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สราง้ Chart วเิคราะหก์ารขาย ดว้ย Excel ส าหรบัการท าตลาดออนไลน ์
 

การท าตลาดออนไลน์จ าเป็นต้องน าข้อมูลเข้ามาเพ่ือวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ เพ่ือให้
สามารถท าความเข้าใจในข้อมูลได้อย่างง่ายและถูกต้อง การใช้งาน Chart จึงเป็นตัวเลือกหลัก ๆ ในการแสดงผลข้อมูล 
ซ่ึงหลายคนสร้าง Chart ได้โดยไม่รู้วา่ควรจะเลือกรูปแบบใดจึงเหมาะสม เพราะใน Excel มีรูปแบบ Chart เป็นจ านวน
มาก 

ดังน้ัน หลกัสูตรน้ีเป็นการน าความสามารถของการสร้าง Chart  Excel มาใช้ในการท างาน โดยเน้ือหาจะเริ่ม
ตั้งแต่การน าข้อมูลเข้า การเรียนรู้สูตรและเครื่องมือตา่งๆ ในการออกแบบ Chart และเรียนรู้การสร้าง  Chart  แบบมือ
อาชีพโดยสามารถท่ีจะใช้  Chart เดียว แตแ่สดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็วและน าไปต่อยอดของการพัฒนาระบบ Dashboard ในองค์กรได้ 
 
วตัถปุระสงค ์: 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรูก้ารใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้าง Chart 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรูรู้ปแบบต่างๆ ของ Chart และความเหมาะสมของการใช้งาน 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้าง Chart และการแก้ไขข้อจ ากัดของ Chart ใน Excel 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การสร้าง Chart ซ่ึงมีเพียง Chart เดียวแต่สามารถแสดงข้อมูลไดห้ลายมุมมอง 

 
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั: 

 ผู้บริหาร พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือท างานท่ีต้องรายงานข้อมูล 
 ผู้ท่ีต้องการเรียนรู้เครื่องมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ท่ีช่วยท าให้งานกับข้อมูลเป็นเร่ืองง่าย และดูเป็นมือ

อาชีพ 
 ผู้ท่ีต้องการเทคนิคการใช้งาน excel เพ่ือช่วยลดเวลาในการท างานและเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 

 
คณสุมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มอบรม :  

 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  
 ควรมีความรู้พ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบ้ืองต้นมาก่อน 

 
หลกัสตูรตอ่เนือ่ง:  

 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel ส าหรับผู้จัดการธุรกิจ  
 สร้าง Dashboard ด้วย Excel ส าหรับวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 การเขียน Macro VBA บน Excel ส าหรับการท างานอัตโนมัติแทนมนุษย์ 
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ระยะเวลาอบรม: 
 1 วัน / 6 ชม. 

 
ราคาคอรส์อบรม: 

 4,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม) 
 
รายละเอยีดหลกัสตูร 
1. วธิเีตรยีมขอ้มูลใน Excel ส าหรบัวเิคราะหก์ารขาย 

 การท าข้อมูลในลักษณะตาราง หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ท่ีถกูต้อง 
 การน าเข้าข้อมูลจาก Text File และการขจัดข้อมูลท่ีซ้ ากัน 
 การก าหนดช่ือของตัวแรป ช่วงช่ือข้อมูล ( Define name) เพ่ือดึงข้อมูล 

 
2. การสรา้ง Chart 

 ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้าง Chart ใน Excel 
 รูปแบบ Chart ตา่งๆ ของ Excel กับความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล เช่น Pie Chart, Line Chart 
 การสร้าง Chart ใหม่อย่างรวดเร็ว โดยการกดเพียงแป้นเดียวเท่าน้ัน !!! 
 การ Format Chart ให้สวยงาม 
 การแก้ปัญหาข้อมูลท่ีมีความแตกต่าง ๆ กันค่อยข้างมาก เช่น เร่ิมจาก 0 – 1,000,000 
 การแก้ปัญหาของ Line Chart ในกรณีท่ีบางเซลล์ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลเกิด Error จากสูตรท่ีท าไว้ ซ่ึงจะส่งผล

ให้เส้นจะแหว่งหายไป 
 การแสดง Pie Chart ในรปูแบบเกย์หน้าปัด 
 การแสดง Column Chart ผสมระหว่างแบบ Column และ Stack 
 การแสดง Chart ให้มีเส้นแบ่งเกณฑ์วัด เช่น การเปรียบเทียบยอดขายสะสม กับ เป้าหมายท่ีวางไว้ 

 
3. เทคนคิการสรา้ง Chart เดยีว แตแ่สดงขอ้มลูไดห้ลายรปูแบบ 

 การใช้สูตรและฟังก์ช่ันส าหรับดึงข้อมูลเพ่ือการสร้าง Chart 
 การใช้เครื่องมือทูลบาร ์Form ต่างๆ อาทิ ปุ่ม Option Button ปุ่ม Checkbox 
 การสร้าง Dropdown list เพ่ือเลือกรปูแบบการแสดง Chart ตามต้องการ 
 การใช้ Scrollbar เพ่ือให้ Chart Plot ตามจ านวนข้อมูลท่ีตอ้งการ เช่น ก าหนดให้แสดงข้อมูล 3 เดือน หรือ 4 

เดือน หรือ 6 เดือน ฯลฯ 


