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หลกัการและเหตผุล 

หากพูดกนัถงึในโลกของธรุกจิ คงไม่มีใครทีไ่ม่รูจ้ักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 
Microsoft Excel หรอื Excel ซึง่เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ทีม่คีวามยดืหยุ่นสงู มคีวามเกง่รอบ
ดา้น และโดดเดน่ทางดา้นการน าไปใชง้านในลกัษณะตา่งๆ เชน่ งานเก็บขอ้มูลทีอ่ยู่ในรูปแบบของตาราง 

งานตดิตอ่กบัฐานขอ้มูลในองคก์ร เพือ่น าขอ้มูลเหลา่นัน้มาค านวณ วางแผน ท ารายงาน สรา้งกราฟ วเิคราะห์
ขอ้มูล เพือ่วางแผนการท างานในปัจจุบนัและอนาคตเป็นส าคญั  

จากประสบการณ์การสอนทีผ่่าน พบปัญหาหลกัของคนทีไ่ม่สามารถน าเอา Excel ไปประยกุตใ์ชง้าน

ระดบัสงูข ึน้ไปไดนั้น้น่ันเป็นเพราะ “ขาดความเขา้ใจพืน้ฐานทีถ่กูตอ้งทีเ่กีย่วกบัการใชง้าน Excel ท าใหใ้ช ้

งาน Excel ในลกัษณะตามใจตวัเอง ไม่ปรับตวัเขา้หาโปรแกรม อยากใหง้านเสร็จเร็วๆ แตไ่ม่รูจ้กัเครือ่งมอืที่

จะน ามาใช ้ทีส่ าคญัคอืขาดความรูค้วามเขา้ใจในสว่นของขอ้มูลทีเ่หมาะส าหรบัการน าไปใชง้านไดแ้บบ
อัตโนมัต”ิ หรอืพูดง่ายๆ ก็คอืยังไม่มคีวามสนทิสนมกบั Excel น่ันเอง  

ดงันัน้หลกัสตูรนี้จงึไดพ้ัฒนาขึน้มาเพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชง้าน Excel สามารถน าเอาเทคนคิการเลอืกใชส้ตูร  &

ฟังกช์นัเพือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานหรอืแกปั้ญหากบัขอ้มูลตา่งๆ อาท ิฟังกช์นัในกลุม่ตวัเลข, ฟังกช์นั
ในกลุม่ขอ้ความ, ฟังกช์นัในกลุม่วันทีเ่วลา, ฟังกช์นัในกลุม่จัดการกบัเงือ่นไขในรูปแบบตา่งๆ, ฟังกช์นัในกลุม่

การตรวจสอบขอ้มูล และฟังกช์นัในกลุม่การคน้หาขอ้มูล ตลอดจนรวมไปถงึการน าฟังกช์นัไปประยกุตใ์ชง้าน
ใน Excel ทีซ่บัซอ้น ไดอ้ย่างเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามเขา้ใจ Excel Functions ในภาพรวมไดอ้ย่างถกูตอ้ง

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจแนวคดิของฟังกช์นัเพือ่น าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างทะลปุรุโปร่ง

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจฟังกช์นัและสามารถหยบิฟังกช์นัไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบังานนัน้ๆ
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจการแนวทางการใชง้านฟังกช์นัแบบซบัซอ้น เพือ่ประยุกตใ์ชง้านไดถ้งึ

ขดีสดุ
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและสามารถน าฟังกช์นัไปประยุกตใ์ชร้่วมกบัค าสัง่อืน่ๆ เชน่ ค าสัง่

Conditional Formatting, ค าสัง่ Data Validation เป็นตน้

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั
 ผูท้ีม่พีืน้ฐานการใชง้าน Excel มากอ่น

 ผูท้ีส่นใจเทคนคิการประยุกตใ์ชฟั้งกช์นั และสามารถน าไปตอ่ยอดไดอ้ย่างทะลปุุโปร่ง

 ผูท้ีต่อ้งการใชง้าน Excel Functions ใหเ้กดิความคุม้คา่สงูสดุ
 ผูท้ีอ่ยากเกง่การใชง้านสตูรฟังกช์นัถงึขัน้สงูสดุ
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ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจแนวคดิของฟังกช์นัไดอ้ย่างทะลปุรุโปร่ง 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่ตา่งๆ และน าไปใชง้านไดจ้รงิแบบไรก้งัวล 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชง้านฟังกช์นัแบบซบัซอ้นจนถงึขัน้สตูรแบบ 

Array ได ้
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถใชง้าน Excel Function ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพือ่น าไปประยกุตใ์ชง้านจรงิได ้

ทนัท ี
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าเทคนคิการประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัร่วมกบัค าสัง่อืน่ๆ ได ้เชน่ ค าสัง่ 

Conditional Formatting, ค าสัง่ Data Validation เป็นตน้ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูไ้ปตอ่ยอดและปรบัใชไ้ดจ้รงิ 

 
หลกัสตูรตอ่เนือ่งหรอืเกีย่วเนือ่ง 

 Part3-Excel Advanced for Special Macro & VBA 
 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา:  
 

1. ทบทวน Excel เฉพาะในสว่นทีส่ าคญั 

2. เทคนคิการอา้งองิเซลล ์(การน าเซลลไ์ปใชร้่วมกบัสตูร/ฟังกช์นั) 
 งานแบบไหนควรอา้งองิเซลลแ์บบ Relative  

 งานแบบไหนควรอา้งองิเซลลแ์บบ Absolute 
 งานแบบไหนควรอา้งองิเซลลแ์บบ Absolute+Relative 

 ความแตกตา่งของการอา้งองิเซลล ์แบบใชช้ือ่จรงิ กบั ใชช้ือ่เลน่ เชน่ 

=SUM(Sheet1!A1:A10000) กบั =SUM(ยอด) 
 ประโยชนข์องการตัง้ชือ่เลน่ (Range Name) เชน่ น าชือ่เลน่ไปใชใ้นการค านวณขา้มชตี หรอื 

ขา้มไฟล ์
 เทคนคิเกีย่วกบัชือ่เลน่ (Range Name) 

 
3. เทคนคิความเขา้ใจเกีย่วกบัฟังกช์นัเพือ่การใชง้านทีถ่กูตอ้ง ถกูที ่ถกูทาง  

 วธิกีารท าใหส้ตูรสัน้ลง 
 แนวความคดิเกีย่วกบัการซอ้นฟังกช์นั 

 
4. การประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่ตวัเลข 

 เชน่ ABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGN ฯลฯ 
 

5. การประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่ขอ้ความ 
 เชน่ UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MID ฯลฯ 

 
6. การประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่วันที/่เวลา 

 เชน่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ 
 

7. การประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่การตรวจสอบเงือ่นไข 
 เชน่ IF, AND, OR, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, 

AVERAGEIFS ฯลฯ 
 

8. การประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่การคน้หาและอา้งองิ 

 เชน่ VLOOKUP แบบ TRUE กบั FALSE ตา่งกนัอย่างไร, HLOOKUP ISERROR ฯลฯ 
 

 
9. เทคนคิการแกปั้ญหาเรือ่งการเขยีนสตูร 

10. การประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัร่วมกบัค าสัง่การจัดรูปแบบตามเงือ่นไขทีก่ าหนด (Conditional Formatting) 
11. การประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัร่วมกบัค าสัง่ทีช่ว่ยในการตรวจสอบขอ้มลู (Data Validation)  

 การป้องกนัการป้อนขอ้มูลซ ้า 
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 การสรา้ง Dropdown ซอ้น Dropdown 

 ฯลฯ 

 
--- 
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