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VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) 

VLOOKUP ไมใ่ชส่ตูรทีซ่ับซอ้น แตก็่เป็นไปไดท้ีค่ณุอาจพมิพส์ ิง่ผดิๆ ลงไปโดยไมไ่ดต้ัง้ใจหรอืท าสิง่ผดิพลาดอืน่ๆ ซึง่เป็นผลท าใหส้ตูรของคณุมคีวามผดิพลาด ในหนา้นี ้

คณุจะพบค าแนะน าเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาไวยากรณ์ VLOOKUP หนา้ตอ่มาจะอธบิายถงึเทคนคิในการแกไ้ขปัญหา #N/A ซึง่มักเกดิขึน้บอ่ยๆ เมือ่คณุพยายามคน้หาคา่ที่
ตรงกนัพอด ี

เกดิผลลัพธท์ี ่
ไมค่าดคดิใช่

หรอืไม ่

 คา่นีอ้ยูใ่นคอลมันซ์า้ยสดุของ

ตารางการคน้หาของคณุ

หรอืไม ่หากไมไ่ดอ้ยู่ และไม่

สามารถยา้ยคอลัมนไ์ด ้คณุตอ้งใช ้

วธิอีืน่ เชน่ INDEX และ MATCH 

โปรดจ าไวว้า่ต าแหน่งจรงิของ

คอลัมนใ์นแผน่นัน้ไมใ่ชส่ิง่ส าคัญ 

ถา้ตารางการคน้หาของคณุขึน้ตน้

ทีค่อลัมน ์R และสิน้สดุทีค่อลัมน ์T 

คอลัมน ์R จะเป็นคอลัมนซ์า้ยสดุ  

 รปูแบบของคา่การคน้หาตรงกบั

รปูแบบของคา่ทีต่รงกนัใน

ตารางการคน้หาหรอืไม ่

ขอ้ผดิพลาดมักเกดิขึน้เมือ่มคีา่ใน

คา่เหลา่นีท้ี ่
ไมไ่ดร้ับการจัดรูปแบบอยา่ง

ถกูตอ้ง 

 หากคณุใชข้อ้ความ คณุจ าได้

หรอืไมว่า่ตอ้งใสเ่ครือ่งหมาย

อญัประกาศกอ่นและหลงั

ขอ้ความน ัน้ ถา้คณุพมิพข์อ้ความ

โดยตรง (แทนทีจ่ะใชก้ารอา้งองิ

เซลล ์เชน่ A2) คณุตอ้งใช ้

เครือ่งหมายอัญประกาศ 

 คณุก าลงัใชก้ารอา้งองิ

สมัพทัธ ์(เชน่ A2:G145) 

เมือ่จ าเป็นตอ้งใชก้ารอา้งองิ

สมับรูณ ์(เชน่ 

$A$2:$G$145) หรอืไม ่นี่

เป็นเรือ่งส าคัญเมือ่คณุจะ

คัดลอกสตูร VLOOKUP ไปยัง

เซลลอ์ืน่ ในกรณีนี ้โดยทั่วไป

แลว้คณุจะตอ้งการ “ล็อก” 

ตารางการคน้หาเพือ่ป้องกัน

ไมใ่หเ้กดิผลลัพธท์ีผ่ดิพลาด 

เมือ่ตอ้งการสลับชนดิการอา้งองิ

อยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลอืกชว่งทีค่ณุ

ป้อนส าหรับอารก์วิเมนตน์ี ้แลว้

กด F4 หรอืจะใหด้กีวา่นัน้ ใหใ้ช ้

ชือ่ทีก่ าหนดแทนชว่ง เพราะชือ่

จะใชก้ารอา้งองิเซลลแ์บบ

สัมบรูณ์  

 ตารางการคน้หาของคณุอยู่

บนแผน่งานอืน่หรอืสมดุงาน

อืน่หรอืไม ่ถา้เป็นเชน่นัน้ 

ตารางการคน้หานีถ้กูอา้งองิใน

อารก์วิเมนตน์ีอ้ยา่งถกูตอ้ง

หรอืไม ่ตรวจสอบชือ่แผน่งาน

ใหแ้น่ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้คุณ

สลับไปมาระหว่างแผน่งานตา่งๆ 

ขณะทีค่ณุก าลังสรา้งสตูร 

 คณุชีไ้ปทีค่อลมันท์ ีถ่กูตอ้ง 
ในตารางการคน้หาหรอืไม ่

ในการหาว่าเลขนีค้วรเป็นเลข

อะไร ใหนั้บจ านวนคอลัมนไ์ป

ทางขวาโดยนับจากคอลัมนแ์รก

ในตารางการคน้หาของคณุ นับ

คอลัมนแ์รกเป็น 1   
 

ใหร้ะวังตรงนี ้คณุอาจไม่ไดร้ับ

แจง้ขอ้ผดิพลาดถา้คณุใสผ่ดิไป

หนึง่คอลัมน ์แต ่Excel อาจสง่

ขอ้มลูผดิๆ กลับมา เชน่ จ านวน

ยอดขายเดอืนมนีาคม แทนทีจ่ะ

เป็นเดอืนเมษายน   

 คณุเห็นขอ้ผดิพลาด #REF! 

หรอืไม ่ถา้เป็นเชน่นัน้ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัวเลขที่

คณุระบสุ าหรับอารก์วิเมนตน์ีไ้ม่

มากกวา่จ านวนคอลัมนใ์นตาราง

การคน้หาของคณุ  

 

 คณุใสอ่ารก์วิเมนต ์
สลบักนัหรอืไม ่โปรดจ าไวว้า่ ใหใ้ช ้

FALSE ส าหรับคา่ทีต่รงกันพอด ีเชน่ 

เมือ่คณุคน้หาชือ่เฉพาะหรอืหมายเลข

ผลติภัณฑท์ีเ่ฉพาะเจาะจง ใช ้TRUE 

เพือ่คน้หาคา่ทีใ่กลเ้คยีงกับคา่การ

คน้หาทีส่ดุ หากไมม่คี่าทีต่รงกันพอด ี

เชน่เมือ่คณุก าลังแมปคะแนนการสอบ

กับตารางเกรด หรอืรายไดก้ับตาราง

อัตราภาษี  

 ถา้คณุก าลงัใช ้TRUE คา่ใน

คอลมันแ์รกของตารางการคน้หา

ของคณุไดร้บัการเรยีงล าดบัจาก

นอ้ยไปมาก (ก ถงึ ฮ) หรอืไม ่ ถา้

ไม ่คณุอาจเห็นผลลัพธท์ีไ่มค่าดคดิ 

(ไมจ่ าเป็นตอ้งเรยีงล าดับส าหรับ 

FALSE) 

 ถา้คณุก าลงัใช ้FALSE คณุพบ

ขอ้ผดิพลาด #N/A หรอืไม ่ถา้เป็น

เชน่นัน้ แสดงวา่ Excel ไมพ่บคา่ที่

ตรงกัน ซึง่อาจเป็นเพราะไมม่คีา่นัน้

อยู ่หรอือาจมคีา่นัน้อยู ่แต ่Excel 

ไมไ่ดต้คีวามหมายคา่นัน้ว่าเป็นคา่ที่

ตรงกัน เนือ่งจากปัญหาการ

จัดรปูแบบหรอืปัญหาอืน่ๆ  
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สาเหตขุองขอ้ผดิพลาด #N/A วธิแีกไ้ขปญัหา ตวัอยา่ง  

 รปูแบบตัวเลขของคา่การคน้หาอาจ

ไมต่รงกับรปูแบบของคา่ทีต่รงกัน

ในตารางการคน้หา  

ตรวจสอบวา่รปูแบบตัวเลขนัน้เหมอืนกัน   

แมว้า่ค่าอาจจะดเูหมอืนเป็นตัวเลข แตท่ีจ่รงิ

แลว้ Excel อาจเก็บคา่นัน้เป็นขอ้ความ ตัวเลขที่

เก็บเป็นขอ้ความจะจัดชดิซา้ยแทนทีจ่ะจัดชดิ

ขวาในเซลล ์และโดยทั่วไปจะมสีามเหลีย่มสี

เขยีวขนาดเล็กปรากฏอยูท่ีม่มุซา้ยบนของเซลล ์  

ในตัวอยา่งตอ่ไปนี้ ตารางการคน้หาม ี„2800911 (ขอ้ความ) ขณะทีค่า่ในคา่การคน้หาเป็น 

2800911 (ตัวเลข) ในการแกไ้ขปัญหานี ้ใหเ้ลอืกเซลลท์ีม่สีามเหลีย่มสเีขยีว เมือ่ปุ่ ม

ขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้ ใหค้ลกิปุ่ มนัน้ แลว้คลกิ   

แปลงเป็นตวัเลข  

 

 คอลัมนแ์รกหรอืคา่การคน้หามี

ชอ่งวา่งหัวทา้ยทีไ่มจ่ าเป็น หรอื

ชอ่งวา่งสว่นเกนิระหวา่งค า   

ชอ่งวา่งเหลา่นีม้ักเกดิขึน้เมือ่คณุน าขอ้มลูจาก

ฐานขอ้มลูหรอืแหลง่ขอ้มลูภายนอกอืน่ๆ เขา้มา

ใน Excel   

คณุสามารถเอาชอ่งวา่งเหลา่นีอ้อกดว้ยตนเอง 

หรอืใชค้ณุลักษณะคน้หาและแทนทีเ่พือ่เอา

ชอ่งวา่งออก นอกจากนีค้ณุยังสามารถใช ้

ฟังกช์นั TRIM ซึง่จะเอาชอ่งวา่งสว่นเกนิออก

จากขอ้ความ ยกเวน้ชอ่งวา่งเดีย่วระหวา่งค า  

ในตารางการคน้หา มชีอ่งว่างสว่นเกนิกอ่นชือ่หนา้ในคอลัมน ์A ในการน าชอ่งวา่งเหลา่นี้
ออก ใหแ้ทรกคอลัมนช์ัว่คราวถัดจากคอลัมน ์A พมิพ ์=TRIM(A2) ในเซลล ์B2 แลว้กด 
ENTER เพือ่เอาชอ่งวา่งออก จากนัน้ คัดลอกสตูรไปยังเซลลท์ีเ่หลอืในคอลัมน ์B 

 
หลังจากเอาชอ่งวา่งออกแลว้ ใหว้างขอ้มลูที ่“สะอาด” จากคอลัมน ์B แทนทีข่อ้มลูใน 
คอลัมน ์A โดยใหคั้ดลอกคา่ ไมใ่ชคั่ดลอกสตูรทีอ่ยูภ่ายใน สดุทา้ย ใหล้บคอลัมน ์B 

เนือ่งจากไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้กีตอ่ไป  

 คอลัมนแ์รกหรอืคา่การคน้หามี

อักขระขึน้บรรทัดใหม ่อักขระเลือ่น

บรรทัด ชอ่งวา่งไม่แยก หรอือักขระ

พเิศษอืน่ๆ ทีฝั่งอยูใ่นขอ้ความ   

ในบางครัง้มอีักขระเหลา่นีเ้ขา้มาเมือ่คณุคัดลอก
หรอืน าเขา้ขอ้มลูจากเว็บหรอืแหล่งขอ้มลู
ภายนอกมายัง Excel 

TRIM ใชไ้มไ่ดก้ับกรณีนี ้อยา่งนอ้ยก็ใชเ้พยีง

อยา่งเดยีวไมไ่ด ้แตค่ณุสามารถใช ้CLEAN หรอื 

SUBSTITUTE หรอืฟังกช์นัทัง้สองประกอบกัน 

เพือ่เอาอักขระเหลา่นัน้ออก   

ในตัวอยา่งตอ่ไปนี้ SUBSTITUTE จะแทนทีอ่กัขระ CHAR(160) ซึง่เป็นอักขระทีผ่ดิ ดว้ย

ชอ่งวา่ง โดย CLEAN จะเอาอักขระทีพ่มิพไ์มไ่ดอ้อก และ TRIM จะเอาชอ่งวา่งสว่นเกนิ

ออก ถา้ม ี 

=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2,CHAR(160)," "))) 

หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับฟังกช์นัใดๆ ทีก่ลา่วถงึในทีน่ี ้ใหเ้ปิด Excel กด F1 

แลว้คน้หาชือ่ฟังกช์นัใน วธิใีช ้ 

สถานการณ์ 1: Excel สง่กลบัขอ้ผดิพลาด #N/A ในเซลล ์อยา่งไรก็ตาม คณุไม่แน่ใจวา่เป็นเพราะเหตใุด เนือ่งจากดเูหมอืนวา่มคีา่ทีต่รงกนัอยูใ่นคอลมันซ์า้ยสดุในตาราง

การคน้หาของคณุ 
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สถานการณ์ 2: Excel สง่กลบัขอ้ผดิพลาด #N/A ในเซลลเ์นือ่งจากไมม่คีา่ทีต่รงกนัพอดอียู่ในคอลมันแ์รกของตารางการคน้หา  

สาเหตขุองขอ้ผดิพลาด #N/A วธิแีกไ้ขปญัหา ตวัอยา่ง 

 คา่การคน้หาไมม่อียูใ่นคอลัมนซ์า้ย

สดุของตารางการคน้หา  
คณุสามารถแทนทีข่อ้ผดิพลาด #N/A 

ดว้ยขอ้ความทีเ่ป็นประโยชนไ์ด ้หาก

ตอ้งการ  

นอกจากนี ้คณุสามารถแสดงเซลลท์ีว่า่ง

เปลา่หรอืเลขศนูย ์เพือ่ใหค้ณุสามารถหา

ผลรวมคอลัมนข์องตัวเลขไดส้ าเร็จ 

(ขอ้ผดิพลาด #N/A จะป้องกันไมใ่หค้ณุ

ใชผ้ลลัพธ ์VLOOKUP ในสตูรอืน่ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง) 

ใน Excel 2003 หรอืรุน่ทีใ่หมก่วา่ คณุสามารถใชฟั้งกช์นั IF, ISNA และ VLOOKUP 

ประกอบกัน เพือ่แสดงขอ้ความแทนทีจ่ะเป็นขอ้ผดิพลาด #N/A ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถใช ้

สตูรดังนี:้ 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4, เพจ!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "ไมม่เีพจอยู"่, 

VLOOKUP(A4, เพจ!$A$2:$C$34,2, FALSE)) 

 

ใชส้ตูรทีค่ลา้ยคลงึกันเพือ่แสดงเซลลท์ีว่า่งเปล่า หรอืเพือ่แสดงเลขศูนยใ์นเซลล:์ 

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4, เพจ!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "", VLOOKUP(A4, 

เพจ!$A$2:$C$34,2, FALSE)) 

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4, เพจ!$A$2:$C$34,2, FALSE)), "0", VLOOKUP(A4, 

เพจ!$A$2:$C$34,2, FALSE)) 

ใน Excel 2007 หรอืรุน่ทีใ่หมก่วา่ คณุสามารถใชฟั้งกช์นั IFERROR: 

 =IFERROR(VLOOKUP(A4, เพจ!$A$2:$C$34,2, FALSE), "ไมม่เีพจอยู"่)  
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