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คดิจะใช ้Power BI ...  
หนัมาใช ้Excel จัดการขอ้มลูกอ่นดกีวา่ 
เรยีนออนไลนไ์ดท้กุททีกุเวลา 
จํานวนวดิโีอ 78 ตอน ความยาว 13 ชวัโมง 55 นาท ี
โดยอาจารยส์มเกยีรต ิฟุ้งเกยีรต ิโทร 097-140-5555 
www.ExcelExpertTraining.com/online 

ทกุวันน ีExcel กลายเป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน ์“ใชเ้ก็บขอ้มลูทกุอยา่งที
ตอ้งการ” ทังๆทเีรมิแรก Microsoft ตงัใจสรา้ง Excel ขนึมาเพอืงานคํานวณเป็นหลัก 
แตพ่อเวลาผา่นไปกลับพบวา่ Excel ถกูนํามาใชใ้นงานเก็บขอ้มลูแทนทจีะใช ้
โปรแกรม Access นันเป็นเพราะใช ้Excel ไดง้า่ยกวา่และสะดวกกวา่ แถม Microsoft 
ยังพัฒนาความสามารถของ Excel ดา้นการจัดการขอ้มลูใหเ้หนอืชนัขนึอยู่
ตลอดเวลา แมแ้ตผู่ใ้ช ้Access ยังโวยวายวา่ทําไมไมหั่นมาปรับปรงุใหเ้ขาใชง้าน
กอ่นบา้ง 

  

อยา่งไรก็ตามแมม้ผีูใ้ช ้Excel จัดเก็บขอ้มลูมากขนึ แตพ่บวา่สว่นใหญย่ังออกแบบ
ตารางเก็บขอ้มลูไมเ่ป็น ทําใหไ้มส่ามารถใชเ้มนูคําสงั Data ไดอ้ยา่งเต็มท ีพอจะ
ใช ้Power BI หรอืสรา้งสตูรดงึขอ้มลูมาใชก้็ทําไมไ่ดท้ันทหีรอืตอ้งสรา้งสตูรยาว
เหยยีด เวลาจะสรา้งรายงานก็ใชเ้ป็นแต ่Pivot Table ทังๆทยีังมทีางอนืทเีหมาะสม
กวา่อยูอ่กี 

  
หลักสตูรนจีะเปิดเผยวธิกีารนําจดุเดน่ในเรอืงความยดืหยุน่ ความงา่ยในการ
คํานวณ ผนวกรวมเขา้กบัความสามารถในการจัดการขอ้มลู ซงึจะชว่ยใหค้ณุ
สามารถใช ้Excel จัดการขอ้มลูไดเ้ปิดกวา้งมากขนึ และสามารถนําขอ้มลูมาใชก้บั 
Power BI เพอืสรา้งประโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มท ี

  
เดมิหลักสตูรนมีชีอืวา่ “หันมาใช ้Excel จัดการขอ้มลูแทน Access กนัดกีวา่” ขอปรับ
ชอืใหมใ่หต้รงกบัยคุสมัยมากขนึ (11/3/2022) 

 

คณุสมบตัขิองของผูเ้ขา้เรยีนออนไลน ์

 ทกุคนททํีางานเกยีวขอ้งกบัการนําขอ้มลูไปจัดทํารายงาน 
 ไมจํ่าเป็นตอ้งเคยใช ้Power BI, Access หรอืโปรแกรมฐานขอ้มลูอนืมากอ่น 
 เคยสรา้งสตูร รูจั้กการใช ้$ และใชคํ้าสงับนเมนู คุน้เคยกบัการใชเ้มาสแ์ละ

แป้นพมิพ ์
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เนอืหาม ี3 ภาคเป็นวดิโีอ 78 ตอน รวมเวลา 13 ชวัโมง 55 นาท ีพรอ้มบทความ
และตวัอยา่งประกอบ 

 

ภาคท ี1 จะไปไดไ้กลตอ้งเรมิตน้จากเตรยีมฐานขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลู 

ภาคท ี2 วธิคีน้หา ดงึขอ้มลู และสรา้ง Dynamic Range 

ภาคท ี3 วธิสีรา้งตารางหายอดรวมอตัโนมัตแิละเคล็ดลับพเิศษ 

 

รายละเอยีดเนอืหา (บางหัวขอ้จัดลําดบัตา่งจากวดิโีอ) 
 

ภาคท ี1 วธิจีดัเตรยีมฐานขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลู 
1. ถา้มพีนักงานเหลอือยูไ่มก่คีน จะเลอืกใช ้Excel หรอืโปรแกรมอะไรดมีาชว่ย

ทํางาน 
2. ขอ้เสยีของตารางทสีรา้งตามใจเธอ ตามใจฉัน ตามใจหัวหนา้ 
3. ตารางรายงานตา่งกบัตารางฐานขอ้มลูตรงไหน 
4. ตารางฐานขอ้มลูจะมปีระโยชนเ์มอืทําตามเงอืนไขอะไรบา้ง 
5. วธิตีรวจสอบขอบเขตตารางฐานขอ้มลู 
6. ขอ้หา้มสําหรับตารางฐานขอ้มลู 
7. ขนาดแฟ้มขนึกบัอะไรบา้ง 
8. ตาราง 3 แบบทลํีาดบัการสรา้งตา่งจากลําดบัตอนคดิ 
9. ชมตวัอยา่งฐานขอ้มลูเพอืออก Invoice 
10. สตูรทใีชต้รวจสอบขอ้มลูทบีนัทกึ 
11. มาดกูนัวา่ตารางในชทีเดยีวใชทํ้าอะไรไดบ้า้ง 
12. ตารางเรอืงอะไรเอย่เป็นตารางชดุแรกทตีอ้งสรา้ง 
13. หลากหลายวธิบีนัทกึขอ้มลู 
14. วธิใีช ้Form Controls สรา้งปุ่ มเป็น User Interface (UI) ชว่ยบนัทกึขอ้มลู 
15. เคล็ดการบันทกึขอ้มลู 
16. เคล็ดการบันทกึขอ้มลูตามลําดบัเซลลท์ตีอ้งการ (ไมม่ใีครทไีหนทําได)้ 
17. พอแกจ้ดุออ่นของ Data Validation แบบนแีลว้ อยา่มัวใชว้ธิคีลกิหาอกีเลย 

 

ภาคท ี2 วธิคีน้หา ดงึขอ้มลู และสรา้ง Dynamic Range 
1. วธิสีรา้งสญัญาณเตอืนภัยวา่สตูรทใีชอ้ยูย่ังคงน่าเชอืถอืหรอืไม ่
2. วธิคีวบคมุการบนัทกึรายการทตีอ้งเรยีงจากนอ้ยไปมากและไมซํ่ากนั 
3. หลักการใชส้ตูร VLookup ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
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4. วธิป้ีองกนัไมใ่หส้ตูร VLookup เพยีน 
5. สตูร VLookup ทตีัดตวั V ทงิ ยดืหยุน่กวา่จรงิไหม 
6. เมอืใดควรใช ้Match + Index แทน VLookup 
7. วธิใีช ้Match ชว่ยงาน Index แบบทจีะชว่ยทําใหแ้ฟ้มคํานวณเร็วขนึ 
8. ทําไมสตูร VLookup จงึทํางานชา้ และจะแกอ้ยา่งไร 
9. วธิใีชส้ตูร VLookup Match Index ทใีชผ้ดิกนัทัวบา้นทัวเมอืง 
10. วธิสีรา้ง Dynamic Range แบบควรใชก้บัตวัคนเดยีวกบัแบบทใีชไ้ดก้บัทกุคน 
11. ทําไมชอืท ีTable สรา้งใหจ้งึสูช้อื Range Name ทสีรา้งเองไมไ่ด ้
12. วธิสีรา้งสตูร Offset ทจีะ error ทกุครังแตทํ่างานไดถ้กูตอ้ง 
13. วธิซีอยยอ่ย Dynamic Range ตารางเดยีวเพอืแยกไปใชแ้ตล่ะสว่น 
14. วธิใีช ้Dynamic Range สรา้งตารางฐานขอ้มลูใหมเ่ฉพาะชว่งรายการทตีอ้งการ

เพอืลดนําหนักของ Big Data ทบีน่กนัวา่ทําให ้Excel ทํางานชา้จนตอ้งหนไีป
ใชโ้ปรแกรมอนื 

 

ภาคท ี3 วธิสีรา้งตารางหายอดรวมอตัโนมตัแิละเคล็ดลบั
พเิศษ 

1. วธิสีรา้งตารางรวมตวัเลขจากหลายตารางทอียูต่า่งชทีหรอืตา่งแฟ้มโดย
อตัโนมัต ิ

2. วธิป้ีองกนัการบนัทกึซําและคน้หารายการซําแตล่ะรายการซงึ Filter ทําไมไ่ด ้
3. วธิปีรับคา่ซําใหก้ลายเป็นคา่ทไีมซํ่าแลว้คน้หาไดง้า่ยดว้ยสตูร VLookup 
4. วธิเีลอืกรายการขอ้มลูทไีมซํ่า เพอืนํามาใชเ้ป็น Unique List 
5. วธิสีรา้งสตูร Multiple Match เพอืจัดทํา Invoice หรอืแสดงรายการในใบเสร็จ 
6. วธิปีรับสตูร Multiple Match ใหแ้ยกแยะรายการตามเงอืนไขทซีบัซอ้นมากขนึ 
7. วธิใีชส้ตูร SubTotal หายอดรวมสําหรับตารางทโีครงสรา้งยังไมน่งิ 
8. วธิสีรา้งตารางหายอดรวมแยกประเภททสีามารถแสดงรายละเอยีดแตล่ะ

รายการ ซงึ Pivot Table ทําไมไ่ด ้
9. วธิใีชส้ตูรตระกลู D Function ทสีามารถกําหนดเงอืนไขตา่งไปโดยไมต่อ้ง

แกไ้ขสตูร 
10. วธิใีชคํ้าสงั Data Advanced เพอืแสดงรายการทมีคีา่ตรงกบัเงอืนไข 
11. เมอืใดทจีะโยนสตูร VLookup Match Index ทงิแลว้หันไปใชส้ตูร SumIF หรอื 

SumProduct ทหีาคําตอบไดแ้บบเดยีวกนั 
12. ปกต ิVLookup หรอื Match คน้หาคา่ไดจ้าก column แถวเดยีว จะใชส้ตูรอะไร

หาคา่ทมีเีงอืนไขมาจากหลาย column พรอ้มกนั 
13. วธิใีชคํ้าสงั Goal Seek เพอืใชใ้นงาน What-IF Analysis หรอื Sensitivity Study 
14. วธิเีลอืกใชร้ะบบการคํานวณทจีะชว่ยทําใหคํ้านวณเร็วขนึ 
15. วธิใีชคํ้าสงั Data Table เพอืสงัให ้Excel คํานวณซําเองโดยไมต่อ้งใช ้VBA 



4 
 

  www.ExcelExpertTraining.com   

16. ความสามารถพเิศษของ Data Table เรอืงลับทไีมค่อ่ยมใีครรูห้รอืนกึไมถ่งึ 
17. เคล็ดการใช ้Data Table ลัดหาคําตอบสดุทา้ย ใหทํ้างานไดไ้มจํ่ากดัตวัแปร 

จะไดเ้ลกิสรา้งสตูรซําหรอืสรา้งชทีซํากนั 
18. วธิใีชก้าร Change Source เพอืเปลยีนฐานขอ้มลูทลีงิกม์าใชคํ้านวณ จะได ้

เลอืกนําฐานขอ้มลูทแียกเก็บไวม้าใชคํ้านวณตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งสรา้งสตูร
คํานวณใหม ่

19. ถา้ฝ่าย IT ไมม่เีวลาจัดเตรยีมขอ้มลูมาให ้จะดงึขอ้มลูจากระบบมาใชเ้องได ้
ยังไง 

20. วธิปีรับหนา้ตาตารางรายงานทสีง่มาจากโปรแกรม SAP ใหเ้หลอืเฉพาะ
ขอ้มลูเซลลท์ตีอ้งการ 

21. วธิใีช ้Pivot Table แบบงา่ย 
22. วธิสีรา้ง HyperLink แบบลงิกต์ายตวั หรอืแบบสตูร เพอืคลกิไปเปิดแฟ้มหรอื

ไปยังเซลลท์ตีอ้งการคน้หาซงึมตํีาแหน่งเซลลเ์ปลยีนไป 
23. วธิใีชส้ตูรดงึภาพมาแสดงประกอบรายการ จะไดแ้สดงทังขอ้มลูพรอ้มภาพ

สนิคา้ไปดว้ยกนั 


