Excel Advanced-1 Course Outline บรรยายละเอียด
เรามอบซีดี ชุดเดชคัมภีร๑ธรรมดา-ภาค1 เป็นซีดี รวมเนือ้ หา Excel ทั้งภาพและเสียง บรรยายโดย Bigcat9 ที่ทํานควร
ทราบกวํา 100 เรื่อง ให๎แกํผเู๎ ข๎ารับการอบรม ทุกทําน ฟรี!! (ไมํมีจาหนําย เราแจกฟรี เฉพาะผู๎ที่เข๎าเรียนเทํานั้น)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สาคัญมากในการเรียนรู๎ Excel ในระดับ Advanced ผู๎เรียนจาเป็นต๎องมีความรู๎ระดับนี้และ
ทาได๎เป็นเรื่องปกติกํอนที่ จะนาไปสูํการเรียนรู๎ในระดับสลับซับซ๎อนตํอไป หลักสูตรนีเ้ หมาะกับ ผูเ๎ รียนทีม่ ีทักษะ มี
พื้นฐานการใช๎ Excel อยูํบ๎างแล๎ว เชํนใช๎ Excel อยูํเป็นประจา ใช๎ฟังก๑ชั่นพื้นฐาน เชํน รู๎จัก เข๎าใจ การ บวก ลบ คูณหาร
,การ SUM ,ทาสี ,ตีเส๎น, ลบแถว, เพิ่มแถว, ลบคอลัมน๑, เพิ่มคอลัมน๑, ซํอนแถว ,ซํอนคอลัมน๑, ลบชีท, เพิ่มชีท, Saveได๎
,Save as เป็น, Copy ได๎, รู๎ตาแหนํงบนคีย๑บอร๑ด (แป้นพิมพ๑) พิมพ๑ได๎ ไมํจาเป็นต๎องพิมพ๑สมั ผัสได๎ ขอให๎รู๎ตาแหนํงบน
แป้นคีย๑บอร๑ดที่ใช๎ประจา ไมํถึงกับต๎องดีเลิศ เป็นผู๎ทตี่ ๎องการพัฒนาการใช๎ Excel ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้นไป ใน
ระดับที่สูงกวําระดับพื้นฐาน ต๎องการเรียนรู๎เทคนิคตํางๆที่ชํวยให๎ทางานได๎อยํางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเรียนรู๎ ฟังก๑ชั่น
สาคัญๆที่จะนาไปสูํการใช๎ Excel ในระดับสลับซับซ๎อนตํอๆไป เชํน VLOOKUP , IF ,SUMIF, COUNTIF, การใช๎
PivotTable, DATEDIF,LEFT,RIGHT,MID, การปัดเศษทศนิยมตํางๆ ด๎วยฟังก๑ชั่น ROUND, ROUNDUP,
ROUNDDOWN และ รวมถึงต๎องการเรียนรู๎พื้นฐานการใช๎ Macro อยํางถูกต๎อง

รายละเอียด Course Outline
1.)Shortcut ที่สาคัญและจาเป็นในการใช้งาน Excel
Shortcut นั้นเป็นสิ่งจาเป็นในการใช๎งาน Excel เป็นอยํางยิ่ง การใช๎ Shortcut ในที่นี้หมายถึงการใช๎ปมุ่ ในแป้นคีย๑บอร๑ด
แทนเม๎าส๑ในเรื่องทีต่ ๎องใช๎บอํ ยๆ หลายๆทํานอาจเคยใช๎ และบางทํานอาจจะยังไมํเคยใช๎ ก็มาลองเรียนรู๎และใช๎กันดู ใน
เมนูที่ใช๎บํอยๆ ในการทางาน เชํน Copy (Ctrl+C), Cut (Ctrl + X) , Save (Ctrl + S), Save as (Alt แล๎ว F แล๎ว A),
Undo (Ctrl + Z) , Redo(Ctrl + Y) , Find(Ctrl + F) , Replace (Ctrl + H) เป็นต๎น

2.) ทบทวนการใช้ Paste Special
Paste Special คือการวางหลังจาก Copy ไปแล๎วในแบบพิเศษอื่นๆ เชํน
Values การวางแบบคําอยํางเดียวไมํเอาสูตร ไมํเอาสี ไมํเอารูปแบบอื่นๆไปวางด๎วย

Formulas เป็นการวางสูตรอยํางเดียว ไมํเอาสี ไมํเอาคําใดๆ ไมํเอารูปแบบอื่นๆไปวางด๎วย
Formats เป็นการวางเฉพาะรูปแบบอยํางเดียว ไมํเอาคํา ไมํเอาสูตร ไปด๎วย
Column widths เป็นการวางเฉพาะความกว๎าง-แคบของคอลัมน๑จากต๎นทาง
Skip blanks เป็นการวางโดยไมํเอาเซลล๑วําง ไปวางทับข๎อมูลที่ปลายทาง

3.) เทคนิคการใช้ Shortcut ใน Paste Special
เนื่องจาก Paste Special นั้นใช๎บํอยมากในการใช๎งาน Excel การใช๎ Shortcut ใน Paste Special ยํอมชํวยให๎ลดเวลา
ลงได๎มากและ เทคนิคนี้จะชํวยให๎การใช๎ Excel ดูไหลลืน่ ออกไปอยํางนําทึ่ง!!

4.) เทคนิคการ Insert Worksheet จานวนมากๆอยํางรวดเร็ว ปกติเราแทรกชีทกันบํอยๆ ทาไงดีให๎แทรกได๎เร็วๆและ
เยอะๆ
5.) เทคนิคการลบ Worksheet จานวนมากๆอยํางรวดเร็ว อันนี้ก็ดีใช๎บํอย มาเรียนรู๎กันไมํยากเลยแตํดี
6.)เทคนิคการ Cloning Worksheet แทนการใช๎ Move or copy อยํางรวดเร็ว อันนีก้ ็แจ๐ว รู๎ไว๎แล๎วดีแนํ
7.) การป้องกัน Worksheet ไมํให๎คนอื่นแก๎ไขข๎อมูลในชีททั้งหมด และยอมให๎แก๎ไขได๎บางสํวน เขาทากันอยํางไร
8.) การใส่ Password ในการเปิดไฟล์ เพื่อให๎ไฟล๑นั้นเปิดเข๎าไปใช๎งานไมํได๎ หากไมํทราบ Password และการใสํ
Password ประเภท Read only คือเปิดได๎ อํานได๎ ทางานได๎แตํ Save ทับไฟล๑เดิมไมํได๎ Excel จะบังคับให๎ Save ในชื่อ
ใหมํ เขาทากันอยํางไร เรื่องเหลํานี้เป็นเรื่องงํายๆ ใกล๎ๆตัว แตํทํานเชื่อหรือไมํวํา ใน 10 คนมีมากกวํา 7 คนทีไ่ มํทราบวิธี
แม๎วําเป็นเรื่องงํายๆ หากไมํนามาพูดคุยมาอธิบาย ก็ไมํได๎แล๎วลํะ : )
9.)เทคนิคการสร้างกราฟอย่างรวดเร็ว เร็วจริงๆนะ รูไ๎ ว๎ไมํเสียหลาย รู๎แล๎วดี มารูก๎ ันเถอะ
10.) การตั้งชื่อช่วงเซลล์ เขาตั้งชื่อชํวงเซลล๑ไปเพื่ออะไร และตั้งกันอยํางไร

11.) การใช้ Data Validation List การสร๎างลิสท๑ไว๎ใช๎งาน เพื่อป้องกันการคีย๑ผดิ พลาด Excel จะบังคับให๎คียเ๑ ฉพาะ
รายการที่อยูํใน List เทํานั้น การสร๎างลิสท๑ลักษณะนี้ทาได๎หลายๆวิธี เชํน สร๎างลิสท๑จากฐานข๎อมูลทีม่ ีอยูํแล๎ว หรือการ
คีย๑ลิสท๑รายการฝังลงไปใน Data Validation ได๎เลยเป็นต๎น
12.) การป้องกันการคีย์ซา้ หากไมํต๎องการให๎มีการคีย๑คําใดๆซ้าในชุดข๎อมูล เขาทากันอยํางไร
13.) การใช้ Data Text to Columns ในการใช๎งาน Excel เรื่องเหลํานี้ใช๎บํอย เชํนการแยก ชื่อ นามสกุล ออกจากกัน
ไว๎คนละคอลัมน๑ โดยไมํต๎องเขียนสูตร , การแยกคาใดๆ หรืออักขระใดๆจากสะพานในการแยกเดียวกัน เชํน แยกจาก
เครื่องหมาย X หรือ ตัวอักษร อักขระใดๆ รวมทั้ง ตัวอยํางการแยกชื่อออกจาก Email เดียวกันทีช่ ื่อมากเป็นร๎อยๆชื่อ จะ
แยกชื่อเหลํานั้นออกมาได๎ใน 1 นาที เขาทากันอยํางไร : )

14.) การใช้ Conditional Formatting ในการกาหนดรูปแบบอยํางมีเงื่อนไข เชํน ให๎เกรด F ขึ้นสีแดง เกรด A ขึ้นสีเขียว
อัตโนมัติ การสร๎างไฟเขียว ไฟแดง การสร๎าง Data Bars เรื่องเหลํานี้ บางเรื่องทาได๎งํายๆด๎วย Options หรืออาจะ
เรียกวํา Build in ที่ Excel มีไว๎ให๎แล๎ว แคํรู๎วาํ จะต๎องไปกดปุม่ ไหน อยํางไร เทํานั้นเอง ไมํต๎องเขียนสูตรให๎ซบั ซ๎อน หรือ
จะเขียนสูตรลงไปเพื่อบังคับให๎เป็นไปตามเงื่อนไขที่สลับซับซ๎อนมากขึ้นก็ทาได๎เชํนกัน
15.) ทบทวนการใช้ Cell Reference
ทํานคงเคยเห็นเขาเขียนสูตรแคํเซลล๑เดียว แล๎ว Copy สูตรนั้นไปทั้งกระดานได๎เลย โดยไมํผดิ พลาด หากสังเกตมักจะมี
เครื่องหมาย $ อยูํในสูตรนัน้ ๆด๎วย เขาใสํเจ๎าเครื่องหมาย ดอลลําร๑ ($) ไว๎ทาไม
-- พื้นฐานสาคัญในการใช๎งาน Excel ที่สลับซับซ๎อนขึ้นไปคือการใช๎ $ ในการอ๎างอิงเซลล๑ , อ๎างอิงตาแหนํง จุดประสงค๑
ของการใช๎ $ มาล็อกเซลล๑ ล็อกตาแหนํง หรือล็อกพื้นที่ ก็เพื่อที่จะใช๎มันซ้านั่นเอง หลักการจาคือเราล็อกมันไว๎ เพราะเรา
จะใช๎มันซ้า ถ๎าเราจะใช๎มันซ้าเราก็ต๎องล็อกมันไว๎ หลักมีแคํนี้แหละ การล็อกยังแบํงเป็น
1.ล็อกทั้งเซลล๑ หรือทั้งพื้นที่ เชํน $B$1 หรือ $B$2:$D$30 หมายถึงเราจะใช๎ เซลล๑ B1 หรือพื้นที่ B2:D30 ซ้าตลอดกาล
2.ล็อกเฉพาะแถวนั้น เชํน B$3 หมายถึงเราจะใช๎ เฉพาะแถวนั้น ในที่นี้คือแถวที่ 3 ซ้าตลอดกาล
3.ล็อกเฉพาะคอลัมน๑ เชํน $B3 หมายถึงเราจะใช๎ เฉพาะคอลัมน๑นั้น ในที่นี้คือ คอลัมน๑ B ซ้าตลอดกาล
เรื่องการใช๎เจ๎า $ นี้นําจะเป็นเรื่องสาคัญอันดับต๎นๆของการใช๎ Excel ในระดับสลับซับซ๎อนขึ้นไปเลยก็วาํ ได๎ : )

16.)การบันทึกการทางานด้วย Macro อยํางงํายๆเบื้องต๎น
Macro เป็นการบันทึกสิ่งทีท่ าไปซ้าๆ โดยการกดปุ่มคาสั่งเพียงครั้งเดียว การบันทึกสามารถใช๎บันทึกรํวมกับการเขียน
สูตร เขียนฟังก๑ชั่นตํางๆได๎ เหมือนกับการทางานแบบปกติทุกประการ Macro เป็นการทางานผําน Application ประการ
หนึ่งโดยยึดหลักจากภาษา Visual Basic ซึ่งเรามักจะคุน๎ เคยกับคาวํา VBA บน Macro ซึ่งมาจาก Visual Basic
Application การบันทึก Macro หรือการใช๎ Macro มาชํวยในการทางานที่ซ้าๆ ในรูปแบบ วงจร หรือแทร็กเดิมๆนั้นผู๎
บันทึก Macro อาจจะไมํมีความจาเป็นต๎องเรียนรูภ๎ าษา Visual Basic หรือไมํจาเป็นต๎องรู๎เรื่อง VBA เลยก็ได๎ โดย
Excel จะทาการแปลงคําทีบ่ ันทึกเป็นภาษาที่ทาง Excel รู๎จักและคงรูปของ Visual Basic ไว๎ให๎โดยอัตโนมัติ
แม๎วํา การบันทึกด๎วย Macro ตรงๆ ยังคงมีข๎อจากัดหลายๆประการเชํนไมํสามารถทาให๎ Macro วนลูปได๎โดยอัตโนมัติ
เป็นต๎น ซึ่งหลักการและข๎อจากัดตํางๆ ต๎องใช๎ VBA เขียนขึ้น เพื่อไปชํวยแก๎ปญ
ั หาเหลํานั้น อยํางไรก็ตาม ในเนือ้ งาน
พื้นฐานยังสามารถใช๎ Macro มาชํวยในการทางานให๎เกิดประสิทธิภาพได๎มากมาย อยํางไมํนําเชื่อชํวยลดเวลา และ
ข๎อผิดพลาดที่อันอาจจะเกิดจากการทางานซ้าๆในรูปแบบเดิมได๎ Macro จะจดจาสิง่ ที่บันทึกลงไปได๎อยํางไมํผดิ พลาด
และสามารถนากลับมาใช๎งานได๎เหมือนเดิมทุกๆครั้ง เหมือนการเลํนเทปที่บันทึกไว๎ หรือการเลํนแผํนเสียง แผํนดิสก๑ แผํน
ซีดี แผํนดีวีดแี ละอื่นๆ ที่ถูกบันทึกไว๎แล๎วนั่นเอง
ในการบรรยายหลักสูตรนี้ เป็นการแนะนาการใช๎ Macro ฉบับบันทึกยํอ สั้นๆ ที่รวบรวมใจความสาคัญๆที่มือใหมํๆควร
ทราบ รวมทั้งตัวอยําง และคาอธิบายสั้นๆ ในการทดลองรัน Macro สาหรับผู๎เริ่มต๎น คาอธิบายและตัวอยําง เป็นพื้นฐาน
สาคัญสามารถนาไปใช๎ในการเรียนรู๎ การใช๎ Macro ในระดับที่ลึกๆตํอไป รวมทั้ง การนา Developer ขึ้นมาใช๎งาน และ
ใช๎ Developer ในการสร๎างปุ่มลัดให๎ Macro
** การ Save ไฟล๑ ทีม่ ี Macro ไมํสามารถ Save ด๎วย Type แบบปกติได๎ **
ให๎ทาแบบนี้ File -> Save As ที่ Save as type เลือกเป็น Excel Macro-Enabled Workbook
การใช้ฟังก์ชั่น ที่สาคัญและจาเป็น
17.) VLOOKUP
หากไมํนบั ฟังก๑ชั่นประเภท SUM แล๎ว VLOOKUP นําจะถูกจัดเป็นฟังก์ชั่นมหาชน อันดับแรกที่ใช๎ในการทางานจริงใน
ระดับคนทางานต๎องใช๎ หรือระดับที่สูงกวําระดับพื้นฐานทั่วๆไป ถึงกับมีการกลําวกันวําหากโลกนี้ หรือโลกของ Excel ไมํ
มี VLOOKUP แล๎วเราจะทาอยํางไรกันดี

Can you imagine what our life would be like without VLOOKUP? ประมาณ

วํา ถึงกับชีวติ เปลี่ยน!! ถ๎า Excel ไมํมี VLOOKUP ให๎ชาวโลกได๎ใช๎กัน แสดงถึงความสาคัญและการถูกเลือกใช๎บํอย
มากๆ จนถึงมากที่สดุ ฟังก๑ชนั่ หนึ่ง (แตํถ๎าทํานรู๎ลึกระดับเซียนเรียกพี่ ผีเรียกพํอ / เซียนเรียกพี่ ผีเรียกเจ๏ ทํานไมํใช๎
VLOOKUP ก็ได๎นะ เลี่ยงไปใช๎ Arrayแทนก็ทาได๎ แตํคนที่จะเข๎าในระดับนั้นมันมีน๎อยนํะสิ!! อยากรู๎ลึกเรื่อง Array แวะ
มาคุยกับ Bigcat9 สิครับ  เรามีคอร๑สสุดยอดเซียน Array บรรยายให๎เฉพาะคนที่เกํงๆแล๎วเทํานั้น มือใหมํไมํรบั เรียน
ไปก็เข๎าใจยาก ลาบากทั้งผู๎เรียนผู๎สอน กลายเป็นเสียตังค๑เรียนฟรีนะขอบอก)
แล๎วเจ๎า VLOOKUP เขามีไว๎ใช๎ทาอะไรมั่งเนี่ย...เยอะแยะสาธยายไมํหมด...หลักๆเลยคือการ Matching หรือพูดภาษา
บ๎านๆคือการดึงข๎อมูลมาหา-มาชนกัน ของข๎อมูลตั้งแตํ 2 ชุดข๎อมูลขึ้นไปนั่นเองเชํน ทํานมีตารางรหัสพนักงาน และ
รายชื่อเป็นร๎อยๆพันๆชื่อในฐานข๎อมูล ทํานต๎องการดึงรายชื่อพนักงานบางสํวน จากรหัสพนักงานมาแสดง ตามภาพ
ด๎านลําง ลักษณะนี้แหละที่ใช๎ VLOOKUP ดึงมาได๎เลย

หรือทานองเดียวกัน ทํานมีฐานข๎อมูลรหัสสินค๎าและจานวน เป็นร๎อยๆพันๆรหัส หรือมากกวํานั้นก็ยํอมได๎ ทํานต๎องการ
จะดึงจานวนสินค๎าตามรหัสสินค๎าบางจานวนมาแสดง ตามภาพด๎านลําง ลักษณะนี้แล ที่ทํานใช๎ VLOOKUP เขียน
สูตรดึงข๎อมูลระดับหมื่นแถวออกมาได๎ใน เวลาไมํเกิน ครึ่งนาที

หรือแม๎แตํการค๎นหาตาแหนํง – แผนก – เงินเดือนจากฐานข๎อมูลของพนักงานให๎ออกมาแสดงก็ล๎วนต๎องอาศัย

VLOOKUP ทั้งสิ้น และ VLOOKUP นั้นไมํเพียงแตํจะดึงข๎อมูลใน Worksheet เดียวกันแล๎ว ยังสามารถใช๎ดึงข๎อมูล
ข๎าม Worksheet กันได๎ รวมไปถึงข๎อมูลข๎ามไฟล๑ด๎วย โดยใช๎หลักและวิธีการเหมือนกันทุกประการ

18.) IF ชั้นเดียว และ IF ซ้อน IF
หากให๎จัดลาดับความสาคัญของฟังก๑ชั่น Bigcat9 ยกให๎ฟังก๑ชั่น IF เป็นฟังก๑ชั่นทีส่ าคัญมากที่สดุ อันดับหนึ่งในใจผมและ
รวมทั้งหนึ่งในใจคุณด๎วย บางทํานอาจจะบอกวําต๎องฟังก๑ชั่น SUM ถ๎าไมํมี SUM ต๎องบวกมือทุกแถวสํงงานเจ๎านายไมํ
ทันแนํ ..มันก็จริงของทําน : ) แตํในระดับสลับซับซ๎อนลงไป IF นี่แลจึงเป็นพระเอก นางเอก ตัวจริงเสียงจริง
ในการใช๎ Array ที่สลับซับซ๎อนหากไมํมี IF แล๎ว Array ชุดนั้น แทบจะไมํมคี ุณคําใดๆให๎โลกได๎จดจา IF เป็นการเขียน
เงื่อนไข และจึงต๎องเขียนเงื่อนไขใน Array ด๎วยวํา ถ๎าใชํอันนี้ให๎เป็นอันนั้น ถ๎าไมํใชํกใ็ ห๎เป็นอีกอัน ทานองนี้ ถ๎าไมํมี IF ไป
บังคับด๎วยเงื่อนไข หรือ ด๎วยสะพานเชื่อมใดๆแล๎ว คุณ Excel อาจจะหมดโอกาสรู๎ถึงสิ่งที่มนุษย๑ต๎องการ และแสดงคําที่
ต๎องการออกได๎ไมํถูกต๎องตามที่ควรจะเป็น หรือผิดพลาดไปคนละเรื่องเลยก็ได๎
ในการบรรยายระดับนี้ทาํ นจะได๎เรียนรูก๎ ารใช๎ IF อยํางถูกต๎อง ทํานจะได๎ลงมือเขียนสูตร IF ด๎วยตนเอง เห็นขั้นตอนการ
ทางานและการให๎ผลของสูตร IF ตามเงื่อนไขที่ให๎ไว๎ โจทย๑ที่ให๎ไปเป็นตัวอยํางงํายๆ แตํเป็นพื้นฐานทีส่ าคัญอยํางยิ่งใน
การเรียนรูแ๎ ละเข๎าใจการใช๎ IF ได๎อยํางงํายๆ เพื่อการนาไปประยุกต๑ใช๎ในระดับที่สลับซับซ๎อนตํอไปได๎เอง อยํางมีหลัก
มีเกณฑ๑ ไมํต๎องมาคอยดาน้าเขียนสูตร อีกตํอไป
ตัวอยํางพื้นฐานงํายๆในการใช๎ IF เชํนโจทย๑กาหนดวํา ถ๎าซื้อสินค๎าตั้งแตํ 100,000 บาทขึ้นไป ลด 10 % ถ๎าซื้อน๎อยกวํา
นั้นลดให๎ 5% ทํานควรเขียนสูตร IF อยํางไร

หรือในโจทย๑ลักษณะเงื่อนไขเดียว ตัวอยํางในการให๎ ผํานไมํผํานในการสอบของนักศึกษาตามคะแนนที่ได๎ เชํน ถ๎าได๎ 50
คะแนนขึ้นไปให๎ผําน ถ๎าน๎อยกวํานั้นให๎ ไมํผาํ น

หรือแม๎แตํโจทย๑ประเภทเรื่องใกล๎ตัวที่พบเห็นจนเจนตาเชํน ให๎แสดงคําโดยคําที่ตดิ ลบไมํต๎องนาออกมาแสดง

ทํานจะได๎เรียนรู๎ การใช๎ IF ซ๎อน IF ในลักษณะการตัดเกรด หรือ IF แบบขั้นบันได เชํน คะแนน 0-49 ได๎ F , 50-59 ได๎ D
, 60-69 ได๎ C , 70-79 ได๎ B , 80 ขึ้นไปได๎ A และรวมไปถึงการใช๎ VLOOKUP แทนการเขียนสูตร IF ซ๎อน IF ในการ
แก๎ปัญหาในลักษณะขั้นบันได ซึ่งวิธีการเหลํานี้สามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ได๎กบั โจทย๑ในชีวิตจริงทีพ่ บเจอกันแทบทุกวัน
เชํน การขึ้นเงินเดือนแบบขัน้ บันได การคิดราคาสินค๎าแบบขั้นบันได การจํายคําคอมมิชชั่น แบบขั้นบันได การจํายคํา
ขนสํงตามระยะทางเป็นขั้นบันได ฯลฯ อีกมากมายสาธยายไมํหมด

19.) SUMIF
หากทํานเจอโจทย๑ลักษณะนี้ควรทาอยํางไร – ข๎อมูลในตารางด๎านซ๎ายเป็นฐานข๎อมูล ตารางด๎านขวา ต๎องการหาจานวน
ตามรายการของ Apple , Banana, Mango, Orange ทํานควรทาอยํางไร ถ๎าข๎อมูลน๎อยๆ อาจจะบวกมือก็เป็นเรื่องทา
ได๎ไมํยาก แตํหากข๎อมูลมีจานวนมากๆ ระดับ ร๎อยแถว พันแถว บวกมือคงไมํไหว โจทย๑ลักษณะนี้ใช๎ SUMIF ไปชํวยได๎

หรือแบบนี้ ตารางด๎านซ๎ายเป็นฐานข๎อมูล ทํานต๎องการทราบวํา แตํละเดือน (Jan-Jun) ขายสินค๎าได๎เงินเทําไหรํ ?
หรือขายสินค๎า แตํละประเภท ( กระเป๋าผ๎า,กระเป๋าหนัง,รองเท๎าหนัง,รองเท๎าผ๎าใบ) ได๎เงินเทําไหรํ ?

หรือแม๎แตํโจทย๑ในลักษณะแนวนอนตามคอลัมน๑ เชํน ภาพด๎านลําง ทํานจะเขียนสูตรหาผลลัพธ๑ของ A หรือ B หรือ C
อยํางไร? โจทย๑ลักษณะนี้ ล๎วนใช๎ SUMIF ไปชํวยได๎ทั้งสิน้

20.) COUNTIF
COUNTIF เป็นฟังก๑ชั่นสาคัญไมํแพ๎ SUMIF ในการใช๎ในชีวิตจริง COUNTIF ชํวยชีวิตเพื่อนมุนษย๑ให๎รอดจากการสํงงาน
ไมํทันมานักตํอนักแล๎ว แม๎แตํการประยุกต๑ใช๎ COUNTIF ก็มีบทบาทมาก สามารถนาไปใช๎ได๎หลากหลาย แตํนนั่ ยังดูไกล
ตัวมากไป มาดู มาเรียนเรื่องงํายๆให๎เข๎าใจกันกํอน มาดูลักษณะของงานทีต่ ๎องใช๎ COUNTIF ไปชํวยเชํน โจทย๑คล๎ายๆ

กับ SUMIF ด๎านบน แตํเปลีย่ นจากหาผลรวมเป็นการนับวําแตํละรายการ (Banana, Mango, Orange, Apple ) มีกี่ครั้ง
คือมีรายการซ้ากันกีค่ รั้งนั่นเอง

หรือแบบนี้ อยากทราบวํา มีคนที่ได๎เกรด A กี่คน ,เกรด B กี่คน,เกรด C กี่คน,เกรด D กี่คน ,เกรด F กี่คน

หรือเรื่องที่ใกล๎ตัวมากขึ้น อยากทราบจานวนพนักงานแตํละแผนกมีกี่คน หรือ มีเพศชายกีค่ น เพศหญิงกี่คน

21.) DATEDIF
เป็นฟังก๑ชั่นที่มีไว๎นับผลตํางเวลาเป็นปี เป็นเดือน เป็นวัน เชํนตัวอยํางที่พบเจอกันจนเป็นปกติคือการนับอายุงาน หรือ
การนับอายุตวั เป็นต๎น เชํนจากตารางด๎านลําง อยากทราบวําพนักงานแตํละคน ( A,B,C,D) มีอายุงานเทําไหรํแล๎ว หรือ
ทํานจะนาไปนับอายุงานของตัวทํานเองก็ได๎ เพื่อตรวจดูวําทํานอยูํกับบริษัทฯ มานานขนาดไหน ถึงเวลาที่ควรหาเจ๎านาย
ใหมํได๎หรือยัง : )

22.) PivotTable
ใครๆก็ใช๎ PivotTable ในการทา Excel ชํวยสรุปผล ทารายงาน หรือจะใช๎เปรียบเทียบข๎อมูลแบบเร็วๆยังไหว แบบคลิก
ปุ๊บให๎ผลปับ๊ เป็นเรื่องใกล๎ตวั ที่ต๎องเรียนรู๎อันดับแรกๆในการใช๎ Excel ทางานของมนุษย๑เงินเดือนเลยลํะ PivotTable นั้น
เจ๐งจริงเป็นสิ่งที่ Excel มีไว๎ให๎ทํานแล๎ว ทํานไมํจาเป็นต๎องดิ้นรนไปใช๎วิธีอื่นๆ หากทํานไมํคิดไปชิงแชมป์โลก หรือเป็น
สุดยอดเซียนขีร่ ุ๎งทะลุเมฆ ชนิดหาตัวจับยาก แนะนาใช๎ PivotTable นี่แหละงําย-เร็วและสะดวกที่สดุ ของทีส่ ุดแล๎วในการ
สรุปรายงานหรือทา Report เปรียบเทียบข๎อมูล ผมเชือ่ วําไมํมวี ิธีใดที่ดีทสี่ ุดสมบูรณ๑แบบที่สดุ เสมอไป วิธกี ารหนึ่ง
อาจจะเหมาะกับสถานการณ๑หนึ่งแตํกบั อีกสถานการณ๑หนึ่งอาจจะใช๎ได๎ไมํดีอยํางที่ควรจะเป็น ไมํวาํ วิธีการใดที่ได๎
ผลลัพธ๑ออกมาถูกต๎องตามที่ต๎องการ โดยไมํเสียเวลามากเกินไป ล๎วนดีทั้งสิ้น

 ในการบรรยายประมาณ 20นาที ทํานจะได๎เรียนรู๎ จากตัวอยําง ตั้งแตํการสร๎าง PivotTable ขึ้นมา ซึ่งก็ไมํยาก
อะไร ของมันมีอยูํแล๎วแคํคลิกเม๎าส๑
 การทา PivotTable ให๎เป็นแบบ Classic Layout – รูป Classic Layout แนะนาให๎ใช๎ มองงําย-สะดวก-แก๎ไขงําย
 อยูํดีๆ PivotTable List หายไปทาอยํางไรถึงกลับมา – ถ๎าอยูํเฉยๆไมํหายแนํ ทํานเผลอไปคลิกปิดเหมือนผมนั่น
แหละ มันก็เลยหายไป : )
 ปกติใน PivotTable มักจะมี Subtotal ขึ้นมาด๎วยเสมอ ดูเกะกะ เข๎าใจรายงานยาก เขาเอามันออกอยํางไร ทา
แบบนี้ได๎เลย 1.คลิกขวาไปที่ Header ของรายการนั้นๆ 2. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Subtotal ออกไป แคํนี้แหละ
 ทํานอาจจะยังไมํทราบวํา การ Sort ใน PivotTable นั้นทาได๎ และทาได๎อยํางงํายๆด๎วยลํะ
 การเปลี่ยนแหลํงข๎อมูล (Change Data Sort) ใน PivotTable นั้นชํวยให๎ทํานไมํต๎องไปสร๎าง PivotTable ใหมํทุก
ครั้งนั่นเอง
 ทํานสร๎าง PivotTable จากฐานข๎อมูลชุดเดียว ทํานสามารถ Copy เจ๎า PivotTable ไปอีกหลายๆอันก็ได๎นะ
 และอื่นๆทีเ่ กี่ยวข๎องกับพื้นฐานการใช๎งานหลักๆของ PivotTable ที่ทํานควรรูค๎ วรทราบในเบื้องต๎น หลังจากนั้น
ทํานต๎องนาไปใช๎ในสนามจริง ฝึกหมุนตารางไปมา อันนั้นแลที่ไมํมีใครสอนใครได๎ดีมากไปกวํา ลงมือลุยเอง หรือ
ทํานต๎องการจะเรียนแบบละเอียดยิบ ทั้งวันเรียน PivotTable คอร๑สเดียว เรื่องอื่นทํานไมํได๎เรียนแนํ และ แบบ
นั้นผมไมํได๎รับบรรยายครับ บรรยายเรื่องเดียวทั้งวัน หากทํานไมํหลับไปกํอน คงเป็นผมที่ไข๎ขนึ้ : )
23.) HLOOKUP
HLOOKUP เหมือน VLOOKUP แทบทุกประการ ตํางกันตรงที่ VLOOKUP อํานจากคอลัมน๑แบบ ซ๎ายไปขวา สํวน
HLOOKUP อํานจากแถวแบบ บนลงลําง หากทํานเข๎าใจ VLOOKUP เจ๎า HLOOKUP ก็ไมํใชํเรื่องใหญํอีกตํอไป เข๎า
ทานองถ๎าอันนั้นได๎ อันนี้ก็ได๎ ถ๎าอันนั้นยังไมํได๎ อันนี้มันก็ยาก นั่นแล โดยปกติในชีวิตจริงมักจะใช๎ VLOOKUP บํอยกวํา
HLOOKUP แตํบางสถานการณ๑ บางฐานข๎อมูลจาเป็นต๎องพึ่ง HLOOKUP ไว๎ชํวยแก๎ปัญหา ดังนั้น แอบๆ รู๎ไว๎ก็ดีนะ : )
24.) LEFT,RIGHT,MID
เป็นคนละฟังก๑ชั่น แตํมักจะต๎องเรียนด๎วยกัน LEFT อันหนึ่ง RIGHT ก็อีกอันหนึ่ง และ MID ก็เป็นอีกฟังก๑ชั่นหนึ่ง แยก
จากกันเป็นเอกเทศ แตํในการเรียนรู๎ มักจะต๎องเรียนไปพร๎อมๆกัน เรียน ซ๎าย (LEFT) ก็ควรเรียนขวา(RIGHT) แถมมีตรง
กลาง(MID) ให๎เรียนรู๎ดว๎ ย เป็นกลุํมฟังก๑ชั่นที่ใช๎แยกคา-ตัดคา-แยกอักขระ-ตัวเลข จากกลุํมข๎อมูลออกมา เพื่อตัดเอาคํา
บางคําทีต่ ๎องการมาใช๎นั่นเอง

25.) ฟังก๑ชั่น UPPER ,LOWER, PROPER
จะเรียกวําเป็นฟังก๑ชั่นแถมก็ได๎ อธิบายประมาณ 5 นาทีจบ
UPPER ใช๎แปลงตัวอักษรให๎กลายเป็นตัวพิมพ๑ใหญํทั้งหมด เชํน BANGKOK หรือ THAILAND
LOWER ใช๎แปลงตัวอักษรให๎กลายเป็นตัวพิมพ๑เล็กทั้งหมด เชํน bangkok หรือ thailand
PROPER ใช๎แปลงตัวอักษรให๎กลายเป็นตัวขึ้นต๎นพิมพ๑ใหญํ ตามด๎วยตัวพิมพ๑เล็ก เชํน It Would Be Nice If We Could
Meet Again.
ใช๎ได๎กบั ตัวอักษรภาษาอังกฤษเทํานั้น ภาษาไทยไมํมีพมิ พ๑เล็ก พิมพ๑ใหญํ นะครับ และทีแ่ นํๆ ไมํสามารถใช๎ได๎กับ
พิมพ๑ตื้น พิมพ๑ลึก พิมพ๑ฐานแซม พิมพ๑หน๎านาง พิมพ๑ฐานบัว พิมพ๑เกศทะลุซมุ๎ ตลอดจน พิมพ๑เมตตามหานิยม ฯลฯ : )
26.) ฟังก์ชั่น ในการปัดเศษ ROUND,ROUNDUP,ROUNDDOWN
ในการปัดเศษหลักๆ ไมํปดั ขึน้ ก็ต๎องปัดลง Excel มีฟังก๑ชั่นในการปัดเศษหลายๆฟังก๑ชั่น รวมทั้งฟังก๑ชั่นประเภทตัด
ตัวเลขออกไปเลยก็มีให๎ใช๎ แตํที่แนะนาแบบ ฉบับเรียนลัดที่เจอกันบํอยๆ แบบเข็มเดียวเอาอยูํ ก็นี่เลย ROUND,
ROUNDUP,ROUNDDOWN
 หากทํานต๎องการปัดเศษที่ เกิน เลข 5 ปัดขึ้น น๎อยกวํา เลข 5 ปัดลง เชํน 23.68 ปัดขึ้น เป็น 24.00 แบบนี้ใช๎
ROUND ไปชํวยได๎เลย
 หากต๎องการปัดขึ้นทุกกรณี ไมํสนใจเลข 5 เลขอะไรปัดขึน้ ลูกเดียว ใช๎ ROUNDUP รับประกันแบบรับรองผลครับ
 ถ๎าเลือกปัดลงทุกกรณี เศษเทําไหรํ ปัดลงหมด ต๎อง ROUNDDOWN รับประกันปัดลงแบบไมํต๎องสอบสวนซ้า
27.) เนื้อหาอื่นๆที่เราบรรยายเพิ่มให๎คือ เทคนิคการใช้แป้นคีย์บอร์ดในการลากคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็วในพริบตา
ที่มักจะเห็นคนทีเ่ ขาใช๎คลํองๆทากัน แบบนั้นแลเขาทากันอยํางไร รวมทัง้ การใช้ IFERROR ไปบังคับคํา ERROR ทุก
กรณี และรวมไปถึงการใช๎ Remove Duplicates ตัดค่าซ้าทิ้งไป โดยปกติเราตั้งใจบรรยายครบทุกเรื่องแบบจัดเต็ม
อยํางไรก็ตาม เราขอสงวนในการตัดบางเรื่องออกตามเวลาที่เหมาะสม หรือกรณีทเี่ กิดเหตุสดุ วิสัย ที่ไมํสามารถบรรยาย
ได๎ เชํนเกิดไฟฟ้าดับ หรือ วันนั้นเกิดมีการซ๎อมหนีไฟวุํนไปทั้งตึก (เจอมาแล๎ว ทาให๎สูญเวลาในการบรรยายไปพอสมควร)
ขอขอบคุณ ที่ให๎ความไว๎วางใจในหลักสูตรของเราด๎วยดีตลอดมา
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