หล ักสูตร Creating Database Analysis Report
& PivotTable
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

แนะนาหล ักสูตร
้ ยอดแล ้ว ยังสามารถในการใช ้จัดเก็บข ้อมูล
Excel นอกจากจะเป็ นโปรแกรมใช ้สาหรับสร ้างสูตรคานวณชัน
ในลักษณะของ Database ได ้ง่าย ใน Excel มีเครือ
่ งมือจัดการกับ Database อยูห
่ ลายอย่าง เช่น Sort,
ั่ ทีเ่ กีย
Filter, Subtotal Report, PivotTable และฟั งก์ชน
่ วกับ Database โดยเฉพาะ แต่หลายคนใช ้งาน
แค่เพียงไม่กอ
ี่ ย่าง เช่น Sort กับ Filter เท่านัน
้ ทาให ้ไม่สามารถค ้นหาหรือวิเคราะห์ข ้อมูลได ้อย่างรวดเร็ว
เท่าทีค
่ วร
ในหลักสูตรนีค
้ ณ
ุ จะได ้เรียนรู ้เครือ
่ งมือของการสร ้างรายงานเชิงวิเคราะห์ในทุกรูปแบบ และเรียนรู ้เครือ
่ งมือ
หรือคาสัง่ ต่างๆ แบบละเอียด ดังนัน
้ รับประกันได ้ว่าคุณจะสามารถแก ้ปั ญหาของงานได ้อย่างแน่นอน

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร





เรียนรู ้การใช ้เครือ
่ งมือต่างๆ ของการสร ้างรายงานเชิงเคราะห์
เรียนรู ้การใช ้สูตรต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Database โดยเฉพาะ
เรียนรู ้การใช ้งาน Filter ขัน
้ สูง
เรียนรู ้การใช ้งาน PivotTable แบบเจาะลึก

้ หาการอบรม
เนือ
การจ ัดการข้อมูล


หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ทีถ
่ ก
ู ต ้อง



การ Import Text File เข ้ามาใน Excel แล ้วความหมายของตัวเลือกทัง้ หมดใน Text Import
Wizard ว่าทางานอย่างไร



เทคนิคการแปลง Text File ทีเ่ ป็ นลักษณะของ Report Format ให ้อยูใ่ นรูปแบบ Database
Format อย่างรวดเร็ว ซึง่ จะช่วยประหยัดเวลาในการทางานด ้วยมือเป็ นอย่างมาก
เทคนิคการ Import Text File ทีม
่ ต
ี วั แบ่งโดยใช ้ Comma โดยไม่ต ้องผ่าน Text Import
Wizard






การสร ้าง Report โดยให ้ข ้อมูลถูกเรียงลาดับในแบบพิเศษ เช่น การ Sort ข ้อมูลแบบ Unlimited
Field ซึง่ โดยปกติใน Excel จะทาได ้แค่ 3 Field เท่านัน
้
การสร ้าง Custom Sort Order เพือ
่ เรียงข ้อมูลให ้ปรากฏตามลาดับทีต
่ ้องการ ซึง่ โดยปกติไม่
สามารถทาได ้
การ Sort ข ้อมูลแบบซ ้ายไปขวาแทนการ Sort แบบ Top to Bottom
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การใชง้ าน Filter แบบเจาะลึก


การสร ้าง Report โดยใช ้ Filter เพือ
่ แสดงข ้อมูลเฉพาะรายการทีส
่ นใจเท่านัน
้



การค ้นหาข ้อมูลใน Database ในลักษณะต่างๆ เช่น การสร ้าง Form เพือ
่ แสดงข ้อมูลใน
Database การค ้นหาเฉพาะข ้อมูลทีข
่ น
ึ้ ต ้นหรือลงท ้ายด ้วยคาต่างๆ ทีต
่ ้องการ
การสร ้าง Report โดยใช ้ Advanced Filter สาหรับ Report ทีต
่ ้องการเงือ
่ นไขทีส
่ ลับซับซ ้อน
ซึง่ การใช ้ Filter ในแบบปกติไม่สามารถทาได ้
การ Save Filter เก็บไว ้ ซึง่ เป็ นสุดยอดเทคนิคทีป
่ กติจะทาได ้ไม่ได ้ เป็ นการช่วยประหยัดเวลาใน
การออกรายงานหลายมุมมองบ่อยๆ





การสร ้างสูตรเพือ
่ สรุปผลของการ Filter ให ้แสดงข ้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น Sum, Min, Max,
Count ฯลฯ



การสร ้าง Subtotal Report แบบอัตโนมัต ิ โดยไม่ต ้องเสียเวลามาคอยแบ่งหน ้าของ Group
ข ้อมูลด ้วยตนเอง



้
การสร ้าง Multiple Subtotal Report สาหรับรายงานทีต
่ ้องการยอดรวมของ Subtotal หลายชัน



การใช ้งาน Database Function เพือ
่ สร ้างรายงานสรุปตัวเลขจาก Database ทัง้ แบบธรรมดา
ั
้อน
และแบบเงือ
่ นไขทีซ
่ บซ

การใชง้ าน PivotTable แบบเจาะลึก




















การสร ้าง PivotTable แบบ Wizard และเทคนิคการสร ้างอย่างรวดเร็ว
การสร ้าง PivotTable แบบ Single Field, Multiple Field และแบบ Filter
ความเข ้าใจเกีย
่ วกับโครงสร ้างต่างๆ ใน PivotTable เช่น Field, Item, Report
่ ลูกค ้าทีซ
ื้ สินค ้าสูงสุด 10 อับดับแรก ฯลฯ
การสร ้างรายงานแบบ Ranging เช่น การแสดงรายชือ
่ อ
การแสดงเฉพาะข ้อมูลทีส
่ นใจ เช่น การสร ้างรายงานแสดงเฉพาะลูกค ้าบางรายทีส
่ นใจเท่านั น
้
การซ่อนหรือแสดง Field หรือ Item ให ้ปรากฏตามต ้องการโดยไม่ต ้องลาก Field มาวาง เช่น
้ สินค ้าอะไรไปบ ้าง ฯลฯ
หากต ้องการดูวา่ ลูกค ้ารายนีไ้ ด ้ซือ
การจัดรูปแบบ PivotTable ให ้สวยงามทัง้ แบบ Table และแบบ Report และความเหมาะสมของ
การเลือกใช ้รูปแบบต่างๆ
การสร ้าง Custom Format ขึน
้ เอง เพือ
่ ให ้จัดรูปแบบให ้สวยงามตามต ้องการ
การ Group ข ้อมูลจาก Field วันทีท
่ เี่ ป็ นรายวัน ให ้เป็ นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
การกระจาย PivotTable ออกเป็ นหลาย Report อย่างรวดเร็ว เพือ
่ ลดเวลาในการสร ้างหลาย
PivotTable
การซ่อนหรือแสดง Grand Total และ SubTotal
การเปลีย
่ นรูปแบบการแสดงผลของ SubTotal ให ้แสดงในหลายลักษณะ
การแสดง Data Field ในลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงผลรวมแบบปกติ การเปรียบเทียบ % of
Total, % of Rows, % of Columns, % Different From, Different From
การสร ้าง Calculate Field และ Calculate Item ขึน
้ เช่น การเปรียบเทียบยอดขายของพนักงาน
แต่ละคนกับ Forecast
การกาหนดคาสัง่ ต่างๆ เกีย
่ วกับการพิมพ์ PivotTable ทีม
่ ข
ี ้อมูลหลายหน ้ากระดาษ เพือให ้ Row
Heading ของ PivotTable ถูกพิมพ์ทก
ุ หน ้าโดยอัตโนมัต ิ
การ Refresh ข ้อมูลใน PivotTable ทัง้ การกาหนดแบบ Manual และแบบ Automatic
การสร ้าง PivotChart และการจัดรูปแบบ PivotChart ให ้สวยงาม
เทคนิคการแก ้ปั ญหาจาก Data Source เมือ
่ สร ้าง PivotTable จาก Wizard
... พร ้อมทัง้ เรียนรู ้ Shortcut ต่างๆ ทีจ
่ ะเพิม
่ ความรวดเร็วในการจัดการกับข ้อมูลใน Database
อีกมากมาย
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หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ


ผู ้ทีเ่ ก็บฐานข ้อมูลโดยใช ้ Excel



ผู ้ทีต
่ ้องสร ้างรายงานเชิงวิเคราะห์จากฐานข ้อมูล เพือ
่ ใช ้ในการตัดสินใจต่างๆ



พนักงานฝ่ ายบุคคล หรือ Admin. หรือ Marketing ทีต
่ ้องเก็บข ้อมูลลูกค ้าหรือพนักงาน



...และผู ้ทีส
่ นใจหรือต ้องการเรียนรู ้ฟี เจอร์ของ Excel ในด ้าน Database โดยเฉพาะ
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