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XLS042 : สรา้ง Chart วเิคราหก์ารขาย ดว้ย Excel ส าหรบัการท าตลาดออนไลน ์

 
หลกัการและเหตผุล : 

 
การท าตลาดออนไลน์จ าเป็นตอ้งน าขอ้มูลเขา้มาเพื่อวเิคราะห์และแสดงผลขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ เพื่อให ้

สามารถท าความเขา้ใจในขอ้มูลไดอ้ย่างง่ายและถูกตอ้ง การใชง้าน Chart จงึเป็นตัวเลอืกหลักๆ ในการแสดงผลขอ้มูล 

ซึง่หลายคนสรา้ง Chart ไดโ้ดยไมรู่ว้า่ควรจะเลอืกรูปแบบใดจงึจะเหมาะสม เพราะใน Excel มรีูปแบบ Chart เป็นจ านวน
มาก 

ดังนัน้ หลักสตูรนี้เป็นการน าเอาความสามารถของการสรา้ง Chart ใน Excel มาใชใ้นการท างาน โดยเนื้อหาจะ
เริม่ตัง้แต ่การน าขอ้มลูเขา้ การเรยีนรูส้ตูรและเครือ่งมอืตา่ง ๆ ในการออกแบบ Chart และเรยีนรูก้ารสรา้ง Chart แบบมอื

อาชพี โดยสามารถทีจ่ะใช ้Chart เดยีว แตแ่สดงขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ เพือ่ใหส้ามารถใชข้อ้มูลในการตดัสนิใจไดอ้ย่าง

รวดเร็ว และน าไปตอ่ยอดของการพัฒนาระบบ Dashboard ในองคก์รได ้
 

วตัถปุระสงค ์: 
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ในการสรา้ง Chart 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูรู้ปแบบตา่งๆ ของ Chart และความเหมาะสมของการใชง้าน 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้ง Chart และการแกไ้ขขอ้จ ากัดของ Chart ใน Excel 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูก้ารสรา้ง Chart ซึง่มเีพยีง Chart เดยีวแตส่ามารถแสดงขอ้มูลไดห้ลายมมุมอง 

  
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

1. ผูบ้รหิาร พนักงานหรอืเจา้หนา้ที ่ดา้นการจัดเก็บขอ้มูลหรอืท างานทีต่อ้งรายงานขอ้มลู 

2. ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้ครือ่งมอืทเีด็ดตา่งๆ อนัหลากหลาย ทีช่ว่ยท าใหง้านกบัขอ้มลูเป็นเรือ่งทีง่่าย และดเูป็นมอื

อาชพี 

3. ผูท้ีต่อ้งการเทคนคิการใชง้าน Excel เพือ่ชว่ยลดเวลาในการท างานและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม : 
1. ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

2. ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดบัเบือ้งตน้มากอ่น 
 

หลกัสตูรตอ่เนือ่ง : 

1. การใช ้PivotTable สรุปขอ้มลู บน Excel ส าหรับผูจั้ดการธรุกจิ 
2. สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรับวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 

3. การเขยีน Macro VBA บน Excel ส าหรับการท างานอตัโนมัตแิทนมนุษย ์
 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา : 

1. วธิเีตรยีมขอ้มลูใน Excel ส าหรับวเิคราะหก์ารขาย 
 การท าขอ้มลูในลักษณะตาราง หลกัการออกแบบ Worksheet และ Field ทีถ่กูตอ้ง 

 การน าเขา้ขอ้มลูจาก Text File และการขจัดขอ้มูลทีซ่ ้ากนั 

 การก าหนดชือ่ของตวัแปร  ชว่งชือ่ขอ้มลู (Define name) เพือ่ดงึขอ้มลู 

2. การสรา้ง Chart 

 ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้ง Chart ใน Excel 

 รูปแบบ Chart ตา่งๆ ของ Excel กบัความเหมาะสมในการน าเสนอขอ้มลู เชน่ Pie Chart, Line Chart 

 การสรา้ง Chart ใหมอ่ยา่งรวดเร็ว โดยการกดเพยีงแป้นเดยีวเทา่นัน้ !!! 

 การ Format Chart ใหส้วยงาม 

 การแกปั้ญหาขอ้มูลทีม่คีวามแตกตา่งๆ กนัคอ่นขา้งมาก เชน่ เริม่จาก 0 - 1,000,000 

 การแกปั้ญหาของ Line Chart ในกรณีทบีางเซลไมม่ขีอ้มูล หรอืขอ้มลูเกดิ Error จากสตูรทีท่ าไว ้ซึง่จะ

สง่ผลใหเ้สน้จะแหวง่หายไป 
 การแสดง Pie Chart ในรูปแบบเกยห์นา้ปัด 

 การแสดง Column Chart ผสมระหวา่งแบบ Column และ Stack 

 การแสดง Chart ใหม้เีสน้แบง่เกณฑว์ดั เชน่ การเปรยีบเทยีบยอดขายสะสมกับเป้าหมายทีว่างไว ้
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3. เทคนคิการสรา้ง Chart เดยีว แตแ่สดงขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ 
 การใชส้ตูรและฟังกช์นัส าหรับดงึขอ้มลูเพือ่การสรา้ง Chart 

 การใชเ้ครือ่งมอืทลูบาร ์Form ตา่งๆ อาท ิปุ่ ม Option Button ปุ่ ม Checkbox  

 การสรา้ง Dropdown List เพือ่เลอืกรูปแบบการแสดง Chart ตามตอ้งการ  

 การใช ้Scrollbar เพือ่ให ้Chart Plot ตามจ านวนขอ้มลูทีต่อ้งการ เชน่ ก าหนดใหแ้สดงขอ้มูล 3 เดอืน หรอื 

4 เดอืน หรอื ุ6 เดอืน ฯลฯ 

 
วทิยากร : 

 

อาจารยส์มทิธชิยั ไชยวงศ ์

 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
 วทิยากรพเิศษ หลักสตูร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics, 

Programming & Web Programming 

 

   

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม :1 วนั (6 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 3,700 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม : 
          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  

 

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
mailto:training@nstda.or.th

