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หลกัการและเหตผุล: 

ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วจ าเป็นตอ้งมกีารเก็บขอ้มูลเพือ่น ามาวเิคราะหข์อ้มูล และการค านวณหาผลลัพธต์่างๆ 

ใชเ้ชงิสถิติ ซึง่โปรแกรม Excel สามารถท าการวิเคราะห์สถิติ การน าเสนอขอ้มูลสถิติดว้ยแผนภูมิ และมีเครื่องมือ 

Analysis Tool Pak ซึง่เป็น Add-In ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหกั้บผูใ้ชด้ว้ย 

ดังนัน้ หลักสตูรนี้เป็นการน าเอาความสามารถของ Excel มาใชใ้นการท างานอย่างเต็มประสทิธภิาพ โดยเนื้อหา
จะเริม่ตัง้แต่ การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิโดยปูพืน้ฐานตัง้แต่การเตรยีมขอ้มูล การใช ้Analysis Tool Pak และเครือ่งมอื

ตา่งๆ ใน Excel เพือ่การน าเสนอขอ้มูลสถติดิว้ยแผนภมู ิเชน่ แผนภมูแิบบ Histogram หรอื แผนภมูแิบบ Pareto ส าหรับ

วเิคราะห์พฤตกิรรมนักท่องเที่ยว และการวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจ เพื่อการวางแผนการด าเนินงานที่มี
ประสทิธภิาพ 

 
วตัถปุระสงค:์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูก้ารตดิตัง้ Analysis Tool Pak จาก Add-In ภายในโปรแกรม  

Microsoft Excel ได ้

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมใชโ้ปรแกรม Excel การวเิคราะหส์ถติขิัน้พืน้ฐาน การวเิคราะหแ์ผนการทดลองได ้

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้ครือ่งมอืการสรา้งแผนภมูแิสดงความสมัพันธ ์(Histogram) 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

1. ผูบ้รหิาร พนักงานหรอืเจา้หนา้ที ่ดา้นการจัดเก็บขอ้มูลหรอืท างานทีต่อ้งรายงานขอ้มลู 

2. ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้ครือ่งมอืทเีด็ดตา่งๆ อันหลากหลาย ทีช่ว่ยท าใหง้านกับขอ้มลูเป็นเรือ่งทีง่่าย  

และดเูป็นมอือาชพี 

3. ผูท้ีต่อ้งการเทคนคิการใชง้าน Excel เพือ่ชว่ยลดเวลาในการท างานและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

1. ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
2. ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดับเบือ้งตน้มากอ่น 

 
หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

1. การใช ้Function ขัน้สงูใน Excel ส าหรับนักวทิยาศาสตรข์อ้มลู 

2. สรา้ง Chart วเิคราะหก์ารขาย ดว้ย Excel ส าหรับการท าตลาดออนไลน์ 
3. การใช ้PivotTable สรุปขอ้มลู บน Excel ส าหรับผูจั้ดการธรุกจิ 

4. สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรับวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 
5. ออกแบบ Motion Graphic น าเสนอดว้ย PowerPoint ส าหรับธรุกจิท่องเทีย่ว 

 
เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

1. วธิเีตรยีมขอ้มลูใน Excel ส าหรบัวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมทางสถติ ิ

 การท าขอ้มลูในลักษณะตาราง หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ทีถู่กตอ้ง 
 การน าเขา้ขอ้มลูจาก Text File และการขจัดขอ้มูลทีซ่ ้ากัน 

 การก าหนดชือ่ของตัวแปร  ชว่งชือ่ขอ้มลู (Define name) เพือ่การค านวณ 
 เทคนคิการใชเ้ครือ่งมอืสรุปผลขอ้มลูกลุม่ตัวเลข 

2. การใชสู้ตรและฟงักช์นัทางสถติเิพือ่การค านวณ Excel  

 สว่นต่างๆ ของสตูรส าเร็จรูป (Function) 
 การใชค้่าคงทีใ่นสตูร Excel  เทคนคิการอา้งองิเซลล ์และใชตั้วด าเนนิการในการค านวณ 

 การใชส้ตูรสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA 

 การใชส้ตูรสรุปขอ้มลูตามเงือ่นไขใน Excel ไดแ้ก่ SUMIF(), COUNTIF() 

3. การใช ้Analysis ToolPak เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูทีซ่บัซอ้น 

 เพิม่ความสามารถของ Excel โดยการใส ่Add-in เพิม่ 
 การโหลดและเปิดใชง้าน Analysis ToolPak 

 สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) และค าสัง่อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการค านวณสถติพิรรณนา   

 

XLS039: การใช ้Function ทางสถติ ิของ Excel ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
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4. การน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมติา่งๆ และการสรา้ง Histogram 
 ขัน้ตอนการวเิคราะหส์ถติเิบือ้งตน้ง่ายๆ ทีจ่ะท าใหค้ณุเขา้ใจการวเิคราะหม์ากขึน้ 

 การน าเสนอขอ้มลูสถติ ิ(Statistical Presentation) เชน่ การวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) 
การวเิคราะหค์า่ความแปรปรวน (ANOVA) 

 เทคนคิการน าเสนอขอ้มลูสถติดิว้ยกราฟและรูปภาพ 

 การใช ้excel สรา้งแผนภมู ิPareto 
 วธิกีารใชเ้ครือ่งมอื Histogram ใน Excel 

 
วทิยากร: อาจารยส์มทิธชิยั ไชยวงศ ์

 

 

• วทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

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

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชัว่โมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

3,500 บาท 3,200 บาท 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 
* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 

* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม  
เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  
พรอ้มฝึกปฏบัิตจิรงิ (Workshops)  

2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) 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: training@nstda.or.th 

 

https://zoom.us/join

