มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
หลักการและเหตุผล
การจัดทารายงานข้ อมูลตัวเลขที่ต้องอัปเดตอยูเ่ ป็ นประจา ที่ต้องนาเสนอแผนภูมิ (Chart) ของ Excel โดยทัว่ ไปก็ไม่ครอบคลุม
ข้ อมูลทังหมด
้
การทางานในขันตอนแบบเดิ
้
มซ ้าๆ ก็ทาให้ เสียเวลาและไม่สะดวก ดังนันการน
้
าเสนอรายงานในรูปแบบ Dashboard จึง
เป็ นการสร้ างรายงานในอีกรู ปแบบที่มีมมุ มองรายงานที่เข้ าใจได้ ง่าย สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูล หรื อรายการตัวเลขที่มี
การอัปเดตตลอดเวลา Dashboard เป็ นกระดานที่ใช้ ในการวิเคราะห์ สรุ ปข้ อมูลสาคัญ และเลือกคัดกรองดูเฉพาะข้ อมูลที่ต้องการได้
เช่น การแยกกลุม่ ในแต่ละเดือน / สัปดาห์ เป็ นต้ น มานาเสนอข้ อมูลให้ เข้ าใจง่ายในหน้ าเดียว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทนั ทีไม่ยงุ่ ยาก
อีกทังยั
้ งมีลกู เล่นในการนาเสนอที่เพิ่มสีสนั มากกว่ารูปแบบเดิมๆ ตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้ อย่างดีเยี่ยม
หลักสูตร Dashboard ด้ วย MS Excel นี ้จะสอนให้ คณ
ุ รู้ จกั การสร้ าง Dashboard โดยปูพื ้นฐานตังแต่
้ การเตรี ยมข้ อมูล การ
สร้ าง Analyze ข้ อมูล การสร้ าง Chart เพื่อนาเสนอใน Dashboard โดยใช้ นนั ้ โดยใช้ เครื่ องมือต่างๆ ใน Excel ที่คณ
ุ อาจจะไม่เคยใช้
ซึ่ง หลัก จากจบหลัก สูต รนี ค้ ุณ จะได้ แ นวคิ ด ในการน าเอาประยุก ต์ เ พื่ อ สร้ าง Dashboard ให้ กับ ข้ อ มูลของหน่ว ยงานคุณ ได้ อ ย่า ง
แน่นอน

วัตถุประสงค์





เรี ยนรู้หลักการสร้ าง Dashboard ใน Excel ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้ าง
เรี ยนรู้การจัดการกับข้ อมูลที่จะนามาจัดทารายงาน Dashboard เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลได้
เรี ยนรู้การใช้ เครื่ องมือ Dynamic Pivot Table และ Chart ที่จะช่วยในการสร้ าง Dashboard
เรี ยนรู้วิธีการเลือกใช้ Pivot Table และ Pivot Chart ที่เหมาะสมนาเสนอข้ อมูลแบบมืออาชีพ

หลักสู ตรนีเ้ หมาะสาหรับ





ผู้บริ หาร พนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ ด้ านการจัดเก็บข้ อมูลหรื อทางานที่ต้องรายงานข้ อมูล
ผู้ที่ต้องการเรี ยนรู้เครื่ องมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ที่ชว่ ยทาให้ งานกับข้ อมูลเป็ นเรื่ องที่งา่ ย และดูเป็ นมืออาชีพ
ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้ งาน Excel เพื่อช่วยลดเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้ที่ต้องการไปประยุกต์ใช้ งาน Excel ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100 %

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ





ผู้เข้ าอบรมสามารถเลือกใช้ Chart ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนาเสนอที่เข้ าใจง่าย
ผู้เข้ าอบรมสามารถสร้ างรายงานจากเครื่ อง Pivot Table และ Pivot Chart ได้
ผู้เข้ าอบรมสามารถจัดการกับข้ อมูลที่จะนามาจัดทารายงาน เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลได้
ผู้เข้ าอบรมสามารถนาเสนอข้ อมูลให้ นา่ สนใจในรูปแบบ Visualize เพื่อนาเสนอต่อผู้บริ หารใช้ ตดั สินใจได้

เนื้อหาการอบรม
1: แนวคิดเกี่ยวกับ Dashboard






รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแสดงข้อมูล

แนวคิดการออกแบบ Dashboard
การออกแบบ Worksheet สาหรับสร้ าง Dashboard
การจัดเตรียมข้ อมูลสาหรับการสร้ าง Dashboard
เครื่ องมือต่างๆ ของ Excel ที่จะช่วยในการสร้ าง Dashboard
เปลีย่ นมุมมองการนาเสนอให้ มีสสี นั ด้ วย Dashboard

2: การสร้างผลสรุ ปตัวเลขด้วย Pivot Table













รูปแบบของข้ อมูลในการจัดทา Pivot Table
การจัดการกับโครงสร้ าง Pivot Table อาทิ Filter, Row, Column, Value
การปรับแต่งหน้ าตารายงาน Pivot Table
การจัดกับฟั งก์ชนั่ การคานวณใน Pivot Table
การกาหนดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขคาตอบ
การปรับปรุงข้ อมูลตัวเลข Pivot Table
การขยายขอบเขตแหล่งข้ อมูลที่นามาสรุปรายงาน Pivot Table
การจัดการกับข้ อมูลในรูปแบบ Table
การนาข้ อมูลจาก Table สร้ างรายงาน Pivot Table
การกรองข้ อมูล Pivot Table จาก Row/Column Label
การใช้ ข้อมูลจากไฟล์โปรแกรมอืน่ มาสร้ าง Pivot Table อาทิ Text Files, Access File
การสร้ างผลสรุปตัวเลขด้ วย Pivot Table จากหลายตาราง

3: การสร้างแผนภูมินาเสนอ Pivot Chart






แทรกแผนภูมิ
รูปแบบและการออกแบบกราฟ Pivot Chart
ข้ อจากัดของ Pivot Charts
สร้ าง Sparkline ใน Pivot Table
สร้ างเครื่ องตัดแบ่ง Slicer ใน Pivot Chart

4: การจัดรู ปแบบตามเงือนไขใน Pivot Table



แนะนาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
การสร้ างเงื่อนไขในแบบต่างๆ ได้ แก่ Highlight Cell Rules based on values,
Highlight Cell Rules based on text labels, Highlight Cell Rules based on Top & Bottom Rules






การแสดงผลตัวเลขในแบบ Data Bars, Color Scales & Icon Sets
Format เฉพาะเซลล์ที่มีเงือนไข
ใช้ สตู รเพื่อกาหนดเซลล์ที่จะจัดรูปแบบ
ควบคุมรูปแบบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้ วยเครื่ องตัดแบ่ง Slicers

5: Tips & Tricks & Techniques ที่น่าสนใจอีกคับคัง่
6: Workshop ที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้

