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มาหาทางใช ้Excel แบบคอมพวิเตอรใ์หเ้ต็มท ีแลว้ดดัแปลงใช ้Excel ในแบบทไีม่
น่าจะเป็นไปได ้หาทางสรา้งสรรคเ์ครอืงมอืชนิใหม ่ซงึไมเ่คยมมีากอ่นใน Excel เพอื
นํามาใชเ้รง่ทังประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการทํางาน 

มุง่ใชเ้ครอืงคอมพวิเตอรใ์หคุ้ม้ และลดเวลาอนัมคีา่ ซงึคณุเสยีไปกบัการนังทํางานอยู่
หนา้จอกนัดกีวา่ ไหนๆไดล้งทนุซอื PC มาทังท ีคณุควรทํางานไดม้ากขนึและสบาย
ใจขนึ ถา้ใช ้PC รุน่ใหม ่แตก่ลับชว่ยลดเวลาทํางานไดน้ดิเดยีว แสดงวา่คราวนถีงึตา
คณุเองแลว้ ทจีะตอ้งปรับวธิคีดิ และวธิใีช ้Excel ของตวัคณุเองใหเ้ร็วขนึบา้ง 

หลักสตูรนเีปิดเผยสดุยอดเคล็ดลับทจํีาเป็น “ตอ้งหาทางนํามาใชร้ว่มกนัให้
ได”้ อยา่งหมดเปลอืก ชนํีาประเด็นสําคญัและลกูเลน่สารพัน เพอืชว่ยใหค้ณุใช ้
Excel เพมิผลงานไดอ้กีหลายเทา่ตวั ใชไ้ดต้ลอดไมว่า่จะเป็น Excel รุน่ใด เป็น
ความรูพ้นืฐานทตีอ้งม ีชว่ยทําใหใ้ชก้บังานไดห้ลากหลายประเภทยงิขนึ เป็นหนทาง
ลดตน้ทนุโดยไมต่อ้งลงทนุเพมิขนึอกี 

แทนทจีะใช ้Excel สรา้งรายงานแลว้สนิสดุเพยีงแคนั่น หลักสตูรนจีะนําเสนอวธิใีช ้
Sensitivity Study ของ Excel ชว่ยในการตดัสนิใจในภาวะเศรษฐกจิฝืดเคอืง เชน่ 
“ถา้ปรับลดคา่ใชจ้า่ยตรงนัน เพมิรายไดต้รงน ีจะมผีลตอ่กําไรของบรษัิทอยา่งไร” 
ชว่ยทําใหบ้รษัิทของคณุสามารถวางแผนไดอ้ยา่งยดืหยุน่และปรับตวัตอ่สถานการณ์
ในอนาคตทไีมแ่น่นอนไดแ้มน่ยํามากขนึ 

เคล็ดลับบางอยา่งแมต้า่งชาตกิ็ยังไมม่คีวามรูเ้ชน่น ีอกีทังวทิยากรใช ้Excel นานนับ
สบิปี เคยเป็นทังระดบัผูใ้ชง้านเองและผูบ้รหิาร จงึสามารถถา่ยทอดประสบการณ์แบบ
เจาะลกึ และใหม้มุมองไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

เนอืหาภาคแรก เพอืเตรยีมความพรอ้ม 

 สาธติตวัอยา่งแฟ้มทสีรา้งขนึมาอยา่งมอือาชพี ซงึสามารถทํางานไดเ้หนอืกวา่
การใช ้Pivot Table หรอื VBA 

 วธิปีรับระบบการทํางานของ Excel ใหพ้รอ้มตอ่การใชง้านและชว่ยทําใหผู้ใ้ช ้
Excel ทํางานไดเ้ร็วขนึ 

 หลักการเลอืกใชเ้ครอืงมอืของ Excel ใหเ้หมาะกบัผูใ้ช ้
 วธิสีรา้งสตูรและแกไ้ขสตูรโดยไมต่อ้งพมิพตํ์าแหน่งอา้งองิเอง เพอืมุง่ลด

ความผดิพลาดของมนุษยใ์หเ้หลอืนอ้ยทสีดุ 
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 วธิแีกะสตูรและไลท่ไีปทมีาเพอืตรวจสอบความถกูตอ้งของการคํานวณ 
 วธิใีชเ้ครอืงหมาย $ เพอืสรา้งสตูร Smart Formula สตูรเดยีวแตใ่ชง้านได ้

สารพัด 
 ความผดิพลาดทนีกึไมถ่งึเมอื copy หรอื cut เซลลส์ตูรทใีชเ้ครอืงหมาย $ ไป

ใชท้ชีทีอนืหรอืแฟ้มอนื 
 วธิใีชคํ้าสงัลัดจากการใชเ้มาสห์รอืแป้นพมิพเ์พอืจัดการกบัเซลลส์ตูรหรอื

ขอ้มลูในพนืทตีารางขนาดใหญ ่ซงึจะชว่ยลดระยะเวลาทใีชใ้นการทํางานลง
อยา่งมาก 

 สงิใดควรเก็บไวโ้ดยแยกชทีหรอืแยกแฟ้ม และสงิใดทหีา้มแยกเก็บไวใ้นตา่ง
แฟ้มอยา่งเด็ดขาด 

 วธิสีรา้งสตูรลงิกข์า้มชทีหรอืขา้มแฟ้มทจีะทําใหไ้มจํ่าเป็นตอ้งเสยีเวลาสรา้ง
สตูรลงิกข์า้มชทีหรอืขา้มแฟ้มอกีตอ่ไป 

 วธิอีอกแบบโครงสรา้งตารางในแฟ้มทลีงิกก์นั 
 ขอ้ควรระวงัในการใชแ้ละแกไ้ขใดๆในแฟ้มทลีงิกข์อ้มลูระหวา่งกนั 
 วธิเีปลยีนการเชอืมโยงในสตูรลงิกข์า้มแฟ้มไปยังแฟ้มใหม ่ไมว่า่จะแฟ้มใหม่

นันมชีอืตา่งไปหรอืเกบ็แฟ้มไวใ้นโฟลเดอรอ์นืก็ตาม 
 เปรยีบเทยีบความยากงา่ยระหวา่งการใชส้ตูรลงิกข์า้มแฟ้มกบัสตูรลงิกข์า้มชที 
 วธิเีปิดแฟ้มทกุแฟ้มทลีงิกก์นัขนึมาพรอ้มกนัทเีดยีวโดยไมต่อ้งไลเ่ปิดทลีะ

แฟ้ม 
 วธิชีว่ยทําใหก้ารลงิกไ์มว่า่จะขา้มชทีหรอืขา้มแฟ้มทําไดง้า่ยมาก 
 วธิปีระยกุตใ์ชเ้ครอืงหมาย $ รว่มกบัการตงัชอืพนืทตีารางเพอืทําใหไ้มต่อ้ง

เสยีเวลาปรบัขนาดพนืทตีามปรมิาณขอ้มลูอกีตอ่ไป 
 วธิยีอ่สตูรยากๆยาวๆหรอืขอ้ความยาวๆใหส้นัและสะดวกตอ่การเรยีกใช ้
 วธิลีงิกช์อืขา้มชทีหรอืขา้มแฟ้ม 

เนอืหาภาคท ี2 เพอืคดิสรา้งสตูร 

 วธิใีชป้ระโยชนจ์ากสตูรทลีงิกก์ลับไปกลบัมาแบบวงกลม (Circular 
Reference) 

 วธิจัีดการกบัสตูรแบบ Circular และวธิอีนืทปีลอดภัยกวา่การสรา้งสตูร 
Circular 

 เงอืนไขสําคญัทตีอ้งทําใหช้ดัเจนกอ่น มฉิะนันสตูรทเีกยีวขอ้งกบัการตดัสนิใจ 
เชน่ IF หรอื VLookup อาจใหคํ้าตอบผดิพลาด 

 คําสงับนเมนูทหีา้มใชแ้ตม่ักแนะนําใหใ้ชก้นัอยา่งรูเ้ทา่ไมถ่งึการ หรอืตอ้ง
เลอืกใชอ้ยา่งระมัดระวังเพราะอาจทําใหแ้ฟ้มคํานวณผดิพลาดโดยไมรู่ต้วั 

 วธิเีพมิความเร็วในการคํานวณโดยใชส้ตูร IF ใหเ้หมาะสมกบัเงอืนไขจากการ
คํานวณ เงอืนไขจากปรมิาณงาน หรอืเงอืนไขจากตวัผูส้รา้งเอง 

 วธิแีตง่สตูรใหแ้กะและตรวจสอบความถกูตอ้งไดง้า่ย 
 วธิสีรา้งสตูร IF ซอ้นกนัหลายชนัแบบแตกตอ่กรณีทเีป็นเท็จ หรอืเปลยีนไปใช ้

VLookup หรอืวธิอีนืแทน 
 วธิแีกไ้ขสตูรทคํีานวณผดิพลาดใหก้ลายเป็นชอ่งวา่งหรอืเปลยีนเป็นขอ้ความ

เตอืน โดยใชส้ตูร IF หรอืใชว้ธิกีารอนืซงึไมจํ่าเป็นตอ้งใชส้ตูร IF มาชว่ย 
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 หลักการออกแบบตารางฐานขอ้มลู เพอืใหพ้รอ้มสําหรบัการใชคํ้าสงับนเมนู
หรอืใชส้ตูรในการคํานวณตอ่ไป 

 วธิสีรา้งสตูรหายอดรวมแยกประเภท Array SumIF ใหเ้หนอืกวา่การใช ้Pivot 
Table หรอืใชส้ตูร SumIF หรอื SumIFS ของ Excel ซงึใชง้านไดใ้น Excel 
รุน่ใหมเ่ทา่นัน 

 วธิ ีCloning สตูรเดยีวทมีอียูใ่หทํ้างานเหมอืนกบัสตูรเดมิโดยไมจํ่าเป็นตอ้ง
สรา้งสตูรใหม ่

 หลักการบนัทกึวันทแีละเวลา และวธิสีรา้งสตูรคํานวณวันทแีละเวลา 
 วธิทํีาใหส้ตูรเลอืกใชต้วัแปรทเีหมาะสมมาคํานวณเมอืถงึเวลาทกีําหนดหรอื

หยดุทํางานเมอืเลยกําหนดเวลา 
 วธิปีรับแตง่หนา้ตาตารางใหน่้าใชง้าน ซอ่นขอ้มลูหรอืซอ่นชทีทไีมจํ่าเป็นโดย

ใชว้ธิซีอ่นทเีหนอืกวา่วธิปีกต ิ

เนอืหาภาคท ี3 เพอืสรา้งงาน 

 วธิสีรา้งสตูร IF ซอ้นกนัหลายชนัแบบแตกตอ่กรณีทเีป็นจรงิ หรอืเปลยีนมาใช ้
สตูร And หรอื Or ซงึชว่ยทําใหไ้มต่อ้งซอ้น IF 

 วธิกีําหนดรปูแบบ Format เพอืแสดงคา่บวก คา่ลบ คา่ศนูย ์หรอืคา่ทเีป็น
ตวัอกัษรใหแ้สดงผลตา่งกนั หรอืใชซ้อ่นคา่ทไีมต่อ้งการ 

 วธิใีช ้Excel สรา้งงานเพอืเอาใจผูบ้รหิาร และมปีระโยชนใ์นการศกึษา 
Sensitivity Study ตอ่ไป 

 วธิเีลอืกใชส้ตูร Choose หรอืสตูร Index ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของ
ผูบ้รหิาร 

 วธิจัีดผลคํานวณคูก่บัตวัอกัษร วธิแีทรกตวัอกัษรในตวัเลข เพอืนําตวัเลขผล
คํานวณมาประกอบเป็นรายงาน 

 หลักการออกแบบตาราง Input, Calculate, และ Output 
 วธิเีตรยีมพนืทตีารางเพอืใหเ้กดิความยดืหยุน่และปลอดภัยตอ่การใชง้าน 
 วธิใีช ้Data Validation รว่มกบั Conditional Formatting เพอืควบคมุการ

บนัทกึขอ้มลูและเปลยีนสเีซลลต์ามเงอืนไข 
 สาเหตทุ ีConditional Formatting ทํางานสู ้Format ธรรมดาไมไ่ด ้
 วธิใีชส้ตูร Index เพอืทําให ้Data Table รับตวัแปรไดไ้มจํ่ากดั 
 สาธติการนําเคล็ดลับทกุอยา่งมาใชร้ว่มกนัในการสรา้งงาน 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้เรยีน 
 เหมาะสําหรับผูท้ตีอ้งใช ้Excel เป็นประจํา 
 ทกุทา่นทสีนใจ ไมจํ่ากดัพนืฐานวา่ตอ้งเกง่ Excel ขอเพยีงเคยใช ้Excel 

2007/2010/2013/2016/2019/365 ขนึไป คุน้เคยกบัการใชคํ้าสงับนเมนูและ
ใชส้ตูรคํานวณมากอ่นบา้ง 

 ตอ้งการเตรยีมตวัเพอืเขา้เรยีนหลักสตูรขนัสงูซงึเจาะลกึหรอืประยกุตใ์ช ้Excel 
ในงานเฉพาะดา้นตอ่ไป 
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วตัถปุระสงค ์
1. คณุไดเ้รยีนรูเ้คล็ดลับซงึเป็นพนืฐานทจํีาเป็นในการใช ้Excel 
2. คณุสามารถใชเ้คล็ดลับเพอืลัดขนัตอนในการใช ้Excel ไดง้า่ยขนึ เร็วขนึ และ

ถกูตอ้งยงิขนึ 
3. คณุมคีวามสขุและสนุกในการใช ้Excel และมเีวลาวา่งใหก้บัชวีติมากขนึ 
4. คณุสามารถใช ้Excel อยา่งคอมพวิเตอรไ์ดเ้ต็มกําลัง ทังของตวัคณุเอง และ

เต็มพกิดัของ Excel หรอืแมแ้ตทํ่าใหเ้กนิกวา่ขดีจํากดัทไีมน่่าจะเป็นไปได ้
5. คณุจะไดร้ับประโยชนค์ุม้คา่กบัเวลาและคา่อบรมทเีสยีไป เหมาะสมกบัภาวะ

เศรษฐกจิไทยยคุน ีและเป็นทางเลอืกดกีวา่การอบรมทวัไปซงึแขง่กนัเนน้ราคา
ประหยัด ใหช้วัโมงเรยีนนาน ใหเ้คล็ดลับทไีมจํ่าเป็นตอ้งใช ้ซงึดอ้ยคณุภาพ
กวา่มาก 

จํานวนวดิโีอ 84 ตอน ความยาว 24 ชวัโมง 8 นาท ี
พรอ้มแฟ้มคูม่อืและแฟ้มตวัอยา่งประกอบการอบรมกวา่ 50 แฟ้ม 
 
(คา่อบรมแบบออนไลนน์รีาคาประหยัดกวา่ และไดเ้รยีนเนอืหาละเอยีดกวา่การเขา้
หอ้งเรยีน ทตีอ้งใชเ้วลาอบรมไมน่อ้ยกวา่ 2-3 วัน) 

 


