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ี ัด ในการใช ้งาน Excel
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เทคนิคการหาผลรวม ค่าเฉลีย
่ ค่าสูงสุด ต่าสุด ฯลฯ ในทันที โดยไม่ต ้องเขียนสูตร
เทคนิคการ บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขในพืน
้ ทีไ่ ด ้ โดยไม่ต ้องเขียนสูตร
เทคนิคการปั ดเศษตัวเลข ไปพร ้อมกับหาผลรวม (แก ้ปั ญหาผลรวมมีทศนิยมไม่ตรงกับความเป็ นจริง)
เทคนิคการเขียนสูตรเพียงสูตรเดียว แต่สามารถใช ้แทนสูตรอืน
่ ๆได ้ถึง 11 สูตรด ้วยกัน
เทคนิคการใช ้สูตร Vlookup ให ้ค ้นหาข ้อมูลทีม
่ ค
ี า่ ซ้ากันได ้ทัง้ หมดทุกค่า (ปกติจะค ้นเจอแต่คา่ แรกเท่านัน
้ )
้งานได
เทคนิคการสร ้างฟอร์มทีส
่ ามารถบันทึกข ้อมูล และสามารถค ้นหาข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ออกมาใช
้
การสร ้างรูปแบบเซล สาหรับใช ้งานเองโดยเฉพาะ (Custom Format)
เช่น รูปแบบทีแ
่ สดงจานวนบวกด ้วยสีน้ าเงิน จานวนลบแสดงเป็ นสีแดง ศูนย์ให ้แสดงเป็ นคาว่า ZERO ฯลฯ
่ มโยงกันเองทัง้ หมด
การทาให ้รูปแบบข ้อมูลในทุก Sheet เชือ
เทคนิคการทาให ้ Excel สร ้าง Header หรือ Footer ได ้เองอัตโนมัต ิ ทุกครัง้ ทีเ่ ปิ ดใช ้งาน
การทาให ้ Excel พูดออกเสียงได ้
เทคนิคการใช ้ Excel เป็ นกล ้องถ่ายรูป
เทคนิคการสร ้าง Chart จากตัวอักษร
เทคนิคการสร ้างปุ่ มคาสัง่ สาหรับใช ้คลิกดูข ้อมูลจากแฟ้ มอืน
่ ๆ หรือพืน
้ ทีอ
่ น
ื่ ๆ ได ้อย่างรวดเร็ว
่ มโยงทัง้ ผลลัพธ์และรูปแบบของข ้อมูลจาก Sheet อืน
เทคนิคการเชือ
่ มาแสดงอย่างอัตโนมัต ิ
เทคนิคการป้ องกัน ไม่ให ้ป้ อนข ้อมูลทีม
่ ค
ี า่ ซ้ากันได ้
เทคนิคการซ่อน Sheet ไม่ให ้ผู ้อืน
่ รู ้ หรือยกเลิกได ้
เทคนิคการบังคับให ้ผู ้ใช ้คลิกได ้เฉพาะเซลทีต
่ ้องการให ้กรอกข ้อมูลเท่านัน
้ (ช่วยในการกรอกแบบฟอร์ม)
เทคนิคการกรอกข ้อมูลต่างๆ ให ้ถูกต ้องและรวดเร็วเช่น ตัวเลขลาดับ วันที่ เวลา ค่าซ้า ฯลฯ
เทคนิคการเลือกข ้อมูลตามเงือ
่ นไขต่างๆ เช่น เลือกเฉพาะเซลทีม
่ ส
ี ต
ู ร หรือเฉพาะเซลว่าง ฯลฯ
เทคนิคการใช ้ Short Cut Key ต่างๆใน Excel
การทาให ้แฟ้ มทีต
่ ้องการใช ้งานพร ้อมกันหลายแฟ้ ม เปิ ดขึน
้ มาเองพร ้อมกันทัง้ หมด
การสร ้างสูตรหาผลสรุปจากข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นหลายๆ Sheet อย่างรวดเร็ว
เทคนิคการหาผลรวม,นับจานวน, หาค่าเฉลีย
่ แบบมีเงือ
่ นไขมากๆ ไม่จากัดเงือ
่ นไข
เทคนิคการกาจัดข ้อมูล หรือซ่อนข ้อมูลทีซ
่ ้ากันอยูอ
่ ย่างรวดเร็ว
เทคนิคการลบแถวว่าง ทีแ
่ ทรกปนอยูใ่ นข ้อมูลทัง้ หมดออกอย่างรวดเร็ว
เทคนิคการแทรกแถวว่างเข ้าไปใต ้กลุม
่ ข ้อมูลทีต
่ ้องการ
้
เทคนิคการตรวจสอบข ้อมูลทีซ
่ ากันอย่างรวดเร็ว
เทคนิคการตรวจหา ข ้อมูลกระโดษข ้าม (Gap) อย่างรวดเร็ว
การทาให ้ช่องเซล เปลีย
่ นเป็ น Combo Box ทีส
่ ามารถคลิกเลือกข ้อมูลใน list ทีเ่ ตรียมไว ้ได ้
เทคนิคการทาให ้ตารางข ้อมูล มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ เช่น Dynamic Range, Total Row ฯลฯ
เทคนิคการสร ้าง Chart ทีส
่ ามารถ เปลีย
่ นตามข ้อมูลทีก
่ รอกเพิม
่ ทีหลัง ได ้เองอย่างอัตโนมัต ิ
เทคนิคการสร ้าง Chart ให ้อยูภ
่ ายในช่องเซลเพียงช่องเดียว แต่ปรับขนาดตามช่องเซลได ้อัตโนมัต ิ
เทคนิคการสร ้างรายงาน (Report) ต่างๆ จากแฟ้ มข ้อมูลอืน
่ เช่น Access, Excel, Text File
โดยไม่ต ้องเขียนสูตร
่ มโยงให ้ไปออกรายงานในเอกสารของ Ms. Word โดยอัตโนมัต ิ
การนาเอาข ้อมูลใน Excel เชือ
เทคนิคการสร ้าง Subtotal ในรายงานอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต ้องเขียนสูตร
เทคนิคการเติมข ้อมูลในช่องว่างทีอ
่ ยูใ่ นรายงาน อย่างรวดเร็ว
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การแปลงตัวเลขเป็ น ตัวอักษร ได ้ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
่ และนามสกุล ออกเป็ นหลายเซล โดยไม่ต ้องเขียนสูตร
เทคนิคการแยกข ้อความในเซลเดียว เช่น ชือ
สร ้าง Combo Box ช่วยค ้นหาข ้อมูลในตารางได ้ทันที โดยไม่ต ้องเขียนสูตร หรือเขียนโปรแกรม

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ


ผู ้ทีส
่ นใจการใช ้งาน Excel แบบลัด
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