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บทที่ 1 
การเข้าใช้งานระบบงาน BI 

 
1. ขั้นตอนการเข้าใช้งาน BI 

1.1. เปิด Web browser เช่น Internet explorer , Mozilla Firefox  
1.2. พิมพ์ URL: https://iportal.excise.go.th  กดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าจอ Log in ดังรูป 

 
1.3. กรอกรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) คลิกปุ่ม Log in ปรากฏหน้าจอระบบงาน ดงัรูป 

 

  หมายเหต:ุ กรณีผู้ใช้งานไดร้ับ user name และ password แล้ว ให้ Log in ด้วย user name ของตัวเอง 

 

 

 

รหัสผู้ใช้งาน : uat01 
รหัสผ่าน : uat01 

https://192.168.66.51/analytics/saw.dll?dashboard%20กด
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1.4  คลิกท่ี Excise Intranet ดังรูป 

 
 

1.5  ปรากฎหน้าจอระบบงาน ดังรูป และจากนั้นให้คลิกที่แถบ “ข้อมูลการจดัเก็บรายได”้  

 

1.6  เลือกแถบ “สารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี (ใหม)่”  
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1.7  จะแสดงหน้าระบบงาน BI ดังรูป 

 

2. เมนูระบบงาน BI 
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ประกอบด้วย 

  
เมนูแสดงโฟลเดอร์ของ Dashboard ประกอบด้วย 
 My Dashboard : ส าหรับผู้ใช้งานสร้าง Dashboard ส่วนตัว 
 Dashboard ผู้บริหาร : แสดง Dashboard ผู้บริหาร 
 Menu : คลิกเพื่อแสดงเมนรูะบบงาน และเลือกรายงาน 
 Upload : เมนูส าหรับผูม้ีหน้าที่อัปโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
 ผู้ดูแลระบบ : เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ/รายงานส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 หน่วยงานภายนอก : คลิกเพื่อแสดงข้อมูลหน่วยงานภายนอก 

  ประกอบด้วย 
 Dashboards : คลิกเพื่อแสดงเนื้อหาบน Dashboard 
 Answers : คลิกเพื่อเข้า Oracle Business Intelligence Answers เพื่อสร้างรายงานสารสนเทศ 
 More Products : คลิกเพื่อเลือก Products อื่น เช่น Delivers, BI Publisher เป็นต้น 
 My Account : คลิกเพื่อปรับแต่งข้อมูลของผู้ใช้งาน 
 Log Out : คลิกเพื่อออกจากระบบ 

  เมนูการท างานเกี่ยวกับ Dashboard เพื่อสร้างหรือปรับแต่ง Dashboard 
  
3. การเรียกดูรายงาน 

3.1. การเข้าดูรายงาน 
3.1.1. คลิกเมนู Menu ปรากฏหน้าจอเลอืกรายงาน ดังรูป 
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ประกอบด้วย 7 กลุ่มข้อมูล ดังนี ้

 
 

    1) ข้อมูลค่าใบอนุญาต  
    2) ข้อมูลรายได้น าเข้ากรมศลุกากร  
    3) ข้อมูลรายได้ประจ าวัน (รับเงินรายได้)  
    4) ข้อมูลรายได้สรรพสามติ  
    5) ข้อมูลเงินน าส่งกองทุน  
    6) ระบบข้อมูลผลติและจ าหนา่ย  
    7) ระบบข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามติ  

3.1.2. คลิกเลือกรายงาน (ยกตัวอย่างเมนขู้อมูลรายได้ประจ าวัน (รบัเงินรายได้)) -> คลิกเลือกข้อ 1.สถิตผิลการจัดเก็บภาษี
เปรียบเทยีบ ภาษีปีก่อน ประมาณการ -> คลิกเลือกข้อ 1.1 จ าแนกตามกลุม่สินค้า (ตาราง 1-2) ดังรูป 
 

 
จะแสดงผล ดังรูป 
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3.2. องค์ประกอบรายงาน 
หน้าจอเรียกดูรายงาน แบ่งออกเปน็ 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 เงื่อนไขการเรียกดูรายงาน 
ส่วนท่ี 2 รูปแบบหน้าตารายงาน 

ส่วนที่ 1 เง่ือนไขการเรียกดูรายงาน ประกอบด้วย
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ส่วนที่ 2 รูปแบบหน้าตารายงาน ประกอบด้วย

 

a. แสดงโลโก้กรมสรรพสามิตและช่ือรายงาน 
b. แสดงเงื่อนไขที่ได้ท าการเลือกจากส่วนท่ี 1. 
c. แสดงวันท่ีปรับปรุงข้อมูลล่าสดุ 
d. แสดงหน่วยของข้อมูล 
e. แสดงเนื้อหาของรายงาน ตามเง่ือนไขท่ีเลือก 
f. แสดงแหล่งที่มาของข้อมูล 
g. แสดงเมนูส าหรับการจัดการรายงาน มี 4 เมน ูดังนี ้
 1. Modify หมายถึง ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานได ้
 2. Refresh หมายถึง แสดงผลใหม่อีกครั้ง 
 3. Print หมายถึง พิมพ์รายงาน ม ี2 รูปแบบคือ Html และ PDF 
 4. Download หมายถึง Export ข้อมูลรูปแบบต่างๆ 
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3.3. การเลือกเง่ือนไขการดูรายงาน 

 

1. การเลือกเงื่อนไขการดูรายงาน มี 2 รูปแบบ ดังนี ้
 1.1 เลือกได้ครั้งละ 1 ค่า ดังรูป 

 

 1.2 เลือกได้มากกว่า 1 ค่า เมื่อคลกิปุ่มจะปรากฏหน้าจอ Multi-Select ดังรูป 

 

การใช้งานหน้าจอ Multi-Select  

a. แสดงค่าที่ถูกเลือก 
b. แสดงค่าที่สามารถเลือกได ้
c. ค้นหาค่าที่สามารถเลือกได้ ประกอบด้วยรูปแบบการค้นหา 4 แบบ คือ 
 1. begins with หมายถึง ค้นหาค าที่ข้ึนต้นด้วยค่าที่ได้ระบุไว ้
 2. ends with หมายถึง ค้นหาค าที่ลงท้ายด้วยค่าที่ได้ระบุไว ้



                                                      
 กรมสรรพสามิต โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามติ 

 

คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูล(ฉบับย่อ) 1-9 

 

 3. contains หมายถึง ค้นหาค าทีม่ีข้อความตามทีไ่ดร้ะบไุว้ 
 4. is LIKE (pattern match) หมายถึง ค้นหาค าที่ตรงกับข้อความทีไ่ด้ระบุไว ้
 หลังจากระบุค่าเรียบร้อย คลิกปุ่ม Go เพื่อท าการค้นหา 
d. ปุ่มส าหรับย้ายค่าที่เลือกระหวา่งค่าที่ถูกเลือก (a.) และค่าที่สามารถเลือกได้ (b.) ประกอบด้วย 4 รูปแบบ 

 ย้ายค่าทั้งหมดจาก (b.) ไปยังช่องค่าที่ถูกเลือก (a.) 

 ย้ายค่าใดค่าหนึ่งที่เลือกจาก (b.) ไปยังช่องค่าที่ถูกเลือก (a.) 

 ย้ายค่าใดค่าหนึ่งที่เลือกจาก (a.) ไปยังช่องค่าที่สามารถเลือกได ้(b.) 

 ย้ายค่าทั้งหมดจาก (a.) ไปยังช่องค่าที่สามารถเลือกได ้(b.) 

e. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการเลือก และคลิกปุม่ Cancel เพื่อยกเลกิการเลือก 
2. ปุ่ม Go เพื่อยืนยันเงื่อนไขทั้งหมด และให้แสดงข้อมลูตามเงื่อนไขท่ีเลือกในหน้ารายงาน 
3. ปุ่ม Clear Filter Prompts เพื่อยกเลิกการเลือกเงื่อนไขทั้งหมด ให้กลับมาสู่ค่าเริ่มต้น (Default) 

3.4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน 

 

คลิกลิงค์ Modify จะปรากฏหน้าจอ Oracle BI Answers ดังรูป ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 เรือ่งการสร้างรายงาน 
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3.5. การ Export รายงาน 

 

คลิกลิงค์ Download จะปรากฏรปูแบบการ Export ให้เลือก ประกอบด้วย 
1) Download to Excel : Export ข้อมูลออกไปในรูปของ Excel 
2) Download to PowerPoint : Export ข้อมูลออกไปในรูปของ PowerPoint 
3) Download to Excel 2000 : Export ข้อมูลออกไปในรูปของ Excel เวอร์ชัน 2000 
4) Download Data : Export ข้อมูลออกไปในรูปของ csv file 
5) Download Web page (MHtml) : Export ข้อมูลออกไปในรูปของ html 

หลังจากคลิกเลือกรปูแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ File Download ดังรูป คลิกปุ่ม Open ถ้าต้องการเปิดไฟล์
ทันที หรือคลิกปุ่ม Save ถ้าต้องการบันทึกไฟล ์

 

3.6. การพิมพร์ายงาน 

 
คลิกลิงค์ Print จะปรากฏรูปแบบการพิมพ์ให้เลือก 2 รูปแบบ คือ HTML และ PDF ดังรูป คลิกเมนู File > Print 
รูปแบบ HTML 
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รูปแบบ PDF 

 

4. การ Log out ออกจากระะบบ 
 คลิก Log out เพื่อออกจากระบบงาน ดังรูป 
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บทที่ 2 
การสร้างรายงาน 

1. เกี่ยวกับ Oracle Business Intelligence Answers 
Oracle Business Intelligence Answers เป็นเครื่องมือส าหรับการสรา้ง, แก้ไขรายงาน 
1.1. ขั้นตอนการเรียกใช้งาน Answers 

1) คลิกเลือกเมนู Answers ดังรูป 

 

2) ระบบจะแสดงกลุ่มข้อมลู (Subject Areas) ให้เลือก เช่น ข้อมูลสถติิรายเบื้องต้นประจ าวัน, ข้อมูลสถติิรายได้
สรรพสามติ, ข้อมูลน าเข้าจากไฟลก์รมศุลกากร เป็นต้น ให้คลิกเลือก Subject Areas ข้อมูลสถติิรายได้สรรพสามิต 
(ผู้ประกอบการ) ดังรูป 

 

3) จะปรากฏหน้าจอ Oracle BI Answers ดังรูป 
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1.2. องค์ประกอบของ Answers 

 

1) หน้าต่างส าหรับเลือกกลุ่มข้อมลู (Answers Selection Pane) ประกอบด้วย 
 Columns แสดงข้อมูลที่น ามาใช้ในการสรา้งรายงาน 
 Filters  แสดง Filter ที่น ามาใช้ในการสร้างรายงาน 

 

2) หน้าต่างส าหรับปรับเปลีย่นรูปแบบรายงาน (Answers Tabs) ประกอบด้วย 
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 แท็ป Criteria แสดงหรือแกไ้ข Column และ Filter 
 แท็ป Results แสดงหรือแกไ้ขผลลัพธ์ 
 แท็ป Prompts เพื่อสร้าง Prompts ในการกรองข้อมูล (Filter) ให้เลือกได ้
 แท็ป Advanced เพื่อท างาน XML และสรา้ง SQL 

   เมนูลดัส าหรับแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด (Compound Layout) 

   เมนูลดัส าหรับแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง (Table) 

   เมนูลดัส าหรับแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ (Graph) 

   เมนูลดัส าหรับแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตารางไขว้ (Pivot table) 
3) หน้าต่างแสดงผล (Answers Workspace) พื้นที่ส าหรับสร้างหรือแก้ไขรายงาน 
4) หน้าต่างเมนู (Answers Menu) ประกอบด้วย 

 

  เมนูเพื่อแสดงผลรายงานท่ีสร้าง 

  เมนูเพื่อแสดง Subject Areas ให้เลือก เพื่อสรา้งรายงานใหม ่

  เมนูเพื่อเปิดรายงานที่สร้างไว ้

  เมนูเพื่อบันทึกรายงานท่ีสร้าง 
 

1.3. การเลือกข้อมลู 
การเลือกข้อมลูใน Columns จากหน้าต่างส าหรับเลือกกลุ่มข้อมลู (Answers Selection pane) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้

1) คลิก  หน้าช่ือข้อมูลที่ต้องการน ามาสร้างรายงาน ระบบจะแสดงฟิวดข์้อมูลที่เลือกได้ ดังรูป 
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2) คลิกฟิวด์ข้อมูลทีต่้องการน ามาสรา้งรายงาน ระบบจะแสดงฟิวด์ข้อมูลที่เลือกในส่วนของหน้าต่างแสดงผล (Answers 

Workspace) อัตโนมตัิ ดังรูป 

 

3) ฟิวด์ที่เลือกมาแสดงในหน้าต่างแสดงผล (Answers Workspace) ดังรูป  ประกอบด้วยคณุสมบัตดิังนี้ 
  : Column Properties ส าหรับแกไ้ขคณุสมบตัิต่าง ๆ ของฟิวด์ 
  : Edit Formula  ส าหรับการค านวณหรือฟังก์ชันต่างๆ 
  : Add Filter  ส าหรับเพิ่มเง่ือนไขในการกรองข้อมูล 
  : Remove Column ส าหรับลบฟิวด์ข้อมลูที่เลือก 
  : Order By  ส าหรับจัดเรียงข้อมูล เมื่อคลิกแลว้จะแสดงผลดังนี้ 

 : Ascending คือเรียงจากน้อยไปหามาก 
 : Descending คือเรียงจากมากไปหาน้อย 

 โดยรายละเอียดการท างานจะอธบิายเพิ่มเติมในหัวข้อคุณสมบตัิของฟิวด์ข้อมูล 
4) คลิกเลือกฟิวด์อื่น ๆ ที่ต้องการแสดงในรายงาน ดังรูป 
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1.4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขฟิวด์ข้อมลูที่เลือกมา 
1.4.1. การสลับต าแหน่งฟิวด์ข้อมลู มีขั้นตอนดังน้ี 

 คลิกเมาส์ที่ฟิวด์ที่ต้องการสลับต าแหน่งค้างไว้ และลากฟิวด์นั้นไปยงัต าแหน่งท่ีต้องการ ดังรูป 

 
 ต าแหน่งใหม่ที่ต้องการจะวางจะปรากฏแถบสีน้ าเงิน ดังรูป 

 
 

1.4.2. การลบฟิวด์ข้อมลู โดยการคลิก  ฟิวด์ที่ต้องการลบ ดังรูป 
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1.5. การแสดงผลลัพธ์การสร้างรายงาน 
1.5.1. คลิกแท็ป Results หรือปุ่ม Display Results ดังรูป 

 
1.5.2. ระบบจะแสดงรายงาน ดังรูป 

 
 

1.6. การแสดงรายงานในรูปแบบต่างๆ 

1.6.1. คลิก  ระบบจะแสดงรายงานรูปแบบต่าง ๆ ดังรูป 

 
 คลิกเลือก  จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 
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 คลิกเลือก  จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 

 คลิกเลือก  จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
 คลิกเลือก  จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 
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 คลิกเลือก  จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
 คลิกเลือก  จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
 คลิกเลือก  จะแสดงเงื่อนไขทีเ่ลือก 

 คลิกเลือก  จะแสดง Views อื่นๆ ดังรูป 
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โดยรายละเอียดการสร้างรายงานแต่ละแบบนั้น จะอธิบายในบทต่อไป 

1.7. การบันทึกรายงาน 

1.7.1. คลิกปุ่ม  ดังรูป 

 
1.7.2. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Save Request ให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บรายงาน คลิกปุม่ OK ดังรูป 

 
1.7.3. คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าตา่งดงัรูป กรอกช่ือโฟลเดอร ์Training แล้วคลิกปุม่ OK 

 
1.7.4. ระบบจะแสดงช่ือโฟลเดอร์ทีส่ร้างขึ้นมา ให้กรอกช่ือไฟล์รายงานในช่อง Name แล้วคลิกปุ่ม OK ดังรปู 
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2. การกรองข้อมูล (Filter) 
การกรองข้อมูล (Filter) คือ การก าหนดเง่ือนไขเพื่อกรองข้อมลูที่ต้องแสดงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 

รายงานที่ไม่มี Filter รายงานที่มี Filter 
 แท็ป Criteria 

 

 แท็ป Criteria 

 
 แท็ป Results จะแสดงข้อมูลทั้งหมด 

 

 แท็ป Results แสดงข้อมลูเฉพาะที่ Filter เท่านั้น 

 

 
2.1. การสร้าง Filters 

ขั้นตอนการสร้าง Filter 
1) สร้างจากฟิวด์ข้อมลูที่เลือก คลิก  ในฟิวด์ที่ต้องการสร้าง Filter ดังรูป 
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2) ระบบจะแสดงหน้าต่าง Create/Edit Filter ดังรูป คลิก All Choices เพื่อแสดงค่าท้ังหมดที่มีในฟิวดน์ั้น 

 
3) คลิกเลือกรูปแบบเงื่อนไขการกรองข้อมูล (Operator) จาก  เช่น เท่ากับ (is 

equal to / is in), ไม่เท่ากับ (is not equal to / is not in), น้อยกว่า (is less than), มากกว่า (is greater than), 
น้อยกว่าเท่ากับ (is less than or equal to), มากกว่าเท่ากับ (is greater than or equal to) เป็นต้น 

4) กรอกค่าท่ีต้องการจะ Filter โดยการคลิกเลือกข้อมูลด้านขวามือ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องการกรองโดยอัตโนมัติ ดัง
รูป 

 
5) กรณีต้องการลบค่าที่กรอกไปแล้ว คลิก  ที่ค่าน้ัน 
6) กรณีต้องการลบค่าทั้งหมด ให้คลกิ  
7) คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึก จะปรากฏเง่ือนไขท่ีสร้างไว้ ดังรูป 
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8) คลิกแท็ป Results เพื่อดูรายงานที่ได้ ดังรูป 

 
2.2. การแก้ไข Filters 

ขั้นตอนการแก้ไข Filters 
1) คลิก  จาก Filter ที่สร้างไว้แล้ว ดงัรูป  

 
2) คลิกเลือก Edit Filter… จะแสดงหน้าต่าง Create/Edit Filter ที่แสดงข้อมูลของ Filter เดิม ดังรูป 



                                                      
 กรมสรรพสามิต โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามติ 

 

คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูล(ฉบับย่อ) 1-25 

 

 
3) ท าการแก้ไขค่าที่ต้องการ คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิก 

2.3. การลบ Filters 
ขั้นตอนการลบ Filter 

1) คลิก  เพื่อลบ Filter นั้น หรือคลิกปุ่ม  เพื่อลบ Filter ทั้งหมด ดังรูป 

 
3. คุณสมบัติของฟิวด์ข้อมูล 

จากฟิวด์ข้อมูล ดังรูป  ประกอบดว้ย 
1) ปุ่ม  : Column Properties 

ส าหรับแกไ้ขคณุสมบตัิต่างๆ ของคอลัมน์นั้น เมื่อคลิก  จะแสดง ดังรูป 
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หน้าต่าง Column Properties ประกอบด้วย 
1.1. แท็ป Style เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ดังนี ้

1.1.1. Font : ปรับแต่งคุณสมบตัิต่าง ๆ ของตัวอักษร เช่น รูปแบบ, ขนาด, ส ี
1.1.2. Cell : ปรับแต่งคุณสมบตัิต่าง ๆ ของ Cell เช่น การจัดวางตัวอักษร, สีพื้น 
1.1.3. Border : ปรับแต่งคณุสมบตัิต่าง ๆ ของกรอบ เช่น สี, รูปแบบเส้นกรอบ 
1.1.4. Additional Formatting Options : ปรับแต่งความกว้าง ความสูง ระยะขอบบน ลา่ง ซ้ายและขวา 
1.1.5. Custom CSS Style Options (HTML Only) : ปรับแต่งด้วยภาษา CSS 

1.2. แท็ป Column Format : ปรับแตง่คุณสมบตัิ Column  

 
1.2.1. Headings : ปรับแต่งคณุสมบัติของหัวคอลัมภ ์

 คลิก  เพื่อแก้ไขช่ือคอลัมภเ์อง 

 กรอกช่ือคอลัมภ์ที่ต้องการในช่อง  

 คลิก  เพื่อปรับแต่งคณุสมบัติของตัวอักษร 

 คลิก  เพื่อซ่อนคอลัมภ์นั้น 

 คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึก หรือคลิกปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิก 
1.2.2. Value Suppression : ปรับแต่งคณุสมบัติการแสดงผลข้อมลูที่เหมือนกัน 

  : แสดงข้อมูลรายการเดียว กรณกีลุ่มข้อมูลนั้นเหมือนกัน 

  : แสดงข้อมูลทุกรายการ กรณีกลุม่ข้อมูลนั้นเหมือนกัน 
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  : ค่าเริ่มต้นจะก าหนดเป็น Suppress 
1.2.3. Column Heading Interaction : ปรับแต่งคุณสมบตัิการมองเห็นข้อมูลในเชิงลึก ขณะคลิกจากหัวคอลัมภ ์
1.2.4. Value Interaction : ปรับแต่งคณุสมบัติการมองเห็นข้อมูลในเชิงลึก ขณะคลิกจากข้อมูล 

1.3. แท็ป Data Format : ปรับแต่งคณุสมบัติของข้อมูล 

 
1.3.1. คลิก  ปรับแต่งคณุสมบัติโดยคลิกเลือก  

1.4. แท็ป Conditional Format เพื่อเพ่ิมเง่ือนไขในการแสดงผลข้อมูลแต่ละฟิวด ์
1.4.1. คลิกแท็ป Condition Format จะแสดง ดังรูป 

 
1.4.2. คลิกปุ่ม  จะแสดง ดังรูป 

 
1.4.3. คลิกท่ีช่ือคอลัมภ์ที่ต้องการสร้างเง่ือนไข เช่น ภาษีสุทธิ จะแสดงดังรปู 

 
1.4.4. กรอกเง่ือนไขท่ีต้องการ เช่น ภาษสีุทธิน้อยกว่าสามแสนล้าน ให้แสดงพ้ืนท่ีหลังสีแดง เป็นต้น กรอกเง่ือนไขดัง

รูป 
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1.4.5. คลิกปุ่ม OK จะแสดงหน้าจอดังรปู 

 
1.4.6. คลิก  ก าหนดพื้นหลังสีแดง ดังรูป เสร็จแล้วคลิกปุม่ OK 

 
1.4.7. คลิกแท็ป Result เพื่อดูผลลัพธ ์

 

2) ปุ่ม  : Edit Formula  
ส าหรับการค านวณหรือฟังก์ชันต่างๆ ของคอลัมน์นั้น เมื่อคลิก  จะแสดง ดังรูป 
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 Operator ดังรูป  ส าหรับค านวณค่าต่าง ๆ เช่น บวก, ลบ, คูณ, หาร, เปอร์เซ็นต์ 

เป็นต้น 

 ปุ่ม  แสดงหน้าต่างการค านวณต่าง ๆ ดังรูป 

 
 ปุ่ม  แสดงคอลมัภ์ให้เลือก ดังรูป 

 
3) ปุ่ม  : Add Filter ส าหรับเพิ่มเงื่อนไขในการกรองข้อมูล 
4) ปุ่ม  : Remove Column ส าหรบัลบฟิวด์ข้อมูลทีเ่ลือก 


