กด Save Default ไม่ตอ้งแสดงผล ไวใ้หเ้ขาเลือกเองนะครบั ผมก็กด Save ผมก็จะไดต้วัที่เป็น Gender นะครบั และกจ็ะมี

ใหเ้ลือกว่าเป็น Choice แลว้นะครบั ส่วนท่ีเหลือผมก็ Add เป็น Single line of text เหมือนเดิมนะครบั ผมก็อาจจะเลือกเป็น

ต าแหน่งนี ้ขออนญุาต Cancel เราเห็นตรงนีไ้หมครบั มนัก็จะมีตวัที่เป็น Date and Time เห็นไหมครบั มีตวัที่เป็น Number 

ถา้ Phone เนี่ยผมอยากใหร้บัเฉพาะ Number อยา่งเดียว ผมก็เลือกแค่ Number ก็ไดน้ะครบั คอืว่าตรงนีผ้มกต็ัง้เป็น 

Phone อยา่งนีน้ะครบั แค่นีเ้นาะ และก็ Number เนี่ยนะครบั Default Number ก็อาจจะแลว้แต่เรานะครบั Automatic 

นะครบั เขาจะก าหนดไว ้ซึง่จรงิๆ แลว้ตรงนีก้็ขึน้อยู่กบัเราเลือกไดน้ะครบั นัน้เป็น Single line of text เหมือนเดิมก็ไดน้ะครบั 

และผมก็เลือกเป็น Phone เผ่ือวา่บางคนพิมพ ์– (Hyphen) ดว้ยนะครบั ก็เลือกแค่นีค้รบั ผมก็ไดแ้ลว้เรียบรอ้ย เนี่ยครบั 

ขอ้มลูเรากจ็ะเสรจ็แลว้ หลงัจากนัน้ผมก็กลบัไปท่ี Power Apps เหมือนเดิม ดนูะครบั พอกลบัมาที่ Power Apps ส่ิงที่เราตอ้ง

ท าคืออะไร เรากต็อ้งสรา้ง Create ขึน้มาใหม่ ถา้เรากด Create เรากด Canvas from Blank เนี่ยเราตอ้งไป Import ทีละ

อนัๆ เขา้มานะครบั แตต่อนนีส้งัเกตไหมครบั มี Start from Data ตรงนีท้ี่เรยีกวา่ SharePoint อยู่ เนี่ยนะครบั Start from 

นะครบั และก็จะมคี  าว่า SharePoint อยู่ เมื่อกีน้ีผ้มดงึจาก Excel ถกูไหมครบั แตใ่นบทนีน้ะครบั ผมจะดงึจากตวั 

SharePoint ผมกเ็ลือกครบัท่ี SharePoint แบบนีน้ะครบั พอผมเลือก SharePoint ขอ้มลูก็จะท าการ Integrate รอสกัครูน่ะ

ครบั เหมือนเดมิเลยนะ เหมือนเดมิเลย ผมก็ไปเลือก Integrate SharePoint มาแบบนีน้ะครบั ต าแหน่งนีถ้า้ไมเ่จอเนี่ยครบั 

ผมก็กลบัมาที่ SharePoint ของผมนะครบั ในต าแหน่งนีผ้มกแ็ค่ Copy ครบั Copy จนถงึนี่ครบั ชื่อของ List เราก็คือ 

SharePoint Apps List ของเราเนี่ยครบั ผมก็ Copy เนาะ เอาแค่ที่เราตัง้ชื่อไวน้ะครบั และผมก็กลบัมาวางที่ต  าแหน่งของ 

Power Apps ผมตรงนีค้รบั และผมก็กด Go ผมก็จะเจอเนี่ยครบั Register Customer เมื่อกีน้ีม้นัมีก็จรงินะครบั แตม่นัคือ 

SharePoint อื่นๆ ที่ผมมีนะครบั ผมก็บงัคบัวา่ไปหาตวัลิงกต์วัที่เป็น SharePoint ผมเลย ผมก็กดครบั เลือก Register 

Customer และก็กด Connect มนัก็ท าการสรา้งครบั Build เหมอืนเดิมนะครบั เราก็รอ รอท่ีเขาสรา้งตวัที่เป็น Dashboard 

ของตวั App ขึน้มา หรือวา่ตวัที่เป็นหนา้ของ App เราขึน้มานะครบั แบบนีเ้ลยนะ เนี่ยครบั เราก็รอครบั เพื่อท าการ Build 

ขึน้มานั่นเองนะครบั นี่คือวิธีการสรา้งอยา่งงา่ยๆ เลยนะครบั เก็บ Database สรา้งง่ายๆ เนี่ยครบั ผมกด Skip เหมือนเดมิ และ

เรากจ็ะได ้Tree View มาเหมือนเดิมครบั กค็ือมี BrowserScreen DetailScreen EditScreen เหมือนเดิมจ าไดใ้ช่ไหมครบั 

เหมือนเดิมเลยเนาะ ผมลองคลิกที่...เนี่ยครบั มนัก็จะม ีTitle มี Last Name มี Gender เหมือนเดิมเลยนะครบั ตรงนีค้รบั 

Title ท าไมยงัเป็น Title อยู่นะครบั เพราะ Default เนี่ยมนัเป็น Title แตว่่าเปล่ียนเป็น First Name แลว้เนาะ ส่ิงที่เราตอ้ง

ท าต่อกค็ือวา่ตรงนีน้ะครบั เดี๋ยวเราจะมาแกไ้ขกนันิดหนึ่งนะ มนั Lock อยูเ่ห็นไหมครบั เดี๋ยวเราคอ่ยว่ากนัเนาะ เราลองมาดู

ของเดมิก่อนนะครบั พอผม Import เขา้มาสงัเกตนะครบั ผมลองกด Play เนาะนี่ครบั ผมกจ็ะมี Register Customer ขอ้ดี

ของการสรา้งเป็น SharePoint List คืออะไร เราไมต่อ้งไปแกห้วัขา้งบนครบั ถา้เราท าจาก Excel เนาะ มนัก็จะขึน้เป็น Table1 



ถกูไหมครบั และเราก็จะมาเรียงตาม Alphabet ก่อน เราตอ้งมาปรบัเรียง Sort ใหม่ แต่ถา้เกิดเราสรา้งเป็น SharePoint List 

Register Customer มาแลว้ ผมลองกดเครื่องหมาย + ตรงนีค้รบั ส่ิงที่เราตอ้งแกน้ิดเดียวส าหรบัตวั Excel คือค าว่า Title 

ตอนแรกที่เราเปล่ียนเป็น FirstName จ าไดไ้หมครบั ที่เราตัง้แลว้เป็นค าว่า FirstName นะ เนื่องจากว่าตวั SharePoint เนี่ย

มนัสามารถที่จะก าหนดได ้ผมกเ็ลือกตรงนีค้รบั ดนูะ ผมลองเปล่ียนนะครบั เป็นชื่อ Nonetakawut อย่างนีค้รบั LastName 

ก็คือ Waisarikarm Company คือ Contoso นะครบั ดตูรงนี ้ดตูรง Gender เห็นไหมครบั มนัมใีหเ้ลือกครบั Male Female 

LGBT ตามที่เราเขียนไวเ้ลย ผมกเ็ลือกเป็น Male ครบั Phone ผมก็ใส่ไป 090999999 และที่ส  าคญัตรงนีค้รบั เขามใีหเ้ราใส่ 

Attach File ดว้ยเห็นไหมครบั ผมสามารถเพิม่ Attach File ไดด้ว้ยนะ วา่ผมจะไปเอาไฟลห์รือเอาขอ้มลูอะไรเขา้มาใส่ที่

เก่ียวขอ้งใน App เราก็ได ้ผมลองกด Cancel นะครบั และผมกก็ด...ผมขออนญุาตไม่เพิม่นะครบั บางทีเราอาจจะมีเรื่องของ

ใบ Receipt form อะไรอยา่งนีน้ะครบั หรือว่าใบอื่นๆ ในการท าเรื่องของใบลงใบลาตา่งๆ เราสามารถเขียนได ้อนันีผ้มท าแค่

เป็นตวัอย่าง คราวนีส่ิ้งหน่ึงที่เราท าเป็นตวัอยา่งเรียบรอ้ยครบั ผมก็ลองเพิ่มเขา้ไปดนูะครบั กดแคน่ี ้เราก็ไดช้ื่อเหมือนเดิมแลว้

เห็นไหมครบั แต่วา่อนันีเ้ราท าจากตวั SharePoint คราวนีป้ระเดน็คืออะไร ประเด็นคือ...พ่ีเอกครบั แลว้ Title เราเปล่ียนชื่อ

ไม่ไดห้รอครบั ตรงนีม้นัไม่ยอมใหเ้ราเปล่ียนเห็นไหมครบั เราสามารถคลิกตรงนีน้ะครบั เราก็คลิกที่ต  าแหน่งของ EditScreen 

เห็นไหมครบั ผมก็คลิกที่ EditScreen เหมือนเดมิเนาะ และผมกค็ลิกเลือกที่ Title นะครบั ในต าแหน่งนีจ้ะมคี  าว่า Advanced 

อยู่ ผมก็เลือก Advanced ครบั มนัมีต าแหน่งของ Lock อยู่เห็นไหมครบั ผมก็แค่ปลด Lock แค่นีค้รบั Unlock และต าแหน่งนี ้

ครบั Display เนี่ยครบั มนัมีค าวา่ Title อยู่ ผมก็แค่ลบครบั และเปล่ียนใหม่เป็นค าว่า FirstName นะครบั แค่นี ้เนี่ยครบั เรา

ก็จะไดเ้ป็นชื่อ FirstName แลว้เรียบรอ้ยนะครบั เพราะนัน้ง่ายๆ แค่นี ้ง่ายๆ แค่นีน้ะครบั ที่เหลือเนี่ยเราสามารถใส่อยา่งอื่น 

อนัไหนเราไม่ตอ้งการ สมมติอย่างกรณีนี ้Attachment ผมไม่ตอ้งการ ผมกเ็ลือกและ Delete ทิง้นะครบั มนัก็จะไมม่ี 

Attachment ใหแ้ลว้เห็นไหมครบั เพราะนัน้น่ีคือสิ่งที่เราสามารถใชง้านไดง้า่ยในการสรา้ง Power Apps ขึน้มา หลงัจากนัน้

เราสามารถที่จะเอาไป Integrate กบั Power Automate ไดน้ะครบั ก็คือวา่เราท าเป็นฟอรม์ อยา่งเช่นใบลา ใครลาแบบไหน 

กด Submit แลว้ส่งเมลไปหาใครนะครบั 

…………………………………………………………. 

ผมใหด้ตู  าแหน่งตวันีน้ิดหน่ึงนะครบั ผมกลบัมาที่หนา้ตาของตวัที่เป็น 365 ของผมนะครบั สงัเกตตรงนีค้รบั เราจะมีค าวา่ 

Power Automate เห็นไหมครบั ผมก็คลิกแค่ Power Automate นะครบั เรากจ็ะมีลกัษณะของเป็น Landing Page เป็น 

Form มาใหเ้ลยนะครบั วา่เราจะก าหนดอะไรถกูไหมครบั เนี่ยครบั เราก็จะมีรายละเอียดเป็น Templates ใหเ้ราเลือก คราวนี ้

App เราที่พฒันาครบั ตรงนีน้ะ App เราที่พฒันาเนี่ยครบั เราสามารถที่จะส่ง App ตรงนีน้ะครบั ไปไวท้ี่ Power Automate 

ไดเ้ลยเนาะ คราวนีป้ระเด็นก็คือวา่อะไรนะครบั เนี่ยครบั ผมสามารถเลือก Action นะ และตรงนีจ้ะมีค  าว่า Power 

Automate ก็คือมนัจะสามารถส่ง App เนี่ยของเราเนี่ยนะครบั ไป Integrate อนัดบัแรกก่อนเลย Save ผมกเ็ลือก File Save 

ตรงนีก้็เป็น Register Customer Apps SharePoint List อย่างนีน้ะ เป็นสีเขม้ๆ นะครบั ตรงนีน้ะครบั และผมก็กด Save 

เลยนะครบั ชื่อนีแ้ลว้นะ ของเดิมคือ Register Data Apps อนันีค้ือใช ้Excel เป็น Database เนาะ อนันีผ้มก็กด Save 

เหมือนเดิมเลยครบั เราก็จะได ้App ขึน้มาแลว้ และถา้ในมือถือนะครบั เราไป Refresh นะครบั ใน Refresh เนี่ยนะครบั ขอ



อนญุาตดอูกีทีนะ ผมก็กลบัมาที่ Smartphone ของผมนะครบั ตรงนีเ้นาะ กลบัมาที่ Smartphone เหมือนเดมิเนาะ เดี๋ยว 

Login อีกทีนะครบั ผม Sign-in ใหด้อูีกทีหน่ึง เนี่ยนะครบั ผมลองเปิดใหด้นูะครบั ต าแหน่งนีผ้มกม็า Sign-in อีกทีหน่ึงนะครบั 

และผมก็เขา้มาเหมือนเดิม อนันีค้ือ App เดิมนะครบั และผมก็ปิด App ก่อน และตอนนีม้นัยงัไมข่ึน้เห็นไหมครบั ยงัไม่ขึน้ มนั

ล่าสดุคือ Register Customer Data Apps App ที่เราเขียนไปเมื่อกีน้ีท้  าจาก SharePoint List ผมก็ Refresh นิดหน่ึงนะ

ครบั ผมก็ Refresh ผมก็จะเจอนี่ครบั Register Customer Apps อยู่ขา้งล่างสดุเลยนะครบั SharePoint List ผมก็แตะเขา้

ไปครบั มนัก็จะท าการเปิด App ขึน้มาแลว้เรียบรอ้ย ดนูะครบั ค าว่า PowerMirror นี่ไม่เก่ียวนะครบั มนัคือ Application ที่

ผมเชื่อมต่อมือถือแบบ Online ขึน้ไปบนหนา้จอนะครบั เดี๋ยวทกุท่านจะเห็นว่ามนัเขยีนค าว่า PowerMirror ไม่เก่ียวนะครบั 

ไม่เก่ียวเนาะ ผมแคใ่ชต้วัเอามือถือผม Stream ขึน้ไปบนหนา้จอนะครบั เนี่ยครบั มนักจ็ะขึน้เป็น Nonetakawut และผมก็

คลิกครบั เห็นไหมครบั เหมือนเดมิเลย แตว่่าอนันีผ้มก็สามารถที่จะกดนะครบั เมื่อกีน้ีค้  าวา่ Title เห็นไหมครบั มนัยงัไม่เปล่ียน 

เพราะวา่ผมยงัไม่ไดก้ด Save เมื่อกีน้ีเ้นาะ ผมก็สามารถกดเพิ่มอย่างนีค้รบั ผมเปล่ียนแค่หนา้แรก แต่ว่าหนา้ Browse หรือ

หนา้ Detail ผมยงัไม่ไดป้ล่ียน ผมเปล่ียนแค่ Edit จ าไดไ้หมครบั ที่เป็น FirstName เนาะ ผมก็เปล่ียนนะครบั ตัง้ชื่อเป็น Eak 

นะครบั Waisarikarm Company ก็เป็น คอนโตโซ อย่างนีน้ะ ภาษาไทยบา้งนะครบั เห็นไหมครบั ผมก็จะมี Drop Down 

List เนี่ยครบั ผมกเ็ลือกเป็น Male นะครบั Phone ผมไมใ่ส่ก็ได ้เนี่ยกด Save เรากจ็ะไดเ้รียบรอ้ย เหมือนกนัเห็นไหมครบั 

คราวนีพ้อมนัเหมือนกนัเสรจ็แลว้ ส่ิงที่อยากใหด้คูืออะไร สมมติวา่ผมเลือกตรงนีเ้รียบรอ้ยนะครบั ผมกลบัมาที่หนา้ของตวัที่

เป็น App ของผมตรงนีเ้นาะ สงัเกตเนี่ยนะครบั ในหนา้ของ Edit เนี่ยผมเปล่ียนแลว้เนาะ ในหนา้ DetailScreen ผมยงัไม่ได้

เปล่ียนเห็นไหมครบั เราก็ท าเหมอืนเดิม กค็ือคลิกที่ Card ขา้งบนตรงนีน้ะครบั และเราก็เลือก Advanced ปลด Lock พอปลด 

Lock เสรจ็แลว้ ตรงนีเ้ขาจะเขยีนไดเ้ห็นไหมครบั ผมก็ตัง้ชื่อเป็น...สมมติชื่อนะครบั เนี่ยมนัก็จะเปล่ียนเป็นชื่อนะครบั ผมก็แค่นี ้

เลยนะครบั แค่นีเ้ลย เนี่ยเรากจ็ะไดแ้ลว้ และก็ตวัในเป็น EditScreen ผมกเ็ปล่ียนตรงนีเ้ป็นชื่อก็ได ้ผมก็เปล่ียน FirstName 

ตรงนีน้ะครบั เปล่ียนเป็นชื่อ แค่นีค้รบั และผมก็ Save เหมือนเดิม กด Save ผมแกไ้ขมนัก็จะใหเ้รา Save เป็น Version ตรงนี ้

ถา้เกิดผมไม่ Publish ในมือถทอผมก็จะเป็นแค่ FirstName เขียนผิดๆ อยู่ หรือเป็นแค่ Title แตถ่า้เกดิผม Publish เลยแบบ

นีน้ะครบั เราก็ This version เดี๋ยวในมือถือผมพอ Refresh มนัก็จะเปล่ียนเป็นค าวา่ชื่อ ดนูะครบั ผมก็ลองเปล่ียนเป็นค าว่า

ชื่อด ูใหด้นูดิหนึ่งนะครบั ผมลอง Login เขา้มาใหม่แลว้นะครบั ขออีกทีหนึ่ง ดนูะครบั ผมกก็ลบัมาที่ Power Apps แลว้ผม

ลองยอ้นกลบัมาก่อนนะครบั ปิดก่อน และผม Refresh อกีทีหน่ึงแบบนีน้ะครบั ผม Refresh ผม Publish เป็น Version ที่ 2 

แลว้นะครบั ก็คือผมเปล่ียนจากค าวา่ FirstName เป็นค าว่าชื่อเนาะ อยู่ใน SharePoint List ขา้งบน เนี่ยครบัลองดนูิดหน่ึง 

ผมก็เลือกที่ชื่อ Eak อ๋อ...นี่ครบัเห็นไหม เขาบอกว่าเวอรช์นัใหม่ของเราพรอ้มใชแ้ลว้ เราตอ้งแตะเพื่อท าการ Update นิดหน่ึง 

เราก็ Update ครบั มนัก็นา่จะเปล่ียนเป็นชื่อเนาะ น่ีครบัมนัเป็นชื่อภาษาไทยแลว้เห็นไหมครบั เพราะฉะนัน้หมายความว่า เรา

แกไ้ขพฒันาจากในมือถือในเครื่องคอมพวิเตอร ์มนัก็ไปมีผลต่อ App ที่อยู่บนมือถือ ถา้เราแชรใ์หก้บัเพื่อนใช ้เพื่อนก็สามารถ

ใช ้App นีไ้ดน้ะครบั ตอนที่เราแชรค์รบั เราสามารถใส่เป็นรายชื่อเพื่อนในองคก์ร ใส่เป็น Group ได ้เพราะนัน้หมายความวา่

ผมสามารถพฒันา สมมติผมท าใบลานะครบั ท าเป็น App Leave Form ใบลานะครบั ผมก็ท าเสรจ็แลว้ผมก็แชรใ์หก้บัเพื่อน

ใชใ้นองคก์ร สมมติผมเป็น HR Director ผมท า Leave Form หรือใบลาเรียบรอ้ย ผมก็ท าแบบเมื่อกีน้ีค้รบั ใน SharePoint 

นะครบั และผมก็แค่ท าใหเ้ขาสามารถที่จะท าเป็น Automate ไดก้็คือพอกด Submit วิ่งไปท่ีไหนนะครบั ในท่ีนีน้ะครบั ใน



ต าแหน่งนีค้รบั เรากลบัมาที่นี่นะ ผมกลบัมาที่ Back เนี่ยครบั ตรงนีจ้ะมีค าวา่ Action ผมก็เลือกตรงนีค้รบั เป็น Power 

Automate เขาก็สามารถก าหนดครบัวา่ตวั App ของเราเนี่ยนะครบั ผมก็กด Create a new flow เนี่ยครบั มนัก็จะไปเปิด 

Power Automate ว่าถา้เกิดสมมติผม Submit อยา่งเมื่อกีน้ีน้ะ ผม Submit ก็คือปุ่ มกดเครื่องหมายถกูเนี่ย เขาก็จะมี 

Trigger แบบนีค้รบั ใหเ้ราเลือกวา่...เนี่ยเห็นไหมครบั ไปจาก Power Apps ไปท่ี SharePoint ไปแสดงผลส่ง E-mail สมมติ

ผมเลือกแค่นีน้ะครบั ผมเลือกเนาะ มนัก็มี State แบบนีอ้ยู่วา่มาจาก Power Apps นะครบั ส่งไปเก็บขอ้มลูที่ SharePoint 

ตรงนีค้รบั ผมตอ้งมี Approve เห็นไหมครบั มนั Sign-in เรียบรอ้ย ผมกด Continue นะครบั และเขาก็จะถามเราว่า...เนี่ย

ครบั Power Apps เสรจ็แลว้เนี่ย Site Address ของเรากค็ือ Site เมื่อกีน้ี ้ผมกต็อ้งแค่ Copy มาใหม่นะครบั Copy ตวั Site 

ของผมที่ท  าตวัที่เป็น Power Apps นะครบั Power Platform – Apps ถกูไหมครบั กม็าวางไวน้ะครบั และก็ไปเอา List จาก

ไหน หลงัจากนัน้ตรงนีน้ะครบั กจ็ะมี 4 State ใหว้่าถา้สมมติผมก าหนดเนี่ยนะครบั ใหส่้งเมลไปหาใคร ใครเป็นผู ้Approve 

นะครบั เดี๋ยวเราจะมาลองสรา้งกนัดนูิดหน่ึงแลว้กนัส าหรบัการท า Power Automate จรงิๆ ไม่ไดย้ากนะครบั เราแค่สามารถ

สรา้งจากตวัที่เป็น Excel ก็ไดน้ะครบั Excel Online และก็พอคนกรอกขอ้มลูใน Excel มนักจ็ะเดง้ไปไหนนะครบั หา E-mail 

มีคน Approve เขา้มา เมื่อกีน้ีท้กุท่านสงัเกตเห็นแลว้นะครบั มนัคือการท าเรื่องของ Power Apps เราสามารถเขยีน Apps 

แบบนีไ้ดง้่ายๆ เพราะฉะนัน้ในการก าหนดเงื่อนไข ในการสรา้ง Apps ส าหรบัในการเอาไป Deploy ใชง้านในองคก์ร ขึน้อยู่กบั

คนเขียนนะครบั สงัเกตนะวา่ผมเขียน Code นอ้ยมากนะครบั ผมสามารถ Drag and Drop ไดเ้ลยนะครบั เพราะนัน้อนันีก้็

เป็นอีก 1 ประเด็นนะครบั ที่ทกุทา่นสามารถที่จะเอาไปใชไ้ด ้ก็อยา่งที่บอกนะครบั ใน Power Platform เนี่ยมนัจะมีเรื่องของ

ตวั Power Apps Power Automate นะครบั และก็ Power BI วนันีผ้มแยกเป็น Module ใหด้นูะครบั ว่ามนัสามารถ

ท างานอย่างไรบา้งนะครบั ในอนาคตเดี๋ยวถา้เกิดสมมติมีเวลานะครบั เราจะมี...ตอนนีท้กุท่านมีบทเรียนที่เป็น Power BI แลว้

นะครบั และก็มีการสรา้ง App นะ เมื่อกีน้ีผ้มสรา้งใหด้ ูเดี๋ยวในบทเรียนต่อๆ ไปนะครบั เราจะมาลองท าโดยการ Integrate 

กบั Power Apps กบั Power Automate ใหด้นูดิหนึ่งแลว้กนันะครบั 

เอาล่ะครบั ทกุคนครบั ตอนนีเ้นี่ยเรามาถงึใน Session สดุทา้ยนะครบั ของชดุของตวัที่เป็น Power Platform นะครบั ช่วง

แรกเนี่ยเราไดม้ีโอกาสในการสรา้ง Application แลว้นะครบั เรากไ้ดท้ าการสรา้งไปหลาย App มากนะครบั ไม่วา่จะเป็น App 

เรื่องของ Get User Information นะครบั หรือวา่ตวัที่เป็นแปลภาษานะครบั และก็รวมถึงส่ิงที่เราเรียกวา่เป็นลกัษณะของการ

กรอกขอ้มลูนะครบั Customer Data คราวนีใ้นสดุทา้ยเนี่ยนะครบั ผมก็จะแนะน าใหท้กุทา่นไดม้ีโอกาสนะครบัใชเ้ก่ียวกบั

เรื่องของ Power Automate คอืท าทัง้หมดที่เราสรา้งมาเนี่ยครบั ใหเ้ป็นอตัโนมตัินะครบั หลกัการคืออยา่งนีค้รบั ผมจะท า

เรื่องของการ Approval Workflow นะครบั ส าหรบั External User ยกตวัอย่างคืออย่างนีค้รบั สมมตวิ่าเรามงีานสมัมนาอยู่

นะครบั หรือว่า Webinar อะไรกต็ามนะครบั เราก็ปกติแลว้เนี่ยเราตอ้งท าไงครบั คือเรากต็อ้งกรอกขอ้มลูนะครบั ปัญหาของ

เรากค็ือคนที่จะกรอกขอ้มลูสมัมนาหรือ Registration ตา่งๆ ท่ีเขา้มาในการอบรมหรือสมัมนานะครบั ประเด็นก็คือว่าเรายงัไม่

รูว้่าใครจะถกู Approve ไหม หรอือนญุาตใหเ้ขา้สมัมนาไดไ้หมนะครบั อนันีค้ือประเด็นนะครบั อนันีค้ือปัญหาของเรานั่นเอง 

ส่ิงหน่ึงที่ชว่ยไดค้ือสิ่งที่เราตอ้งการคือเราตอ้งการเครื่องมือนะครบั ที่ใชใ้นการอนมุตัิใหเ้ขา้สมัมนาไดห้รือไม่ไดน้ะครบั วนันี้เรา

ก็เลยมเีครื่องมีตวัหน่ึงครบั ที่เราเรียกวา่ Power Automate นั่นเองนะครบั สามารถชว่ยใหเ้ราก าหนดนะครบั หรือว่าสรา้ง



เรื่องของฟอรม์นะครบั เมื่อตอนแรกเนี่ยนะครบั เราไดม้ีโอกาสสรา้งฟอรม์จากตวัที่เป็น Microsoft Form นะครบั หรือ 

SharePoint List เรยีบรอ้ย ผมก็จะยกตวัอย่างนัน้นะครบั มาใชง้านนะครบั วนันีพ้อเราสรา้ง Microsoft Form เสรจ็แลว้

เรียบรอ้ย คราวนีเ้รามาดกูนัว่าเราจะท ายงัไงนะครบั Flow เนี่ยโดยปกติแลว้ในเรื่องของการอนมุตันิะครบั หรือว่าการท า Flow 

เนี่ยมนักม็ีอยู่ไม่ก่ีขัน้ตอนครบั คอืถา้อนมุตัิไปไหนนะครบั ผูอ้นมุตัิคือใคร ส่งผลไปท่ี E-mail ของคนที่ลงทะเบียนมาส าหรบัใน

การเขา้สมัมนา ถา้ไม่อนมุตัิส่งเมลกลบัไหมนะครบั ในท่ีนีผ้มก็ท า Flow ง่ายๆ ดงันีค้รบั ก็คือเราสรา้งขอ้มลูจาก Microsoft 

Form ก่อนนะครบั หลงัจากนัน้พอเราสรา้งขอ้มลูจาก Microsoft Form เสรจ็แลว้ เราก็เก็บขอ้มลูนะครบั ของเดมิเนี่ยเรา

อาจจะเคยเก็บไวใ้น Microsoft Form ถกูไหมครบั เรากจ็ะส่งขอ้มลูจาก Microsoft Form ไปอยู่ใน SharePoint นะครบั 

เราก็สรา้ง SharePoint แลว้กใ็ห ้Power Automate ท างาน มีแค่นีค้รบั หลกัการมีอยู่แค่นี ้คือใชส้รา้งฟอรม์ขึน้มานะครบั 

เป็น Font N ขา้งหนา้ ซึ่งอนันีน้ะครบั ในภาคแรกที่เราเคยเรียนเก่ียวกบัการท า Power Apps ผมสามารถสรา้งฟอรม์จากตวัที่

เป็น Excel ได ้จ าไดใ้ช่ไหมครบั เราก็เก็บ Excel ปกตเิลยนะครบั มนัก็คือการท าฟอรม์ตวัที่เป็น Microsoft Form ได้

เหมือนกนั หรือเก็บไวใ้น SharePoint ยงัไดเ้ลยนะครบั ถา้สมมติเราอยากตดัขัน้ตอน เรากแ็ค่สรา้งตวัที่เป็น Power Apps 

ดว้ย SharePoint List และก็สง่ขอ้มลูจาก SharePoint List เวลาที่เรากรอกแลว้เรยีบรอ้ยส่งไปอนมุตัินะครบั ใหม้ีผูอ้นมุตัิ

หรือ Approve นั่นเองนะครบั หลกัการคืออย่างนีน้ะครบั หลกัการก็คือนะครบั เราก็มีฟอรม์ที่เป็น Electronic Form เนาะ 

แลว้ก็ส่งไปท่ี SharePoint List นะครบั หลงัจากนัน้ Power Automate จะเป็นตวัจดัการนะครบั ถา้นะครบั อนมุตักิ็คือ 

Response นั่นเอง ผู ้Response หรือผูอ้นมุตัินะครบั สมมติวา่ผมมีนอ้งในทีมนะครบั เป็น Manager เหมือนกนั เราก็จะให้

นอ้งเป็นคนอนมุตัินะครบั ถา้อนมุตัินะครบั ก็คือการขออนมุตัิเรยีบรอ้ย ถา้ผ่าน เช่น ถา้อนมุตัิไปไหนนะครบั ถา้อนมุตัเินี่ยครบั 

เรากจ็ะส่งผลการอนมุตัินะครบั ถา้อนมุตัิเนาะ เราก็จะส่งผลไปท่ีอนมุตัิ ถา้ไม่อนมุตัิก็ส่งผลไปท่ีไม่อนมุตัิ ถา้อนมุตัิแลว้ก็เก็บผล

ของการอนมุตัิเนี่ยนะครบั ไปไวใ้น List หรือบนัทึกใน SharePoint เหมือนเดิม และเหมือนเดิมครบั ถา้ไม่อนมุตัิล่ะ ถา้ไม่

อนมุตัิก็เก็บผลใน SharePoint List เหมือนกนั เพื่อใหท้ราบว่าคนนีไ้ม่อนมุตัิ แค่นีเ้องครบั นี่คือหลกัการ หลงัจากนัน้นะครบั 

เรากม็าท าการส่ง E-mail ถา้อนมุตัินะครบั บนัทึกเรยีบรอ้ยกใ็หส่้ง E-mail กลบัไปหาคนที่ลงทะเบียนว่าเราอนญุาตใหเ้ขา้แลว้

นะ ถา้ไม่อนมุตักิ็บอกว่าเสียใจดว้ยนะ คณุไม่ผ่านการคดักรองในการเขา้ฝึกปฏิบตัิอบรมนะครบั เพราะนัน้หลกัการมีแค่นี ้

คราวนีเ้รามาลองดคูรบั ผมก็เปิดเลย เป็น Power Automate ขึน้มานะครบั หนา้ตาเหมือนเดิมนะครบั ผมก็กลบัมาที่อนัดบั

แรกก่อนเนาะ ผมก็สรา้งฟอรม์มาแลว้เรยีบรอ้ยนะครบั นี่คือฟอรม์ Microsoft Form นะครบั เราก็เขา้จากตวัที่เป็น 365 ผมก็

สรา้งฟอรม์มานะครบั ก็มชีื่อมีนามสกลุ มี E-mail นะครบั และก็มเีรื่องของความสามารถ เนี่ยนะครบั ขออนญุาต Zoom นะ 

และก็มีเรื่องของความสามารถพืน้ฐานในการเขา้อบรม เช่น ยงัไมเ่คยใชม้าก่อนนะครบั เคยใชม้าบา้งเล็กนอ้ยถงึปานกลางนะ

ครบั แต่ไม่ช านาญ และกใ็ชป้ระจ านะครบั ในออฟฟิศประจ าเลยแบบนีก้็ได ้เพราะฉะนัน้เนี่ย หลกัการก็คือแค่นี ้เราสรา้งฟอรม์

ขึน้มานะครบั เดี๋ยวผม Sign-in อีกทีหน่ึงนะ พอเราสรา้งฟอรม์มาเสรจ็แลว้นะครบั ส่ิงที่เราตอ้งท าเพิ่มก็คือ อนันีก้็คือฟอรม์จาก

ตวัที่เป็น Microsoft Form ผมก็ไปสรา้งเหมือนเดิมครบั ที่ SharePoint List นะครบั วิธีการกค็อืยอ้นกลบัไปดใูนพารท์ก่อนๆ 

หนา้นีก้็ไดน้ะครบั ผมก็สรา้งมาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั ก็เป็นการขอเขา้อบรม ในท่ีนีม้ีอะไรบา้งขอเขา้อบรมก็คือมีชื่อนามสกลุ E-

mail ความสามารถนะครบั ผลการอนมุตัิดว้ย จรงิๆ มีแค่ 3 list พอ หรือแค่ 3 Columns พอถกูไหมครบั เพื่อเราจะดงึจากตวั



ที่เป็นฟอรม์ แต่อนันีเ้ราอยากรูด้ว้ยวา่ผลการอนมุตัิ อนมุตัิไหม ใครเป็นผูอ้นมุตัิ วนัท่ีอนมุตัิ แค่นีเ้องครบั วนัท่ีท าการ Record 

นะครบั ว่าคณุผ่านไหม หลงัจากนัน้ครบั พอเราท าแค่นีเ้สรจ็แลว้ ส่ิงที่เราตอ้งท าต่อคืออะไรครบั กค็ือผมก็ไปเปิดนี่ครบั 

Microsoft 365 นะครบั และผมก็เลือกตวัที่เป็น Power Automate ซึง่จดัอยูใ่น Power Platform นะครบั ผมกแ็ค่คลิกเลย

ครบั Power Automate แค่นีค้รบั ผมคลิก Power Automate ง่ายๆ ครบั ชิวๆ มาก นี่คือหนา้ตาของ Power Automate 

นะครบั ก็คลา้ยๆ กบั Power Apps ที่เราคุน้เคย แต่วา่อนันีจ้ะเป็นลกัษณะของ State นดิหนึ่งหรอืการท างานเป็นกระบวนการ

ขัน้ตอน ซา้ยมือครบั ผมกจ็ะมี Navigation เหมือนเดิมนะครบั ต าแหน่งนีท้กุทา่นก็จะคุน้เคยนะครบั เราก็จะสนใจแค่นีค้รบั 

Templates นะครบั คือเนื่องจากว่าผมบอกเนาะ ใน Power Automate เนี่ยเรามี Trigger อยู่เยอะมากนะครบั ผมก็แค่

เลือกคลิกที่ Template คลิกที่ Template เขากจ็ะมี Template อยู่เพียบเลย ส่ิงที่ผมตอ้งท าคือนะครบั ผมก็ไป Search ครบั 

ค าวา่ Form ก็พิมพ ์Form ปกตอิย่างนีน้ะครบั Form แค่นีเ้ลยนะครบั เรากจ็ะเจอตวันีค้รบั Template อนัหนึ่งที่บอกวา่ 

Send form responses for approval ก็หมายความวา่ขอ้มลูที่อยู่ที่ฟอรม์นะครบั ส่ง Approve นะครบั กลบัไปเก็บไวท้ี่ 

SharePoint และก็แสดงผลคนที่ Approve และส่งเมลนะครบั ไม่ว่าจะส่งกลบัไปหาผูอ้นมุตัิ หรือว่าส่งหาคนที่ขอเขา้รว่ม มี

แค่นีค้รบั เพราะฉะนัน้ผมก็เลือกนะครบั Template ตวันีน้ะครบั ผมก็คลิกเลย Send form responses ก็รอสกัครูค่รบั เขาก็

จะขึน้มาเป็นลกัษณะของ Trigger นะครบั หรือเครื่องมือในการใชง้าน ส่ิงที่อยากใหด้กู็คือตรงนีค้รบั ดา้นล่างตรงนีโ้ดยปกติ

แลว้นะครบั เขาจะมกีาร Sign-in นะครบั ก็คือว่าถา้เราเคย Sign-in ไวก้่อนแลว้เนี่ย เราสามารถที่จะมีเครื่องหมายถกูแบบนี้

นะครบั ขึน้มาใหท้ัง้หมดเลยว่า โอเคเนี่ยเราไดม้ีการ Sign-in แลว้ ผมก็ Login ของ E-mail ในองคก์รผมเรียบรอ้ย Microsoft 

Form นะครบั ผมกใ็ชอ้ยา่งตวัที่เป็น E-mail ปกติ Approval นะครบั อนันีก้็จะอยูใ่นส่วนของ Approval อยู่แลว้นะครบั 

SharePoint มนัก็จะเก็บขอ้มลูอยู่ใน SharePoint ขององคก์ร E-mail นั่นเองนะครบั Office 365 ตัง้แต่แรกๆ ที่เราท า 

Power Apps จ าไดใ้ช่ไหมครบั ที่เราไดท้ าการ Login เรียบรอ้ย เพราะฉะนัน้มีแค่นี ้ท่ีเหลือเราก็กด Continue ครบั มนัก็จะ

ท าการสรา้งนะครบั ที่เป็นลกัษณะของ State ก็คือบอกเลยเนี่ยครบั มีลกัษณะแบบนีเ้ทา่นัน้เองนะครบั ก็จะมี State บอกให้

ว่าใหเ้ราท าอะไรไดบ้า้ง เห็นไหมครบั ก็จะบอกว่าตอนนีน้ะครบั ขอ้มลูเราคืออะไร ผมลองคลกิที่ขา้งหนา้ก่อน ขออนญุาต 

Zoom เนาะ เขาบอกวา่อะไร When a new response is submitted สญัลกัษณน์ี่คือฟอรม์ถกูไหมครบั หมายความว่า

เมื่อใดก็ตามที่มีคนกรอกขอ้มลูในฟอรม์ และกด Submit เราจะใหข้อ้มลูที่เขากรอกเนี่ยวิง่ไปไหนนะครบั ผมก็คลิกตรงนีเ้ลย

ครบั When a new responses is submitted นะครบั ตรงครบัว่า Form Id ตรงนีน้ะครบั มนัคอือะไรนะครบั มนัก็คือ 

Electronic Form ที่เราสรา้งขึน้ ในที่นีน้ะครบั Microsoft Form ที่ผมสรา้งขึน้ชื่อว่าแบบฟอรม์การขอเขา้อบรมนะครบั ผมก็

แค่คลิกตรงนีค้รบั ขออนญุาต Zoom นะแบบนีเ้ลยนะครบั ผมก็คลิก เราก็จะเจอ...รอเขาโหลดนิดหน่ึง เรากจ็ะเจอนี่ครบั 

แบบฟอรม์การขอเขา้อบรม ผมกค็ลิกเขา้ไปครบั เรากจ็ะไดข้อ้มลูแลว้ว่า เดี๋ยวเขาจะรบัขอ้มลูจากฟอรม์ที่ชื่อวา่ การขอเขา้

อบรม นะครบั หลงัจากนัน้ในต าแหน่งนีน้ะครบั เขาก็จะมี Form Id ครบั Form Id ตรงนีค้ืออะไรนะครบั Form Id ตรงนีค้ือ

อะไร มนัก็คือ Form Id ดา้นบนที่เมื่อกีท้ี่เราเลือกนั่นแหละครบั อนัเดียวกนั ผมก็คลิกครบั เราก็รอสกัครู ่เรากเ็จอค าว่า

แบบฟอรม์การขอเขา้อบรมนะครบั เห็นไหมครบั เขากจ็ะมใีหเ้ราแค่คลิกแบบนีค้รบั นี่คือ Power Automate เลยนะ หลงัจาก

นัน้นะครบั ผมก็ตอ้งมานั่งดวูา่ Approve/Reject นะครบั ผมขออนญุาต Zoom ใหด้นูดิหนึ่ง ตรงนีค้ืออะไรนะครบั ตรงนี ้

หมายความวา่การ Approve เนี่ยครบั เราจะให ้Approve ก่ีคนนะครบั Everyone must approve หมายความวา่คนที่ผม



ก าหนด สมมติผมก าหนดไป 5 คน 5 คนนีต้อ้ง Approve ทัง้ 5 คน ถึงจะไดอ้นมุตัิ หรือในกรณีนี ้ตวัอย่างสีแดงนีน้ะครบั ผม

เลือกเป็นลกัษณะวา่ Approve/Reject - First to respond คนแรกที่อนมุตัิเนี่ยนะครบั หรือเขา้มาในการอนมุตัิ หรือว่า 

Approve เนี่ยก็คือถือว่าเป็นคนนัน้เลยนะครบั ได ้เรียบรอ้ย และก็อนันีค้ือ Custom Responses – Wait for all 

responses ตอ้งรอก่อนนะครบั ให ้Response ครบก่อนนะครบั อนัสีน า้เงินขา้งบนคือ Everyone must approve คือทกุคน

ที่ผมก าหนดนะใครก่อนก็ไดน้ะครบั และก็อนันีเ้หมือนเดมินะครบั เพราะฉะนัน้ตรงนี ้เราก็ไม่ตอ้งสนใจนะครบั ผมกเ็ลือกคน

เดียวพอผูอ้นมุตัิ ผมกเ็ลือก First to respond นะครบั เรียบรอ้ยเนาะ Create a title for the approval ตรงนีเ้รากต็อ้งส่ง

บอกว่าเขาเลือกอะไร เวลาที่เขาส่ง Submit จากตวั Microsoft Form มานะครบั ส่งไปหาผู ้Approve เนี่ย ผู ้Approve ก็

จะตอ้งรูน้ะครบั ว่า Title คืออะไร สมมติว่าผมบอกวา่ขอ...ก็พิมพเ์ลยครบั “ขออนมุตัิเขา้ฝึกปฏิบตัอิบรม” เห็นไหมครบั แค่นี ้

ง่ายๆ ชิวๆ นะครบั Assign to อะไรนะครบั Assign to ใคร จรงิๆ แลว้ตรงนีค้รบั เราสามารถเขียนรายละเอียดเพิม่ไดน้ะครบั 

ขออนมุตัิเขา้อบรมเนี่ย Assign to ในท่ีนีผ้มมีตวัอยา่งใหด้ดูงันีค้รบั ใหท้กุท่านเห็นภาพนิดหนึ่งเนาะ ขออนญุาตอธิบายงา่ยๆ 

ครา่วๆ ชิวๆ ตรงนีน้ะครบั เดี๋ยวผมใหด้เูนาะ เมื่อกีน้ีผ้มบอกแลว้นะครบั เราสามารถเปิดไดเ้นาะ และก็เลือก Send หลงัจากนัน้

เรากเ็ขา้มา จ าไดใ้ช่ไหมครบั เราก็มีตวัที่เป็น Form Id อนันีค้ือผมก็เลือกเมื่อกีน้ีน้ะ ที่ผมท าใหด้ ูและก็มีเรื่องของการเลือก 

Form Id คราวนีเ้มื่อกี ้ตรงนีผ้มอธิบายไปแลว้นะครบั คราวนีด้ตูรงนีค้รบั ตรง Title เนี่ย อย่างที่ผมบอก ก็พิมพห์วัขอ้ของเรื่อง

เห็นไหมครบั ขออนมุตัเิขา้อบรมนะครบั และ Assign to ตรงนีค้รบั ก็คือคนที่อนมุตัิ ในท่ีนีส้มมตินะครบั ผมจ าเป็นตอ้งมีคน

อนมุตัิ ในท่ีนีผ้มกใ็ส่ E-mail ไปเลยนะครบั ว่าใครเป็นคนอนมุตัิ สมมติวา่ผมพิมพค์นที่อนมุตัิ ลกูนอ้งสมมตินะครบั ผมก็พิมพ ์

None อยา่งนีค้รบั เขาก็จะไป Search หา ขออนญุาต Zoom เหน็ไหมครบั เขากจ็ะไป Search หาชื่อมาให ้ผมใหน้อ้งผมแลว้

กนันะ Nonetakawut Waisarikarm นะครบั ผมก็คลิก Nonetakawut Waisarikarm นะครบั คนนีค้ือคนอนมุตัินะครบั 

คนที่จะอนมุตัิ เพราะว่าเวลาที่คนลงทะเบียนเขา้มาอบรม เขาจะกรอกผ่านตวั Microsoft Form ฟอรม์จะยงิ E-mail ไปหาคน

ที่ชื่อ Nonetakawut นะครบั นึกภาพออกเนาะ ก็เหมือนกบัว่าใครจะกรอกก่ีรอ้ยคนพนัคนไม่รูอ้่ะ คนนีม้ีหนา้ที่คอยคลิกอนมุตัิ 

และตรงนีค้รบั Detail ผมจะเขยีนอะไรนะครบั ผมก็สามารถเขียนอย่างนีไ้ดน้ะครบั เช่น คณุ และผมก็ไปเอารายชื่อครบั เขาก็

จะบอกวา่คณุคือชื่ออะไร น่ีคือคณุท่ีกรอกอยูใ่นฟอรม์ถกูไหมครบั สมมติวา่คนกรอกฟอรม์มาชื่อสมศกัดิ์ ดมีาก สมศรี ดีท่ีสดุ ก็

จะกลายเป็นคณุสมศกัดิ์ ดมีากนะครบั E-mail อะไร ผมกเ็ลือกไดอ้ีกนะครบั ก็คือใส่ Detail ไป ก็เป็น E-mail แบบนีน้ะครบั 

ผมก็ได ้E-mail มา เสรจ็ผมกใ็ส่ E-mail นกึออกไหม คนที่อนมุตัจิะไดรู้ว้่าเขาชื่อนี ้เขามี E-mail นี ้และก็ที่ส  าคญัคือ

ความสามารถ หรือ Skill พืน้ฐาน ผมก็เขยีนเลยว่า “ความสามารถพืน้ฐานก่อนเขา้อบรม” พอผมพิมพต์รงนีเ้สรจ็ ผมก็ไปเอา

เนี่ยครบั ที่อยูใ่นฟอรม์มา มนัก็คอื Fill List ที่ผมสรา้งไวต้รงนีน้ั่นเอง ขออนญุาตนะครบั เนี่ยครบั กค็ือ Fill List ตรงนี ้

หมายความวา่ถา้เกิดสมมติเรา Preview มีคนกรอกขอ้มลูนะครบั ชื่อนามสกลุอะไร E-mail อะไร กรอกความสามารถ

เรียบรอ้ย พอกด Submit เขากจ็ะวิ่งไปท่ี E-mail ที่ชื่อว่า Nonetakawut นกึภาพออกใช่ไหมครบั ง่ายๆ อยา่งนีเ้ลยนะ 

หลงัจากนัน้พอเราไดข้อ้มลูเรียบรอ้ย ต าแหน่งนีค้รบั เขาก็จะมี Condition ใหว้า่ Response เนี่ยเท่ากบั Approve เห็นไหม

ครบั ขออนญุาต Zoom นะ เขาก็จะบอกเลยวา่มี Condition ว่าคนที่ชื่อ Nonetakawut เนี่ยถา้เกิดตอบมาแลว้เท่ากบั 

Approve ใหไ้ปไหนนะครบั ถา้เกิดตอบมาแลว้ ถา้ Yes ตรงนีก้จ็ะเขียน Sequence วา่ yes ถา้ No ล่ะ ไปไหน นึกภาพออก

ไหมครบั มนัคือการท าแบบนีง้า่ยๆ เพราะนัน้ผมบอกว่าถา้เขาตอบว่า Yes ตรงนีผ้มก็ตอ้งมาเลือกดคูรบัวา่ถา้ Yes เสรจ็แลว้



เนี่ย ผมก็ตอ้งไปหาวา่ตวั SharePoint ของผมเนี่ย ที่ผมท าไวอ้ยูท่ี่ไหน ก็คือเก็บ Record ดว้ย จ าตอนที่เราสรา้ง Power 

Apps ไดใ้ช่ไหมครบั ที่เราไปไวใ้นตวัที่เป็น Power Apps และกต็วัที่เป็น Customer List นะครบั ตรงนีผ้มก็ Copy 

เหมือนเดิมเลยเนาะ เนี่ยครบั ผมก็ Copy และผมก็มาวางตรงนีค้รบั เหมือนเดมิเลย อยา่คิดเยอะเดี๋ยวเครียดนะครบั ผมก็วาง

ลงไปเสรจ็ แค่นีเ้ราก็จะไดข้อ้มลูมาแลว้เรียบรอ้ยเนี่ยครบั เราก็จะไดข้อ้มลูมานะครบั หลงัจากนัน้เราก็มาดตูวั SharePoint 

Name ของเราเห็นไหมครบั ขอเขา้อบรม ก็แคค่ลิกขอเขา้อบรม ซึง่ขอเขา้อบรมเนี่ยมนักค็ือ Detail ที่ผมสรา้งไวต้รงนีน้ั่นเองนะ

ครบั หลงัจากนัน้ผมก็แคม่ากรอก Title นะครบั ตรงนีผ้มก็ใส่ว่า Title นี่คืออะไร ก็คือชื่อนามสกลุนั่นเองนะครบั ผมกจ็ะใส่ชื่อ

นามสกลุนะครบั ตรงชื่อนามสกลุนี่ก็ใส่ชื่อนามสกลุไปเหมือนเดิม ไม่ไดม้ีอะไรนะครบั ก็คืองา่ยๆ ประมาณนีเ้ลยนะ ใส่ชื่อ

นามสกลุ E-mail ผมก็ขออนญุาตใส่ E-mail ผูเ้ขา้ขอการอบรมนะครบั ก็คือวา่พอผูอ้นมุตัเิสรจ็ ถา้อนมุตัิเขากจ็ะส่งกลบัไปหา

คนเดิมนะครบั ก็คือใส่หวัขอ้เรียบรอ้ย ตรงนีผ้มกใ็ส่ E-mail ไปเห็นไหมครบั ความสามารถพืน้ฐานตรงนีผ้มก็ไปดงึมา กค็ือ

ความสามารถพืน้ฐานนะครบั มนัก็ส่งต่อไปดว้ยวา่คณุมีความสามารถขนาดไหน สมมตวิ่าบางคนบอกว่าเราก าลงัเรียน 

Advanced แต่บางคนกรอกมาวา่ไม่เคยใชเ้ลย อยา่งนีผ้มก็ไม่อนมุตัิ เห็นภาพนะครบั หลงัจากนัน้ผลการอนมุตัิเอาจากไหน ดู

นะครบั ผลการอนมุตัิตรงนีน้ะครบั มนัจะมีหวัขอ้อยู่ตรงนีน้ะครบั ที่ชื่อว่า Response ดนูะ ผมก็เลือกครบั ตรงนี ้ปกตมินัจะมี

ค าวา่ Response Date Response Request Date เห็นไหมครบั ตรงค าว่า Response Details ตรงนีค้รบั เรากด See 

more ไดเ้นาะ พอเรากด See more เรา Scroll ลงมานิดหน่ึงนะครบั เราจะเจอกบัค าว่า Response เนี่ยครบั เราจะมคี าว่า 

Response Response ตรงนีก้็คอื Response จากสิ่งที่เรา Request ไป ใหเ้ราเลือก Response ครบั เราก็คลกิ Response 

นี่คือผลการอนมุตัซิึ่งมาจาก Nonetakawut หลงัจากนัน้ผูอ้นมุตัิชื่ออะไรนะครบั ผมก็ไปเอาตวัที่เป็น Approve ID ก็คือคน

อนมุตัินั่นเองนะครบั จะเอา ID หรือจะเอา Approve Name ก็ไดน้ะครบั ขึน้อยู่กบัเราเนาะ แต่ในที่นีผ้มก็เลือกเป็น Approve 

ID แลว้กนั ก็คือเป็นชื่อนั่นเองนะครบั ก็จะมใีหเ้ราเลือกว่าจะเป็น Approve ID ชื่อ Name ก็ไดน้ะครบั คือคนอนมุตักิ็เป็นคณุ 

Nonetakawut ไป ผมกเ็ลือกครบั เป็น Approve Name ผลการอนมุตัินะครบั ตรงนีผ้มก็เอาตวัที่เป็น Approval นะครบั 

และเรากม็าเลือกดคูรบั เราก็จะเจอค าว่า Approval นะครบั ใช ้Approval ID นี่ก็ไดค้รบั แค่นีค้รบั หลงัจากนัน้ เราก็จะไดแ้ลว้

เรียบรอ้ยในการเขียน State นะครบั ที่เหลือนะครบั ถา้ Approve เรียบรอ้ย ผมสามารถ Add เพิม่ก็คือใส่ฟังกช์นั และตรงนี ้

ผมเลือกเป็นค าวา่ Send E-mail ผมก็ใหเ้ขา Send E-mail ไปหาลกูคา้ ก็คือคนที่ขอเขา้นั่นเอง ก็คอื Send to ใคร ในที่นีผ้มก็

เลือกครบัวา่ Suggest ใครดีนะครบั เราก็ตอ้งมาเลือกครบั ว่าเรา Send to ใครก็คือ Send to ลกูคา้ ตรงนีน้ะครบั เรากจ็ะมี 

Send เรากเ็ลือกไดน้ะครบั วา่ Send นี่ครบั ผมก็เลือก E-mail มนัก็ส่ง E-mail ผลการอนมุตัินะครบั ไปท่ีลกูคา้ที่ขอเขา้มา

อบรม แค่นีเ้องครบั เพราะนัน้หลกัการคือเราเขียน 4 State วา่ถา้คนที่เขา้มาอบรม กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยนะครบั ขอ้มลูจะส่งไป

ไหน เนี่ยนะครบั ก็คือตรงนีค้รบั Start ส่งไปท่ีคนอนมุตัิ ผมก็เลือกคนอนมุตักิ็คือชื่อ Nonetakawut จ าไดใ้ช่ไหมครบั ตรงนี ้

เนาะ เขาก็โชวช์ื่อเป็น Nonetakawut Waisarikarm รุน่นอ้งนะครบั หลงัจากนัน้พอไดม้าเสรจ็ ถา้อนมุตัินะครบั ก็คือมาที่นี่ 

If yes ก็ให ้Create Item ไปไวใ้น SharePoint และก็สง่นะครบั เนี่ยนะ ดเูนาะ Create Item ไปไวใ้น SharePoint ก็คือเก็บ 

Record ทกุอยา่งเลยนะครบั และก็หลงัจากนัน้กใ็ห ้Send E-mail ไปหาคนที่กรอกขอ้มลูมา เช่นเดียวกนัครบั ถา้ไม่อนมุตัิล่ะ 

ก็ใชว้ิธีเดิมนะครบั เลียนแบบฝ่ังนีเ้ลย ผมก็แค่กดเครื่องหมาย + ครบั Add Session ตรงนีเ้ขาใหม้ีอะไรครบั ดนูะ ตรงนีเ้ขาบอก

ว่าอะไร Create Item ฝ่ังนีผ้มกเ็ลือกครบั Create Item เหมือนกนัครบั เนี่ยนะ และผมกเ็ลือก Create เราก็เจอ Create 



Item เห็นไหมครบั ตรงนีเ้หมือนเดิมเลยครบั เราก็ไปเลือก Site ของ SharePoint นะครบั และก็ก าหนดไปทัง้หมดเลย และก็

ส่ง E-mail ไปไหน ส่งไปหาคนที่กรอกขอ้มลูมานะครบั เพราะนัน้อนันีม้นัคือจะท าเป็นลกัษณะของ Automate เลยนะครบั ก็

คือว่าเราสรา้งฟอรม์ ก าหนดไปเก็บขอ้มลูไวใ้น SharePoint นะครบั พอเขากรอกฟอรม์เรยีบรอ้ย Submit ขอ้มลูกจ็ะเดง้ไปอยู่

ที่ SharePoint นะครบั หลงัจากนัน้ใน SharePoint เนี่ยก็ท าการแปลงตวัเอง ส่งเมลกลบัไปหาคนที่อนมุตัิ ที่เราก าหนดไว ้ใน

ที่นีก้็คือคนที่ชื่อว่า Nonetakawut นะครบั เนี่ยนะ กจ็ะส่งมาที่ Nonetakawut นะครบั พอ Nonetakawut เห็นแลว้วา่ขอ

อนมุตัิ เขา้รว่มอบรม โดยชื่อคณุคนนี ้E-mail คนนี ้ความสามารถประมาณนีน้ะครบั พอเขาส่งมาเสรจ็ บอกวา่ Response 

เท่ากบั Approve หมายความวา่ถา้ Nonetakawut มนัจะไดท้ี่เมลนะครบั Nonetakawut กด Approve ถา้กด Approve 

นะครบั สญัลกัษณก์าร Approve ก็จะวิง่มาที่นี่ กค็ือ Create Item เก็บไวด้ว้ยว่าผลการอนมุตัิคอือนมุตัิจาก Nonetakawut 

อนมุตัิใหเ้ขา้รว่มอบรม หลงัจากนัน้ก็ค่อยส่ง E-mail ไปหาคนที่กรอกขอ้มลูมา แต่ถา้ไมอ่นมุตัิมนัก็สรา้งเหมือนเดมิครบั ก็คือ 

Get Item เนี่ยนะครบั ก็ส่งผลกลบัไปไวท้ี่ SharePoint และตรงนีก้็ส่ง E-mail ไปบอกว่าขอแสดงความเสียใจดว้ยนะครบั 

คณุไม่ไดร้บัอนมุตัิเขา้สู่การฝึกปฏิบตัิอบรม เห็นนะครบั ว่าเนี่ยคอืการท างานของตวัที่เป็น Power Automate แต่อย่างที่บอก

นะครบั จรงิๆ Power Automate เนี่ยมีการเขียนท่ีซบัซอ้นมากกว่านีเ้ยอะ แตว่่าอนันีผ้มแค่ท าเป็นลกัษณะของ Sequence 

ใหด้ ูจากบทแรกๆ ที่เราท าดว้ย Power Apps นะครบั เพราะนัน้กห็วงัวา่วนันีท้กุๆ ท่านคงไดเ้ห็นไอเดียนะครบั เห็นประโยชน์

ในการใชง้านนะครบั เราสามารถใชเ้รื่องของการขอ Approve เอกสาร Approve ใบลา Approve งบประมาณนะครบั จาก

ผูบ้รหิารไดน้ะครบั เพราะฉะนัน้ถา้ผูบ้รหิารอนญุาตอนมุตัิกเ็ดง้ไปท่ีเมลใคร ตรงนีเ้ห็นภาพแลว้นะครบั 

ก็หวงัว่าทกุท่านนะครบัคงไดป้ระทบัใจนะครบั กบัการใชง้าน Power Platform นะครบั ทวนอกีทีหนึ่งนะครบั Power 

Platform ประกอบไปดว้ย Power Apps ซึง่เราไดม้ีโอกาสสรา้ง App ใน Session ที่ผ่านๆ มาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั เราก็ได้

ท า App ไปหลายตวั และก็ Power Automate ก็คือท าทกุอยา่งนะครบั ที่เราเขยีนละเราคิดใหเ้ป็นอตัโนมตัินั่นเองนะครบั 

และอีกอนัหนึ่งคือ Power BI ซึง่เราสามารถใชข้อ้มลูจากตวัที่เป็น Power Apps กรอกขอ้มลูเรียบรอ้ย ไปแสดงผลเป็น 

Power BI แบบ Realtime ก็ไดน้ะครบั อย่างเนี่ยคนท่ีขอเขา้อบรม เป็นผูห้ญิงผูช้าย มีก่ีคนนะครบั ใหแ้สดงผล Dashboard 

ในหอ้งผูบ้รหิารเลยก็ไดน้ะครบั กห็วงัวา่วนันีท้กุท่านคงเห็นไอเดียครา่วๆ ในการใช ้Solution ของ Microsoft นะครบั ขอ

อนญุาตกราบเรียนอกีครัง้หน่ึงนะครบั คนที่จะใช ้Solution ของ Microsoft ตวัที่เป็น Power Apps นะครบั หรือว่า Power 

Automate หรือ Power BI หรือว่า Microsoft Form ไดเ้นี่ย จ าเป็นตอ้งมี Microsoft 365 นะครบั ก็คืออนันีส้ามารถ 

Subscription นะครบั ไวใ้นองคก์ร จะเป็น E1 Enterprise1 3 หรือ 5 ก็ได ้หรือถา้เป็นหน่วยงานการศกึษาก็จะเป็น 

Academic นะครบั ก็คือเป็น License ของการศกึษานะครบั คณุก็จะไดเ้รื่องของ OneDrive ในการเก็บขอ้มลู เรื่องของตวัที่

เป็นชดุนีท้ัง้ Pack ดว้ยนะครบั อนันีก้็คือไม่ตอ้งซือ้เพิม่นะครบั เพิม่แค่ตวัเดยีวคือ Power BI ที่เป็น Power BI Pro นะครบั ก็

หวงัวา่นะครบั วนันีท้กุท่านคงไดเ้ห็นภาพโดยรวมเรื่องของการใช ้Power Platform แลว้นะครบั ในโอกาสขา้งหนา้ ถา้มี

โอกาสนะครบั เราคงไดม้เีรียนในระดบัสงูขึน้ไปนะครบั ไม่ว่าจะเป็น Advanced เพิม่เตมินะครบั ของทกุ Session ที่ผ่านมา ก็

หวงัวา่ทกุทา่นคงไดด้วูดิีโอเทปนีน้ะครบั หรือว่าดกูารอบรมลองฝึกปฏิบตัิดว้ยการใชต้วัวิดีโอท่ีเราท าใหเ้นี่ยนะครบั ไปเพิ่มพนู

นะครบั ประสบการณใ์นการใชง้านเก่ียวกบัเรื่องของ Technology เก่ียวกบัเรื่องของการใชเ้ทคนิคหรือว่า Technology ของ 



Microsoft เพื่อใหม้นัเกิดประโยชนเ์พิ่มมากขึน้นะครบั ในท่ีนีผ้มก็ขออนญุาตขอบคณุทกุทา่นนะครบั ที่สละเวลาในการรบัชม

นะครบั วิดีโอหลายๆ Session ที่ผ่านมา ก็ขอใหป้ระสบผลส าเรจ็นะครบั 

ก็หวงัว่าทกุท่านคงไดต้ดิตามนะครบั ในบทเรียนต่อๆ ไปของเราเพิ่มเติมนะครบั ก็ขออนญุาตขอบคณุทกุท่านมากครบั สวสัดี

ครบั 


