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PivotTable คืออะไร
PivotTable คือเครื่องมือชนิดหนึ่งในโปรแกรม Excel มีให สามารถใชชวยคํานวณและสรางตาราง
สรุปผลขอมูล เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหและใชในการตัดสินใจในงานดานตางๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
ตารางสรุปผลขอมูลที่ไดจาก PivotTable มักเรียกสั้นๆวา “รายงาน”
PivotTable สามารถใชสรางรายงานไดกับขอมูลงานทางดานธุรกิจไดหลากหลายประเภทไมวาจะ
เปนงานดานบัญชี งานขาย การผลิต งานจัดซื้อ ฝายบุคคลตลอดจนงานคลังสินคา โดยทัง้ หมดนี้เพียงแคตองมี
การเตรียมขอมูลไวในแผนงาน Excel เพียงแคขอมูลสมุดงานรายวันแบบทั่วไปเทานั้น จากนั้นก็จะสามารถใช
PivotTable ดึงขอมูลมาเปนรายงานชนิดตางๆ ไดตามความตองการของผูใชขอมูลแลว

ขั้นตอนการสราง PivotTable
การสราง PivotTable มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

เตรียมขอมูลกอนสราง PivotTable
สรางรายงานดวย PivotTable
ปรับแตง PivotTable
สราง PivotChart
พิมพ PivotTable ออกทางเครื่องพิมพ

โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1. เตรียมขอมูลกอนสราง PivotTable
เนื่องจากในการใช Excel ของผูใชงานแตละคนมักจะจัดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเฉพาะ
ของตนเอง ทําใหการนําขอมูลไปใชกับงานที่ตองวิเคราะหขอมูลหรือนําขอมูลไปใชรวมกันกับผูอื่นนัน้ ทําไดยาก
ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมขอมูลใหเปนระเบียบและเขาใจงายกอนนําไปใชกับงานรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให
การทํางานกับขอมูลเปนไปไดดวยความสะดวกและถูกตอง การทํางานในแตละสวนขององคกรธุรกิจจึงตองมี
การกําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลของผูป ฏิบัติงานใหเปนแบบเดียวกัน โดยแบงเปน 2 ประเด็นคือ
1) กําหนดหัวขอการจัดเก็บขอมูล ซึ่งหมายถึงจํานวนและชื่อของเขตขอมูลที่จะจัดเก็บ เชน ฝาย
ขายมีพนักงานขายหลายคน แตละคนมีการจัดเก็บขอมูลการขายไมเหมือนกัน
- นายสุรชัย อาจจะมีการจัดเก็บขอมูลการขายเปน
ชื่อลูกคา

วันที่ขาย

สินคา

ราคาขาย

- นายศักดิ์สิทธิ์ อาจเก็บขอมูลในรูปแบบตารางดังนี้
เลขที่ใบสั่งซื้อ

สินคา

จํานวนที่ขาย

ราคาขาย
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เพื่อใหการจัดการขอมูลการขายในภาพรวบทั้งหมด ทําไดอยางถูกตองและรวดเร็ว หัวหนา
แผนกจึงตองกําหนดรูปแบบขอมูลใหเปนแบบเดียวกัน เชน
เลขที่ใบสั่งซื้อ

ชื่อลูกคา

วันที่ขาย

สินคา

จํานวนขาย

ราคาขาย

จากการกําหนดเขตขอมูลที่ตองการจัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกัน จะทําใหพนักงานทุกคน
สามารถจัดเก็บขอมูลที่เหมือนกันและนําขอมูลมาใชรวมกันไดงายขึ้น
2) กําหนดรูปแบบการบันทึกขอมูลที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหขอมูลประเภทเดียวกันมี
ความหมายเหมือนกัน เชน การบันทึกขอมูลชื่อลูกคา
- นายสุรชัยอาจบันทึกเปน
เลขที่ใบสั่งซื้อ

ชื่อลูกคา

วันที่ขาย

สินคา

จํานวนขาย

ราคาขาย

สินคา

จํานวนขาย

ราคาขาย

นางสาวสุดสวย
- นายศักดิ์สิทธิ์ อาจบันทึกเปน
เลขที่ใบสั่งซื้อ

ชื่อลูกคา

วันที่ขาย

น.ส.สุดสวย
ในการใช Excel บันทึกขอมูลนั้น โปรแกรมจะประมวลผลคําวา “นางสาวสุดสวย” กับ “น.ส.สุด
สวย” เปนคาที่ตางกัน ทําใหเมื่อนําขอมูลมาใชรวมกันแลวเกิดความผิดพลาดในการคํานวณและการกรองหรือ
การคนหาขอมูลได นอกจากตัวอยางรูปแบบการปอนขอมูลที่ยกตัวอยางมาแลว ยังสามารถพบไดในหลายเรื่อง
เชน หมายเลขโทรศัพท วันทีข่ ายสินคา ฯลฯ
เพื่อลดปญหาดังกลาว จึงไดนําวิธีการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ มาใชเพื่อทําใหผูใชทุกคน การ
จัดเก็บขอมูลทีถ่ ูกตองและมีรปู แบบตรงกันทุกคน
การเตรียมขอมูลโดยใชหลักการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ในการสราง PivotTable จะใชการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปของตารางที่เปนระเบียบตามหลักการของ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยตองใหขอมูลอยูใ นรูปแบบ Normal Form ระดับที่ 1 กอนนําไปใชงาน
การเตรียมขอมูลในรูปแบบ Normal Form ระดับที่ 1 ( 1NF ) จากขอมูลดิบ มี 3 ขั้นตอนคือ
1) เปลี่ยนเอกสารงาน (ที่อาจเปนเอกสารกระดาษ) ใหเปนขอมูลในตารางแผนงานExcel ยกตัวอยาง
ดังภาพดานลางนี้เปนแผนงานExcel ที่นําเขาขอมูลจากรูปแบบเอกสารใบสั่งซื้อสินคา มาอยูในไฟล
Excel
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2) แยกคาแตละคาออกเปนคาเดียว

3) ปรับปรุงขอมูลในตารางในสวนที่ยังขาดหายใหครบถวนทุกชอง

2. สรางรายงานดวย PivotTable
ในการสราง PivotTable สามารถทําไดตามขั้นตอนดังนี้
1) คลิกเซลขอมูลในแผนงานที่ตอ งการ
2) เลือกเมนูแทรก  เลือกคําสั่ง PivotTable
3) เมื่อเลือกคําสั่ง PivotTableแลวจะพบสวนประกอบตางๆ ในการทํางานพรอมแท็บแสดงคําสั่ง
เพิ่มเติมขึ้นมาอีก 2 สวนคือ สวน Option ใชสําหรับการแกไข PivotTable และแท็บ Design ใช
สําหรับตกแตง PivotTable ใหสวยงาม ซึ่งสวนประกอบแตละสวนมีความหมายและหนาที่การ
ทํางานดังนี้
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 PivotTable Field List คือรายชื่อเขตขอมูลหรือfield ขอมูลที่จะนํามาสรางเปนรายงาน PivotTable
ใหม โดยExcel จะคนหาขอมูลจากบรรทัดแรกของตาราง(หัวตาราง)ขอมูลที่เลือก
 พื้นที่การออกแบบ ประกอบดวย 4 สวนคือ
a : สวน Report Filter ใชสาํ หรับการกําหนดของเขต (Filter) ในตัวรายงาน
b

: สวน Row Labels รายการขอมูลทีแ่ สดงในแนวแถว

c : สวน Values ใชแสดงคาที่จะใชคํานวณ
d : สวน Column Labels คือรายการขอมูลทีแ่ สดงในแนวคอลัมน

 PivotTable Sheet สวนพื้นที่แสดงผลจากการออกแบบ PivotTable
 PivotTable Tools สวนเครื่องมือในการจัดการ PivotTable

 PivotTable Tools


PivotTable
 พื้นที่การ
ออกแบบ

PivotTable

a

d

b

c

การสรางรายงาน PivotTable ผูใ ชตองวางแผนรูปแบบรายงานโดยคราวไวกอนวาจะจัดเรียงขอมูลไว
ในตําแหนงใด ขอมูลใดเปนสวนหัวแถว ขอมูลใดเปนสวนคอลัมน ซึ่ง PivotTable มีสว นหลักในการทํางาน
เพียง 4 สวนคือ Report Filter , Row Labels , Column Labels และ Values โดยใหมอง 4 สวนนี้เปน 1
แผนงาน โดยจัดตําแหนงดังนี้
1. Report Filter
3. Column Labels
2. Row Labels

4. Values
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ตัวอยางการสราง PivotTable
ใชตัวอยางตารางขอมูลการขายสินคาดังตารางตอไปนี้

ขั้นตอนการสราง PivotTable มีดังนี้
1. คลิกเลือกชองเซลใดเซลหนึ่งในตารางขอมูล

2. จะไดหนาตางการทํางานสําหรับเลือกขอบเขตขอมูลที่จะใชในการสรางPivotTable

3. จะไดแผนงานสําหรับการสราง PivotTable มาทํางาน
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4. เลือกเขตขอมูลเพื่อใชสราง PivotTable ตามขอมูลที่ตองการ เชน
a. PivotTable ที่แสดงคาขอมูลจํานวนราคา ขายสินคาของลูกคาแตละคน ดังภาพ

b. PivotTable ที่แสดงคาขอมูลจํานวนการขายราคาสินคาดังภาพ
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c. PivotTable แสดงขอมูลตามชื่อรายการสินคา แยกตามผูข าย และยังสามารถแยกตาม
หมายเลขใบสั่งซื้อดวย ดังภาพ

จากภาพเปนตัวอยางการออกรายงานดวยPivotTable จากหลายมุมมองความตองการจากผูใช โดยมี
เพียงขอมูลการขาย ในแผนงานเดียวเทานั้น

