
หนวยที่ 4 การคํานวณโดยใชสูตรและวางฟงกชัน 

หัวขอเร่ืองและงาน 
การคํานวณโดยการพิมพสมการทางคณิตศาสตร การคํานวณโดยการใชสูตรสําเร็จจาก

การแทรกฟงกชัน การคํานวณและการวิเคราะหขอมูล  

สาระสําคัญ 
การคํานวณโดยการพิมพสมการทางคณิตศาสตร ตองพิมพเคร่ืองหมายเทากับกอนเสมอ 

แลวจึงตามดวยลักษณะของสมการบรรทัดเดียว ซ่ึงจะตองมีการอางอิงเซลลใหถูกตอง ถาเปนการ
คํานวณโดยการใชสูตรสําเร็จจากการแทรกฟงกชัน ก็ตองรูจักประเภทฟงกชันท่ีจะแทรก และการ
เตรียมขอมูลที่ตองนํามาใชกับสูตร สวนการคํานวณและการวิเคราะหขอมูล ไดแก การคัดลอกสูตร 
การแทรกฟงกชันประเภทตาง ๆ โดยละเอียด 

จุดประสงคการสอน 

จุดประสงคทั่วไป 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการพิมพสูตรสมการทางคณิตศาสตร  
2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการใชสูตรสําเร็จจากการแทรกฟงกชัน  
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการคํานวณ  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   

1. สามารถอธิบายและพมิพสูตรสมการทางคณิตศาสตร ได 
2. สามารถอธิบายและใชสูตรสําเร็จจากการแทรกฟงกชันได 
3. สามารถอธิบายและประยกุตใชสูตรหรือแทรกฟงกชันในการวิเคราะหขอมูลได 

 

เน้ือหาห 
โปรแกรม  Excel 2007 เปนหนึ่งในโปรแกรมท่ีมีความสามารถสูงในเร่ืองการคํานวณ

และการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย เพราะใชงานและทําความเขาใจ
ไมยากจนเกินไปนัก ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดเปนหัวขอ ดังตอไปนี ้

1. การคํานวณโดยใชการพิมพสูตรทางคณิตศาสตร 
การคํานวณโดยการพิมพสมการทางคณิตศาสตรนั้น ตองมีการเรียนรูถึงหลักการและ

การนําไปใช ดังนี้  
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1.1 หลักการพิมพสูตรทางคณิตศาสตรในเซลล 
ในการพิมพสูตรสมการทางคณิตศาสตรแบบบรรทัดเดียวนั้น มีหลักการดังตอไปนี้ 
1.1.1 เคร่ืองหมายสถานะของสูตร 

ใหพิมพเคร่ืองหมายเทากับ (=) หรือคลิกเคร่ืองหมายเทากับบนแถบสูตร จะ
มีแผนกรอกขอมูลใหมา โดยโปรแกรม Excel จะรูทันทีวากําลังทํางานอยูในสถานะสูตร  

   
รูปท่ี 4-1 การพิมพ = ลงไปโดยตรงในเซลล และการคลิก = ท่ีแถบสูตร 

 
1.1.2 ตัวเลขและการอางอิงเซลล 

เม่ือพิมพ = แลว ก็เปนการพิมพสมการทางคณิตศาสตรบรรทัดเดียว ซ่ึงจะ
ใชตัวเลขหรือเซลลมาพิมพก็ได ถาเปนตัวเลข Excel จะถือวาเปนคาคงท่ี แตถาเปนเซลล จะข้ึนอยู
กับการอางอิงเซลล โดยการพิมพช่ือเซลลลงไปโดยตรง หรือใชเมาสคลิกเลือกเซลลท่ีอางอิงนั้นก็
ได เชน =1/2 หรือ =6*B3 หรือ =A4+B4 เปนตน  

1.1.3 เคร่ืองหมายการคํานวณและเปรียบเทียบ 
เปนการคํานวณโดยใชเคร่ืองหมาย บวก (+) ลบ (-) คูณ (*) หาร (/) เลขยก

กําลัง (^) เปอรเซ็นต (%) และใชเคร่ืองหมายวงเล็บ () แตเราไมสามารถท่ีจะใสสัญลักษณทาง
คณิ ต ศ า ส ต ร ท่ี ซั บ ซ อ น  เ ช น   (Square root) ลงในสูตรของ Excel ได ดังนั้นจึงตองมี

การนําฟงกชันมาชวยทํางาน ตัวอยาง  จะเขียนเปน SQRT (7) แทน เปนตน ซ่ึงการคํานวณจาก
เคร่ืองหมายคํานวณน้ี จะมีลําดับงานการคํานวณกอนหลัง ดังตาราง 

7

ตารางท่ี 4-1 ลําดับงานการคํานวณสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel 

ลําดับท่ี เคร่ืองหมาย คําอาน 

1 ( ) วงเล็บ 

2 % เปอรเซ็นต 

3 ^ ยกกําลัง 

4 * และ / คูณ  และ  หาร 

5 +  และ - บวก  และ  ลบ 
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ตารางท่ี 4-2 เคร่ืองหมายในการเปรียบเทียบในการคํานวณสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel 

เคร่ืองหมาย คําอาน ตัวอยาง 

= เทากับ =A1=250 หรือ =A1>=250  

> มากกวา 

< นอยกวา 

>= มากกวาหรือเทากับ 

<= นอยกวาหรือเทากับ 

<> ไมเทากับ 

ถาคาเปนจริงหรือถูก จะได
ผลลัพธ เปน TRUE แตถาคา

เปนจริงหรือเท็จ จะได
ผลลัพธ เปน FALSE 

 
1.2 หลักการพิมพสูตรสําเร็จหรือฟงกชันในเซลล 

ในการพิมพสูตรสําเร็จหรือฟงกชันแบบบรรทัดเดียวนั้น มีหลักการดังตอไปนี้ 
1.2.1 เคร่ืองหมายสถานะของสูตร 

ใหพิมพเคร่ืองหมายเทากับ (=) หรือคลิกเคร่ืองหมายเทากับบนแถบสูตร จะ
มีแผนกรอกขอมูลใหมา โดยโปรแกรม Excel จะรูทันทีวาขณะน้ีกําลังทํางานอยูในสถานะสูตร  

1.2.2 ชื่อสูตรสําเร็จหรือฟงกชัน 
ใหพิมพช่ือสูตรสําเร็จหรือฟงกชันท่ีรูจักตอจากเคร่ืองหมายเทากับ (=) 

ไดแก SUM AVERAGE COUNT MAX MIN ฯลฯ  
1.2.3 การอางอิงเซลล 

หลังจากพิมพช่ือสูตรสําเร็จหรือฟงกชัน จะเปนวงเล็บท่ีเปนขอมูลการ
อางอิงเซลล โดยใชเคร่ืองหมายโคลอน (:) ค่ันระหวางเซลล เปนขอมูลตอเนื่องจากเซลลหนึ่งถึงอีก
เซลลหนึ่ง และใชเคร่ืองหมายจุลภาคหรือคอมมา (,) เปนขอมูลเวนชวงระยะไปอีกเซลลหนึ่งหรือ
อีกกลุมเซลลหนึ่ง โดยการพิมพช่ือเซลลลงไปโดยตรง หรือใชเมาสคลิกเลือกเซลลท่ีอางอิงนั้นก็ได 
ถาเปนกลุมเซลล การอางอิงเซลลติดตอกันใหใชเมาสลาก แตถาเปนเซลลหรือกลุมเซลลเวนชวง
ระยะกัน ใหใช Ctrl + เมาสคลิกหรือลาก ตามแตกรณี เชน =SUM (A1:A4, A6) เปนตน  

 
รูปท่ี 4-2 การพิมพ = สูตรและขอมูลลงไปโดยตรงในเซลล  
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แตถาเปนการคลิก = ท่ีแถบสูตรแลว จะมีแผนขอมูลมาใหเรากรอกหรือใช

เมาสคลิกเลือกเซลลก็ได ในชองจํานวนชุดท่ี1 และ2 (ถามี) แผนนี้สามารถยายได ในกรณีท่ีแผนบัง
ขอมูลดิบอยู โดยนําเมาสไปลากยายออกมา หรือสามารถที่จะยอแผนใหเหลือแตชองท่ีจะกรอก
ขอมูลก็ได โดยใหคลิกท่ีรูป  ทายชองนั้น และคลิกท่ีรูป  ทายชองนั้นอีกคร้ัง เพื่อเปดแบบ
เต็มแผนข้ึนมาใหม  

 
รูปท่ี 4-3 การคลิก = ท่ีแถบสูตรและพิมพขอมูลลงไปในแผนกรอกขอมูล 

 

 
รูปท่ี 4-4 การยอแผนกรอกขอมูล ใหเหลือเพียงชองกรอกขอมูลท่ีตองการ 

2. การคํานวณโดยใชสูตรสําเร็จจากแทรกฟงกชัน  
การคํานวณโดยการใชสูตรสําเร็จจากการแทรกฟงกชันนี้ เปนท่ีรวบรวมสูตรหรือ

ฟงกชันประเภทตาง ๆ  ไดแก การเงิน วันและเวลา คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ ทางสถิติ การคนหา
และการอางอิง ฐานขอมูล ขอความ ตรรกศาสตร ขอมูล เปนตน ดังนั้น การใชประโยชนจากการ
แทรกฟงกชันของโปรแกรม Excel นั้นมีอยูอยางมากมายมหาศาล แตส่ิงสําคัญยิ่งในการใช
ประโยชนจากเคร่ืองมือนี้ก็คือ ความรูและความเขาใจในการใชสูตรประเภทตาง ๆ ท่ีตองไดรับ
การศึกษามาในแตละสาขาวิชา ซ่ึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งในการนําไปใชกรอกขอมูลหรือสราง
ตารางคํานวณไดถูกตองและตรงกับการนําไปใชในสูตรหรือฟงกชันนั้น ๆ โดยจะกลาวถึงหลักการ
ในการใชสูตรหรือฟงกชัน ดังตอไปนี้  

2.1 การใชฟงกชันผลรวมอัตโนมัติ 
เม่ือมีตัวเลขหรือขอมูลท่ีตองการหาผลรวมอยางรวดเร็ว ซ่ึงในตารางขอมูล

โดยทั่วไป มักจะใชกันเปนประจํา โปรแกรม Excel จึงไดสรางเคร่ืองมือใหใชงานไดอยางสะดวก
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รูปท่ี 4-5  การใชฟงกชันผลรวมอัตโนมัต ิ

 
2.2 การใชฟงกชันท่ีถูกใชเร็ว ๆ นี้ 

ในการใชสูตรหรือฟงกชันท่ีไดถูกใชเม่ือเร็ว ๆ นี้ จะเก็บประวัติไว 10 สูตร ใหเรา
นํากลับมาใชอยางรวดเร็ว โดยไมตองเสียเวลาไปคนหาสูตรใหมอีก ซ่ึงมีการใชอยู 2 วิธี คือเรียกใช
ท่ีแถบสูตร กับท่ีวางฟงกชัน ในหัวขอนี้จะกลาวถึงท่ีแถบสูตรเทานั้น สวนหัวขอถัดไปเปนการ
เรียกใชสูตรหรือวางฟงกชัน ดังข้ันตอนตอไปนี้ 

 
2.2.1 เรียกรายการสูตรท่ีถูกใชเร็ว ๆ นี้ 

ใหคลิกเคร่ืองหมายเทากับ (=) บนแถบสูตร จะมีแผนกรอกขอมูลใหมา และ
ท่ีชองอางอิงตําแหนงเซลลไดเปล่ียนเปนช่ือสูตรแลว ซ่ึงจะมีรายช่ือสูตรท้ัง 10 สูตรอยูในรายการ
ซอนนี้  

 
รูปท่ี 4-6  ลักษณะคร้ังแรกเมื่อคลิกเคร่ืองหมายเทากับ (=) บนแถบสูตร 
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2.2.2 เปดเลือกสูตรท่ีตองการใช 
ใหคลิกท่ีหัวลูกศรดํา ๆ หลังช่ือสูตรท่ีเกิดข้ึน จะเปนการเปดรายการสูตรท่ี

ถูกใชเม่ือเร็ว ๆ นี้ 10 สูตร และฟงกชันเพิ่มเติม... ใหคลิกเลือกสูตรท่ีตองการ จะมีแผนกรอกขอมูล
ท่ีไดนําเซลลขอมูลเขาไปแลว หากตองการเปล่ียนแปลงขอมูลก็ใหลบขอมูลเดิม และคลิกเลือก
เซลลใหมท่ีตองการ แลวคลิกปุมตกลง  

 
รูปท่ี 4-7  รายการช่ือสูตรหรือฟงกชันที่ถูกใชเม่ือเร็ว ๆ นี ้10 สูตร และฟงกชันเพิ่มเติม... 

 

 
รูปท่ี 4-8  เม่ือคลิกเลือกสูตรหาคาเฉล่ีย (AVERAGE) จะมีแผนกรอกขอมูลเซลลใหเลย 

 
แตถาคลิกเลือกรายการฟงกชันเพิ่มเติม... จะแสดงแผนกลองโตตอบวาง

ฟงกชันข้ึนมาใหเลือกประเภท และสูตรหรือฟงกชันที่ตองการ ดังรูป 
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รูปท่ี 4-9  กลองโตตอบแทรกฟงกชันถูกเปดข้ึนมา เม่ือคลิกเลือกแทรกฟงกชันหรือฟงกชันเพิ่มเติม  

 
2.3 การใชฟงกชันประเภทตาง ๆ 

ในการเรียกใชสูตรหรือฟงกชันท้ังหมด ใหคลิกคําส่ังแทรกฟงกชันหรือฟงกชัน
เพิ่มเติมของกลุมคําส่ังไลบรารีฟงกชันในแท็บสูตร จะแสดงกลองโตตอบแทรกฟงกชันข้ึนมาให
เลือกประเภทท่ีตองการทางบน แลวจึงเลือกสูตรหรือฟงกชันที่ตองการทางดานลาง เชน ตองการหา
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวอยาง ตองเลือกประเภททางสถิติ และเลือกฟงกชันช่ือ STDEV 
เปนตน  

 
รูปท่ี 4-10  คลิกเลือกประเภท และช่ือฟงกชันที่ตองการ  
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เสร็จแลวคลิกตกลง จะเปดแผนกรอกขอมูลท่ีมีการนําคาเซลลมากรอกใหเรียบรอย
แลว หากตองการแกไขก็ใหลบและคลิกเลือกเซลลใหมเขามาแทนท่ี แลวจึงคลิกตอบตกลง  

 
รูปท่ี 4-11  เม่ือคลิกเลือกช่ือสูตรหรือฟงกชัน STDEV จะมีแผนกรอกขอมูลเซลลใหเลย 

3. การคํานวณและวิเคราะหขอมูลข้ันสูง  
การคํานวณโดยการใชสูตรหรือฟงกชันไมวาจะเกิดจากการพิมพเองหรือมีการวาง

ฟงกชันก็ตาม ควรไดทําความเขาใจถึงหลักการการนําสูตรหรือฟงกชันไปใชในการคํานวณ         
ดังตอไปนี้ 

3.1 การคัดลอกสูตร 
การคํานวณในตําแหนงเซลลอ่ืน ๆ แตมีการใชสูตรเดียวกัน จําเปนท่ีตองคัดลอกสูตรท่ี

ทําแลวนําไปใช แตการคัดลอกอาจมีปญหาบางประการเกิดข้ึนได ดังนั้นควรตองทําความ  เขาใจ
เกี่ยวกับการคัดลอกสูตร การอางอิงเซลล ผลลัพธขอความแปลก ๆ ดังตอไปนี้ 

3.1.1 การคัดลอกสูตรและการอางอิงเซลล 
เม่ือเราคํานวณโดยการพิมพสูตรหรือการใชฟงกชันเสร็จเรียบรอยแลว ก็ให

คัดลอกไปวางไวในเซลลอ่ืน ๆ ไดโดยใชการคัดลอกและวางจากเมนหูรือเคร่ืองมือตามท่ีไดอธิบาย
ไปแลว หรือใหใชตวัเติมอัตโนมัติลากไป ในกรณีท่ีขอมูลอยูในแนวแถวและคอลัมนเดียวกนั ดังนี้ 

3.1.1.1 การคัดลอกโดยใชตัวเติมอัตโนมัติ ในกรณีท่ีขอมูลในตารางท่ี
ตองการคัดลอกสูตรอยูในแนวแถวและคอลัมนเดียวกัน ก็สามารถใชตัวเติมอัตโนมัติลากไปได
ตลอด ซ่ึงเซลลท่ีถูกวางในลําดับตอ ๆ ไปนั้น จะมีการอางอิงในสูตรเปล่ียนแปลงตามไปดวย ตาม
ลักษณะของแถวและคอลัมน เชน การคัดลอกสูตรหาเงินภาษีของแตละคน จากตําแหนงเซลล F3 
ใชสูตร =10%*E3 เม่ือคัดลอกโดยลากตัวเติมอัตโนมัติลงมาตามแนวคอลัมนของ F ในแตละแถว 
การอางอิงเซลลในสูตรจะเปล่ียนไปตามแถวนั้น ๆ คือท่ี F4 จะเปนสูตร =10%*E4 โดยที่คอลัมน
ไมไดถูกเปล่ียน เพราะลากลงมาในคอลัมนเดียวกัน หากแถวใดไมมีขอมูลเลย ก็จะไดผลลัพธเปน 0 
หรือ - 
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รูปท่ี 4-12  การใชสูตรผลคูณท่ีตําแหนงเซลล F3 

 

 
รูปท่ี 4-13  การคัดลอกโดยลากตัวเติมอัตโนมัติลงมาตามแนวคอลัมนของ F  

 
และในการคัดลอกตามแนวแถว เชน การคัดลอกสูตรรวมเงินเดือนท่ี

ตําแหนงเซลล E8 ใชสูตรผลรวมอัตโนมัติ คือ =SUM (E3:E7) เม่ือคัดลอกโดยลากตัวเติมอัตโนมัติ
ตามแนวแถวท่ี 8 ไปทางขวา (คอลัมน) การอางอิงเซลลในสูตรจะเปล่ียนไปตามคอลัมนนั้น ๆ คือท่ี 
F8 จะเปนสูตร =SUM (F3:F7) โดยท่ีแถวไมไดถูกเปล่ียน เพราะลากไปตามแนวแถวเดียวกัน  
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รูปท่ี 4-14  การคัดลอกโดยลากตัวเติมอัตโนมัติไปตามแนวแถวท่ี 8  

 

3.1.1.2 การคัดลอกโดยใช เมนู เคร่ืองมือ และเมาสลาก เปนการคัดลอกไป
ใชในตําแหนงเซลลท่ีไมอยูในแถวและคอลัมนเดียวกัน หรืออยูแตเปนการอางอิงไมเหมือนกัน จาก
ตัวอยางเชน การหาผลรวมท่ีเซลล C6 ใชสูตรผลรวม =SUM (D6,E6) แลวคัดลอกมาวางท่ีตําแหนง
เซลล G6 จะไดสูตรผลรวม =SUM (H6,I6) ซ่ึงเปนการอางอิงเล่ือนลําดับคอลัมนไปตามตนฉบับท่ีมี 
2 เซลล แตในขอมูลตําแหนงวางมีขอมูลถึง 3 เซลล จึงไดสูตรและผลลัพธไมถูกตอง ตองแกไขสูตร
ใหมใหเปน =SUM (H6:J6) ดังนั้นการคัดลอกมาวางในตําแหนงอ่ืน ๆ ตองระวังวาเซลลตนฉบับ
ของสูตรกับเซลลปลายทางนั้นมีความสอดคลองเหมือนกันหรือไม ถาไมเหมือนกันตองแกไขการ
อางอิงใหถูกตองดวย  

 
รูปท่ี 4-15  การคัดลอกเซลล C6 จะไปวางที่เซลล G6  
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รูปท่ี 4-16  เม่ือมาวางท่ีเซลล G6 จะไดสูตรอางอิงท่ีไมตรงกับขอมูลตารางตองแกไขสูตรใหถูกตอง  

 
3.1.1.3 การคัดลอกโดยมีเซลลอางอิงคงท่ี ในกรณีนี้จะแตกตางกัน โดยที่มี

บางเซลลหรือหลายเซลลท่ีนํามาใชอางอิงในสูตรเปนเซลลท่ีอยูคงท่ีไมปรับเปล่ียนไปตามแถวและ
คอลัมน หากเราคัดลอกไปอาจไดเซลลท่ีมีคาอ่ืนหรือเซลลวาง คือ 0 เปนขอมูลลงไปแทนคา ซ่ึงจะ
เกิดผลลัพธท่ีผิดได ดังเชน การหาคารอยละของผูลงทะเบียนสมัครงานแตละสจจ. ท่ีเซลล B6 
=100*C6/C5 นั้น เม่ือลากตัวเติมอัตโนมัติลงมา เชนท่ี B7 จะไดสูตรเปล่ียนลําดับตามเปน = 
100*C7/C6 เม่ือพิจารณาแลวพบวา ท่ีเซลลเศษ (C7) นั้นถูกตอง แตท่ีเซลลสวน(C6) ผิดไป เพราะ
เปนเซลลของสจจ.เชียงใหม ไมใชของผลรวมศูนยภาคเหนือ จึงไดผลลัพธท่ีไมถูกตองเลย 

  
รูปท่ี 4-17  การคัดลอกท่ีเซลลตัวหารอางอิงไมถูกตอง  

 
 ดังนั้น เราตองรูจักวิธีการแกไขใหเซลลบางเซลลหรือหลายเซลลอยูคงท่ี 

ซ่ึงมีวิธีการคือการใสเคร่ืองหมาย $ นําหนาแถวและ/หรือคอลัมนท่ีตองการใหคงท่ี ตัวอยางเชน
เซลลท่ีมีคาปกติหรือการอางอิงแบบสัมพันธท่ี C5 เราสามารถเปล่ียนรูปแบบเซลลใหคงท่ีได 3 ทาง
ดวยกัน คือ 
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1) อางอิงแบบผสม คือ แถวคงท่ี ใหใสท่ีหนาแถว เชน C$5 เปนตน 
2) อางอิงแบบผสม คือ คอลัมนคงท่ี ใหใสท่ีหนาคอลัมน เชน $C5 เปนตน 
3) อางอิงแบบสัมบูรณ คือแถวและคอลัมนคงท่ี ใหใสท่ีหนาแถวและ

คอลัมน เชน $C$5 เปนตน 
จากตัวอยาง เราตองแกไขท่ีเซลลตนฉบับ B6 =100*C6/C5 เปล่ียนเปน B6 

=100*C6/C$5 ใหถูกตองเสียกอน แลวจึงคัดลอกลงมาได  

 
รูปท่ี 4-18  การคัดลอกท่ีไดเปล่ียนเซลลตัวหารจาก C5 เปนเซลลแถวคงท่ี C$5 แลว 

 
3.1.1.4 การอางอิงเซลลในแผนงานและสมุดงานอ่ืน ในกรณีท่ีมีการใชสูตร 

และจําเปนท่ีตองใชการอางอิงเซลลในสูตรท่ีมาจากแผนงานอ่ืนหรือสมุดงานอ่ืนนั้น ก็สามารถทํา
ไดเหมือนปกติ โดยเปดสมุดงานและ/หรือแผนงานอ่ืนแลวไปคลิกท่ีเซลลเปาหมายท่ีตองการ 
โปรแกรมก็จะนํามากรอกขอมูลใหเราเอง  

 

 
รูปท่ี 4-19  การคัดลอกขามแผนงานและสมุดงาน เม่ือการอางอิงเซลลไมถูกตอง 
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3.1.1.5 การวางแบบเชื่อมโยง นอกจากการใชการพิมพอางอิงเซลลในสูตร
ตามท่ีกลาวมาแลว เรายังสามารถใชการวางแบบพิเศษ คือ การวางแบบเช่ือมโยง ซ่ึงเปนการอางอิง
เซลลอีกวิธีหนึ่ง ท่ีทําไดท้ังในแผนงานหรือสมุดงานเดียวกัน และวางในแผนงานอ่ืนหรือสมุดงาน
อ่ืน โดยเปดสมุดงานและ/หรือแผนงานท่ีเกี่ยวของ แลวไปคลิกเลือกเซลลตนทางท่ีตองการ แลวใช
คําส่ังคัดลอก จากน้ันใหคลิกเปดหนาตางสมุดงานและแผนงานท่ีตองการ เลือกเซลลเปาหมาย แลว 
ใชคําส่ังวางแบบพิเศษ... คลิกปุมวางการเชื่อมโยง ไมวาเซลลตนทางจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
เซลลเปาหมายก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดวย เชน การคัดลอกสูตรผลรวมจากสมุดงาน Book1 ไปท่ี
สมุดงาน Book2 ดังรูป 

 

  
รูปท่ี 4-20  การคัดลอกสูตรและวางแบบเช่ือมโยงในการอางอิงเซลลในสูตรไปอีกสมุดงานอ่ืน 

 
3.1.2 ผลลัพธขอความแปลก ๆ  

การทํางานในโปรแกรม Excel มักอาจเกิดผลลัพธท่ีไมไดคาดคิดอยูเสมอ 
โดยผลลัพธนี้ จะเปนขอความแปลก ๆ ท่ีเราอาจไมเขาใจได ซ่ึงสามารถสรุปได ดังตาราง 
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ตารางท่ี 4-3 ขอความแปลก ๆ เกี่ยวกับผลลัพธของสูตรในโปรแกรม Excel 2007 

สาเหตุท่ีเกิด ผลลัพธท่ีเกิด แนวทางการแกไข 

##### จะเกิดข้ึนเม่ือตัวเลขในเซลลยาวกวา
ขนาดกวางของเซลล                                

แกไขไดโดยการขยายขนาดความ
กวางของเซลล                                         

#VALUE จะเกิดเม่ือเราใชสูตรผิดหลักไวยากรณ
ของสูตรเชนนําตัวเลขไปบวกกับ
ตัวอักษรเปนตน 

แกไขไดโดยการสํารวจดูวาประเภท
ของขอมูลถูกตองตามหลัก
คณิตศาสตรหรือไม 

#DIV/0! จะเกิดเม่ือเราใช  0 เปนตัวหารเชน 
10/0 ซ่ึงทําไมไดโดยเด็ดขาด  

แกไขโดยใชตวัเลขอ่ืน ๆ  เปนตัวหาร
แทน 

#NAME? จะเกิดเม่ือในสูตรมีขอความท่ี  Excel 
ไมสามารถบอกไดวาคืออะไร เชน 
A21+ วัสดุโดยท่ีคําวา วัสดุ ไมได
เกี่ยวของอะไรเลยในแผนงานน้ัน 

แกไขโดยการตรวจสอบสูตรดูวามี
ขอความอะไรแปลกปลอมเขาไป
หรือไม 

#N/A จะเกิดข้ึนเม่ือโปรแกรมไมสามารถ
คนหาตําแหนงอางอิงเซลลท่ีใชในสูตร
ได  มักพบเมื่ออางอิงเซลลขามแผน
งานหรือขามสมุดงาน                    

แกไขโดยการตรวจสอบวาประเภท
ตัวแปรของฟงกชันคืออะไร แลว
เปล่ียนใหถูกตอง 

#REF! จะเกิดข้ึนเม่ือโปรแกรมไมสามารถ
คนหาตําแหนงอางอิงเซลลท่ีใชในสูตร
ได  มักพบเมื่ออางอิงเซลลขามแผน
งานหรือขามสมุดงาน                    

แกไขโดยการตรวจสอบตําแหนง
อางอิงเซลลท่ีอาจจะหายไป 

#NULL! 

 
 

จะเกิดข้ึนเม่ือเรากําหนดพื้นท่ีเซลล
สองเซลลท่ีไมไดมีสวนใดตอกัน  แต
ลืมแบงแยกดวยเคร่ืองหมายค่ัน  (,) 
เชน SUM (A1:B2, C2:D5) เขียนผิด
เปนSUM (A1:B2 C2:D5) เปนตน 

แกไขโดยการใสเคร่ืองหมายค่ันให
ถูกตอง 
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3.2 การคํานวณโดยใชฟงกชันพื้นฐาน 
ฟงกชันเปนส่ิงท่ีจะชวยใหเราสามารถสรางสูตรไดงายข้ึน  ดังนั้นเราจึงควรทํา

ความรูจักและทําความเขาใจกับฟงกชันพื้นฐานท่ีใชกันอยูเปนประจํา จากตัวอยางท่ีผาน ๆ  มา  เรา
จะสังเกตเห็นวาฟงกชันมีสวนประกอบ ดังนี้ 

FUNCTION (ตัวแปร 1, ตัวแปร2,…,ตัวแปร n) 

ตารางท่ี 4-4 ฟงกชันพื้นฐานท่ีใชกันอยูเปนประจํา ใน Excel 2007 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบของฟงกชัน การนําไปใช 

SUM SUM (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี 2...)  ใชในการหาผลรวมของขอมูล                

AVERAGE AVERAGE (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…) ใชหาคาเฉล่ีย                                           

COUNT COUNT (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…) ใชนับจํานวนขอมูล                                 

DATE DATE (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…) แปลงคา  ป, เดือน, วัน ใหกลายเปน 
ตัวเลขท่ี  Excel สามารถนําไปคํานวณ
ได  

IF IF (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…) ใชตรวจสอบเง่ือนไขท่ีกําหนด                

MAX MAX (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี…2) ใชคนหาขอมูลท่ีมีคามากท่ีสุด                

MIN MIN (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…) ใชคนหาขอมูลท่ีมีคานอยท่ีสุด                

ABS ABS (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…) ใชในการหาคาสัมบูรณ (เลขท่ีไมมี
เคร่ืองหมายลบ) ของตัวเลข เชน ABS 
(-1) เทากับ 1 และ ABS (1) เทากับ 1 

ROUND ROUND (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…) ใชปดเศษเลขทศนิยมโดยวธีิท่ีนิยม
กันคือ    ถานอยกวา  .5  ใหปดลง  
นอกนั้นใหปดข้ึน  ดังนั้น  5.5 ก็จะถูก
ปดเปน 6 

FLOOR FLOOR (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…)  ใชปดเศษเลขทศนิยมท้ิง                          

RANK RANK (จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…) ใชในการหาลําดับขอมูลวาขอมูลท่ีเรา
มีอยูในลําดับท่ีเทาใด 

HYPERLINK HYPERLINK (

 

จํานวนท่ี1, จํานวนท่ี2…)  ใชในการสรางการเช่ือมโยงไปยัง
เอกสารอ่ืน 
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ตัวอยางการใชฟงกชันพ้ืนฐานและข้ันสูงในการคิดระดับคะแนนของวิชา
คอมพิวเตอร ซ่ึงมีสูตรท่ีใชคือ SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN และ IF  
 

ตารางท่ี 4-5 สัดสวนการประเมินผลวิชาคอมพิวเตอร 
 คะแนนเต็ม % รายการ 
 

คะแนนยอย Windows 300 30 
 

คะแนนยอย Word 300 20  
คะแนนยอย Excel 200 20  

 จิตพิสัย 100 10 
 ประเมินความรอบรู 200 20 
 

ตารางท่ี 4-6 การพิมพสูตรหรือฟงกชันที่ใชในการประเมินผลวิชาคอมพิวเตอร 

รายการ สูตรหรือฟงกชัน รูปแบบการพมิพท่ีเซลลตนแบบ 

แปลงคะแนนยอย Windows เปน % รอยละ =F$4*(C5+D5+E5)/(C$4+D$4+E$4) 

แปลงคะแนนยอย  Word  เปน % รอยละ =I$4*(G5+H5)/(G$4+H$4) 

แปลงคะแนนยอย  Excel  เปน % รอยละ =L$4*(J5+K5)/(J$4+K$4) 

แปลงคะแนนประเมินความรอบรู  
เปน % 

รอยละ =O$4*(N5)/(N$4) 

รวมคะแนนท้ังหมดจาก % SUM =SUM(F5,I5,L5,M5,O5) 

เกรด IF =IF(P5<50%,0,IF(P5<60%,1,IF(P5<7
0%,2,IF(P5<80%,3,4)))) 

คาเฉล่ีย AVERAGE =AVERAGE(C5:C13) 

จํานวนนับ COUNT =COUNT(C5:C13) 

คามากท่ีสุด MAX =MAX(C5:C13) 

คานอยท่ีสุด 

 

MIN =MIN(C5:C13) 
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ตัวอยางการใชสูตรหรือฟงกชันชั้นเดียวงาย ๆ ไดแก SUM, AVERAGE, COUNT, 
MAX และ MIN  

 
รูปท่ี 4-21  การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนท่ี 1-5 ของฟงกชัน SUM 

 

 
รูปท่ี 4-22  การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนท่ี 1ของฟงกชัน AVERAGE 

 

 
รูปท่ี 4-23  การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนท่ี 1 ของฟงกชัน COUNT 
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รูปท่ี 4-24  การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนท่ี 1 ของฟงกชัน MAX 

 

 
รูปท่ี 4-25  การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนท่ี 1 ของฟงกชัน MIN 

 
ตัวอยางการใชสูตรหรือฟงกชันหลายช้ัน คือ IF ท่ีใชตัดเกรด 5 เกรด (5, 4, 3, 2, 1 

และ 0) จะใชแผนกรอกขอมูล 4 แผนดวยกัน โดยแผนแรก ชองท่ีหนึ่ง ตั้งเง่ือนไขคะแนนท่ีไดนอย
กวา 50 ถาถูกไดเกรด 0 ถาผิด แสดงวาคะแนนที่ไดมากกวาหรือเทากับ 50 แตไมรูวาเทาไร จึงตอง
คลิกเปดแผน IF ข้ึนอีกเปนแผนท่ีสอง ทําเชนนี้จนครบแผนท่ีส่ีเปนแผนสุดทาย ท่ีสามารถสรุปได
แนนอนวา ถาไมเปนไปตามเง่ือนไขนั้นแลวจะเปนอยางไร  

 
รูปท่ี 4-26  การกรอกขอมูลเซลลในชองเง่ือนไข ถาคาถูก และคาผิดใหใช IF ตอไปในแผนท่ี 1 
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รูปท่ี 4-27  การกรอกขอมูลเซลลในชองเง่ือนไข ถาคาถูก และคาผิดใหใช IF ตอไปในแผนท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 4-28  การกรอกขอมูลเซลลในชองเง่ือนไข ถาคาถูก และคาผิดใหใช IF ตอไปในแผนท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 4-29  การกรอกขอมูลเซลลในชองเง่ือนไข ถาคาถูก และคาผิดในแผนท่ี 4 สุดทาย 
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รูปท่ี 4-30  ตารางการประเมินผลและคิดคํานวณเกรดวิชาคอมพิวเตอร 

 
3.3 การคํานวณโดยใชฟงกชันประเภทตาง ๆ 

ในการวางฟงกชันจะกําหนดใหเราเลือกประเภท และช่ือฟงกชันท่ีตองการ ซ่ึงจะ
ไดกลาวถึงฟงกชันที่สําคัญ ๆ ของแตละประเภท ดังตอไปนี้ 

3.3.1 การเงิน 
การใชฟงกชันทางการเงินหรือ การคํานวณสูตรทางการเงิน ซ่ึงมีหลาย

ฟงกชัน  

 
รูปท่ี 4-31 การวางฟงกชันทางการเงิน  

 
ฟงกชันประเภทการเงิน  สามารถชวยใหเราคํานวณทางการเงิน การลงทุน  

และคาเส่ือมราคา ไดโดยไมจําเปนท่ีตองมีความรูดานการเงินอยางลึกซ้ึงมากอนเลย ซ่ึงมีรายการ
ของขอมูลท่ีตองนํามาใชในแผนการกรอกขอมูลของฟงกชันหรือในสูตรการเงิน ดังตาราง 
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ตารางท่ี 4-7 รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันการเงิน 

ขอมูล ความหมาย 

Rate เปนอัตราดอกเบ้ียตองวดระนะเวลา 

Per เปนคาบเวลาซ่ึงคุณตองการหาคาดอกเบ้ีย และตองอยูในชวงจาก 1 ถึง Nper   

Nper   เปนจํานวนคาบเวลาท้ังหมดในการชําระเงิน 

Pv เปนคา PV ( Present value เปนมูลคาปจจบัุน) หรือมูลคาปจจุบันของจาํนวน
เงินท่ีชําระเปนงวดๆ ท้ังหมด 

Fv เปนมูลคาในอนาคต (Fv-future value) หรือจํานวนเงินท่ีคุณตองการให
คงเหลือหลังจากชําระงวดสุดทาย ถาไมไดใสคาอะไรไว จะถือวา fv เปน 0 
(ตัวอยางเชน มูลคาในอนาคตของเงินกูมีคาเปน 0) 

Type เปนคาตรรกศาสตรท่ีบงบอกเวลาในการชาํระเงิน (มีคาเทากับ 0 หรือ 1) ถา
ไมไดใสคาอะไรไว จะถือวามีคาเปน 0 ถาเปน 0 คือ คาส้ินสุด แตคา 1 คือคา
เร่ิมตน 

Pmt เปนจํานวนท่ีตองชําระในแตละคาบเวลา และไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

Values เปนอารเรยหรือการอางอิงไปยังเซลลท่ีมีตัวเลข ท่ีคุณตองการคํานวณหาคา
อัตราผลตอบแทนซ้ือลด ( internal rate of return) 

Values1, Value2,... เปน 1 ถึง 29 อารกิวเมนตใด ๆ ท่ีใชแทนการชําระเงินและรายได 

Guess เปนจํานวนท่ีคุณคาดคะเนวาควรจะเปนผลลัพธของ IRR 

Cost เปนคาเร่ิมตนของสินทรัพย 

Salvage เปนราคาคาซากท่ีชวงสุดทายของอายุของสินทรัพย  

Life เปนจํานวนคาบเวลาท้ังหมด ท่ีสินทรัพยถูกประเมินคาเส่ือมราคา 

Period เปนคาบเวลาท่ีคุณตองการหาคาเส่ือมราคา คาบเวลาตองถูกระบุใหอยูใน
หนวยเดียวกับ life 

Start_period เปนคาบเวลาเริ่มตนท่ีคุณตองการคํานวณหาคาเส่ือมราคา และตองถูกระบุอยู
ในหนวยเดยีวกับอายุของสินทรัพย 
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ตารางท่ี 4-7(ตอ) รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันการเงิน 

ขอมูล ความหมาย 

End_period เปนคาบเวลาส้ินสุดท่ีคุณตองการคํานวณหาคาเส่ือมราคา และตองถูกระบุอยู
ในหนวยเดยีวกับอายุของสินทรัพย 

Factor เปนอัตราการเสื่อมท่ีดุลลดลง ถาไมไดใสคาอะไรใหเปนคา factor คา 2 จะ
ถูกใช ( double-declining balance ) 

Month 

 

เปนจํานวนของเดือนในปแรก ถา month ไมไดถูกใสอะไรไว คาจะเทากับ 12 

ฟงกชันประเภทการเงินท่ีสําคัญ ๆ มีรูปแบบในการพิมพหรือการวาง
ฟงกชัน ดังตาราง  

ตารางท่ี 4-8 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันการเงนิ 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

PMT   PMT  (rate%, nper, pv, fv, type)  
= PMT (12 %/12, 5*12, 700000)  

คํานวณวาตองหาเงินท่ีตองผอนในแตละ
เดือนเปนจํานวนเทาใด 

IPMT   IPMT   (rate%, nper, pv, fv, type) 
 = IPMT (12 %/12, 5*12, 700000) 

คํานวณวาตองเสียดอกเบ้ียในแตละเดือน
เปนจํานวนเทาใด 

PPMT   PPMT   (rate%, nper, pv, fv, type)  
= PPMT (12 %/12, 5*12, 700000) 

คํานวณหาเงินตนท่ีไดชําระคืนในแตละ
เดือนเปนจํานวนเทาใด 

NPER NRER  (rate %, pmt,pv,fv,type)  
= NPER(5.5%/12,-10000,600000,0,0) 

คํานวณวาถาจะผอนเดือนละเทานี้  
จะตองใชเวลาผอนกี่เดือนกวาจะหมด 

FV  FV (rate %, nper, pmt, pv, type)  
=FV (4.5%/12,20*12,-20,000,-50000)   

คํานวณหายอดเงินฝากในอนาคต  เม่ือ
ฝากเปนประจาํทุกเดือน 

IRR     IRR (values,guess)  
= IRR (B3:E3)   

คํานวณหากําไรท่ีไดรับคืนจากการลงทุน  
(คิดเปนอัตราดอกเบ้ีย) 

NPV   NPV (rate,value 1,value2,…) 
=NPV  (10.5%,-10000, 4000, 7000, 
3000)   

 

คํานวณไดกําไรมากนอยเทาใด  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการลงทุนแบบอ่ืน 
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ตารางท่ี 4-8(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันการเงิน 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

SLN SLN (cost,salvage,life,per) 
 

คํานวณคาเส่ือมราคาแบบเสนตรงของ
สินทรัพย สําหรับหนึ่งคาบเวลา 

SYD SYD (cost,salvage,life,per) 
=SYD (30000,7500,10,1) 
 

คํานวณคาเส่ือมราคาแบบผลรวมจํานวน
ป (sum-of-years's digit) ของสินทรัพย 
สําหรับคาบเวลาท่ีระบุ 

DB DB (cost,salvage,life,period,month) 
= DB (1000000,100000,6,2,7) 

คํานวณคาเส่ือมราคาของสินทรัพย
สําหรับคาบเวลาท่ีระบุ โดยใชวิธีการลด
คาแบบตายตัว (fixed-declining balance) 

DDB DDB(cost,salvage,life,period,factor) 
= DDB (2400,300,120,1,2) 

คํานวณคาเส่ือมราคาของสินทรัพย
สําหรับชวงเวลาท่ีระบุ โดยใชวิธีการลด
คาแบบสองเทา (double-declining 
balance) หรือบางวิธีการอ่ืนๆ ท่ีไดระบุ
ไว 

VDB VDB (cost,salvage,life,start_period, 
end_period,factor,no_switch)  
= VDB (2400, 300, 10, 0, 1) 

 

คํานวณกลับคาเส่ือมราคาของสินทรัพย
สําหรับคาบเวลาท่ีระบุหรือบางสวนของ
คาบเวลา โดยการใชวิธีสมดลุการลดคา 
(declining balance) 

 
รูปท่ี 4-32 ตัวอยางการแทรกฟงกชันทางการเงิน PMT เกี่ยวกับการผอนชําระเงินกูไฟแนนท  
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รูปท่ี 4-33 ตัวอยางตารางการวางฟงกชันทางการเงิน PMT เกี่ยวกับการผอนชําระเงินกูไฟแนนท   

 

  
รูปท่ี 4-34 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน SLN เกี่ยวกับคาเส่ือมราคา  

 

 
รูปท่ี 4-35 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน SYD เกี่ยวกับคาเส่ือมราคา  

การคํานวณดวย
เคร่ืองคิดเลขกับ
สูตร Excel ไม
เทากัน ซ่ึงเปนเร่ือง
ท่ีตองระวังในการ
นําไปใชจริง 

=(B5+B9)/(B7*12

=PMT(B6/12,B7*12,-B5) 

=B3-B4 

=20%*B3 

=B5*B6*B7 
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รูปท่ี 4-36 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน DB เกี่ยวกบัคาเส่ือมราคา  

 

 
รูปท่ี 4-37 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน DDB เกี่ยวกับคาเส่ือมราคา  

 

 
รูปท่ี 4-38 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน VDB เกี่ยวกับคาเส่ือมราคา  
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รูปท่ี 4-39 ตัวอยางตารางการวางฟงกชันทางการเงินเกีย่วกับคาเส่ือมราคา  

 
3.3.2 วันและเวลา 

การใชฟงกชันวันและเวลา  (Date&Time) จะชวยใหเราคํานวณขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับวันและเวลาไดงายข้ึนเชน ฟงกชัน NOW และ TODAY สามารถแสดงวันเดือนปและ
เวลาปจจุบันได และฟงกชัน DAY, MONTH และ YEAR สามารถจะตัดขอมูลวันเดือนปใหเหลือ
เฉพาะ วัน, เดือน หรือป ก็ได ซ่ึงจะทําใหเราสามารถนําไปคํานวณตอไปไดงายข้ึน  

 
รูปท่ี 4-40 การวางฟงกชันวนัและเวลา 
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ตารางท่ี 4-9 รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันวันและเวลา 

ขอมูล ความหมาย 

Year เปนเลขหนึ่งถึงเลขส่ีหลักแทนป (1900-9999) ถา year อยูระหวาง 0- 1899 จะ
เปนป 1900 + คานั้น นอกนัน้เปนตัวเลขปเลย เชน 2002 เปนตน 

Month   เปนตัวเลขท่ีแทนเดือนในแตละป มี 12 เดอืน ถามากกวา 12 ใหลบดวย 12 

Day    เปนตัวเลขท่ีแทนวันท่ีในแตละเดือน ถา day มากกวาจํานวนวันในหนึง่เดือน
ท่ีกําหนด day จะเพิ่มจํานวนวันนัน้ไปยังวนัแรกของเดือน 

Serial_number  - เปนคาตัวเลขในรหัสวนัท่ีท่ีใช อาจปอนวันท่ีเปนสายอักขระขอความใน
เคร่ืองหมายอัญประกาศ (เชน "1/30/1998" หรือ "1998/01/30") หรือเปนเลข
ลําดับ (serial number) (เชน 35825 ซ่ึงเปนคาท่ีแทนวนัท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 
1998 ถาคุณใชระบบวันท่ีแบบ 1900) 
- เปนเวลาท่ีมีคาช่ัวโมงท่ีตองการคนหา โดยเวลาอาจถูกปอนเปนสายอักขระ
ขอความในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตวัอยางเชน "6:45 PM") เปนตัวเลข
ทศนิยม (ตวัอยางเชน 0.78125 ซ่ึงแทนเวลา 18:45 นาฬิกา) 

Return_type    เปนคาตัวเลขที่กําหนดชนิดของการคาท่ีสงกลับมา 

Start_date   คือวันท่ีท่ีแสดงวันท่ีเร่ิม 

End_date  คือวันท่ีท่ีใชแทนวันท่ีส้ินสุด 

 

ตารางท่ี 4-10 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันวันและเวลา 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

TIME TIME (hour,minute,second) 
=TIME (12, 0, 0) เทากับเลขลําดับ 0.5 ซ่ึง
เทากับ 12:00:00 P.M 

สงกลับเลขลําดับของเวลาเฉพาะ 

HOUR HOUR (serial_number) 
=HOUR (0.7) เทากับ 16 

แปลงเลขลําดับเปนช่ัวโมง 

MINUTE MINUTE (serial_number) 
= MINUTE (4.02) 

 

เทากับ 28 
แปลงเลขลําดับเปนนาที 
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ตารางท่ี 4-10(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันวันและเวลา 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

WEEKDAY WEEKDAY (serial_number,return_type) 
=WEEKDAY ("2/14/1998") เทากับ 7 
(เสาร) 

แปลงเลขลําดับเปนวนัของสัปดาห 

DAY DAY (serial_number) 
=DAY ("8/11/1998") เทากับ 11 

แปลงเลขลําดับเปนวนัของเดือน 

MONTH MONTH (serial_number) 
=MONTH (35796) เทากับ 1 

แปลงเลขลําดับเปนเดือน 

YEAR YEAR (serial_number) 
=YEAR (0.007) เทากับ 1900 

แปลงเลขลําดับเปนป 

DATE DATE (year,month,day) 
= DATE (1998,1,1) เทากับ 35796 

สงกลับคาตัวเลขท่ีเปนคาวันท่ีท่ีใชใน
รหัสวันท่ี-เวลา 

NOW NOW () 
 = NOW () เปน 21/6/2001 14:32 

สงกลับเลขลําดับของวันท่ีและเวลา
ปจจุบัน 

TODAY TODAY () 
 = TODAY () 

 

สงกลับเลขลําดับของวันท่ีวนันี ้

 
รูปท่ี 4-41 ตัวอยางการวางฟงกชันวนัและเวลา MONTH เกี่ยวกับเดือน  

 



 4-29 

 
รูปท่ี 4-42 ตัวอยางเซลลท่ีใชฟงกชันวันและเวลา MONTH เกีย่วกับเดอืน 

 
3.3.3 คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 

การใชฟงกชันพื้นฐาน มักจะเปนฟงกชันเกี่ยวกับคณิตศาสตรเบ้ืองตนเปน
สวนใหญ  แตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติท่ีสําคัญ  

 
รูปท่ี 4-43 การวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิต ิ

 

ตารางท่ี 4-11 รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันคณติศาสตรและตรีโกณมิต ิ

ขอมูล ความหมาย 

Number   - เปนคาจํานวนจริงท่ีคุณตองการคาสัมบูรณ ในสูตรคาจาํนวนเต็ม 
- เปนคาท่ีตองการจะปดข้ึน ในสูตรปดเศษ 
- เปนคามุมในหนวยเรเดียนท่ีคุณตองการคาไซนจาก คามุมเรเดียนสามารถ
หาไดจากสูตร องศา* PI ()/180 = เรเดียน ในสูตรตรีโกณมิติ 

Number1, number2..   เปนจํานวน 1 ถึง 30 จํานวน ท่ีคุณตองการหาผลคูณ 

Num_digits   เปนตําแหนงทศนิยมท่ีคุณตองการปดเศษ  

Base  

 

เปนฐานของลอการิทึม จะถูกตั้งใหเปน 10 ถาไมใสคาอะไรไว  
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ตารางท่ี 4-11(ตอ) รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 

ขอมูล ความหมาย 

Range เปนชวงของเซลลท่ีคุณตองการนับ 
เซลลท่ีไมวาง และตรงตามเง่ือนไข 

Sum_range   เปนชวงของเซลลจริงท่ีคุณตองการคาผลรวม เซลลใน sum_range จะถูก
รวมถาเซลลท่ีสอดคลองกันในชวงตรงกับเงื่อนไข ถาไมใสคาอะไรไว 
sum_range จะรวมเซลลในชวง 

Criteria เปนเง่ือนไขซ่ึงอยูในรูปแบบตัวเลข นิพจน หรือขอความ ซ่ึงจะเปน
ตัวกําหนดวาเซลลใดจะถูกนับ ตัวอยางเชน เง่ือนไขอาจจะแสดงเปน 32, 
"32", ">32", "apples" 

Power   เปนเลขช้ีกําลัง ซ่ึงอยูเหนือเลขฐาน 

Angle    เปนมุมในรูปองศาท่ีคุณตองการแปลงใหเปนมุมเรเดยีน 

Function_num   เปนตัวเลข 1 ถึง 11 ท่ีใชระบุฟงกชันที่จะใชสําหรับการคํานวณผลรวมยอย
ในรายการ 

Ref1, ref2   

 

เปนชวง 1 ถึง 29 ชวงหรือการอางอิงท่ีคุณตองการทําผลรวมยอย 

ตารางท่ี 4-12 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิต ิ

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

ABS ABS (number) 
= ABS (-2) เทากับ 2 

สงกลับคาสัมบูรณของตัวเลข 

SIN SIN (number) 
= SIN (PI ()/2) = 1 

สงกลับคาไซนของมุมท่ีกําหนด 

COS COS (number) 
= COS 1.047) เทากับ 0.500171 

สงกลับคาโคไซนของจํานวน 

TAN TAN (number) 
=TAN (45*PI ()/180) = 1 

สงกลับคาแทนเจนตของจํานวน 

LN LN (number)  
= LN (2.7182818) เทากับ 1 

สงกลับคาลอการิทึมธรรมชาติของ
ตัวเลข 
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ตารางท่ี 4-12(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิต ิ

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

LOG LOG (number, base) 
= LOG (8, 2) เทากับ 3 

สงกลับคาลอการิทึมของตัวเลข โดย
ใชฐานลอการิทึมท่ีระบุ 

COUNTIF COUNTIF (range, criteria)  
= COUNTIF (B3:B6,">55") เทากับ 2 
สมมติวา B3:B6 บรรจุ 32, 54, 75, 86 
ตามลําดับ 

นับจํานวนของเซลลท่ีไมวางภายใน
ชวงท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ODD ODD (number) 
= ODD (1.5) เทากับ 3 

ปดตัวเลขข้ึนเปนจํานวนเต็มค่ีท่ีใกล
ท่ีสุด 

POWER POWER (number, power) 
= POWER (5,2) เทากับ 25 

สงกลับคาผลลัพธของเลขยกกําลัง 

PRODUCT PRODUCT (number1,number2, ...) 
= PRODUCT (A2:C2) = 2,250 
ถาเซลลA2:C2 มี 5,15 และ 30แลว 

คูณอารกิวเมนตท่ีสงไป 

RADIANS RADIANS (angle) 

= RADIANS (270) เทากับ 4.712389 

(3π/2 เรเดยีน) 

แปลงมุมองศาเปนมุมเรเดยีน 

ROUND ROUND (number,num_digits) 
=ROUND (2.15, 1) = 2.2 

ปดเศษจํานวนใหเปนจํานวนท่ีมี
ตําแหนงทศนยิมตามท่ีระบ ุ

ROUNDDOWN ROUNDDOWN (number,num_digits) 
= ROUNDDOWN (76.9,0) เทากับ 76 

ปดเศษจํานวนลง ใหเขาใกลศูนย 

ROUNDUP ROUNDUP (number,num_digits) 
= ROUNDUP (76.9,0) เทากับ 77 

ปดเศษจํานวนข้ึน ใหหางจากศูนย 

SIGN SIGN (number) 
= SIGN (10) = 1 

สงกลับคาเคร่ืองหมายของจํานวน 

SQRT SQRT (number) 
= SQRT (16) = 4 

 

สงกลับคารากท่ีสองท่ีเปนบวก 
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ตารางท่ี 4-12(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิต ิ

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

SUBTOTAL SUBTOTAL (function_num, ref1,ref2,...) 
= SUBTOTAL (9,C3:C5) จะสรางผลรวม
ยอยของเซลล C3:C5 โดยการใชฟงกชัน 
SUM 

สงกลับคาผลรวมยอยในรายการหรือ
ฐานขอมูล 

SUM SUM (number1,number2, ...) 
= SUM (3, 2) = 5 

บวกอารกวิเมนตท่ีสงใหฟงกชันนั้น 

SUMIF SUMIF (range,criteria,sum_range) 
= SUMIF (A1:A4,">160000", B1:B4)  

ทําการบวกเซลลระบุดวยเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

 

   

 
รูปท่ี 4-44 ตัวอยางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิต ิLOG 10 ฐาน 10  

 

 
รูปท่ี 4-45 ตัวอยางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติเปล่ียนมุมองศาเปนเรเดียน 
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รูปท่ี 4-46 ตัวอยางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติหาคา COS มุมเรเดียน 

 

 
รูปท่ี 4-47 ตัวอยางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติหาคา SIN มุมเรเดียน 

 

 
รูปท่ี 4-48 ตัวอยางตารางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิต ิCOS และ SIN 
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3.3.4 ทางสถิติ 
การใชฟงกชันทางสถิติ ในการคํานวณหาคาตาง ๆ จากขอมูลตัวอยางหรือ

ประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชันทางท่ีสําคัญ  

 
รูปท่ี 4-49 การวางฟงกชันทางสถิติ  

 

ตารางท่ี 4-13 รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันทางสถิติ 

ขอมูล ความหมาย 

Number1, number2,..    เปนอารกิวเมนต 1 ถึง 30 อารกิวเมนตท่ีเปนตัวเลขซ่ึงตองการหาคาเฉลี่ย 

Actual_range   เปนชวงของขอมูลท่ีเปนคาสังเกตท่ีจะถูกใชทดสอบกับคาท่ีคาดหมาย 
Expected_range   เปนชวงของขอมูลท่ีมีอัตราสวนของผลคูณของผลรวมแถวและผลรวม

คอลัมน กับผลรวมท้ังหมด 
Alpha เปนระดับนัยสําคัญ ( significance level ) ท่ีใชในการคํานวณระดับความ

เช่ือม่ัน ( confidence level ) 

Standard_dev   เปนสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของประชากรสําหรับชวงของขอมูล ซ่ึง
สันนิษฐานวาควรจะไดทราบคา 

Size  เปนขนาดของตัวอยางของประชากร 

Array เปนอารเรยหรือชวงของขอมูล ซ่ึงสามารถใชกําหนดตําแหนงสัมพัทธได 

Array1   เปนชวงเซลลท่ีมีคา หรือเปนอารเรยหรือชวงของขอมูลแรก หรือเปนชุด
ของคาท่ีเปนอิสระ 
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ตารางท่ี 4-13(ตอ) รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันทางสถิติ 

ขอมูล ความหมาย 

Array2   เปนชวงเซลลท่ี 2 ท่ีมีคา หรือเปนอารเรยหรือชวงของขอมูลท่ี 2 หรือเปนชุด
ของคาท่ีไมเปนอิสระ 

Value1, value2, …   คือ อารกิวเมนต 1 ถึง 30 อารกิวเมนตท่ีสามารถมีหรืออางถึงชนิดหลายชนิด
ท่ีแตกตางกันของขอมูล อยางไรก็ตาม เพยีงตัวเลขเทานัน้ท่ีถูกนับ  

X เปนจุดขอมูลที่ตองการทํานายคา 

Known_y’s   เปนอารเรยของขอมูลหรือชวงของขอมูลตัวเลขท่ีใชเปนคาท่ีไมเปนอิสระ 
(y) 

Known_x’s   เปนอารเรยของขอมูลหรือชวงของขอมูลตัวเลขท่ีใชเปนคาอิสระ (x) 

Data_array   เปนอารเรยของหรือการอางอิงไปยังชุดของคา ท่ีตองการนับหาความถ่ี (ท่ี
วางและขอความจะถูกละเวน) 

Bins_array   เปนอารเรยของ หรือการอางอิงไปยัง ท่ีตองการใหนับความถ่ีของ 
data_array ถาไมมีคาใน bins_array FREQUENCY จะสงกลับจํานวนของ
องคประกอบใน data_array 

Mean    เปนคาเฉล่ียเลขคณิตของการแจกแจง 

Cumulative เปนคาตรรกศาสตรท่ีกําหนดรูปแบบของฟงกชัน ถา cumulative เปน 
TRUE ฟงกชัน NORMDIST จะสงกลับฟงกชันการแจกแจงความถ่ีแบบ
สะสม ( cumulative distribution ) ถาคานั้นเปน FALSE ก็จะสงกลับ
ฟงกชันความนาจะเปนรวม ( probability mass ) 

K  เปนคาเปอรเซ็นตไทล ในชวงระหวาง 0 ถึง 1 

Significance  เปนคาตัวเลือกที่ใชระบุจํานวนเลขนยัสําคัญสําหรับคาเปอรเซ็นตท่ีถูก
สงกลับมา ถาไมใสอะไรไว ฟงกชัน PERCENTRANK จะใชเลขทศนิยม
สามตําแหนง (0.xxx%) 

X_range   เปนชวงของคาตัวเลขของ x ท่ีมีความนาจะเปนสัมพันธอยูกับแตละคา
ตัวเลข 

Prob_range   เปนชุดของความนาจะเปนท่ีสัมพันธกับคาใน x_range 

Lower_limit   

 

เปนขีดจํากัดลางของคาท่ีตองการใชในการหาคาความนาจะเปน 
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ตารางท่ี 4-13(ตอ) รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันทางสถิติ 

ขอมูล ความหมาย 

Upper_limit   เปนขีดจํากัดบนของคา (ใสหรือไมก็ได) ท่ีตองการใชในการหาคาความ
นาจะเปน 

Quart เปนจํานวนท่ีระบุคาท่ีตองการ 

Number   เปนตัวเลขท่ีตองการหาลําดบัท่ี 

Ref   เปนอารเรยรายการตัวเลขหรือเปนการอางอิงไปยังรายการของตัวเลข (คาท่ี
ไมใชตัวเลขจะถูกละเวน 

Order เปนตัวเลข ท่ีระบุวิธีเรียงลําดบัท่ีตัวเลข 

New_x's   เปนชวงหรืออารเรยของคา x ใหมท่ีตองการให TREND สงคา y ท่ีเปนไป
ตามสมการ y = mx+b กลับ  

Const   เปนคาตรรกศาสตรท่ีระบุวาจะบังคับใหคาคงท่ี b เทากับ 0 หรือไม  

Tails ระบุจํานวนทางของการแจกแจงท่ีตองการใหใช ถาตองการใชการแจกแจง
แบบดานเดียว ใหใช tails = 1 แลวถาตองการใชการแจกแจงแบบสองดาน 
ใหใช tails = 2  

Type  เปนชนิดของการทํา t-Test 

Sigma เปนสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของประชากร (ท่ีทราบอยูแลว) ถาไมใสคา
อะไรไว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยางจะถูกใช 

ตารางท่ี 4-14 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันฟงกชันทางสถิติ 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

AVEDEV AVEDEV (number1, number2, ...) 
= AVEDEV (4, 5, 6, 7, 5, 4, 3) เทากับ 
1.020408 

สงกลับคาเฉล่ียของสวนเบีย่งเบน
สัมบูรณของจุดขอมูลจากคาเฉล่ีย
ขอมูล 

AVERAGE AVERAGE (number1, number2, ...) 
= AVERAGE (A1:A5) เทากับ 11 

สงกลับคาเฉล่ียของอารกิวเมนต
ท้ังหมด 

CHIDIST CHIDIST (x,degrees_freedom) 
= CHIDIST (18.307,10) เทากับ 0.050001 

สงกลับคาความนาจะเปนดานเดียว
ของการแจกแจงแบบไคสแควร 
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ตารางท่ี 4-14(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ  

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

CHITEST CHITEST(actual_range, expected_range) 
= CHITEST(B3:C5,B9:C11) เทากับ 
0.000308 

สงกลับการทดสอบความเปนอิสระ 

CONFIDENCE CONFIDENCE(alpha,standard_dev,size) 
= CONFIDENCE(0.05,2.5,50) เทากับ 
0.692951 

สงกลับคาชวงความเช่ือม่ัน 
(confidence interval) ของคาเฉล่ีย
ประชากร 

CORREL CORREL(array1,array2) 
= CORREL({3,2,4,5,6},{9,7,12,15,17}) 
เทากับ 0.997054 

สงกลับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ระหวางชุดขอมูล 2 ชุดขอมูล 

COUNT COUNT(value1,value2, ...) 
= COUNT(A1:A7) เทากับ 3 

นับจํานวนท่ีอยูในรายการของอารกิว
เมนตวามีเทาไร 

COVAR COVAR(array1,array2) 
= COVAR({3, 2, 4, 5, 6}, {9, 7, 12, 15, 
17}) เทากับ 5.2 

สงกลับคาความแปรปรวนรวม ซ่ึง
เปนคาเฉล่ียของผลคูณของสวน
เบ่ียงเบนชนิดคู 

FDIST FDIST(x, degrees_freedom1, 
degrees_freedom2) 
= FDIST(15.20675,6,4) เทากับ 0.01 

สงกลับคา F ของการแจกแจงความ
นาจะเปน 

FORECAST FORECAST(x,known_y's,known_x's) 
= FORECAST(30,{6,7,9,15,21},{20,28, 
31,38,40}) เทากับ 10.60725 

สงกลับคาตามแนวโนมเชิงเสน 

FREQUENCY FREQUENCY(data_array,bins_array)= 
=FREQUENCY(A1:A9,C4:C6) เทากับ 
{0;2;5;2} 

สงกลับการแจกแจงความถ่ีเปน
อารเรยแนวต้ัง 

FTEST FTEST(array1,array2) 
= FTEST({6,7,9,15,21},{20,28,31,38, 
40}) เทากับ 0.648318 

สงกลับคาผลลัพธของการทดสอบ F 
(F-test) 
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ตารางท่ี 4-14(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ  

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

INTERCEPT INTERCEPT(known_y's,known_x's) 
= INTERCEPT({2, 3, 9, 1, 8}, {6, 5, 11, 
7, 5}) เทากับ 0.0483871 

สงกลับสวนตัดของเสนถดถอยเชิง
เสน 

MAX MAX(number1,number2,...) 
= MAX(A1:A5) เทากับ 27 

สงกลับคาท่ีมากท่ีสุดในรายการของ
อารกิวเมนต 

MEDIAN MEDIAN(number1,number2, ...) 
= MEDIAN(1, 2, 3, 4, 5) เทากับ 3 

สงกลับคามัธยฐานของจํานวนท่ีระบ ุ

MIN MIN(number1,number2, ...) 
= MIN(A1:A5) เทากับ 2 

สงกลับคาท่ีนอยท่ีสุดในรายการของ
อารกิวเมนต 

MODE MODE(number1,number2, ...) 
= MODE({5.6, 4, 4, 3, 2, 4}) เทากับ 4 

สงกลับคาฐานนิยมในชุดขอมูล 

NORMDIST NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumu
lative) 
= NORMDIST(42,40,1.5,TRUE) เทากับ 
0.908789 

สงกลับคาการแจกแจงแบบปกติ
สะสม 

PEARSON PEARSON(array1,array2) 
= PEARSON({9,7,5,3,1},{10,6,1,5,3}) 
เทากับ 0.699379 

สงกลับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของผลิตภัณฑเพียรสัน ( Pearson 
product moment correlation) 

PERCENTILE PERCENTILE(array,k) 
= PERCENTILE({1,2,3,4},0.3) เทากับ 
1.9 

สงกลับคาเปอรเซ็นตไทลท่ี k ของคา
ในชวงท่ีระบุ 

POISSON POISSON(x,mean,cumulative) 
= POISSON(2,5,FALSE) 

 

เทากับ 
0.084224 

สงกลับคาการแจกแจงแบบปวซอง 
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ตารางท่ี 4-14(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ  

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

PROB PROB(x_range,prob_range,lower_limit,u
pper_limit) 
= PROB({0,1,2,3},{0.2,0.3,0.1,0.4},2) 
เทากับ 0.1 

สงกลับคาความนาจะเปนท่ีคาในชวง
จะอยูระหวางสองขีดจํากัด (limit) 

QUARTILE QUARTILE(array,quart) 
= QUARTILE({1,2,4,7,8,9,10,12},1) 
เทากับ 3.5 

สงกลับคาควอรไทล (quartile) ของ
ชุดขอมูล 

RANK RANK(number,ref,order) 
= RANK(A2,A1:A5,1) เทากับ 3 

สงกลับลําดับท่ีของตัวเลขในรายการ
ของตัวเลข 

RSQ RSQ(known_y's,known_x's) 
= RSQ({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4,4}) 
เทากับ 0.05795 

สงกลับคากําลังสองของสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธช่ัวขณะของผลิตภัณฑ
เพียรสัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) 

SKEW SKEW(number1,number2,...) 
= SKEW(3,4,5,2,3,4,5,6,4,7) เทากับ 
0.359543 

สงกลับคาความเบของการแจกแจง 

SLOPE SLOPE(known_y's,known_x's) 
= SLOPE({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4, 
4}) เทากับ 0.305556 

สงกลับคาความชันของการถดถอย
เชิงเสน 

STANDARDIZE STANDARDIZE(x,mean,standard_dev) 
= STANDARDIZE(42,40,1.5) เทากับ 
1.333333 

สงกลับคามาตรฐาน (normalized 
value) 

STDEV STDEV(number1,number2,...) 
= STDEV(A2:E3) เทากับ 27.46 

วิเคราะหหาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานท่ี
มีพื้นฐานอยูบนคาตัวอยาง 

STEYX STEYX(known_y's,known_x's) 
= STEYX({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4, 
4}) เทากับ 3.305719 

สงกลับคาความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของคา y ท่ีถูกทํานาย
สําหรับคา x แตละคาบนเสนถดถอย 
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ตารางท่ี 4-14(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ  

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

TREND TREND(known_y's,known_x's,new_x's,c
onst) 
= TREND(B2:B13,,{13;14;15;16;17}) 
เทากับ {146172;147190;148208;149226; 
150244} 
 

สงกลับคาตามเสนแนวโนมเชิงเสน 

TTEST TTEST(array1,array2,tails,type) 
= TTEST({3,4,5,8,9,1,2,4,5},{6,19,3,2, 
14,4,5,17,1},2,1) เทากับ 0.196016 

สงกลับคาความนาจะเปนท่ีไดจาก
การทําการทดสอบ t (student's t-test) 

VAR VAR(number1,number2,...) 
= VAR(A2:E3) เทากับ 754.3 

ประมาณคาความแปรปรวนโดยใชคา
ตัวอยางเปนพืน้ฐาน 

VARP VARP(number1,number2,...) 
= VARP(A2:E3) เทากับ 678.8 
 

คํานวณหาคาความแปรปรวนโดยใช
ประชากรทั้งหมดในการคํานวณ 

ZTEST ZTEST(array,x,sigma) 
= ZTEST({3,6,7,8,6,5,4,2,1,9},4) 

 

เทากับ 
0.090574 

สงกลับคา P สองดานของการ
ทดสอบ z 

 
รูปท่ี 4-50 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ STDEV เกี่ยวกับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 



 4-41 

 
รูปท่ี 4-51 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ COVAR เกีย่วกับคาความแปรปรวนรวม 

 

 
รูปท่ี 4-52 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ CORREL เกี่ยวกับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

 

 
รูปท่ี 4-53 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ RSQ เกี่ยวกบัคากําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

 

 
รูปท่ี 4-54 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ TTEST เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 2 กลุม 
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รูปท่ี 4-55 ตัวอยางตารางขอมูลการวางฟงกชันทางสถิติของขอมูล 2 กลุม 

 
3.3.5 การคนหาและการอางอิง 

การใชฟงกชันท่ีเกี่ยวกับการคนหา  (Lookup)  และการอางอิง (Reference) 
ฟงกชันท่ีดูจะมีประโยชนเปนอยางยิ่งสําหรับนักวิเคราะหขอมูลและนักวางแผน คือฟงกชัน 
INDEX, VLOOKUP และ HLOOKUP ท่ีสามารถเปล่ียน Excel เปนโปรแกรมฐานขอมูลได โดยไม
จําเปนตองศึกษาโปรแกรม Access อีกใหเสียเวลา  

 
รูปท่ี 4-56 การวางฟงกชันคนหาและการอางอิง   
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ตารางท่ี 4-15 รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันคนหาและการอางอิง   

ขอมูล ความหมาย 

Row_num   เปนหมายเลขแถวท่ีใชในการอางอิงเซลล 

Column_num   เปนหมายเลขคอลัมนท่ีใชในการอางอิงเซลล 
Abs_num   ระบุชนิดในการอางอิงเพื่อสงกลับคา 
Reference เปนการอางอิงไปยังเซลลหรือชวงของเซลล และสามารถเปนการอางอิงไป

ยังหลายๆ พื้นที่ได 

Index_num   ระบุ value อารกิวเมนตท่ีตองการ index_num ตองมีคาระหวาง 1 ถึง 29 
หรือเปนสูตรหรือการอางอิงไปยังตัวเลขท่ีมีคาระหวาง 1 ถึง 29  

Value1,value2,...   เปนตัวเลข 1 ถึง 29 ตัวเลข ,การอางอิงเซลล, ช่ือท่ีถูกกําหนด, สูตร, ฟงกชัน 
หรือ อารกิวเมนตขอความท่ี CHOOSE จะเลือก 

Lookup_value เปนคาท่ีตองการคนหาในแถวแรกของตาราง lookup_value สามารถเปนได
ท้ังคา การอางอิง หรือสายอักขระขอความ 

Table_array   เปนตารางของขอมูลท่ีถูกคนหา ใหใชการอางอิงไปยังชวง หรือช่ือของชวง 

Row_index_num  เปนหมายเลขแถวใน table_array 

Col_index_num   เปนหมายเลขคอลัมนใน table_array 

Range_lookup   เปนคาตรรกศาสตรท่ีระบุวาคุณตองการให HLOOKUP คนหาคาท่ีตรงกัน
อยางแทจริง หรือตรงกันโดยประมาณ ถาเปน TRUE หรือคาท่ีละไว จะ
สงกลับคาท่ีตรงกันโดยประมาณ ในทางตรงกันขาม ถาไมพบคาท่ีตรงกัน
จริงๆ จะสงกลับคาท่ีใหญท่ีสุดถัดไปที่นอยกวา lookup_value ถาเปน 
FALSE 

Array  เปนชวงของเซลลหรือคาคงท่ีอารเรย 

Row_num   เลือกหมายเลขแถวในอารเรยหรือการอางอิงชวง ท่ีตองการใหสงคาท่ีอยู
ภายในกลับ ถาไมระบุอะไรใน row_num จะใช column_num แทน 

Column_num   เลือกหมายเลขคอลัมนในอารเรยหรือการอางอิงชวง ท่ีตองการใหสงคาท่ีมี
อยูภายในกลับ ถาไมระบุใน column_num ไว จะใช row_num แทน  

Area_num  เลือกชวงในการอางอิงชวง ท่ีตองการใหสงคาท่ีอยูภายในกลับ ซ่ึงสงกลับ
คาจุดตัดของ row_num และ column_num ถามีการละ area_num ไว 
INDEX จะใชพื้นที่ท่ี 1 
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ตารางท่ี 4-16 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคนหาและการอางอิง   

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

ADDRESS ADDRESS(row_num,column_num,abs_
num,a1,sheet_text) 
= ADDRESS(2,3) เทากับ "$C$2" 

สงกลับการอางอิงเปนขอความไปยัง
เซลลเดี่ยวในแผนงาน 

CHOOSE CHOOSE(index_num,value1,value2,...) 
= CHOOSE(2,"1st","2nd","3rd", 
"Finished") เทากับ "2nd" 

เลือกคาจากรายการของ value 

COLUMN COLUMN(reference) 
= COLUMN(A3) เทากับ 1 

สงกลับหมายเลขคอลัมนของการ
อางอิง 

HLOOKUP HLOOKUP(lookup_value,table_array, 
row_index_num,range_lookup) 
= HLOOKUP("Axles", A1:C4,2,TRUE) 
เทากับ 4 

คนหาในแถวบนของอารเรยและ
สงกลับคาของเซลลท่ีระบุไว 

INDEX INDEX(array,row_num,column_num) or 
INDEX(reference,row_num,column_nu
m,area_num) 
= INDEX(B5:C6,2,2) เทากบั Pears 

ใชดัชนีเพื่อเลือกคาจากการอางอิง
หรืออารเรย 

ROW ROW(reference) 
= ROW(A3:B5) เทากับ {3;4;5} 

สงกลับหมายเลขแถวของการอางอิง 

VLOOKUP VLOOKUP(lookup_value,table_array,co
l_index_num,range_lookup) 
= VLOOKUP(1,Range,3,TRUE) 

 

เทากับ 
100 

คนหาคาในคอลัมนแรกของอารเรย
และยายขามแถวเพ่ือสงกลับคาของ
เซลล 

 



 4-45 

 
รูปท่ี 4-57 ตัวอยางการวางฟงกชันคนหาและการอางอิง VLOOKUP  

 
 

 
รูปท่ี 4-58 ตัวอยางตารางการใชฟงกชันคนหาและการอางอิง  VLOOKUP และHLOOKUP 

 
3.3.6 ฐานขอมูล 

การใชฟงกชันท่ีเกี่ยวกับฐานขอมูล โดยปกติโปรแกรม Excel 2007 จะมี
ความสามารถในการใชงานพิมพแบบฐานขอมูลไดเปนอยางดี โดยการใชงานท่ีแท็บขอมูล 
และแท็บสูตรคําส่ังแทรกฟงกชันสถิติตาง ๆ แตในการแทรกฟงกชันฐานขอมูล ก็มีฟงกชันใหใช
ประโยชนไดเพิ่มมากข้ึน  
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รูปท่ี 4-59 การวางฟงกชันฐานขอมูล 

 
ตารางท่ี 4-17 รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันฐานขอมูล  

ขอมูล ความหมาย 

Database เปนชวงของเซลลท่ีสรางเพื่อเปนรายการหรือฐานขอมูล ซ่ึงฐานขอมูล คือรายการ
ของขอมูลท่ีสัมพันธกัน ซ่ึงแถวของขอมูลท่ีสัมพันธกันคือระเบียน และคอลัมน
ของขอมูลคือเขตขอมูล แถวแรกของรายการมีปายช่ือของคอลัมนแตละแถว 

Field   ระบุถึงคอลัมนท่ีใชในฟงกชัน field สามารถกําหนดเขตขอมูลใหเปนขอความท่ีมี
ปายช่ือคอลัมนในเคร่ืองหมายอัญประกาศคู เชน "อายุ" หรือ "อัตรา" หรือเปน
หมายเลขท่ีแสดงตําแหนงของคอลัมนภายในรายการ ซ่ึงหมายเลข 1 แทนคอลัมน
แรก และหมายเลข 2 แทนคอลัมนท่ีสอง เปนตน 

Criteria  เปนชวงของเซลลท่ีมีเงื่อนไขท่ีระบุ สามารถใชชวงใดกไ็ดสําหรับอารกิวเมนต 
criteria ตราบเทาท่ีมีปายชื่อคอลัมนอยางนอยหนึ่งแถวและเซลลอยางนอยหนึ่ง
เซลลลางปายช่ือของคอลัมนเพื่อระบุเง่ือนไขของคอลัมน 

Pivot_table   เปนการอางอิงไปยังเซลลหรือชวงของเซลลในรายงาน PivotTable ท่ีมีขอมูลที่
ตองการ โดย pivot table อาจเปนเซลล ชวงของเซลลในรายงาน หรือช่ือของชวงท่ี
มีรายงาน PivotTable อยู หรือจะเปนปายช่ือท่ีเก็บอยูในเซลลดานบนของรายงาน 
PivotTable ก็ได 

Name   

 

เปนสายอักขระขอความในเคร่ืองหมายอัญประกาศคู ท่ีอางถึงสวนประกอบของ
รายงาน PivotTable ท่ีมีขอมูลที่คุณตองการ 
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ตารางท่ี 4-18 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันฐานขอมูล  

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

DSUM DSUM(database,field,criteria) 
= DSUM(Database,"Profit",A1:F2) 
เทากับ $75.00 

บวกผลรวมของจํานวนในคอลัมน
เขตขอมูลของระเบียนในฐานขอมูลท่ี
ตรงกับเง่ือนไข 

DSTDEV DSTDEV(database,field,criteria) 
= DSTDEV(Database,"Yield",A1:A3) 

 

เทากับ 2.97 

ประมาณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
ข้ึนอยูกับคาตัวอยางของรายการ
ฐานขอมูลท่ีเลือก 

 
รูปท่ี 4-60 การวางฟงกชันฐานขอมูล DSUM 

 

 
รูปท่ี 4-61 ตัวอยางการวางฟงกชันฐานขอมูล DCOUNT 
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รูปท่ี 4-62 ตัวอยางตารางฐานขอมูลท่ีใชการวางฟงกชัน DSUM และ DCOUNT 

 
3.3.7 ขอความ 

การใชฟงกชันท่ีเกี่ยวกับขอความ  (String) มีความจําเปน เพราะขอความ 
นับวาเปนขอมูลท่ีสรางความยุงยากในการสรางสูตรของเราไมนอย เนื่องจากขอความเปนขอมูลท่ี
ประกอบดวยอักขระหลาย ๆ ตัว การคนหาและตัดเฉพาะอักขระท่ีตองการจึงตองมีฟงกชันมาชวย  

 
รูปท่ี 4-63 การวางฟงกชันขอความ 
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ตารางท่ี 4-19 รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันขอความ 

ขอมูล ความหมาย 

Text  คือขอความหรือการอางอิงไปยังเซลลท่ีมีขอความท่ีตองการ 

Text1, text2, ..   เปน 1 ถึง 30 รายการขอความท่ีตองการ รายการขอความสามารถเปนสาย
อักขระขอความ ตัวเลข หรือการอางอิงเซลลเดียวก็ได 

Number   เปนตัวเลขระหวาง 1 และ 255 ท่ีใชระบุอักขระท่ีตองการ อักขระดังกลาวจะ
มาจากชุดอักขระท่ีใชในคอมพิวเตอร 

Decimals  เปนคาตําแหนงทศนิยม ถา decimals เปนคาลบ ตัวเลขจะถูกปดเศษข้ึนมา
ทางซายเขาหาจุดทศนยิม ถา decimals ไมไดใสคาอะไรเลย ตําแหนง
ทศนิยมจะเทากับ 2  

No_commas   เปนคาตรรกศาสตร ซ่ึง FIXED จะไมแสดงเคร่ืองหมายจลุภาคในขอความ
สงกลับท่ีมีคาเทากับ TRUE ถา no_commas เปน FALSE หรือไมไดใสคา
ไว ขอความท่ีสงกลับมาก็จะรวมเคร่ืองหมายจุลภาคไวดวยดงัเชนปกต ิ 

Num_chars   ระบุจํานวนอักขระท่ีตองการ  

Num_bytes   ระบุจํานวนอักขระท่ีตองการ โดยมีหนวยเปนไบต 

Find_text   เปนขอความท่ีตองการคนหา 

Within_text   เปนขอความหรือสายอักขระขอความท่ีตองการคนหา find_text  

Start_num   เปนหมายเลขอักขระใน within_text (นับจากทางซาย) ท่ีตองการเร่ิมการ
คนหา 

Old_text  เปนขอความท่ีตองการแทนท่ีท่ีอยูในสายอักขระขอความ 

New_text   เปนขอความท่ีตองการใหแทนท่ี old_text 

Instance_num   ระบุคร้ังของการเกิดข้ึนของ old_text ท่ีตองการแทนท่ีดวย new_text ถา
ระบุ instance_num เวนแตวาตัวอยางของ old_text ไดมีการแทนท่ี มิฉะนั้น
แลว ทุกๆ การเกิดข้ึนของ old_text ในขอความจะมีการเปล่ียนแปลงไปยัง 
new_text 

Value  เปนคาท่ีตองการทดสอบ หรือเปนตัวเลข สูตรท่ีสามารถหาคาเปนตัวเลข 
หรือการอางอิงไปยังเซลลท่ีมีคาตัวเลข 

Format_text   

 

เปนรูปแบบของตัวเลขท่ีถูกเขียนในฟอรมของขอความ 
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ตารางท่ี 4-20 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันขอความ 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

CONCATENATE CONCATENATE (text1,text2,...) 
= CONCATENATE("Total ", "Value") 
เทากับ "Total Value" ซ่ึงเหมือนกับการ
พิมพ"Total"&" "&"Value" 

รวมหลายๆ สายอักขระขอความ
เปนหนึ่งสายอักขระขอความ 

FIND FIND(find_text,within_text,start_num)  
FINDB(find_text,within_text,start_num) 
= FIND("m","Miriam McGovern") 
เทากับ 6 

คนหาหนึ่งคาขอความภายในคา
ขอความอ่ืน (ตรงตามตัวพิมพใหญ-
เล็ก) 

LEFT LEFT(text,num_chars)  
LEFTB(text,num_bytes) 
= LEFT(A2,LEN(A2)-1)*-1 เทากับ  -
 156 

สงกลับอักขระท่ีอยูซายสุดจากคา
ขอความ 

LEN LEN(text) 
LENB(text) 
= LEN("Phoenix, AZ") เทากับ 11 

สงกลับจํานวนของอักขระในสาย
อักขระขอความ 

MID MID(text,start_num,num_chars) 
MIDB(text,start_num,num_bytes) 
= MID("Fluid Flow",1,5) ใหผลลัพธ 
"Fluid" 

สงกลับจํานวนของอักขระท่ีถูกแยก
จากสายอักขระขอความตามท่ีคุณ
กําหนด โดยเร่ิมตนจากตําแหนงท่ี
ระบุ 

REPLACE REPLACE(old_text,start_num,num_char
s,new_text) 
REPLACEB(old_text,start_num,num_by
tes,new_text) 
= REPLACE("abcdefghijk",6,5,"*") 
เทากับ "abcde*k" 

แทนท่ีอักขระภายในขอความ 

RIGHT RIGHT(text,num_chars) 
RIGHTB(text,num_bytes) 
= RIGHT("Sale Price",5) เทากับ "Price" 

สงกลับอักขระท่ีอยูทางขวาสุดจาก
คาขอความ 
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ตารางท่ี 4-20(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันขอความ 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

SEARCH SEARCH(find_text,within_text,start_nu
m) 
SEARCHB(find_text,within_text,start_n
um) 
= SEARCH("e","Statements",6) เทากับ 7 

คนหาหนึ่งคาขอความภายในคา
ขอความอ่ืน (ไมคํานึงถึง
ความสําคัญของตัวพิมพใหญ-เล็ก) 

SUBSTITUTE SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,in
stance_num) 
= SUBSTITUTE("Sales Data", "Sales", 
"Cost") = "Cost Data" 

แทนท่ีขอความท่ีมีอยูดวยขอความ
ใหมในสายอักขระขอความ 

TEXT TEXT(value,format_text) 
= TEXT(2.715, "$0.00") = "$2.72 

จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงจาํนวน
เปนขอความ 

VALUE VALUE(text)  
= VALUE("$1,000") = 1,000 

 

แปลงอารกิวเมนตขอความเปน
จํานวน 

 
รูปท่ี 4-64 ตัวอยางการวางฟงกชันขอความ TEXT 

 

 
รูปท่ี 4-65 ตัวอยางการวางฟงกชันขอความ LEN  
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รูปท่ี 4-66 ตัวอยางการวางฟงกชันขอความ LEFT 

 

 
รูปท่ี 4-67 ตัวอยางการวางฟงกชันขอความ RIGHT 

 
3.3.8 ตรรกศาสตร 

การวางฟงกชันทางตรรกศาสตรหรือการใชสูตรการตรวจสอบความเปน
เหตุเปนผล เง่ือนไข หรือคาของความเปนจริง  มีฟงกชันสําคัญ ดังตอไปนี้ 
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รูปท่ี 4-68 การแทรกฟงกชันตรรกศาสตร 

 

ตารางท่ี 4-21 รายการของขอมูลท่ีนํามาใชในฟงกชันตรรกศาสตร 

ขอมูล ความหมาย 

Logical  เปนคาหรือนพิจนท่ีสามารถถูกประเมินไดวาเปน TRUE หรือคา 
FALSE ถา logical เปนคา FALSE แลว NOT จะสงกลับคา TRUE แต
ถา logical เปนคา TRUE แลว NOT จะสงกลับคา FALSE 

Logical1, logical2,...    เปนเง่ือนไข 1 ถึง 30 เง่ือนไขท่ีตองการทดสอบ ท่ีสามารถเปนไดท้ัง 
TRUE หรือ FALSE  

Logical_test   เปนคาหรือนพิจนใดๆ ท่ีสามารถถูกประเมินเปน TRUE หรือ FALSE 
ได ยกตัวอยาง A10=100 คือ logical expression เชน ถาคาในเซลล 
A10 เปน 100 แลว logical_test เปน TRUE มิฉะนั้น logical_test จะ
เปน FALSE อารกิวเมนตนี้สามารถใช ตัวดาํเนินการคํานวณ
เปรียบเทียบใดๆ 

Value_if_true   เปนคาท่ีถูกสงกลับ ถา logical_test เปน TRUE  

Value_if_false    

 

เปนคาท่ีถูกสงกลับถา logical_test เปน FALSE  
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ตารางท่ี 4-22 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันตรรกศาสตร 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นําไปใชในการคํานวณ 

AND AND(logical1,logical2, ...) 
= AND(TRUE, TRUE) เทากับ TRUE 

สงคา TRUE กลับถาอารกิวเมนต
ทุกอยางถูกตอง 

FALSE FALSE( ) สงกลับคาตรรกศาสตรเปน 
FALSE 

IF IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 
= IF(A10<=100,"Within budget","Over 
budget") 

ระบุการทดสอบคาตรรกศาสตรท่ี
ปฏิบัติ 

NOT NOT(logical) 
= NOT(FALSE) เทากับ TRUE 

กลับคาตรรกศาสตรของอารกิว
เมนต 

OR OR(logical1,logical2,...) 
= OR(1+1=1,2+2=5) เทากับ FALSE 

สงคา TRUE กลับถาอารกิวเมนต
ใดอารกวิเมนตหนึ่งเปน TRUE 

TRUE TRUE( ) 

 

สงกลับคาตรรกศาสตรเปน TRUE 

 
รูปท่ี 4-69 ตัวอยางการแทรกฟงกชันตรรกศาสตร AND 

 

 
รูปท่ี 4-70 ตัวอยางการแทรกฟงกชันตรรกศาสตร NOT 
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รูปท่ี 4-71 ตัวอยางการแทรกฟงกชันตรรกศาสตร OR 
 

3.3.9 ขอมูล 
การใชฟงกชันท่ีใชในการตรวจสอบขอมูล ซ่ึงขอมูลใน  Excel แบง

ออกเปน ตัวเลข ขอความ วันท่ี และในชวงหลัง ๆ นี่เราไดพบขอมูล แบบตรรกศาสตร นั่นคือ 
TRUE และ FALSE อีก เราสามารถตรวจสอบไดวาขอมูลนี้เปนประเภทใด ถาคาท่ีตรวจสอบเปน
จริง ฟงกชันเหลานี้จะใหผลลัพธเปน TRUE ดังนั้น เราจึงมักใชฟงกชันเหลานี้คูกับ IF เพื่อ
ตรวจสอบวาผลลัพธเปนอะไร จะไดแสดงผลลัพธจาก IF ไดอยางสวยงามในแบบของเราเอง โดย
ใชฟงกชันที่สําคัญในตาราง 

   ตารางท่ี 4-23 การใชฟงกชันขอมูล 

ฟงกชนั จะใหผลลัพธเปน  TRUE  

ISBLANK  (คา)  คาท่ีตรวจสอบเปนเซลลวาง 

ISERR (คา)  คาท่ีตรวจสอบเปนขอความผิดพลาด  ยกเวน  #N/A 

ISERROR  (คา)  คาท่ีตรวจสอบเปนขอความผิดพลาด (#N/A, #VALUE!, #REF!,  
#DIV/0!, #NUM!, #NAME?, or # NULL!) 

ISLOGICAL (คา) คาท่ีตรวจสอบเปนคาทางตรรกศาสตร  TRUE, FALSE 

ISNA  (คา) คาท่ีตรวจสอบมีขอความผิดพลาด #N/A (value not available) 

ISNONTEXT (คา) คาท่ีตรวจสอบไมใชขอความ 

ISNUMBER (คา) คาท่ีตรวจสอบเปนตัวเลข 

ISREF (คา) คาท่ีตรวจสอบเปนตําแหนงอางอิงเซลล (Reference)  หรือไม 

ISTEXT (คา)  คาท่ีตรวจสอบเปนขอความ 
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รูปท่ี 4-72 ตัวอยางการแทรกฟงกชันขอมูล ISBLANK 

 

 
รูปท่ี 4-73 ตัวอยางการแทรกฟงกชันขอมูล ISNONTEXT 

 
3.4 การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 

ในการพิมพงานตารางคํานวณ สามารถท่ีจะตรวจสอบการคํานวณสูตรหรือ
ฟงกชันได การสรางสถานการณสมมติ การคนหาคาเปาหมาย และการสรางตารางขอมูล ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

3.4.1 การตรวจสอบการติดตามเซลลจากสูตรหรือฟงกชัน 
เม่ือมีการใชสูตรหรือวางฟงกชันในการพิมพงานตารางคํานวณมาก ๆ  เรา

สามารถท่ีจะตรวจสอบวาสูตรท่ีเราสนใจเกี่ยวของกับเซลลใดบาง  และยังสามารถจะตรวจสอบดูวา
เซลลใดท่ีเปนสาเหตุใหเกิดผลลัพธเปนขอความผิดพลาดไดอีกดวย โดยใชคําส่ังตาง ๆ จากกลุม
คําส่ังตรวจสอบสูตรจากแท็บสูตร จะเกิดลูกศรสีฟาข้ึนตามรายการ ซ่ึงเราสามารถลบลูกศรไดดวย
คําส่ังเอาลูกศรออกจากกลุมคําส่ังตรวจสอบสูตรในแท็บสูตร และยังสามารถเพิ่มเซลลท่ีตองการ
ตรวจสอบเขามาในหนาตางการตรวจสอบเซลลได 

 
รูปท่ี 4-74 กลุมคําส่ังตรวจสอบสูตรจากแท็บสูตร 

การ
ตรวจสอบ
ขอผิดพลาด 

แสดง/ซอน
สูตร 

การประเมิน
สูตร 
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รูปท่ี 4-75 คําส่ังติดตามเซลลท่ีถูกอางของกลุมคําส่ังตรวจสอบสูตรในแท็บสูตร 

 

 
รูปท่ี 4-76 คําส่ังติดตามเซลลท่ีอางถึงของกลุมคําส่ังตรวจสอบสูตรในแท็บสูตร 
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รูปท่ี 4-77 การแสดงสูตรในตาราง 

  

 
รูปท่ี 4-78 การตรวจสอบขอผิดพลาด 

 

 
รูปท่ี 4-79 การประเมินสูตรข้ันแรกจะอางอิงถึง 
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รูปท่ี 4-80 การประเมินสูตรทีละข้ันจนเสร็จส้ินและไดผลลัพธ 
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รูปท่ี 4-81 หนาตางการตรวจสอบเซลลและการเพิ่มเซลลในการตรวจสอบ 

 
3.4.2 ตัวจัดการสถานการณสมมติ 

ในตารางขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงขอมูลหลาย ๆ เซลล เพื่อตองการให
ไดคําตอบหรือผลลัพธในสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงตองมีการจัดการสถานการณสมมติ  
(Scenario) และแสดงหรือสรุปผลลัพธท่ีได ซ่ึงตองใชรายการการจัดการสถานการณสมมติใน คําส่ัง
การวิเคราะหแบบ What-if ของกลุมคําส่ังเคร่ืองมือขอมูลในแท็บขอมูล โดยมีข้ันตอนในการ
ดําเนินการ ตามลําดับรูปตอไปนี้ 
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รูปท่ี 4-82 จากตารางเงินผอนรถยนต เรียกคําส่ังการจัดการสถานการณสมมติ  

 

 
รูปท่ี 4-83 กลองโตตอบตัวจดัการสถานการณสมมติท่ียังไมมีรายการจะถูกเปดออกมา  
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รูปท่ี 4-84 ใหพิมพช่ือสถานการณสมมติ แลวคลิกเลือกเซลลท่ีเปล่ียน คลิกปุมตกลง 

 

 
รูปท่ี 4-85 กลองโตตอบคาสถานการณสมมติ จะถูกเปดข้ึน ใหพิมพคาท่ีเปล่ียนไป คลิกปุมตกลง 

 

 
รูปท่ี 4-86 กลองโตตอบตัวจดัการสถานการณสมมติ จะถูกเปดข้ึนมีช่ือสถานการณท่ีสรางข้ึน 
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รูปท่ี 4-87 ในกรณีคลิกปุมแสดง ตารางจะถูกเปล่ียนขอมูลตามช่ือสถานการณท่ีสรางข้ึน 

 

 

 

เพิ่ม
สถานการณ
สมมติท่ีสอง

แลว 

รูปท่ี 4-88 ในกรณีคลิกปุมสรุป เลือกหัวขอการสรุปสถานการณสมมติ 
ใหเลือกเซลลผลลัพธ เม่ือตกลงจะไดแผนงานใหมช่ือสรุปสถานการณสมมติ 
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รูปท่ี 4-89 ในกรณีคลิกปุมสรุป เลือกหัวขอรายงาน PivotTable สถานการณสมมติ 
ใหเลือกเซลลผลลัพธ เม่ือตกลงจะไดแผนงานใหมช่ือ PivotTable สถานการณสมมติ 

 
3.4.3 การคนหาคาเปาหมาย 

การคนหาคาเปาหมายท่ีตองการโดยการเปล่ียนตัวแปรอ่ืน ๆ  (Goal Seek) 
นั้น ตามปกติแลว เราจะมีขอมูลอยูจํานวนหนึ่งเพื่อนํามาใชสรางสูตรหาผลลัพธ แลวจึงส่ังให
โปรแกรม Excel เปล่ียนขอมูลใดก็ได และวิเคราะหขอมูลเปล่ียนไปเร่ือย ๆ จนกวาจะไดผลลัพธ
ตามท่ีตองการ โดยไมตองแกไขสูตรเลย จากตัวอยางกรณีเชาซ้ือรถยนต เม่ือตองการคํานวณเงิน
ผอนในแตละเดือนท่ีตัวเองสามารถสงคางวดไดคือ 11,000 บาท อยากทราบวาตองสงคางวดนาน
เทาใด ใหใชรายการการคนหาคาเปาหมายในคําส่ังการวิเคราะหแบบ What-if ของกลุมคําส่ัง
เคร่ืองมือขอมูลในแท็บขอมูล  จะเปดกลองโตตอบคนหาคาเปาหมาย ใหตั้งคาเซลลท่ีตองการ แลว 
พิมพเงินคางวด โดยคลิกเซลลตัวเลขระยะเวลาท่ีตองการ เสร็จแลวคลิกตกลง กลองโตตอบจะ
คนหาคาเปาหมายจนไดคาท่ีตองการแลวจึงหยุด สรุปสถานการณการคนหาคาเปาหมาย 
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รูปท่ี 4-90 ตั้งคาเซลลท่ีตองการ แลวพิมพเงินคางวด และคลิกเซลลตัวเลขระยะเวลา 

 

 
รูปท่ี 4-91 การคนหาคาเปาหมายเสร็จส้ินแลวไดผลลัพธระยะเวลา 6.957 ป 

 
3.4.4 การสรางตารางขอมูล 

การสรางตารางขอมูลเปรียบเทียบผลลัพธเม่ือตัวแปรเปล่ียนไป (Data 
Table) เนื่องจากการสรางสูตรข้ึนมาคํานวณ จะตองมีขอมูลมาเกี่ยวของหลาย ๆ ตัว ซ่ึงเม่ือขอมูล
เหลานั้นเปล่ียนแปลงไป ก็จะทําใหผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณเปล่ียนไปดวย แตจะเปล่ียนไป
เทาใดน้ัน เราจะตองสรางตารางข้ึนมาดูผลลัพธเอง โดยการพิมพหัวตารางแนวแถวและ/หรือแนว
คอลัมน แลวคัดลอกเซลลสูตรคํานวณแบบเช่ือมโยงมาวางไวท่ีตนแถวหรือคอลัมน จากนั้นจึงใช
รายการการตารางขอมูลในคําส่ังการวิเคราะหแบบ What-if ของกลุมคําส่ังเคร่ืองมือขอมูลในแท็
บขอมูล  แลวคลิกเซลลท่ีใชในการคํานวณสูตรเพื่อกรอกลงในแผนกลองโตตอบตาราง ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ทาง ดังนี้ 
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3.4.4.1 ตารางแนวเดียว จะใชคาตัวแปรเปล่ียนแปลงไปเพียงตัวเดียว ซ่ึง
อาจเปนแนวแถว หรือแนวคอลัมนก็ได ยกตัวอยางการสรางตารางท่ีมีหัวตารางในแนวคอลัมนเปน
อัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป หรือระยะเวลาเปล่ียนแปลง ใหคลิกเลือกเซลลท่ีใชในการคํานวณ
สูตรในแนวคอลัมน หรือแนวแถว 

 

 
รูปท่ี 4-92 การสรางตารางเงินผอน เม่ืออัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง 

 

 
รูปท่ี 4-93 การสรางตารางเงินผอน เม่ือระยะเวลาเปล่ียนแปลง 
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3.4.4.2 ตารางสองแนว จะใชคาตัวแปรเปล่ียนแปลงไปสองตัว ท้ังแนวแถว 
และแนวคอลัมน ยกตัวอยางการสรางตารางที่มีหัวตารางในแนวคอลัมนเปนอัตราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลงไป และแนวแถวเปนจํานวนปท่ีผอนชําระ โดยคลิกเลือกเซลลท่ีใชในการคํานวณสูตร
ในแนวแถวและแนวคอลัมน 

 
รูปท่ี 4-94 การสรางตารางเงินผอนเม่ืออัตราดอกเบ้ียและระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

กิจกรรม 
มอบหมายการพิมพงานจากใบงานตัวอยางการคํานวณสูตรและแทรกฟงกชัน เพื่อให

นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและสรุปอภิปรายผล/ปญหาในหัวขอตอไปนี้  
1. การพิมพสูตรทางคณิตศาสตร  
2. การใชสูตรสําเร็จ 
3. การแทรกฟงกชัน 
4. การวิเคราะหงานกับฟงกชันที่จะใช 

แบบประเมินการเรียนรู 
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณใดท่ีใชนําหนาในการใชสูตรของโปรแกรม Excel 

ก. + 
ข. & 
ค. = 
ง. % 
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2. ขอใดท่ีใชพิมพคําวา “ตั้งแต 200 บาทข้ึนไป” 
ก. = 200 
ข. => 200 
ค. >= 200 
ง. > 200 

3. ขอใดไมใชสูตรสําเร็จบนแท็บแรก 
ก. ผลรวมอัตโนมัติ 
ข. คาเฉล่ีย 
ค. นับตัวเลข 
ง. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. รายการสูตรท่ีปรากฏบนแถบสูตร เม่ือพิมพ = นําหนาเซลล จัดอยูในประเภท
ฟงกชันใด 

ก. การเงิน 
ข. คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 
ค. ทางสถิติ 
ง. ท่ีใชไปลาสุด 

5. ถามีการอางอิงเซลลวา D$5 ในการคัดลอกไปท่ีอ่ืน จะหมายความวาอะไร 
ก. คอลัมนคงท่ี แถวเปล่ียน 
ข. คอลัมนคงท่ี แถวคงท่ี  
ค. คอลัมนเปล่ียน แถวคงท่ี  
ง. คอลัมนเปล่ียน แถวเปล่ียน 

6. #DIV/0! หมายถึงอะไร  
ก. อางอิงเซลลท่ีใชในสูตรไมได   
ข. จะเกิดเมื่อเราใช  0 เปนตัวหาร 
ค. จะเกิดเมื่อเราใชสูตรผิดหลักไวยากรณ 
ง. จะเกิดข้ึนเม่ือตัวเลขในเซลลยาวกวาขนาดกวางของเซลล 

7. ขอใดเปนสูตรหรือฟงกชันทางการเงิน  
ก. PMT 
ข. LOG 
ค. CORREL 
ง. VALUE 
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8. IF เปนฟงกชันประเภทใด 
ก. ขอมูล 
ข. การเงิน 
ค. แบบตรรกะ 
ง. คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 

9. ในการตัดเกรด 5 ระดับ จะตองใชแผนงานปอนขอมูลของ IF กี่แผน  
ก. 3 
ข. 4 
ค. 5 
ง. 6 

10. สูตรใดท่ีใชคนหาคาเปาหมาย 
ก. TEST 
ข. SCENARIO 
ค. GOAL SEEK 
ง. PIVOT TABLE 
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