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ขั้นตอนการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย Pivot Table 
และ Pivot Chart ใน Excel  

Pivot Table และ Pivot Chart เป็นการสร้างรายงานข้อมูลโดยน าข้อมูลที่อยู่ในลักษณะตาราง

ฐานข้อมูล มาแสดงในรูปแบบหลายมิติเพ่ือดูผลสรุปข้อมูลในรูปแบบและมุมมองต่างๆ กัน เมื่อสร้างตาราง 

Pivot Table ขึ้นมาแล้ว หัวตารางของข้อมูลต้นฉบับจะเปลี่ยนเป็น Pivot Table Field List ด้านขวาบน ซึ่ง

เหมือนกับหัวข้อ (Item) ที่ให้เราเลือกน าไปใช้ได้หลากหลาย 

การสร้าง Pivot Chart จะสร้างจาก Pivot Table ก่อนแล้วจึงมาสร้าง Pivot Chart หรือจะสร้างจาก

Pivot Chart ตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้ แล้วแต่ความต้องการในการน าข้อมูลไปใช้ ซึ่งสามารถสร้างได้ทั้ง Pivot Chart 

และ Pivot Table โดย Pivot Table จะแสดงรายงานข้อมูลในรูปแบบตารางได้หลากหลายมุมมอง (หลายมิติ) 

ส่วน Pivot Chart จะแสดงรายงานข้อมูลเป็นภาพแผนภูมิรูปแบบต่างๆ ซึ่งข้อมูลควรเก็บในรูปของฐานข้อมูล 

 

 
รูปภาพที่ 1 ลักษณะของตารางฐานข้อมูล 

  

จากรูปภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างของตารางฐานข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนคนชุด ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 

2558 แสดงรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละคอลัมภ์ ประกอบด้วย 

คอลัมภ์ A คือ Type_level (ประเภทระดับการศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัสระดับ

การศึกษา 

คอลัมภ์  B คือ EDUCATION_TYPE_LEVEL_THA_NAME (ระดับการศึกษา)  แต่ละแถวแสดง

รายละเอียดของระดับการศึกษา 

คอลัมภ์ C คือ FAC_CODE (รหัสสาขาวิชา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา 
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คอลัมภ์ D คือ PROGRAM_CODE (รหัสโปรแกรม/แขนงวิชา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัส

โปรแกรม/แขนงวิชา 

คอลัมภ์ E คือ PROGRAM_THA_NAME (ชื่อโปรแกรม/แขนงวิชา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของ

ชื่อรหัสโปรแกรม/แขนงวิชา 

คอลัมภ์ F คือ MAJOR_CODE (รหัสวิชาเอก) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัสวิชาเอก 

คอลัมภ์ G คือ MAJOR_THA_NAME (ชื่อวิชาเอก) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของชื่อวิชาเอก 

คอลัมภ์ H คือ YEAR1 (ปีที่เข้าศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของปีที่เข้าศึกษา (รุ่นที่เข้าศึกษา) 

คอลัมภ์ I คือ SEMESTER1 (ภาคการศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของภาคการศึกษา 

คอลัมภ์ J คือ SUBJ_CODE (รหัสชุดวิชา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัสชุดวิชา 

คอลัมภ์ K คือ YEAR_SUBJ_THA_NAME (ชื่อชุดวิชา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของชื่อชุดวิชา 

คอลัมภ์ L คือ COUNT(DISTINCTSTUDENT_CURR_CODE (จ านวน) แต่ละแถวแสดงรายละเอียด

ของจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (คน-ชุด) 

โดยสามารถเลือกใช้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ตามหัวข้อ (Item) และรายละเอียดจากฐานข้อมูล

ข้างต้นทั้งหมด เมื่อได้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสร้างรายงานข้อมูลด้วย Pivot 

Table และ Pivot Chart ใน Excel มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขั้นตอนการสร้างรายงานข้อมูลด้วย Pivot Table  
 1.1 จาก menu bar ในรูปภาพที่ 1 ไปที ่INSERT เลือก Pivot Table  

 

 
รูปภาพที่ 2 การสร้างรายงานข้อมูลใน Excel ด้วย Pivot Table 
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1.2 เมื่อเลือก Pivot Table จะปรากฎหน้าจอในรูปภาพที่ 3 แล้วกดเลือก OK จะปรากฏข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ทางขวามือ (Pivot Table Field List) โดยจะแสดงเฉพาะชื่อหัวข้อ (Item) ของตาราง

ฐานข้อมูล การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้สามารถเลือกได้จากหัวข้อ (Item) ดังกล่าว โดยการเลือกหัวข้อ (Item) 

มาวางไว้ในช่องหมายเลขที่ 1, 2, 3 และ 4 ดังรูปภาฟที่ 4 ซึ่งประประกอบด้วย 

หมายเลข 1 FILTER เป็นการกรองข้อมูลที่ต้องการแสดง จากรูปภาพข้างล่างเลือกหัวข้อ (Item) 

ระดับการศึกษา (EDUCATION_TYPE_LEVEL_THA_NAME) และรุ่นปีที่เข้าศึกษา (YEAR1) ในการกรอง

ข้อมูล (หากไม่ต้องการกรองข้อมูลก็ไม่ต้องเลือกหัวข้อมาวางในช่อง Filter ก็ได้) 

หมายเลข 2 COLUMNS รายละเอียดของข้อมูลจะแสดงในแนวตั้ง จากรูปภาพข้างล่างเลือกหัวข้อ 

(Item) (Item)รหัสวิชาเอก (MAJOR_CODE) 

หมายเลข 3 ROWS รายละเอียดของข้อมูลจะแสดงในแนวนอน จากรูปภาพข้างล่างเลือกหัวข้อ 

(Item) (Item)รหัสชุดวิชา (SUBJ_CODE) 

หมายเลข 4 VALUES รายละเอียดของข้อมูลแสดงจ านวนของข้อมูล  โดยการเลือกหัวข้อ 

(Item)จ านวน ( COUNT(DISTINCTSTUDENT_CURR_CODE) 

 

 
รูปภาพที่ 3 การสร้างรายงานข้อมูลด้วย Pivot Table 
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รูปภาพที่ 4 รายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย Pivot Table 

 

เมื่อผู้ใช้งานเลือกหัวข้อแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ จากข้อมูลทางขวามือ (Pivot Table Fields) 

ข้างต้นจะได้ข้อมูลในรูปแบบตาราง แสดงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนระดับประกาศนียบัตร รุ่นปีการศึกษาที่ 

2555 จ านวน 23 คน-ชุด ประกอบด้วย 3 วิชาเอก ชุดวิชาที่นักศึกษารุ่นนี้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจ านวน 11 

ชุดวิชา 
 

2. ขั้นตอนการสร้างรายงานข้อมูลด้วย Pivot Chart  
 2.1 จาก menu bar ในรูปภาพที่ 5 ไปที่ Pivot Chart เลือก Pivot Chart 

 
รูปภาพที่ 5 การสร้างรายงานข้อมูลใน Excel ด้วย Pivot Chart 
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2.2 เมื่อเลือก Pivot Chart จะปรากฎหน้าจอเหมือนในรูปภาพที่ 3 ของการสร้างรายงานข้อมูลด้วย 

Pivot Table กดเลือก OK จะปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลเหมือนกับการสร้างรายงานด้วย Pivot Table 

เพียงแต่เมื่อเลือกหัวข้อ (Item) มาวางไว้ในช่องหมายเลขที่ 1, 2, 3 และ 4 (ดังรูปภาฟที่ 4 รายงานข้อมูล

นักศึกษาด้วย Pivot Table) ในที่นี้ได้เลือกหัวข้อเดียวกับการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย Pivot Table 

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบ 

 

 
ภาพที่ 6 รายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย Pivot Chart 

 

จากภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่แสดงจากการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย Pivot Chart จะมี

รายละเอียดส่วนแผนภูมิภาพเพ่ิมเติมมากจากการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย Pivot Table คือ แสดง

ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนระดับประกาศนียบัตร รุ่นปีการศึกษาที่ 2555 จ านวน 23 คน-ชุด ประกอบด้วย 3 

วิชาเอก ชุดวิชาที่นักศึกษารุ่นนี้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจ านวน 11 ชุดวิชา 

 

ตัวอย่าง จากตารางฐานข้อมูลนักศึกษา (รูปภาพที่ 1) หากต้องการแสดงตารางจ านวนนักศึกษาใน 

แต่ละรุ่นปีการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยการเลือกหัวข้อระดับการศึกษา 

(EDUCATION_TYPE_LEVEL_THA_NAME) ไปวางไว้ในช่อง Rows หัวข้อปีที่เข้าศึกษา (YEAR1) ไปวางใน

ช่อง Columns และหัวข้อจ านวน (COUNT(DISTINCTSTUDENT_CURR_CODE) ไปวางในช่อง Values ซ่ึง

จะได้ดังรูปภาพที่ 7 
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รูปภาพที่ 7 ตัวอย่างรายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย Pivot Chart 

  

ในที่นี้คู่มือการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย Pivot Table และ Pivot Chart ใน Excel เป็นเพียง

การน า Pivot Table ไปใช้ในการท างานเบื้องต้นเท่านั้น Pivot Table และ Pivot Chart ช่วยให้การท างานมี

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แม้ว่าการสร้างรายงานรายงานข้อมูลนักศึกษาต้องเป็นข้อมูลที่มีลกษณะเป็น

ตารางฐานข้อมูลก็ตาม หากได้ศึกษาและเรียนรู้เพ่ิมเติมในการน าไปใช้แสดงข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 


