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วัตถุประสงค 

 เปนการนําเสนอขอมูลที่มีความซับซอน หรือขอมูลเชิงปริมาณ ใหสามารถเขาใจไดงาย ในแบบของ 

กราฟ แผนภูมิ ดวยโปรแกรม excel และสุดทายนํามารวมเปน Dashboard ที่ทําใหสรางความนาสนใจของ

ขอมูลที่นําเสนอมากย่ิงขึ้น  

การบริหารจัดการขอมูลที่มีปริมาณมาก 

ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของในระบบงานตาง 

ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลดวย อีก

ทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเช่ือถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกําหนดระบบความปลอดภัย

ของขอมูลขึ้น 

นับไดวาปจจุบันเปนยุคของสารสนเทศ เปนที่ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรอง

อยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชนอยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร 

และกิจการอ่ืน ๆ องคกรที่มีขอมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการ

นําขอมูลที่ตองการออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังน้ันคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือชวยในการ

จัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ทั้งน้ีโปรแกรมแตละ

โปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลขึ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญอยางมาก 

โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ที่ใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล จึงตองคํานึงถึงการ

ควบคุมและการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูลดวย 

การเรียงลําดับขอมูล การเรียงลําดับขอมูลเปนสวนที่ขาดไมไดในการวิเคราะหขอมูล อาจตองการ

จัดเรียงรายช่ือตามลําดับตัวอักษร คอมไพลช่ือระดับสินคาคงคลังของผลิตภัณฑจากสูงสุดมาตํ่าสุด หรือ

เรียงลําดับแถวตามสีหรือไอคอน การเรียงลําดับขอมูลจะชวยใหคุณเห็นภาพและเขาใจขอมูลของคุณดีขึ้น 

จัดการและคนหาที่คุณตองการ และในที่สุดทําใหการตัดสนิใจทําไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นไดอยางรวดเร็ว  

         เรยีงลาํดบัขอความ  

         1. เลือกคอลัมนของขอมูลตัวอักษรและตัวเลขในชวงของเซลล หรือตรวจสอบใหแนใจวาเซลลทีใ่ช

งานอยูอยูในคอลัมนตารางที่มีขอมูลตัวอักษรและตัวเลข  



 

        2. บนแท็บ ขอมูล ในกลุม เรียงลําดับและกรอง ใหเลือกทําอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  

        3. เมื่อตองการเรียงลําดับตัวอักษรจากนอยไปหามาก ใหคลกิ   (เรียงลําดับจาก A ถึง Z)  

        4. เมื่อตองการเรียงลําดับตัวอักษรจากมากไปหานอย ใหคลกิ  เรียงลําดับจาก Z ถึง A 

      อีกทางเลือกหน่ึงคือ คุณสามารถเรียงลําดับตามตัวพิมพใหญ-เล็ก: 

        1. บนแท็บ ขอมูล ในกลุม เรียงลําดับและกรอง ใหคลิก เรียงลําดับ 

        2. ในกลองโตตอบ เรียงลําดับ ใหคลิก ตัวเลือก กลองโตตอบ ตัวเลือกการเรียงลําดับ จะปรากฏขึ้น  

        3. ในกลองโตตอบ ตัวเลือกการเรียงลําดับ ใหเลือก ตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก  

        4. คลิก ตกลง สองครัง้  

       5. เมื่อตองการนําการเรียงลําดับมาใชใหมหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงขอมูล ใหคลิกที่เซลลในชวงหรือ

ตาราง จากน้ัน บนแท็บ ขอมูล ในกลุม เรียงลําดับและตัวกรอง ใหคลิก นําไปใชใหม 

เรียงลําดบัตัวเลข  

        1. เลือกคอลัมนของขอมูลตัวเลขในชวงของเซลล หรือใหตรวจสอบใหแนใจวาเซลลที่ใชงานอยูอยูใน

คอลัมนตารางที่มีขอมูลตัวเลข  

        2. บนแท็บ ขอมูล ในกลุม เรียงลําดับและกรอง ใหเลือกทําอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  

        3. เมื่อตองการเรียงลําดับตัวเลขจากนอยไปหามาก ใหคลิก   (เรยีงลําดับจากนอยที่สุดไปหามาก

ที่สุด)  

        4. เมื่อตองการเรียงลําดับตัวเลขจากมากไปหานอย ใหคลิก   (เรยีงลําดับจากมากที่สุดไปหานอย

ที่สุด) 

เรียงลําดบัวันทีห่รือเวลา  

        1. เลือกคอลัมนของวันที่หรือเวลาในชวงของเซลล หรือตรวจสอบใหแนใจวาเซลลทีใ่ชงานอยูอยูใน

คอลัมนตารางที่มีวันที่หรือเวลา  

        2. เลือกคอลัมนของวันที่หรือเวลาในชวงของเซลลหรือตาราง  

        3. บนแท็บ ขอมูล ในกลุม เรียงลําดับและกรอง ใหเลือกทําอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  

        4. เมื่อตองการเรียงลําดับวันที่หรือเวลาจากกอนไปหลัง ใหคลิก  (เรียงลําดับจากเกาสุดไปหาใหม

สุด)  

        5. เมื่อตองการเรียงลําดับวันที่หรือเวลาจากหลังไปกอน ใหคลิก  (เรียงลําดับจากใหมสุดไปหาเกา

สุด)  

        6. เมื่อตองการนําการเรียงลําดับมาใชใหมหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงขอมูล ใหคลิกที่เซลลในชวงหรือ

ตาราง จากน้ัน บนแท็บ ขอมลู ในกลุม เรียงลําดับและตัวกรอง ใหคลิก นําไปใชใหม 

การใช AutoFilter เพื่อคดัเลือกขอมูล 

จากขอมูลที่มีอยูมากมายในตารางขอมูล เราสามารถสั่งเครื่องฯ กรองเฉพาะขอมูลที่เราสนใจขึ้นมา

แสดงบนจอภาพโดยมีวิธีปฏิบัติดังน้ี คลิกที่เซลลใดเซลลหน่ึงในตารางขอมูล คลิกคําสั่งขอมูล(DATA)> ตัว

กรอง(FILTER)> ตัวกรองอัตโนมัติ (AutoFilter) จะปรากฏลูกศรกํากับทีห่ัวมุมขวาลางของทุกเซลลทีอ่ยูใน



 

สดมภตองการคนอะไรคลิกทีลู่กศรน้ัน  

        วิธีการปฏิบัติ  

        1. เลือกคําสั่ง ขอมูล (DATA) > ตัวกรอง (FILTER) ตัวกรองอัตโนมัติ (AutoFilter) 

        จะปรากฏลูกศรที่มมุขวาลางของเซลลหัวตารางที่ตองการคนหาคลิกที่ ชองลูกศรน้ัน แลวเลือก

ขอมูลที่ตองการคนหา 

        หมายเหตุ วิธีการกรองขอมูล เราสามารถเลือกใชได 3 วิธี ดังน้ี 

                1.1 ทั้งหมด (All) ยกเลิกการกรองขอมูล (ใหแสดงขอมลูทั้งหมด)  

                           1.2 ท็อป 10... (Top 10…) ใชกรองเฉพาะขอมูล 10 (หรือจาํนวนที่เรากําหนด)

อันดับแรกหรือสุดทาย 

                1.3 กําหนดเอง (Custom) ใหเรากําหนดเง่ือนไขการกรองขอมูลเอง 

        2. ถาตองการแสดงขอมูลทั้งหมดตามเดิมใหคลิกทีช่องลูกศรน้ัน แลวเลือก All หรือ เลือก

คําสั่งขอมูล (DATA) > ตัวกรอง (FILTER)> แสดงทั้งหมด 

        การกําหนดเง่ือนไขการคัดเลือกขอมูลดวยตนเองคลิกที่ กําหนดเอง Custom () 

         การคดัเลือกแบบจัดอันดบั  

        เราสามารถคัดเลือกขอมูลแบบจัดอันดับโดยกําหนดการแสดงผลกี่อันดับก็ได เชนเมื่อตองการแสดงหน้ี

สูงสุด 3 อันดับแรกสามารถทําได 

        3. ถาไมตองการคนหาอีก หรือยกเลิกการใชงาน ใหเลือกเมนูขอมูล DATA)> ตัวกรอง

(FILTER)>ตัวกรองอัตโนมัติ (AutoFilter) อีกครั้งเครื่องหมายจะหายไป 

การกาํหนดใหพิมพเฉพาะตวัเลขทีต่องการในเซลล  

สมมติในการกรอกขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจะมีตัวเลขให 1 - 5 เราจะให Excel เราจะ

ให Excel เราจะชวยตรวจสอบเบ้ืองตน หากมีการพิมพตัวเลขที่ไมอยูในชวง 1-5 ก็จะแจงใหทราบ มวิีธีการ

ดังน้ี 

        1. เปด sheet ใหมขึ้นมา  

        2. ลากตําหรือ hi-light บริเวณที่จะกรอกขอมูล 

        3. ไปทีค่ําสั่ง ขอมูล (Data) > ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Validation) 

        4. จะเกิดกรอบโตตอบใหเลือกแถบ การต้ังคา(Setting)ในสวนอนุญาตให (allow:)ใหคลิก

เพ่ือทีd่rop down list แลวเลือกจํานวนเต็ม (whole number 

        5. กําหนดชวงใหเลือกอยูระหวาง Between เพราะตองการระบุชวงของขอมูลที่ตองการ  ใน

ที่น้ี เราตองการระบุตัวเลขที่จะกรองคือระหวาง 1-5 ในชองตํ่าสุด (Minimum) ใหกรอก 1 และในชองสูงสดุ

(Maximum) ใหกรอก 5  

        6. ตอไปเราจะกําหนดขอความแจงใหทราบถามีการพิมพพิมพผิดไปจากเง่ือนไขที่กําหนดให

คลิกแถบ การแจงเตือนขอผิดพลาด (Error Al 

        7. กําหนดขอความที่ตองการใหแสดงเมื่อมีการพิมพผิดไปจากเง่ือนไขที่กําหนด 



 

        8. เสร็จแลวคลิก OK 

การกรองคาแบบเจาะจง : เวลากดแลวมี Check Box อันไหนที่ไมอยากเห็น ก็ต๊ิกออกได  

        * หากม ีChoice ใหเลอืกเยอะจนเลือกไมไหว อาจใชเครื่องมือ Search ใน Filter มาชวย เชน 

ผมพิมพคําวา f ลงไปในชอง search จะขึ้นทุก Choice ทีม่ีคําวา f อยู 

               

        * จากน้ันพอกด ok ก็จะ Filter เหลอืแตสิ่งที่เลือกไว 

        * หากคณุกด Filter ใหม คราวน้ีลองเปลี่ยนคําบาง พอกด ok มันก็จะทับผลการ Filter เดิมที่

ไดเคยทําไวเลย 

         แตถาหากอยากจะใหมัน add item เพ่ิมจากรายการเดิมที่เลือกไวแลว ใหต๊ิกชอง Add current 

selection to filter ดวย เชน 
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การกาํหนดเงือ่นไขการคดัเลือกขอมูลดวยตัวเอง 

        การกรองคาแบบกําหนดเง่ือนไข จะขึ้นกับประเภทของขอมูลในคอลัมนน้ัน  

        Text Filters 

 
 

จะเลือกไดกรณีขอมูลเปน Text ซึ่งมีเง่ือนไขใหเลือกดังน้ี 

 เงื่อนไข ความหมาย  

 Equals… / Does Not 

Equal…. 

ชองน้ันเปนคํา xxx /ไมใชคํา xxx แบบเปะๆ 

 Begins With…/ Ends 

With… 

ขึ้นตน / ลงทาย ดวยคําวา xxx 

 Contains… / Does Not 

Contain… 

มีคําวา / ไมมคีําวา xxx อยูในชองน้ัน 

 Custom Filter เปนการ Combination 2 เง่ือนไขดวย And หรือ Or อีกที 

นอกจากน้ียังใชเครื่องหมาย Wildcard คือ * หรือ ? ไดดวย (จะ

อธิบายใน Level Advanced) 
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Number Filters  

ถาขอมูลเปน Number จะมใีหเลือก Number Filter ซึ่งเลือกเง่ือนไขไดดังน้ี 

 เงื่อนไข  ความหมาย 

Equals… / Does Not 

Equal…. 

 ชองน้ันเปนคํา xxx /ไมใชคาํ xxx แบบเปะๆ 

Greater Than…/Greater 

Than Or Equal To…/Less 

Than…/Less Than Or Equal 

To…/ Between… 

 ชองน้ันเปนเลขที่มากกวา/นอยกวา/ระหวาง เลข xxx ที่

กําหนด 

Top 10…  มีคาอยูใน Top xxxx นับเปนรายการ/ หรอืนับเปน 

Percent 

Above Average / Below 

Average 

 มีคามากกวา/นอยกวาคาเฉลี่ย 

Custom Filter เปนการ Combination 2 เง่ือนไขดวย And หรือ Or อีกที 

นอกจากน้ียังใชเครื่องหมาย Wildcard คือ * หรือ ? ไดดวย (จะ

อธิบายใน Level Advanced) 

 

การคดัเลือกขอมูลแบบจัดอันดบั 

                1. คลิกเมาสภายในลิสตที่จะกรองขอมูล แลวเลือกคําสั่ง Data > Filter (ขอมูล > ตัวกรอง )  

        2. คลิกปุม สามเหลี่ยม ของฟลดที่เปนเง่ือนไข (ซึง่จะตองเปนฟลดตัวเลขหรือวันที่ ) แลวเลอืก 

Top 10 

 
        3. เลือกตัวเลือกในชองแรก โดย  

                Top (บนสุด) แสดงเฉพาะเรคอรดที่มีคามากที่สุด หรือวันทีใ่หมทีสุ่ด  

                Bottom (ลางสุด) แสดงเฉพาะเรคอรดที่มีคานอยที่สุด หรอืวันที่เกาที่สุด 
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        4. ระบุหนวยของการเลือกจากขอที่ 4 โดย  

                > Items (รายการ) มีหนวยเปนรายการ  

                           > Percent (เปอรเซน็ต) มีหนวยเปนเปอรเซ็นต 5. คลิก OK ลสิตจะแสดงขอมูลตาม

เง่ือนไขที่กําหนด ซึ่งในกรณน้ีีก็คือพนักงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด  

        5 อันดับแรกน่ันเอง 

การจบการใช AutoFilter 

        เมื่อตองการเลิกใชงาน ใหกดที่ตัวกรองอีกครั้งดังภาพ 

 
 

การใช Advanced Filter กรองขอมูล 

        Advanced Filter เปนการกรองขอมูลช้ันสูง ซึ่งมคีวามยืดหยุนในการกรองขอมูลมากกวา 

Filter แบบปกติ โดยเราสามารถกรองไดทีละหลายๆ เง่ือนไขพรอมๆ กนั นอกจากน้ียังสามารถจัดเรียงคอลัมน

ใหมไดตามตองการ และตัดขอมูลที่ซ้ํากันออกไดโดยอัตโนมัติดวย  

        องคประกอบสําคัญมอียู 3 สวน คือ  

        1. ขอมลูตนฉบับ หรือ List Range  

        2. ขอมลูที่เปนเง่ือนไข หรือ Criteria Range,  

        3. ขอมลูหลังถูก Filter 
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วิธีการใช Advanced Filter ใหไปที่ [Data] –> Sort & Filter –> Advanced จากน้ันจะมีเมนูดังน้ี 

        Action สามารถเลือก ได2แบบคือ  

                - Filter the list, in-place คอืให Filter ท ีSource Data เลย ซึ่งคลายกับการสั่ง Filter ปกติที

เราคุนเคย  

                - Copy to another location ใหนําขอมลูที่กรองแลว Copy ออกไปไวที่อ่ืน แตมีขอจํากัด คือ 

ตองอยูใน Sheet เดียวกับตอนที่ Run คําสั่ง Advanced Filter  

        List Range ใหเลือก Data Source ของเรา ซึ่งสามารถอยูที่ไหนก็ได  

        Criteria Rangeใหเลือกวาเรามีเง่ือนไขการคัดกรองอยางไร ซึ่งตรงน้ีเราตองไปสรางตาราง

เง่ือนไขขึ้นมากอน ซึ่งจะอธิบายตอไปวาตองสรางอยางไร  

        Copy To : ใหเลือกวาจะให Copy ขอมูลที่ถูก Filter แลวไปไวทีไ่หน ซึ่งจะสามารถเลือกไดตอเมื่อ 

Action ทีเลือกคือ Copy to another location เทาน้ัน  

        Unique Records Onlyเอาไว Check หากตองการกําจัดขอมูลทีซ่้ํากันออกดวย 

การใช Advanced Filter แยกขอมูล 

        ตัวสแีดง คือ สิ่งที่ผมพิมพลงไปใน Formula Bar ของชอง A2 นะครับ  

                หากใสเง่ือนไขเปนตัวเลข เราสามารถใชเครือ่งหมายเปรียบเทียบใสลงไปในเง่ือนไขไดเลย 

เชน >400 , <=40 , =60 หรือ 60 เฉยๆ ก็ได 
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                        ถาเปนวันที่ก็ใสลงไปไดเลยเชนกัน เชน >1/3/2013 

 
                หากใสเง่ือนไขเปนขอความ การใสแตละแบบจะใหผลตางกันดังน้ี  

                        - ใสขอความลงไปตรงๆ จะหมายถึงใหเลือกคําที่ขึ้นตนดวยคําที่เรากําหนด และไมสน

ตัวพิมพเล็กพิมพใหญ เชน ใสวา bat จะเจอทั้งช่ือที่เปนคําวาbat BATและbatmanซึ่งเปรียบเสมือนการใส

เครื่องหมายWildcard *ตามหลังโดยอัตโนมัติน่ันเอง  

                ในตัวอยาง ถาใส c จะเจอผลลัพธทุกอยางที่ขึ้นตนดวย c เชน c C cdef 

https://sites.google.com/site/krukanoffice/bth-thi-4-kar-brihar-khxmul-thi-mi-priman-mak/4.8.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/krukanoffice/bth-thi-4-kar-brihar-khxmul-thi-mi-priman-mak/4.9.png?attredirects=0


 

 
             - หากตองการคําที่ตรงกับทีกําหนด และไมสนตัวพิมพเล็กพิมพใหญ  

                        - ตองเขียนวา =”=คําที่ตองการ” ในชองใสสูตร (เมือ่มองจากที่แสดงออกมาใน Sheet 

จะเห็นแตคําวา =คําที่ตองการ ) 

เชน ใสวา=“=bat” จะเจอคาํวาbatและBATแตไมเจอbatmanแลว  

                                ในตัวอยาง ผมใส =”=c” จะเจอแต c และ C (ไมเจอ cdef แลว)  

 
                ใสเครื่องหมาย Wildcard ลงไปจริงๆ ไดดวย เชน  

                        ? หมายถึง ตัวอักษรอะไรก็ได 1 ตัว  

                        * หมายถึง ตัวอักษรอะไรก็ได กี่ตัวก็ได  

                        ~ ตามดวย ?, *, หรือ ~ คือ ใหมองเครื่องหมายพิเศษใหเปนขอความธรรมดา  

เชน ผมอยากหา สินคาทุกตัวที่มีคําวาหนัง ผมกส็ามารถใส Criteria ไดวา *หนัง* น่ันเอง (หรือใสแค *หนัง ก็

ได เพราะ Advanced Filter จะทํางานเหมือนมี * อยูทายโดยอัตโนมัติอยูแลว) 
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        แตถาผมอยากหา สินคาทุกตัวที่อักษรที่สองเปน อ.อาง แลวหามมีอยางอ่ืนตอทายอีก ผมตอง

ใชความรูจากทั้งสองเรื่องมาผสมกัน น่ันคือ ตองใหขึ้นเครือ่งหมาย = ดวย และม ีWildcard ดวย ดังน้ันผม

ตองใสวา =”=?อ” 

 
                หากใสเง่ือนไขเปนสูตร มีเทคนิคการใสทีค่อนขางTrickyดังน้ี  

                        สูตรตองใหผลลัพธเปน TRUE หรือ FALSE เทาน้ัน  

                        หามใสหวั Label ใน Criteria ที่มีช่ือซ้ํากับ Data จริง (ปลอยวางเลยก็ไดครับ)  

                        ใหอางอิงคอลัมนที่ตองการดวย Cell บนสุดที่เปนสวนของ Data (ไมใชช่ือ

คอลัมน) เชน สมมติวาชอง Data บรรทัดบนสุดคือแถวที่ 6 กจ็ะตองเขียนในชอง Criteria วา=

E6>AVERAGE($E$6:$E$30) ทีใ่ช E6 เพราะแถวที่ 6 เปนแถวแรกที่เปนสวนของ Data ครับ และ E คือ 
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                        หากตองการคําที่เหมือนคําทีกําหนดเปะๆ แบบตองตรงทั้งตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพ

ใหญ คุณสามารถใชสูตร EXACT มาชวย เพราะ EXACT จจะออกมา TRUE เมื่อทุกอยางตองเทากันเปะ ทั้ง

ตัวพิมพเล็กพิมพใหญดวยน่ันเอง  เชน =EXACT(B6, “c”) จะเจอแตคําวา cเทาน้ัน โดยไมเจอคําวา C อีก

ตอไป 

 
 

ตําแหนงของการวางเง่ือนไข  

อยางที่บอกไปแลววา ใน Criteria น้ันสามารถมีไดหลายคอลัมน หลายบรรทัด ซึ่งมีกฎทีสําคัญ คือ  

        เง่ือนไขในบรรทัดเดียวกัน จะถูกเช่ือมกันดวยตรรกะ AND 

        เง่ือนไขคนละบรรทัด จะถูกเช่ือมดวยตรรกะ OR 

จัดกลุมขอมูลดวย Group 

        ถาคณุมรีายการของขอมูลที่คุณตองการจัดกลุม และสรุป คุณสามารถสรางเคารางของระดับ 8 

หน่ึงสําหรับแตละกลุม แตละระดับภายใน แทน ดวยตัวเลขสูงกวาในสญัลักษณเคาราง แสดงขอมูล

รายละเอียด สําหรับกอนหนาภายนอกระดับ แทน ดวยตัวเลขที่ดานลางในสัญลกัษณเคาราง ใชเคาราง เพ่ือ

แสดงแถวสรุปหรือคอลัมนสรปุอยางรวดเร็ว หรือเปดเผยขอมูลรายละเอียดสําหรับแตละกลุม คุณสามารถ

สรางเคารางของแถว (ดังที่แสดงในตัวอยางดานลาง), เคารางของคอลัมน หรือเคารางของทั้งแถวและแถวของ
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ขอมูลยอดขายที่จัดเคารางถูกจัดกลุมตามภูมิภาคทางภูมิศาสตรและเดือนพรอมกับมีแถวสรุปและแถว

รายละเอียดแสดงหลายแถว 

 
 

        1. เมื่อตองการแสดงแถวของระดับ ใหคลิกสญัลักษณเคาราง    ที่เหมาะสม  

        2. ระดับที่ 1 มียอดขายรวมสําหรับแถวรายละเอียดทั้งหมด  

        3. ระดับที่ 2 มียอดขายรวมของแตละเดือนในแตละภูมิภาค  

        4. ระดับที่ 3 มีแถวรายละเอียด (แสดงใหเห็นเฉพาะแถวรายละเอียดแถวที่ 11 ถึง 13 เทาน้ันในขณะ

น้ี)  

        5. เมื่อตองการขยายหรือยุบขอมูลในเคารางของคุณ ใหคลิกสญัลักษณเคาราง และ  

การยกเลกิการจัดกลุมขอมูลดวย Ungroup 

        คลิกที ่ยกเลิกการจัดกลุม ดังภาพ 
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