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หลกัสตูร Advanced PivotTable &  
Using PowerPivot 

ระยะเวลาอบรม 

2 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลกัสตูรนีจ้ะเนน้การใชง้าน PivotTable ในขัน้สงู เพือ่แกปั้ญหาของการท างานทีม่คีวามซับซอ้น
โดยเฉพาะ และเรยีนรูเ้ทคนคิตา่งๆ ของการแกปั้ญหาของการใชง้าน PivotTable ทีจ่ะตอ้งพบเป็นประจ า 

และนอกจากนีค้ณุยังจะไดเ้รยีนรูก้ารใชง้าน PowerPivot ทีเ่ป็นเครือ่งมอืขัน้สงูของการใชง้าน PivotTable 
ทีม่าชว่ยแกข้อ้จ ากดัตา่งๆ ของการใชง้าน PivotTable ทีไ่มส่ามารถท าได ้โดย PowerPivot นีจ้ะเป็น

เครือ่งมอืทีส่ าคญัของการใชง้าน Power BI อกีดว้ย 

เนือ้หาการอบรม 

การสรา้ง PivotTable ข ัน้สูง 

 การสรา้ง PivotTable จากหลายๆ ชตี ใหเ้ป็น PivotTable อนัเดยีว 

 การสรา้ง PivotTable จากขอ้มูลภายนอก เชน่ Excel จากไฟลอ์ืน่ Text File หรอื Microsoft 

Access 

 การสรา้ง Relationship ระหวา่งหลายๆ Table เขา้ดว้ยกนั โดยไมต่อ้งใชส้ตูร Vlookup ระหวา่ง 

Table แตอ่ยา่งใด 

 การแกปั้ญหาในกรณีทีม่ขีอ้มูลมากกวา่ 1 ลา้นบรรทัด ซึง่ในชตี Excel ไมส่ามารถเก็บขอ้มลูได ้

 การตัง้เวลา Update PivotTable แบบอตัโนมัตเิมือ่เปิดไฟล ์หรอืก าหนดเวลาเป็นนาทใีห ้

Update เองตามตอ้งการ 

 การสรา้ง Dynamic Data Source เพือ่ให ้PivotTable สามารถมองเห็นขอ้มลูใหมท่ีเ่พิม่ขึน้มา

แบบอตัโนมัต ิโดยไมต่อ้งแกพ้ืน่ทีข่อง Data Source แตอ่ย่างใด 

 การใชง้าน Slicer ขัน้สงู และการลงิก ์Slicer กบัหลายๆ PivotTable เขา้ดว้ยกนั 

 การสรา้งระบบ Search จาก Slicer ซึง่ปกตใิน Slicer จะไม่สามารถ Search ขอ้ความได ้เหมาะ

อยา่งยิง่ในกรณีทีม่ขีอ้มลูทีต่อ้งการแสดงเป็นจ านวนมากไมต่อ้งเสยีเวลา Scroll หาขอ้มูล 

 การประยกุตใ์ชง้าน Slicer กบังานประเภทอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่Database 

 การ Customize รูปแบบของ Report ขึน้เอง เพือ่แกข้อ้จ ากดัของ PivotTable ทีไ่ม่สามารถ 

Insert Row หรอื Column แทรกใน PivotTable ได ้ 

 การสรา้งหลายๆ PivotTable อยา่งรวดเร็ว เชน่ การดขูอ้มลูของรายเดอืนตัง้แต ่Jan-Dec ใหเ้ป็น

ทัง้หมด 12 PivotTable โดยสรา้งเพยีง PivotTable อนัเดยีวเทา่นัน้ 

 การใชง้านสตูร GETPIVOTDATA เพือ่แกข้อ้จ ากดัของ PivotTable ทีไ่มส่ามารถแทรก Row 

หรอื Column ได ้โดยเฉพาะการสรา้งรายงานทีต่อ้งการวางขอ้มลูตามทีต่อ้งการ 

 การสรา้ง Visualize Report ดว้ย Conditional Formatting ใน PivotTable เชน่ การแสดง Icon 

ของขอ้มูลยอดขายทีโ่ตขึน้หรอืลดลงเทยีบกับเดอืนกอ่นหนา้ในรูปแบบของ Chart in Cell 

 การใชง้าน Macro ร่วมกบั PivotTable เพือ่แกข้อ้จ ากดับางอยา่งใน PivotTable  
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การแกป้ญัหาของการใชง้าน PivotTable ทีพ่บเป็นประจ า 

 การแกปั้ญหาของไฟล ์PivotTable ทีม่ขีนาดใหญข่ึน้เรือ่ยๆ  

 การแกปั้ญหาทีต่อ้งเสยีเวลามาคอยจัดรูปแบบของตัวเลขใหมท่กุครัง้ทีส่รา้ง PivotTable  

 การแกปั้ญหาของ Filter ทีม่ักจะแสดงขอ้มลูเกา่ทีถู่กลบไปแลว้คา้งตลอดเวลา ซึง่การ Refresh 

ก็ไม่สามารถแกปั้ญหานี้ได ้

 การแกปั้ญหาของ PivotTable ทีม่ักจะ AutoFit PivotTable ตอน Refresh ทกุครัง้  

 การแกปั้ญหาเมือ่ป้อนขอ้มลูใหมแ่ลว้ ขอ้มลูใหมจ่ะไมถ่กูเรยีงจากนอ้ยไปมากใน Filter แตจ่ะไป

เพิม่ตอ่ทา้ยทกุครัง้ ท าใหด้แูลว้ไมถ่กูตอ้ง 

 การแกปั้ญหาเมือ่อา้งเซลองิกับใน PivotTable แลว้เจอสตูร GETPIVOTDATA ตลอดเวลา 

 การแกปั้ญหาของฟิลดใ์น Value ทีม่ักจะแสดงเป็น Count ตลอดเวลา แทนทีจ่ะเป็น Sum 

 การแกปั้ญหาชือ่ฟิลดใ์น Value ทีช่อบแสดงเป็น Sum of Amount และไมส่ามารถพมิพช์ือ่ 

Amount ได ้

 การแกปั้ญหาของการ Group หรอื Upgroup ขอ้มลูทีเ่ป็นวนัที ่แลว้ท าให ้PivotTable อนัอืน่

กระทบกับรูปแบบ Layout ตลอดเวลา 

 การแกปั้ญหาของ Subtotal ทีแ่สดงมาทกุครัง้ ท าให ้Report ดรูกและอา่นยาก 

 การแกปั้ญหาของการแสดง #N/A ใน PivotTable 

 การแกปั้ญหาของการแสดงคา่วา่งเปลา่ใน PivotTable ใหเ้ป็นคา่ – หรอื 0 แทน 

 การแกปั้ญหาของฟิลดท์ีม่เีป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารดหูรอืวางฟิลดใ์นต าแหน่ง Row Labels หรอื 

Column Labels หรอื Values ท าไดล้ าบาก 

 ฯลฯ 

การใชง้าน PivotTable ข ัน้สงูดว้ย PowerPivot 

 PowerPivot คอือะไร และดอีย่างไร 

 ขอ้จ ากดัของการใชง้าน PivotTable อะไรบา้ง ทีส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการใช ้PowerPivot 

 ลกัษณะงานแบบไหนทีค่วรใช ้PowerPivot โดยเฉพาะ 

 ความแตกตา่งของการใชง้าน PowerPivot ใน Excel แตล่ะเวอรช์ัน่ 

 การ Connect Data เพือ่เขา้มาใชง้านใน PowerPivot 

 หลกัการของ Data Model ใน PowerPivot 

 การสรา้ง Relationship ของ Data Model ใน PowerPivot 

 การแกไ้ขขอ้จ ากัดของ Calculated Field ใน PivotTable ดว้ย DAX Formulas 

 การเขยีนสตูร DAX แบบ Calculate Column และ Measure 

 ฟังกช์ัน่พืน้ฐานของการใชง้าน DAX Formulas  

 การสรา้งสตูรดว้ย OLAPCUBE ใน Data Model แทนการใชส้ตูร GETPIVOTDATA ใน 

PivotTable ซึง่มปีระสทิธภิาพกวา่ 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูท้ีต่อ้งท างานตดิตอ่กบัฐานขอ้มลูภายนอกเป็นประจ า หรอืเก็บขอ้มลูไวห้ลายลักษณะ เชน่ 

หลายชตี หรอืหลายๆ ไฟล ์

 ผูท้ีต่อ้งลงิกข์อ้มลูระหวา่งหลายๆ Table เขา้ดว้ยกนั 

 ผูท้ีท่ างานกับขอ้มลูทีม่ปีรมิาณมากๆ หรอื Big Data 

 ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูค้วามสามารถใหม่ๆ  ของ PivotTable ในขัน้สงูกวา่ปกต ิ

 ผูท้ีใ่ชง้าน Power BI  

 


