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หลกัสตูร Using Advanced Function  & Formulas 

ระยะเวลาอบรม 

2 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

แนะน าหลกัสตูร 

ในการท างาน Excel ใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพนัน้ การเขา้ใจวธิกีารใชฟั้งกช์ัน่และสตูรตา่งๆ ใน 
Excel อย่างถกูตอ้ง จะมสีว่นชว่ยลดเวลาในการท างานเป็นอยา่งมาก เพราะฟังกช์ัน่คอืสตูรส าเร็จรูปทีถ่กูเขยีน

โปรแกรมมาแลว้เพยีงแตผู่ใ้ชป้้อนคา่เขา้ไปเทา่นัน้ 

โปรแกรม Excel มฟัีงกช์ัน่มากมายเป็นรอ้ยฟังกช์ัน่ แตผู่ใ้ชส้ว่นใหญใ่ชเ้ป็นไมถ่งึ 10 ฟังกช์ัน่ เชน่ เมือ่สรา้ง

สตูรแลว้เซลเกดิ #DIV/0 ขึน้มา ก็ไมรู่ว้า่จะแกอ้ยา่งไร ผลก็คอืงานเกดิความลา่ชา้และเสยีเวลาเป็นอยา่งมาก 
หลายคนอยากจะเรยีนรูว้ธิกีารใชง้านฟังกช์ัน่หรอืรูแ้ลว้แตก็่ไม่รูว้า่จะน าไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งไร 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 เรยีนรูก้ารใชง้านฟังกช์ัน่ตา่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ่การใชง้านในทางธุรกจิ 

 เรยีนรูเ้ทคนคิการใชง้านฟังกช์ัน่ตา่งๆ  

 เรยีนรูก้ารใชง้านฟังกช์ัน่ขัน้สงูทีจ่ะชว่ยแกปั้ญหาในงานทีซ่บัซอ้น 

 เพิม่ทกัษะการใชง้าน Excel จากผูใ้ชร้ะดบัเบือ้งตน้สูผู่ใ้ชง้านขัน้สงู 

เนือ้หาการอบรม 

การใชง้านฟงักช์ ัน่จดัการขอ้มูลในเชงิเปรยีบเทยีบ  

 การเปรยีบเทยีบคา่ของเซลในรูปแบบตา่งๆ เชน่ การคดิคา่ Commission แบบมเีงือ่นไข ฯลฯ  

 การแกปั้ญหาของการเขยีน IF ซอ้นหลายระดับ  

 การหาผลรวมหรอืนับจ านวนแบบมเีงือ่นไข เชน่ การรวมหายอดขายของลกูคา้บางรายทีต่อ้งการ ฯลฯ  

การใชง้านฟงักช์ ัน่จดัการกบัขอ้มูลประเภทวนัทีแ่ละเวลา  

 การแสดงวนัทีแ่ละเวลาปัจจุบนัในรายงาน  

 การหาวา่ลกูคา้รายใดที ่Overdue หรอืนับจ านวนวนัของ Overdue ฯลฯ  

 การหาจ านวนปี เดอืน วนั ของการท างานของพนักงานวา่ท างานมากีปี่ กีเ่ดอืน กีว่นั  

 การบวกจ านวนปี หรอืเดอืน หรอืวนั เขา้ไปในวนัที ่เชน่ การหาจ านวนวนัทีส่นิคา้หมดรับประกนั 5 ปี 

หรอื 3 เดอืน วา่จะตรงกบัวนัใด ฯลฯ  

 การค านวณหาจ านวนเวลา เชน่ การคดิจ านวนเวลาของ Overtime หรอืการคดิคา่จอดรถ ฯลฯ  

การฟงักช์ ัน่แสดงขอ้มูลของเซลในลกัษณะตา่งๆ  

 เทคนคิการตรวจหา Error ในเวริก์ชตีอย่างรวดเร็ว  

 ปัญหาของ Error ตา่งๆ ในสตูรทีจ่ะตอ้งพบ เชน่ #VALUE!, #NAME?, #DIV/0!, #REF และวธิกีาร

แกไ้ข  

 การป้องกนัสตูรทีแ่สดง #DIV/0! ใหแ้สดงเป็นคา่อืน่แทน  

 การตรวจสอบวา่เซลทีแ่สดงเป็นตวัเลขหรอืตัวอักษร เชน่ '1000 คอืตัวอักษร จะท าใหไ้มส่ามารถ

ค านวณได ้มักจะเกดิจากการ import ขอ้มลูเขา้มา  

 การแปลงคา่ของเซลทีเ่ป็น Text ใหเ้ป็นตวัเลข เพือ่แกปั้ญหาใหส้ามารถค านวณได ้ 
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การใชฟ้งักช์ ัน่ดงึขอ้มูลขา้มชตีหรอืขา้มไฟล ์ 

 การใชง้าน Lookup, Vlookup, Hlookup  

 การออกแบบตารางส าหรับ LOOKUP ขอ้มลูขา้มชตีหรอืขา้มไฟล ์ 

 เทคนคิการแกปั้ญหาของการเกดิ #N/A  

การใชง้านฟงักช์ ัน่จดัการกบัตวัเลข  

 การปัดเศษของตัวเลขในลักษณะตา่งๆ เชน่ การปัดเศษทิง้ทัง้หมด การปัดเศษขึน้ทัง้หมด หรอืการปัด

เศษโดยใช ้5 เป็นเกณฑ ์หรอืปัดใหใ้กลเ้คยีงกับคา่ทีต่อ้งการ หรอืการตัง้ราคาสนิคา้ใหล้งทา้ยดว้ย 0 
เชน่ 3,487 บาท ใหแ้สดงเป้น 3,500 ฯลฯ  

 การปัดตวัเลขใหเ้ป็นจ านวนเต็ม  

 การแปลงตัวเลขใหเ้ป็นค าอา่น เชน่ หนึง่รอ้ยบาทถว้น ฯลฯ  เพือ่ใชพ้มิพใ์บเสนอราคาหรอืเช็ค  

การใชฟ้งักช์ ัน่จดัการกบัตวัอกัษร 

 การเปลีย่นรูปแบบตัวอักษรในลกัษณะตา่งๆ เชน่ เปลีย่นเป็นตวัเล็ก ตวัใหญ ่หรอืตวัใหญเ่พยีงตวัแรก

เทา่นัน้  

 การเชือ่มขอ้ความแตล่ะเซลใหเ้ป็นเซลเดยีว  

 การดงึตัวอักษรดา้นซา้ย กลาง ขวา ออกมาเป็นอกีคอลมัน์  

 การคน้หาตวัอกัษรในขอ้ความอืน่  

 การนับความยาวของตัวอักษร เชน่ การตรวจหาวา่มกีารป้อนรหัสสนิคา้ไม่ครบตามจ านวนหลักที่

ก าหนดไวห้รอืไม ่ฯลฯ  

 การกระจายขอ้มลูที ่Import เขา้มาแลว้รวมอยูใ่นเซลเดยีว ใหก้ระจายออกเป็นแตล่ะคอลมันอ์ยา่ง

ถกูตอ้ง  

การใชสู้ตรและฟงักช์ ัน่ Look Up ข ัน้สงู 

 เทคนคิการสรา้งสตูร Lookup แบบ Match Multiple Criteria เชน่ การคน้หาสนิคา้ชือ่ Windows ที่

เป็นของลกูคา้ชือ่ Somchai วา่มยีอดการสัง่ซือ้เป็นเทา่ใด ซึง่ปกตหิากใช ้VLOOKUP แบบปกตจิะไม่
สามารถ Match ทัง้ 2 คา่พรอ้มกนัได ้

 การ Lookup แบบคน้หาขอ้มูลทีต่รงกนัระหวา่ง Row และ Column ในลกัษณะเป็นตาราง Matrix 

 การ Lookup ขอ้มลูของตารางขา้มชตีแบบ Dynamic 

 การแกข้อ้จ ากดัของการใช ้VLOOKUP ทีไ่มส่ามารถดงึขอ้มลูจากดา้นขวาได ้

 การสรา้ง Relational Droplist เชน่ หากมกีารสรา้ง Droplist 2 ตวั เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกคา่ ซึง่ 

Droplist ตวัแรกแสดงรายชือ่จังหวดัใหเ้ลอืก และ Droplist ตวัที ่2 เป็น Zipcode ของจังหวัด การ
สรา้ง Relational Droplist นัน้ หากเลอืกชือ่จังหวดักรุงเทพฯ แลว้ Droplist ตวัที ่2 จะตอ้งปรากฏ

เฉพาะ zipcode ของจังหวัดกรุงเทพฯ เทา่นัน้ คอืจะตอ้งสมัพันธก์นั 

การใชง้าน Name ในสตูร 

 การสรา้ง Name เพือ่ใหส้ตูรเขา้ใจงา่ย 

 Scope ของการใชง้าน Name ทีจ่ะมผีลตอ่การมองเห็น Name ในสตูร 

 การสรา้ง Name แบบ Formula เพือ่ใหผ้ลของ Name เปลีย่นไปตามผลของการค านวณ 

 การลงิก ์Name ขา้มไฟล ์ 

 การสรา้ง Name แบบ Dynamic Range เพือ่ให ้Range เกดิความยดืหยุน่ 

การสรา้งสตูรแบบ Array 

 ลดการเขยีนเซล 1000 สตูร เหลอืเพยีงสตูรเดยีวดว้ยการเขยีนสตูรแบบ Array 

 เทคนคิการ Tracking คา่ของเซลทีเ่ป็นสตูรแบบ Array ซึง่ปกตจิะเขา้ใจคอ่นขา้งล าบาก 

 การแกปั้ญหาของของการบวกตวัเลขหลายๆ เซล เชน่ การหาผลรวมของ Total หลายๆ คา่ แบบนี ้

คอื 
=A10+A20+A30+A40+A50+A60+A70+A80+A90+A100+A110+A110+A120+A130+A140

+A150+A160+A170+.... ซึง่คณุจะตดิขอ้จ ากดัทีอ่าจจะไม่สามารถพมิพไ์ดจ้นจบตามตอ้งการ ซึง่
โดยสว่นมากแลว้ผูใ้ชส้ว่นใหญ่มักจะพักคา่ไวก้อ่นแลว้บวกตอ่อกีทหีนึง่ แตห่ากคณุเขา้ใจวธิกีารใช ้

งาน Array แลว้ปัญหานีจ้ะเขยีนสัน้ๆ เพยีงสตูรเดยีวเทา่นัน้ 
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 การแกปั้ญหาของการ Sum คา่ทีม่บีางเซล Error แลว้ใหส้ามารถขา้มเซลที ่Error ไปได ้โดยเฉพาะ
การหารทีม่ตีวัหารเป็น 0 คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเขยีนสตูรแบบขา้มเซลที ่Error ไป โดยไมจ่ าเป็นตอ้ง

เขยีน IF เชค็ทกุคา่ทีจ่ะ Sum 

 การรวมตัวเลขแบบปัดเศษในคราวเดยีว โดยไม่ตอ้งใชฟั้งกช์ัน่ Round มาปัดคา่ของแตล่ะเซลกอ่น 

ท าใหป้ระหยัดเวลาไดอ้ย่างมากทเีดยีว 

 การแกปั้ญหาของการเขยีนสตูร SumIF หรอื CountIF ทีไ่มส่ามารถสรา้งหลายเงือ่นไขได ้โดยสตูร

แบบ Array 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูท้ีใ่ชง้าน Excel เกีย่วกบัการสรา้งสตูรตา่งๆ โดยเฉพาะ  

 ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารใชง้านฟังกช์ัน่ตา่งๆ ของ Excel ในระดับลกึ  


