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XLS043: การใช ้PivotTable สรปุขอ้มลู บน Excel ส าหรบัผูจ้ดัการธุรกจิ 
 

หลกัการและเหตผุล: 
 

การท างานดา้นการบรหิารธุรกจิ ผูจั้ดการธุรกจิจ าเป็นตอ้งมกีารดูขอ้มลูแบบสรุปผลเพือ่ชว่ยในการวเิคราะหแ์ละ

ตัดสนิใจ โดยโปรแกรม Excel มเีครือ่งมอือยูตั่วหนึง่ชือ่วา่ PivotTable ซึง่สามารถวเิคราะหข์อ้มลู และสรา้งผลสรุปขอ้มูล
ในรูปของตารางไดอ้ย่างรวดเร็ว เพยีงแค่คลกิเมาสแ์ลว้ลากน าไปวางต าแหน่งของหัวขอ้ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมตามความ

ตอ้งการ แต่หากภายหลังพบว่าตอ้งการเปลีย่นรูปแบบการสรุปผลขอ้มูลใหม่ก็สามารถท าไดอ้ย่างง่ายดายเพยีงแค่คลกิ
เมาสแ์ลว้ลากเชน่เดยีวกัน  

ดังนัน้หลักสตูรนี้จะเนน้การเรยีนรูถ้งึเทคนคิเคล็ดลับในการใชเ้ครื่องมือ PivotTable บน Excel เพือ่ชว่ยในการ

วเิคราะหข์อ้มูลและการสรุปผลขอ้มูลในรูปของตาราง นอกจากนี้ยังสามารถแปลงขอ้มูลรายงานของ PivotTable เป็น
รายงานเพือ่น าเสนอในรูปแบบของแผนภมูอิยา่งมอือาชพีทีเ่รยีกวา่ PivotChart ไดอ้ยา่งรวดเร็วอกีดว้ย 

 
วตัถปุระสงค:์ 

1. เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถใชเ้ครือ่งมอื PivotTable สรุปผลขอ้ม ูและสรา้งกราฟวเิคราะหข์อ้มูลได ้

2. เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถน าผลสรุปขอ้มลูทีเ่หมาะสม และ สรา้ง Pivot Chart ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถประยุกตใ์ช ้PivotTable และ PivotChart กับขอ้มลูจากแหลง่ภายนอกได ้

  
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

1. ผูท้ีต่อ้งการสรุปผลขอ้มลูจ านวนมากๆใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ 
2. ผูท้ีต่อ้งการสรา้งผลสรุปขอ้มูลในรูปของ PivotTableและ PivotChartบน Excel อย่างมอือาชพี 

3. ผูจ้ัดการธรุกจิทีต่อ้งการค านวณ ประมวลผล และน าผล PivotTable มาใชใ้นการตัดสนิใจ 

4. นักศกึษาและผูส้นใจท่ัวไป 
 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 
1. ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

2. ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดับเบือ้งตน้มากอ่น 

 
หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

1. การใช ้Function ขัน้สงูใน Excel ส าหรับนักวทิยาศาสตรข์อ้มลู 
2. สรา้ง Chart วเิคราหก์ารขาย ดว้ย Excel ส าหรับการท าตลาดออนไลน์ 

3. สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรับวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 
 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

1. รูจ้ักกับ Pivot Table 
• ความหมายและประโยชนข์อง PivotTable 

• การเตรยีมขอ้มูลเพือ่ใชว้เิคราะหแ์ละสรุปผลขอ้มูล 
• แนะน าขอ้ควรระวังในการสรา้ง PivotTable  

• องคป์ระกอบทีส่ าคัญของ PivotTable 

2. การสรา้งผลสรุปขอ้มูลดว้ย PivotTable 

• การก าหนด Rows Labels และ Columns Labels ใหกั้บ PivotTable 

• เทคนคิการสรา้งกลุม่และเรยีงล าดับขอ้มลูในแตล่ะประเภทบน PivotTable 

• การสรุปขอ้มูล รายเดอืน รายไตรมาส รายปี 

• การเปลีย่นผลสรุปใน PivotTable เชน่ Sum ,Average ,Count เป็นตน้ 

• การสรุปโดยแสดงเป็น Percent ของยอด Grand Total 
3. การปรับแตง่ PivotTable (Design) 

• การก าหนดการสรุปผล (Report Layout) ทัง้ Compact, Outline และ Tabular 

• การคัดกรองขอ้มลูทีต่อ้งการ (Filter) ในมมุมองตา่งๆ 

• การกรองขอ้มูลดว้ย Slicer และ Timeline 

4. การสรา้งกราฟดว้ย PivotChart 

• การสรา้ง PivotChart จาก PivotTable 

• การสรา้ง Chart ในรูปแบบตา่ง ๆ ประโยชนข์องกราฟแตล่ะประเภท 

• การแสดงขอ้มลูใน PivotChart เพือ่สรุปประเด็นทีน่่าสนใจ 

• เทคนคิการน ายอดผลรวมใน PivotTable มาแสดงบน PivotChart 
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5. แนะน าตัวอยา่งและเทคนคิมากมาย พรอ้มการประยกุตใ์ชง้านเชงิธรุกจิส าหรับ PivotTable และ PivotChart 
แบบมอือาชพี 

• การสรุปขอ้มูลเพือ่ค านวณ ผลตา่ง ของยอดขายแตล่ะเดอืน พรอ้มแสดงเปอรเ์ซ็น  

• การสรุปยอดขายสนิคา้ โดยแยกตามรายลูกคา้ หรอื รายสนิคา้ ดแูนวโนม้ของพนักงานขาย 

• การท า PivotChart แสดงยอดขาย และ จ านวน ในแต่ละเดอืน 

 
วทิยากร: 

 

อาจารยส์มทิธชิัย ไชยวงศ ์

• วทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

• วทิยากรพเิศษ หลักสตูร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics, 
Programming & Web Programming 

 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 3,500 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  
 

สถานทีฝึ่กอบรม: 
          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

mailto:training@nstda.or.th

