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XLS039: การใช ้ Function ทางสถิต ิ ของ Excel สาหร ับวิเคราะห์ขอ
้ มูลอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
หล ักการและเหตุผล:
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วจาเป็ นต ้องมีการเก็บข ้อมูลเพือ
่ นามาวิเคราะห์ข ้อมูล และการคานวณหาผลลัพธ์ต่างๆ
ใช ้เชิง สถิต ิ ซึง่ โปรแกรม Excel สามารถท าการวิเ คราะห์ส ถิต ิ การน าเสนอข ้อมู ล สถิต ิด ้วยแผนภู ม ิ และมีเ ครื่อ งมือ
Analysis Tool Pak ซึง่ เป็ น Add-In ทีช
่ ว่ ยอานวยความสะดวกให ้กับผู ้ใช ้ด ้วย
ดังนัน
้ หลักสูตรนี้เป็ นการนาเอาความสามารถของ Excel มาใช ้ในการทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนื้อหา
จะเริม
่ ตัง้ แต่ การวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิต ิ โดยปูพน
ื้ ฐานตัง้ แต่การเตรียมข ้อมูล การใช ้ Analysis Tool Pak และเครือ
่ งมือ
ต่างๆ ใน Excel เพือ
่ การนาเสนอข ้อมูลสถิตด
ิ ้วยแผนภูม ิ เช่น แผนภูมแ
ิ บบ Histogram หรือ แผนภูมแ
ิ บบ Pareto สาหรับ
วิเ คราะห์พ ฤติก รรมนั ก ท่อ งเที่ย ว และการวิเ คราะห์ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจ เพื่อ การวางแผนการด าเนิน งานที่มี
ประสิทธิภาพ
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเรียนรู ้การติดตัง้ Analysis Tool Pak จาก Add-In ภายในโปรแกรม Microsoft Excel
ได ้
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมใช ้โปรแกรม Excel การวิเคราะห์สถิตข
ิ ัน
้ พืน
้ ฐาน การวิเคราะห์แผนการทดลองได ้
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้เครือ
่ งมือการสร ้างแผนภูมแ
ิ สดงความสัมพันธ์ (Histogram)
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ:
1. ผู ้บริหาร พนั กงานหรือเจ ้าหน ้าที่ ด ้านการจัดเก็บข ้อมูลหรือทางานทีต
่ ้องรายงานข ้อมูล
2. ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้เครือ
่ งมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ทีช
่ ว่ ยทาให ้งานกับข ้อมูลเป็ นเรือ
่ งทีง่ ่าย และดูเป็ นมือ
อาชีพ
3. ผู ้ทีต
่ ้องการเทคนิคการใช ้งาน Excel เพือ
่ ช่วยลดเวลาในการทางานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม:
1. ควรมีพน
ื้ ฐานการใช ้งานคอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น
2. ควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบือ
้ งต ้นมาก่อน
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
1. การใช ้ Function ขัน
้ สูงใน Excel สาหรับนั กวิทยาศาสตร์ข ้อมูล
2. สร ้าง Chart วิเคราห์การขาย ด ้วย Excel สาหรับการทาตลาดออนไลน์
3. การใช ้ PivotTable สรุปข ้อมูล บน Excel สาหรับผู ้จัดการธุรกิจ
4. สร ้าง Dashboard ด ้วย Excel สาหรับวิเคราะห์และนาเสนอข ้อมูล
5. ออกแบบ Motion Graphic นาเสนอด ้วย PowerPoint สาหรับธุรกิจท่องเทีย
่ ว
ั
้ หาการอบรมสมมนา:
เนือ
1. วิธเี ตรียมข ้อมูลใน Excel สาหรับวิเคราะห์ด ้วยโปรแกรมทางสถิต ิ
การทาข ้อมูลในลักษณะตาราง หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ทีถ
่ ูกต ้อง
การนาเข ้าข ้อมูลจาก Text File และการขจัดข ้อมูลทีซ
่ ้ากัน
่ ของตัวแปร ช่วงชือ
่ ข ้อมูล (Define name) เพือ
การกาหนดชือ
่ การคานวณ
เทคนิคการใช ้เครือ
่ งมือสรุปผลข ้อมูลกลุม
่ ตัวเลข
ั ทางสถิตเิ พือ
2. การใช ้สูตรและฟั งก์ชน
่ การคานวณ Excel
ส่วนต่างๆ ของสูตรสาเร็จรูป (Function)
การใช ้ค่าคงทีใ่ นสูตร Excel เทคนิคการอ ้างอิงเซลล์ และใช ้ตัวดาเนินการในการคานวณ
การใช ้สูตรสถิตพ
ิ น
ื้ ฐาน ได ้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA
การใช ้สูตรสรุปข ้อมูลตามเงือ
่ นไขใน Excel ได้แก่ SUMIF(), COUNTIF()
ั ซ ้อน
3. การใช ้ Analysis ToolPak เพือ
่ วิเคราะห์ข ้อมูลทีซ
่ บ
เพิม
่ ความสามารถของ Excel โดยการใส่ Add-in เพิม
่
การโหลดและเปิ ดใช ้งาน Analysis ToolPak
สถิตพ
ิ รรณนา (Descriptive Statistics) และคาสัง่ อืน
่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการคานวณสถิตพ
ิ รรณนา
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4. การนาเสนอข ้อมูลด ้วยแผนภูมต
ิ า่ งๆ และการสร ้าง Histogram
ขัน
้ ตอนการวิเคราะห์สถิตเิ บือ
้ งต ้นง่ายๆ ทีจ
่ ะทาให ้คุณเข ้าใจการวิเคราะห์มากขึน
้
การนาเสนอข ้อมูลสถิต ิ (Statistical Presentation) เช่น การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
การวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวน (ANOVA)
เทคนิคการนาเสนอข ้อมูลสถิตด
ิ ้วยกราฟและรูปภาพ
การใช ้ excel สร ้างแผนภูม ิ Pareto
วิธก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือ Histogram ใน Excel
วิทยากร:
อาจารย์สมิทธิชัย ไชยวงศ์
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• วิทยากรพิเศษ หลักสูตร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics,
Programming & Web Programming

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 1 วัน (6 ชั่วโมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม: ท่านละ 3,500 บาท (ราคารวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว)
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม:
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
้ 6
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชัน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.career4future.com
E-mail:
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