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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได ้200%           จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

   

   

  

    

  

    

วันท่ีจัด    วันจันทร์ท่ี 20  - วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน 2565 เวลา  09:00 – 16:30 น.                    รับจ านวน  20 ท่าน  
(Offline) สมาชิก:     
6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท 

(Online) สมาชิก:   
4,800 + 336 (VAT 7%) = 5,136 บาท 

(Offline) บุคคลทั่วไป:  
6,700 + 469 (VAT 7%) = 7,169 บาท 

(Online) บุคคลทั่วไป:  
5,200 + 364 (VAT 7%) = 5,564 บาท  

การรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร (Hybrid) 
 ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2019  

 ในการบริหารงานประจ าวัน ย่อมต้องอาศัยข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาและการติดสินใจ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของตารางสรุปผล
ข้อมูลและในรูปแบบของกราฟ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตัดสินใจ เครื่องมือที่นิยมน ามาช่วยในการจัดท าตารางสรุปผลข้อมูล
และกราฟก็คือ Pivot Table and Pivot Chart ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ี
ใช้งานง่าย สามารถสรุปข้อมูลในมุมมองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
พร้อมทั้งสามารถสร้างกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลได้อีกด้วย 
 
สิ่งท่ีได้รับหลังอบรมและสัมมนา 
1. เรียนรู้การออกแบบตารางข้อมูลและการสรุปผลด้วยPivot Table 
2. สามารถออกแบบ Pivot Table & Pivot Chartได้อย่างมืออาชพี 
3. เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อเพิม่ทักษะด้านการใช้งาน Pivot Table 
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
    ผู้ที่ต้องการเรยีนรู้การใช้งาน Pivot Table ต้ังแต่พื้นฐานไปจนถึง
ขั้นสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรา้งกราฟด้วย Pivot Chart 

 
อบรม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 

หวัข้อการอบรมและสมัมนา 

 การเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล 

 เริ่มต้นกับการสรา้ง Pivot Table 
o รู้จักองค์ประกอบต่างๆ ของ Pivot Table 
o การก าหนด Option ต่างๆ ใน Pivot Table แบบมืออาชีพ 
o การก าหนดรูปแบบและ Layout ของ Pivot Table 

 การค านวณและการแสดงผลข้อมูลใน Pivot Table 
o ก าหนดวิธีการค านวณ (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) 
o การแสดงผลของข้อมลูด้วย %.of Grand Total, % Running  Total In, Ranking, 
Difference From, Top 10, etc. 

 การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยการสร้าง Group 
o จัดกลุ่มข้อมลูประเภทวันที่ (ไตรมาส,เดือน,ปี), การจัดกลุ่มข้อมูลตามอัตรภาคชั้น, 
การจัดกลุ่มตามการเลือกรายการเอง 

 การสร้าง Calculated Field เพื่อสร้างสูตรค านวณใน Pivot Table 

 การสรุปผลข้อมูลจากหลาย Sheet ด้วย Multiple Consolidation 

 การจัดการข้อมูลหลายตารางด้วย Data Model 
o การออกแบบตารางข้อมลูในรูปแบบฐานข้อมูล 
o การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) 
o การสร้าง Calculation Field & DAX Function 
o การสร้าง Pivot Table 

 การกรองข้อมูลด้วยเครื่องมือ Slicer & Timeline 
o เทคนิคการสร้าง Sort & Filter ให้กับ Slicer 
o เทคนิคการน า Slicer ไปใช้งานร่วมกับกราฟ 

 การใช้ฟังก์ชั่น.Get Pivot Data.เพื่อน าเอาข้อมูลจาก.Pivot Table มาใช้งาน 

 เทคนิคพิเศษในการใช้งาน Pivot Table 
o การท า Dynamic Pivot Table โดยที่ไม่ต้องแก้ไข Data Source 
o การ Update ข้อมูลใน Pivot Table โดยไม่ต้องกด Refresh 
o การใช้ Icon Set เพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูลใน Pivot Table 
o การส่ง Pivot Table ให้ดูได้เฉพาะข้อมูลตามตัวกรองที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน 

 การสรุปผลข้อมูลด้วย.Pivot Chart และการสร้างกราฟในรปูแบบต่างๆ 

 การสร้าง.Dashboard.ด้วย.Pivot.Table.and.Pivot.Chart.  
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“ครบทุกประเด็นในหลักสูตรเดยีว ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงข้ันสูง ในการสรปุผลข้อมูล 
ด้วย PivotTable and PivotChart” 
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