หล ักสูตร Advanced PivotTable &
Using PowerPivot
ระยะเวลาอบรม
2 วัน 12 ชัว่ โมง (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
หลักสูตรนีจ
้ ะเน ้นการใช ้งาน PivotTable ในขัน
้ สูง เพือ
่ แก ้ปั ญหาของการทางานทีม
่ ค
ี วามซับซ ้อน
โดยเฉพาะ และเรียนรู ้เทคนิคต่างๆ ของการแก ้ปั ญหาของการใช ้งาน PivotTable ทีจ
่ ะต ้องพบเป็ นประจา
และนอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังจะได ้เรียนรู ้การใช ้งาน PowerPivot ทีเ่ ป็ นเครือ
่ งมือขัน
้ สูงของการใช ้งาน PivotTable
ทีม
่ าช่วยแก ้ข ้อจากัดต่างๆ ของการใช ้งาน PivotTable ทีไ่ ม่สามารถทาได ้ โดย PowerPivot นีจ
้ ะเป็ น
เครือ
่ งมือทีส
่ าคัญของการใช ้งาน Power BI อีกด ้วย

้ หาการอบรม
เนือ
การสร้าง PivotTable ขนสู
ั้ ง


การสร ้าง PivotTable จากหลายๆ ชีต ให ้เป็ น PivotTable อันเดียว



การสร ้าง PivotTable จากข ้อมูลภายนอก เช่น Excel จากไฟล์อน
ื่ Text File หรือ Microsoft
Access
การสร ้าง Relationship ระหว่างหลายๆ Table เข ้าด ้วยกัน โดยไม่ต ้องใช ้สูตร Vlookup ระหว่าง
Table แต่อย่างใด
การแก ้ปั ญหาในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อมูลมากกว่า 1 ล ้านบรรทัด ซึง่ ในชีต Excel ไม่สามารถเก็บข ้อมูลได ้





การตัง้ เวลา Update PivotTable แบบอัตโนมัตเิ มือ
่ เปิ ดไฟล์ หรือกาหนดเวลาเป็ นนาทีให ้
Update เองตามต ้องการ



การสร ้าง Dynamic Data Source เพือ
่ ให ้ PivotTable สามารถมองเห็นข ้อมูลใหม่ทเี่ พิม
่ ขึน
้ มา
แบบอัตโนมัต ิ โดยไม่ต ้องแก ้พืน
่ ทีข
่ อง Data Source แต่อย่างใด
การใช ้งาน Slicer ขัน
้ สูง และการลิงก์ Slicer กับหลายๆ PivotTable เข ้าด ้วยกัน





การสร ้างระบบ Search จาก Slicer ซึง่ ปกติใน Slicer จะไม่สามารถ Search ข ้อความได ้ เหมาะ
อย่างยิง่ ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อมูลทีต
่ ้องการแสดงเป็ นจานวนมากไม่ต ้องเสียเวลา Scroll หาข ้อมูล
การประยุกต์ใช ้งาน Slicer กับงานประเภทอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ Database



การ Customize รูปแบบของ Report ขึน
้ เอง เพือ
่ แก ้ข ้อจากัดของ PivotTable ทีไ่ ม่สามารถ
Insert Row หรือ Column แทรกใน PivotTable ได ้



การสร ้างหลายๆ PivotTable อย่างรวดเร็ว เช่น การดูข ้อมูลของรายเดือนตัง้ แต่ Jan-Dec ให ้เป็ น
ทัง้ หมด 12 PivotTable โดยสร ้างเพียง PivotTable อันเดียวเท่านัน
้
การใช ้งานสูตร GETPIVOTDATA เพือ
่ แก ้ข ้อจากัดของ PivotTable ทีไ่ ม่สามารถแทรก Row
หรือ Column ได ้ โดยเฉพาะการสร ้างรายงานทีต
่ ้องการวางข ้อมูลตามทีต
่ ้องการ





การสร ้าง Visualize Report ด ้วย Conditional Formatting ใน PivotTable เช่น การแสดง Icon
ของข ้อมูลยอดขายทีโ่ ตขึน
้ หรือลดลงเทียบกับเดือนก่อนหน ้าในรูปแบบของ Chart in Cell
การใช ้งาน Macro ร่วมกับ PivotTable เพือ
่ แก ้ข ้อจากัดบางอย่างใน PivotTable
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การแก้ปญ
ั หาของการใชง้ าน PivotTable ทีพ
่ บเป็นประจา


การแก ้ปั ญหาของไฟล์ PivotTable ทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ขน
ึ้ เรือ
่ ยๆ




การแก ้ปั ญหาทีต
่ ้องเสียเวลามาคอยจัดรูปแบบของตัวเลขใหม่ทก
ุ ครัง้ ทีส
่ ร ้าง PivotTable
การแก ้ปั ญหาของ Filter ทีม
่ ักจะแสดงข ้อมูลเก่าทีถ
่ ูกลบไปแล ้วค ้างตลอดเวลา ซึง่ การ Refresh
ก็ไม่สามารถแก ้ปั ญหานี้ได ้



การแก ้ปั ญหาของ PivotTable ทีม
่ ักจะ AutoFit PivotTable ตอน Refresh ทุกครัง้



การแก ้ปั ญหาเมือ
่ ป้ อนข ้อมูลใหม่แล ้ว ข ้อมูลใหม่จะไม่ถก
ู เรียงจากน ้อยไปมากใน Filter แต่จะไป
เพิม
่ ต่อท ้ายทุกครัง้ ทาให ้ดูแล ้วไม่ถก
ู ต ้อง



การแก ้ปั ญหาเมือ
่ อ ้างเซลอิงกับใน PivotTable แล ้วเจอสูตร GETPIVOTDATA ตลอดเวลา



การแก ้ปั ญหาของฟิ ลด์ใน Value ทีม
่ ักจะแสดงเป็ น Count ตลอดเวลา แทนทีจ
่ ะเป็ น Sum
่ ฟิ ลด์ใน Value ทีช
ื่
การแก ้ปั ญหาชือ
่ อบแสดงเป็ น Sum of Amount และไม่สามารถพิมพ์ชอ
Amount ได ้




การแก ้ปั ญหาของการ Group หรือ Upgroup ข ้อมูลทีเ่ ป็ นวันที่ แล ้วทาให ้ PivotTable อันอืน
่
กระทบกับรูปแบบ Layout ตลอดเวลา



การแก ้ปั ญหาของ Subtotal ทีแ
่ สดงมาทุกครัง้ ทาให ้ Report ดูรกและอ่านยาก



การแก ้ปั ญหาของการแสดง #N/A ใน PivotTable



การแก ้ปั ญหาของการแสดงค่าว่างเปล่าใน PivotTable ให ้เป็ นค่า – หรือ 0 แทน



การแก ้ปั ญหาของฟิ ลด์ทม
ี่ เี ป็ นจานวนมาก ทาให ้การดูหรือวางฟิ ลด์ในตาแหน่ง Row Labels หรือ
Column Labels หรือ Values ทาได ้ลาบาก



ฯลฯ

การใชง้ าน PivotTable ขนสู
ั้ งด้วย PowerPivot




PowerPivot คืออะไร และดีอย่างไร
ข ้อจากัดของการใช ้งาน PivotTable อะไรบ ้าง ทีส
่ ามารถแก ้ไขได ้ด ้วยการใช ้ PowerPivot
ลักษณะงานแบบไหนทีค
่ วรใช ้ PowerPivot โดยเฉพาะ



ั่
ความแตกต่างของการใช ้งาน PowerPivot ใน Excel แต่ละเวอร์ชน
การ Connect Data เพือ
่ เข ้ามาใช ้งานใน PowerPivot



หลักการของ Data Model ใน PowerPivot



การสร ้าง Relationship ของ Data Model ใน PowerPivot



การแก ้ไขข ้อจากัดของ Calculated Field ใน PivotTable ด ้วย DAX Formulas



การเขียนสูตร DAX แบบ Calculate Column และ Measure
ั่ พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐานของการใช ้งาน DAX Formulas






การสร ้างสูตรด ้วย OLAPCUBE ใน Data Model แทนการใช ้สูตร GETPIVOTDATA ใน
PivotTable ซึง่ มีประสิทธิภาพกว่า

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ


ผู ้ทีต
่ ้องทางานติดต่อกับฐานข ้อมูลภายนอกเป็ นประจา หรือเก็บข ้อมูลไว ้หลายลักษณะ เช่น
หลายชีต หรือหลายๆ ไฟล์



ผู ้ทีต
่ ้องลิงก์ข ้อมูลระหว่างหลายๆ Table เข ้าด ้วยกัน



ผู ้ทีท
่ างานกับข ้อมูลทีม
่ ป
ี ริมาณมากๆ หรือ Big Data



ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้ความสามารถใหม่ๆ ของ PivotTable ในขัน
้ สูงกว่าปกติ
ผู ้ทีใ่ ช ้งาน Power BI
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