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XLS043 : การใช ้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สาหร ับผูจ
้ ัดการธุรกิจ
หล ักการและเหตุผล :
การทางานด ้านการบริหารธุรกิจ ผู ้จัดการธุรกิจจาเป็ นต ้องมีการดูข ้อมูลแบบสรุปผลเพือ
่ ช่วยในการวิเคราะห์และ
่ ว่า PivotTable ซึง่ สามารถวิเคราะห์ข ้อมูล และสร ้างผลสรุปข ้อมูล
ตัดสินใจ โดยโปรแกรม Excel มีเครือ
่ งมืออยูต
่ วั หนึง่ ชือ
ในรูปของตารางได ้อย่างรวดเร็ ว เพียงแค่คลิกเมาส์แล ้วลากนาไปวางตาแหน่งของหัวข ้อต่าง ๆ ให ้เหมาะสมตามความ
ต ้องการ แต่หากภายหลังพบว่าต ้องการเปลีย
่ นรูปแบบการสรุปผลข ้อมูลใหม่ก็สามารถทาได ้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก
เมาส์แล ้วลากเช่นเดียวกัน
ดังนั น
้ หลักสูตรนี้จะเน ้นการเรียนรู ้ถึงเทคนิคเคล็ดลับในการใช ้เครื่องมือ PivotTable บน Excel เพือ
่ ช่วยในการ
วิเคราะห์ข ้อมูลและการสรุปผลข ้อมูลในรูปของตาราง นอกจากนี้ยังสามารถแปลงข ้อมูลรายงานของ PivotTable เป็ น
รายงานเพือ
่ นาเสนอในรูปแบบของแผนภูมอ
ิ ย่างมืออาชีพทีเ่ รียกว่า PivotChart ได ้อย่างรวดเร็วอีกด ้วย
ว ัตถุประสงค์ :
1. เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมสามารถใช ้เครือ
่ งมือ PivotTable สรุปผลข ้อมู และสร ้างกราฟวิเคราะห์ข ้อมูลได ้
2. เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมสามารถนาผลสรุปข ้อมูล ทีเ่ หมาะสม และ สร ้าง Pivot Chart ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมสามารถประยุกต์ใช ้ PivotTable และ PivotChart กับข ้อมูลจากแหล่งภายนอกได ้
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
1. ผู ้ทีต
่ ้องการสรุปผลข ้อมูลจานวนมากๆให ้ได ้ประสิทธิภาพ
2. ผู ้ทีต
่ ้องการสร ้างผลสรุปข ้อมูลในรูปของ PivotTableและ PivotChartบน Excel อย่างมืออาชีพ
3. ผู ้จัดการธุรกิจทีต
่ ้องการคานวณ ประมวลผล และนาผล PivotTable มาใช ้ในการตัดสินใจ
4. นักศึกษาและผู ้สนใจทัว่ ไป
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. สร ้าง Dashboard ด ้วย Excel สาหรับวิเคราะห์และนาเสนอข ้อมูล
ั
้ หาการอบรมสมมนา
เนือ
:
1. รู ้จักกับ Pivot Table
• ความหมายและประโยชน์ของ PivotTable
• การเตรียมข ้อมูลเพือ
่ ใช ้วิเคราะห์และสรุปผลข ้อมูล
• แนะนาข ้อควรระวังในการสร ้าง PivotTable
• องค์ประกอบทีส
่ าคัญของ PivotTable
2. การสร ้างผลสรุปข ้อมูลด ้วย PivotTable
 การกาหนด Rows Labels และ Columns Labels ให ้กับ PivotTable
 เทคนิคการสร ้างกลุม
่ และเรียงลาดับข ้อมูลในแต่ละประเภทบน PivotTable
 การสรุปข ้อมูล รายเดือน รายไตรมาส รายปี
 การเปลีย
่ นผลสรุปใน PivotTable เช่น Sum ,Average ,Count เป็ นต ้น
 การสรุปโดยแสดงเป็ น Percent ของยอด Grand Total
3. การปรับแต่ง PivotTable (Design)
 การกาหนดการสรุปผล (Report Layout) ทัง้ Compact, Outline และ Tabular
 การคัดกรองข ้อมูลทีต
่ ้องการ (Filter) ในมุมมองต่างๆ
 การกรองข ้อมูลด ้วย Slicer และ Timeline
4. การสร ้างกราฟด ้วย PivotChart
 การสร ้าง PivotChart จาก PivotTable
 การสร ้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของกราฟแต่ละประเภท
 การแสดงข ้อมูลใน PivotChart เพือ
่ สรุปประเด็นทีน
่ ่าสนใจ
 เทคนิคการนายอดผลรวมใน PivotTable มาแสดงบน PivotChart
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5. แนะนาตัวอย่างและเทคนิคมากมาย พร ้อมการประยุกต์ใช ้งานเชิงธุรกิจสาหรับ PivotTable และ PivotChart
แบบมืออาชีพ
 การสรุปข ้อมูลเพือ
่ คานวณ ผลต่าง ของยอดขายแต่ละเดือน พร ้อมแสดงเปอร์เซ็น
 การสรุปยอดขายสินค ้า โดยแยกตามรายลูกค ้า หรือ รายสินค ้า ดูแนวโน ้มของพนักงานขาย
 การทา PivotChart แสดงยอดขาย และ จานวน ในแต่ละเดือน
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