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สวสัดีครบัทกุท่านครบั ก็กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะครบั ในหวัขอ้นีผ้มจะแนะน าเก่ียวกบัเรื่องของการใชง้าน Excel นะครบั แบบ 

Cool Cool ใหด้นูิดหน่ึง ไปประยกุตใ์ชใ้นเรื่องของการท างานนะครบั หลายคนอาจจะคุน้เคยต่อการใช ้Excel นะครบั กต็อ้ง

บอกทกุท่านนิดหนึง่นะครบัว่า Excel เนี่ยคือโปรแกรมในการค านวณนะครบั หลายองคก์ร หลาย Department หลาย 

Division กใ็ชน้ะครบั ซึ่งมนัจะชว่ยใหเ้ราท างานไดง้า่ยขึน้ แตค่ราวนี ้ใน Excel วนันีเ้นี่ย ผมกจ็ะแตกตา่งไปจากเหมือนเดมินะ

ครบั ก็คือดว้ยสไตลน์ะครบั เหมอืนเดิมอยา่งที่ทกุท่านคุน้เคยในตอนที่เราเรียน Microsoft Word มาแลว้ 

Excel วนันีค้รบั ผมจะแนะน า 1 เลยก่อนนะครบั กค็ือวา่การ Selection หรือการเลือกนะครบั Excel เนี่ยยากที่สดุนะครบั ใน

การท างานคือการเลือกขอ้มลูมาใชง้านนะครบั หลงัจากนัน้พอผมแนะน าเรื่องของการเลือกเรียบรอ้ย ขอ้ใดคอืขอ้หา้มนะครบั 

หา้มท าเด็ดขาด มิฉะนัน้ Excel จะเกิด Error ไดน้ะครบั ถดัมาผมก็จะแนะน าใหท้กุทา่นรูจ้กัในเรื่องของการใชง้านนะครบั 

อย่างเช่นการใช ้Conditional Formatting นะครบั หรือวา่การก าหนดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เราก าหนดเอง เหมาะมากเวลาที่

เราไปท าเรื่องของการตดั Stock สินคา้นะครบั ขอ้มลูตา่งๆ เหลือเท่าไหร ่สามารถสั่งซือ้เพิม่ตอนไหนนะครบั และก็อาจจะเป็น

เรื่องของการใชค้  าสั่งบางค าสั่งนะครบั ในการช่วยใหเ้ราท างานไดง้่ายขึน้ รวมถงึวนันีน้ะครบั ผมกจ็ะเพิ่มใหท้กุทา่นไดคุ้น้เคย

นะครบั เก่ียวกบัเรื่องของการใช ้PivotTable นะครบั เพราะฉะนัน้จากสิ่งที่เราเห็นคือวนันีน้ะครบั ในหวัขอ้ของเราเนี่ยจะเป็น

การใชง้าน Excel ลว้นๆ เลยนะครบั ส าหรบัวนันีเ้นาะ 

Excel เนี่ยผมก็ตอ้งบอกครบัวา่ ปกติแลว้เนี่ยมนัมีสตูรนะครบั มสีมการในการใชง้านอยู่นะครบั 174 นะครบั Formula หลกัๆ 

เดี๋ยวนีม้นักม็ีสตูรเพิ่มขึน้มา แต่ประเด็นคือในการท างานจรงิๆ แลว้เนี่ยครบั การใชส้ตูร หรือการใชส้มการ หรือการใช ้

Formula ทกุวนัเนี่ยผมถือวา่มนัเป็นเรื่องที่คอ่นขา้ง Out แลว้นะครบั เพราะวา่อะไร เพราะว่าการใชง้านสตูรตา่งๆ พวกนีน้ะ

ครบั 

ครบัก็ส าหรบั Excel นะครบั วนันีเ้นี่ยมีถงึ 174 นะครบั Formula หลกัๆ เลยที่เราคุน้เคย หรือการใชง้าน แตว่่าไมว่่าจะเป็น 

MAX นะครบั SUM, SUMIF, COUNTIF, LOOKUP, VLOOKUP, SUMPRODUCT, SUMIFS แต่ประเด็นคือในการท างาน

จรงิในชีวติประจ าวนัครบั สตูรพวกนีใ้ชน้อ้ยมาก สมการพวกนีใ้ชน้อ้ยมาก ผมก็จะเนน้ใหท้กุทา่นไดม้ีโอกาสใชเ้ก่ียวกบัเรื่องของ 

PivotTable นะครบั การค านวณ หรือการวิเคราะหข์อ้มลูเชงิลกึเป็นแบบไหนนะครบั สโลแกนเดิมนะครบั อยากท าอะไรกบัส่ิง

ไหนเลือกสิง่นัน้ก่อนเสมอนะครบั วนันี ้Excel นะครบั ก็คือส่ิงที่ผมจะแนะน าในเนือ้หาทัง้หมดเลยนะครบั ก็จะมเีรื่องของ

เครื่องมือนะครบั หรือว่าสตูรค านวณต่างๆ เพื่อใชใ้นการจดัการกบัขอ้มลูนะครบั หรือว่าเป็น Data Management นั่นเองนะ

ครบั หรือแมแ้ต่การวิเคราะหข์อ้มลูนะครบั ดว้ยการ Sort and Filter นะครบั และกจ็ะมเีรื่องของเครื่องมือใหม่ๆ นะครบั จรงิๆ 

แลว้มนัก็ไม่ไดใ้หม่มากนะครบั แต่ว่าในบางองคก์รท่านไมเ่คยใชเ้ลยนะครบั จะแนะน าใหท้กุทา่นไดรู้จ้กั Slicer หรือ 

Sparklines นะครบั มนักช็่วยใหเ้ราท างานหรือการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นเชิงลกึไดน้ะครบั และรวมถงึนะครบั การใช ้

PivotTable หรือ PivotChart เขา้มาวิเคราะหข์อ้มลูนะครบั และก็เทคนคิในการจดัการกบัรายงานนะครบั หรือว่าเทคนิคใน

การท าเก่ียวกบัเรื่องของขอ้มลูตา่งๆ นะครบั หรือการก าหนด Freeze นะครบั Freeze Column นะครบั หรือขอ้มลูส าหรบัใน

การ Print นะครบั การเรียน Excel วนันีน้ะครบัผม ท าไฟลท์ี่เป็น Example ตวัอยา่งไวน้ะครบั ทกุท่านสามารถเขา้ไปดาวน์
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โหลดนะครบั และก็ใชไ้ฟลต์ามสิ่งที่ผมก าหนดไวไ้ด ้แลว้เดี๋ยวผมจะบอกให ้สามารถติดตามชมในคลิปไดน้ะครบั และเดี๋ยวผม

จะมีขึน้ไวต้รงนีใ้หเ้ลยนะครบั กจ็ะเป็นคลิปหรือเป็นลิงกน์ะครบั ส าหรบัไวด้าวนโ์หลดไฟลน์ะครบั อนันีเ้รามาดกูนันิดหนึ่งนะ

ครบั เราจะมีการใชง้าน Excel นะครบั ผมขออนญุาตอย่างนีน้ะครบั 

เปิด Excel ขึน้มาเลยเนาะ ผมขออนญุาตนะครบั เราจะเริ่มกนัเลยนะครบั ก็คือผมไปเปิด Excel นะครบั แน่นอนครบั ทกุท่าน

ครบั Excel เนี่ยกจ็ะเหมือนกบั Microsoft Word ที่ทกุทา่นไดเ้รียนผ่านมาแลว้นะครบั Excel มอีะไรบา้งนะครบั วนันีข้อ้มลู

ทัง้หมดที่บอกนะครบั หรือว่าการใชง้าน หรือวา่ Practice การฝึกปฏิบตัิ อบรมทัง้หลายเนี่ยนะครบั เราอา้งอิงไดต้ัง้แตเ่วอรช์ั่น 

2013 นะครบั 2016 และก็ 2019 และ 365 นะครบั ไดห้มดเลย หนา้แรกของ Excel นะครบั เรากจ็ะมีเรื่องของ Template 

นะครบั จรงิๆ แลว้ถา้เกิดทกุทา่นจ าไดน้ะครบั ใน Word ก็มี Take a tour ใน Excel ก็มี Welcome to Excel นะครบั ผมท า

ใหด้นูิดหน่ึง ผมขออนญุาตใชไ้ฟลท์ี่เขาใหม้าก่อนแลว้กนันะ บางคนเปิดมาอาจจะไมเ่จอแบบนี ้ไม่เป็นไรนะครบั คือตอนนีผ้ม

เชื่อต่อ Internet อยู่นะครบั เขาก็จะไปดงึไฟลต์วัที่เป็น Take a tour นะครบั หรือวา่ตวัที่เป็น Excel Example ปรากฏขึน้ให ้

ผมขออนญุาตนะครบั คลิกดทูี่ Excel ตรงนีก้่อนนะ และผมกก็ด Create ขึน้มาเลยนะครบั เขาก็จะมีไฟลท์ี่เป็น Take a tour 

ตวัอยา่งใหน้ะครบั เราสามารถใชไ้ฟลน์ีไ้ด ้เช่น ดนูะครบั ผมลองคลิกที่ Add นะครบั มนัมีอะไรใหบ้า้ง เขากจ็ะบอกหมดเลย 

เห็นไหมครบัวา่จรงิๆ แลว้เนี่ย ในการใชง้าน Sum อย่างเนี่ยนะครบั สมมติเนาะ อย่างเช่น Apple Orange Banana Lemon 

ตรงเนี่ยนะครบั เห็นไหม มนัคือ 50 20 60 40 ปกติทกุท่านตอ้งมานั่งพิมพเ์ท่ากบัถกูไหมครบั Sum นะครบั Sum อะไรแลว้ก็

เลือกขอ้มลูมานะครบั จรงิๆ แลว้ถา้เกิดทกุทา่นคุน้เคยนะครบั Sum มนัคือ Sigma (Σ) ตวันีน้ั่นเองนะครบั Shortcut key เนี่ย

มนัคือต าแหน่งที่เราเรยีกวา่ Alternate เทา่กบัต าแหน่งนีน้ะครบั เราสามารถกดปุ่ ม Alt = ไดเ้ลยนะครบั อ่ะ...ไหนลองดสิู นะ

ครบัอย่างนีเ้นาะ เครื่องผมถา้ปกติก็น่าจะกด Alt = ไดเ้ลยนะครบั เขากจ็ะใส่ค าตอบมาใหเ้ห็นไหมครบั Alt = ผมกด Enter 

ผมก็ไดต้วัอย่างมาแลว้เรยีบรอ้ย ค าตอบคือ 170 ผมยา้ยไปที่ Beef นะครบั เนือ้นะครบั เนือ้ไก่ เนือ้หม ูปลานะครบั อนันีค้ือ

ขอ้มลูเนาะ ผมกด Alt = เหน็ไหมครบั เขาจะใส่ Sum มาใหเ้ราเลย ผมกด Enter Sales ก็ดีนะครบั Marketing ก็ดี ในการ

ท างานเนี่ย บางคนยงัคงถนดักบัการคุน้เคยแบบนีอ้ยู่ครบั =SUM D15 D16 ก็ใส่ค าตอบไปถกูไหมครบั และก็บางคนกใ็ช้

วิธีการเลือกแบบนีน้ะครบั ลงมาจนถึงขอ้มลู อย่างที่ผมบอกนะครบั เราควรใชใ้หม้นัไฮโซนิดหนึง่ ใชใ้หม้นัเต็มประสิทธิภาพนิด

หน่ึงอย่างที่ผมบอกนะครบั ลด ละ เลิก ลืมวิธีเดิมๆ ไปครบั ใชไ้ม่ไดจ้รงิในชวีิตประจ าวนั บา้นนี ้เมอืงนีน้ะครบั เพราะฉะนัน้ส่ิง

หน่ึงที่อยากใหด้คูือ ดนูะครบั ผมไม่ไดเ้ก่งมาจากไหน มนัคือเครื่องมือที่มีอยู่แลว้ ผมอยากจะบวกรวมค านวณอย่างนีน้ะครบั 

ผมก็แค่เอาเมาสเ์ขา้ไปนะครบั แลว้กด Alt = เห็นไหมครบั ผมกด Enter ผมก็ไดค้  าตอบแลว้เรียบรอ้ย มนัคือ Shortcut นั่นเอง

นะครบั นี่คือบทเรียนแรก การใช ้SUM อยา่งง่ายๆ ปกตเิราตอ้งมานั่งพิมพส์ตูรเองเห็นไหมครบั SUM แบบนีเ้นาะ พิมพเ์อง อนั

นีค้ือง่ายๆ นะครบั ลองด ู 

คราวนีก้่อนไปนะครบั อนันีผ้มแค่ยกตวัอยา่งใหด้นูะครบัว่า ถา้ทกุท่านรูเ้รื่องของการใช ้Shortcut key ทกุทา่นรูเ้รื่องของการ

ใชเ้ครื่องมืออย่างถกูตอ้ง มนัจะท างานใหเ้รว็ขึน้นะครบั สะดวกสบายมากขึน้ แทนที่จะตอ้งไปนั่งพมิพส์ตูรสมการเองทัง้หมดนะ

ครบั ผมขออนญุาตอยา่งนีค้รบั เริ่มตน้เลยเนาะ อนัดบัแรกครบั เรยีนรูว้ิธีการ การท า Selection กอ่น หรือการเลือกก่อนนะ

ครบั อย่างที่ผมบอกนะครบั Excel เนี่ยมนัเป็นโปรแกรม Spreadsheet นะครบั ส่ิงที่เราจ าเป็นตอ้งใชง้านคือเราตอ้งสามารถ
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เลือกขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง การเลือกอา้งองิ Word ก็แลว้กนันะครบั มนัมีการเลือก 2 แบบ Single Selection หรือ Multi 

Selection เลือกตามใจเรากบัเลอืกตามใจมนันั่นเองนะครบั นั่นแบบที่ทกุท่านคุน้เคย 

เคสแรกที่ผมอยากจะใหด้คูืออยา่งนีค้รบั ทกุทา่นดนูะครบั ผมมี Excel เนี่ย ขออนญุาตสรุปใหท้กุทา่นดดูงันีก้่อนเนาะ Excel 

เวอรช์นัใหม่นะครบั ตัง้แต่ 2007 - 2019 เลยนะครบั จรงิๆ แลว้วนันี ้2007 2010 เนี่ย Microsoft Off-Solid ไปแลว้นะครบั 

คือเราไม่ Support แลว้ เพราะนัน้ผมอนญุาตตดัจบ Cut อยู่ที่ 2013 แลว้กนันะครบั จนถงึ 2019 นะครบั หรือ 365 ตวั

เดียวกนัเนาะ มนัมีทัง้หมดก่ี Column ถา้เป็นเวอรช์นัเก่านะครบั ตัง้แต่ 2003 ถา้ต ่ากวา่นัน้เนี่ย มนัมี A จนถึง IV นะครบั ของ

เก่าเลยนะ อยา่งนีผ้มท าของเก่าใหด้กู่อนแลว้กนันะ เพื่อใหท้กุทา่นคุน้เคย สมมติวา่ผมมขีอ้มลูนะครบั แบบนีน้ะ จนถึง 2003 

นะครบั ขอ้มลูจะมตีัง้แต่ A-IV มทีัง้หมดนะครบั 256 Columns นะครบั แลว้มี Row หรือแถวนั่นเองนะครบั คือมตีัง้แต่แถวที่ 

1 จนถึงแถวที่ 65,536 Rows นะครบั อนันีค้ือเวอรช์นัเกา่นะครบั ตัง้แต่ 2003 หรือต ่ากว่านัน้ นามสกลุเป็นอะไร นะครบั

นามสกลุก็คือ xls ก็คอืนามสกลุ 3 ตวั ไม่มี xml ดว้ยนะครบั ถา้เป็น Word กเ็ป็น doc นะครบั อนันีบ้อกไดเ้ลยวา่โบราณมาก 

ท าใหไ้ฟลใ์หญ่ขึน้ แต่เราจะบอกโบราณไม่ไดน้ะครบั วนันีใ้นบางบรษิัทยงั Save เป็นไฟลเ์วอรช์นัเก่าอยู่ ดดูีๆ นะครบั เดี๋ยวผม

มีตวัอย่างใหด้วู่าท าไมถงึหา้ม Save เป็นเวอรช์นัเก่า ท าไมถึงหา้มท าอะไรบา้งนะครบั 

คราวนีด้นูะครบั พอน่ีคือเวอรช์นัเก่าเนาะ คราวนีเ้รามาลองดเูวอรช์นัใหม่บา้งนะครับ เวอรช์นัใหมเ่นี่ยมนัคืออะไร ขออนญุาต

แลว้กนันะครบั ตดัจบเลยนะ 2007 – 2019 นะครบั จรงิๆ แลว้ตอนนีม้นัคือส่ิงที่ Microsoft Support อยู่นะครบั ก็คือตัง้แต่

เวอรช์นั 2013 เนาะ 2016 2019 นะครบั 2010 เนี่ย Microsoft Off-Solid ไปแลว้นะครบั ตัง้แต่วนัท่ี 13 ตลุา ท่ีผ่านมานะ

ครบั เรายกเลิกในไลนผ์ลิตของตวั 2010 แลว้นะครบั เพราะนัน้ตอนนี ้Microsoft จะมี Office อยู่แค่ 2013 2016 2019 นะ

ครบั เรามีอะไรครบั 2007 จนถึง 2019 เนี่ย เครื่องมือเนี่ยเราเปล่ียนใหเ้ป็นนามสกลุ 4 ตวัเนาะ เรามีตัง้แต่ A จนถงึ XFD นะ

ครบั มีเท่าไหร ่มี 16,384 Columns นี่คือ Columns เนาะ สงัเกตเห็นไหมครบั ยกก าลงัเท่าไหรเ่นี่ย 6 หรือ 8 นะครบั 256 

คณูยกก าลงั 6 นะครบั ได ้16,384 Columns แลว้มีอะไรอีก มีแถวครบั แถวที่ 1 จนถงึแถวที่ 1,048,576 Rows เนี่ยคือ 

Excel 1 Sheet มนัคือมี A จนถงึ XFD เนี่ยคือ 16,384 Columns มีแถว 1,048,576 แถว อนันีค้ือ 1 Sheet เนาะ ประเด็น

คือ Excel ผมเนี่ยสามารถท าเป็น Big Data ได ้ใน 1 Sheet ถา้เราท าเป็น Power นะครบั เป็นลกัษณะของตวัที่เป็น Data 

Mining นะครบั หรือ Inquiry ก็ตาม 1 ลา้นกวา่เนี่ยนะครบั จะถกูเปล่ียน เอาสีชมพแูลว้กนัเนาะ จะถกูเปล่ียนครบั เป็น 

100,414,717 Rows นี่คือ Sheet เดียวนะครบั เป็น 100 ลา้น Record สงัเกตไหมวา่ Excel เนี่ย ขอ้มลูมนัเยอะมาก เราใช้

งานไดเ้ยอะมาก เวอรช์นัใหม่นะครบั เราก าหนดให ้Excel นะครบั เอาสีน า้เงินตรงนีแ้ลว้กนันะ มมีาทีละ Sheet นะครบั ตัง้แต่

เวอรช์นั 2013 แลว้นะครบั Excel จะเพิม่มาทีละ Sheet เมื่อก่อนเรามี 3 Sheet นึกออกใช่ไหมครบั 3 Sheet เนี่ยค าถามคือ 

บางคนก็ใชแ้ค่ Sheet แรก Sheet เดียว อีก 2 Sheet ไม่ไดใ้ช ้แต่มีเทา่ไหรล่่ะ 16,000 x 1,400,000 Let say 

7,200,000,000 กว่าลา้น Record ซึ่งมนัไม่โอเค มนัไม่คุม้นะครบั เพราะนัน้อนันีค้ือตวัอยา่งเนาะ เพราะนัน้นะครบั ถา้เป็น

ไฟลเ์ก่านะครบั จะมี 256 Columns นะครบั เวอรช์นัใหม่สีแดงนะครบั นามสกลุก็คือ xlsx เราใส่ xml เขา้ไปใหอ้ีก 1 ตวันะ

ครบั เป็น xlsx นะครบั 
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คราวนีด้นูะครบั คณุเอกมั่วหรือเปล่า มี A จนถงึ XFD หรอ ลองดนูะครบั จ าปุ่ มมหศัจรรยข์องผมไดใ้ช่ไหมครบั ผมกดปุ่ ม Ctrl 

คา้งไหว ผมเล่ือนลกูศรไปทางขวา เห็นไหมครบัวา่ตอนนีม้นัคือ XFD เห็นเนาะ นี่คือต าแหน่งของ Column ของเดิมจะมีแค่ IV 

นะครบั 256 Columns เนาะ 

คราวนี ้ไหนกลบัมาสิ ไหนลองดแูถวสิ เมื่อกีบ้อกมีลา้นกวา่ ลองดนูะครบั เรามีทัง้หมด 1,048,576 เห็นนะครบั แม่นชวัรน์ะ

ครบั เพราะฉะนัน้ประเด็นคือวนันีข้อ้มลูเรามเียอะ ตอนนีท้กุท่านเห็นแลว้นะครบัวา่ ขอ้มลูเราเป็นแบบไหนนะครบั นี่คือตวัที่

เป็น Excel นะครบั เป็น Data ส่ิงหน่ึงที่ผมอยากใหท้กุท่านดตู่อไปนะครบั ในการเริ่มตน้ หลกัการท างานของ Excel คือ Excel 

นะครบั ท างานแบบนีเ้นาะ Cell นีน้ะครบั Cell ที่ผมเลือก Cell นีน้ะครบั ค านวณกบั Cell นัน้ เอาค าตอบไปไวใ้น Cell นูน้ นี่

คือ Excel ครบั ผมจะเปล่ียนก่ีเวอรช์นั ก่ีรุน่ก็ตามมนัยงัคง Concept เดิมคือ Cell นี ้ค านวณกบั Cell นัน้ เอาค าตอบไปไวใ้น 

Cell นูน้นะครบั มีแค่นีน้ะครบั 500 เลข 500 ที่เราเห็นเนี่ย อาจจะไม่ใชเ่ลข 500 ก็ได ้อาจจะเป็นขอ้มลูที่อยู่ใน AE42 + FE64 

ก็ได ้ก็คือ 250 + 250 นึกออกไหมครบั เป็น 500 มนัก็คือที่มาว่า Cell นี ้ค านวณกบั Cell นัน้ ค าตอบไปไวใ้น Cell นูน้ เคลีย

เนาะ 

คราวนีด้คูรบั ส่ิงที่อยากใหท้กุท่านเพิ่มเติมคืออะไรนะครบั วนันี ้Excel ที่ผมเคยเจอนะครบั ตอ้งขออนญุาตกราบเรียนทกุท่าน

อย่างนีน้ะครบัวา่ Excel ที่ทกุท่านใชไ้ม่ผิด ผิดนิดเดียวคือ ทกุทา่นเลือกผิดเทา่นัน้เอง เลือกไม่ถกูตอ้งนะครบั ท ายงัไงถึงจะ

เลือกใหถ้กูตอ้ง และท ายงัไงถงึจะก าหนดใหถ้กู ดนูะครบั ผมมีตวัอย่างดงันีเ้นาะ ขออนญุาต Zoom นิดหน่ึง เพื่อใหท้กุท่าน

เห็นภาพ Zoom นี่เหมือนเดมินะครบั เราเคยเรยีนผ่าน Microsoft Word มาแลว้เนาะ เราอยากขยาย เราสามารถกดปุ่ ม 

Ctrl คา้งไว ้เลื่อน Trackball ที่เมาสไ์ดน้ะครบั เล่ือนลกูกลิง้ที่เมาสไ์ดเ้ลยนะครบั ผมมีอยา่งนีค้รบั ผมมีเลข 1 ผมมีเลข 5 ผมมี

ค าถามทกุทา่นครบั ที่ก าลงันั่งเรยีนอยู่กบัผมนะครบั 1 กบั 5 เนี่ยนะครบั เลขต่อไปเป็นเลขอะไรครบัทกุท่านครบั โอเคครบั บาง

คนก็ตอบวา่ 6 บา้งนะครบั บางคนก็ตอบ 10 บา้งนะครบั ประเด็นคืออย่างนี ้ดนูะครบั ส่ิงที่ผมก าลงัจะท าต่อไปนี ้เราเรยีกว่า 

AutoFill นะครบั AutoFill การเรียงล าดบัขอ้มลูขอ้ความแบบอตัโนมตัิ หมายความวา่ถา้ผมมจี านวนตวัเลขนะครบั ถา้ตวัเลข 

1 ตวัเลข ดงึลงมา มนัคือการ Copy ในท่ีนีค้รบั ผมมเีลข 1 ผมมีเลข 5 นะครบั 1 กบั 5 เนี่ยหา่งกนั 4 จ านวน เพราะฉะนัน้เลข

ต่อไปคือเลข...มนัคือเลข 9 นั่นเอง แบบนีน้ะครบั ผมก็จะไดอ้นัเนี่ยเราเรียกว่า AutoFill ถา้เป็นจ านวนตวัเลข จ าเป็นตอ้งมี

จ านวนตวัเลขมากกว่า 1 จ านวนตวัเลขถึงจะท า AutoFill ได ้ถา้ผมมีจ านวนตวัเลขแค่ 1 ตวัเลข เช่นมีเลข 1 ตวัเดียว และผม

ดงึลงมา อนันีค้ือการ Copy นะครบั เพราะฉะนัน้ช่วงของขอ้มลูของตวัเลขจ าเป็นตอ้งมจี านวนตวัเลขมากกวา่ 1 ตวัเลขถึงจะ

ท า AutoFill หรือการก าหนดขอ้มลูขอ้ความแบบอตัโนมตัิไดน้ะครบั 

คราวนีผ้มเพิ่มอีกนดิหนึ่งครบั ผมมีเลข 5 ผมมี 6 แลว้กนันะครบั ผมมีเลข 6 ผมมีเลข 9 เหมือนเดมิครบั เลขต่อไปเป็นเลขอะไร

ครบัทกุท่านครบั เลขตอ่ไปคือเลข 12 เพราะ 6 กบั 9 ห่างกนั 3 จ านวน 9 + 3 เป็น 12 นะครบั เนี่ยผมก็ดงึลงมาแบบนีถ้กูไหม

ครบั ก็ไดแ้ลว้เรียบรอ้ย 6 + 1 ครบั เป็นเท่าไหรค่รบัทกุท่านครบั 6 + 1 ถกูครบัเป็น 7 เนาะ หา้มเดด็ขาดนะ หา้มพิมพเ์ลข 7 ลง

ไปนะ Excel เนี่ยท างานค านวณเป็นแบบ Spreadsheet นะครบั หรือการท างานค านวณเป็นแบบตารางการค านวณ 

จ าเป็นตอ้งมีเครื่องหมาย = น าหนา้ก่อนเสมอ ถงึจะเป็นการก าหนดว่าใหเ้ขาท าเป็นการค านวณ เมื่อกีน้ีต้อนแรกที่ผมเริ่มเกริ่น
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ใหด้ ูจ าไดไ้หมครบั ที่ผมเปิดไฟล ์Welcome ส าหรบั Excel มา ท่ีเป็น Practice ในการทดสอบ ในการ SUM เนี่ยครบั เรา

สามารถแทนค่าดว้ย Alt = จ าไดใ้ช่ไหมครบั เพราะฉะนัน้เราก็ไมต่อ้งสามารถที่จะมานั่งควบคมุหรือว่าใส่สตูรเอง อยา่งกรณีนี ้

มนัก็เป็น 7 หรือถา้วนันีผ้มบอก ผมขีเ้กียจนะ ผมสามารถเลือกทัง้หมดแบบนีน้ะครบั เลือกขอ้มลูเนาะ และผมก็กด Alt = นะ

ครบั มนัก็จะไดค้  าตอบทัง้หมดมาเลย เคลียเนาะ อนันีเ้ขา้ใจเนาะ 

ประเด็นของผมคืออยา่งนี ้เอาแบบพืน้ๆ ที่ทกุท่านใชก้นัก่อนนะ ผมได ้7 มาแลว้ 1 ตวั ค าถามครบั ถา้ผมอยากไดค้  าตอบที่

เหลือทัง้หมดท ายงัไงครบั โอเคครบั น่ารกัมาก หลายคนชอบบอกอย่างนีค้รบั ก็ลากลงมาสิคะคณุเอกขา ลากลงมาแบบนีเ้ลย

ค่ะ ไม่เห็นยากตรงไหนเลย ก็เคยท าอยู่ ไม่ผิดนะครบั ทกุท่านครบั ไม่ผิดนะ ลากลงมาเนาะ แต่ผมใหด้ตูรงนีน้ิดหน่ึง สมมตวิ่า

ใน Office ผม ใน Business ผม หรือใน Monthly Meeting ในการท างานพวก Sales พวก Marketing ตา่งๆ สมมติผมมี

ขอ้มลูอยู่เยอะนะครบั ในการท างานจรงิๆ เนี่ย มนัมีขอ้มลูอยู่เยอะนะครบั ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามนะครบั หรือ 

Business ใดก็ตาม สมมติผมมีขอ้มลูสกั เอาเทา่ไหรด่ี เอาเยอะๆ แลว้กนันะ เอาเยอะๆ เอาสกั 1,000 ก็แลว้กนันะครบั พนั

นิดๆ สมมติวา่ผมมขีอ้มลูสกัพนันิดๆ นะครบั กรอกขอ้มลูมาเรยีบรอ้ยแลว้ สกัพนันิดๆ Let say ว่า 1,034 อย่างนีค้รบั 1,034 

เนาะ ทกุทา่นครบั อนันีถ้ามเล่นๆ นะ เอาจรงิก็ไดน้ะ เคยลากแลว้ติดโต๊ะไหมครบั คือขอ้มลูเนี่ยมนัมีแค่ 15 เนี่ย ทกุท่านลากได้

ถกูป่ะ แต่ถา้เกิดขอ้มลูมนัเป็นพนักว่า Record เนี่ย ผมเคยเจอนะครบั บางคนก็ลากๆ มาเรื่อยๆ แบบเมื่อกีเ้นี่ย ลากมาเรื่อยๆ 

บางคนสะดดุโต๊ะแลว้เรียบรอ้ย มกีารเอาหนงัสือไปรองนะครบั และก็เอาเมาสไ์ปคลิกต่อนะครบั ค าถามคืออย่างนี ้ดนูะครบั 

เราไม่ตอ้งไปลากนะครบั ขออนญุาตแนะน าตรงนีค้รบั อยากตีจรงิๆ เลยนะครบั หนงัสือทกุวนันีท้ี่เขียนกนัขายเนี่ยนะครบั เรา

อตุส่าหท์ าขอ้มลูไวใ้หบ้นหนา้เว็บ Microsoft นะครบั เขา้ไปดไูดน้ะครบั จดุนีน้ะครบั มนัชื่อวา่จดุ Handle Point นะครบั จดุ

นีน้ะ เรียกวา่จดุ Handle Point หนงัสือบางเล่มนะครบั ที่แตง่ขายเนี่ยนะครบั ไม่ไดอ้อกมาจาก Microsoft เนี่ย ชอบไป

เปล่ียนจดุนีข้องผม เป็นจดุลากแลว้ปล่อย ทกุคนก็ไปลากแลว้ปล่อยกนัอยา่งเดียวเลยนะครบั จดุตรงนีไ้ม่ใช่จดุลากแลว้ปล่อย

นะครบั ขออนญุาต Zoom ใหด้ตูรงนีน้ะ จดุ Handle Point ดนูะครบั ตอนนีเ้ห็นสญัลกัษณข์องเมาสผ์มนะครบั เป็นเหมือน

เครื่องหมายกาชาดเนาะ เป็นเครือ่งหมายบวกใหญ่ๆ พอเอาเมาสไ์ปใกล้ๆ  จดุนีน้ะครบั มนัจะเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมครบั 

ไม่ตอ้งลากนะครบั ผมแค่ Double Click ครบั จบเลย คณุจะมีลา้น Record แสน Record มนักค็  านวณมาจนถึงสดุทา้ยให ้

เขา้ใจเนาะ เปลี่ยนบา้งนดิหนึ่งนะครบั เปล่ียน Mindset ตวัเองนดิหนึ่ง วา่ถา้เกดิใครเคยลากอยูเ่นี่ยนะครบั เปล่ียนจากการ

ลากเป็น Double Click บา้งก็ไดน้ะครบั อนันีห้น่ึงเรื่องแลว้นะ ผมให ้Trick และเทคนิคไว ้ถามวา่ท าไมตอ้งบอกแบบนีก้่อน 

เพราะถา้เกิดทกุทา่นใชง้านเหมือนส่ิงที่ผมใชน้ะครบั หรือทกุท่านใชง้านเหมือน Standard ปกติที่ Microsoft วางไวใ้หเ้นี่ย 

เราจะท างานไดง้า่ยขึน้ แตว่นันีผ้มปวดใจจรงิๆ นะครบั บางคนยงัลากอยู่เลยนะครบั ไม่ผิดนะ ไม่ผิด แต่ไม่โปรในการท างาน 

เพราะมนัจะเสียเวลามาก ในบรรดาชดุ Office ครบั Microsoft Excel ง่ายที่สดุ อา้ว...ท าไมคณุเอกพดูอยา่งนีล่้ะ Excel นะ

ครบั ถา้สมมติผมเป็นเซลสเ์นาะ ผมท าสตูรแลว้เรยีบรอ้ย ผมไม่ไดเ้ปล่ียนสตูรทกุวนัน่ีครบั ผมแค่เปล่ียนแค่ตัวเลข Microsoft 

Word ผมยงัคงตอ้งจดัหนา้ของ Format ถกูไหมครบั Microsoft PowerPoint เนี่ย ผมตอ้งจดัไอเดียลว้นๆ ว่าผมจะใส่สี

ยงัไง ใส่รูปแบบยงัไงบา้งนะครบั 
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คราวนีด้ ูน่ีคือตวัอย่างเนาะ ผมมอีย่างนีอ้กีครบั ผมขออนญุาตท าใหด้นูิดหน่ึงนะครบั ช่วงแรกเนี่ยผมขออนญุาต Overview 

ใหท้กุท่านดกู่อน และควรใชเ้หมอืนผมนะครบั ผมมีขอ้มลูดงันีน้ะครบั ท าใหด้นูะครบั ใช ้RAND อกีแลว้เห็นไหมครบั ใช ้

RAND อีกแลว้นะครบั Word เราก็ใช ้RAND เนาะ ผมลองสุ่มตวัอย่างมานะครบั เป็น RAND เนาะ เรากว็งเล็บเปิดกบั

วงเล็บปิด คณู 123 เลยแลว้กนั กด Ctrl เพื่อใหม้นัเป็นจดุทศนิยมนะครบั เราก็จะไดต้วัเลขมา ตอนนีม้ี G1 จนถึง G13 นะครบั 

ผมขออนญุาตสรา้งขอ้มลูเพิม่นิดหน่ึงนะครบั เป็น Table แลว้กนัเนาะ เอาเป็น Table ประมาณนีน้ะครบั ผมกด RAND 

เหมือนเดิมนะ แตค่ราวนีผ้มจะเลือกเป็น RANDBETWEEN แลว้กนัเนาะ อนันีย้งัไม่ตอ้งสนใจนะครบั ดเูอาเพลินก่อนเนาะ 

เดี๋ยวตอนที่เราท า Workshop เราจะไดท้ าไปพรอ้มๆ กนั ดตูรงนีค้รบั ผมมีขอ้มลู 3 Groups Group แรกคือ A1 - C นะครบั ก็

คือ C Charlie นี่นะ 1,034 นะครบั Group ที่ 2 ผมมี G1 - G13 Group ที่ 3 ผมมี K16 – O23 โอเคนะครบั ค าถามของผม

คือ ดนูะครบั ผมขออนญุาตนะครบั ถามทกุทา่นดงันีค้รบั ผมอยากใหข้อ้มลูใน Column G เป็นตวัหนา ปกติท ายงัไงครบั คณุ

เอกคะ ยากตรงไหนคะ เราก็ไฮไลทสิ์คะ เรากเ็ลือกมาเป็นแบบนีน้ะครบั นี่ไงคะ ไดแ้ลว้ขอ้มลูไฮไลท ์ตวัหนาใช่ไหมคะ เรากเ็อา

เมาสไ์ปคลิกที่ Bold แบบนีน้ะคะ นี่ไงคะ ตวัหนาแลว้เรยีบรอ้ย โอเคเนาะ อยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ แบบนี ้

คือสิ่งที่ถกูตอ้งเนาะ  

นัน้ผมมีอีก 1 ค าถามนะครบั ทกุท่านครบั ผมมี Column B B1 – B1034 เห็นไหมครบั สดุทา้ยคือ B1034 ค าถามของผมคือ 

ทกุท่านครบั ผมอยากให ้Column B จ านวนตวัเลขหรือขอ้มลูที่อยู่ใน Column B เป็นตวัหนา ท ายงัไงครบั คณุเอกคะ เราก็

เลือกเหมือนเดิมเลย ไม่ผิดครบั แลว้เลือกยงัไงครบั คลิกตรงนีใ้ช่ไหมครบั คลิกที่หวัของ Column เป็น Column B แบบนีถ้กู

ไหมครบั เคยท าเนาะ หา้ม กฎขอ้แรกของผมเลยในการใช ้Microsoft Excel หา้มท าแบบนีเ้ด็ดขาด Seriously ดว้ยนะ หา้ม

ท าแบบนีเ้ดด็ขาด อา้ว...พ่ีอว้นคะ ท าไมหา้มท าล่ะคะ หนทู าแบบนีม้าตัง้นานแลว้ค่ะ ด ูผมขออนญุาต Reference ใหด้นูะ

ครบั ผมคลิกที่ Column G เห็นอะไรไหมครบั ผม Reference ใหด้เูนาะ ถา้ผมคลิกที่หวัของ Column หรือ Heading ของ 

Column นะครบั ประเด็นคือมนั Effective ทกุ Rows มนัเลือกทกุ Rows เลือกทกุแถว เวอรช์นัใหม่มีก่ี Row ครบัทกุท่าน

ครบั 1,048,576 ประเด็นของผมคือวนันีใ้นบางองคก์ร บางหน่วยงาน บางบรษิัท ยงั Save ไฟลเ์ป็นเวอรช์นัเก่าอยู่ เวอรช์นัเก่า

รบัไดแ้ค่ 65,536 Rows ถา้วนันีผ้มใช ้Office เวอรช์นัใหม่ แลว้คลิกแบบนีค้รบั แลว้ผมเปล่ียนเป็นตวัหนา นึกภาพออกนะ

ครบั มนั Effective ทกุ Rows ถา้เป็นแบบนีแ้สดงวา่ขอ้มลูจรงิผมมีใน Column G นะครบั ขออนญุาตนะ ขอ้มลูจรงิผมมีอยู่

แค่ 13 Record เห็นไหมครบั ผมมีอยู่แค่ 13 Record แค่นีเ้อง แตเ่วลามนัอ่าน มนัอา่น 1,048,576 ส่ิงที่ทกุทา่นจะเคยเจอคือ

ไฟลท์กุท่านไม่ไดใ้หญ่ ไม่ไดม้ีขอ้มลูอะไรซบัซอ้น แต่เวลาท่านเปิดไฟลม์ามนัจะหมนุๆ แบบนี ้เคยเจอไหมครบั หนกัหนาสาหสั

กว่านัน้อกี ไฟล ์Excel ทกุทา่นจะเปิดไม่ไดน้ะครบั มนัจะกลายเป็นส่ีเหล่ียมๆ หมดเลย เพราะอะไร ดนูะครบั สาหสัที่ผมเคย

เจอกค็ือ ทกุท่านเลือกแบบนี ้แตท่กุท่านไม่ไดไ้ปไฟล ์Save as ใหม่ หรือตัง้ชื่อใหม่ ทกุทา่นกดแผ่น Disk แต่ไฟลท์ี่ทกุท่านมีกนั

อยู่แลว้ทกุวนันี ้ท่ีท ากนัอยู่ ไมว่่าจะเป็น Meeting Report นะครบั Weekly Meeting Whatever อะไรก็แลว้แต่ บางคน

บางบรษิัทยงัใชไ้ฟลโ์บราณอยู่เลย Save กนัมาตัง้แต่ชั่วนานตาปี เมื่อสิบปีที่แลว้ สมมตินะครบั ก็ยงัใชไ้ฟลเ์ดิม แค่ Save 

เปล่ียนชื่อ Save เปล่ียนชื่อ Save เปล่ียนชื่อ แกไ้ขขา้งใน มนัก็บวมขึน้ไปเรื่อยๆ บวมขึน้ไปเรื่อยๆ นึกออกนะครบั หา้มท าแบบ

นีเ้ด็ดขาด การเลือกหวัของ Column แบบนีน้ะครบั หรือเลือกหวัของ Row แบบนีเ้นี่ย ท าได ้2 กรณี กรณีแรกคือ ยืด ลด หด 
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ขยาย Column อย่างนีน้ะครบั ท าได ้หรือกรณีที่ 2 คลิกนะครบั เพื่อคลิกขวา Insert Column หรือ Delete Column หรือ

ยา้ย Column แต่หา้มเลือกขอ้มลูแบบนีเ้ด็ดขาด หา้ม ใหท้ าแบบนีค้รบั นั่นนะสิคะ คณุเอกคะ ท ายงัไงคะ ดนูะครบั ผมแนะน า

ไปแลว้ Ctrl คือปุ่ มมหศัจรรยข์อง Microsoft จ าไดใ้ช่ไหมครบั ถา้ผมคลิก Ctrl คา้งไว ้ผมคลิกลกูศรไปทางขวา มนัคือกระโดด

ไปท่ี Column สดุทา้ยที่ไม่มีขอ้มลูเนาะ ในกรณีนีผ้มลองท าใหด้นูะครบั ถา้ผมคลิกมา กด Ctrl คา้งไว ้คลิก Arrow key ลงมา

ขา้งล่าง มนัจะกระโดดลงมาที่ต  าแหน่งล่างสดุ กค็ือ 1,048,576 นะครบั ประเด็นคือถา้ผมไปคลิกที่ Column G นะครบั ผม

คลิกลงมาขา้งล่างแบบนีน้ะครบั สงัเกตนะ Selection Cell เนี่ย มนัจะเลือกอยู่ที่ Column G13 ผมคลิก Ctrl คา้งไว ้เลื่อนมา

ที่ลกูศรขา้งบน มนัจะไป G1 เช่นเดียวกนัครบั ถา้ผมคลิกที่ B นะครบั B Bravo นี่นะ ผมเลือกที่ B1 ผมคลิก Ctrl คา้งไวแ้ละกด 

Arrow key ลงมา มนักจ็ะกลายไปท่ี B 1034 นะครบั คราวนี.้..เขา้ใจแลว้คะ่คณุเอกขา และถา้เกดิสมมติอยากจะไฮไลทด์ว้ย

ล่ะคะ อ่ะด ูถา้ผมกด Shift คา้งไวน้ะครบั และผมเล่ือนลงมา อนันีค้ือการไฮไลทน์ึกออกไหมครบั แต่ถา้เกิดการไฮไลท ์แลว้คลิก

แบบนีเ้นี่ย เก๊กซิมแน่ๆ เลยนะครบั ชีวิตเราจะรนัทด วิธีการครบั ดนูะครบั ถา้เราอยากเลือกเป็น Vertical นะครบั กค็ือทัง้ 

Column เนาะ Column B หรือว่า Row ก็แลว้แต่ใหก้ดปุ่ มนีน้ะครบั ดเูนาะ Ctrl + Shift คา้งไว ้และกดลกูศรลงครบั มนัจะ 

Highlight ขอ้มลูใหน้ะครบั เพราะฉะนัน้ตรงนีเ้นาะ ถา้เกิดเราอยากจะท า Highlight นะครบั ใหเ้รากดอยา่งนีน้ะครบั Ctrl + 

Shift คา้งไวน้ะครบั และตามดว้ย + Arrow Key นั่นเอง เพราะนัน้บน ล่าง ซา้ย ขวา ขึน้อยู่กบัเราเลือกนะครบั ถา้เราอยากจะ 

Highlight ที่ส าคญัคือกด Ctrl + Shift คา้งไวน้ะครบั แต่ถา้เกดิเราอยากกระโดดไปท่ีขอ้มลูทา้ยสดุ หรือก่อนหนา้นัน้ ก็กด 

Crtl เฉยๆ นะครบั ตรงนีค้ือสิ่งส าคญัเนาะ 

คราวนีด้ ูมีอีกประเด็นหน่ึง ผมมคี าถามครบั ทกุทา่นครบั ตอนนีท้กุท่านเลือกไดแ้ลว้เนี่ย ผมก็กด Column B เห็นไหมครบั มนั

ก็จะเลือกเฉพาะขอ้มลูที่มีคือ 1,034 คราวนีผ้มมีค าถามบอกวา่ ทกุท่านครบั ถา้ผมอยากเลือกขอ้มลูตัง้แต่ A1 จนถึง C1034 

ท าไง A1 – C1034 ท าไง คณุเอกคะ เราอาจจะกด Ctrl + Shift คา้งไวก้่อนนะคะ สกัขอ้มลูหน่ึง แบบนีน้ะ และก็มาทางขวาค่ะ 

โอเคได ้กดลงคะ่ลง ก็ไดอ้ยูเ่ห็นไหมครบัไดอ้ยู่ แต่ไม่โปร อา้ว...เมื่อกีบ้อกเองไม่ใช่หรอคะ วา่ใหก้ด Crtl + Shift คา้งไว ้ใช่ครบั 

แต่ผมบอกแลว้ครบั ว่าการกด Ctrl + Shift คา้งไวเ้นี่ย มนัคือตาม Column หรือ Row เนาะ เพราะฉะนัน้ถา้เกิดเอยากเลือก

ทัง้ Table แบบนี ้ดนูะครบั Excel เนี่ยงา่ยที่สดุ ยากที่สดุคือการ Selection การเลือก แต่ถา้เราสามารเลือกเหมือนส่ิงที่ผมท า

ไดแ้ลว้เนี่ย ทกุคนจะสามารถท างานไดง้่ายนะครบั ไม่วา่จะไปท าเรือ่งของขอ้มลูสรุปต่างๆ ได ้ดตูรงนีน้ะครบัทกุท่านครบั ผมมี

ขอ้มลูตรงนี ้กลุ่มนีอ้ยู่นะครบั ถา้เป็นเมื่อก่อนเนี่ย ส่ิงที่ทกุทา่นท าคืออะไร ทกุท่านก็จะตอ้ง Drag ขอ้มลูนะครบั เป็นลกัษณะ

ของแนวตะแคงลงมาถกูไหม แนวทแยงลงมานะครบั เนี่ยทกุท่านก็ตอ้งเลือกแบบนี ้แนวทแยงลงมาเนี่ย เรากจ็ะไดล่้ะ แต่ถา้

เกิดขอ้มลูเราเยอะ เราคงลากเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่เป็น 1 + 6 เป็น 7 ไม่ไดน้ะครบั วิธีการคืออย่างนีค้รบั ทกุท่านรูจ้กั 

Select All ไหมครบั Select All เนี่ยคือการเลือกทัง้หมดนะครบั หรือ Shortcut Key ถา้ทกุท่านจ าไดน้ะครบั มนัคือ Crtl + A 

จ าไดใ้ช่ไหมครบั เพราะนัน้ Crtl + A คือการเลือกทัง้หมด หลายคนเขา้ใจว่า Crtl + A คือการเลือกทัง้หมดแบบนี ้ผิดนะครบั 

สโลแกนของผมคืออะไรครบัทกุทา่นครบั อยากท าอะไรกบัส่ิงไหน เลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ ใหท้กุทา่นท าอย่างนีค้รบั สมมติผม

อยากจะเลือก Table ตรงนีค้รบั ผมก็แค่เอาเมาสม์าคลิกที่ Table ตรงนี ้กดตรงนีเ้ลยนะ เลือกตรงนีน้ะครบั ตรงไหนก่อนก็ได้

เนาะ ขอ้มลูตามที่เมาสข์ยบัอยูเ่นาะ และผมกด Crtl + A มนัก็จะเลือก Group นีใ้ห ้ผมแค่เอาเมาสค์รบั ไปคลิกที่ต  าแหน่ง 
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ABC Column ABC นะ ตรงไหนก่อนก็ได ้ผมกด Crtl + A มนักเ็ลือก Group นีใ้ห ้กค็ือ A1 จนถงึ C1034 ผมอยากเลือกที่ G 

ผมก็กด Crtl + A แค่นีก้็โอเค เคลียนะครบั แต่ถา้เกดิเมื่อใดก็ตามที่ผมจะตอ้งเลือกเป็น Column ตาม Vertical หรือ 

Horizontal นะครบั กค็ือตาม Column หรือ Row ผมตอ้งใชว้ธีิการกด Crtl + Shift คา้งไว ้กดลกูศรลงมาแบบนี ้ตรงนีเ้คลีย

นะ ส่ิงที่ทกุท่านท า ไม่มีผิดไมม่ีถกูนะครบั แต่วา่มนัไมง่่าย มนัท าใหเ้ราเสียเวลาในการใชง้านเพิม่เติมขึน้ ปรบัเปล่ียนนิดหน่ึง

นะครบั ปรบัเปล่ียนนิดหน่ึงมนักจ็ะช่วยใหก้ารท างานของเราไดง้า่ยขึน้ อนันีเ้ห็นภาพแลว้เนาะ นัน้ผมขออนญุาตอย่างนีท้กุท่าน

ครบั ผมขออนญุาตกดเคลียทกุอย่างก่อนนะ อย่างเช่นกรณีนีเ้นาะ ผมก็เลือกอยา่งนีน้ะครบั เปล่ียนเป็นตวัหนานะ และผมก็ 

Crtl + A คือคลิกขา้งนอก นึกออกไหมครบั คลิกต าแหน่งไหนก็ได ้และกด Ctrl + A นี่คือเลือกทัง้หมดเนาะ 16,384 Column 

คณู ลา้นส่ีนะครบั ผม Delete ทิง้ เมื่อกีน้ีค้ือเทคนคิแรก มนัคือการ Selection นะครบั หรือการเลือกนั่นเอง 

คราวนีส่ิ้งที่ผมอยากใหท้กุท่านท าคือ ดนูะครบั ผมมตีวัอย่างดงันีค้รบั ผมมีตวัอย่างงา่ยๆ ผมขออนญุาต Test นิดหน่ึงวา่ทกุ

ท่านเนี่ย ไดม้ีโอกาสเอาไปใชข้นาดไหนนะครบั จรงิๆ ส่ิงที่ผมแนะน าไปเนี่ย ทกุท่านสามารถเอาไปประยกุตใ์ชก้บัการท างาน

ของตวัเองไดน้ะครบั Format หรือรูปแบบ หรือฟอรม์ต่างๆ เนี่ย ทกุท่านออกแบบเอง แตค่อนเซปตห์รือแกนกลางนะครบั หรือ

แก่นของมนัเนี่ย ทกุทา่นตอ้งเอาไปประยกุตใ์ช ้ผมมีตวัอยา่งดงันีค้รบั ผมขออนญุาตนะครบั ทกุคนที่ก าลงัด ูExcel นีอ้ยู่นะครบั 

ใหค้ลิกเลือกนะครบั Highlight A1-F15 นะครบั A1-F15 Highlight เลยครบั A1-F15 คราวนีค้รบั พอถึง A1-F15 เรยีบรอ้ย

นะครบั ส่ิงที่ผมอยากใหด้คูือพอเราจะลองสรา้งขอ้มลูนะครบั มาสกั 1 Group ขอ้มลูนะครบั เพื่อใหเ้ราสามารถไปใชง้านได ้

ยกตวัอย่างเช่น ถา้วนันีใ้น Business เนี่ยนะครบั ผมมี Product อยู่ Product ผมมียอดเท่าไหรไ่ม่รูน้ะครบั ถา้สต๊อกสินคา้

ของผมนอ้ยกว่าเท่านีค้วรสั่งเพิ่ม มากกวา่เทา่นีค้วร Hold ไวก้่อนนะครบั หรือถา้เกิดนอ้ยกวา่นี ้หรือนอ้ยกวา่ อย่างเช่นอะไรดี

ล่ะ สมมติผมเป็นบญัชีหรือไฟแนนซก์็ไดน้ะครบั ถา้ตวัเลขติดลบทางการบญัชี แสดงผลเป็นสีอะไรนะครบั เพื่อใหเ้ราใชง้านได ้

ดงันีค้รบั ผมกเ็ลือกขอ้มลูมาสกั A1-F15 ก็ 90 ขอ้มลูนะครบั วิธีการท าคืออย่างนีค้รบั มคี  าถาม ขออนญุาต Zoom ใหท้กุทา่น

เห็นผลก่อนนะ Excel ครบั หลายคนชอบถามผมเสมอ Excel ตอ้งมีเครื่องหมาย = น าหนา้ก่อนเสมอนะครบั ผมพิมพ ์= นะ

ครบั ส่ิงที่ผมจะเป็น Random ใหท้กุท่านใชง้านคือ ผมจะใหท้กุทา่นใชเ้หมือนกบัตอนท่ีเราเคยเรียน Word จ าไดใ้ช่ไหมครบั 

ผมใหสุ้่มตวัหนงัสือขึน้มา เพื่อใหเ้ราสามารถฝึกปฏิบตัิไดง้่าย แตว่า่ประเด็นคืออย่างนีน้ะ เอานีเ้ราฝึกปฏิบตัินะครบั ในการ 

Training เนาะ แตก่ารท างานจรงิในองคก์รนะครบั เรามีขอ้มลูอยูแ่ลว้ เรากเ็อาไป Merge รวมได ้ดนูะครบั ผมพิมพ ์=ra มนั

คือ Romeo Alpha หรือ Random ขึน้มานั่นเอง ตอนนีท้กุท่านเห็นนี่ไหมครบั มนับอกว่า Converts Degrees to radians 

นะครบั ก็คือมมุหรือองศาตา่งๆ นะครบั คราวนีไ้มเ่อา เราจะไมใ่ชค้  าสั่ง Radians นะครบั ทกุท่านเห็นค าวา่ RANDBETWEEN 

ไหมครบั เห็นค าว่า RANDBETWEEN เนาะ ผมอยากไดค้  าสั่ง RANDBETWEEN ท ายงัไงครบั ถา้ผมอยากไดค้  าสั่ง 

RANDBETWEEN วิธีการกง็่ายๆ นะครบั หา้มท าแบบนีน้ะ อตุสา่หพ์ิมพค์  าวา่ ra อยา่งนีอ้ยู่นะ ra… อ๋อ...เห็นค่ะคณุเอกขา 

RANDBETWEEN ปล่อยมือจาก Keyboard มาจบัเมาส ์เอาเมาสไ์ป Double Click แบบเนี่ย...หา้ม!!! เคลียเนาะ หา้ม 

อตุส่าหพ์ิมพม์าเองกบัมือนะครบั เรียนกบัผมมาหลายงานแลว้เนี่ย ดนูะครบั ผมอยากใชค้  าสั่ง RANDBETWEEN กค็ือ 

Random ขอ้มลูระหวา่ง ผมก็แคเ่ล่ือน Keyboard มาก็ไดค้รบั เราก็จะเจอค าว่า RANDBETWEEN หรือพิมพค์ าสั่งไปนิดหนึง่

เดี๋ยวมนักจ็ะไป Pop-up ค าสั่งมาให ้อยากไดค้  าสั่ง RANDBETWEEN ท ายงัไงครบั โอโ้ห...ตอบไดน้่ารกัมากครบั หา้มกด 
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Enter นะครบั เรายงัไม่ไดท้  าการสรา้ง ????? เลย เรายงัไม่ไดท้  าการสรา้งค าสั่ง ถา้เราเล่ือนมาที่ RANDBETWEEN แลว้ทกุ

คนบอกวา่กด Enter แบบนี ้มนัจะขึน้ #Name? ทนัทีเลยนะครบั เพราะมนัไม่รูจ้กั ค าสั่งนีไ้ม่มี ตอ้งใชค้  าสั่งอย่างนีน้ะครบั ดู

นะ ra เนาะ เลื่อนมาที่ RANDBETWEEN ครบั อยากไดค้  าสั่งนีใ้หก้ดปุ่ ม...ถกูตอ้งครบั กดปุ่ ม Tab ที่ Keyboard มนัจะเปิด

ค าสั่งแบบนีใ้ห ้RANDBETWEEN คือ Random ขอ้มลูระหว่างนะครบั อนันีไ้ม่ไดม้ีอะไรนะ ผมแค่เอาโจทยม์าใหท้กุๆ ท่านฝึก

ปฏิบตัินั่นเอง ผมขออนญุาต เขาก็บอกแลว้ว่านะครบั RANDBETWEEN สุ่มขอ้มลู Bottom คือขอ้มลูต ่าสดุ Top คือขอ้มลู

สงูสดุ ผมก็บอกวา่ โอเคต ่าสดุคือ 9 นะครบั ใส่ Comma (,) ไป 123 นะครบั กด Ctrl คา้งไวค้รบั และก็กด Enter ทกุทา่นจะ

ไดต้วัเลขมา 80 ตวัเลข รวมกนัแลว้ไดเ้ท่าไหรไ่ม่รู ้ของผมได ้5,832 ดงันี ้น่ีคือของผมนะ 5,832 นะครบั ประเด็นของผมคือ

อะไร สมมติตวัเลขนีค้รบั ดเูนาะ น่ีคือโจทยข์องผม ตวัของคือต ่าสดุคือ 9 นะครบั สงูสดุคือ 123 ประเด็นคืออยา่งนีค้รบั เราจะ

ใชค้  ่าสั่งหรือใชแ้บบฝึกหดันีน้ะครบั ต่อไปนีผ้มจะมีแบบฝึกหดัใหท้กุท่านลองกค็ือวา่เราจะลองนะครบั ก าหนดขอ้มลูตาม

เงื่อนไขของเรา เช่น ตวัเลขของผมเนี่ยมี 90 ตวัเลขนะครบั ขัน้ต ่าคือ 9 สงูสดุคือ 123 ถา้สมมติวา่อนันีค้ือสต๊อกสินคา้ คือ

ขอ้มลู คือเงินเดือน Whatever นะ เงินเดอืนพนกังาน สต๊อกสินคา้ มีอยูใ่นคลงัสต๊อกเทา่ไหรน่ะครบั สมมติผมถามว่า โอเค

ตอนนีผ้มดนูาฬิกาตอนนีน้าฬิกาผมเป็น 15:10 เนาะ Let’s say คือ 25 แลว้กนัเนาะ จง...จงแปลว่าตอ้งท านะครบั ทกุท่าน

ครบั พรอ้มเนาะ ผมจะใหท้กุทา่นครบั เปล่ียนตวัเลขที่ทกุท่านเหน็ตรงนีน้ะครบั เวลาที่ทกุทา่นใชค้  าสั่ง RANDBETWEEN 

ตวัเลขอาจจะไม่เหมือนกนัก็ไดน้ะครบั เพราะมนัคือ Random นะ อย่าเพิง่ตกใจนะครบั ใหใ้ชป้กติเลย ผมบอกว่าจงเปล่ียน

ขอ้มลูที่นอ้ยกวา่ 25 ใหเ้ป็นสีน า้เงินตวัหนา ปกติท ายงัไงครบั ปกติท ากนัยงัไงเอ่ยนะครบั สมมติอย่างเนี่ย เห็นภาพนะครบั เรา

ใชใ้นการท างานปกติ เรามีสต๊อกสินคา้อยู่ เรามีขอ้มลูอยู่ และเราอยากรูเ้ราอยากเช็คสตอ๊กสินคา้ ปกติเราก็ตอ้งกรอกใส่ Excel 

ถกูไหมครบั และเราก็มานั่งเช็ค วา่ถา้เกดิขอ้มลูนีน้อ้ยกว่านะครบั สต๊อกสินคา้นี ้เช่น กระดาษ หนงัสือ สมดุ ปากกา นอ้ยกวา่

เท่าไหรน่ะครบั และก็ใหเ้ปล่ียนเป็นสต๊อกเป็นสีอะไรนะครบั หรือว่าสั่งซือ้เพิม่ โจทยผ์มบอกว่าถา้ขอ้มลูนอ้ยกวา่ 25 ใหเ้ป็นสี

น า้เงินตวัหนา ท ายงัไงครบั โอเคครบั หลายคนก็อาจจะบอกอยา่งนีน้ะครบั พี่เอกคะ...ยากตรงไหนคะ พี่เอกกจ็ิม้เอาสิคะ อนั

ไหนนอ้ยกว่า 25 ไหนดสิู ดูๆ ๆๆๆ น่ีค่ะ พี่คะ มี 24 มี 18 คะ่ จิม้เอาไปก่อนค่ะ จิม้ไวก้่อนกด Ctrl ดว้ยนะคะ และก็จิม้อกี แลว้

ค่อยเปล่ียนเป็นสีน า้เงินตวัหนา ค าถามคือ ไดน้ะครบั แต่ไม่โปร เพราะอะไร ถา้วนันีข้อ้มลูเราเยอะมากเนี่ยนะครบั หรือมจีุ

ทศนิยมเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เราท าแบบนีเ้ราเสียเวลาเยอะ ส่ิงที่ผมจะแนะน าคืออยา่งนีค้รบั พรอ้มเนาะ เราจะใชเ้ครื่องมือตวั

หน่ึง หลายคนอาจจะเคยใช ้หรือไม่เคยใชก้็ไดน้ะครบั แต่สิ่งที่ผมเคยเจอคือทั่วๆ ไปไม่ค่อยเคยใช ้แต่บรษิัทขา้งนอกเนี่ยนะครบั 

ใชก้นัเป็นเสน้เลือดใหญ่นะครบั ส าหรบัวิดีโอนี ้ถา้เกิดอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัหรือท่ีไหนก็ตามที่ใชใ้นการเรียนการสอนนะครบั 

รบกวนนะครบั Add Function นี ้หรือ Add แบบฝึกนีใ้หก้บัผูเ้รียนไปดว้ยนะครบั เพื่อเขาจะไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน

ของตวัเองนะครบั ดเูนาะ โจทยข์องผมคือตวัเลขที่นอ้ยกวา่ 25 เป็นสีน า้เงินตวัหนา ใหท้ าดงันีน้ะครบั สโลแกนเดิมครบั อยาก

ท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ โอเคเลือกก่อนครบั ท า Highlight Highlight ตรงนีท้  ายงัไงครบั เอาเมสเ์ขา้ไปคลิก

เนาะ และก็กด Crtl + A โอเคเราไดแ้ลว้ และยงัไงตอ่ เหมือนเดิมครบั อะไรก็ตามใชบ้่อยๆ จะอยู่ใน Home เพิม่ ยดั ตดั ใส่ 

ส่วนใหญ่อยูใ่น Insert หรือแทรกจ าไดใ้ช่ไหมครบั ถา้เกิดใครเคยเรียน Microsoft Word มากบัผมนะครบั นี่คือสโลแกน

ประจ าตวัผมเลยเนาะ ไปตรงนีค้รบั อะไรก็ตามที่ใชบ้่อยๆ จะอยู่ใน Home ต าแหน่งนีค้รบั ผมขออนญุาต Zoom ใหท้กุท่าน

เห็นภาพนิดหนึ่ง ในต าแหน่ง Home นะครบั Home เนาะ เราจะไปทางขวามือนิดหนึง่นะครบั เราจะเจอค านีค้รบั เราจะเจอ
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ค าวา่ Conditional Formatting นะครบั หรือรูปแบบตามเงื่อนไขที่เราก าหนดเอง ผมใหด้ตูรงนีน้ะครบั ผมลองคลิก 

Conditional Formatting ผมลองเลือก Data Bars ดนูะครบั ผมมีขอ้มลูตรงนีอ้ยู่ เขาก็ยงัสรุปมาเป็น Gantt Chart ใหเ้ราด ู

เห็นไหมครบั ตวัเลขใดก็ตามที่มากกว่านอ้ยกวา่เนี่ย มนักจ็ะท าเป็นลกัษณะของ Gantt Chart ให ้หรือผมอยากจะเปล่ียนสี 

ผมก็เลือกเอา เห็นไหมครบัเนี่ย ดงู่ายๆ บางทา่นอาจจะไมเ่คยใช ้บางท่านอาจจะเคยใชน้ะครบั บรษิัทขา้งนอกนะครบั ท าแบบ

นีก้นัเป็นล ่าเป็นสนันะครบั โดยส่วนใหญ่ ถา้เราไม่ใชเ้ป็น Data Bars นะครบั หรือว่า Tab สี เราอาจจะมีนี่ครบั Color Scales 

Color Scales เนี่ย มนัแบ่ง Group ของสีได ้เห็นไหมครบั ผมสามารถเลือกไดว้า่ Product A สีอะไร Product B สีอะไรนะ

ครบั หรือถา้เกดิใครรูจ้กั ???? นะครบั หรือผูท้ี่คอยบอกวา่ Themes เป็นแบบไหนนะครบั อนัเนี่ยต่างประเทศก็ชอบใช้

เหมือนกนันะครบั Business บางโมเดลกช็อบใชค้ือ เขยีว เหลือง แดงครบั ผูบ้รหิารชอบนะครบั มแีนวโนม้นะครบั เป็นแบบ

ไหน ขึน้หรือลง อนัเนี่ยในการท า Dashboard เห็นไหมครบั จรงิๆ แลว้ทัง้หมดทัง้มวลถา้เกดิทกุท่านสงัเกต มนัมีเรื่องของ 

More Rules ไดน้ะครบั เราก าหนดตามเงื่อนไขที่เราก าหนดได ้ในท่ีนีผ้มแค่เล่ือนใหด้เูฉยๆ นะครบั ว่ามียอดขนาดไหน มาก

นอ้ยขนาดไหน โจทยข์องผมเนี่ย ง่ายกวา่นีเ้ยอะ ผมถามวา่อะไรนะครบั ตวัเลขที่นอ้ยกวา่ 25 ใหเ้ป็นสีน า้เงินตวัหนา พรอ้มนะ

ครบั ด ูผมก็คลิกที่ Conditional Formatting นะครบั เหมือนเดมิเลยนะ ตรงนีค้รบั ถา้ทกุทา่นสงัเกต เราจะเจอค าว่า 

Highlight Cells Rules ภาษาไทยใชค้  าว่าเนน้กฎของ Cell นะครบั เราก็เลือก Highlight Cells Rules นะครบั นอ้ยกวา่ก็ 

Less Than ครบั ตรงๆ ตวัทื่อๆ เลยนะ Between คือระหว่าง Greater Than คือมากกวา่นะ Equal To คือเทา่กบันะครบั 

Text that Contains ก็คือตามตวัหนงัสือนะครบั ถา้ขอ้มลูนอ้ยกว่า สมมตินะ สั่งซือ้เพิ่มก็ใช ้Text Contains ไป เอาง่ายๆ 

ก่อนเพื่อใหท้กุท่านไปประยกุตใ์ช ้ก็เลือกครบั Less Than ผมก็เลือก Less Than นะนอ้ยกวา่ นอ้ยกว่าเท่าไหร ่ดตูรงนีค้รบั 

ตวัเลขตรงนีน้ะครบั เราสามารถเปล่ียนได ้ตอนนีค้่าของมนัคือถา้นอ้ยกวา่ 66.5 with ดว้ย Light Red Fill with Dark Red 

Text ใหเ้ปล่ียน Cell เป็นสีแดงออ่นๆ ไม่ใช่ ผมไม่ชอบนะครบั ตรงนีผ้มก็สามารถนะครบั เมื่อกีน้ีเ้ราบอกวา่อะไรนะ นอ้ยกว่า

เท่าไหรน่ะ พิมพเ์ลข 25 เป็นใช่ไหมครบั ทกุท่านครบั พิมพไ์ปเลยครบั ง่ายๆ 25 เห็นไหมครบั พอพิมพเ์ลข 25 Cell ก็ไปเลือก

เฉพาะ 25 ให ้ท่ีนอ้ยกวา่ 25 ดว้ยสีแดงอ่อนๆ แต่ผมไม่ตอ้งการ Cell Color ผมตอ้งการ Text Color Text ในท่ีนีค้ือตวัหนงัสือ

หรือตวัอกัษรต าแหน่งนีค้รบั เราก็เลือกครบั ไปท่ี with เนาะ และผมก็กด Drop-Down นะครบั เลือกค าว่า Custom Format 

เห็นไหมครบั ง่ายๆ เลือก Custom Format หนา้นีคุ้น้เคยไหมครบั ทกุท่านครบั มนัก็จะมีใหเ้ราเลือกครบั ว่าเราจะใชสี้อะไร 

เช่น สีน า้เงินเราก็เลือกครบั Blue เนาะ ตวัหนาเราก็เลือกครบั Bold ไปนะครบั หลงัจากนัน้เรากก็ด OK ไปนะครบั ขอ้มลูก็จะ

เปล่ียนเป็นสีน า้เงินตวัหนา ผมกด OK เห็นภาพนะครบั สต๊อกผมจะมีก่ี 100 Product ก็ตาม สตอ๊กผมจะมก่ีีขอ้มลูกต็าม ผม

ท าครัง้เดียวแบบนีไ้ด ้ถา้เป็นเมื่อก่อนนะครบั ทกุท่านตอ้งกรีด๊นดิหน่ึงนะ คือตอ้งไปเชิญ IT มาเขียน Script ให ้เช่น IF ถา้นะ

ครบั นอ้ยกวา่ 25,(C#F0001B รหสั Code สีต่างหาก เดี๋ยวนีเ้ราถกูท าให ้User ใชง้านไดง้่าย Friendly นะครบั เพราะฉะนัน้

นี่คือสิ่งที่อยากใหเ้ห็นภาพนะครบั ผมขออนญุาตต่อนดิหนึ่งนะครบั อนันีเ้ราเรียกวา่ Condition เงื่อนไขตอนนีผ้มตัง้ไว ้2 

Condition ก็คือถา้เกินกว่า 25 เป็นสีด าปกติ นอ้ยกวา่ 25 เป็นสีน า้เงินตวัหนา Let’s say ผมมีเลขที่เกิน อยา่งนี ้ดตูรงนีน้ะ

ครบั เลข 100 เห็นไหมครบั เป็นเลขหลกัรอ้ยเนาะ เป็นสีด าเนาะ สมมติวา่อนันีค้ือ Product ที่ 1 ของเรา และมนัมี 100 

บงัเอิญว่าตอนนีย้อดมนัถกูตดัสต๊อกไปแลว้เรียบรอ้ย เหลือ 20 ผมพิมพ ์100 เป็น 20 เนาะ ผมถามว่าถา้เกิดผมพมิพ ์20 และ

ผมกด Enter มนัจะเป็นสีอะไรครบั ถกูตอ้งนะครบั มนัก็จะกลายเป็นสีน า้เงินตวัหนา เพราะมนัเขา้เงื่อนไขวา่ถา้นอ้ยกว่า 25 
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เป็นสีน า้เงินตวัหนา จ าไดใ้ช่ไหมครบั แต่คราวนีถ้า้เกดิ 20 นีน้ะครบั วนันีเ้ราเพิม่สต๊อกไปแลว้เรียบรอ้ยเป็น 35 ผมกด Enter 

ดนูะครบั มนัก็จะกลายเป็นสีด าตวัปกติ นี่คือเงื่อนไข Condition มนัท าแบบนีไ้ดไ้ม่จ ากดันะครบั จนกว่า Memory จะเต็ม 

ตัง้แต่ Version 2010 ขึน้มาแลว้ ถา้ต ่ากว่านีม้นัจะท าไดแ้ค่ 3 Condition นะครบั 

คราวนีผ้มท าใหด้อูีกนิดหนึง่ ส าหรบัคนท่ีอยู่ในบญัชี Financial ตา่งๆ มตีวัเลขเดยีวครบั ในโลกที่นอ้ยกวา่ตวัเลขนีน้ะครบั ติ

ลบทนัทีครบั ทกุท่านครบั ค าถามของผมคือตวัเลขที่วา่นีค้ือตวัเลขอะไรครบัท่านครบั ถกูตอ้งนะครบั มนัคือเลข 0 ตวัเลขที่นอ้ย

กว่าเลข 0 ติดลบทนัท่ีถกูตอ้งไหมครบั เพราะฉะนัน้ผมลองท าใหด้เูนาะ เมื่อกีน้ีเ้รามขีอ้มลูก่อน และเราค่อยเขียน 

Conditional Formatting เขา้ไปครอบมนั เมื่อใดกต็ามที่ขอ้มลูเขา้ตามเงื่อนไข คือนอ้ยกว่า 25 จะกลายเป็นสน า้เงินตวัหนา 

ตอนนีผ้มยงัไมม่ีขอ้มลูเลย ยงัไมม่ีเกณฑอ์ะไรต่างๆ ผมสามารถเขยีนขอ้มลูเขา้ไปครอบมนัก่อนได ้เช่น หมือนเดิมนะครบั 

อยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ ผมก็กด Crtl + A และผมก็ไปท่ี Conditional Formatting ครบั Highlight 

Cells Rules เหมือนเดมินะครบั ผมก็เลือก Highlight Cells Rules เหมือนเดมิ Less Than เหมือนเดิมนะครบั ตรงนีค้รบั ผม

ก็พิมพเ์ป็น 0 ดดูีๆ นะครบั with ดว้ยๆ ค าสั่งคือ ตรงนีเ้ขาบอกอะไร Light Red Fil with Dark Red Text ถกูไหมครบั ผม

คลิก Drop-Down ทกุทา่นจะเจอค านีค้รบั Red Text ตวัหนงัสือสีแดง ค าบางค าเนี่ยมนัคือค าเฉพาะ ขอ้มลูเฉพาะที่เราเคยใช้

ในองคก์ร ในเรื่องของการท างานบญัชีตวัเลขตา่งๆ นะครบั เพราะฉะนัน้เขาดงึมาใหข้า้งนอก เราไมต่อ้งมานั่งสรา้งตรง 

Custom Format ก็ไดน้ะครบั ผมก็เลือกนะครบั Red Text ผมกค็ลิกครบั Red Text กด OK ค าถามของผมคือมีหนงัสือสี

แดงไหมครบั มตีวัเลขสีแดงไหมครบั ไม่มี ถกูตอ้งครบั เพราะอะไร เพราะมนัยงัไม่มีตวัเลขติดลบ เมื่อใดก็ตาม สมมตินะ ผม

เป็นบญัชี ผมท าขอ้มลู Expense Claim การเบิกจา่ยใดๆ ทัง้สิน้ มีแผนกใดก็ตามท างานติดลบมา เช่น สมมตินะครบั เป็น -5 

ติดลบเนาะ ผมกรอกขอ้มลูเขา้ไป พิมพก์รอกขอ้มลูเขา้ไป ผมกด Enter เห็นไหมครบั มนัจะกลายเป็นสีแดงทนัที เขา้ใจ

ความหมายเนาะ -5 เนี่ย ถา้ผมกรอกเป็น 15 คือเกินกว่า 0 แต่นอ้ยกวา่ 25 จ าไดใ้ช่ไหมครบั มนัตอ้งเป็นสี...น่ารกัมาก สีน า้

เงินตวัหนานะครบั เคลียเนาะ เพราะฉะนัน้ถา้เกิดผมเปล่ียน 15 เนี่ย ไปเป็น 27 มนัก็จะกลายเป็นสีด า เคลียไหมครบั เขา้

เงื่อนไข เพราะนัน้ Ranking ตรงเนี่ยเราก าหนดไดน้ะครบั วา่เราจะมีก่ีชว่งต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง อนันีค้ือหนึ่งเรื่องที่ผม

อยากจะแนะน าใหท้กุคนน าไปใชน้ะครบั ในการท่ีไปท าเรื่องของขอ้มลูในองคก์ร ใน Business เรื่องของ Product เรื่องของ

การตดัสต๊อก เรื่องของการท า Report ลืมพวกแบบ SUMIF, COUNTIF ไปก่อนนะครบั ทิง้กลบัไปไดเ้ลยนะครบั คืออย่างที่

ผมบอกนะ เรียนกบัผม เปา้ประสงคค์ือ กลบับา้นไว ใชง้านคล่อง เอาไปใชไ้ดจ้รงิ น่ีคือตวัอยา่งในการเอาไปใชง้านนะครบั 

คราวนีเ้ราสรา้งไดแ้ลว้ทกุทา่นครบั เราก็ตอ้งเคลียกลบัไปเป็นเหมอืนเดิมเป็นนะครบั เราก็ตอ้งกลบัไปเป็นสีด าปกติ ไมว่่ามนัจะ

เงื่อนไขใดนะครบั จ าไวน้ิดหน่ึงนะครบั คอมพิวเตอรเ์นี่ยเราใชค้  าสั่งแถวไหน ค าสั่งยกเลิกมกัอยู่แถวนัน้นะครบั ในท่ีนีผ้มใช ้

Conditional Formatting จ าไดใ้ช่ไหมครบั ผมก็ไปท่ีเดิมครบั Conditional Formatting ขออนญุาต Zoom นะครบั เห็น

อะไรบา้งครบั นี่ครบั New Rule คือเราตัง้เงื่อนไขใหม่ Clear Rules ครบั เราจะมคี าว่า Clear Rules นะครบั ในท่ีนีม้ี Clear 

Rules from Selected Cells กค็ือสิ่งที่เราเลือก ถา้เมื่อกีน้ีท้กุท่านจ าได ้ตอนที่ผมท า A1-C1034, G1-G13, I26-O42 จ าได้

ใช่ไหมครบั อนันัน้คือ 3 กลุ่ม ถา้อย่างนัน้เนี่ย ผมอยากเคลีย Column G อย่างเดยีว ผมกเ็ลือกแค ่Column G แลว้กเ็ลือก 

Clear Rules from Selected Cells แตใ่นท่ีนีค้รบั ผมมีขอ้มลูแค ่Dashboard เดียว A1-F15 ผมก็เลือกนี่เลยครบั Clear 
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Rules from Entire Sheet Refer ถงึ Microsoft Word ครบั จ าไดใ้ช่ไหมตอนท่ีเราท าเรื่องของสารบญัอตัโนมตัิจ าไดใ้ช่

ไหมครบั มนัมีค าว่า Update Entire Table จ าไดใ้ช่ไหมครบั ก็คอืทัง้ตารางนั่นเอง เพราะนัน้ผมกเ็ลือกครบั Clear Rules นะ

ครบั และก็เป็น Clear Rules from Entire Sheet แค่นีค้รบั คอนเซปตข์องเรานะครบั เงื่อนไขของเรา Condition ของเราจะ

กลบัมาเป็นปกติคือสีด าตลอดนะครบั เราจะเปล่ียนอนันีเ้ป็น 150 อยา่งนีน้ะครบั เป็น 150 มนักย็งัคงเป็นสีด าปกติ ตรงนีเ้คลยี

นะครบั เขา้ใจความหมายเนาะ 1 บทนะครบั ที่ผมใหท้กุท่านเห็นภาพคือเราเอาค าสั่งพวกนีม้าใชใ้นการท างาน ฟอรม์เนี่ยนะ

ครบั หรือเอกสาร หรือ Data ที่ทกุท่านกรอกอยู่ไม่วา่จะเป็น Industry ไหนกต็ามนะครบั เป็น Business Core ไหนก็ตาม อนั

นีท้กุท่านคุน้เคย แตก่ารมาก าหนดใหก้บัตวัเลขเป็นในสิ่งที่เราตอ้งการเนี่ย อนันีข้ึน้อยู่กบัผมนะครบั ในการแนะน าใหท้กุทา่นใช ้

หลายคนเคยใช ้Conditional Formatting แลว้ It’s ok. ผมใหด้นูิดหน่ึงนะครบัผม ผมขออนญุาตเลือก และก็ Delete ทิง้นิด

หน่ึงนะครบั เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มใหด้อูีกนิดหนึ่งว่าเรามีค าสั่งอะไรเพิ่มเติมบา้ง เรามเีงื่อนไขอะไรเพิม่เติมบา้งนะครบั 

เอาล่ะครบั เมื่อกีน้ีเ้ราไดเ้ห็นภาพแลว้นะครบั ในเรื่องของการ Select ก็ดีนะครบั กค็ือการเลือกหรอืการใชค้  าสั่งที่เป็น 

Conditional Formatting นะครบั เพื่อใหเ้ราท างานในเรื่องของ Business ของเราไดง้า่ย คราวนีผ้มใหด้ตูรงนีน้ะครบั ผม 

Hold ไวต้ัง้แต่ตอนแรกจ าไดไ้หมครบั ที่ผมเปิดไฟลต์วัที่เป็น Welcome มาใหน้ะครบั ผมใหด้ตูรงนีค้รบั ผมมี Fill นะครบั มี

เป็นลกัษณะของ Flash Fill แบบนีใ้หน้ะครบั มนัคืออะไรนะครบั ผมใหด้ตูวัอยา่ง ผมมีไฟล ์ไฟลน์ีน้ะครบั ทกุท่านสามารถไป

ดาวนโ์หลดทีหลงัไดเ้นาะ ผมลองกด Open นะครบั และก็ลองกดเปิดดนูะครบั เดี๋ยวผมจะให ้Link ไวน้ะครบั ซึ่งทกุทา่น

สามารถไปดาวนโ์หลดไฟลน์ีม้าใชใ้นการฝึกปฏิบตัิได ้ผมเปิดใหด้กู่อนนะครบั ว่าเราจะใชข้อ้มลูตรงไหนนะครบั ผมก็เลือก 

Browse เนาะ ผมดาวนโ์หลดมาแลว้นะครบั อยู่บน Desktop ชื่อว่าอบรม Excel นะครบั ผมก็ Double Click ไป ในนีน้ะครบั 

ผมก็จะมีไฟลน์ะครบั อยู่ประมาณสกัเกือบ 10 ไฟลน์ะครบั 2 4 6 8 นะครบั แบบนีเ้นาะ มีไฟลอ์ยู่ประมาณนี ้ทกุทา่นสามารถ

เขา้ไปดาวนโ์หลดไดท้ี่นี่นะครบั กค็ือ aka.ms/ms365file ทกุท่านจดตรงนีไ้วน้ะครบั แตว่่าไม่ตอ้งตกใจนะครบั เดี๋ยวเราจะมี

ขึน้ใหข้า้งล่างดว้ย ส าหรบัคนท่ีชมวิดีโอนีเ้นาะ ต าแหน่งนีค้ือ Link ส าหรบัเขา้ไปดาวนโ์หลดไฟลท์ี่เป็น Material นะครบั หรือ

ว่าแบบฝึกหดันั่นเอง มาเพื่อใชใ้นการท่ีจะท าตามผมไปดว้ยนะครบั ก็เขา้ที่ aka.ms/ms365file นะครบั 

โอเค คราวนีส่ิ้งที่อยากใหด้คูืออะไรนะครบั ส่ิงที่อยากใหด้คูือผมนะครบั เปิด Excel ขึน้มาเนาะ และผมก็มีไฟลท์ี่ผมไปท าการ

ดาวนโ์หลดไวแ้ลว้นะครบั ผมก็กด Open อีกทีหน่ึงนะ และผมก็ Save ไวแ้ลว้เรียบรอ้ยนะครบั ไวบ้น Desktop ของผมนะครบั 

ชื่อว่าอบรม Excel นะครบั เวลาที่ทกุท่านเขา้ไปนะครบั ทกุท่านพิมพค์ าว่า aka เรียบรอ้ย ทกุท่านจะเจอ Folder นีน้ะครบั คือ

เขา้ไปทกุท่านก็จะเจอ Folder นีเ้ลยนะครบั ก็คือ Folder อบรมนะครบั อบรมออฟฟิศเนี่ยนะครบั ก็จะมีอย่างนีใ้หน้ะครบั เรา

ก็จะมีไฟลท์ี่เป็นอบรม Excel อบรม PowerPoint อบรม Power BI นะครบั ใน Session นีข้องเรานะครบั ในบทเรยีนนีข้อง

เราเนี่ย เราจะใชอ้บรม Excel ทกุท่านก็สามารถนะครบั คลิกที่ต  าแหน่ง Option ตรงนีน้ะครบั ที่เป็นการเลือกแบบนีน้ะครบั 

เลือกขา้งหนา้ และกค็ลิกที่ค  าวา่ดาวนโ์หลดไดเ้ลยนะครบั ก็จะดาวนโ์หลดมาไวใ้นเครื่องนะครบั ไฟลก์็จะเป็นลกัษณะแบบนี้

ครบั เรากจ็ะมีตวัอยา่งดงันีเ้นาะ ก็คือผมโหลดมาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั ผมจะใหท้กุทา่นลองใชก้่อน ก็คือผมมีนี่ครบั 

Welcome Excel Demo New Office ผมเปิดมานะครบั กค็ือไฟลเ์มื่อกีน้ีแ้หละที่เราเปิดในจากตวัที่เป็น Welcome Excel 

นะครบั แต่วา่ผมตดับางส่วนออกเนาะ ผมใหด้ตูรงนีค้รบั คลิกที่ Tab Fill เคสแรกผมใหท้กุท่านดอูย่างนีค้รบั ในการท างานของ



Microsoft Excel 1 

 

ทีมไหนๆ ก็ตาม Sales, Marketing การตลาดนะครบั สมมติวา่เรามีขอ้มลูของลกูคา้อยู่นะครบั เช่น มีขอ้มลู Address มี

ขอ้มลูของชื่อ ต าแหน่ง ต าบล อ าเภอ อย่างเนี่ยนะครบั ในท่ีนีผ้มมตีวัอยา่งคือผมมี Email เห็นไหมครบั ทกุท่านเห็นเนาะ ผมมี 

Email ดงันีค้รบั ผมได ้Email ลกูคา้มานะครบั ดเูนาะ ผมได ้Email ลกูคา้มา ประเด็นคือมคี  าว่าชื่อนะครบั มี Nancy นะครบั 

Andrew นะครบั Jan นะครบั Mariya, Steven, Michael, Robert นะครบั อย่างนีเ้นาะ บลาๆๆๆ ไล่ไปเรื่อยๆ นะครบั ไล่ไป

เรื่อยๆ เนาะ จนถงึ Amanda เลยนะครบั จนถงึ Amanda แลว้นามสกลุเขาก็คอื สมมติ Nancy นะครบั นามสกลุก็คือ 

Freehafer เนาะ Andrew กจ็ะเป็น Cencini ถกูไหมครบั ขา้งหลงัสีชมพตูรงนีก้็คือ Fourthcoffee เนี่ยก็คือบรษิัทนะครบั 

ประเด็นคือตอนนีผ้มมีแค่ Email แต่ผมอยากไดช้ื่อ นามสกลุ และก็บรษิัทแยกกนั เพื่อผมสามารถไปท าเป็นขอ้มลู อาจจะไปใช้

เป็น Database ไปอา้งอิงใน Mail Merge ใน Word ก็ไดน้ะครบั 

คราวนีด้คูรบั สมมตวิ่าตอนนีผ้มมีขอ้มลูอยู่ประมาณสกั...น่ีนะครบั 16 คน ค าถามของผมคือ ผมอยากไดช้ื่อครบั Nancy, 

Andrew, Jan, Mariya, Steven, Michael, Robert เนี่ยนะครบั ไปไวใ้นช่อง First Name ปกติท ายงัไงครบั บางคนเคยใช ้

Excel ช ่าชอง ก็อาจจะใช ้Text to Column ถกูไหมครบั อนันีไ้มผิ่ดนะ เพราะใช ้Text to Column ได ้เพราะอะไร Format 

มนัเหมือนกนัเห็นไหมครบั แต่บางคนบอกว่า อ๋อ...คณุเอกคะ เราใชท้ฤษฎี CCP ค่ะ ยมืของคณุเอกมาเลยนะครบั ทฤษฎีนัน้คือ 

Cut + Copy +Paste ไดน้ะครบั แต่ไม่โอเค อนันีม้ีแค่ 16 คน ถา้เรามีสกั 100 คนเนี่ย ก่ีวนัเสรจ็ครบั อย่างที่ผมบอกนะครบั 

เรียนกบัผม งา่ย ถกูตอ้ง และไวนะครบั กลบับา้นไว ใชง้านคล่อง ตอ้ง Microsoft Office นะครบั แต่ตอ้งใช ้Microsoft 

Office เหมือนอยา่งที่ผมใชเ้นาะ ท าอย่างนีค้รบั ดเูนาะ ปกตเินี่ยเราอาจจะตอ้งมานั่ง Cut + Copy + Paste ถกูไหมครบั ชื่อ

แรกคือชื่ออะไรนะครบั ดเูนาะ Nancy ผมขออนญุาตพิมพธ์รรมดานะ ในตวัอยา่ง Nancy เป็น Capital ถกูไหมครบั กค็ือตวั N 

ตวัใหญ่ ผมพมิพอ์ยา่งนีค้รบั Nancy นะครบั กค็ือ Nancy เนาะ ผมกด Enter ครบั ดเูนาะ ท่ีเหลือผมอยากจะใหม้นัพิมพเ์อง 

ชื่อต่อไปคือชื่ออะไรครบั Andrew เนาะ ผมก็พิมพอ์ย่างนีค้รบั ดเูนาะ ผมพิมพแ์คต่วั A ตวัเดียว ท่ีเหลือผมกด Enter ครบั จบ

เลยไหมครบั ตอ้งใชเ้วลาเยอะไหมครบั ไม่จ าเป็นนะครบั Nancy, Andrew, Jan, Mariya, Steven, Michael, Robert, 

Laura บลาๆๆๆ เรียบรอ้ย ผมอยากไดเ้พิม่เตมินะครบั ผมลองคลิกต าแหน่ง Column D ตรงนีน้ะ อาจจะเป็น Last Name ก็

ไดน้ะครบั ผมอยากได ้Freehafer, Cencini, Kotas นะครบั Sergienko นะครบั อย่างนีเ้นาะ ผมก็เลือกอย่างนีน้ะครบั ดู

เนาะ ผมก็พมิพ ์เอาตามเขาเลยก็แลว้กนันะ Freehafer นะครบั ผมกด Enter เมื่อกีน้ีผ้มพิมพต์วัหนงัสือก็ไดน้ะครบั แต่คราว

นีผ้มให ้Shortcut นิดหน่ึง เราสามารถใช ้Shortcut นะครบั เป็นดงันีค้รบั ผมกดใหด้เูนาะ ผมท าใหด้กู่อน ก็คือนี่ครบั เรา

สามารถพมิพค์ าวา่ Ctrl นะครบั กด Ctrl + E ไดเ้ลยนะครบั เรากด Ctrl + E มนัก็จะขึน้มาใหเ้ลย ดนูะครบั ผมกด Ctrl + E จบ

ไหมครบั เห็นภาพเนาะ มนัเรียงใหเ้ลยครบั ตอ้งใชเ้วลาเยอะไหมครบั ไม่จ าเป็นนะครบั อนันีค้ือนามสกลุนะ ผมก็พิมพต์รงนี ้

เป็น Last Name หรือ Surname เนาะ เนี่ยครบั ผมก็พิมพเ์ป็น Surname เนาะ เรยีบรอ้ยแลว้ ผมลองเลือกอกีอนัหนึ่ง เป็น

บรษิัท Company นะครบั ผมกพ็ิมพค์ าว่า Fourthcoffee ถกูไหมครบั Enter ที่เหลือครบั กด Ctrl + E จบไหมครบั ตรงนีผ้ม

ก็แค่เลือกเป็น Company นะครบั เนี่ยครบั เห็นป่ะครบั การแยกขอ้มลูแบบนีท้  าไดง้า่ยนะครบั เมื่อก่อนนีห้ลายคนอาจจะตอ้ง

ใชว้ธีินะครบั ในการ Text to Column หรือท าอยา่งอื่นเขา้มาเก่ียวขอ้ง เห็นภาพเนาะ เพราะฉะนัน้ครบั เครื่องมือนีไ้มใ่ช่

เครื่องมือพิเศษนะครบั มมีานานแลว้นะ ใครที่ใช ้2013, 2016, 2019 เรายดัเยยีดใหแ้ลว้นะครบั มีมาเลยนะครบั ไม่ตอ้งไปนั่ง
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ปรบัอะไรใหยุ้่งยาก ผมมีอกีตวัหนึ่ง ผมขออนญุาตนะครบั ไฟลท์ี่ผมใหท้กุท่านดาวนโ์หลดจาก aka.ms/ms365file นะครบั 

ในนัน้ก็จะมีไฟลอ์ยู่ประมาณสกั 8 ไฟลอ์ย่างที่ผมบอก ผมมีไฟลไ์ฟลห์น่ึง ผมขออนญุาตนะครบั เรยีกวา่ขอ้มลูนรก ทกุทา่นได้

เจอแน่ๆ นะครบั ในการท างานปกติ ผมเปิดอนันีใ้หด้คูรบั ผมกค็ลกิไฟลใ์หม่นะ Open หลงัจากที่ผมโหลดแลว้นะครบั ผมก็ไป 

Browse หาไฟลม์านะครบั ไฟลน์ีช้ื่อนีค้รบั Thai Excel Demo นะครบั ผมเลือกนะ เป็น Thai Excel 2016 Demo นะครบั 

Office ผมเป็น Version 2018 ก็จรงินะครบั แต่ผมขออนญุาตเลือกเป็นไฟล ์Thai Excel 2016 Demo นะ ผม Double 

Click ครบั ผมคลิกอย่างนีเ้รียบรอ้ยนะครบั เครื่องผมเป็น Office 2019 นะครบั เราจะใชไ้ดแ้ต่ Version ไหนก็ไดน้ะครบั ขัน้

ต ่าคือ Version 2013 ผมใหด้นูะครบั อนันีค้ือขอ้มลูนรก เห็นนะครบั จากตวัอยา่ง เคยเจอไหมครบัไฟลแ์บบนี ้ทีม Sales ทีม 

Marketing ทีม PR เจอแน่ๆ เวลาเก็บขอ้มลูลกูคา้ Address ครบั หรือที่อยู่เนี่ย มนัอยู่ Column เดียวกนั มนั Filter ไม่ได ้มนั

ไม่สามารถนะครบั ผมกด Filter อย่างนีน้ะ Sort and Filter เนี่ย ผมไม่สามารถดไูดน้ะครบั วา่ผมอยากดซูอยรามค าแหง

อย่างเดยีว อยากดคูนที่อยูใ่นกรุงเทพอย่างเดียว คนที่อยู่อยธุยาอย่างเดียว ไม่ไดน้ะครบั เพราะอะไร เพราะขอ้มลูมนัอยู่ 

Column เดยีวกนั ถา้ผมอยากท าใหไ้ด ้ผมตอ้งแยกเขต อ าเภอ ต าบล จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์นึกออกใช่ไหมครบั ตอนนีผ้มมี

ขอ้มลูประมาณนีค้รบั กค็ือมเีท่าไหรเ่นี่ย ไหนดสิู ผมมีขอ้มลูประมาณ 82 คน ดนูะครบั เอานอ้ยๆ ก่อนนะครบั 82 คน ค าถาม

คือ ถา้ผมใหท้กุท่านไดไ้ฟลแ์บบนีไ้ปใชง้านใน Business จรงิๆ ทกุท่านไดข้อ้มลูที่เป็น Address ของคนมานะครบั เราก็

จ าเป็นตอ้งมานั่งแบ่งขอ้มลู ถกูไหมครบั ประเด็นคือพอเราแบง่แบบนีค้รบั เราจะสามารถมา Filter ขอ้มลูเนี่ยเราตอ้งแยกก่อน 

ถา้ท าแบบนี ้ผมโยนไฟลใ์ห ้อ่ะ...ลกูนอ้งมานี่ ไปท าไฟลแ์บบนีม้า ไปคดัแยกมาว่า เขต อ าเภอ ต าบล จงัหวดั รหสัไปรษณียน์ะ

ครบั 82 คน ใชเ้วลาก่ีวนัเสรจ็ครบั ครบัหลายคนกใ็ชว้ิธีแบบนัน้นะครบั คือ Cut + Copy + Paste และก็ตอ้งท าดว้ยนะถา้

ผูบ้รหิารสั่ง ดนูะครบั เรียนกบัผม ตอ้งใชไ้ดจ้รงินะครบั ทกุสิ่งครบจบใน Microsoft Office กลบับา้นไว ใชง้านคล่อง ตอ้ง 

Office ดนูะครบั เมื่อกีน้ีท้กุท่านเห็น Nancy, Andrew, Jan, Mariya, Steven, Michael, Robert ไปแลว้ถกูไหมครบั ผมก็

ท าอย่างนีค้รบั อยา่คิดเยอะเดี๋ยวเครียด ดเูนาะ ผมก็มาอีก 1 Column นะครบั Column C แลว้กนั ผมขออนญุาตเลือกใหท้กุ

ท่านดนูิดหน่ึง ผมมีอะไรดีล่ะ อ่ะนี่ๆๆๆๆ ขออนญุาตนะครบั เห็นเขตไหมครบั มีเขตวฒันา เห็นเนาะ เขตภาษีเจรญิ เขตบางเขน 

เห็นไหมครบั ที่ผมเรียกเขาว่าเป็นขอ้มลูนรกเพราะอะไรรูไ้หมครบั น่ีครบั อนัเนี่ย เคาะ เวน้วรรค Space 1 เคาะนะครบั อนันี ้1 

เคาะ อนันีเ้นี่ยเคาะมนั 2-3 เคาะดว้ยซ า้ไป บางอนัเห็นไหมครบัเนี่ย เคาะไม่เท่ากนัดว้ย เพราะนัน้ขอ้มลูเนี่ยเราใช ้Text to 

Column ไม่ได ้วิธีการนะครบั อย่าคดิเยอะนะครบั ก็ท าแค่นีเ้ลย ชื่อแรกชื่ออะไรนะ เขตวฒันา พิมพเ์ลยครบั ภาษาไทย เขต

วฒันาแบบนีน้ะ Enter ครบั เอาแบบวิธีแรกก่อน เขตที่ 2 เขตอะไรครบัทกุท่านครบั เขตภาษีเจรญิ ผมก็พิมพส์ระเอนะครบั 

สระเอ (เ) เห็นไหมครบั นี่คือ Excel มนั Duplicate ค าบนถกูไหม มนัก็ยงัจ าค่าค าบนที่เคยมอียู่ ผมก็ตอ้งพิมพต์วัหนงัสือนะ

ครบั เช่น เขตอย่างนีน้ะ เขตอะไรนะ ภาษีเจรญิ ผมก็พิมพ ์ภ ครบั อีกตวัหน่ึงเพื่อใหม้นัแยก และที่เหลือกด Enter จบเลยไหม

ครบั อย่าคดิเยอะเดี๋ยวเครียด 82 คน แต่คราวนีด้ดูีๆ นิดหน่ึง ขออนญุาต Zoom เห็นอะไรไหม ท าไมผมถึงเรียกว่าขอ้มลูนรก ดู

นะครบั ขอ้มลูที่ไม่โอเคนั่นเอง ขอ้มลูที่ไม่ดีอ่ะ บา้นๆ เรียกขอ้มลูแบบ Bad Data เลยนะครบั การท างานขอ้มลูใหด้ีคือเราตอ้ง 

Cleansing ใหเ้รยีบรอ้ยนะครบั อย่างกรณีนีเ้ห็นไหมครบั เกิดอะไรขึน้ มนัไม่ไดม้ีแค่เขตครบั มนัมอี าเภอ ประเทศนีค้รบั 

ประเทศไทยในจงัหวดักรุงเทพมี 50 เขต นอกนัน้อยู่ต่างจงัหวดัเรยีกวา่อ าเภอ 2,784 อ าเภอ นึกออกนะครบั คราวนีร้นัทดอีก มี

อะไรอีก มนัดนัทะลึ่งมีต  าบลดว้ย เห็นไหมครบั มีต  าบลดว้ย ท าไมมนัถึงมตี  าบลครบั อา่...น่ารกัมาก เพราะว่าค าวา่ต าบลกบั
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อ าเภอหรือแขวงกบัเขตเนี่ยมนัพิมพต์ิดกนั Office ผมจะไฮโซขนาดไหนก็ตาม แตม่นัไม่รูห้รอกวา่ขอ้มลูที่คณุไดม้าเนี่ยมนั 

Clean มาขนาดไหน ในท่ีนีเ้ห็นไหมครบั ผมมีต าบลเนี่ยครบั มนักบ็อกเลยวา่ต าบลคคูด ขออนญุาตนะครบั ต าบลคคูด อ าเภอ

ล าลกูกาเนี่ยมนัติดกนั วิธีการคือเราก็แค่ Filter เห็นไหมครบั พอเราแยกมาแลว้เนี่ย ผมกค็ลิกที่ Drop-Down ตรงนีน้ะครบั 

มนัคือ Sort and Filter และผมก็พิมพค์ าวา่ต าบล Enter มนัก็จะเหลือแค่ต าบล ท่ีเหลือเรากเ็คาะเวน้วรรคไดน้ึกออกไหมครบั 

เขา้ไปเคลียไดเ้ลย กค็ืออ าเภออยา่งเนี่ยครบั เราก็สามารถคลิกเพื่อใหม้นัแบ่งอ าเภอไดเ้ลย ตรงนีเ้คลียยเนาะ จรงิๆ เราควร

เคาะก่อนใหเ้รียบรอ้ยนะครบั อนันีค้ือ Filter นะ ผมขออนญุาตเคลีย Filter นิดหน่ึง อนันีค้ือสิง่ที่ทกุท่านคุน้เคยเนาะนะครบั 

ผมท าแบบนีเ้ห็นไหมครบั 80 กวา่คน ผมไม่ตอ้งใชเ้วลาเป็นวนัเนาะ ผมใชเ้วลาไม่เกิน 2-3 วินาทกีจ็บแลว้ ยงัไม่พอ แจ่มไปกว่า

นัน้อีก ตอนนีผ้มไดเ้ขตแลว้นะ สมมติเนาะ ผมท าต่อครบั ที่ Column D ผมอยากไดจ้งัหวดั ผมก็พมิพน์ะครบั ขอ้ควรจ านดิ

หน่ึง เราตอ้งพิมพข์อ้มลูใหถ้กูก่อน เช่น กรุงเทพผมก็พิมพอ์ยา่งนีน้ะ กรุงเทพมหานครนะครบั ตามนีเ้ลยนะ กรุงเทพมหานคร 

ตามนีเ้ลยนะ เห็นไหมครบั ผมกด Enter เมื่อกีน้ีผ้มพมิพเ์ขตโดยการพิมพ ์ภ ลงไปครบั แต่ผมแนะน านะครบั ใครคุน้เคยเหมือน

ผมเนี่ยใช ้Shortcut Key ไดเ้ลย ก็คือ Ctrl + E ครบั คลิกเขา้ไปแค่นี ้จบไหมครบั Ctrl + E นี่ครบั เราก็จะมีปทมุใหเ้รียบรอ้ย

นะครบั มีนนทบรุีใหเ้รียบรอ้ยเหน็ไหมครบั เคลียเนาะ เราใชเ้วลาไม่ถึง 5 วิดว้ยซ า้ไปในการท า Cleansing แบบนี ้หรือถา้วนันี้

ผมอยากจะแบ่งอกี อยากจะด ูZip Code อยากจะดรูหสั ผมก็แคพ่ิมพแ์ค่นีค้รบั 10110 Enter กด Ctrl + E จบไหมครบั เคลีย

เนาะ ไม่ใช่ลกูเล่นไหมนะครบั มตีัง้แต่ Version 2013 แลว้ดว้ยซ า้ไป เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั 10 กว่าปีล่ะ ผมยอ้นกลบัไปนะ

ครบั เหมือนอยา่งคนที่เคยเรียน Word กบัผม ผมบอกแลว้ครบั วนันีไ้ม่มี Basic, Intermediate หรือ Advanced จะมีแค่รู ้

ไม่รู ้เคยใช ้ไม่เคยใช ้เท่านัน้พอนะครบั เพราะฉะนัน้ตรงนี ้ผมสามารถนะครบั ท าเป็นลกัษณะของ Sort and Filter ผมกใ็ส่ 

Sort and Filter ไปครบั เนี่ยนะครบั และผมก็สามารถใส่เป็น Sort and Filter อย่างนีน้ะครบั ผมก็ใส่ Filter หรือ Sort ผม

อยากรูอ้ะไร ผมอยากดกูรุงเทพ จรงิๆ ขอ้มลูอยา่งเนี่ย สมมติผมอยากดกูรุงเทพมหานคร เขาก็โชวเ์ฉพาะกรุงเทพเห็นไหมครบั 

ผมอยากดจูงัหวดันะครบั สมมตวิ่าผมอยากดนูครสวรรค ์ผมไมเ่อากรุงเทพเนาะ ผมอยากดแูค่นครสวรรคแ์บบนีน้ะครบั ผมกด 

Filter เราก็จะเจอนครสวรรค ์เคลียเนาะ เห็นภาพไหมครบั ถา้วนันีท้กุท่านท าทุกสิง่ทกุอยา่งเหมือนส่ิงที่ผมบอกไป ในการ

ท างานของเราเนี่ย มนัจะค่อนขา้งง่ายมากขึน้ มนัรองรบั Support ภาษาไทยนะครบั มนัรองรบั Support ภาษาไทย 

เพราะฉะนัน้น่ีคือหนึ่งตวัอย่างนะครบั ทกุท่านสามารถดาวนโ์หลดไฟลน์ะครบั และก็มาใชง้านตามนีไ้ดน้ะครบั ก็คือสามารถใช้

งานตามผมไดน้ะท่ี aka.ms/ms365file นะครบั อย่างนีเ้นาะ ถา้เกิดทกุทา่นพิมพใ์น Browser ไดเ้ลยนะครบั พิมพใ์น 

Browser ไดเ้ลย ไม่ตอ้งมี www. นะครบั หรือ www. ไม่ตอ้งมนีะครบั ผมชอบเรียก โวยวายเว็บเสมอนะครบั ก็พิมพ ์www. 

เนี่ย ไม่ตอ้งพมิพน์ะครบั พิมพ ์aka.ms เขา้ไปเลย โอเคเนาะ ทกุท่านสามารถเขา้ไปดาวนโ์หลดไฟลไ์ดต้าม Link ที่ผมใหไ้วน้ะ

ครบั 

เรามาเพิม่กนันิดหนึ่ง ผมขออนญุาตปิดไฟล ์ผมขออนญุาตนะครบั ปากเสียนิดหนึง่ เรียกว่าไฟลน์รกเนี่ยนะครบั ปิดไปก่อนเลย

เนาะ คราวนีด้คูรบั ผมกลบัมาที่หนา้ขอ้มลูของผมเหมือนเดิมที่ผมใหโ้หลดก็คือตวัที่เป็น Welcome Excel นะครบั ผมใหด้ขูอ้

ที่ 2 แลว้กนันะครบั ขอ้ที่ 2 มคี าว่า Analyze Analyze คืออะไรนะครบั Analyze เนี่ยมนัคือส่ิงที่เราจะมาดกูนันิดหนึ่งนะครบั 

มนัสามารถท า Quick Analysis ไดก้็คือการวเิคราะหข์อ้มลูแบบเชิงลกึเนาะ หรือแมแ้ต่การท าใหข้อ้มลูเราเนี่ยนะครบั อยา่ง
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เมื่อกีน้ีต้อนแรกจ าไดใ้ช่ไหมครบั ที่เราเจอกนั ผมใหท้กุท่านไดม้ีโอกาสใช ้Conditional Formatting นะครบั แต่อนันัน้เรา

ตอ้งเลือกก่อนเนาะ คราวนีด้นูะครบั ผมมีตวัอยา่งใหแ้ลว้ สโลแกนเดิมเลยครบั ทกุท่านครบั อยากท าอะไรกับส่ิงไหนเลือกสิ่ง

นัน้ก่อนเสมอนะครบั ให ้Ctrl + A จ าไดไ้หมครบั เราก็เลือกมา น่ีครบัต าแหน่ง Analyze คืออนันีค้รบั นี่คือต าแหน่ง Quick 

Analysis นะครบั กค็ือเครื่องมือแบบด่วนใหเ้ราเลยนะครบั ผมกเ็ลือกครบั Quick Analysis นะครบั หรือ Ctrl + Q นั่นเอง ผม

คลิกครบั ผมอยากได ้Data Bars มนัก็โชวเ์ป็น Data Bars ใหเ้ลยแบบนีค้รบั จ าไดไ้หม จ า Conditional Formatting ของ

เราไดใ้ช่ไหมครบั ผมอยากเลือก Color Scale มนัก็แบง่เป็น 4 Groups แบบนีใ้ห ้หรือผมเลือกเป็น Icon Set มนัก็บอกให ้

หรือผมอยากจะใส่ Greater Than หรือ Less Than ก็เลือกใหด้นูะครบั เนี่ยมนักจ็ะบอกใหห้มดเลย หรือผมอยากจะใชเ้ป็น

กราฟหรือ Chart นะครบั ผมกเ็ลือกกราฟหรือ Chart มนัก็แสดงผลใหเ้ห็นไหมครบั มนักจ็ะขึน้มาเป็นกราฟหรือ Chart ให ้

เห็นไหมครบัเนี่ย มนัก็จะมี Q1 กบั Q2 ใหผ้มเลย โดยที่ผมไม่ตอ้งมานั่ง Insert ใหยุ้่งยาก หรือผมอยากท าเป็น Clustered 

Stacked Bar นะครบั ผมกเ็ลือกแบบนีไ้ดน้ะครบั หรือ More Chart เพิ่มเตมิก็ไดเ้หมือนกนั หรือ Total ครบั ดนูะ ผมมีขอ้มลู 

Q1 กบั Q2 เห็นไหมครบั ผมมีขอ้มลู Q1 กบั Q2 ผมอยาก SUM นะครบั ผมก็เลือก SUM เห็นไหมครบั ขา้งล่างเขาก็จะมี 

Total Sum ให ้เป็น Q1 กบั Q2 Sum Q1 คือ 8,057,668 นะครบั ผมอยากดคู่า Average ครบั ค่าเฉล่ียนะครบั มนัก็เป็น

ประมาณสกั 530,000 นะครบั ผมอยาก Count ว่ามก่ีีจ านวนของขอ้มลูก็คือ 15 ผมตอ้งใชค้  าสั่ง =SUM ไหม ผมตอ้งใช ้

=AVERAGE ไหม ผมบอกแลว้นะครบั โบ...ลืมไป วนันีก้ารท างานขึน้อยู่กบัการท างานท่ีรวดเรว็ ถกูตอ้ง และก็สวยงามนะครบั 

ไม่ผิดนะที่เมื่อก่อนทกุท่านจะตอ้งไป =SUM Sum A นัน้ถึง A นี ้=AVERAGE A นัน้ถึง A นี ้ไม่ตอ้งนะครบั เราใช ้Quick 

Analysis ได ้นี่คือเครื่องมอืและของเล่นท่ีทกุท่านมีอยู่แลว้แต่ไมค่่อยไดเ้คยใชน้ะครบั เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั บอกแลว้ รู ้ไม่รู ้

เคยใช ้ไม่เคยใช ้เทา่นัน้พอนะครบั ถดัมาผมอยากหาเป็นเปอรเ์ซน็ตค์รบั ผมก็เลือกเปอรเ์ซ็นตไ์ดเ้ลยเห็นไหมครบั ผมยงัไมต่อ้ง

คลิกนะ ผมอยากด ูTotal ทัง้หมดนะครบั Q1 เนี่ยผมคิดเป็น 49.39% Q2 ผมคดิเป็น 50.61% เหน็ไหมครบั ยงัไม่ไดใ้ช ้Sum 

สกัตวัเลย ยงัไม่ตอ้งเรยีนสตูรดว้ยนะครบั เพราะฉะนัน้อยา่งที่ผมบอกนะ วนันีม้นัหมดยคุกบัการท่ีตอ้งมานั่งเขียนสตูรเยอะๆ 

นะครบั มนัมีเครื่องมือใหท้กุท่านแลว้นะครบั ทกุท่านมขีอ้มูลอยู่แลว้สามารถเอามาใชไ้ดใ้นเรื่องของ Business ตวัเอง ตวัอย่าง

หรือตวัเลขใน Business เนี่ย ผมขออนญุาตไม่กล่าวล่วงเนาะ แตผ่มท าตวัอย่างใหด้แูลว้นะครบั หรือผมใส่ Running Total 

นะครบั ก็คือตวั Total ทัง้หมดนะครบั และก็ผม Sum ใหด้ ูผมอยากจะเปล่ียน Sum ไปไวข้วามือ Sum ในท่ีนีค้ือ Sum Q1 

กบั Q2 นึกออกไหมครบั ก็คืออยา่งสมมติวา่ Industry ที่เป็น Text นะครบั Adventure Works นะครบั หรือแมแ้ต่ 

Fourthcoffee เนี่ยนะครบั Beverage เครื่องดื่มเนี่ย ตอนนี ้Q1 กบั Q2 ก็คือ 1,443,956 นะครบั นี่คือสิ่งที่ท  าได ้หรือผม

คลิกไปนิดหนึง่ ผมอยาก Average ครบั เนี่ยครบั มนัก็คิดเป็นคา่ Average ของ Q1 กบั Q2 ของ By Product ตา่งๆ ให ้หรือ

ผมเลือกเป็น Count เห็นไหมครบั ก็จะมีทัง้หมดก่ีอนั หรือเลือกเป็นเปอรเ์ซ็นต ์เห็นนะครบั ถา้ผมกลบัมาที่ขอ้มลูเดิม ผมคลิก

เป็นเปอรเ์ซ็นตท์ี่เป็น Total อนันีค้ือ Sum ทัง้ Q Q1 นะครบั จ านวนของทกุ Product Q1 รวมกนั คิดเป็นก่ีเปอรเ์ซ็นต ์หรือผม

เลือก Sum ทัง้ Q1 เลยตอนนีน้ะครบั เห็น Q1 นะ สมมติผมคลิกตรงนีน้ะครบั Q1 เนาะ เราจะเหน็เลยวา่ถา้เกดิผมเลือก Q1 

มนัคือ 8,057,668 แตถ่า้เกิดผมบอกว่าผมอยากจะด ูBy Product อยา่งเช่น ผมอยากด ูContoso นะครบั Contoso เฉยๆ 

นะครบั หรือ Consolidated Messenger นะครบั ที่อยู่ใน Industry ของ Text เนี่ย ผมก็เลือก Sum ตรงนีก้็ไดค้รบั เนี่ย

สมมตินะครบั ผมกจ็ะเจอค าวา่ Consolidated Messenger เหน็ไหมครบัเนี่ย มนักจ็ะ Sum ดา้นขวามอืให ้เห็นภาพนะ ยงั



Microsoft Excel 1 

 

ไม่ไดใ้ชส้ตูรสกัตวัเลยนะครบั นี่คอืส่ิงที่มนัสามารถท าได ้เพราะฉะนัน้ผมก็เลือกอีกนะครบั นอกจาก Total แลว้เนี่ยสงัเกตเนาะ 

เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั ใครไม่เคยใชล้องใชด้นูะครบั หรือผมเลือกเป็น Table ครบั ผมอยากรูน้ะครบั ตารางของ Q1 ทัง้หมดเนี่ย

ครบั ผมก็เลือกนี่คือตารางของขอ้มลูทัง้หมดนะครบั ใน Q1 นะครบั เราก็จะได ้Q1 แลว้เรียบรอ้ย ผมอยากด ูProduct อะไรล่ะ 

ผมก็เลือกครบั Financial อยา่งเดียว ผมเลือกเป็น Travel อย่างเดียว ผมกด OK มนัก็รวมแบบนีใ้ห ้เห็นนะครบั นี่คือ Excel 

มนัหมดยคุกบัการท่ีตอ้งมานั่ง Sum เขยีนสตูรเองนะครบั เรามีขอ้มลูอยู่แลว้นะครบั เพราะฉะนัน้ ง่าย ชิว ถกูตอ้ง สวยงามนะ

ครบั และก็รวดเรว็ เพราะนัน้วนัเนี่ยเราควรเพิม่คา่ Business Value ของตวัเองใหก้บัองคก์รนะครบั ถา้เราท าแบบนีไ้ดง้า่ยเนี่ย 

ท าแบบนีไ้ดเ้รว็นะครบั มนัจะช่วยใหก้ารท างานของเราเตม็ประสิทธิภาพมากขึน้ ผูบ้รหิารอาจจะเห็น คณุเอกท างานไดด้ี คณุ

เอกท างานไดเ้รว็ เพิม่เงินเดือนใหน้ะครบั ใกลสิ้น้ปีแลว้เนี่ย เขาก็เพิ่มเงินเดือนใหเ้ราได ้หรือดตู่อนะครบั ผมมีอะไรอีก ผมมี

อย่างนีค้รบั ผมมีหา Sparklines หา ????? ดว้ย เห็นไหมครบั มนัก็จะมี ????? ใหว้่า Product ใดของผมเนี่ย Adventure 

Works, City Power and Light นะครบั มีแนวโนม้ขึน้เห็นไหม มีก่ีอนัครบั ที่มีแนวโนม้ลดลง หวัทิ่มหวัต าเลยดนูะครบั จะมี

อนันีน้ี่ ที่เราเรียกว่า Adventure Works ใช่ไหมครบั Blue Yonder Airline นะครบั ก็คือสายการบินเนี่ย มีแนวโนม้หวัทิ่มหวั

ต าเห็นไหมครบั เพราะฉะนัน้ใน Product ของผมทัง้หมด หรือในเทคนิคของการขายของผมทัง้หมดเนี่ยนะครบั ผมมีอนันีอ้นั

เดียวเนี่ยที่หวัทิ่มหวัต า ท่ีเหลือเนี่ยเกือบหวัทิ่มหวัต านะเนี่ย เกือบหวัทิ่มหวัต า มีอนันีอ้กีอนัหนึ่งนะครบั ที่เป็นหวัทิ่มหวัต าอยู่

เนี่ย เพราะฉะนัน้ถา้เกิดผมอยู่ในผูบ้รหิาร ผมจ าเป็นตอ้งลดก าลงัการผลิต หรือลดก าลงัการน าเขา้ส่งออกของขอ้มลู ผมก็เลือก

เฉพาะตวัที่เป็น Curve คว ่าลงนะครบั เพราะฉะนัน้อนัเนี่ยมนัชว่ยใหเ้ราตดัสินใจไดง้่ายนะครบั สงัเกตไหมครบัวา่ผมยงัไม่ไดใ้ช ้

Sum สกัตวั ผมวเิคราะห ์Predict ได ้ขอ้มลูไดน้ะครบั อนันีค้ือตวัอย่างเนาะ ผมใหด้อูีกนดิหนึ่ง ผมลองเลือก Chart แลว้กนันะ

ครบั ท ากราฟใหด้ ูขอ้มลูที่เป็น Q2 กบั Q1 อยา่งเดียว ดนูะ ของเดิมเนี่ย มนัจะมตีวัที่เป็น Industry ดว้ยถกูไหมครบั ผมไม่เอา 

Industry แลว้กนันะ ผมจะเอาแค่ขอ้มลูที่เป็นสรุป Q1 กบั Q2 มา ผมใช ้Quick Analysis เหมือนเดิมนะครบั แลว้ผมเลือก

เป็น Chart แลว้กนันะ ผมก็อยากได ้Scatter นะครบั ตวัที่เป็น Scatter เป็น Bubble ตา่งๆ หรือเป็นอย่างนีก้็ไดน้ะครบั หรือ

เป็น Stacked Column นะครบั เห็นภาพเนาะ ค าถามคือตามใจเราเลยครบั เราแคเ่อาเมาสไ์ป Hover เลือกขอ้มลูที่เรา

ตอ้งการนะครบั มนักจ็ะเพิม่ขึน้ให ้หรือผมอยากไดเ้พิม่เตมิมากกว่านัน้ผมกเ็ลือกนะครบั หรือผมอยากจะได ้All Charts ผมก็

คลิกที่ Pie Chart แบบนีน้ะครบั คลิกเป็น Pie Chart แบบที่เป็น Bubble แบบนีก้็ไดน้ะครบัเนี่ย เราก็จะไดแ้ลว้ครบัขอ้มลู เห็น

ภาพเนาะ น่ีคือสิง่ที่เราสามารถท าได ้คราวนีค้รบั นี่คือเครื่องมือ จรงิๆ แลว้ผมไม่ไดเ้รียกวา่นี่คือเครือ่งมือใหม่นะครบั มนัคือ

เครื่องมือที่ใหม้านานแลว้ จรงิๆ มีตัง้แต่ Version 2010 ดว้ยซ า้ไปนะครบั เพราะฉะนัน้ใครก็ตามที่ใช ้Version 2013 2016 

2019 สามารถท าส่ิงที่ผมท าใหด้แูบบเมื่อกีน้ีไ้ดน้ะครบั คราวนีผ้มมีแบบฝึกหดัใหด้นูิดหน่ึงครบั ผมกลบัมาตรงนีน้ะครบั ส่ิงนีท้ี่

ผมอยากจะแนะน า เมื่อกีท้กุท่านเห็นเรื่องของ Quick Analysis แลว้นะครบั หรือว่าการใชเ้ครื่องมอืแบบปัจจบุนัเรง่ด่วนนะ

ครบั อย่าลืมนะครบั สโลแกนผม อยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอนะครบั คราวนีต้วัอย่างครบั ผมใหท้กุทา่นดตูรง

นีน้ะ ในบทนีผ้มจะแนะน านะครบั การท างาน Excel ที่ถกูตอ้งควรท าแบบนี ้เครื่องมืออยากจะใหม้นัท าเป็นแบบอตัโนมตัิได้

ตอ้งท าแบบนี ้พรอ้มนะครบั ผมขออนญุาตมตีวัอย่างใหด้ดูงันีค้รบั ผมลองพิมพเ์นาะ Jan แลว้กนันะครบั Jan คือ January 

เนาะ ผมพิมพ ์Jan นะครบั และผมก็ไปดงึ Handle Point นะครบั หรือจดุตรงนีข้ึน้มานะครบั มี 3 เดือน Zoom ใหเ้ห็นชดัๆ 

นิดหน่ึงเนาะ ทกุท่านจะไดคุ้น้เคย มี 3 เดือนเนาะ ขา้งบนตรงนีน้ะครบั ในต าแหน่งของ G6 เนี่ยนะครบั G6 เนี่ยนะ G6 ผมลอง
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ท าเป็นอะไรดีล่ะ ราคาแลว้กนันะครบั ภาษาไทยนิดหน่ึงนะ ราคา Enter Jan ผมมี 500 ดนูะครบั ผมมี 500 เนาะ ผมมี 400 

ผมมี 300 นะครบั ผมกระเถิบมานิดหน่ึงใหม้นัอยู่ไกลๆ กนันิดหนึง่นะครบั อยู่ที่ Column J6 ผมพมิพค์ าว่ายอดรวมนะครบั 

หรือ Total นั่นเองนะครบั เมื่อกีน้ีผ้มโชวเ์รื่องของ Quick Analysis ใหด้แูลว้จ าไดใ้ช่ไหมครบั มนัคือเครื่องมือที่ใหท้กุท่าน

พรอ้มท างาน คราวนีผ้มลองพิมพแ์บบธรรมดา โบๆ ใหด้นูดิหนึ่ง ยอดรวมครบั ผมมีค าถามครบั ทกุท่านครบั 500 400 300 

รวมกนัแลว้ไดเ้ท่าไหรค่รบั ทกุทา่นครบั ขอบคณุมากครบั มนัคือ 1,200 ถกูตอ้งไหม เราก็ตอ้งมา...เหมือนเดมิเลยนะ =SUM 

อะไร Sum G7-G10 นะครบั ถา้ไม่อยากพมิพก์็เอาเมาสล์ากไดเ้ลยนะครบั แบบนีเ้นาะ G7-G9 โทษ G7-G9 ท าเสรจ็กด 

Enter ได ้1,200 ถกูตอ้งไหมครบั นี่คือ 1,200 ค าถามของผมคอืนี่คือสิ่งที่ทกุท่านเจอในการท างานนะครบั ดเูนาะ หลายคน

ท าแบบนี ้ไดห้รือไม่ได ้เดี๋ยวลองดกูนันะ ผมท าใหด้นูะครบั ผมเลือกมานะครบั จาก March ก็คือมีนาเนาะ ผมดงึลงมาสกั 3 

เดือนนะครบั เป็น April, May, June นะครบั คราวนีด้เูนาะ ในต าแหน่งนีค้รบั ผมลองเพิ่มนะครบั 800 เขา้ไป ค าถามของผม

คือ ผมเพิม่ขอ้มลูเพิ่มเห็นไหมครบั ใน April เนาะ ผมเพิม่ไป 800 เขา้ไป ค าถามงา่ยๆ ก่อนเนาะ 800 เนี่ยพอผมเพิ่มเขา้ไป ไป

บวกกบั 1,200 มนัไดเ้ทา่ไหรค่รบั ปกตก็คือ 2,000 ถกูไหม 800 + 1200 ได ้2,000 ถกูไหมครบั ดเูนาะ ไหนลองดสิู ผมเพิม่

เรียบรอ้ย ผมกด Enter อา้ว...ท าไมมนัไม่เปล่ียนเป็น 2,000 ล่ะ เห็นไหมครบั มนัไม่ยอมเปล่ียนเป็น 2,000 อ๋อ...พี่เอกคะ ก็พี่

เอกเลือกเฉพาะแค่ 500, 400, 300 นี่คะตรงนี ้พ่ีเอกตอ้งป้อนสตูรเพิ่มเขา้ไปค่ะ ดนูะคะ พ่ีเอกขา พ่ีเอกตอ้งไปป้อนสตูรแบบนี ้

เพราะตอนนีเ้ราลากคลมุขอ้มลูเฉพาะ G7-G9 ถกูไหมครบั อนันีค้ือส่ิงที่ทกุท่านท า ไดไ้หม ไดแ้ต่ไม่โปร ดนูะครบั มนัมีต าแหน่ง

ตรงนีน้ะครบั ที่เป็น Update เนี่ยนะครบั เราก็ตอ้งมานั่งคอยเปล่ียน Update ใหม้นัเห็นไหมครบั Formula, Update 

Formula to Include Cells ผมแนะน าอยา่งนีค้รบั ดเูนาะ ผมขออนญุาต Undo กลบัมาก่อนเนาะ Undo กลบัมาก่อนนะ

ครบั ใหเ้หลือแค่นี ้Excel ครบั ผมแนะน านะครบั รบกวนท า Excel ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Table หรือตารางซะ ขอ้มลูจะเป็น

อตัโนมตัิดงันี ้ดนูะครบั อนันี ้Recommended เลยนะครบั เรียน เนน้ ย า้ กรุณายดัเยียดขอ้มลู Excel ของเราใหอ้ยูใ่นรูปของ 

Table ซะ หรือตาราง มนัจะท าให ้Excel ท างานเป็นอตัโนมตัินะครบั เมื่อกีน้ีผ้มท าใหด้แูลว้เนาะ เพิ่ม 800 มนัก็ไมเ่ปล่ียน 

วิธีการครบั ง่ายมาก ขออนญุาตนั่งเอามือเทา้คางครบั รูว้า่ไม่สภุาพแต่ท าใหด้วู่ามนังา่ย ผมกเ็อาเมาสไ์ปคลิกเลือกครบั 

ตรงไหนก่อนก็ไดเ้นาะ เพิม่ ยดั ตดั ใส่ ส่วนใหญ่อยูใ่น Insert หรือแทรกจ าไดใ้ช่ไหมครบั เพราะฉะนัน้เราก็ไปครบั Insert หรือ

แทรก ท าใหม้นัเป็นตาราง เห็นตารางไหมครบั เพิ่มใหม้นัเป็นตาราง ยดัเยยีดใหม้นัป็นตารางซะ ผมก็คลิก Table ครบั มนัก็จะ

ขึน้มาประมาณนีว้า่ Create Table เห็นไหมครบั Create Table นะครบั Where is the data for your table? นะครบั มนั

ก็คือเลือกขอ้มลูเนี่ยตาม Table ที่เรามี และเขาก็บอกวา่ My table has headers กค็ือใชห้วัตารางของเราเนี่ย เป็นหวัของ

ขอ้มลูนะครบั เพราะนัน้ผมก็บอกเออ...เนี่ยใชด้ว้ย ตรงนีผ้มจงใจนะครบั เห็นไหมบน Jan เนี่ยผมไมเ่ขียน Month หรือเดือน

นะ แต่ราคาเนี่ยยงัคงมีอยู่นะ ผมกดเลยครบั OK อยา่คดิเยอะเดี๋ยวเครยีด ผมกด OK เห็นนะครบั เราก็จะไดข้อ้มลูพวกนี ้

มาแลว้นะครบั ขา้งบนตรงนีก้จ็ะมี Table Style จ าตอนที่เราเรียน Word กบัผมไดใ้ช่ไหมครบั ตวัที่เป็น Font Style หรือ

รูปแบบนะครบั เช่น เป็นหวัของเรื่องขอ้ความ หวัที่ 1 หวัที่ 2 หวัของ Column จ าไดใ้ช่ไหมครบั Header นั่นเอง หวัเรื่อง 1 หวั

เรื่อง 2 Font เป็นแบบไหน Excel ก็มีเหมือนกนัครบั ผมสามารถเลือกตารางแบบนีไ้ดน้ะครบั ผมกส็ามารถใส่ อยากไดสี้เป็น

แบบไหนครบั หวั Table เป็นแบบไหนบา้ง ผมก็สามารถเลือกตวัที่เป็น Table Style ได ้สมมติหลายคนบอกวา่...คณุเอกคะ 

ไม่ชอบสีเยอะๆ ค่ะ นัน้ตรงนีค้รบั จะมีค  าวา่ None อยู่เนาะ ก็คือวา่งเปล่า ผมคลิก None มนักจ็ะเป็นปกติเนาะ ตรงไหนท่ีผม
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ไม่มีขอ้มลู เขาจะใส่เป็น Column1 ให ้สมมติวา่ผมพิมพเ์ป็นค าวา่เดือนอย่างนีน้ะครบั เดือนก็ยงั It’s ok. อยูถ่กูไหมครบั ดู

เนาะ ผมเลือกที่ March หรือมีนานะครบั ผมดงึลงมาเหมือนเดิมนะ April, May, June นะครบั หลงัจากนัน้ผมลองใส่ดนูะ

ครบั ใส่ 800 ใส่ 800 เขา้ไปนะ และผมกด Enter สงัเกตตรงยอดรวมนะครบั ผมกด Enter มนัเปล่ียนเป็น 2,000 ไหมครบั 

อตุ๊ะ มนัท าแบบนีไ้ดน้านหรือยงั ตัง้แต่รุน่แรกเหมือนกนัครบั คือยดัเยียด Excel ใหอ้ยู่ในเรื่องของ Table ซะ คราวนีผ้มลอง

ขา้มมานิดหน่ึง ผมไม่เอา May ผมไป June เลย ใส่ 1111 ผมกด Enter มนัก็จะ Automatic ใหเ้ห็นไหมครบั มนั Sum ให้

แบบอตัโนมตัิ ขา้งหนา้ June ไมม่ีค  าว่า July ไมม่ีขอ้มลูดว้ย เห็นไหมครบั ตวัอยา่ง ผมลองใส่ 2222 ผมกด Enter มนัก็ 

Count ไปเรื่อยๆ นึกภาพออกนะครบั นี่คือวิธีการท าที่ถกูตอ้งนะครบั แต่โดยส่วนใหญ่ทกุทา่นท าคอืเอาเฉพาะขอ้มลูที่มี พอ

เวลาไปเปล่ียนขอ้มลูเราก็ตอ้งมานั่งสรา้งสตูรใหม่ นึกออกไหมครบั ถามวา่นั่นคือส่ิงที่ทกุท่านท าได ้แต่มนัไม่โอเค ในการ

ท างานควรท าแบบนีน้ะครบั Recommended เรียน เนน้ ย า้ การใชง้าน Excel นะครบั ควรท า Excel ใหอ้ยู่ในรูปของ Table 

หรือตาราง เพราะถา้เกิดมนัอยูใ่นรูปของ Table และตารางเนี่ย มนัจะมีนะครบั Drop-Down ใหเ้ราดว้ย นึกออกไหมครบั มนั

คือ Sort and Filter นั่นเองนะครบั พอมนัอยู่ในรูปตารางเนี่ย เราอยากดขูอ้มลูตรงไหนกไ้ด ้นึกออกไหมครบั ผมอยากขอ้มลู ดู

อย่างนีน้ะ ผมอยากดขูอ้มลูตัง้แต่ Jan, March นะครบั และก็ February ผมกด OK อนันีค้ือ Jan, Mar, Feb เห็นไหมครบั 

มนัก็จะรวมใหเ้ลยเป็น 5,333 ที่ Jan, Feb, Mar นึกออกใช่ไหมครบั หรือผมบอกว่า ผมไปด ูJan, Feb, Mar นะครบั ผม

อยากจะดอูื่นๆ เช่นดอูย่างนีน้ะครบั ผมอยากจะเอา Jan + Jun รวมกนัก็ไดเ้ท่าไหรเ่นี่ยนะครบั 5,333 นะครบั เห็นภาพเนาะ 

เนี่ยมนัเหมือนกนัเลย เคลียเนาะ เพราะฉะนัน้ตรงนีค้รบั มนัสามารถที่จะก าหนดขอ้มลูตา่งๆ ของเรามาไดน้ะครบั 

ประเด็นถดัมาคืออะไร ประเด็นถดัมาของเราคืออยา่งที่ผมบอกนะครบั กรุณายดัเยยีดขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปของ Table ซะนะ อนันี้

คือเคสแรก ถดัมาครบั ผมขออนญุาตปิดไฟลน์ี ้จ าไดแ้ลว้นะครบั แนะน าใหใ้ชเ้ป็นลกัษณะของขอ้มลูนะครบั ที่เราเอามาอา้งอิง

ถึง ไฟลท์ี่ทกุท่านเปิดเป็น Welcome Excel นะครบั ก็จะมีเนี่ยครบั Split แบ่งตารางท ายงัไงนะครบั อย่างกรณีนี ้Smith เห็น

ไหมครบั มี Smith มนัก็คือ Flash Fill นั่นเอง ผมอยากจะเปล่ียนเป็น North ท าใหด้อูกีทีหน่ึงนะ อย่างนีน้ะครบั ผมก็จะได้

เป็น North เนาะ เป็น North เป็น Kotas เป็น Jones เป็น Mckay นะครบั หรือวา่ผมจะเลือก Transpose ด ูTranspose 

นิดหน่ึงนะครบั ทกุท่านครบั Transpose คืออะไร ดนูะครบั ไฟลท์ี่ผมใหท้กุท่านไปเราอาจจะเคยเจอ เพราะฉะนัน้เนี่ยครบั ทกุ

ท่านสามารถดาวนโ์หลดไฟลท์ี่เป็น Example มาทดลองไดน้ะครบั เราท าไวใ้หแ้ลว้ Transpose คอืแบบนีค้รบั สมมติวา่ผมมี

ขอ้มลูอย่างนีน้ะครบั เป็น Table ที่มี Item กบั Amount นะครบั มี Bread มี Donuts มี Cookies มี Cakes นะครบั มี Pies 

อย่างนีน้ะครบั อนันีค้ือเป็นแนวนอนเนาะ ผมอยากวางใหเ้ป็นลกัษณะของ Column แบบนีน้ะครบั ก็คือ Item นะครบั นี่คือ 

Item เนาะ อนันีค้ือ Amount อยู่ตรงนีน้ะครบั เอาใหม่นะ อนันีค้อื Item เนี่ยนะครบั เป็น Item นะครบั สีแดงนี่เป็น 

Amount เนาะ อย่างนีเ้นาะ และผมอยากจะให ้Donuts นะครบั Bread, Cookies, Cakes, Pies อยู่ต  าแหน่ง Column 

แบบนี ้วิธีการครบั ผมไมต่อ้งพิมพใ์หม่ ผมก็แค่ Copy ครบั เลือกมาแบบนีเ้นาะ คลิกขวา Copy และผมมาที่ต  าแหน่ง Sale 

คลิกขวานะครบั เราจะเจอค าสั่งๆ หนึ่งครบั นี่ครบั เราเรยีกวา่ Transpose มนัก็จะกลบัใหเ้ห็นไหมครบั ผมสามารถ 

Transpose แบบนีไ้ด ้เพื่อมาเรียงตาม Column ได ้ของเดิมเนี่ยมนัจะเป็นลกัษณะของแนวนอนแบบนี ้ถกูไหมครบั เป็น

แนวนอน ผม Copy เรียบรอ้ย ผมอยากจะวางเป็นแนวตัง้ ผมก็แค่คลิกนะครบั ขอ้มลูที่ผมตอ้งการเนาะ แบบนีเ้นาะ ผมก็เลือก
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ก่อนเนาะ และกเ็อามาวางไดเ้ลยนะครบั นี่คือค าสั่ง Transpose เพราะนัน้เราสามารถใชแ้บบเนี่ย ในการฝึกปฏิบตัิได ้หรือ 

Sort and Filter เมื่อกีท้กุทา่นเห็นนะครบั ผมสามารถนะครบั ยดัเยียดขอ้มลูพวกเนี่ยครบั ใส่เป็นลกัษณะ Filter เช่น ผมก็

เลือกขอ้มลูก่อน จ าไดใ้ช่ไหมครบั และผมก็กด Sort and Filter เนี่ย มนัก็จะมี Drop-Down ให ้ผมอยากรูอ้ะไรนะครบั 

สมมติวา่ผมอยากรู ้Category ที่เป็น Beef นะครบั กบัตวัที่เป็น Fruit นะครบั ผมกด OK มนัก็จะรวมเฉพาะ Beef กบั Fruit 

ให ้เห็นภาพนะครบั อนันีค้ือ Sort and Filter จรงิๆ มนัง่ายมากนะครบั ในการท างานของทกุท่านเอง ไฟลต์รงนีท้กุท่าน

สามารถไปดาวนโ์หลดใชไ้ดน้ะครบั โอเคอนันีค้ือสิ่งที่ผมสรุปครา่วๆ ใหด้วู่าจรงิๆ แลว้เนี่ย Excel ไม่ไดเ้ป็นเรื่องที่ยากนะครบั 

มนัเป็นเรื่องที่ง่ายมาก 

คราวนีผ้มจะใหท้กุท่านดอูกีแบบหน่ึงนะครบั ผมขออนญุาตนะครบั เปิดไฟลเ์หมือนเดมิเนาะ ต่อไปนีจ้ะเป็นลกัษณะของการใช้

งาน Excel แบบมขีัน้ตอนนิดหนึง่นะครบั เมื่อกีน้ีท้กุท่านเห็นภาพแลว้นะ วิธีการเลือกตัง้แตแ่รกที่เราเจอกนันะครบั วิธีการ

ก าหนดนะครบั เช่นเราอยากไดข้อ้มลูเป็นแบบไหน กรุณายดัเยียดขอ้มลูใหอ้ยูใ่นเรื่องของ Table ซะนะครบั มนัจะไดท้ างาน

เป็นอตัโนมตัิได ้เรา Copy ขอ้มลูเป็นแนวนอนนะครบั เราอยากใหข้อ้มลูเป็นแนวตัง้เป็น Transpose เราก็เลือก Transpose 

ไดน้ะครบั คราวนีส่ิ้งหน่ึงที่ผมอยากจะแนะน าใหท้กุท่านดคูรบั ทกุท่านจ าตวัเลข 1 เลข 5 ผมไดใ้ช่ไหมครบั มนัคือ Autofill ใน

กรณีนีค้รบั ถา้ผมมคี าว่า Jan นะครบั ก็คือ January นะ ผมพิมพแ์ค่ตวัเดียวพอนะครบั ผมสามารถนะครบั ดงึขอ้มลูจากจดุ 

Handle Point เนี่ยนะครบั ไปทาง Vertical แบบนีน้ะครบั มนักค็ือ Feb Mar นะครบั หรือผมดงึเป็น Vertical แบบนีน้ะครบั 

มนัก็คือ Feb Mar ถา้เป็นขอ้มลูขอ้ความเฉพาะ เราไมจ่ าเป็นตอ้งมีมากกวา่ 1 จ านวนของขอ้มลูนะครบั หรือผมพิมพค์ าว่า 

มกราคม แบบนีน้ะครบั และผมดงึไปนะครบั ขวามือทาง Horizontal นะครบั มนักจ็ะกลายเป็น กมุภาพนัธ ์มีนาคม นะครบั 

เห็นนะครบั ผมไม่จ าเป็นตอ้งมีกมุภาพนัธใ์หยุ้ง่ยาก ผมดงึมาไดเ้ลย โอเคไหมครบั อนันีค้ือ Autofill นะครบั ส่ิงที่ทกุท่านใช ้

Nancy Andrew Jan Mariya Steven Michael Robert หรือขอ้มลูนรก ที่เป็นภาษาไทยของผม อนันัน้เรียกว่า Flash Fill 

นะครบั Flash Fill โอเคเนาะ เพราะฉะนัน้คราวนีค้รบั ผมจะท าใหท้กุท่านดอูะไรนิดหนึ่งนะครบั สมมติวา่ผมมีข้อมลู ผมก็ไป

เปิดขอ้มลูครบั File นะครบั ทกุทา่นโหลดไฟลผ์มเสรจ็แลว้เนาะใน aka.ms/ms365file นะครบั และผมกไ็ปเปิด Open มา

เนาะ ผมเลือกไฟลเ์ป็นดงันีค้รบั ผมก็เขา้ไปท่ีขอ้มลูที่ผมโหลดมาเนาะ อบรม Excel บทเรียนนีผ้มจะใหล้องแบบท าง่ายๆ Back 

to the basic นิดหน่ึงนะครบั อนันีเ้ป็นไฟล ์Version Save เป็น Version โบราณดว้ยนะครบั ตัง้แต่ 97 จนถงึ 2003 นะครบั 

รบกวนใหท้กุทา่นเปิดไฟละครบั ชื่อว่า Excel-Ex1 ขึน้มาครบั ในขณะที่ทกุท่านดาวนโ์หลดมาแลว้นะ เลือกไฟลน์ีน้ะครบั 

Excel-Ex1 เป็นไฟล ์Version เกา่ดว้ยเห็นไหมครบั ผมจงใจเนาะ ก็คือ 97 จนถึง 2003 อนันีค้ือสิง่ที่ทกุท่านอาจจะเคยเจอได้

นะครบั ผมก็เลือกครบั Excel-Ex1 กด Open ขึน้มาครบั กดเปิด เราก็จะมีแบบนีใ้หค้รบั ดนูะครบั ผมมีตวัอย่างใหด้นูะครบั 

อนันีก้็เป็นไฟลภ์าษาไทย ค านวณปกตินะครบั ค านวณคา่ใชจ้า่ยปกติ มีโบนสันะครบั มีเรื่องของการตดัเกรด มเีรื่องของ 

Database เขา้มาเก่ียวขอ้ง เมื่อกีน้ีผ้มใหท้กุทา่นเห็นภาพเก่ียวกบัเรื่องของการใชค้  าสั่งพเิศษ ใชเ้ครื่องมือพเิศษไปแลว้ คราวนี ้

เราจะ Back to the basic กลบัมาส่ิงที่หลายๆ หน่วยงานเนี่ยยงัคงใชอ้ยูเ่พื่อมา Reference ใหด้วู่าเราควรเปล่ียนไดแ้ลว้นะ 

เราควรไปใชเ้ครื่องมือพิเศษนะครบั อย่างเช่น Quick Analysis ตา่งๆ ผมท าใหด้ดูงันีค้รบั ผมมีรายงานค่าใชจ้่าย ขออนญุาต

นะครบั วนันีน้ะครบั ส่ิงที่เราก าลงัอดัวดิีโอกนัอยู่นีค้ือวนัท่ี 17 นะครบั เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 นะครบั ผมก็มีอยา่งนีค้รบั 
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ในบางองคก์รอาจจะม ีDebit กบั Credit อยูใ่นการลงรบั ลงจ่าย คงเหลือนะครบั ผมถามทกุท่านครบั เราจะท าใหต้วัเลขของ

เราทัง้หมดเนี่ย ครบในตารางท าไงครบั โดยปกติผมแนะน าอย่างนีน้ะครบั เราสามารถท าอยา่งนีไ้ดเ้นาะ เราก็เลือกขอ้มลูพวกนี ้

ครบั เห็นไหมครบั รายจา่ยเราไมม่ีเนาะ เราไม่ตอ้ง Copy เนาะครบั ผมก็เลือกเลยครบั ว่าถา้เกิดสมมติกรณีนีเ้นาะ ผมก็ลอง

คลิกดนูะครบั นี่คือขอ้มลู ผมก็กด Alt = มนัก็คือ 30,000 ถกูไหมครบั ตรงนีเ้นาะ เนี่ยคงเหลือ 30,000 เพราะรายจ่ายเราคือ 0 

ถกูไหมครบั เช่นเดยีวกนันะครบั ในต าแหน่งนีอ้ีก ในต าแหน่งนีน้ะครบั ถา้เราท าแบบเมื่อกีน้ีไ้ม่ไดน้ะครบั เราตอ้งเขยีนก่อนนะ

ครบั คือต าแหน่งคงเหลือของเราคืออะไร ตอนนีเ้งินคงเหลือของเราคือ 30,000 ถกูไหมครบั ค่าอาหารกลางวนัมนัคือลบออก

จาก 30,000 คือ 1,500 นึกออกไหมครบั แลว้รายรบัเรายงัไม่มี เพราะนัน้เราท าไงครบั หลกัการคอืถา้เกิดเราจะท าเป็น Table 

ท าเป็นตารางรบัจ่าย หรือท าเป็นขอ้มลูของเรานะครบั เราก็เป็น = นะครบั ดเูนาะ = อะไร ขอ้มลูนีก้ค็ือคงเหลือ นึกออกไหมครบั 

ไปท าไง...ถา้รายรบัเป็นบวก รายจ่ายเป็นลบ + กบัรายรบัตรงนีค้รบั และ – ดว้ยรายจา่ย เห็นเนาะ หลงัจากนัน้เรากด Enter 

ครบั เรากจ็ะไดค้งเหลือล่ะ เรียบรอ้ย ท่ีเหลือท ายงัไงครบั ที่เหลือเราก็ Double Click ลงมาเลยครบั แค่นีน้ะครบั เห็นไหมครบั 

เราไม่ตอ้งท าทกุช่อง เราท าแค่นีพ้อ 

..............................................................................ง 
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Excel 
 

หรือท ำเป็นขอ้มูลของเรำ เรำก็เป็นเท่ำกบั เท่ำกบัอะไร ขอ้มูลน้ีก็คือคงเหลือ ถำ้รำยรับเป็นบวก รำยจ่ำย
เป็นลบ บวกกบัรำยรับตรงน้ี และลบดว้ยรำยจ่ำย หลงัจำกนั้นกด Enter เรำไดค้งเหลือเรียบร้อย ท่ีเหลือท ำไง ท่ี
เหลือเรำก็ดบัเบิ้ลคลิกลงมำเลย แค่น้ีเห็นไหมเรำไม่ตอ้งท ำทุกช่อง ท ำแค่น้ีพอ 

ทวนอีกทีนะ เอำใหม่ ผมลบก่อน ปกติถำ้เรำท ำขอ้มูล ตอนน้ีสมมุติว่ำเงินเดือน 30,000 ผมมีรำยรับกบั
รำยจ่ำยอยูเ่ห็นไหม ตอนน้ีผมรับเงินเดือน 30,000 มำ ผมยงัไม่ไดจ่้ำยอะไร เท่ำกบัคงเหลือ ยงัคงเป็น 30,0000 อยู่
เคลียร์นะ  

ครำวน้ีใน Detail ท่ี 2 มีค่ำอำหำรกลำงวนั ค่ำอำหำรกลำงวนั หลกักำรคือค่ำอำหำรกลำงวนัน้ี 1,500 คือ
รำยจ่ำย หลกักำรคือว่ำ ถำ้จ่ำยออกไปคือลบ เรำก็ตอ้งเอำเงินเดือนท่ีเรำได ้30,000 ไปลบกบั 1,500 ถำ้รำยรับคือ
บวก เพรำะฉะนั้นดูนะ ถำ้เป็นแบบน้ี เวลำท่ีผมท ำขอ้มูล ผมไม่ตอ้งมำนัง่บวกรวมทุกอนั  

ท ำอย่ำงน้ีหลกักำรคือว่ำ ผมมีตำรำงท่ีเป็นเหมือนกบั ตำรำงรับจ่ำยในครัวเรือน หรือใครท่ีเป็นบญัชีอยู่
ท ำแบบน้ีก็ได ้ถำ้เป็นบญัชีในบริษทั ก็อำจจะมีเร่ืองของ (1.28.42) ของพนักงำน ค่ำเบิกจ่ำย เร่ืองของกำรเติม
น ้ ำมนั ค่ำเบิกจ่ำยเร่ืองของกำรเดินทำง เรำสำมำรถกรอกให้เรียบร้อย และเขียนสูตรไวเ้ลย ผมถึงบอกทุกท่ำนจ ำ
ได้ใช่ไหมว่ำ Excel เป็นโปรแกรมท่ีง่ำยท่ีสุด เพรำะเรำเขียนสูตรแล้วตำยตัว เรำไม่ได้แก้ไขบ่อยๆเหมือน 
Microsoft Word หรือ Microsoft PowerPoint  

ผมท ำอย่ำงน้ีดูนะ เท่ำกับ Excel ต้องมีเคร่ืองหมำยเท่ำกับน ำหน้ำก่อนเสมอจ ำได้ใช่ไหมครับ เงิน
คงเหลือผมก็คลิกตรงน้ี บวกรำยรับ ตรงน้ีก็คือเซลล์อะไร D6 ผมเอำเมำส์มำคลิกท่ี D6 ตรงน้ีเลย ถึงแมจ้ะไม่มี
ขอ้มูล แต่ใส่สูตรไปก่อนได ้หลงัจำกนั้นลบกบัอะไร ลบกบั1,500 คือรำยจ่ำยของเรำ อนัน้ีคือสูตรง่ำยๆธรรมดำ
ชิวๆมำก  

หลงัจำกนั้นผมกด Enter เรำก็จะได้เงินคงเหลือคือ 28,500 เพรำะ 30,000 ไปลบกับ 1,500 ท่ีเหลือท ำ
ยงัไง ตอ้งมำนัง่ท ำทุกอนัไหม ไม่ตอ้งนะครับ เรำก็ใชว้ิธีกำรเดิม ผมบอกแลว้ว่ำจุดน้ีคือจุด Handle point จ ำได้
นะครับ ผมก็แค่ดบัเบิ้ลคลิกขึ้นมำเลยแบบน้ี มนัก็จะค ำนวณให้ทั้งหมดแลว้ว่ำ ตอนน้ี Exactly เงินเหลือทั้งหมด
เท่ำไหร่ เห็นภำพนะครับ อย่ำงน้ี 28,300 ไปซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 3,000 เหลือ 22,500 ขำยสมุดหนงัสือได ้4,000 บำท
ก็มำบวกใหเ้ห็นไหม เป็น 29,500  

เพรำะฉะนั้นถำ้เกิดเรำอยำกจะให้ SUM ตรงน้ีดว้ย เรำก็แค่เลือกขอ้มูลทั้งหมดลงมำ กดอลัติเมทเท่ำกบั
จ ำได้ใช่ไหม อย่ำงน้ีนะ แต่ข้ำงล่ำงเรำจะมำรวมกันแบบน้ี ตอนน้ีเรำจะเห็น น่ีคืออะไร รำยรับใช้ไหม 
เพรำะฉะนั้นเรำก็เลือกรำยจ่ำยเหมือนเดิม เท่ำกบัปุ๊ บ แต่ครำวน้ีตรงน้ีบวกและลบรวมกนั เรำตอ้งท ำให้ถูก ใน
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ช่องสุดทำ้ยคือเท่ำกบั เอำอนัน้ี คือ D11 ในช่องรำยรับรวม ลบกบัรำยจ่ำยรวม Enter มนัก็จะตรงกนัเห็นไหม จะ
ตรงกนั 25,250  

น่ีคือวิธีกำรท ำ Table อยำ่งง่ำยๆ คือกำรท ำตำรำงในกำรรับจ่ำย ของบญัชีบริษทัต่ำงๆไดอ้ยำ่งง่ำยขึ้น อนั
น้ีทุกท่ำนสำมำรถไปดำวน์โหลด แลว้ก็ลองฝึกปฏิบติัดูได ้เห็นภำพเนำะ น่ีคือ Excel  

ครำวน้ีเด๋ียวผมมีตวัอยำ่งให้ดูอีกนิด เป็นกำรค ำนวณแบบปกติ อนัน้ีคือรำยงำนค่ำใชจ่้ำยธรรมดำ สมมติ
ผมเป็น Accounting Manager หรือผมเป็น Financial Director ผมก็สำมำรถท ำพวกน้ีไวใ้นองคก์รได ้ไม่วำ่องคก์ร
ขนำดใหญ่ องคก์รขนำดกลำง องคก์รขนำดเล็ก สำมำรถเขียนสูตรง่ำยๆแบบน้ีไดเ้ลย น่ีคือ Excel คร้ังแรกผมให้
ใชเ้คร่ืองมือท่ีดูไฮโซมำก ในกำรใช้  Click Analysis ต่ำงๆท ำ Q1,Q 2 ไม่ตอ้งมำนัง่พิมพเ์อง แต่อนัน้ีผม back to 
the basic กลบัมำวำ่ แลว้ถำ้เกิดเรำพิมพเ์องล่ะ เป็นแบบไหน  

ครำวน้ีส่ิงท่ีผมอยำกให้ทุกท่ำนสังเกตคือ ผมมีไฟลค์  ำนวณปกติ ผมอยำกรู้ว่ำ อนัน้ีเอำแบบธรรมดำนะ 
เรำจะใชค้  ำสั่งแบบปกติเลย มีเลขประจ ำตวัพนกังำน มีช่ือ มีนำมสกุล มีเงินเดือน มีต ำแหน่งอยู ่เห็นไหมครับ ผม
อยำกรู้ว่ำยอดรวมแต่ละรำยกำรคืออะไรบำ้ง เช่น  มีจ ำนวนขำ้รำชกำรหรือบุคลำกรทั้งหมดก่ีคน คือควำมเป็น
จริงของชีวิต ผมไม่ค่อยใชสู้ตรพวกน้ีนะครับ ผมจะใชเ้ร่ืองของ Pivot  เขำ้มำเก่ียวขอ้ง อนัน้ีเรำ back to the basic 
ก่อนนะ มีจ ำนวนขำ้รำชกำรทั้งหมดก่ีคน ขำ้รำชกำรในท่ีน้ีคือ มีตั้งแต่คน กลอยใจ ขจี กนกวรรณ ใช่ไหมครับ 

เพรำะฉะนั้นถำ้เกิดเรำไฮไลทดู์นะ ถำ้เกิดเรำไฮไลท์จะโชวท์ั้งหมดขำ้งล่ำงตรงน้ีเลยว่ำ มีทั้งหมดอยู่ 7 
คน มีทั้งหมด 7 คนก็คือจ ำนวนคนทั้งหมด แต่เรำจะเขียนสูตรยงัไงล่ะ วิธีกำรเขียนสูตรของเรำ คือเท่ำกบัถูกไหม
ครับ COUNT คือนบั แต่จริงๆอย่ำงท่ีผมบอกนะ เด๋ียวน้ีเรำอำจจะไม่ค่อยไดใ้ชพ้วกน้ีเท่ำไหร่ ถำ้เกิดเรำรู้จกักำร
ใช้ Pivot Table  COUNT อะไร  COUNT คือนับแถว นับ Row นับจ ำนวนนั้ นเอง  ผมสำมำรถใช้ COUNT 
หมำยเลขประจ ำตัวแบบน้ีก็ได้ ผมกด Enter มันก็คือ 7 หรือผมบอกว่ำ ถ้ำเกิดสมมุติผมไม่ใช้ตัวเลข ผมไป 
COUNT ตวัท่ีเป็นขอ้มูลอย่ำงน้ีไดไ้หม COUNT ช่ือเลยแบบน้ีไดไ้หม ผมกด Enter ไม่ไดน้ะครับ COUNT เป็น
ตวัหนงัสือไม่ได ้ตอ้งใช ้  ค  ำสั่ง COUNT ต ำแหน่งท่ีเป็นตวัเลขเท่ำนั้น เช่น นบั COUNT จำกเลขประจ ำตวั หรือ
นับ COUNT จำกเงินเดือนอย่ำงน้ีไดน้ะครับ นับ COUNT จำกเงินเดือนแบบน้ีไดก้็โชวเ์ป็น 7 เหมือนกนั น่ีคือ
ค ำสั่ง COUNT  

แต่จริงๆแลว้ทุกท่ำนสำมำรถท่ีจะไฮไลทแ์ค่น้ี แลว้เรำจะเจอค ำสั่ง COUNT เห็นไหมขำ้งล่ำง เขำจะสรุป
ไวใ้ห้แล้วว่ำ COUNT เท่ำไหร่ หรือถ้ำวนัน้ีผมเป็นลูกน้อง แล้วผมจ ำเป็นต้องท ำให้ผูบ้ริหำรเห็นภำพ เช่น 
เงินเดือนทั้งหมด ตอนน้ีมีทั้งหมด 7 คน ยอดรวม 7 คนท่ีเรำจ่ำยไปทั้งหมดคือ 120,500 อนัน้ีจริงๆเรำสำมำรถเช็ค
แบบน้ีได ้แต่ถำ้เกิดท ำเป็น Report เรำก็ตอ้งมำนั่งค  ำนวณชำรำชกำร เป็นเท่ำกบั COUNT ถำ้ใช้ค  ำสั่ง COUNT 
เรำตอ้งใชค้  ำสั่งท่ีมีตวัเลขเท่ำนั้นในกำรนบั เช่น เลขประจ ำตวั หรือเงินเดือน นบัเป็น Text ไดไ้หม ไม่ไดเ้รำตอ้ง
ใชอี้กค ำสั่งหน่ึงนะครับ ผมก็เลือก COUNT เฉยๆแบบน้ีนะครับ Enter มีจ ำนวนขำ้รำชกำรทั้งหมด 7 คน  
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มีถำมต่ออีกเร่ิมรันทด ถำมว่ำมีขำ้รำชกำรชำยก่ีคน ชำยในท่ีน้ีเรำจะอำ้งอิงถึงคืออะไร คือคนท่ีมีค ำ
น ำหน้ำว่ำนำยคือชำย เรำก็จะมำนับใช้ค  ำสั่งอีกค ำสั่งหน่ึง ก็คือ COUNTIF นับ ถำ้ขอ้มูลท่ีเรำก ำหนดนับ นับ
เฉพำะขอ้มูลท่ีเรำก ำหนด เช่น นำย มนัจะไปนบัเฉพำะค ำวำ่นำย  

อยำกรู้จ ำนวนผูช้ำย ผมก็เลือก = COUNT แล้วเรำจะเจอค ำน้ี COUNTIF เขำก็บอกว่ำ  Counts the 
number of cells หรือ ranking ท่ีเป็นตวัหนังสือก็ได้ COUNTIF ผมก็เลือก COUNTIF ขอ้มูลคืออะไร ผมก็นับ
ตรงน้ีช่วง ช่วงคือขอ้มูลตรงน้ีนะ ก็คือ rank ไหนถึง rankไหน แลว้เขำก็จะขึ้นเป็นอะไรตรงน้ี เขำก็จะบอกวำ่เป็น 
Criteria คือเง่ือนไข ผมก็ใส่ Comma เขำ้ไปเห็นไหม นบัอะไร  

จ ำไวนิ้ดนึงนะครับ ถำ้เป็นตวัหนังสือ จ ำเป็นตอ้งอยู่ใน Double code ก็คือฟันหนู แต่ถำ้เกิดเป็นตวัเลข
ไม่จ ำเป็นตอ้งอยู่ในหนงัสือ ถำ้เกิดสมมุติผมให้นบัเฉพำะเลข 4 ก็ไปนบัเลยว่ำมีเลข 4 ก่ีตวั อนัน้ีคือโบรำณมำก 
แต่วำ่เรำคงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งแนะน ำไปนิดนึง 

สมมติอนัน้ีผมก็ใส่เป็น Double code ก็คือค ำพูดนะ นบัอะไร ผมเลือก “นำย” ครำวน้ีมีประเด็นครับ ถำ้
ผมใหเ้ลือกนำยแบบน้ีอย่ำงเดียว ก็จะนบัค ำท่ีมี “นำย”วำ่มีทั้งหมดก่ีคน ผมสำมำรถใส่ดอกจนัไดว้่ำ นบัค ำวำ่นำย
แลว้ขำ้งหลงัมีอะไรไม่รู้ ลองดูก่อนนะ ผมใส่เป็นเคร่ืองหมำยฟันหนูแบบน้ี นบัค ำว่ำนำย ผมกด Enter เห็นไหม
ครับมนัจะขึ้น 0 เลย ถำมว่ำท ำไมถึงขึ้นศูนย ์เพรำะสูตรหรือ Formula ท่ีเรำเขียน มนันับแค่นำยอย่ำงเดียวเห็น
ไหม ถำ้ในกรณีน้ีค ำว่ำนำย ท่ีเรำนับขำ้งหลงัมนัมีต่อ เห็นไหมครับ นำยกลอยใจ นำยพำสุข ตรงน้ีเห็นนะ ซ่ึง
กลอยใจกบัพำสุข มนัต่อเน่ืองไปเห็นไหมครับ  

เพรำะฉะนั้นเรำจะใช้ค  ำสั่งแค่ค  ำว่ำ “นำย” เฉยๆไม่ได้ เรำต้องแก้ไขนิดนึงเป็นนำยและตำมด้วย
เคร่ืองหมำยดอกจนั หมำยควำมว่ำขำ้งหนำ้มีค ำว่ำนำย ขำ้งหลงัเป็นอะไรไม่รู้ ไปนบัมำ ถำ้ผมเลือกแบบน้ี ผมใส่
ดอกจนัขำ้งหนำ้ค ำว่ำนำย หมำยควำมว่ำขำ้งเป็นอะไรไม่รู้ แต่ลงทำ้ยตอ้งตำมหลงัดว้ยค ำวำ่นำย หรือผมท ำแบบ
น้ี ดอกจนันำยแลว้ก็ดอกจนัทร์หมำยควำมวำ่ ทั้งค  ำมีอะไรไม่รู้ แต่ขอใหมี้ค ำวำ่นำยอยูใ่นค ำนั้นนบัมำ  

เฉพำะเคสน้ีเรำอยำกนับจ ำนวนของผูช้ำย เรำก็เลือกครับ ก็เป็นนำย คือให้นำยน ำหน้ำ ตำมหลงัด้วย
อะไรไม่รู้ใส่เคร่ืองหมำยดอกจนั หรือวำ่สตำร์เขำ้ไปแค่น้ี ลองกด Enter ดู มนัจะนบัใหเ้ลยวำ่มีผูช้ำย 2 คน 

ครำวน้ีโจทยข์องเรำอีกคืออะไร ขำ้รำชกำรผูห้ญิงก่ีคน เห็นนะ ขำ้รำชกำรผูห้ญิงก่ีคน เรำก็ตอ้งลองดู
ขำ้รำชกำรผูห้ญิงก่ีคน ขำ้รำชกำรผูห้ญิงมนัก็จะมีค ำว่ำ “นำงสำว” กบัมีค ำว่ำ “นำง” เรำจะใช้ค  ำสั่งแบบเม่ือก้ี
ไม่ได ้เพรำะถำ้เรำใชเ้หมือนกบัจ ำนวนผูช้ำย คือนบัว่ำ COUNTIF นำงดำว มนัจะไปติดนำงสำวดว้ย อนัน้ีโชคดี
น.ส. น่ีคือนำงสำว อนัน้ีคือเขำท ำง่ำยนะ เด๋ียวผมท ำตวัอย่ำงให้ดู เรำก็สำมำรถท่ีนับท่ีค ำว่ำนำงแบบน้ีได้ เรำ
อำจจะใชเ้ป็น COUNTIF นำง สตำร์ COUNTIF น.ส. สตำร์อยำ่งน้ีได ้ 

แต่ถ้ำเกิด ผมลองพิมพ์ข้ำรำชกำรผู ้หญิงก่ีคน ผมจะไม่ใส่ทั้ งหมด ผมจะมำนั่งดูสมรสก่อน เช่น 
=COUNTIF คือขอ้มูลทั้งหมดก่อน ผมก็เลือกมำ COUNTIF อะไรใส่ Comma  Criteria ของผมคือ ถำ้เป็นขอ้มูล
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อยำ่ลืม ตอ้งอยูใ่นเคร่ืองหมำยค ำพูดนะ แลว้ก็สมรสน่ีคือนำง ผมก็ตอ้งพิมพค์  ำวำ่นำง แลว้ก็ใส่สตำร์หรือดอกจนั
ไป แล้วก็ใส่เคร่ืองหมำยค ำพูด Enter สมรสแล้ว 2 คน ไม่สมรสคือนำงสำว  ผมก็ต้องมำเป็น=COUNTIF 
เหมือนเดิม มนัก็คือค ำสั่งง่ำยๆแบบน้ี  

อนัน้ีเรำเรียนไปก่อนนะ แต่เด๋ียวพอเรำใช้ Pivot Table เรำจะรู้ทนัทีว่ำ เรำไม่ตอ้งพิมพ์สูตรแบบน้ีให้
ยุ่งยำก โบรำณนะครับ เรียนกับผมต้องไฮโซนิดนึง เรำจะไม่ใช้โบรำณ ก็ไม่สมรส เพรำะฉะนั้นผมก็คลิก
เหมือนเดิมครับ ก็เลือกลอยใจ ก็คือช่วงของ rank นั่นเอง  Comma  แล้วก็ใส่เคร่ืองหมำยค ำพูดหรือฟันหนู 
Double code ไม่สมรสคือใคร ก็คือนำงสำว ผมพิมพ ์น.ส. แลว้ก็สตำร์หรือดำว สตำร์หรือดำวมนัคือตำมหลงัดว้ย
อะไรไม่รู้ ผมกด Enter ผมก็จะไดส้มรสกบัไม่ไดส้มรส ท่ีเหลือจ ำนวนขำ้รำชกำรผูห้ญิงก่ีคน ก็เท่ำกบัเลยครับ 
จะ SUM ก็ไดน้ะ หรือเอำอนัน้ีบวกกบัขอ้มูลไม่สมรส Enter  น่ีครับก็มี 5 คน เคลียร์นะ 

ท ำแบบน้ีก็ได ้แต่ค  ำถำมคือ อนัน้ีทุกท่ำนตอ้งมำนัง่พิมพเ์อง เด๋ียวผมมีตวัอย่ำงให้ดู ในกำรใชเ้ร่ืองของ
กำรใช ้Pivot Table หลำยคนอำจจะไม่คุน้เคยกบักำรใช้ Pivot Table ผมบอกอย่ำงน้ี Pivot Table บริษทัขำ้งนอก
ใช้เป็นเส้นเลือดใหญ่เลย แต่ในบำงท่ีอำจจะไม่เคยถูกสอนมำเลย ก็จะใช้วิธีเดิมๆอย่ำงน้ี แกไ้ขขอ้มูลก็ตอ้งมำ
เปล่ียนกนั Pivot Table คือกำรเปล่ียนแกนง่ำยๆ  

เด๋ียวเรำมำดูกนัอีกที อนัน้ีเห็นภำพแลว้เนำะ เรำสำมำรถใชค้  ำสั่งแบบน้ีได ้เด๋ียวในบทหนำ้ ผมจะให้ทุก
ท่ำนไดมี้โอกำสลองใช ้Pivot Table คืออะไร? คือกำรวิเครำะห์แกนตำรำงของขอ้มูล  

เม่ือก้ีทุกท่ำนเห็นแลว้วำ่ เรำใชสู้ตรค ำนวณในกำรหำเร่ืองของ COUNT ก็คือนบั COUNTIF คือนบัแบบ
มีเง่ือนไข ครำวน้ีผมให้ไอเดียนิดนึง ตอนน้ีทุกท่ำนดูก่อน ทุกท่ำนท ำตำมผมไปก่อน ใชไ้ฟลท่ี์ผมก ำหนดไวใ้ห้
ได ้ประเด็นคืออะไร ประเด็นคืออย่ำงท่ีผมชอบพูดเสมอเม่ือก้ีน้ีว่ำ ถำ้เรำคุน้เคยกบักำรใช ้Pivot Table มนัท ำ
ยงัไง ผมยกตวัอย่ำงให้ดูอีกอนัแลว้กนั ผมมีเร่ืองของโบนัสนิดนึง เผื่อว่ำใครจะไปเป็น HR แลว้กนั ในกำรหำ
โบนสัใหก้บัพนกังำน มีตวัอยำ่งดงัน้ี คือมีรำยละเอียดแลว้ก็มีโบนสั กบัรวมเงินเดือนอยู่ ผมใหดู้อยำ่งน้ี เง่ือนไข
ถำ้เวลำท่ีเรำไปท ำงำนจริงๆ คนท่ีเป็น HR จ ำเป็นตอ้งมำให้เร่ืองของโบนสัของพนกังำนช่วงใกลส้ิ้นปีแลว้ เรำจะ
ไดรู้้วำ่ ใครท ำอะไรยงัไงบำ้ง  

ดูตรงน้ีนะครับ เง่ือนไขของผมคืออะไร เง่ือนไขของผมคือ วนัน้ีถำ้อำยุงำนน้อยกว่ำ 1 ปี ไม่ไดโ้บนสั
หรือไม่ไดเ้ปอร์เซ็นต์ ถำ้อำยุงำนตั้งแต่ 1 จนถึง 4 ปี ให้ไดโ้บนสั 2 เท่ำของเงินเดือน ถำ้ทุกท่ำนเห็นดงัน้ีนะครับ 
อำยุงำนตั้งแต่ 5 ถึง 8 ปี ให้โบนสั 3 เท่ำของเงินเดือน อำยุงำน 9 ปีขึ้นไป ให้โบนสั 4 เท่ำของเงินเดือน ประเด็น
คือ อนัน้ีถำ้เรำมองภำพตำม เรำใช ้Conditional Formatting ไดถู้กไหมครับ ท่ีเรำคุน้เคยไปตั้งแต่ตอนแรก  

ครำวน้ีผมลองท ำใหดู้นะ แบบเก่ำๆเลย เรำจะท ำยงัไง เรำก็ตอ้งเคลียร์เง่ือนไข เขียนสูตร IF คือถำ้ ถำ้อำยุ
งำนน้อยกว่ำ 1 ปีไม่ให้โบนัส ถำ้อำยุงำนมำกกว่ำ 9 ปีขึ้นไป คือถำ้ต ำแหน่งของอะไร ต ำแหน่งของปี อำยุงำน
มำกกวำ่ 9 9 ไดไ้หม ค ำถำมคือ 9 ไดน้ะครับ ถำ้ 8 ปี 5 ถึง8 ปีได ้3 เทำ่ ถำ้อำยงุำนตั้งแต่ 9 ปี เพรำะฉะนั้นเง่ือนไข
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ของเรำคือ ถำ้มำกกว่ำ 8 มำกกว่ำ 8 ก็คือ 9 นั่นเอง มนัเขียนได้หลำยแบบ บำงคนอำจจะใช้เป็นมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั อยำ่งส่ิงท่ีทุกท่ำนเคยใช ้ 

ผมท ำอยำ่งน้ีแลว้กนันะ ผมท ำอยำ่งน้ีแค่ขอ้มูลเดียว เอำแบบธรรมดำก่อนนะ ผมท ำใหดู้เอำแบบธรรมดำ
ก่อนนะ ผมก็ตอ้งใชเ้ง่ือนไขแบบน้ีดูนะ ผมก็ตอ้งพิมพเ์ท่ำกบั เท่ำกบัคือสั่งใหเ้ขำท ำงำน ท ำงำนอะไร ค ำสั่งของ
เรำคือ IF ถำ้ Logical Test ก็คือเง่ือนไขของเรำนัน่เอง ถำ้อำยุงำนคือ D3 มำกกว่ำ มำกกว่ำเท่ำไหร่ มำกกว่ำ 8 ให้
เอำ 3 เท่ำ ได ้3 เท่ำนะถำ้มำกกวำ่ 8 ได ้3 เท่ำ  

เด๋ียวดูก่อนนะ ถำ้มำกกว่ำ 8 ก็คือ 9 ไดโ้บนัส 4 เท่ำของเงินเดือน ก็คือท ำมำกกว่ำ 8 เอำเลข 4 คูณกบั
เงินเดือนแบบน้ีเลย ถำมวำ่ท ำไม 4 ท ำไมถึงไม่ใส่ Double Code เพรำะ 4 คือตวัเลข ถำ้เป็นตวัหนงัสือเรำตอ้งใส่ก็ 
Double Code คือเคร่ืองหมำยค ำพูด น่ีครับเรำจะได ้Logical Test แรกก็คือ ถำ้มำกกว่ำ 4 ตวั ถำ้มำกกว่ำ 8 ให้เอำ 
4 คูณ IF3 ก็คือเงินเดือน แต่ถำ้ไม่ใช่ล่ะ เรำก็ตอ้งใช ้IF อีกครับ ก็พิมพ ์IF อนัน้ีคือใช ้IF โบรำณนิดนึงนะครับ ถำ้ 
Logical Test  คือ D3 เหมือนเดิม ถ้ำ D3 แล้วก็ใส่ไป D 3 มำกกว่ำ มำกกว่ำเท่ำไหร่ เรำก็มำดูนิดนึงนะครับ 
มำกกว่ำ 4 เพรำะเขำบอกว่ำตั้งแต่ 4 ถูกไหมครับ ถำ้มำกกว่ำ 4 คืออนัน้ีเลย 5 จนถึง 8 เรำก็ให้เป็นอะไร ให้ D3 
มำกกว่ำ 4  ให้เอำ 3 เท่ำ ก็คือ 3 8 คูณ จริงๆแลว้ก็คือ E3 นัน่เอง ก็คือเงินเดือนนัน่เอง ถำ้ไม่ใช่ก็ Comma อีกก็ใส่ 
IF IF อะไร D3 คือขอ้มูลเดิม เป็น D3 ผมก็ใส่ D3 มำกกว่ำเท่ำไหร่ ดูเง่ือนไขของเรำซิ มำกกว่ำอนัน้ีคืออะไร
มำกกว่ำ 1 ครับ อนัน้ีคือ 4 ถูกไหม เด๋ียวขอดูนิดนึง ถำ้ 1 ถึง 4 ปีตอ้งมำกกว่ำ 1 คูณ 3 เท่ำ ถำ้มำกกว่ำ 1 ให้เอำ
อะไร เอำ 2 เท่ำนั่นเอง ก็คือ 2 เท่ำของเงินเดือน คูณกบัเงินเดือนก็คือ E3 แต่ถำ้ไม่ใช่ล่ะ ก็ไม่ตอ้งคูณครับ คือ
ไม่ไดเ้งินเดือนเลย ก็คือเอำคูณหน่ึงปกติ คือไม่ไดเ้ท่ำนัน่เอง ก็คือคุณหน่ึงปกติ ก็คือเอำ 1 คูณกบัเงินเดือน ก็คือ 
E3 แค่น้ี และเรำก็ดูนิดนึง 

น่ีคือค ำสั่ง เม่ือก่อนยำวเป็นกิโล เรำสำมำรถใช้ Lookup เขำ้มำเก่ียวขอ้งได ้ลองดูนิดผมเปิด IF ครับ 1IF 
2IF 3IF ก็คือ 3 วงเลบ็ เพรำะนั้นผมก็ตอ้งใส่เป็น 3 วงเลบ็ ก็คือกรณีนะ ใส่ปิดวงเลบ็ 3 วงเลบ็ แค่น้ีแลว้เรำก็จะได ้
เห็นไหมครับ 

อนัน้ีคือ ได ้1 ท ำงำนแค่ 1 ปี เขำบอกเง่ือนไขว่ำอะไร ถำ้อำยุงำนน้อยกว่ำ 1 ปี หรือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 2 
เท่ำ เพรำะฉะนั้นตรงน้ี เรำอำจจะตอ้งพิมพ์ คือนอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือไม่ถึง 1 ปีถูกไหมครับ อำจจะเป็นมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบัก็ได ้ผมก็ Double Click ลงมำเลย มนัจะไดเ้งินเดือนมำแลว้เรียบร้อย เห็นไหมครับ มำกกว่ำเท่ำไหร่คูณ
กนัไป เห็นไหม เรำจะไดข้อ้มูลแลว้ อนัน้ีท ำงำนมำ 5 ปี 5 ปีไดก่ี้เท่ำล่ะ 5 ปีเกินกวำ่ 4 คือ 5 ได ้3 เท่ำ เจ็ดสำมยีสิ่บ
เอด็ 21,000 เห็นภำพไหมครับ  

เพรำะฉะนั้นรวมเงินเดือน หลกักำรคือเท่ำกบั SUM อนัน้ีถึงอนัน้ี Enter เรำก็ไดแ้ลว้เรียบร้อย โบนสัได้
ไหม ถำ้ไม่ไดก้็แลว้แต่เรำ อนัน้ีผมให้ดว้ยนะผมใจดี ผม Double click ให้ เห็นไหม รวมเงินเดือนก็คือ ถำ้เกิน 5 
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ปีเงินเดือน 20,000 โบนสัผมให้ 3 เท่ำคือ 60,000 ก็รวมกนัได ้80,000  เห็นภำพนะครับ อนัน้ีคือกำรหำเร่ืองของ
โบนสั พวก HR หรือไฟแนนซ์ค ำนวณแบบน้ี  

แต่ส่ิงท่ีผมอยำกให้ดูคืออะไร ส่ิงหน่ึงท่ีผมอยำกให้ดูคือ เรำสำมำรถใช ้Lookup เขำ้มำเก่ียวขอ้งได้ ก็คือ
กำรท ำ Table Data ในกำรใชใ้นกำรค ำนวณ อนัน้ีขึ้นอยู่กบัเรำเลือก แต่ทั้งหมดทั้งมวล เรำสำมำรถใชค้  ำสั่งหรือ 
Pivot Table เขำ้มำเก่ียวขอ้งได ้ 

อนัน้ีทุกท่ำนเห็นแลว้นะ ผมทวนให้ดูใหม่ หลกักำรให้คือเรำจะใช้ IF ก็ได ้แลว้ก็เขียนสูตรเขำ้ไป ผมก็
ใหดู้นิดนึง ขออนุญำตอธิบำยสูตร ถำ้ D6 ในท่ีน้ีคืออำยงุำน D 6 คืออำยงุำน ถำ้อำยงุำนมำกกวำ่ 8 ปี มำกกวำ่ 8 ปี
คือ 9 ถูกไหมครับ ก็คูณ 4 เท่ำของเงินเดือน ใครมี 9 ปีก็เอำ 4 เท่ำไป แต่ถำ้ในน้ีผมบำงคนอำจจะเขียนชอบเขียน
เป็นมำกกวำ่หรือเท่ำ 8 คือถำ้ได ้8 ก็ได ้4 เท่ำดว้ย แลว้แต่เรำเป็นคนก ำหนดเง่ือนไข  

หรือผมก็เขียนค ำสั่งเพิ่มมำ คือวำ่ D^ เหมือนเดิม คืออำยงุำนเหมือนเดิม ผมเขียนวำ่ถำ้อำยงุำนมำกกวำ่ 4 
ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี 4 5 6 7 เห็นไหม 4 5 6 7 8 มำกกวำ่ 8 คือ 9 จะได ้4 เทำ่ แต่ถำ้เกิดยงัอยูท่ี่ 4 5 6 7 8 อนัน้ีเอำไป 3 
เท่ำพอ เห็นภำพนะครับ มำกกวำ่ 4 คือ 5 ก็เอำมำคูณได ้ 

ผมก็เขียนเง่ือนไขต่อมำว่ำ 5 ถำ้อำยุงำนมำกกว่ำเท่ำไหร่ มำกกว่ำ 1 จริงๆตรงน้ีจะเป็น 3 น่ำจะเป็น 3 
หรือว่ำน่ำจะเป็น 2 ขึ้นอยู่กบัเรำเลือก มนัก็จะคูณก่ีเท่ำก็ว่ำกนัไป อนัน้ีคือส่ิงท่ีเรำใชง้ำนกนั คือพิมพสู์ตรเดิมๆ
ทุกท่ำนตอ้งเขำ้ใจในเร่ืองของกำรงำนนิดนึง แต่ผมอย่ำงท่ีผมบอกนะ ผมไม่ค่อยชอบให้ทุกท่ำนใชสู้ตรแบบน้ี 
เพรำะเวลำท ำงำนจริง คนเขียนสูตรกบัคนท่ีใชง้ำน เกิดคนท่ีเขียนสูตรไปแลว้ลำออกไป ไอค้นท่ีมำรับช่วงต่อ
ใหม่ตอ้งมำนัง่แกะสูตร เขำเขียนอะไรบวกอะไรบำ้ง 

ผมมีตวัอย่ำงดงัน้ี ให้ทุกท่ำนดูไอเดียดงัน้ี ผมมีให้ทุกท่ำนเปิดไฟล์ไฟล์หน่ึง เพื่อให้ทุกท่ำนเห็นภำพ
ตวัอย่ำง หลกักำรท ำงำนในชีวิตประจ ำวนัในบริษทั มนัควรเป็นแบบน้ี ดูนะผมเร่ืองไปท่ีไฟล์ เลือก Open เปิด
ไฟลม์ำ แลว้ก็ไปเอำไฟลท่ี์ผมใหด้ำวน์โหลดไว ้จ ำไดใ้ช่ไหมใน aka.ms/ms 365file อนันั้นคือลิงกส์ ำหรับในกำร
เขำ้ไปดำวน์โหลดไฟล ์ท่ีเรียนกบัผมในชุดของออฟฟิศ ไม่วำ่จะเรียนเร่ืองของ PowerPoint ไม่วำ่จะเป็นเร่ืองของ 
Excel เรียนเร่ืองของ Word หรือเรียนเร่ืองของ Power BI เรำจะเอำขอ้มูลทุกอย่ำงไปไวใ้นน้ี ก็คือ aka.ms/ms 
365file ผมก็เปิดไฟลน์ะ กลบัมำต่อ ผมก็เปิดท่ี Open แลว้ก็เลือก Browse ไปหำไฟลท่ี์ผมดำวน์โหลดมำ  

ครำวน้ีจริงๆแลว้ผมมี All Formula คือผมท ำสูตรไวใ้ห้แลว้เรียบร้อย ทุกท่ำนสำมำรถไปดูเพิ่มเติมได้ 
ใครท่ีเป็น HR ก็จะมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ือง HR ให้ ใครท่ีท ำเก่ียวกบัเร่ืองของไฟแนนซ์ ก็จะมีเร่ืองของไฟแนนซ์
ให ้ใครท่ีท ำเก่ียวกบัเร่ืองของโบนสั ก็จะมีเร่ืองโบนสัให ้ 

ครำวน้ีเน่ืองจำกว่ำ เวลำในกำรอบรมของเรำค่อนขำ้งจ ำกดั ผมขออนุญำตสรุปรวมดงัน้ี ผมมีเคร่ืองมือ
ใหต้วัหน่ึง ใหทุ้กท่ำนใชไ้ฟลน้ี์ ช่ือวำ่ “Sales Record Original” ใหเ้ปิดไฟล ์1. Sales Record Original มำ คลิกเลย 
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กด Open หนำ้ตำจะเป็นแบบน้ี พอเปิดมำเสร็จแลว้ ถำ้เกิดใครขึ้น Enable Editing ก็กด Enable Editing ดว้ยจะได้
แกไ้ขได ้ 

ดูตรงน้ีนะ น่ีคือขอ้มูลของผม ท่ีเรำดำวน์โหลดมำแลว้เรียบร้อย ตอนน้ีเรำมีขอ้มูลทั้งหมดเท่ำไหร่เอ่ย 
ผมมีตวัอย่ำงดงัน้ีนะ ก็คือว่ำมีช่ือ ช่ือคู่คำ้คือ Partner ลูกคำ้ช่ืออะไร มีลูกคำ้ช่ืออะไรบำ้ง ลูกคำ้อยู่จงัหวดัท่ีไหน
บำ้ง แลว้ก็ลูกคำ้ซ้ือของเรำในเดือนอะไรบำ้ง ดูนะ ผมใหเ้ช็คนิดนึง ขออนุญำต Recheck ผมมีจ ำนวนลูกคำ้ตอนน้ี
อยู่ประมำณ 198 ลูกคำ้ หรือ Customer  ก็คือลูกคำ้ ผมมีผลิตภณัฑ์ ผมคลิกดอกดำว จ ำดอกดำวได้ใช่ไหมคือ 
filter  ผมยดัเยียดขอ้มูลให้อยู่ใน Table ตำรำงเรียบร้อย ผมคลิกตรงน้ีช่ือสินคำ้ให้ดูนิดนึง ผมมีช่ือสินคำ้ทั้งหมด
อยู ่5 ผลิตภณัฑ ์ก็คือ Product ท่ี 1 Product ท่ี 2 Product ท่ี 3 Product ท่ี 4 Product ท่ี 5  

ครำวน้ีผมถำมทุกท่ำนนิดนึง เอำวิธีโบรำณท่ีทุกท่ำนใชก้นัอยู่นะ ผมมียอดขำยของแต่ละ Product ก็จะมี
ยอดขำยอยู่ ไหนเรำลองมำดูนิดนึงว่ำ แต่ละ Product หรือแต่ละยอดขำย ของแต่ละผลิตภณัฑข์องเรำ ยอดรวม
เท่ำไหร่ ผมก็ลองมำเช็คนิด ถำ้เป็นเม่ือก่อนทุกท่ำนก็ตอ้งไปเป็น SUM SUM อะไรล่ะ SUM ตั้งแต่ยอดขำยอยู่
คอลมัน์ A B C D E F G  ก็คือ F1 จนถึง F199 จริงๆไม่ตอ้งท ำขนำดนั้นก็ไดน้ะ  

เรำจะมำดู Recheck นิดนึง คือยอดรวมของทั้ง 5 product ใน 198 คนของเรำ ยอดรวมคือ 137,582 มี
จ ำนวนลูกคำ้ทั้งหมดก่ีคน ก็คือ 198 คน Average เฉล่ียลูกคำ้ซ้ือของเรำ 6,922 บำท อนัน้ีคือยอดรวมทั้งหมดคือ
ลำ้น 37 บวกลบนิดแลว้กนั ผมกลบัไปนิดผม อยำกเช็คเฉพำะผลิตภณัฑ์ท่ี 4 ผมก็ตอ้งมำนัง่ filter ตรงน้ีใช่ไหม
คลิกดอกดำวนะ เลือก Select All ออกไป แลว้ผมก็คลิกผลิตภณัฑท่ี์ 4 มนัก็จะโชวเ์ฉพำะผลิตภณัฑท่ี์ 4 ถูกไหม
ครับ เพรำะมนัคือ filter นัน่เอง ผมกด OK ก็จะเหลือเฉพำะผลิตภณัฑท่ี์ 4 อยำ่งเดียว 

ไหนลองมำเช็คนิดนึงว่ำ ผลิตภณัฑท่ี์ 4 ยอดรวมเท่ำไหร่ ยอดรวมคือ ดูนะครับผลิตภณัฑท่ี์ 4 อย่ำงเดียว
ยอดรวมคือ 52,784 มีลูกคำ้อยู่ 16 รำย Average แลว้ หรือเฉล่ียแลว้ 3,299 อนัน้ีเป็นวิธีโบรำณมำก คือเรำตอ้งมำ
นัง่คอย filter มำนัง่คอย SUM 

ลืมไปเลยนะครับ ลืมไปเลยนะ ใครท ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทั ขอ้มูลลูกคำ้ ขอ้มูลกำรคำ้กำรขำย ขอ้มูลท่ี
สรุปอ่ืนๆ ใหท้ ำตำมผมแบบน้ีนะครับ ดูนะ ขออนุญำตเอำมือเทำ้คำง รู้วำ่ไม่สุภำพ แต่ท ำใหว้ำ่มนัง่ำยนะครับ  

ผมมีขอ้มูลแลว้ จ ำไดใ้ช่ไหม สโลแกนของผม อยำกท ำอะไรกบัส่ิงไหน เลือกส่ิงนั้นก่อนเสมอ ผมก็คลิก
เลือกขอ้มูลก่อน เพิ่มยดั ตดั ใส่ ส่วนใหญ่อยูใ่น insert หรือแทรก ผมตอ้งกำรจะเพิ่มจะแทรกจะใส่ Pivot Table ดู
นะ Pivot Table คือขอ้มูลในกำรวิเครำะห์แกนตำรำงของสินคำ้ หรือแกนตำรำงของขอ้มูลนัน่เอง ผมก็คลิกดูนะ 
ไปท่ี Insert อย่ำงน้ี ขออนุญำตซูมนะ ผมคลิก Insert จ ำไดใ้ช่ไหม ท่ีผมเคยบอกว่ำ อะไรก็ตำมท่ีเป็นเคร่ืองมือ
พิเศษหรือ Advance Microsoft จะวำงไว้ซ้ำยมือสุด  เช่น ตอนท่ีเรำท ำ Table of Content จ ำได้ไหมครับ ใน 
Microsoft Word ตำรำงและสำรบญัมนัก็จะอยู่ซ้ำยมือ แต่ในท่ีน้ีผมคลิก Insert เลือก Pivot Table ตรงน้ีนะ ผมก็
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คลิกเลย Pivot Table เรำก็จะได้ตำรำงมำเป็นแบบน้ี เขำบอกเรำว่ำอะไรบำ้ง ดูนะครับ Create Pivot Table คือ
สร้ำง Pivot Table   

Select a table or range ก็คือ Table 1 คือทั้งตำรำงเลย 198 คน ถำ้เรำยดัเยียดให้อยู่ใน Table แลว้ เรำไม่
ตอ้งไปไฮไลท์ก็ได ้เพรำะเขำจะเลือกทั้งตำรำงให้เรำเองเลย ครำวน้ีเขำบอกต่อว่ำ Choose where you want the 
PivotTable report  เม่ือใดก็ตำมท่ีคุณเลือกแลว้ คุณจะให้ไปแสดงผลท่ีไหนในต ำแหน่งน้ี เขำก็บอกว่ำ น่ีนะครับ 
เรำก็จะมีเร่ืองของ New Worksheet กบั Existing Worksheet   

New Worksheet คือ Sheet ใหม่เลยนะครับ Existing Worksheet  คือ Sheet เดิมแต่คนละต ำแหน่ง ในท่ีน้ี
จะสังเกตนิดนึง ผมมีแค่ Sheet เดียวเห็นไหม ผมมีแค่ Raw data sheet เดียว เพรำะฉะนั้นอย่ำคิดเยอะเด๋ียวเครียด 
มนัอุตส่ำห์เลือกให้แลว้นะครับก็คือ New Worksheet ผมก็คลิกเลย OK เรำก็จะขึ้นหนำ้ตำมำเป็นแบบน้ี ขวำมือ
ต ำแหน่งน้ี เรำเรียกวำ่ Pivot Table Field List คืออะไร คือขอ้มูลท่ีท ำกำรสรุปหวัของตำรำงมำใหเ้รำ เช่น            มี
ยอดขำย มีช่ือสินคำ้ มีเดือน มีจงัหวดั มีช่ือลูกคำ้ ช่ือผูค้ำ้ จ ำไดไ้หมท่ีผมท ำแถบสีเขม้ๆ และมีดอกดำวท่ีเป็น filter 
อยู ่ 

เพรำะฉะนั้นผมมีค ำถำม ดูนะ ถำ้เป็นเม่ือก่อน ผมตอ้งมำนั่ง Filter ใช่ไหมครับ หรือใช้เท่ำกับ SUM 
เลือกตั้งแต่คอลมัน์C1 จนถึง C199 เพื่อดูขอ้มูลรวมทั้งหมด ถำ้ใช ้Pivot Table ดูนะครับ 

ไหนขอดูยอดขำยหน่อยสิเอก ผมคลิกท่ียอดขำย 1 ที ยอดขำยรวมเห็นไหม 1,370,582 ผมจะได้แลว้ 
1,370,582  เรำสำมำรถใส่ Comma ก็ได ้เพื่อใหดู้ขอ้มูลไดง้่ำยขึ้น มีตวัเลขไหม อนัน้ีเหมือนเดิมไม่มีอะไร คุน้เคย
กนัดี ลำ้น 37 บวกลบนิดๆจ ำไดเ้นำะ 

ผมถำมต่อ เอกเรำไดย้อดรวมแลว้ ไหนขอดูใบสินคำ้ซิ จ ำสินคำ้ไดใ้ช่ไหม ผมมีสินคำ้อยู่ 5 ตวั Product 
4 ท่ีผม Filter ให้ดูยอดรวมเท่ำไหร่นะ 52,784 จ ำไดน้ะครับ ถำ้ใชว้ิธีเดิมผมตอ้ง Filter ทุกผลิตภณัฑ์ หรือสินคำ้ 
Filter เฉพำะท่ี 1 ก็มำ SUM product 1, Filter product 2 ก็มำ SUM product 2, Filter product 2 ก็มำ SUM product 
2  ในท่ีน้ีผมก็เลือกดูนะ ผมคลิกท่ีช่ือสินคำ้ เห็นไหมวำ่เกิดอะไรขึ้น ตอนแรกท่ีเรำ Recheck วำ่ Product ท่ี 4 ยอด
รวมเท่ำไหร่ เห็นไหม Product ท่ี 4 ของเรำคือ 52,784 ผมคลิกแค่ 2 คลิก ผมรู้ยอดรวมของทั้ง Product เลยว่ำ 
Productท่ี 1 ก็คือผลิตภณัฑท่ี์ 1 ยอดรวม 209,950 Recheck ถูกไหม ก็คือเรำไป Recheck Product 4 จ ำไดใ้ช่ไหม 
Product 4 ถ้ำเป็นเม่ือก่อน ผมก็ต้องมำนั่ง Filter อย่ำงน้ีนะ ผมก็ต้องมำนั่งคลิก Filter Product 4 แล้วกด OK 
เท่ำกบั SUM แลว้ลองเช็คดู มนัคือยอดรวม 52,784 เพรำะฉะนั้นคือกำรใชง้ำนแบบกำรสรุปขอ้มูลเป็นแบบแกน 
X แกน Y แกน C เลยนครับ เพรำะถำ้เรำกลบัมำอยูต่รงน้ีต่อ ผมคลิกแค่ 2 คลิก ผมรู้ By Product ไดเ้ลย  

มีต่ออีกนิดนึง ในกำรท ำงำนจริงๆในชีวิตประจ ำวนั ส่ิงท่ีเซลลก์็ดี ผูบ้ริหำรก็ดีตอ้งกำรรู้คือ ยอดรวมแต่
ละ Quarter คืออะไร ยอดรวมของแต่ละเดือนไดเ้งินเท่ำไหร่ วนัน้ีเรำไปรับจำ้งท ำอดัวิดีโอ เขียนแอพพลิเคชัน่ 
เรำจ ำหน่ำย Product สินคำ้อะไรก็ตำม มนัก็จะมีเดือนวนัปีถูกไหมในกำรก ำหนด Year of Year, Monthly Report  
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ตรงน้ีผมมีเดือนให้เห็นไหม ผมก็ลองคลิกท่ีค ำว่ำ “เดือน” มนัก็จะมีเดือนปรำกฏให้ ผมก็จะรู้ทนัทีว่ำ
ผลิตภณัฑท่ี์ 1 เดือนมกรำคม กุมภำพนัธ์ มีนำคม ผลิตภณัฑท่ี์ 1 ขำยเดือนมกรำคมได ้8,398 ผลิตภณัฑท่ี์ 2 ขำย
เดือนมกรำคมได ้39,992 มกรำคมของผลิตภณัฑท่ี์ 3 ในเดือนมกรำคม 31,996  

เพรำะฉะนั้นค ำถำมผมง่ำยๆเลย ทุกท่ำนดูนะ ผมยงัไม่ใช้ SUM สักตวันะ เม่ือก้ีน้ีอุตส่ำห์ไปเขียน SUM 
ให้ดูนัน่คือวิธีวกโว ตอ้งมำนัง่เขียน COUNT ตอ้งมำนัง่เขียน SUM ตอ้งมำนัง่เขียน IF อะไรก็ไม่รู้ยุ่งยำก ในกำร
ท ำงำนจริงในบริษทั เรำควรใช ้Pivot Table  

ครำวน้ีผมมีค ำถำม ถำมทุกท่ำนเลยว่ำ ทุกท่ำนถำ้ผมอยำกรู้ยอดรวมของเดือนมกรำคม ของทุก Product 
ยอดรวมของเดือนกุมภำพนัธ์ของแต่ละ Product หรือแมแ้ต่ยอดรวมของเดือนมีนำคมแต่ละ Product ท ำไงครับ 
ท ำยงัไงเอ่ย ลองคิดดูสิ ลองคิดดู หลำยคนก็ตอบผมอยำ่งน้ี พี่เอกคะท ำอยำ่งน้ีค่ะ หนูก็เอำมกรำคม บวกมกรำคม 
บวกกบัมกรำคม บวกกบัมกรำคมมีก่ีเดือนไม่รู้ บวกกบัมกรำคมค่ะ หนูก็จะไดย้อดรวมแลว้ค่ะ ก็คือเท่ำไหร่ เรำก็
มำดูนิดนึงคือ 221,368  

ถำ้ท ำแบบน้ี เรำตอ้งมีเท่ำกบั SUM มกรำคม เท่ำกบั SUM กุมภำพนัธ์เท่ำกบั SUM มีนำคม นึกภำพออก
ใช่ไหม อุตส่ำห์เรียนกบัผมแลว้ใช้ Pivot Table ดูนะครับวิธีกำรท่ีดีท่ีสุดของชีวิต ซ้ำยมือตรงน้ีทุกท่ำน ช่ือว่ำ 
Pivot Table Fields List ต ำแหน่งของขอ้มูลตรงน้ีคือ Fields List Table ท่ีเรำไดม้ำ ตอนน้ีผมเลือกอยู่ก็คือเดือน 
สินคำ้ ยอดขำย ดูขำ้งล่ำงสีชมพูฟรุ้งฟร้ิงนิดนึง  

ดูตรงน้ีนะครับ เรำจะมีเร่ืองของ Categories หรือลกัษณะของขอ้มูลท่ีเรำ Fitter เดือนนะ ขออนุญำตซูม
แลว้กนั ดูนะ เดือนน้ี เดือนมนัอยูท่ี่ Rows เพรำะฉะนั้นขอ้มูลของเดือน มนัก็เลยเรียงเป็น Row Records แบบเม่ือ
ก้ีก็คือมกรำคม กุมภำพนัธ์ มีนำคม ดูนะ พอเดือนอยู่แบบน้ี มนัก็เลยเรียงแบบน้ี มกรำคม กุมภำพนัธ์ มีนำคม คือ
เรียงตำม Row ถำ้ผมอยำกดูยอดรวม เรำก็ตอ้งยำ้ยเดือนตรงน้ีดูนะ เรำก็ตอ้งยำ้ยเดือนตรงน้ี ไปไวท่ี้คอลมัน์ ก็คือ
ลำกเดือนขึ้นไปไวท่ี้คอลมัน์ตรงน้ีเลย ผมก็คลิกแบบน้ีนะ คลิกซ้ำยคำ้ง แลว้ก็ลำก Back and drop น้ี ดูดีๆนะทุก
ท่ำนดูดีๆนะ ผมปล่อยมือ ผมก็จะเห็นขอ้มูลเห็นไหม ยอดรวมของเดือนเม่ือก้ีน้ีเลย ก็คือมกรำ 221,368  

ค ำถำมคือ ผมใช้ SUM สักตัวไหม ผมคลิก 3 คลิก ผมสำมำรถท่ีจะสรุปยอดของทั้งองค์กร ให้กับ
ผูบ้ริหำรดูไดแ้ลว้   แต่ส่ิงส ำคญัจะท ำแบบน้ีได ้Data เรำตอ้งกรอกใหเ้รียบร้อย เพรำะฉะนั้นตอนน้ีผมตอบไดเ้ลย
ว่ำ ผูบ้ริหำรครับ ยอดรวม Product ของเรำ ตอนน้ียอดขำยใน Quarter ท่ี 1 กุมภำพนัธ์ มีนำคม เรำมียอดรวมคือ    
1,370,582 ยอดรวมของเดือนมกรำคม คือ 221,368 ยอดรวมของเดือนมีนำคือ 609,906  

สมมุติผมอยำกรู้อะไรผมคิดท่ีดอกดำวเห็นไหม ผมอยำกรู้  เอกพี่ขอดู Product ท่ี 1 กบั Product  ท่ี 3 และ 
Product ท่ี 5 หน่อยสิท่ีเป็นเลขคี่ ผมกด OK เขำก็จะรวมให้เห็นไหมครับ เรำว่ำเจอทนัทีว่ำ 3 Product น้ี 1 3 5 
ยอดรวมคือ 1,077,846 เดือนมกรำคมอย่ำงเดียวทั้ง 3 Product ยอดรวมคือ 174,778 เห็นภำพนะ เขำ้ใจควำมไหม
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ครับ ผมกลบัมำเป็น Filter เหมือนเดิม ผมเม่ือคลิก แลว้ก็เลือก Filter Sort and filter แลว้ผมก็คลิกค ำว่ำทั้งหมด
เลย ทุก Product  มนัก็จะกลบัมำเหมือน 

เดิมผมอยำกรู้อะไรอีก ผมอยำกรู้เดือน สมมติผมคลิกท่ีเดือนน้ี เอำเฉพำะเดือนกุมภำพนัธ์อยำ่งเดียว โชว์
เฉพำะกุมภำอยำ่งเดียว มนัก็โชวเ์ฉพำะกุมภำอยำ่งเดียว เรำก็สำมำรถ Print Report ได ้ครำวน้ีดูนะ ประเด็นคืออนั
น้ียงัไม่ไฮโซเท่ำไหร่ ดูนะครับผมเพิ่มควำมไฮโซนิดนึง กำรคิดวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงลึกอนัน้ีคือตวัอยำ่ง ทุกท่ำนมี
ไฟลข์องผมแลว้เรียบร้อย ท ำแบบน้ีได ้ 

ถดัมำผมลองท ำให้ดู เม่ือตอนแรกท่ีเรำรู้จกักนัในกำรเรียน Excel ทุกท่ำนจ ำไดใ้ช่ไหม ผมมีโอกำสให้
ทุกท่ำนใช ้Conditional Formatting หรือ Quick Analysis Report ผมลองเลือกไฮไลทแ์บบน้ี ท่ีมกรำ กุมภำ มีนำ 
แลว้ผมลองคลิกท่ี Condition Formatting เหมือนอยำ่งส่ิงท่ีทุกท่ำนท ำเม่ือตอนแรก ผมเลือก Data Bar เป็น Grantt 
Chart  แบบน้ีขึ้นมำ ผมจะไดก้รำฟมำแลว้เห็นไหมครับ 

ผมมองผำ่นเดียว ตอนน้ีก็จะสังเกตเห็นว่ำ พอท่ี 5 ขำยไดเ้ยอะท่ีสุด เพรำะเป็นแท่งยำวสุด ไม่จ ำเป็นตอ้ง
เห็นตวัเลขก็ได้ ผูบ้ริหำรเขำก็ดูแค่น้ีครับ ผมท ำต่อนะ ก็เลือกเป็นไร กุมภำพนัธ์แบบน้ีครับ แลว้ผมก็คลิกตวัท่ี
เป็น Table นิดนึงนะ ผมลองเลือกต่อนะ เป็นอยำ่งน้ีนะ สีสันน้ีเรำเปล่ียนได ้เรำไม่ตอ้งสนใจสีสันบำ้งก็ได ้ผมท ำ
แค่น้ี แลว้เรำก็เลือกขอ้มูล เรำก็จะได ้Grantt มำแลว้ถูกไหม น่ีคือ Grantt Chart นัน่เอง จริงๆมนัคือกำรเอำ ตำรำง
หรือกรำฟอย่ำงน้ี ซ้อนกนั 3 อนัซ้อน ซ้อนกนัทั้งหมดเลยแบบน้ีนะ ซ้อนกนัแลว้ก็จบัมนัตะแคงขึ้น มนัก็อำจจะ
เป็นกรำฟแบบน้ี ผมท ำให้ดูนิดนึง เห็นไหม วำงให้ดู Product มีก่ีเดือนก็แลว้แต่นะ น่ีมนัก็คือกำรจบัทั้งหมด
ตะแคงเดียวเป็นแนวตั้ง ดูของจริงเลยดีกว่ำ ผมคลิก Insert Recommendation Chart ตรงน้ีมนัคือกรำฟน้ีเห็นไหม 
มนัคือกรำฟเดียวกนั ผมก็แค่คลิก แลว้ก็เลือกกรำฟน้ี สังเกตไหมมนัคืออนัเดียวกนั เพียงแต่ว่ำกรำฟขำ้งล่ำง เขำ
เรียงเป็นแนวตั้ งให้ เรำเรียบร้อย ท่ีเรียกว่ำ  Clustered Stacked ผลิตภัณฑ์ท่ี  1 ก็จะเอำ 3 อันน้ีมำรวมกัน 
เพรำะฉะนั้นกุมภำทั้งหมด มนัจะสูงนิดนึง เห็นภำพไหมครับ ผมสำมำรถเลือกดีไซน์ใหเ้ป็นแบบน้ีได ้เรำก็จะได้
ขอ้มูลมำแลว้เรียบร้อย ผมก็ขออนุญำตยำ้ยขอ้มูลตรงน้ีนิดนึง ดูนะครับ ส่ิงท่ีมนัเจ๋งคืออะไร ดูนะครับ ผมยงัไม่
ใช้ SUM ยงัไม่ใช้สูตรสักตวั เรำสำมำรถท ำ Report ได้แลว้ ผมอยำกดู Product ดูนะครับ ผมอยำกดู Product 
เหมือนเดิมนะ คลิกท่ีดอกดำว ผมอยำกดู 1,3,5 ผมกด OK กรำฟผมก็จะเปล่ียนให้ดว้ย เห็นไหมครับ จะแสดงผล
เฉพำะผลิตภณัฑ์ท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ี 3 ผลิตภณัฑ์ท่ี 5 ยอดรวมของ 3 Product น้ีคือ 1,770,846 ผมสำมำรถคลิกช่ือ 

Product ตรงน้ีแลว้เลือกทั้งหมดก็ได ้จะคลิกท่ีกรำฟก็ได ้หรือจะคิดท่ี Data Table ตรงน้ีก็ไดน้ะครับ ผมอยำกดู
อะไรอีก ผมอยำกดูเดือน ผมก็เลือกท่ีเดือนนะ คลิกเฉพำะเดือนมกรำคมอยำ่งเดียว ผูบ้ริหำรอยำกรู้เดือนมกรำคม
อยำ่งเดียว น่ีครับเรำก็โชวก์รำฟเฉพำะเดือนมกรำคมอยำ่งเดียวแบบน้ีได ้ 

หลงัจำกท่ีเรำเห็นเดือนมกรำคมแลว้ ประเด็นคืออยำ่งน้ี ผมใหดู้เพิ่มเติมนิดนึง ผมตอ้งกลบัมำท่ีเดือน ผม
กลบัมำท่ีเดือน ก็เลือกทั้งหมดเลย น่ีคือขอ้มูล สังเกตผมอยำกดูแกนไหนก็ได ้มนัก็จะสรุปตวัเลขมำให้ ครำวน้ีผม
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มีค ำถำม ต่อไปน้ีเป็นเคร่ืองมือใหม่ จริงๆผมก็ไม่เรียกว่ำเป็นเคร่ืองมือใหม่ เรำเรียกว่ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงลึก
แลว้กัน ค ำสั่งน้ี ฟีเจอร์น้ี เคร่ืองมือน้ี มีตั้งแต่เวอร์ชั่น 2010  เพรำะฉะนั้นอย่ำงท่ีผมบอกไป 2010 Microsoft 
(2.08.15) ไปแลว้ คือไม่ Support แลว้ ตั้งแต่เดือนตุลำคมท่ีผำ่นมำ ขั้นต ่ำนะใครท่ีใช ้Office Version ตั้งแต่ 2013-
2016,2019 ก็มีเคร่ืองมือน้ีเหมือนกนั จริงๆยงัยงัคงเหลือ 2010 อยูก่็ยงัมีนะ  

ดูนะครับผมลองเลือกอยำ่งน้ีครับ ผมขออนุญำตซูมให ้ไม่ตอ้งเห็นกรำฟแลว้กนั ผมมีเคร่ืองมือตรงน้ีผม
คลิกเป็นภำษำไทยแลว้กัน Growth แนวโน้ม ผมมีแนวโน้มอย่ำงน้ีนะครับ แนวโน้ม ผมมีค ำถำมครับ  ผมมี
แนวโน้ม ผมถำมทุกท่ำนว่ำ ถ้ำวนัน้ีผมเป็นผูบ้ริหำร ผมอยำกเชิญพนักงำนผมทุกคนมำ Brainstorm นิดนึง 
Brainstorm ค ำถำมของผมง่ำยๆวำ่ วนัน้ีบริษทั (ช่ือ) Company ของผม ก ำลงัจะเจ๊ง ก ำลงัจะนะ ยงัไม่เจ๊ง ผมก็ตอ้ง
มำนั่งคุยกบัลูกน้องผม พนักงำนผมว่ำ เฮย้! เรำมี Product อยู่ 5 ตวั เรำจ ำเป็นตอ้งยกเลิกก ำลงักำรผลิต หรือลด
ก ำลงักำรผลิต Product ใดสัก Product หน่ึงไปทุ่มก ำลงักำรผลิตใหก้บั Product อ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดก ำไร  

ค ำถำมคือตวัเลขท่ีท่ำนเห็นตรงน้ี เรำคิดซิว่ำ เรำควรจะยกเลิกอะไรเป็น Priority แรก ให้เวลำทุกท่ำน
ตอบครับ ทุกท่ำนมองตวัเลขเรียบร้อย ตอบว่ำอะไรดีครับ? …หลำยคนก็บอกว่ำพี่เอกดูอย่ำงน้ี มนัตอ้งเป็น
ผลิตภณัฑ์น้ี 4 แน่ๆเลย เพรำะมนัน้อยท่ีสุด อำจจะยกเลิกผลิตภณัฑ์ท่ี 4 ผมก็ถำมต่อว่ำ…ทุกคนครับ ถำ้วนัน้ี
องคก์รผมเจริญรุ่งเรือง ผมจ ำเป็นตอ้งเนน้ขำยก่อน เนน้ผลิตเพิ่ม เรำควรเนน้อะไรก่อนเป็น Priority แรก  

หลำยคนดูจำกกรำฟ ดูจำกขอ้มูลเรียบร้อย…พี่เอกดูดิ ผลิตภณัฑท่ี์ 5 เยอะสุดเลย เพรำะฉะนั้นก็ควรเนน้ 
5 ก่อนถูกตอ้งไหมครับ ดูนะ น่ีคือส่ิงท่ีเรำคิด แต่มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมค ำนวณออกมำให้เรำ 
ดูดีๆนะครับ ผมในฐำนะผูบ้ริหำร ตอนน้ีผมเชิญทุกท่ำนนะ ยกเลิกคือ Product 4 ก่อนหรือลดก ำลงัผลิตก่อนคือ 
Product 4 เนน้ก่อนคอื Product 5 ถูกตอ้งไหมครับ เนน้ขำยก่อน 

ดูนะครับ ผมขออนุญำตเฉลย ถำ้เป็นเม่ือก่อนทุกท่ำนตอ้งท ำแบบน้ีครับ ก็คือ คลิก Insert, Line เพื่อหำ 
Trend แลว้ก็คลิกตวัท่ีเป็น Line แบบน้ีถูกไหมครับ มนัก็จะขึ้นมำเป็นกรำฟแบบน้ี ส่ิงท่ีทุกท่ำนเห็น  

ค ำถำมของผมคือ ผมจะรู้ไหมว่ำอนัไหนคือยกเลิกก่อน อนัไหนคือขำยก่อน มนัเป็นแบบน้ีมนัไม่โอเค 
ส่ิงท่ีผมแนะน ำให้นอ้งๆ ในทีม Microsoft ท ำ คืออย่ำงน้ีครับ ผมสร้ำง Growth หรือแนวโนม้ขึ้นมำ อะไรก็ตำม
ใช้บ่อยๆจะอยู่ใน Home จ ำได้ใช่ไหม เพิ่ม ยดั ตดั ใส่ ส่วนใหญ่อยู่ใน Insert หรือแทรก ผมตอ้งกำรเพิ่มกำร
วิเครำะห ์ผมตอ้งกำรเพิ่ม Trend Line นัน่เอง ในกำรวิเครำะห์ ผมก็ไปท่ี Insert ต ำแหน่งน้ีคือเคร่ืองมือ จริงๆแลว้
มีมำนำนแลว้ตั้งแต่วนันั้น 2010 ดว้ยซ ้ ำไป เรำเพิ่มให้มำนำนแลว้ หลำยคนอำจจะไม่เคยใช้ ถำ้เกิดใครไม่เคยใช้
ลองดูนะครับ มนัช่วยให้กำรท ำงำนของเรำในองคก์รง่ำยขึ้น ถูก ชวัร์เรียบร้อย ไดผ้ลลพัธ์คุม้ค่ำ กลบับำ้นไว ใช้
งำนคล่องตอ้ง Microsoft Office จ ำสโลแกนผมไดใ้ช่ไหม เพรำะฉะนั้นดูตรงน้ีนะครับ ผมมีตวัอย่ำงให้ดูตรงน้ี 
เรำจะเพิ่ม Spark Line  
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ผมขออนุญำตนะครับ Spark Line ผมตั้งช่ือของมนัคือ กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงลึกนิดนึง อีกอนัคือน่ีตวัท่ี
เป็น filter เรำเรียกวำ่ Slicer แลว้กนันะ Slicer มนัคือ กำรสรุปผลขอ้มูลเหมือน Filter แต่เป็นกรำฟฟิคนิดนึงผม 

ผมใหล้องดูอยำ่งน้ีครับ ผมอยำกรู้วำ่ Product ใดควรยกเลิกก่อน หรือ Product ควรเนน้ขำยก่อน ถูกไหม
ครับ ผมก็คลิกท่ีแนวโนม้ แลว้ผมก็ไปท่ี Insert แลว้ผมก็เลือกตรงค ำวำ่ Spark Line เอำเป็น Line แลว้กนันะ เป็น
Group ของ Trend ผมก็คลิกท่ี Line  เขำก็จะขึ้น Table มำเป็นแบบน้ีถูกไหม เขำบอกว่ำอะไร Choose the data ก็
คือเลือกขอ้มูลท่ีคุณตอ้งกำร Data Range คืออะไร? 

เรำก็มำดูครับ Data Range ผมก็ตอ้งเอำมกรำ กุมภำ มีนำ มำวิเครำะห์ มนัคือ B5 จนถึง D5 ผมก็แค่คลิก 
OK เรำจะได ้Trend มำเป็นแบบน้ี แนะน ำนิดนึง ตรงน้ีเรำดบัเบิ้ลคลิกไม่ได ้เพรำะว่ำไม่ใช่ตวัเลข ไม่ใช่ขอ้มูล 
เพรำะฉะนั้นมนัคือกรำฟหรือ Trend เรำตอ้งลำกเองนะ ตรงน้ีเรำตอ้งลำกเอง ผมก็ลำกลงมำ ดูนะ  

ตอบหน่อยให้ช่ืนใจนิดนึงครับ Product ควรยกเลิกเป็น Priority แรกครับ ทุกท่ำนครับ เห็นไหมซูมให้
ดูนิดนึง เห็นไหมครับ ถำ้ตำม Trend ตำม Business Model นะครับ Product 1 ควรยกเลิก หรือลดก ำลงักำรผลิต
เป็นคนแรก เพรำะมีแนวโนม้หวัท่ิมหวัต ำอนัเดียวเห็นไหม Product 4 ท่ีทุกท่ำนทำยเอำไวต้อนแรกเห็นไหมครับ 
น่ีคือ Product 4 นะ ถึงแมจ้ะขำยไดน้อ้ยๆ แต่ก็มีแนวโนม้ขึ้นเสมอ ขึ้นตลอดดว้ย เห็นภำพนะครับ ทั้ง 4-5 อนัไม่
มีอนัไหน ท่ีมีแนวโนม้ลดลงเลย นอกจำก Product ท่ี 1   

เพรำะฉะนั้นถำ้ผมในฐำนะนักวิเครำะห์ขอ้มูล ผมก็บอกผูบ้ริหำรไดแ้ลว้ว่ำ ท่ำนครับ เรำควรลดก ำลงั
กำรผลิต Product 1 ก่อน เพรำะว่ำตอนน้ี Product 1 มีแนวโน้มลดลงครับ เรำอย่ำไปทุ่มมำกนะครับ เพรำะว่ำ
ยงัคงมีแนวโนม้ลดลง คือผลิต Demand เพิ่มเติม ควำมตอ้งกำรนอ้ยลงหรือ Supplier มีเยอะเกินไปอย่ำงน้ี มนัก็
ไม่โอเค มนัไม่ Balance กนั  

เพรำะฉะนั้นดูนะ ถำ้เกิดจะแนะน ำให้ลดก ำลงักำรผลิตก่อน ก็คือลดก ำลงักำรผลิต Product ท่ี 1 ก่อน
โอเคนะครับ เพรำะฉะนั้นถำ้เม่ือก้ีผมเช่ือทุกท่ำน ทุกท่ำนบอกให้ลดก ำลงักำรผลิต Product ท่ี 4 บริษทัผมแค่
ก ำลงัจะ จะกลำยเป็นเจ๊งถำวรนะครับ  

ครำวน้ีดูต่อ แลว้ผมถำมอีกว่ำ ทุกท่ำนครับ พนักงำนผมทุกท่ำนเลย ผมควรจะเน้นอะไรก่อน ถำ้วนัน้ี
บริษทัผมเจริญรุ่งเรืองดูดีแลว้ ทุกท่ำนก็ตอบเสียงดงัฟังชดัมำกว่ำ พี่เอกคะ เรำควรเนน้ตวั Product ท่ี 5 ค่ะ เพรำะ
ดูจำกทรง ดูจำกแถบสี (2.14.24) มนัดูเพิ่มเติมสูงขึ้น นึกออกใช่ไหมครับ แต่ดูนะครับ Business Model ตวัเลข
ไม่ไดบ้่งบอกว่ำน่ีคือยอดขำยท่ีดี เรำตอ้งดู Trend ครับ เรำตอ้งดู Trend เห็น Trend ไหมครับน่ีคือ Product ท่ี 5 
มนัยงัเป็น Curve อยู่ เห็นไหมครับ มนัยงัเป็น Curve เลย แต่ Product ท่ี 2 เห็นไหมครับ อนัน้ีเรำเรียกว่ำ Linear 
Forecast เลยนะ มนัเป็นลกัษณะของ Stable Data เลย เห็นไหมครับ เป็นแนวด่ิงถึงเป็นแบบน้ีเลย ใครท่ีเคยเรียน 
MA มำ Business Management  นะ MBA มำ หรือ BM มำ มนัคือกำรวิเครำะห์ขอ้มูลนะครับ เรำจะเห็นภำพทนัที
วำ่ ถำ้เป็นแบบน้ี 2 ถือวำ่เป็น Mass ขออนุญำตนะครับอำ้งอิงถึงอะไรดี  
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ขออนุญำตสมมุติผมขำยของอยู่ ผมขำยรถยนตแ์ลว้กนั ขออนุญำตนะ ผมขำยรถยนตย์ี่ห้อตวัถ่ี 5 เป็นตวั
ตวั C Camary แลว้ก็ 2 เป็น Vios แลว้กนั ขออนุญำตนะครับ เป็น Vios Camry คนัละลำ้นกว่ำบำทลำ้น 3 ลำ้น 4 
ลำ้น 7 วำ่กนัไป 1 เดือน 3 เดือนผมขำยได ้3 คนั ตวั 2 คือ Vios 5 แสน 6 แสน 7 แสน ผมขำยได ้200 คนั เห็นภำพ
นะครับ เพรำะฉะนั้ น Product ของเรำ ก็จะแตกต่ำงกัน ขึ้ นอยู่กับเรำใช้ น่ีคือเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์  
เพรำะฉะนั้นถำ้เกิดสมมุติ ผมได้ขอ้มูลจำกทีมเซลล์มำ ทีม Marketing มำ มนัจ ำเป็นตอ้งมีทีมท่ีคอยวิเครำะห์
ขอ้มูลเชิงลึกดว้ย อนัน้ีคือส่ิงท่ี Excel ท ำได ้ 

ยงัไม่จบทุกท่ำนครับ น่ีเรำเร่ิมเห็นภำพแลว้นะวำ่ Product 2 มีแนวโนม้ลดลง ผมเจ๋งกวำ่นั้นอีก คืออะไร 
เพื่อต่อยอด หลำยคนอำจจะเคยไดย้ินค ำน้ี ขออนุญำตพิมพใ์ห้ดูนิดนึง  BI มำจำกค ำว่ำ Business Intelligent เคย
ไดย้นิ BI นะครับ Business Intelligence หมำยควำมวำ่ไง Microsoft มีเคร่ืองมือตวันึง ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลหรือ
กำรท ำเร่ืองของขอ้มูลแบบน้ี ท่ีเรำเรียกว่ำ Microsoft Power BI เด๋ียวในคลำสต่อๆไป ทุกท่ำนจะไดเ้รียน Power 
BI กบัผม เรำวำ่จะใชไ้ฟล ์Excel น่ีแหละ ท่ีผมใหทุ้กท่ำนดำวโหลด ไปท ำกำรวิเครำะห์ดว้ยเพิ่มเติม  

ครำวน้ียงัไม่ถึง BI เรำเอำแค่ Excel ก่อนคืออะไรล่ะ ครำวน้ีดูนะครับ ผมก็คลิกดงัน้ีเหมือนเดิม ต ำแหน่ง
น้ีคือ Filter จ ำไดใ้ช่ไหม มนัคือ Pivot Table Field List นัน่เองผมก็เลือกได ้

 ครำวน้ีดูผมขออนุญำตนะครับ ผมคลิกตรงน้ีครับ ค ำถำมของผมคือ ทุกท่ำนครับผมมี Product อยู ่5 ตวั
ผมส่ง Product ทุกตวัของผม ไปขำยทุกจงัหวดัเท่ำกนัไหม เรำมีผลิตภณัฑ์ เรำเปิดบริษทัอยู่ จะขำยอะไรก็ได้ 
และเรำส่งผลิตภณัฑข์องเรำ ไปทุกจงัหวดัเท่ำกนัไหม  

เป็นส่ิงท่ีน่ำคิด หลำยคนบอกเท่ำ หลำยคนบอกไม่เท่ำ ดูนะครับ รู้ถำ้ใครบอกเท่ำเจ๊งเลยนะครับ ถำ้ใคร
บอกเท่ำคือเจ๊งเลย เพรำะอะไร ควำมตอ้งกำรของแต่ละองคก์ร โทษนะครับ ควำมตอ้งกำรของแต่ละจงัหวดัไม่
เท่ำกนั บำงจงัหวะอยำ่ง เช่น ขออนุญำตนะครับ ยะลำอำจจะไม่ตอ้งกำร Product  ท่ี 1 แต่สิงห์บุรี อ่ำงทอง อยธุยำ 
อำจจะตอ้งกำร Product ท่ี 1 เยอะมำกหน่อยก็ได ้ 

เพรำะฉะนั้นกำรวิเครำะห์ว่ำ เรำควรส่ง Product ใดไปท่ีไหน เรำจ ำเป็นต้องมีกำร Predict หรือกำร
คำดกำรณ์เขำ้มำเก่ียวขอ้ง และเรำจะใชอ้ะไรในกำรคำดกำรณ์ ดูนะครับ ต ำแหน่งน้ี ผมเร่ิมขอ้มูลจำกกำรใช ้Pivot 
Table เห็นไหมครับ เป็นขอ้มูลธรรมดำเลยนะ แลว้ผมก็คลิก Insertนะครับ Insert และก็เลือก Pivot Table เรำก็จะ
ไดข้อ้มูลตำมน้ี หลงัจำกนั้นผมก็คลิกขอ้มูลเหมือนเดิม ไปอีก 1 เคร่ืองมือท่ีผมท ำให้ดูตอนแรก จ ำอนัน้ีได้ใช่
ไหมครับ ท่ีเรียกว่ำ Filter หรือกำรกรองขอ้มูลเหมือนกนั จริงๆมนัคือ Pivot Table Field List แต่ผมจะใช้ควำม
ไฮโซนิดนึง ก็คือผมจะเลือกค ำว่ำ Slicer มันคือกำรแสดงผล กำรกรองข้อมูลแบบเป็นกรำฟิก หรือเป็น 
Dashboard นัน่เอง ดูนะ ผมก็เลือกอยำ่งน้ี Slicer ขออนุญำตนะครับ เปรียบเทียบใหทุ้กท่ำนดูนิดนึง  

 ทุกท่ำนเห็นไหมว่ำ ซ้ำยมือคือ Pivot Table Field List ผมเลือกข้อมูลไว้แล้ว ก็คือน่ี ขวำมือโทษที 
ขวำมือคือ Pivot Table Field List ส่วนซ้ำยมือตรงน้ี มนัช่ือว่ำ Insert Slicer ขอ้มูลมนัก็คือขอ้มูลเหมือนกันเลย
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เห็นไหมครับ เพียงแต่ว่ำผมยงัไม่ไดเ้ลือกขอ้มูล เพรำะฉะนั้นหมำยควำมว่ำ Pivot Table กบั Slicer เป็นขอ้มูลท่ี
คลำ้ยกนั เลือกเหมือนกนัก็ได ้เลือกต่ำงกนัก็ได ้ในท่ีน้ีผมลองท ำใหดู้นะ Pivot Table Field List  ผมเลือกยอดขำย
และ Slicer ผมก็เลือกยอดขำย ดึงมำใหใ้กลเ้คียงกนันิดนึง เรำจะไดเ้ห็นภำพ ฝ่ังน้ีเลือกอะไรนะ ช่ือสินคำ้ผมเลือก
ช่ือสินคำ้เหมือนกนั ฝ่ังน้ีเขำบอกว่ำอะไร ให้เลือกเดือน ไม่อยำกดูเดือน ไม่อยำกดูเดือน ผมอยำกดูจงัหวดัแลว้
กนั เพื่อ Predict วำ่ เรำควรจะส่ง Product ใด ผมท ำแค่น้ีนะ เลือกเหมือนกนัก็ได ้เลือกต่ำงกนัก็ได ้ถำ้อยำกรู้ลูกคำ้
รำยใด ก็เลือกไดด้ว้ย เรำอยำกรู้ลูกคำ้รำยใด เรำก็เลือกได ้ถำ้เกิดสมมุติเรำอยำกจะ Deep ลงไปอีกว่ำ ลูกคำ้รำย
ไหน ซ้ือของเรำมำกนอ้ยขนำดไหน ในแต่ละจงัหวดั ก็เลือกไดน้ะ  

ผมขออนุญำตท ำแค่น้ีนะครับ แล้วผมก็กด OK เรำจะได้ Dashboard มำเป็นแบบน้ีดูนะ ผมจะได้ 
Dashboard ตำรำงมำเป็นแบบน้ีเลย แลว้ก็ง่ำยๆ ผมก็สำมำรถยืดลด หด ขยำยปรับแต่งให้สวยงำมได ้แลว้ผมก็
เลือกช่ือสินมำ ตอนน้ีผมมีอยู่ 5 Product ผมก็คลิกครับ OK มีจงัหวดั ผมมีจงัหวดัแบบน้ี แลว้ผมก็เลือกมำให้
แสดงผล นิดนึงครับ ถำ้ทุกท่ำนจ ำได ้ดูตรงน้ีดีๆนะครับ มนัจะมี Styles อีกแลว้เห็นไหม ถำ้เป็น Word จะใชค้  ำ
ว่ำ Styles หรือลกัษณะของตวัอกัษร รูปแบบ ถำ้เป็น Excel มนัคือ Slicer Styles หรือ Table Styles จ ำไดใ้ช่ไหม
ครับ ตอนท่ีเรำท ำเร่ืองของ (2.20.23) ผมใส่ตำรำงเขำ้ไป ผมอยำกเปล่ียนสี เปล่ียนสัน อนันั้นเรำเรียกว่ำ Table 
Styles 

 ครำวน้ีดูนะครับ ผมสำมำรถเปล่ียนได้ เลือกสีเอำ อยำกให้มนัแสดงผลเป็นสีอะไร กรุ๊ปไหน ยอดขำย
กล่องเขียวๆหน่อยไหม ก็เลือกเอำ แลว้แต่เรำเลย แลว้แต่เรำเลย ขึ้นอยู่กบัเรำเลือกเลยว่ำ เรำจะเปล่ียนสีอะไร
ยงัไงบำ้ง จะเอำเขม้ จะเอำไม่เขม้ ขึ้นอยูก่บัเรำเลย  

ผมลองท ำให ้เฮย้! เอก ครับพี่ ไหนขอดู Product 4 หน่อยซิ แทนท่ีเรำจะมำคลิกท่ี Filter แบบน้ี เรำก็คลิก
ท่ี Product 4 พี่ครับตอนน้ี Product 4  มียอดรวม 52,784 ครับ จงัหวดัท่ีส่ง Product 4 ได ้ก็คือน่ีครับพี่ สีเขม้ๆ เห็น
ไหมครับ กรุงเทพฯ นครปฐม ระยองครับพี่ จงัหวดัอ่ืนอยำ่ส่งไป เพรำะขำยไดน้อ้ย ยงัไงเรำเรำก็เจ๊ง เห็นภำพนะ 
อ๋อ! เหรอเอกเหรอ งั้นพี่ขอดู Product 1หน่อยสิเอก  Product 1 อ๋อ! พี่ครับ Product 1 ตอนน้ียอดรวมของเรำคือ 
290,950 แต่มีแนวโน้มลดลงพี่  Product 1มีแนวโน้มลดลง  จังหวัดท่ีส่งขำย  Product 1ได้ดีนะครับพี่ก็คือ 
กรุงเทพฯเ ชียงรำย นครปฐม ปทุมธำนี ปัตตำนี ยะลำ สุพรรณบุรีครับพี่ จงัหวดัอ่ืนอย่ำส่งไปนะครับพี่ ท่ีเหลือ
ส่งใหน้อ้ยท่ีสุด เพรำะวำ่ไม่ไดเ้ป็นท่ีตอ้งกำรของจงัหวดันั้นๆ เร่ิมเห็นภำพ เห็นไอเดียเนำะ 

เหรอเอก เหรอ อ๋อ! ตรงน้ีมนัคือคือ Paper ท่ีเป็น Filter ผมตอ้งกลบัก่อน มนัก็จะกลบัมำเป็นเหมือนเดิม
สังเกตไหม ผมยงัไม่ใช้ SUM ซักตวัเลย ผมไดข้อ้มูลในส่ิงท่ีองค์กรตอ้งกำร และอยำกได้ วนัน้ีหลำยคนท่ีท ำ
ขอ้มูลพวกน้ี ยงัคงไปใชเ้หมือนเดิม คือเท่ำกบั =SUM, =IF So what? และ Is it mean? เพื่อ ในเม่ือเรำมีเคร่ืองมือ
ท่ีเทพขนำดน้ี ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีเจ๋งขนำดน้ี เอกพี่ไปดู By Product พี่อยำกท ำแคมเปญ BY จงัหวดั ออ้! ได้
พี่ ไหนลองดูซิ  เอกๆ ไหนขอดูเชียงใหม่หน่อยสิ ผมก็คลิกท่ีเชียงใหม่นะครับ อ๋อ!พี่ครับ เชียงใหม่ส่ง Product ท่ี 
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5 ไปอยำ่งเดียวครับพี่ 1,2,3,4 อยำ่ส่งไปครับพี่ มนัขำยไดน้อ้ย ยงัไงก็เจ๊ง น่ีเห็นไหมตวัน้ีจะเขม้กวำ่ มนัก็ขึ้น 5 มำ
ให้เลย หรือเฮย้! เอกไหนขอดูปทุมธำนีหน่อยซิ อ๋อ!พี่ครับ ปทุมธำนี ผมแนะน ำตอนน้ี ยอดรวมของเรำคือแสน
เจ็ดบวกลบนิดๆ ควรส่ง Product 1,2,5 ไปท่ีปทุมธำนีครับพี่ 3 และ 4 อยำ่ส่งใบครับพี่ เพรำะมนัขำยไดน้อ้ยยงัไง
ก็เจง๊ เห็นภำพนะครับ ผมสำมำรถ Filter กลบัมำดูขอ้มูลทั้งหมดแบบน้ีได ้กรำฟก็ยงัคง Reaction เหมือนกบัส่ิงท่ี
เรำเลือก ขอ้มูลเรำสำมำรถเลือกดูดำว หรือเลือกในกำรแสดงผลได ้ผำ่น Slicer หรือ Spark Line  

สังเกตนะครับ ถำ้วนัน้ีผมเป็นนกัวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงลึก ถำมว่ำท ำไมพวกนกัวิเครำะห์เงินเดือนสูงนกั 6 
7 หลกัขึ้นไป ถำมวำ่เพรำะอะไร เพรำะเขำคือคนท่ีท ำให้องคก์ร มีกำรพฒันำ หรือกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรไดดี้
วำ่ เรำควร Predict หรือคำดกำรณ์ดว้ย Product อะไร เห็นภำพนะครับ ทุกท่ำนสังเกตนะ ผมใชไ้ฟลแ์บบน้ี ผมใช้
ขอ้มูลเม่ือก้ีน้ี ถำ้เกิดสมมุติเป็นเร่ืองของโบนสัก็ดี ก่ีเดือน ผมก็สำมำรถใช ้Filter แบบน้ีเขำ้ไป Control ได ้โดยท่ี
ผมไม่ตอ้งมำนั่งเขียนสูตรให้ยุ่งยำก ผมอยำกรู้ว่ำตอนน้ีมีคนมำกกว่ำ 5 ปีก่ีคน ผมก็ถึง Filter เลยครับ มนัก็โชว์
ขึ้นมำให้ แลว้มนัจะรวมคะแนนให้ ผมก็จะมนัคูณเลยครับว่ำ ถำ้มำกกว่ำ 5 ปีให้ 3 เท่ำของเงินเดือน เร่ิมเห็น 
ไอเดียแลว้นะครับ  

เพรำะฉะนั้นวนัน้ีกำรใชง้ำนของ Excel ถำ้เกิดทุกท่ำนเอำไปใชใ้นส่ิงท่ีเรำเอำไปวิเครำะห์เพิ่มเติม มนัจะ
ท ำให้กำรท ำงำนง่ำย ดี รวดเร็ว และถูกตอ้ง ทั้งหมดน้ี เรำเรียกว่ำ Pivot Table แต่แอบกระซิบนิดนึงนะครับ ทุก
ท่ำนครับ โบ โบรำณมำก น่ีๆส่ิงท่ีทุกท่ำนเห็นเน่ีย บำงคนไม่เคยใช้ ผมแอบกระซิบนิดนึงนะ โบครับ โบรำณ
มำก ถำมวำ่ท ำไม ทุกวนัน้ีครับดูนะ เม่ือก้ีน้ีถำ้เกิดผมท ำ Pivot Table ผมตอ้งมีกำรรู้เร่ืองของ Filter นิดนึงนะ  

ครำวน้ีผมให้ดูครับ ส่ิงท่ีผมบอก โบรำณคืออะไร ดูนะ ผมขออนุญำตกลบัมำท่ีขอ้มูลเดิม ก็คือ Raw 
Dada น่ีคือขอ้มูลดิบ ผมท ำอย่ำงน้ีครับ ยงัไม่ตอ้งท ำอะไรนะ ยงัไม่ตอ้งคิดอะไรนะ ยงัไม่ตอ้งค ำนวณขอ้มูลเลย
นะ ผมไปท่ี Insert ผมคลิกตรงน้ี เรำจะเจอเคร่ืองมือตวัท่ีเรียกว่ำ 3D Map เห็นไหมครับ 3D Map ก็คือแผนท่ี
นัน่เอง ผมคลิกครับ 3D Map แบบน้ี จุ๊ย! ครับ นบั 1 นบั 2 ต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยนะ Open Cell (2.24.47) เห็นไหม
ครับ ขอ้มูลก็จะขึ้นมำแลว้ เห็นแท่งยำวๆสูงๆน้ีไหมครับ แท่งยำวๆสูง ไม่ตอ้งบอกก็ได ้มนัน่ำจะเป็นกรุงเทพฯ
แน่ๆ ผมก็แค่คลิก เรำก็จะเจอ พอคลิกเขำ้ไปนะครับ น่ีเห็นไหมครับ มนัมี Filter ใหเ้หมือนเดิมเลยนะ สมมติยำ้ย
ไปก่อนอยำ่เพิ่งสนใจมนั ถำ้เคร่ืองผมเป็นทชัสกรีน ผมก็เอำน้ิวปัด ขึ้นมำเห็นไหมครับ ผมสำมำรถเอำเมำส์ไป แ
Over ผมก็จะรู้ทนัทีวำ่น่ีคือกรุงเทพฯ ขำยผลิตภณัฑย์อดขำยรวมเท่ำไหร่ ผมสำมำรถเอำเมำส์ไป Over ไดว้ำ่ น่ีคือ
โชวอ์ะไรบำ้ง น่ีผมยงัไม่ได ้Filter อะไรนะ ผมแค่คลิกเดียว ไปท่ี Insert Show Map 3D มนัจะสรุปขอ้มูลมำแบบ
น้ีให้ ผมสำมำรถ Print Zoom แบบน้ีเลย Include แบบน้ีได้ จะ Zoom เขำ้ไปเห็นแบบลกัษณะของ Landscape 
ของจงัหวดัเองจริงๆแบบน้ีก็ได ้ 

เพรำะฉะนั้นส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ Data คือขอ้มูล น่ีคือ Microsoft Excel นะครับ น่ีคือ Microsoft Excel 
ไม่ไดมี้อะไรพิสดำรเลย น่ีคือ Microsoft Excel หลำยคนอำจจะไม่ไดท้ ำแบบน้ี แต่อยำ่งท่ีผมบอกนะ เรำสำมำรถ
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ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้และท่ีส ำคญัถำ้ทุกท่ำนเรียนกำรใชง้ำน Pivot Table หรือมีตวัอยำ่งแลว้ ทุกท่ำนไป Merge  กบั
งำนทุกท่ำนท ำเองในองคก์ร มนัก็ช่วยใหทุ้กท่ำนสำมำรถตดัสินใจวิเครำะห์ได ้ลด ละ เลิกกำรเขียนสูตรเยอะๆ  

Pivot Table ครับ ผม Recommend นิดหน่ึง มีขอ้มูลอย่ำงหน่ึงท่ีห้ำมท ำคือ ถำ้สมมุติผมมี Pivot Table 
แบบน้ีดูนะ ผมมีเดือน กรุงเทพฯอยำ่งน้ี แลว้ผม Merge Cell ไปท่ี Home แลว้คลิก Merge มนัจะหำ้ม Merge Cell 
หำ้ม Merge Cell ถำ้เกิด Merge Cell มนัจะไม่สำมำรถท ำเร่ือง Pivot Table ได ้ผมลองยกเลิกตวัท่ีเป็น Filter อยำ่ง
น้ีนะครับ ใหเ้ป็น Table ธรรมดำ ไม่ตอ้งยดัเยยีดอยูใ่น Table ดว้ย ยกเลิกเป็น Table ซะนะครับ  อยำ่งน้ีนะ Clear 
ก็คือคลิก Clear Table ได ้กด Clear Table ไดก้็คือไม่ใช้เป็น Table แลว้ แต่ Data เป็นปกติเลยนะ แลว้ผมลองดู
นะ ผมลองเลือกอยำ่งน้ีครับ แลว้ผมไป Merge นะ ยกตวัอยำ่งนะ ยกตวัอยำ่งง่ำยๆ สมมติวำ่ผมมีกรุงเทพฯอยำ่งน้ี 
นะครับ กรุงเทพฯ อีกอนันึงก็เป็นกรุงเทพฯ อย่ำงน้ีนะ ผมมีกรุงเทพฯหลำยกรุงเทพฯ ห้ำม Merge Cell แบบน้ี
เด็ดขำดนะครับ ให้เหลือกรุงเทพฯแค่อนัเดียวอย่ำงน้ีนะ แลว้มนัรวมหลำยหลำยคอลมัน์เห็นไหมตรงน้ี สังเกต
นะ Line มนัคือตรงน้ี มนัคือกำร Merge มำแลว้ แต่ท่ีเหลือน้ีจะเป็นลกัษณะของแต่ละ Record ใช่ไหมครับ อย่ำง
น้ีนะ  

กำรท ำ Pivot Table เรำจะสำมำรถท ำ Pivot Table ได ้ห้ำม Merge Cell เด็ดขำด ถำ้ Merge Cell มำจะไม่
สำมำรถท ำ Pivot Table ได ้เรำจะไม่เคยเห็นอะไรท่ีไฮโซแบบเม่ือก้ีน้ีนะครับ น่ีคือขอ้ท่ีดี  

ผมให้ดูอีกนิดหน่ึงแบบน้ีนะครับ ผมให้ดูอีกนิดนึงแบบน้ีนะ ประเด็นของผมคืออะไร ประเด็นของผม
คืออยำ่งน้ีครับ ในกำรท ำงำนครับ หรือในกำรใชง้ำน ผมสำมำรถท่ีจะแสดงผล เด๋ียวผมเช็คนึดนึงนะ ผมสำมำรถ
ท่ีจะแสดงผล คือทุกท่ำนสังเกตเห็นไหม อนัน้ีก็คือแค่เปล่ียนปกติ เด๋ียวในคลำสหน้ำในกำรแสดงผล เรำจะ
เปล่ียนใหม่ เรำมีข้อมูลพวกน้ี แต่เรำจะไปใช้ในกำรวิเครำะห์อีกแบบหน่ึง ท่ีเรำเรียกว่ำ BI หรือ Business 
Intelligent  

เพรำะฉะนั้นวนัน้ีทุกท่ำนเห็นภำพของ Excel ทั้งหมดทั้งมวลท่ีทุกท่ำนเห็น ไม่ไดมี้อะไร Advance เลย
มนัคือ Basic พื้นฐำนท่ีบริษทัขำ้งนอกใช ้เพรำะฉะนั้นผมทวนอีกทีนึงนะ ผมปิดหนำ้ sheet น้ีไปก่อน ผม Delete 
ทิ้งไปเลยนะ ดูนะครับ น่ีคือขอ้มูลท่ีทุกท่ำนคุน้เคย กรอกขอ้มูลใน Excel ปกติ เรียนเนน้ย  ้ำท ำ Excel ใหอ้ยูใ่นรูป
ของ Table ก็คือ ถำ้ไม่เป็น Table ก็เลือกก่อนนะครับ เรำก็ Insert จะให้อยู่ในรูป Table ซะ มนัก็จะมีเร่ืองของตวั 
Filter หรือ Sort ปรำกฏขึ้นให้แบบน้ี เรำก็สำมำรถเปล่ียน Table Styles ขึ้นอยู่กบัเรำเลยนะ พอยดัเยียดขอ้มูลให้
อยูใ่น Table แลว้เรียบร้อยแลว้เท่ำนั้น หลงัจำกนั้นนะครับ เรำก็แค่ไปท่ี Insert ซำ้ยมือ เลือก Pivot Table และเรำ
ก็เจอตำรำงแบบน้ี มนัเลือกขอ้มูลทั้งหมดให้เรำแลว้ เป็น Table Data List เรำก็คลิก New Worksheet ก็คือ Sheet 
ใหม่ ผมก็แค่คลิกโอเค เรำจะได ้Sheet ใหม่ เรำอยำกรู้ขอ้มูลอะไร เรำคลิกยอดขำย เรำจะไดย้อดขำย หรือผมมี
ไฟล ์ขออนุญำตนะครับ ผมมีไฟลท่ี์ผมใหทุ้กท่ำนโหลดตอนแรก  
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 อย่ำงน้ีดูนะครับ ผมลองเลือกขอ้มูลตรงน้ีนะ ผมอยำกดูโบนั ดูเงินเดือน แลว้ก็ดูปีนะ ผมก็สำมำรถ
ไฮไลท ์อนัน้ียงัไม่ไดอ้ยูใ่น Table เห็นไหมครับ ผมก็ยดัเยยีดมนัใหอ้ยูใ่น Table ซะ ก็คือ Insert เป็น Table นะกด 
OK มนัก็อยูใ่นรูปของ Table นะครับ ผมก็สำมำรถนะท ำอะไร Insert Pivot Table กด New Worksheet ผมอยำกรู้
อะไร เงินเดือนรวมเท่ำไหร่ ถำ้เกิดใครเปิดออกมำเป็นแบบน้ี ตอ้งคลิกขวำนิดนึง แลว้ก็ Pivot Table Option เลือก 
Display ใหเ้ป็นโชว ์Display เป็นแบบของเดิม ไม่เอำดอกดำวแลว้กนั แบบน้ีนะ มนัก็จะขึ้นแสดงผลมำให ้ 

แลว้เรำก็สำมำรถเลือกไดว้่ำ เรำอยำกรู้โบนัสรวมเท่ำไหร่ ยอดรวมโบนัส Total ยอดเงินเดือนเท่ำไหร่
ทั้งหมดเลย แลว้ก็แต่ละคนมีอำยุงำนเท่ำไหร่ มีอำยุงำนคนละก่ีปี รวมแลว้ทั้งหมด มีช่ืออะไรบำ้ง เรำสำมำรถ
คลิกแบบน้ีได ้เห็นไหมครับผมก็เจอแลว้ กตญัญูมีอำยงุำน 8 ปี ผมสำมำรถค ำนวณได ้รวมแลว้ทั้งหมดทุกคน ผม
มีทั้งหมดอยู่ก่ีคนล่ะ 7 คน มีอำยุงำนรวมกันทั้งหมด 57 ปี เรำก็สำมำรถค ำนวณหำแบบน้ีได้ ไม่ต้องไปนั่ง 
=SUM,IF Criteria อะไรให้ยุ่งยำก เร่ิมเห็นไอเดียเนำะ หรือผมมี Database อย่ำงน้ีครับท่ีผมให้ลอง ผมก็แค่คลิก 
Insert อนัน้ีมีอะไรดูนะครับ  มี Department เห็นไหมครับ มี Accounting มี Engineer มี R&D Position คืออะไร 
มี Salary เท่ำไหร่ เขำ้งำนวนัไหน ผมก็แค่เอำเมำส์มำคลิกครับ แลว้ผมก็กด Insert Pivot Table OK 

ผมอยำกรู้อะไร ผมก็ลองคลิกดูนิดนึงนะ เลือกตวัท่ีเป็น Pivot Table อย่ำงน้ีนะครับ แลว้ก็แสดงผลเป็น
ขอ้มูลปกติก็คือ Display แลว้ผมให้เลือกเป็นโชว์ เด๋ียวนะเรำตอ้งให้มนักลบัมำเป็นปกติก่อนนะ อนัน้ีคือไฟล์ 
เก่ำจ ำไดใ้ช่ไหมครับ ผมเลือกเป็น File Version โบรำณมำก  

น่ีเอำ Classic Pivot ออกครับ ตรงน้ีนะ ถำ้เกิดใครปรำกฏขึ้นมำเป็นแบบน้ี ไม่เหมือนตอนแรก ก็คลิก
ขวำ เลือก Pivot Table Options เลือกท่ี Display เอำ Classic Pivot ตรงน้ีออก แลว้กด OK มนัจะกลบัไปหนำ้ปกติ
เหมือนท่ีเรำคุน้เคย ท่ีเม่ือก้ีน้ีผมท ำให้ดู ผมอยำกรู้อะไรครับ ผมอยำกรู้ Department ผมอยำกรู้ Position ต ำแหน่ง
ผมอยำกรู้ว่ำ มี Department อะไรบำ้ง และผมอยำกรู้ First Name ผมสำมำรถเลือกได ้โดยเอำ First Name มำไว้
แบบน้ีครับ มนัก็จะปรับเปล่ียนให้ แลว้ก็แสดงผลไดว้่ำ เรำอยำกให้เขำโชวอ์ะไร ผมก็เลือกไดค้ลิกขวำ Format 
Pivot เลือกให้ Show Display  (2.32.25) ก็เลือกโชวไ์ดป้กติ เขำก็จะมีขอ้มูลให้เรำดูแลว้ ผมอยำกเอำ First Name 
มำไวท่ี้ขำ้งล่ำงตรงน้ี เอำ Division ออกไป เอำ Position ออกไป เรำก็จะเจอช่ือ แต่ละคนน้ีนะครับ (2.32.39) เอยู่
ต ำแหน่งอะไร ก็คือ Position ถูกไหมครับ ผมก็เลือก Position  เรำก็จะเห็นว่ำอำรอนคือเป็น Admin Assistant 
เงินเดือนเท่ำไหร่ล่ะ ไหนดูซิเงินเดือนเท่ำไหร่ เห็นไหมครับ เรำจะไดเ้งินเดือนแลว้ เรำก็จะรู้ทนัทีว่ำ อำรอน
เงินเดือน 24,179 เห็นไหมครับ แลว้ยอดรวมของเงินของแต่ละคนคืออะไร เรำก็สำมำรถท่ีจะมำดูยอดรวมของ
แต่ละคนไดว้ำ่ ยอดรวมทั้งหมดเลยของแต่ละคน น่ี Total เห็นไหมครับ ยอดรวม สมมติวำ่ผมใส่ Comma นิดนึง
นะจะไดอ่้ำนง่ำยๆ โอเค 4 ลำ้นตอนน้ีเรำมีพนักงำนอยู่ก็คือ 4,874,000 เห็นภำพเนำะ ผมตอ้งมำนั่ง SUM ไหม 
ผมตอ้งมำนัง่ IF ไหม ผมตอ้งมำนัง่ Count IF ไหมไม่จ ำเป็นนะครับ 
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 เพรำะฉะนั้นส่ิงท่ีผมอยำกใหทุ้กท่ำนจดและจ ำไว ้หรือวำ่ไปเรียนกนันิดนึง คือส่ิงท่ีเรียกวำ่ Pivot Table 
กำรท ำขอ้มูลในกำรสรุปของตวัเลขหรือตำรำง อนัน้ีมนัก็ช่วยให้เรำสำมำรถท ำงำนไดง้่ำยขึ้นและดีขึ้น อนัน้ีเป็น
คร่ำวๆละกนันะครับ ส ำหรับ Excel ในกำรใชง้ำน 

เพรำะฉะนั้นทุกท่ำนจะสังเกตเห็นวำ่ กำรใชง้ำนทุกท่ำนสำมำรถโหลดไฟล ์ท่ีผมท ำเป็นตวัอยำ่งได ้เรำก็
ไปเรียนรู้ท ำจำกตวัเคร่ืองมือ ใหบ้อกเลยวำ่เรำสำมำรถใชเ้ร่ืองของ Pivot Table เป็นแบบไหน เรำสำมำรถใชเ้ร่ือง
ของตำรำง หรือ SUM ปกติเป็นแบบไหน ในหัวขอ้ตอ้งบอกอย่ำงน้ีนะครับ ใครไดคุ้น้เคยกบักำร SUM ใครท่ี
คุน้เคยกบักำร IF เขียนสูตรมำก่อน ลองใช ้Pivot Table ดูนะครับ ใครคุน้เคย Pivot Table มนัจะท ำใหง้ำนของเรำ
เตม็ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

วนัน้ีผมก็หวงัว่ำ ทุกท่ำนคงไดเ้ห็นอรรถประโยชน์ในกำรใชง้ำนตวัท่ีเป็น Microsoft Excel ทุกท่ำนจะ
ไดเ้ห็นตวัท่ีเป็น Microsoft Excel แลว้ว่ำ มนัสำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง เพื่อให้งำนหรือเพื่อให้ Business ของเรำ
เจริญเติบโตเป็นแบบไหน เรำสำมำรถใชเ้ร่ืองของกำรท ำ Pivot Table หรือ Predict ขอ้มูลในกำรวิเครำะห์ได ้ 

ก็หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ บทเรียนน้ีทุกท่ำนจะไดเ้อำไปลอง แลว้ก็เห็นภำพว่ำ ขอ้มูลทั้งหมดหรือทุกท่ำน
ลองขอ้มูลผมก่อนนะ แลว้ก็ลองท ำก่อน หลงัจำกนั้นพอเร่ิมท ำจนคล่องแลว้ ทุกท่ำนก็ใช้ไฟล์จริงท่ีทุกท่ำนมี 
แลว้ลองมำท ำเร่ืองของ Pivot Table ดู ลองยำ้ยแกนดู ทุกท่ำนก็จะเห็นภำพว่ำ เรำควรใช ้Pivot Table ไหม หรือ
เรำควรจะกลบัไป SUM, IF เขำ้ IF Max เหมือนเดิม หวงัวำ่เรำคงไดน้ ำไปใช ้ 

วนัน้ีผมก็มีบทเรียน วนัน้ีหลำยคนก็คุน้เคยต่อกำรใชบ้ทเรียน Microsoft Word คุน้เคยต่อกำรใชบ้ทเรียน 
Microsoft Excel เรียบร้อยแลว้ ผมก็เช่ือว่ำ กลบับำ้นไว ใชง้ำนคล่อง ตอ้ง Microsoft Office และทุกท่ำนควรใช้ 
Office เหมือนอย่ำงท่ีผมใช้ ถำ้ในโอกำสหน้ำ เรำมีโอกำสไดเ้จอกนัอีก เรำอำจจะ Advance เพิ่มเติมนิดนึงนะ
ครับ วนัน้ีถือว่ำเป็น Basic มำกๆเลยนะครับ ก็คือในกำรใช้เคร่ืองมือทั้งหมดเลย ผมพยำยำม ลด ละ เลิกท่ีเรำ
จ ำเป็นตอ้งมำนัง่เขียนสูตรเอง เรำจะไม่เขียนสูตรกนัต่อไปแลว้นะครับ แต่ว่ำมีบำงงำนเรำอำจจะตอ้งเขียนสูตร
เพิ่มนะครับ ก็ไปลองดู มีลองโหลดไฟลม์ำดู แลว้ในไฟลข์องตวัท่ีเป็น Folder ท่ีผมให้โหลด ผมเขียนสูตรไวใ้ห้
แลว้ เน่ืองจำกว่ำเวลำเรำนอ้ย ในนั้นผมแบ่งเป็น Categories ให้เลยนะครับว่ำ แต่ละสูตร Department อะไร ใคร
เป็น Sale ใครเป็น HR ใครเป็น Marketing ใชสู้ตรอะไร 

วนัน้ีขออนุญำตทวนนะครับ กำรใช ้Excel ท่ีดี ควรยดัเยียดขอ้มูลของ Excel ให้อยู่ในรูปของ Table ซะ
แลว้ก็ท่ีส ำคญั กำรท ำเร่ืองของ flash fill ในกำรแบ่งขอ้มูล หรือกำรดึงขอ้มูล Data เรำจะดีขนำดไหนก็ตำม เรำ
ควร cleansing Data ให้เรียบร้อย มนัถึงจะมำท ำงำนแบบน้ีไดง้่ำยขึ้นนะครับ ไม่แนะน ำให้ Merge Cell บำงคน
ท ำ Table ขำ้งบน มี Merge แคร่ำยกำรกำรแสดงผลกำรขำย จบัมำ A กบั B มำ Merge รวมกนั ซ่ึงเป็นวิธีท่ีผิดมำก
ไม่แนะน ำใหท้ ำ ถำ้ในอนำคตเรำเรียน Advance เรำอำจจะมำเขียนสูตรกนัเพิ่มเติม  
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ครับหลงัจำกท่ีทุกท่ำนได้เรียนไปแลว้ ผมก็หวงัว่ำ ทุกท่ำนคงไดเ้อำส่ิงท่ีเรำได้เรียนวนัน้ีไปทบทวน 
แลว้ก็เอำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน เพื่อสร้ำง Benefit ให้กับตวัเอง จะสังเกตวนัน้ีแบบเรียนไม่ได้ยำกเป็น 
Basic ปกติ ขอแค่เรำเข้ำใจและน ำไปใช้ ก็ขออนุญำตขอบคุณทุกท่ำนท่ีสละเวลำในกำรเรียนคลิปน้ี แล้วก็
สำมำรถท่ีจะฝึกปฏิบติัตำม workshop น้ี เพื่อไปสร้ำงผลกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น ก็ขออนุญำตขอบคุณทุกท่ำนมำก
สวสัดีครับ 
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