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PivotTable คืออะไร 

PivotTable คือเครื่องมือชนิดหน่ึงในโปรแกรม Excel มีให สามารถใชชวยคํานวณและสรางตาราง

สรุปผลขอมูล เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหและใชในการตัดสินใจในงานดานตางๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

ตารางสรุปผลขอมูลที่ไดจาก PivotTable มักเรียกสั้นๆวา “รายงาน” 

 PivotTable สามารถใชสรางรายงานไดกับขอมูลงานทางดานธุรกิจไดหลากหลายประเภทไมวาจะ

เปนงานดานบัญชี งานขาย การผลิต งานจัดซื้อ ฝายบุคคลตลอดจนงานคลังสินคา โดยทัง้หมดน้ีเพียงแคตองมี

การเตรียมขอมูลไวในแผนงาน Excel เพียงแคขอมูลสมุดงานรายวันแบบทั่วไปเทาน้ัน จากน้ันก็จะสามารถใช 

PivotTable ดึงขอมูลมาเปนรายงานชนิดตางๆ ไดตามความตองการของผูใชขอมูลแลว 

ขั้นตอนการสราง PivotTable  

 การสราง PivotTable มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน คือ 

1. เตรียมขอมูลกอนสราง PivotTable 

2. สรางรายงานดวย PivotTable 

3. ปรับแตง PivotTable 

4. สราง PivotChart  

5. พิมพ PivotTable ออกทางเครื่องพิมพ 

โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังน้ี 

1. เตรียมขอมูลกอนสราง PivotTable 

เน่ืองจากในการใช Excel ของผูใชงานแตละคนมักจะจัดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเฉพาะ

ของตนเอง ทําใหการนําขอมลูไปใชกับงานที่ตองวิเคราะหขอมูลหรือนําขอมูลไปใชรวมกันกับผูอ่ืนน้ันทําไดยาก 

ดังน้ันจึงตองมีการเตรียมขอมูลใหเปนระเบียบและเขาใจงายกอนนําไปใชกับงานรูปแบบอ่ืนๆ  ดังน้ันเพ่ือให

การทํางานกับขอมูลเปนไปไดดวยความสะดวกและถูกตอง การทํางานในแตละสวนขององคกรธุรกิจจึงตองมี

การกําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลของผูปฏิบัติงานใหเปนแบบเดียวกัน โดยแบงเปน 2 ประเด็นคือ 

1) กําหนดหัวขอการจัดเก็บขอมูล ซึ่งหมายถงึจํานวนและช่ือของเขตขอมูลที่จะจัดเก็บ เชน ฝาย

ขายมีพนักงานขายหลายคน แตละคนมีการจัดเก็บขอมูลการขายไมเหมือนกัน  

- นายสุรชัย  อาจจะมีการจัดเก็บขอมูลการขายเปน  

ช่ือลูกคา วันที่ขาย สินคา ราคาขาย 

    

- นายศักด์ิสิทธ์ิ อาจเก็บขอมูลในรูปแบบตารางดังน้ี 

เลขที่ใบสั่งซื้อ สินคา จํานวนที่ขาย ราคาขาย 
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  เพ่ือใหการจัดการขอมูลการขายในภาพรวบทั้งหมด ทําไดอยางถูกตองและรวดเร็ว หัวหนา

แผนกจึงตองกําหนดรูปแบบขอมูลใหเปนแบบเดียวกัน เชน 

เลขที่ใบสั่งซื้อ ช่ือลูกคา วันที่ขาย สินคา จํานวนขาย ราคาขาย 

  จากการกําหนดเขตขอมูลที่ตองการจัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกัน จะทําใหพนักงานทุกคน

สามารถจัดเก็บขอมูลที่เหมือนกันและนําขอมูลมาใชรวมกันไดงายขึ้น 

2) กําหนดรูปแบบการบันทึกขอมูลที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหขอมูลประเภทเดียวกันมี

ความหมายเหมือนกัน  เชน การบันทึกขอมูลช่ือลูกคา   

- นายสุรชัยอาจบันทึกเปน 

   

- นายศักด์ิสิทธ์ิ อาจบันทึกเปน 

 

ในการใช Excel บันทึกขอมลูน้ัน โปรแกรมจะประมวลผลคําวา “นางสาวสุดสวย” กับ “น.ส.สุด

สวย” เปนคาที่ตางกัน ทําใหเมื่อนําขอมูลมาใชรวมกันแลวเกิดความผิดพลาดในการคํานวณและการกรองหรือ

การคนหาขอมูลได นอกจากตัวอยางรูปแบบการปอนขอมูลที่ยกตัวอยางมาแลว ยังสามารถพบไดในหลายเรื่อง 

เชน หมายเลขโทรศัพท วันทีข่ายสินคา ฯลฯ   

เพ่ือลดปญหาดังกลาว จึงไดนําวิธีการออกแบบฐานขอมลูเชิงสัมพันธ มาใชเพ่ือทําใหผูใชทุกคน การ

จัดเก็บขอมูลทีถู่กตองและมีรปูแบบตรงกันทุกคน 

การเตรียมขอมูลโดยใชหลักการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 ในการสราง PivotTable จะใชการเตรียมขอมูลใหอยูในรปูของตารางที่เปนระเบียบตามหลักการของ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยตองใหขอมูลอยูในรูปแบบ Normal Form ระดับที่ 1 กอนนําไปใชงาน   

การเตรียมขอมูลในรูปแบบ Normal Form ระดับที่ 1 ( 1NF ) จากขอมูลดิบ ม ี3 ขั้นตอนคือ  

1) เปลี่ยนเอกสารงาน (ที่อาจเปนเอกสารกระดาษ) ใหเปนขอมูลในตารางแผนงานExcel ยกตัวอยาง

ดังภาพดานลางน้ีเปนแผนงานExcel ที่นําเขาขอมูลจากรปูแบบเอกสารใบสั่งซื้อสินคา มาอยูในไฟล

Excel 

เลขที่ใบสั่งซื้อ ช่ือลูกคา วันที่ขาย สินคา จํานวนขาย ราคาขาย 

 นางสาวสุดสวย     

เลขที่ใบสั่งซื้อ ช่ือลูกคา วันที่ขาย สินคา จํานวนขาย ราคาขาย 

 น.ส.สุดสวย     
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2) แยกคาแตละคาออกเปนคาเดียว 

 

 

3) ปรับปรุงขอมูลในตารางในสวนที่ยังขาดหายใหครบถวนทุกชอง 

 

 

2. สรางรายงานดวย PivotTable 

ในการสราง PivotTable สามารถทําไดตามขั้นตอนดังน้ี 

1) คลิกเซลขอมูลในแผนงานที่ตองการ 

2) เลือกเมนูแทรก  เลือกคําสั่ง PivotTable  

 

3) เมื่อเลือกคําสั่ง PivotTableแลวจะพบสวนประกอบตางๆ ในการทํางานพรอมแท็บแสดงคําสั่ง

เพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 2 สวนคือ สวน Option ใชสําหรับการแกไข PivotTable และแท็บ Design ใช

สําหรับตกแตง PivotTable ใหสวยงาม ซึ่งสวนประกอบแตละสวนมีความหมายและหนาที่การ

ทํางานดังน้ี  
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  PivotTable Field List คือรายช่ือเขตขอมูลหรือfield ขอมูลที่จะนํามาสรางเปนรายงาน PivotTable 

ใหม โดยExcel จะคนหาขอมูลจากบรรทัดแรกของตาราง(หัวตาราง)ขอมูลที่เลือก  

  พ้ืนที่การออกแบบ ประกอบดวย 4 สวนคือ 

 a : สวน Report Filter ใชสาํหรับการกําหนดของเขต (Filter) ในตัวรายงาน 

b : สวน Row Labels รายการขอมูลทีแ่สดงในแนวแถว  

c : สวน Values ใชแสดงคาที่จะใชคํานวณ  

d : สวน Column Labels คือรายการขอมูลทีแ่สดงในแนวคอลัมน 

  PivotTable Sheet สวนพ้ืนที่แสดงผลจากการออกแบบ PivotTable 

  PivotTable Tools สวนเครื่องมือในการจัดการ PivotTable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสรางรายงาน PivotTable ผูใชตองวางแผนรูปแบบรายงานโดยคราวไวกอนวาจะจัดเรียงขอมูลไว

ในตําแหนงใด ขอมูลใดเปนสวนหัวแถว ขอมูลใดเปนสวนคอลัมน ซึ่ง PivotTable มีสวนหลักในการทํางาน

เพียง 4 สวนคือ Report Filter , Row Labels , Column Labels และ Values โดยใหมอง  4 สวนน้ีเปน 1 

แผนงาน โดยจัดตําแหนงดังน้ี  

 

 

 

1. Report Filter 

 

 

2. Row Labels 

 

4. Values 

3. Column Labels 

  
PivotTable 

  

  พ้ืนที่การ

ออกแบบ a 

b 

d 

c   
PivotTable 

 

  PivotTable Tools 
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ตัวอยางการสราง PivotTable  

 ใชตัวอยางตารางขอมูลการขายสินคาดังตารางตอไปน้ี 

 

ขั้นตอนการสราง PivotTable มีดังน้ี 

1. คลิกเลือกชองเซลใดเซลหน่ึงในตารางขอมูล  

 

2. จะไดหนาตางการทํางานสําหรับเลือกขอบเขตขอมูลที่จะใชในการสรางPivotTable  

 

 

3. จะไดแผนงานสําหรับการสราง PivotTable มาทํางาน 
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4. เลือกเขตขอมูลเพ่ือใชสราง PivotTable ตามขอมูลที่ตองการ เชน  

a. PivotTable ที่แสดงคาขอมลูจํานวนราคา ขายสินคาของลูกคาแตละคน ดังภาพ 

 

b. PivotTable ที่แสดงคาขอมลูจํานวนการขายราคาสินคาดังภาพ 
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c. PivotTable แสดงขอมูลตามช่ือรายการสินคา แยกตามผูขาย และยังสามารถแยกตาม

หมายเลขใบสั่งซื้อดวย ดังภาพ 

 

 

จากภาพเปนตัวอยางการออกรายงานดวยPivotTable จากหลายมุมมองความตองการจากผูใช โดยมี

เพียงขอมูลการขาย ในแผนงานเดียวเทาน้ัน 
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