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XLS042 : สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สาหร ับการทาตลาดออนไลน์
หล ักการและเหตุผล :
การทาตลาดออนไลน์ จ าเป็ นต ้องน าข ้อมูล เข ้ามาเพื่อ วิเ คราะห์แ ละแสดงผลข ้อมูล ได ้หลายรู ป แบบ เพื่อ ให ้
สามารถทาความเข ้าใจในข ้อมูลได ้อย่างง่ายและถูกต ้อง การใช ้งาน Chart จึงเป็ นตัวเลือกหลักๆ ในการแสดงผลข ้อมูล
ซึง่ หลายคนสร ้าง Chart ได ้โดยไม่รู ้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม เพราะใน Excel มีรูปแบบ Chart เป็ นจานวน
มาก
ดังนั น
้ หลักสูตรนี้เป็ นการนาเอาความสามารถของการสร ้าง Chart ใน Excel มาใช ้ในการทางาน โดยเนื้อหาจะ
เริม
่ ตัง้ แต่ การนาข ้อมูลเข ้า การเรียนรู ้สูตรและเครือ
่ งมือต่าง ๆ ในการออกแบบ Chart และเรียนรู ้การสร ้าง Chart แบบมือ
อาชีพ โดยสามารถทีจ
่ ะใช ้ Chart เดียว แต่แสดงข ้อมูลได ้หลายรูปแบบ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ข ้อมูลในการตัดสินใจได ้อย่าง
รวดเร็ว และนาไปต่อยอดของการพัฒนาระบบ Dashboard ในองค์กรได ้
ว ัตถุประสงค์ :
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเรียนรู ้การใช ้เครือ
่ งมือต่างๆ ในการสร ้าง Chart
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเรียนรู ้รูปแบบต่างๆ ของ Chart และความเหมาะสมของการใช ้งาน
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเรียนรู ้เทคนิคการสร ้าง Chart และการแก ้ไขข ้อจากัดของ Chart ใน Excel
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเรียนรู ้การสร ้าง Chart ซึง่ มีเพียง Chart เดียวแต่สามารถแสดงข ้อมูลได ้หลายมุมมอง
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 ้ PivotTable สรุปข ้อมูล บน Excel สาหรับผู ้จัดการธุรกิจ
2. สร ้าง Dashboard ด ้วย Excel สาหรับวิเคราะห์และนาเสนอข ้อมูล
3. การเขียน Macro VBA บน Excel สาหรับการทางานอัตโนมัตแ
ิ ทนมนุษย์
ั
้ หาการอบรมสมมนา
เนือ
:
1. วิธเี ตรียมข ้อมูลใน Excel สาหรับวิเคราะห์การขาย
 การทาข ้อมูลในลักษณะตาราง หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
 การนาเข ้าข ้อมูลจาก Text File และการขจัดข ้อมูลทีซ
่ ้ากัน
่ ของตัวแปร ช่วงชือ
่ ข ้อมูล (Define name) เพือ
 การกาหนดชือ
่ ดึงข ้อมูล
2. การสร ้าง Chart
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการสร ้าง Chart ใน Excel
 รูปแบบ Chart ต่างๆ ของ Excel กับความเหมาะสมในการนาเสนอข ้อมูล เช่น Pie Chart, Line Chart
 การสร ้าง Chart ใหม่อย่างรวดเร็ว โดยการกดเพียงแป้ นเดียวเท่านัน
้ !!!
 การ Format Chart ให ้สวยงาม
 การแก ้ปั ญหาข ้อมูลทีม
่ ค
ี วามแตกต่างๆ กันค่อนข ้างมาก เช่น เริม
่ จาก 0 - 1,000,000
 การแก ้ปั ญหาของ Line Chart ในกรณีทบ
ี างเซลไม่มข
ี ้อมูล หรือข ้อมูลเกิด Error จากสูตรทีท
่ าไว ้ ซึง่ จะ
ส่งผลให ้เส ้นจะแหว่งหายไป
 การแสดง Pie Chart ในรูปแบบเกย์หน ้าปั ด
 การแสดง Column Chart ผสมระหว่างแบบ Column และ Stack
 การแสดง Chart ให ้มีเส ้นแบ่งเกณฑ์วด
ั เช่น การเปรียบเทียบยอดขายสะสมกับเป้ าหมายทีว่ างไว ้
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3. เทคนิคการสร ้าง Chart เดียว แต่แสดงข ้อมูลได ้หลายรูปแบบ
ั สาหรับดึงข ้อมูลเพือ
 การใช ้สูตรและฟั งก์ชน
่ การสร ้าง Chart
 การใช ้เครือ
่ งมือทูลบาร์ Form ต่างๆ อาทิ ปุ่ ม Option Button ปุ่ ม Checkbox
 การสร ้าง Dropdown List เพือ
่ เลือกรูปแบบการแสดง Chart ตามต ้องการ
 การใช ้ Scrollbar เพือ
่ ให ้ Chart Plot ตามจานวนข ้อมูลทีต
่ ้องการ เช่น กาหนดให ้แสดงข ้อมูล 3 เดือน หรือ
4 เดือน หรือุ 6 เดือน ฯลฯ
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