
 
 

การจัดท าแนวปฏิบัติการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน         

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี  

ด้วย PivotTable ในโปรแกรม Microsoft Excel 
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บทน า 
 
1.1 หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันการจัดรายงานสถิติข้อมูลนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจ านวนมาก และ
ข้อมูลที่ได้รับมาจากส านักทะเบียนและวัดผล หรือส านักคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งจะมีรูปแบบที่ต่างกันไป 
ซึ่งท าให้แต่ละครั้งต้องน ามาจัดการและจัดเก็บตามรูปแบบที่ก าหนดตามมาตรฐานภายในงานสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้พอสมควร จึงจ าเป็นต้องหา
เครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลที่มีจ านวนมาก และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
รวดเร็วทั้งในรูปแบบการน าเสนอ และมิติต่าง ๆ ของข้อมูลได้ ดังนั้นจึงได้น า Pivot Table ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ตัวหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรกองแผนงานหรือผู้สนใจ สามารถน าข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้กับ PivotTable ได้  
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ดังนี้  

o ระดับการศึกษา 
o สาขาวิชา 
o วิชาเอก 
o เพศ 
o รุ่นที่เข้าศึกษา  
o จังหวัด 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 มีความรู้น าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน PivotTable ในโปรแกรม Microsoft Excel 
1.4.2 สามารถน าเทคนิค และแนวทางไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.5 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

จากการน า Pivot Table มาใช้ในการปฏิบัติงานประจ า พบว่ามีข้อจ ากัดในการจัดการกับข้อมูล ดังนี้  
1.5.1 ไม่สามารถจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการได้ 100% 

 1.5.2 ห้าม Insert / Delete / Move Row หรือ Column ในตาราง PivotTable 
 1.5.3 หากตาราง Pivot Table มีหลายตาราง จะต้องสั่ง Refresh ใหม่ให้กับแต่ละตาราง 
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1.6 การน าเสนอแนวปฏิบัติ ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 
o ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

การใช้เครื่องมือ PivotTable ในโปรแกรม Excel เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลข้อมูลใน

รูปของตารางในมุมมองต่างๆ ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. การก าหนดโครงเรื่อง (Outline)  

o ระดับการศึกษา 
o สาขาวิชา 
o วิชาเอก 
o เพศ 
o น.ศ.เก่าและน.ศ.ใหม่ 
o ปีที่เข้าศึกษา 
o จังหวัด 
o หลักสูตรปริญญา 
o กลุ่ม/ด้าน 

2. การเตรียมข้อมูลส าหรับท ารายงาน PivotTable 

   ในการใช้งานของ PivotTable นั้น จะต้องเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลก่อนเบื้องต้น ดังรูปภาพที่ 1 

 

รูปภาพที ่1 ลักษณะของตารางฐานข้อมูลดิบ 

จากรูปภาพที่ 1 เป็นตารางฐานข้อมูลดิบนักศึกษาลงทะเบียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ที่

ได้รับจากส านักทะเบียนและวัดผล แสดงรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละ Column ประกอบด้วย 
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คอลัมภ์ A คือ EDUCATION_TYPE_LEVEL_THA_NAME (ระดับการศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของระดับ
การศึกษา 
 คอลัมภ์ B คือ REGISTER_YEAR (ปีการศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของปีการศึกษา 
 คอลัมภ์ C คือ SEMESTER (ภาคการศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของภาคการศึกษา 
 คอลัมภ์ D คือ FAC_CODE (รหัสสาขาวิชา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัสสาขาวิชา 
 คอลัมภ์ E คือ PROGRAM_THA_NAME (ชื่อโปรแกรม/แขนงวิชา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของชื่อ
โปรแกรม/แขนงวิชา  
 คอลัมภ์ F คือ MAJOR_CODE (รหัสวิชาเอก) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัสวิชาเอก 
 คอลัมภ์ G คือ GENDER (เพศ) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของเพศ 
 คอลัมภ์ H คือ YEAR1 (ปีที่เข้าศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของปีที่เข้าศึกษา 
 คอลัมภ์ I คือ PROVINCE_NAME (จังหวัด) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของจังหวัด 
 คอลัมภ์ J คือ COUNT (จ านวน) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของจ านวน 

 

รูปภาพที่ 2 ลักษณะตารางฐานข้อมูลดิบทีผ่่านการแก้ไขและเพิ่มข้อมูลแล้ว 

จากรูปภาพที่ 2 เป็นตารางฐานข้อมูลดิบนักศึกษาลงทะเบียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ที่มี

การแก้ไขและเพ่ิมข้อมูลแล้ว แสดงรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละ Column ประกอบด้วย 

คอลัมภ์ A คือ ระดับการศึกษา (ระดับการศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของระดับการศึกษา 
 คอลัมภ์ B คือ รหัสวิชาเอก (รหัสวิชาเอก) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัสวิชาเอก 
 คอลัมภ์ C คือ ชื่อวิชาเอก (ชื่อวิชาเอก) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของชื่อวิชาเอก 
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 คอลัมภ์ D คือ รหัสวิชาเอก&ชื่อวิชาเอก (รหัสวิชาเอก&ชื่อวิชาเอก) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของรหัส
วิชาเอก&ชื่อวิชาเอก 
 คอลัมภ์ E คือ สาขาวิชา (สาขาวิชา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของสาขาวิชา  
 คอลัมภ์ F คือ เพศ (เพศ) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของเพศ 
 คอลัมภ์ G คือ ปีที่เข้าศึกษา (ปีที่เข้าศึกษา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของปีที่เข้าศึกษา 
 คอลัมภ์ H คือ ประเภทนศ. (ประเภทนศ.) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของประเภทนศ. 
 คอลัมภ์ I คือ หลักสูตรปริญญา (หลักสูตรปริญญา) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของหลักสูตรปริญญา 

คอลัมภ์ J คือ กลุ่ม/ด้าน (กลุ่ม/ด้าน) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของกลุ่ม/ด้าน 
 คอลัมภ์ K คือ จังหวัด (จังหวัด) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของจังหวัด 

 คอลัมภ์ L คือ จ านวน (จ านวน) แต่ละแถวแสดงรายละเอียดของจ านวน 

โดยสามารถเลือกใช้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ตามหัวข้อ (Item) และรายละเอียดจากฐานข้อมูลข้างต้น

ทั้งหมด เมื่อได้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสร้างรายงานข้อมูลด้วย Pivot Table มี

รายละเอียดดังนี้ 

3. การสร้างรายงานข้อมูลด้วย Pivot Table 

3.1 เรียกโปรแกรม Excel 

3.2 จาก Menu bar ในรูปภาพที่ 3 ไปที่ INSERT เลือก PivotTable 

 

รูปภาพที่ 3 การสร้างรายงานข้อมูลใน Excel ด้วย Pivot Table 

3.3 เมื่อเลือก Pivot Table จะปรากฎหน้าจอในรูปภาพที่ 4 แล้วกดเลือก OK จะปรากฏข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ทางขวามือ (PivotTable Field List) โดยจะแสดงเฉพาะชื่อหัวข้อ (Item) ของตาราง
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ฐานข้อมูล การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้สามารถเลือกได้จากหัวข้อ (Item) ดังกล่าว โดยการเลือกหัวข้อ (Item) มาวาง

ไว้ในช่องหมายเลขท่ี 1, 2, 3 และ 4 ดังรูปภาพที่ 5 ซึ่งประประกอบด้วย 

หมายเลข 1 FILTER เป็นการกรองข้อมูลที่ต้องการแสดง จากรูปภาพข้างล่างเลือกหัวข้อ (Item) ระดับ
การศึกษา (ระดับการศึกษา) ในการกรองข้อมูล (หากไม่ต้องการกรองข้อมูลก็ไม่ต้องเลือกหัวข้อมาวางในช่อง Filter 
ก็ได้) 

หมายเลข 2 COLUMNS รายละเอียดของข้อมูลจะแสดงในแนวตั้ง จากรูปภาพข้างล่างเลือกหัวข้อ (Item) 
ปีที่เข้าศึกษา (ปีที่เข้าศึกษา) 

หมายเลข 3 ROWS รายละเอียดของข้อมูลจะแสดงในแนวนอน จากรูปภาพข้างล่างเลือกหัวข้อ (Item) 
สาขาวิชา (สาขาวิชา) 

หมายเลข 4 VALUES รายละเอียดของข้อมูลแสดงจานวนของข้อมูล โดยการเลือกหัวข้อ (Item) จ านวน    

(จ านวน) 

 

รูปภาพที่ 4 การสร้างรายงานข้อมูลใน Excel ด้วย Pivot Table 
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รูปภาพที่ 5 การสร้างรายงานข้อมูลใน Excel ด้วย Pivot Table 

เมื่อเลือกหัวข้อแสดงข้อมูลตามที่ต้องการจาก รูปภาพที่ 5 ข้อมูลทางขวามือ (Pivot Table Fields) 

ข้างต้นจะได้ข้อมูลในรูปแบบตาราง แสดงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี จ านวน 

82,589 คน ประกอบด้วยจ านวน 11 สาขาวิชา และรุ่นปีที่เข้าศึกษาจ านวน 15 รุ่น  

 PivotTable สามารถสรุปผลจากข้อมูลจ านวนมากที่อยู่ในลักษณะตารางฐานข้อมูล มาเป็นข้อมูลสรุปแบบ

สั้นๆ โดยให้เราสามารถพลิกแพลงมุมมองไปมาเพ่ือให้เห็นข้อมูลในมุมมองที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เมื่อได้ตาราง

สรุปตามต้องการแล้วยังสามารถเอาไปสร้างเป็นกราฟต่อได้   

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลข้อมูลในรูปของตารางในมุมมองต่างๆของ PivotTable  

จากตารางฐานข้อมลูดัง รูปภาพที่ 2 (ด้านบน) สามารถน ามาสรุปผลใน PivotTable ในมุมมองต่าง ๆได้

ตามตารางตัวอย่างที ่6-20 ดังนี้  

3 4 

1 2 
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รูปภาพที่ 6 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 

 จากรูปภาพที่ 6 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม ระดับการศึกษา,สาขาวิชาและปีท่ีเข้าศึกษา คลิกเลือกฟิลด์ที่

ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (ระดับการศึกษา),(สาขาวิชา) ไปวางไว้ในช่อง Rows  (ปี

ที่เข้าศึกษา) ไปวางในช่อง Columns และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 6 

 

รูปภาพที่ 7 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 

 จากรูปภาพที่ 7 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม สาขาวิชา รหัสวิชาเอก&ชื่อวิชาเอกและปีที่เข้าศึกษา คลิกเลือก

ฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (สาขาวิชา),(รหัสวิชาเอก&ชื่อวิชาเอก) ไปวางไว้ใน

ช่อง Rows  (ปีที่เข้าศึกษา) ไปวางในช่อง Columns และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 7 
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รูปภาพที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 

 จากรูปภาพที่ 8 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม เพศ,สาขาวิชา และปีที่เข้าศึกษา คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่

ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (เพศ), (สาขาวิชา) ไปวางไว้ในช่อง Rows  (ปีที่เข้าศึกษา) ไปวางในช่อง 

Columns และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 8 

 

รูปภาพที่ 9 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 
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 จากรูปภาพที่ 9 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม สาขาวิชา และเพศ คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง 

PivotTable Field List ดังนี้ (สาขาวิชา) ไปวางไว้ในช่อง Rows  (เพศ) ไปวางในช่อง Columns และ(จ านวน) ไป

วางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 9 

 

รูปภาพที่ 10 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 

 จากรูปภาพที่ 10 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม ปีที่เข้าศึกษา และเพศ คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่ลงไปใน

ช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (ปีที่เข้าศึกษา) ไปวางไว้ในช่อง Rows  (เพศ) ไปวางในช่อง Columns และ

(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 10 
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รูปภาพที่ 11 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 

 จากรูปภาพที่ 11 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม สาขาวิชา และน.ศ.เก่าและน.ศ.ใหม่ คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการ

แสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (สาขาวชิา) ไปวางไว้ในช่อง Rows  (ประเภทนศ.) ไปวางในช่อง 

Columns และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 11 

 

รูปภาพที่ 12 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 
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 จากรูปภาพที่ 12 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม สาขาวิชา,หลักสูตรปริญญาและเพศ คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการ

แสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (สาขาวชิา),(หลักสูตรปริญญา) ไปวางไว้ในช่อง Rows  (เพศ) ไป

วางในช่อง Columns และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 12 

 

รูปภาพที่ 13 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 

 จากรูปภาพที่ 13 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม กลุ่ม/ด้าน,สาขาวิชาและเพศ คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่

ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (กลุ่ม/ด้าน),(สาขาวิชา) ไปวางไว้ในช่อง Rows  (เพศ) ไปวางในช่อง 

Columns และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 13 

 



12 
 

 

รูปภาพที่ 14 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 

 จากรูปภาพที่ 14 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม ระดับการศึกษา,กลุ่ม/ด้าน,เพศและปีที่เข้าศึกษา คลิกเลือกฟิลด์

ที่ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (ระดับการศึกษา),(กลุ่ม/ด้าน),(เพศ) ไปวางไว้ในช่อง 

Rows  (ปีที่เข้าศึกษา) ไปวางในช่อง Columns และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 14 

 

รูปภาพที่ 15 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 
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 จากรูปภาพที่ 15 ตารางข้อมูลจ าแนกตาม เพศ,จังหวัด,และปีท่ีเข้าศึกษา คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่

ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (เพศ),(จังหวัด) ไปวางไว้ในช่อง Rows  (ปีที่เข้าศึกษา) ไปวางในช่อง 

Columns และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 15 

 

รูปภาพที่ 16 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Table 

 จากรูปภาพที่ 16 ตารางข้อมูลจ านวนและร้อยละของนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ คลิกเลือกฟิลด์ที่

ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (ระดับการศึกษา),(สาขาวิชา) ไปวางไว้ในช่อง Rows  

(ประเภทนศ.) ไปวางในช่อง Columns และ(จ านวน),(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 16 
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การสร้างกราฟด้วย PivotChart 

 

รูปภาพที่ 17 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Chart 

 จากรูปภาพที่ 17 กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

จ าแนกตามสาขาวิชา คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ (สาขาวิชา) ไปวาง

ไว้ในช่อง Rows และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 17 

 

รูปภาพที่ 18 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Chart 
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 จากรูปภาพที่ 18 กราฟแสดงร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List ดังนี้ 

(ระดับการศึกษา),(เพศ) ไปวางไว้ในช่อง Rows และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 18 

 

รูปภาพที่ 19 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Chart 

 จากรูปภาพที่ 19 กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

จ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทน.ศ.เก่าและน.ศ.ใหม่ คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง 

PivotTable Field List ดังนี้ (ระดับการศึกษา),(ประเภทนศ.) ไปวางไว้ในช่อง Rows และ(จ านวน) ไปวางในช่อง 

Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 19 
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รูปภาพที่ 20 การสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาใน Excel ด้วย Pivot Chart 

 จากรูปภาพที่ 20 หากต้องการแสดงกราฟจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 จ าแนกตามปีที่เข้าศึกษา คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใส่ลงไปในช่อง PivotTable Field List 

ดังนี้ (ปีที่เข้าศึกษา) ไปวางไว้ในช่อง Rows และ(จ านวน) ไปวางในช่อง Values ซึ่งจะได้ดัง รูปภาพที่ 20 

 ในที่นีก้ารจัดท าแนวปฏิบัติการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาด้วย PivotTable และ PivotChart ใน Excel 

เป็นเพียงการน า PivotTable ไปใช้ในการท างานเบื้องต้นเท่านั้น PivotTable และ PivotChart ช่วยให้การท างานมี

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน แม้ว่าการสร้างรายงานข้อมูลนักศึกษาต้องเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตารางฐานข้อมูล

ก็ตาม หากได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมในการน าไปใช้แสดงข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 


