หล ักสูตร Using Advanced Function & Formulas
ระยะเวลาอบรม
2 วัน 12 ชัว่ โมง (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

้ า
ค่าใชจ
่ ย
7,000 บาท (ไม่รวม VAT)

สถานทีอ
่ บรม
ึ ษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชัน
้ 9 (อยูภ
ศูนย์ศก
่ ายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ใกล ้กับสถานี
รถไฟฟ้ าราชเทวี (หากนารถมาจอดฟรีทงั ้ วัน)

แนะนาหล ักสูตร
ั่ และสูตรต่างๆ ใน
ในการทางาน Excel ให ้ได ้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนัน
้ การเข ้าใจวิธก
ี ารใช ้ฟั งก์ชน
ั่ คือสูตรสาเร็จรูปทีถ
Excel อย่างถูกต ้อง จะมีสว่ นช่วยลดเวลาในการทางานเป็ นอย่างมาก เพราะฟั งก์ชน
่ ก
ู เขียน
โปรแกรมมาแล ้วเพียงแต่ผู ้ใช ้ป้ อนค่าเข ้าไปเท่านัน
้
ั่ มากมายเป็ นร ้อยฟั งก์ชน
ั่ แต่ผู ้ใช ้ส่วนใหญ่ใช ้เป็ นไม่ถงึ 10 ฟั งก์ชน
ั่ เช่น เมือ
โปรแกรม Excel มีฟังก์ชน
่ สร ้าง
สูตรแล ้วเซลเกิด #DIV/0 ขึน
้ มา ก็ไม่รู ้ว่าจะแก ้อย่างไร ผลก็คอ
ื งานเกิดความล่าช ้าและเสียเวลาเป็ นอย่างมาก
ั่ หรือรู ้แล ้วแต่ก็ไม่รู ้ว่าจะนาไปประยุกต์ใช ้งานได ้อย่างไร
หลายคนอยากจะเรียนรู ้วิธก
ี ารใช ้งานฟั งก์ชน

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร





ั่ ต่างๆ ทีจ
เรียนรู ้การใช ้งานฟั งก์ชน
่ าเป็ นต่อการใช ้งานในทางธุรกิจ
้งานฟั
่
ั
เรียนรู ้เทคนิคการใช
งก์ชนต่างๆ
ั่ ขัน
ั ซ ้อน
เรียนรู ้การใช ้งานฟั งก์ชน
้ สูงทีจ
่ ะช่วยแก ้ปั ญหาในงานทีซ
่ บ
้งาน
้ระดั
่
้งานขั
เพิม
่ ทักษะการใช
Excel จากผู ้ใช
บเบือ
้ งต ้นสูผู ้ใช
น
้ สูง

้ หาการอบรม
เนือ
่ ั จ ัดการข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ
การใชง้ านฟังก์ชน



การเปรียบเทียบค่าของเซลในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดค่า Commission แบบมีเงือ
่ นไข ฯลฯ
้อนหลายระดั
การแก ้ปั ญหาของการเขียน IF ซ
บ



การหาผลรวมหรือนั บจานวนแบบมีเงือ
่ นไข เช่น การรวมหายอดขายของลูกค ้าบางรายทีต
่ ้องการ ฯลฯ

่ ั จ ัดการก ับข้อมูลประเภทว ันทีแ
การใชง้ านฟังก์ชน
่ ละเวลา


การแสดงวันทีแ
่ ละเวลาปั จจุบน
ั ในรายงาน



การหาว่าลูกค ้ารายใดที่ Overdue หรือนับจานวนวันของ Overdue ฯลฯ




การหาจานวนปี เดือน วัน ของการทางานของพนั กงานว่าทางานมากีป
่ ี กีเ่ ดือน กีว่ น
ั
ิ ค ้าหมดรับประกัน 5 ปี
การบวกจานวนปี หรือเดือน หรือวัน เข ้าไปในวันที่ เช่น การหาจานวนวันทีส
่ น
หรือ 3 เดือน ว่าจะตรงกับวันใด ฯลฯ



การคานวณหาจานวนเวลา เช่น การคิดจานวนเวลาของ Overtime หรือการคิดค่าจอดรถ ฯลฯ

่ ั แสดงข้อมูลของเซลในล ักษณะต่างๆ
การฟังก์ชน
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เทคนิคการตรวจหา Error ในเวิรก
์ ชีตอย่างรวดเร็ว



ปั ญหาของ Error ต่างๆ ในสูตรทีจ
่ ะต ้องพบ เช่น #VALUE!, #NAME?, #DIV/0!, #REF และวิธก
ี าร
แก ้ไข



การป้ องกันสูตรทีแ
่ สดง #DIV/0! ให ้แสดงเป็ นค่าอืน
่ แทน



การตรวจสอบว่าเซลทีแ
่ สดงเป็ นตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น '1000 คือตัวอักษร จะทาให ้ไม่สามารถ
คานวณได ้ มักจะเกิดจากการ import ข ้อมูลเข ้ามา



การแปลงค่าของเซลทีเ่ ป็ น Text ให ้เป็ นตัวเลข เพือ
่ แก ้ปั ญหาให ้สามารถคานวณได ้

้ ง
่ ั ดึงข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์
การใชฟ
ั ก์ชน


การใช ้งาน Lookup, Vlookup, Hlookup



การออกแบบตารางสาหรับ LOOKUP ข ้อมูลข ้ามชีตหรือข ้ามไฟล์



เทคนิคการแก ้ปั ญหาของการเกิด #N/A

่ ั จ ัดการก ับต ัวเลข
การใชง้ านฟังก์ชน


การปั ดเศษของตัวเลขในลักษณะต่างๆ เช่น การปั ดเศษทิง้ ทัง้ หมด การปั ดเศษขึน
้ ทัง้ หมด หรือการปั ด
เศษโดยใช ้ 5 เป็ นเกณฑ์ หรือปั ดให ้ใกล ้เคียงกับค่าทีต
่ ้องการ หรือการตัง้ ราคาสินค ้าให ้ลงท ้ายด ้วย 0
เช่น 3,487 บาท ให ้แสดงเป้ น 3,500 ฯลฯ



การปั ดตัวเลขให ้เป็ นจานวนเต็ม



การแปลงตัวเลขให ้เป็ นคาอ่าน เช่น หนึง่ ร ้อยบาทถ ้วน ฯลฯ เพือ
่ ใช ้พิมพ์ใบเสนอราคาหรือเช็ค

้ ง
่ ั จ ัดการก ับต ัวอ ักษร
การใชฟ
ั ก์ชน



การเปลีย
่ นรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เช่น เปลีย
่ นเป็ นตัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือตัวใหญ่เพียงตัวแรก
เท่านัน
้
่ มข ้อความแต่ละเซลให ้เป็ นเซลเดียว
การเชือ



การดึงตัวอักษรด ้านซ ้าย กลาง ขวา ออกมาเป็ นอีกคอลัมน์



การค ้นหาตัวอักษรในข ้อความอืน
่



การนับความยาวของตัวอักษร เช่น การตรวจหาว่ามีการป้ อนรหัสสินค ้าไม่ครบตามจานวนหลักที่
กาหนดไว ้หรือไม่ ฯลฯ



การกระจายข ้อมูลที่ Import เข ้ามาแล ้วรวมอยูใ่ นเซลเดียว ให ้กระจายออกเป็ นแต่ละคอลัมน์อย่าง
ถูกต ้อง

้ ูตรและฟังก์ชน
่ ั Look Up ขนสู
การใชส
ั้ ง


่ Windows ที่
เทคนิคการสร ้างสูตร Lookup แบบ Match Multiple Criteria เช่น การค ้นหาสินค ้าชือ
่ Somchai ว่ามียอดการสัง่ ซือ
้ เป็ นเท่าใด ซึง่ ปกติหากใช ้ VLOOKUP แบบปกติจะไม่
เป็ นของลูกค ้าชือ
สามารถ Match ทัง้ 2 ค่าพร ้อมกันได ้



การ Lookup แบบค ้นหาข ้อมูลทีต
่ รงกันระหว่าง Row และ Column ในลักษณะเป็ นตาราง Matrix



การ Lookup ข ้อมูลของตารางข ้ามชีตแบบ Dynamic
การแก ้ข ้อจากัดของการใช ้ VLOOKUP ทีไ่ ม่สามารถดึงข ้อมูลจากด ้านขวาได ้




การสร ้าง Relational Droplist เช่น หากมีการสร ้าง Droplist 2 ตัว เพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้งานเลือกค่า ซึง่
่ จังหวัดให ้เลือก และ Droplist ตัวที่ 2 เป็ น Zipcode ของจังหวัด การ
Droplist ตัวแรกแสดงรายชือ
่ จังหวัดกรุงเทพฯ แล ้ว Droplist ตัวที่ 2 จะต ้องปรากฏ
สร ้าง Relational Droplist นัน
้ หากเลือกชือ
เฉพาะ zipcode ของจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านัน
้ คือจะต ้องสัมพันธ์กน
ั
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การใชง้ าน Name ในสูตร



การสร ้าง Name เพือ
่ ให ้สูตรเข ้าใจง่าย
Scope ของการใช ้งาน Name ทีจ
่ ะมีผลต่อการมองเห็น Name ในสูตร



การสร ้าง Name แบบ Formula เพือ
่ ให ้ผลของ Name เปลีย
่ นไปตามผลของการคานวณ



การลิงก์ Name ข ้ามไฟล์



การสร ้าง Name แบบ Dynamic Range เพือ
่ ให ้ Range เกิดความยืดหยุน
่

การสร้างสูตรแบบ Array



ลดการเขียนเซล 1000 สูตร เหลือเพียงสูตรเดียวด ้วยการเขียนสูตรแบบ Array
เทคนิคการ Tracking ค่าของเซลทีเ่ ป็ นสูตรแบบ Array ซึง่ ปกติจะเข ้าใจค่อนข ้างลาบาก



การแก ้ปั ญหาของของการบวกตัวเลขหลายๆ เซล เช่น การหาผลรวมของ Total หลายๆ ค่า แบบนี้
คือ
=A10+A20+A30+A40+A50+A60+A70+A80+A90+A100+A110+A110+A120+A130+A140
+A150+A160+A170+.... ซึง่ คุณจะติดข ้อจากัดทีอ
่ าจจะไม่สามารถพิมพ์ได ้จนจบตามต ้องการ ซึง่
โดยส่วนมากแล ้วผู ้ใช ้ส่วนใหญ่มักจะพักค่าไว ้ก่อนแล ้วบวกต่ออีกทีหนึง่ แต่หากคุณเข ้าใจวิธก
ี ารใช ้
้ ๆ เพียงสูตรเดียวเท่านัน
งาน Array แล ้วปั ญหานีจ
้ ะเขียนสัน
้



การแก ้ปั ญหาของการ Sum ค่าทีม
่ บ
ี างเซล Error แล ้วให ้สามารถข ้ามเซลที่ Error ไปได ้ โดยเฉพาะ
การหารทีม
่ ต
ี วั หารเป็ น 0 คุณจะได ้เรียนรู ้วิธก
ี ารเขียนสูตรแบบข ้ามเซลที่ Error ไป โดยไม่จาเป็ นต ้อง
เขียน IF เช็คทุกค่าทีจ
่ ะ Sum
ั่ Round มาปั ดค่าของแต่ละเซลก่อน
การรวมตัวเลขแบบปั ดเศษในคราวเดียว โดยไม่ต ้องใช ้ฟั งก์ชน
ทาให ้ประหยัดเวลาได ้อย่างมากทีเดียว




การแก ้ปั ญหาของการเขียนสูตร SumIF หรือ CountIF ทีไ่ ม่สามารถสร ้างหลายเงือ
่ นไขได ้ โดยสูตร
แบบ Array

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ



ผู ้ทีใ่ ช ้งาน Excel เกีย
่ วกับการสร ้างสูตรต่างๆ โดยเฉพาะ
ั่ ต่างๆ ของ Excel ในระดับลึก
ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้การใช ้งานฟั งก์ชน
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