หนวยที่ 4 การคํานวณโดยใชสูตรและวางฟงกชัน
หัวขอเรื่องและงาน
การคํานวณโดยการพิมพสมการทางคณิตศาสตร การคํานวณโดยการใชสูตรสําเร็จจาก
การแทรกฟงกชัน การคํานวณและการวิเคราะหขอมูล
สาระสําคัญ
การคํานวณโดยการพิมพสมการทางคณิตศาสตร ตองพิมพเครื่องหมายเทากับกอนเสมอ
แลวจึงตามดวยลักษณะของสมการบรรทัดเดียว ซึ่งจะตองมีการอางอิงเซลลใหถูกตอง ถาเปนการ
คํานวณโดยการใชสูตรสําเร็จจากการแทรกฟงกชัน ก็ตองรูจักประเภทฟงกชันที่จะแทรก และการ
เตรียมขอมูลที่ตองนํามาใชกับสูตร สวนการคํานวณและการวิเคราะหขอมูล ไดแก การคัดลอกสูตร
การแทรกฟงกชันประเภทตาง ๆ โดยละเอียด
จุดประสงคการสอน

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

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายและพิมพสูตรสมการทางคณิตศาสตร ได
2. สามารถอธิบายและใชสูตรสําเร็จจากการแทรกฟงกชันได
3. สามารถอธิบายและประยุกตใชสูตรหรือแทรกฟงกชันในการวิเคราะหขอมูลได

เนื้อหาห
โปรแกรม Excel 2007 เปนหนึ่งในโปรแกรมที่มีความสามารถสูงในเรื่องการคํานวณ
และการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เพราะใชงานและทําความเขาใจ
ไมยากจนเกินไปนัก ซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดเปนหัวขอ ดังตอไปนี้

1. การคํานวณโดยใชการพิมพสูตรทางคณิตศาสตร
การคํานวณโดยการพิมพสมการทางคณิตศาสตรนั้น ตองมีการเรียนรูถึงหลักการและ
การนําไปใช ดังนี้
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1.1 หลักการพิมพสูตรทางคณิตศาสตรในเซลล
ในการพิมพสูตรสมการทางคณิตศาสตรแบบบรรทัดเดียวนั้น มีหลักการดังตอไปนี้
1.1.1 เครื่องหมายสถานะของสูตร
ใหพิมพเครื่องหมายเทากับ (=) หรือคลิกเครื่องหมายเทากับบนแถบสูตร จะ
มีแผนกรอกขอมูลใหมา โดยโปรแกรม Excel จะรูทันทีวากําลังทํางานอยูในสถานะสูตร

รูปที่ 4-1 การพิมพ = ลงไปโดยตรงในเซลล และการคลิก = ที่แถบสูตร
1.1.2 ตัวเลขและการอางอิงเซลล
เมื่อพิมพ = แลว ก็เปนการพิมพสมการทางคณิตศาสตรบรรทัดเดียว ซึ่งจะ
ใชตัวเลขหรือเซลลมาพิมพก็ได ถาเปนตัวเลข Excel จะถือวาเปนคาคงที่ แตถาเปนเซลล จะขึ้นอยู
กับการอางอิงเซลล โดยการพิมพชื่อเซลลลงไปโดยตรง หรือใชเมาสคลิกเลือกเซลลที่อางอิงนั้นก็
ได เชน =1/2 หรือ =6*B3 หรือ =A4+B4 เปนตน
1.1.3 เครื่องหมายการคํานวณและเปรียบเทียบ
เปนการคํานวณโดยใชเครื่องหมาย บวก (+) ลบ (-) คูณ (*) หาร (/) เลขยก
กําลัง (^) เปอรเซ็นต (%) และใชเครื่องหมายวงเล็บ () แตเราไมสามารถที่จะใสสัญลักษณทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร ที่ ซั บ ซ อ น เ ช น
(Square root) ลงในสูตรของ Excel ได ดังนั้นจึงตองมี
การนําฟงกชันมาชวยทํางาน ตัวอยาง 7 จะเขียนเปน SQRT (7) แทน เปนตน ซึ่งการคํานวณจาก
เครื่องหมายคํานวณนี้ จะมีลําดับงานการคํานวณกอนหลัง ดังตาราง
ตารางที่ 4-1 ลําดับงานการคํานวณสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel
ลําดับที่

เครื่องหมาย

คําอาน

1

()

วงเล็บ

2

%

เปอรเซ็นต

3

^

ยกกําลัง

4

* และ /

คูณ และ หาร

5

+ และ -

บวก และ ลบ
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ตารางที่ 4-2 เครื่องหมายในการเปรียบเทียบในการคํานวณสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel
เครื่องหมาย

คําอาน

ตัวอยาง

=

เทากับ

>

มากกวา

<

นอยกวา

>=

มากกวาหรือเทากับ

<=

นอยกวาหรือเทากับ

=A1=250 หรือ =A1>=250
ถาคาเปนจริงหรือถูก จะได
ผลลัพธ เปน TRUE แตถาคา
เปนจริงหรือเท็จ จะได
ผลลัพธ เปน FALSE

<>

ไมเทากับ

1.2 หลักการพิมพสูตรสําเร็จหรือฟงกชันในเซลล
ในการพิมพสูตรสําเร็จหรือฟงกชันแบบบรรทัดเดียวนั้น มีหลักการดังตอไปนี้
1.2.1 เครื่องหมายสถานะของสูตร
ใหพิมพเครื่องหมายเทากับ (=) หรือคลิกเครื่องหมายเทากับบนแถบสูตร จะ
มีแผนกรอกขอมูลใหมา โดยโปรแกรม Excel จะรูทันทีวาขณะนี้กําลังทํางานอยูในสถานะสูตร
1.2.2 ชื่อสูตรสําเร็จหรือฟงกชัน
ให พิ มพ ชื่ อสู ต รสํ า เร็ จ หรื อฟ ง กชั น ที่ รูจั ก ตอ จากเครื่อ งหมายเท า กับ (=)
ไดแก SUM AVERAGE COUNT MAX MIN ฯลฯ
1.2.3 การอางอิงเซลล
หลั ง จากพิม พ ชื่ อสู ต รสํ า เร็ จ หรือ ฟ ง กชั น จะเป น วงเล็ บที่ เ ป น ข อ มู ล การ
อางอิงเซลล โดยใชเครื่องหมายโคลอน (:) คั่นระหวางเซลล เปนขอมูลตอเนื่องจากเซลลหนึ่งถึงอีก
เซลลหนึ่ง และใชเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมา (,) เปนขอมูลเวนชวงระยะไปอีกเซลลหนึ่งหรือ
อีกกลุมเซลลหนึ่ง โดยการพิมพชื่อเซลลลงไปโดยตรง หรือใชเมาสคลิกเลือกเซลลที่อางอิงนั้นก็ได
ถาเปนกลุมเซลล การอางอิงเซลลติดตอกันใหใชเมาสลาก แตถาเปนเซลลหรือกลุมเซลลเวนชวง
ระยะกัน ใหใช Ctrl + เมาสคลิกหรือลาก ตามแตกรณี เชน =SUM (A1:A4, A6) เปนตน

รูปที่ 4-2 การพิมพ = สูตรและขอมูลลงไปโดยตรงในเซลล
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แตถาเปนการคลิก = ที่แถบสูตรแลว จะมีแผนขอมูลมาใหเรากรอกหรือใช
เมาสคลิกเลือกเซลลก็ได ในชองจํานวนชุดที่1 และ2 (ถามี) แผนนี้สามารถยายได ในกรณีที่แผนบัง
ขอมูลดิบอยู โดยนําเมาสไปลากยายออกมา หรือสามารถที่จะยอแผนใหเหลือแตชองที่จะกรอก
ขอมูลก็ได โดยใหคลิกที่รูป
ทายชองนั้น และคลิกที่รูป ทายชองนั้นอีกครั้ง เพื่อเปดแบบ
เต็มแผนขึ้นมาใหม

รูปที่ 4-3 การคลิก = ที่แถบสูตรและพิมพขอมูลลงไปในแผนกรอกขอมูล

รูปที่ 4-4 การยอแผนกรอกขอมูล ใหเหลือเพียงชองกรอกขอมูลที่ตองการ

2. การคํานวณโดยใชสูตรสําเร็จจากแทรกฟงกชัน
การคํา นวณโดยการใช สูตรสํา เร็จ จากการแทรกฟง กชั น นี้ เปน ที่ ร วบรวมสู ต รหรื อ
ฟงกชันประเภทตาง ๆ ไดแก การเงิน วันและเวลา คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ ทางสถิติ การคนหา
และการอางอิง ฐานขอมูล ขอความ ตรรกศาสตร ขอมูล เปนตน ดังนั้น การใชประโยชนจากการ
แทรกฟ ง ก ชั น ของโปรแกรม Excel นั้ น มี อ ยู อ ย า งมากมายมหาศาล แต สิ่ ง สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการใช
ประโยชนจากเครื่องมือนี้ก็คือ ความรูและความเขาใจในการใชสูตรประเภทตาง ๆ ที่ตองไดรับ
การศึกษามาในแตละสาขาวิชา ซึ่งมีความจําเปนเปนอยางยิ่งในการนําไปใชกรอกขอมูลหรือสราง
ตารางคํานวณไดถูกตองและตรงกับการนําไปใชในสูตรหรือฟงกชันนั้น ๆ โดยจะกลาวถึงหลักการ
ในการใชสูตรหรือฟงกชัน ดังตอไปนี้
2.1 การใชฟงกชันผลรวมอัตโนมัติ
เมื่ อ มี ตั ว เลขหรื อ ข อ มู ล ที่ ต อ งการหาผลรวมอย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ในตารางข อ มู ล
โดยทั่วไป มักจะใชกันเปนประจํา โปรแกรม Excel จึงไดสรางเครื่องมือใหใชงานไดอยางสะดวก
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รูปที่ 4-5 การใชฟงกชันผลรวมอัตโนมัติ
2.2 การใชฟงกชันที่ถูกใชเร็ว ๆ นี้
ในการใชสูตรหรือฟงกชันที่ไดถูกใชเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะเก็บประวัติไว 10 สูตร ใหเรา
นํากลับมาใชอยางรวดเร็ว โดยไมตองเสียเวลาไปคนหาสูตรใหมอีก ซึ่งมีการใชอยู 2 วิธี คือเรียกใช
ที่แถบสูตร กับที่วางฟงกชัน ในหัวขอนี้จะกลาวถึงที่แถบสูตรเทานั้น สวนหัวขอถัดไปเปนการ
เรียกใชสูตรหรือวางฟงกชัน ดังขั้นตอนตอไปนี้
2.2.1 เรียกรายการสูตรที่ถูกใชเร็ว ๆ นี้
ใหคลิกเครื่องหมายเทากับ (=) บนแถบสูตร จะมีแผนกรอกขอมูลใหมา และ
ที่ชองอางอิงตําแหนงเซลลไดเปลี่ยนเปนชื่อสูตรแลว ซึ่งจะมีรายชื่อสูตรทั้ง 10 สูตรอยูในรายการ
ซอนนี้

รูปที่ 4-6 ลักษณะครั้งแรกเมื่อคลิกเครื่องหมายเทากับ (=) บนแถบสูตร
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2.2.2 เปดเลือกสูตรที่ตองการใช
ใหคลิกที่หัวลูกศรดํา ๆ หลังชื่อสูตรที่เกิดขึ้น จะเปนการเปดรายการสูตรที่
ถูกใชเมื่อเร็ว ๆ นี้ 10 สูตร และฟงกชันเพิ่มเติม... ใหคลิกเลือกสูตรที่ตองการ จะมีแผนกรอกขอมูล
ที่ไดนําเซลลขอมูลเขาไปแลว หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลก็ใหลบขอมูลเดิม และคลิกเลือก
เซลลใหมที่ตองการ แลวคลิกปุมตกลง

รูปที่ 4-7 รายการชื่อสูตรหรือฟงกชันที่ถูกใชเมื่อเร็ว ๆ นี้ 10 สูตร และฟงกชันเพิ่มเติม...

รูปที่ 4-8 เมื่อคลิกเลือกสูตรหาคาเฉลี่ย (AVERAGE) จะมีแผนกรอกขอมูลเซลลใหเลย
แตถาคลิกเลือกรายการฟงกชันเพิ่มเติม... จะแสดงแผนกลองโตตอบวาง
ฟงกชันขึ้นมาใหเลือกประเภท และสูตรหรือฟงกชันที่ตองการ ดังรูป
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รูปที่ 4-9 กลองโตตอบแทรกฟงกชันถูกเปดขึ้นมา เมื่อคลิกเลือกแทรกฟงกชันหรือฟงกชันเพิ่มเติม
2.3 การใชฟงกชันประเภทตาง ๆ
ในการเรียกใชสูตรหรือฟงกชันทั้งหมด ใหคลิกคําสั่งแทรกฟงกชันหรือฟงกชัน
เพิ่มเติมของกลุมคําสั่งไลบรารีฟงกชันในแท็บสูตร จะแสดงกลองโตตอบแทรกฟงกชันขึ้นมาให
เลือกประเภทที่ตองการทางบน แลวจึงเลือกสูตรหรือฟงกชันที่ตองการทางดานลาง เชน ตองการหา
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง ตองเลือกประเภททางสถิติ และเลือกฟงกชันชื่อ STDEV
เปนตน

รูปที่ 4-10 คลิกเลือกประเภท และชื่อฟงกชันที่ตองการ
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เสร็จแลวคลิกตกลง จะเปดแผนกรอกขอมูลที่มีการนําคาเซลลมากรอกใหเรียบรอย
แลว หากตองการแกไขก็ใหลบและคลิกเลือกเซลลใหมเขามาแทนที่ แลวจึงคลิกตอบตกลง

รูปที่ 4-11 เมื่อคลิกเลือกชื่อสูตรหรือฟงกชัน STDEV จะมีแผนกรอกขอมูลเซลลใหเลย

3. การคํานวณและวิเคราะหขอมูลขั้นสูง
การคํานวณโดยการใชสูตรหรือฟงกชันไมวาจะเกิดจากการพิมพเองหรือมีการวาง
ฟ ง ก ชั น ก็ ต าม ควรได ทํ า ความเข า ใจถึ ง หลั ก การการนํ า สู ต รหรื อ ฟ ง ก ชั น ไปใช ใ นการคํ า นวณ
ดังตอไปนี้
3.1 การคัดลอกสูตร
การคํานวณในตําแหนงเซลลอื่น ๆ แตมีการใชสูตรเดียวกัน จําเปนที่ตองคัดลอกสูตรที่
ทําแลวนําไปใช แตการคัดลอกอาจมีปญหาบางประการเกิดขึ้นได ดังนั้นควรตองทําความ เขาใจ
เกี่ยวกับการคัดลอกสูตร การอางอิงเซลล ผลลัพธขอความแปลก ๆ ดังตอไปนี้
3.1.1 การคัดลอกสูตรและการอางอิงเซลล
เมื่อเราคํานวณโดยการพิมพสูตรหรือการใชฟงกชันเสร็จเรียบรอยแลว ก็ให
คัดลอกไปวางไวในเซลลอื่น ๆ ไดโดยใชการคัดลอกและวางจากเมนูหรือเครื่องมือตามที่ไดอธิบาย
ไปแลว หรือใหใชตวั เติมอัตโนมัติลากไป ในกรณีที่ขอมูลอยูในแนวแถวและคอลัมนเดียวกัน ดังนี้
3.1.1.1 การคั ด ลอกโดยใช ตั ว เติ ม อั ต โนมั ติ ในกรณี ที่ ข อ มู ล ในตารางที่
ตองการคัดลอกสูตรอยูในแนวแถวและคอลัมนเดียวกัน ก็สามารถใชตัวเติมอัตโนมัติลากไปได
ตลอด ซึ่งเซลลที่ถูกวางในลําดับตอ ๆ ไปนั้น จะมีการอางอิงในสูตรเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ตาม
ลักษณะของแถวและคอลัมน เชน การคัดลอกสูตรหาเงินภาษีของแตละคน จากตําแหนงเซลล F3
ใชสูตร =10%*E3 เมื่อคัดลอกโดยลากตัวเติมอัตโนมัติลงมาตามแนวคอลัมนของ F ในแตละแถว
การอางอิงเซลลในสูตรจะเปลี่ยนไปตามแถวนั้น ๆ คือที่ F4 จะเปนสูตร =10%*E4 โดยที่คอลัมน
ไมไดถูกเปลี่ยน เพราะลากลงมาในคอลัมนเดียวกัน หากแถวใดไมมีขอมูลเลย ก็จะไดผลลัพธเปน 0
หรือ -
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รูปที่ 4-12 การใชสูตรผลคูณที่ตําแหนงเซลล F3

รูปที่ 4-13 การคัดลอกโดยลากตัวเติมอัตโนมัติลงมาตามแนวคอลัมนของ F
และในการคั ด ลอกตามแนวแถว เช น การคั ด ลอกสู ต รรวมเงิ น เดื อ นที่
ตําแหนงเซลล E8 ใชสูตรผลรวมอัตโนมัติ คือ =SUM (E3:E7) เมื่อคัดลอกโดยลากตัวเติมอัตโนมัติ
ตามแนวแถวที่ 8 ไปทางขวา (คอลัมน) การอางอิงเซลลในสูตรจะเปลี่ยนไปตามคอลัมนนั้น ๆ คือที่
F8 จะเปนสูตร =SUM (F3:F7) โดยที่แถวไมไดถูกเปลี่ยน เพราะลากไปตามแนวแถวเดียวกัน
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รูปที่ 4-14 การคัดลอกโดยลากตัวเติมอัตโนมัติไปตามแนวแถวที่ 8
3.1.1.2 การคัดลอกโดยใช เมนู เครื่องมือ และเมาสลาก เปนการคัดลอกไป
ใชในตําแหนงเซลลที่ไมอยูในแถวและคอลัมนเดียวกัน หรืออยูแตเปนการอางอิงไมเหมือนกัน จาก
ตัวอยางเชน การหาผลรวมที่เซลล C6 ใชสูตรผลรวม =SUM (D6,E6) แลวคัดลอกมาวางที่ตําแหนง
เซลล G6 จะไดสูตรผลรวม =SUM (H6,I6) ซึ่งเปนการอางอิงเลื่อนลําดับคอลัมนไปตามตนฉบับที่มี
2 เซลล แตในขอมูลตําแหนงวางมีขอมูลถึง 3 เซลล จึงไดสูตรและผลลัพธไมถูกตอง ตองแกไขสูตร
ใหมใหเปน =SUM (H6:J6) ดังนั้นการคัดลอกมาวางในตําแหนงอื่น ๆ ตองระวังวาเซลลตนฉบับ
ของสูตรกับเซลลปลายทางนั้นมีความสอดคลองเหมือนกันหรือไม ถาไมเหมือนกันตองแกไขการ
อางอิงใหถูกตองดวย

รูปที่ 4-15 การคัดลอกเซลล C6 จะไปวางที่เซลล G6
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รูปที่ 4-16 เมื่อมาวางที่เซลล G6 จะไดสูตรอางอิงที่ไมตรงกับขอมูลตารางตองแกไขสูตรใหถูกตอง
3.1.1.3 การคัดลอกโดยมีเซลลอางอิงคงที่ ในกรณีนี้จะแตกตางกัน โดยที่มี
บางเซลลหรือหลายเซลลที่นํามาใชอางอิงในสูตรเปนเซลลที่อยูคงที่ไมปรับเปลี่ยนไปตามแถวและ
คอลัมน หากเราคัดลอกไปอาจไดเซลลที่มีคาอื่นหรือเซลลวาง คือ 0 เปนขอมูลลงไปแทนคา ซึ่งจะ
เกิดผลลัพธที่ผิดได ดังเชน การหาคารอยละของผูลงทะเบียนสมัครงานแตละสจจ. ที่เซลล B6
=100*C6/C5 นั้น เมื่อลากตัวเติมอัตโนมัติลงมา เชนที่ B7 จะไดสูตรเปลี่ยนลําดับตามเปน =
100*C7/C6 เมื่อพิจารณาแลวพบวา ที่เซลลเศษ (C7) นั้นถูกตอง แตที่เซลลสวน(C6) ผิดไป เพราะ
เปนเซลลของสจจ.เชียงใหม ไมใชของผลรวมศูนยภาคเหนือ จึงไดผลลัพธที่ไมถูกตองเลย

รูปที่ 4-17 การคัดลอกที่เซลลตัวหารอางอิงไมถูกตอง
ดังนั้น เราตองรูจักวิธีการแกไขใหเซลลบางเซลลหรือหลายเซลลอยูคงที่
ซึ่งมีวิธีการคือการใสเครื่องหมาย $ นําหนาแถวและ/หรือคอลัมนที่ตองการใหคงที่ ตัวอยางเชน
เซลลที่มีคาปกติหรือการอางอิงแบบสัมพันธที่ C5 เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบเซลลใหคงที่ได 3 ทาง
ดวยกัน คือ
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1) อางอิงแบบผสม คือ แถวคงที่ ใหใสที่หนาแถว เชน C$5 เปนตน
2) อางอิงแบบผสม คือ คอลัมนคงที่ ใหใสที่หนาคอลัมน เชน $C5 เปนตน
3) อ า งอิ ง แบบสั ม บู ร ณ คื อ แถวและคอลั ม น ค งที่ ให ใ ส ที่ ห น า แถวและ
คอลัมน เชน $C$5 เปนตน
จากตัวอยาง เราตองแกไขที่เซลลตนฉบับ B6 =100*C6/C5 เปลี่ยนเปน B6
=100*C6/C$5 ใหถูกตองเสียกอน แลวจึงคัดลอกลงมาได

รูปที่ 4-18 การคัดลอกที่ไดเปลี่ยนเซลลตัวหารจาก C5 เปนเซลลแถวคงที่ C$5 แลว
3.1.1.4 การอางอิงเซลลในแผนงานและสมุดงานอื่น ในกรณีที่มีการใชสูตร
และจําเปนที่ตองใชการอางอิงเซลลในสูตรที่มาจากแผนงานอื่นหรือสมุดงานอื่นนั้น ก็สามารถทํา
ได เหมือนปกติ โดยเปด สมุดงานและ/หรือแผ นงานอื่ นแลวไปคลิก ที่เซลลเปาหมายที่ต องการ
โปรแกรมก็จะนํามากรอกขอมูลใหเราเอง

รูปที่ 4-19 การคัดลอกขามแผนงานและสมุดงาน เมื่อการอางอิงเซลลไมถูกตอง
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3.1.1.5 การวางแบบเชื่อมโยง นอกจากการใชการพิมพอางอิงเซลลในสูตร
ตามที่กลาวมาแลว เรายังสามารถใชการวางแบบพิเศษ คือ การวางแบบเชื่อมโยง ซึ่งเปนการอางอิง
เซลลอีกวิธีหนึ่ง ที่ทําไดทั้งในแผนงานหรือสมุดงานเดียวกัน และวางในแผนงานอื่นหรือสมุดงาน
อื่น โดยเปดสมุดงานและ/หรือแผนงานที่เกี่ยวของ แลวไปคลิกเลือกเซลลตนทางที่ตองการ แลวใช
คําสั่งคัดลอก จากนั้นใหคลิกเปดหนาตางสมุดงานและแผนงานที่ตองการ เลือกเซลลเปาหมาย แลว
ใชคําสั่งวางแบบพิเศษ... คลิกปุมวางการเชื่อมโยง ไมวาเซลลตนทางจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
เซลลเปาหมายก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย เชน การคัดลอกสูตรผลรวมจากสมุดงาน Book1 ไปที่
สมุดงาน Book2 ดังรูป

รูปที่ 4-20 การคัดลอกสูตรและวางแบบเชื่อมโยงในการอางอิงเซลลในสูตรไปอีกสมุดงานอื่น
3.1.2 ผลลัพธขอความแปลก ๆ
การทํางานในโปรแกรม Excel มักอาจเกิดผลลัพธที่ไมไดคาดคิดอยูเสมอ
โดยผลลัพธนี้ จะเปนขอความแปลก ๆ ที่เราอาจไมเขาใจได ซึ่งสามารถสรุปได ดังตาราง
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ตารางที่ 4-3 ขอความแปลก ๆ เกี่ยวกับผลลัพธของสูตรในโปรแกรม Excel 2007
ผลลัพธที่เกิด

สาเหตุที่เกิด

แนวทางการแกไข

#####

จะเกิดขึ้นเมื่อตัวเลขในเซลลยาวกวา
ขนาดกวางของเซลล

แกไขไดโดยการขยายขนาดความ
กวางของเซลล

#VALUE

จะเกิดเมื่อเราใชสูตรผิดหลักไวยากรณ
ของสูตรเชนนําตัวเลขไปบวกกับ
ตัวอักษรเปนตน

แกไขไดโดยการสํารวจดูวาประเภท
ของขอมูลถูกตองตามหลัก
คณิตศาสตรหรือไม

#DIV/0!

จะเกิดเมื่อเราใช 0 เปนตัวหารเชน
10/0 ซึ่งทําไมไดโดยเด็ดขาด

แกไขโดยใชตวั เลขอื่น ๆ เปนตัวหาร
แทน

#NAME?

จะเกิดเมื่อในสูตรมีขอความที่ Excel
ไมสามารถบอกไดวาคืออะไร เชน
A21+ วัสดุโดยที่คําวา วัสดุ ไมได
เกี่ยวของอะไรเลยในแผนงานนั้น

แกไขโดยการตรวจสอบสูตรดูวามี
ขอความอะไรแปลกปลอมเขาไป
หรือไม

#N/A

จะเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมไมสามารถ
แกไขโดยการตรวจสอบวาประเภท
คนหาตําแหนงอางอิงเซลลที่ใชในสูตร ตัวแปรของฟงกชันคืออะไร แลว
ได มักพบเมื่ออางอิงเซลลขามแผน
เปลีย่ นใหถูกตอง
งานหรือขามสมุดงาน

#REF!

จะเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมไมสามารถ
แกไขโดยการตรวจสอบตําแหนง
คนหาตําแหนงอางอิงเซลลที่ใชในสูตร อางอิงเซลลที่อาจจะหายไป
ได มักพบเมื่ออางอิงเซลลขามแผน
งานหรือขามสมุดงาน

#NULL!

จะเกิดขึ้นเมื่อเรากําหนดพื้นที่เซลล
สองเซลลที่ไมไดมีสวนใดตอกัน แต
ลืมแบงแยกดวยเครื่องหมายคั่น (,)
เชน SUM (A1:B2, C2:D5) เขียนผิด
เปนSUM (A1:B2 C2:D5) เปนตน

แกไขโดยการใสเครื่องหมายคั่นให
ถูกตอง
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3.2 การคํานวณโดยใชฟงกชันพื้นฐาน
ฟงกชันเปนสิ่งที่จะชวยใหเราสามารถสรางสูตรไดงายขึ้น ดังนั้นเราจึงควรทํา
ความรูจักและทําความเขาใจกับฟงกชันพื้นฐานที่ใชกันอยูเปนประจํา จากตัวอยางที่ผาน ๆ มา เรา
จะสังเกตเห็นวาฟงกชันมีสวนประกอบ ดังนี้
FUNCTION (ตัวแปร 1, ตัวแปร2,…,ตัวแปร n)
ตารางที่ 4-4 ฟงกชันพื้นฐานที่ใชกันอยูเปนประจํา ใน Excel 2007
ชื่อฟงกชัน
SUM

รูปแบบของฟงกชัน

การนําไปใช

SUM (จํานวนที่1, จํานวนที่ 2...)

ใชในการหาผลรวมของขอมูล

AVERAGE (จํานวนที1่ , จํานวนที่2…)

ใชหาคาเฉลี่ย

COUNT

COUNT (จํานวนที1่ , จํานวนที่2…)

ใชนับจํานวนขอมูล

DATE

DATE (จํานวนที่1, จํานวนที่2…)

แปลงคา ป, เดือน, วัน ใหกลายเปน
ตัวเลขที่ Excel สามารถนําไปคํานวณ
ได

IF (จํานวนที1่ , จํานวนที่2…)

ใชตรวจสอบเงื่อนไขที่กําหนด

MAX

MAX (จํานวนที่1, จํานวนที่…2)

ใชคนหาขอมูลที่มีคามากที่สุด

MIN

MIN (จํานวนที่1, จํานวนที่2…)

ใชคนหาขอมูลที่มีคานอยที่สุด

ABS

ABS (จํานวนที่1, จํานวนที่2…)

ใชในการหาคาสัมบูรณ (เลขที่ไมมี
เครื่องหมายลบ) ของตัวเลข เชน ABS
(-1) เทากับ 1 และ ABS (1) เทากับ 1

ROUND

ROUND (จํานวนที1่ , จํานวนที่2…)

ใชปดเศษเลขทศนิยมโดยวิธีที่นิยม
กันคือ ถานอยกวา .5 ใหปดลง
นอกนั้นใหปด ขึ้น ดังนั้น 5.5 ก็จะถูก
ปดเปน 6

FLOOR

FLOOR (จํานวนที1่ , จํานวนที่2…)

ใชปดเศษเลขทศนิยมทิ้ง

RANK

RANK (จํานวนที่1, จํานวนที่2…)

ใชในการหาลําดับขอมูลวาขอมูลที่เรา
มีอยูในลําดับที่เทาใด

HYPERLINK (จํานวนที1่ , จํานวนที่2…)

ใชในการสรางการเชื่อมโยงไปยัง
เอกสารอื่น

AVERAGE

IF

HYPERLINK
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ตั ว อย า งการใช ฟ ง ก ชั น พื้ น ฐานและขั้ น สู ง ในการคิ ด ระดั บ คะแนนของวิ ช า
คอมพิวเตอร ซึ่งมีสูตรที่ใชคือ SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN และ IF
ตารางที่ 4-5 สัดสวนการประเมินผลวิชาคอมพิวเตอร
รายการ

คะแนนเต็ม

%

คะแนนยอย Windows

300

30

คะแนนยอย Word

300

20

คะแนนยอย Excel

200

20

จิตพิสัย

100

10

ประเมินความรอบรู

200

20

ตารางที่ 4-6 การพิมพสูตรหรือฟงกชันที่ใชในการประเมินผลวิชาคอมพิวเตอร
รายการ

สูตรหรือฟงกชัน

รูปแบบการพิมพที่เซลลตนแบบ

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)

รวมคะแนนทัง้ หมดจาก %

SUM

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

เกรด
คาเฉลี่ย

IF
AVERAGE

=IF(P5<50%,0,IF(P5<60%,1,IF(P5<7
0%,2,IF(P5<80%,3,4))))
=AVERAGE(C5:C13)

จํานวนนับ

COUNT

=COUNT(C5:C13)

คามากที่สุด

MAX

=MAX(C5:C13)

คานอยที่สุด

MIN

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

รูปที่ 4-21 การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนที่ 1-5 ของฟงกชัน SUM

รูปที่ 4-22 การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนที่ 1ของฟงกชัน AVERAGE

รูปที่ 4-23 การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนที่ 1 ของฟงกชัน COUNT

4-18

รูปที่ 4-24 การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนที่ 1 ของฟงกชัน MAX

รูปที่ 4-25 การกรอกขอมูลเซลลในชองจํานวนที่ 1 ของฟงกชัน MIN
ตัวอยางการใชสูตรหรือฟงกชันหลายชั้น คือ IF ที่ใชตัดเกรด 5 เกรด (5, 4, 3, 2, 1
และ 0) จะใชแผนกรอกขอมูล 4 แผนดวยกัน โดยแผนแรก ชองที่หนึ่ง ตั้งเงื่อนไขคะแนนที่ไดนอย
กวา 50 ถาถูกไดเกรด 0 ถาผิด แสดงวาคะแนนที่ไดมากกวาหรือเทากับ 50 แตไมรูวาเทาไร จึงตอง
คลิกเปดแผน IF ขึ้นอีกเปนแผนที่สอง ทําเชนนี้จนครบแผนที่สี่เปนแผนสุดทาย ที่สามารถสรุปได
แนนอนวา ถาไมเปนไปตามเงื่อนไขนั้นแลวจะเปนอยางไร

รูปที่ 4-26 การกรอกขอมูลเซลลในชองเงื่อนไข ถาคาถูก และคาผิดใหใช IF ตอไปในแผนที่ 1
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รูปที่ 4-27 การกรอกขอมูลเซลลในชองเงื่อนไข ถาคาถูก และคาผิดใหใช IF ตอไปในแผนที่ 2

รูปที่ 4-28 การกรอกขอมูลเซลลในชองเงื่อนไข ถาคาถูก และคาผิดใหใช IF ตอไปในแผนที่ 3

รูปที่ 4-29 การกรอกขอมูลเซลลในชองเงื่อนไข ถาคาถูก และคาผิดในแผนที่ 4 สุดทาย
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รูปที่ 4-30 ตารางการประเมินผลและคิดคํานวณเกรดวิชาคอมพิวเตอร
3.3 การคํานวณโดยใชฟงกชันประเภทตาง ๆ
ในการวางฟงกชันจะกําหนดใหเราเลือกประเภท และชื่อฟงกชันที่ตองการ ซึ่งจะ
ไดกลาวถึงฟงกชันที่สําคัญ ๆ ของแตละประเภท ดังตอไปนี้
3.3.1 การเงิน
การใช ฟงก ชันทางการเงิ น หรือ การคํ า นวณสู ตรทางการเงิน ซึ่งมี หลาย
ฟงกชัน

รูปที่ 4-31 การวางฟงกชนั ทางการเงิน
ฟงกชันประเภทการเงิน สามารถชวยใหเราคํานวณทางการเงิน การลงทุน
และคาเสื่อมราคา ไดโดยไมจําเปนที่ตองมีความรูดานการเงินอยางลึกซึ้งมากอนเลย ซึ่งมีรายการ
ของขอมูลที่ตองนํามาใชในแผนการกรอกขอมูลของฟงกชันหรือในสูตรการเงิน ดังตาราง
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ตารางที่ 4-7 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันการเงิน
ความหมาย

ขอมูล
Rate

เปนอัตราดอกเบี้ยตองวดระนะเวลา

Per

เปนคาบเวลาซึ่งคุณตองการหาคาดอกเบีย้ และตองอยูใ นชวงจาก 1 ถึง Nper

Nper

เปนจํานวนคาบเวลาทั้งหมดในการชําระเงิน

Pv

เปนคา PV ( Present value เปนมูลคาปจจุบัน) หรือมูลคาปจจุบันของจํานวน
เงินที่ชําระเปนงวดๆ ทั้งหมด

Fv

เปนมูลคาในอนาคต (Fv-future value) หรือจํานวนเงินทีค่ ุณตองการให
คงเหลือหลังจากชําระงวดสุดทาย ถาไมไดใสคาอะไรไว จะถือวา fv เปน 0
(ตัวอยางเชน มูลคาในอนาคตของเงินกูมีคา เปน 0)

Type

เปนคาตรรกศาสตรที่บงบอกเวลาในการชําระเงิน (มีคาเทากับ 0 หรือ 1) ถา
ไมไดใสคาอะไรไว จะถือวามีคาเปน 0 ถาเปน 0 คือ คาสิ้นสุด แตคา 1 คือคา
เริ่มตน

Pmt

เปนจํานวนทีต่ องชําระในแตละคาบเวลา และไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

Values

เปนอารเรยหรือการอางอิงไปยังเซลลที่มีตัวเลข ที่คุณตองการคํานวณหาคา
อัตราผลตอบแทนซื้อลด ( internal rate of return)

Values1, Value2,...

เปน 1 ถึง 29 อารกิวเมนตใด ๆ ที่ใชแทนการชําระเงินและรายได

Guess

เปนจํานวนทีค่ ุณคาดคะเนวาควรจะเปนผลลัพธของ IRR

Cost

เปนคาเริ่มตนของสินทรัพย

Salvage

เปนราคาคาซากที่ชวงสุดทายของอายุของสินทรัพย

Life

เปนจํานวนคาบเวลาทั้งหมด ที่สินทรัพยถูกประเมินคาเสื่อมราคา

Period

เปนคาบเวลาที่คุณตองการหาคาเสื่อมราคา คาบเวลาตองถูกระบุใหอยูใน
หนวยเดียวกับ life

Start_period

เปนคาบเวลาเริ่มตนที่คุณตองการคํานวณหาคาเสื่อมราคา และตองถูกระบุอยู
ในหนวยเดียวกับอายุของสินทรัพย
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ตารางที่ 4-7(ตอ) รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันการเงิน
ขอมูล

ความหมาย

End_period

เปนคาบเวลาสิ้นสุดที่คุณตองการคํานวณหาคาเสื่อมราคา และตองถูกระบุอยู
ในหนวยเดียวกับอายุของสินทรัพย

Factor

เปนอัตราการเสื่อมที่ดุลลดลง ถาไมไดใสคา อะไรใหเปนคา factor คา 2 จะ
ถูกใช ( double-declining balance )

Month

เปนจํานวนของเดือนในปแรก ถา month ไมไดถูกใสอะไรไว คาจะเทากับ 12
ฟ ง ก ชั น ประเภทการเงิ น ที่ สํ า คั ญ ๆ มี รู ป แบบในการพิ ม พ ห รื อ การวาง

ฟงกชัน ดังตาราง
ตารางที่ 4-8 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันการเงิน
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

PMT

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

คํานวณวาตองหาเงินที่ตองผอนในแตละ
เดือนเปนจํานวนเทาใด

IPMT

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

คํานวณวาตองเสียดอกเบีย้ ในแตละเดือน
เปนจํานวนเทาใด

PPMT

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

คํานวณหาเงินตนที่ไดชําระคืนในแตละ
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)
คํานวณหายอดเงินฝากในอนาคต เมื่อ
=FV (4.5%/12,20*12,-20,000,-50000) ฝากเปนประจําทุกเดือน

IRR

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

คํานวณหากําไรที่ไดรับคืนจากการลงทุน
(คิดเปนอัตราดอกเบี้ย)

NPV

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

คํานวณไดกําไรมากนอยเทาใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับการลงทุนแบบอื่น
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ตารางที่ 4-8(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันการเงิน
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

SLN

SLN (cost,salvage,life,per)

คํานวณคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงของ
สินทรัพย สําหรับหนึ่งคาบเวลา

SYD

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

คํานวณคาเสื่อมราคาแบบผลรวมจํานวน
ป (sum-of-years's digit) ของสินทรัพย
สําหรับคาบเวลาที่ระบุ

DB

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

คํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
สําหรับคาบเวลาที่ระบุ โดยใชวิธีการลด
คาแบบตายตัว (fixed-declining balance)

DDB

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

คํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
สําหรับชวงเวลาที่ระบุ โดยใชวิธีการลด
คาแบบสองเทา (double-declining
balance) หรือบางวิธีการอื่นๆ ที่ไดระบุ
ไว

VDB

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

คํานวณกลับคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
สําหรับคาบเวลาที่ระบุหรือบางสวนของ
คาบเวลา โดยการใชวิธีสมดุลการลดคา
(declining balance)

รูปที่ 4-32 ตัวอยางการแทรกฟงกชันทางการเงิน PMT เกี่ยวกับการผอนชําระเงินกูไฟแนนท
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=20%*B3
การคํานวณดวย
เครื่องคิดเลขกับ
สูตร Excel ไม
เทากัน ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ตองระวังในการ
นําไปใชจริง

=B3-B4
=B5*B6*B7
=(B5+B9)/(B7*12
=PMT(B6/12,B7*12,-B5)

รูปที่ 4-33 ตัวอยางตารางการวางฟงกชันทางการเงิน PMT เกี่ยวกับการผอนชําระเงินกูไฟแนนท

รูปที่ 4-34 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน SLN เกี่ยวกับคาเสื่อมราคา

รูปที่ 4-35 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน SYD เกี่ยวกับคาเสื่อมราคา
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รูปที่ 4-36 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน DB เกี่ยวกับคาเสื่อมราคา

รูปที่ 4-37 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน DDB เกี่ยวกับคาเสื่อมราคา

รูปที่ 4-38 ตัวอยางการวางฟงกชันทางการเงิน VDB เกี่ยวกับคาเสื่อมราคา
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รูปที่ 4-39 ตัวอยางตารางการวางฟงกชันทางการเงินเกีย่ วกับคาเสื่อมราคา
3.3.2 วันและเวลา
การใช ฟ งก ชั น วั น และเวลา (Date&Time) จะชว ยใหเ ราคํา นวณข อมู ล ที่
เกี่ยวของกับวันและเวลาไดงายขึ้นเชน ฟงกชัน NOW และ TODAY สามารถแสดงวันเดือนปและ
เวลาปจจุบันได และฟงกชัน DAY, MONTH และ YEAR สามารถจะตัดขอมูลวันเดือนปใหเหลือ
เฉพาะ วัน, เดือน หรือป ก็ได ซึ่งจะทําใหเราสามารถนําไปคํานวณตอไปไดงายขึ้น

รูปที่ 4-40 การวางฟงกชนั วันและเวลา
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ตารางที่ 4-9 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันวันและเวลา
ความหมาย

ขอมูล
Year

เปนเลขหนึ่งถึงเลขสี่หลักแทนป (1900-9999) ถา year อยูร ะหวาง 0- 1899 จะ
เปนป 1900 + คานั้น นอกนัน้ เปนตัวเลขปเลย เชน 2002 เปนตน

Month

เปนตัวเลขทีแ่ ทนเดือนในแตละป มี 12 เดือน ถามากกวา 12 ใหลบดวย 12

Day

เปนตัวเลขทีแ่ ทนวันทีใ่ นแตละเดือน ถา day มากกวาจํานวนวันในหนึง่ เดือน
ที่กําหนด day จะเพิ่มจํานวนวันนัน้ ไปยังวันแรกของเดือน

Serial_number

- เปนคาตัวเลขในรหัสวันทีท่ ี่ใช อาจปอนวันที่เปนสายอักขระขอความใน
เครื่องหมายอัญประกาศ (เชน "1/30/1998" หรือ "1998/01/30") หรือเปนเลข
ลําดับ (serial number) (เชน 35825 ซึ่งเปนคาที่แทนวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.
1998 ถาคุณใชระบบวันทีแ่ บบ 1900)
- เปนเวลาที่มคี าชั่วโมงที่ตองการคนหา โดยเวลาอาจถูกปอนเปนสายอักขระ
ขอความในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอยางเชน "6:45 PM") เปนตัวเลข
ทศนิยม (ตัวอยางเชน 0.78125 ซึ่งแทนเวลา 18:45 นาฬิกา)

Return_type

เปนคาตัวเลขที่กําหนดชนิดของการคาที่สงกลับมา

Start_date

คือวันที่ที่แสดงวันที่เริ่ม

End_date

คือวันที่ที่ใชแทนวันที่สิ้นสุด

ตารางที่ 4-10 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันวันและเวลา
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

TIME

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

สงกลับเลขลําดับของเวลาเฉพาะ

HOUR

HOUR (serial_number)
=HOUR (0.7) เทากับ 16

แปลงเลขลําดับเปนชั่วโมง

MINUTE

MINUTE (serial_number)
= MINUTE (4.02) เทากับ 28

แปลงเลขลําดับเปนนาที
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ตารางที่ 4-10(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันวันและเวลา
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

WEEKDAY

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

แปลงเลขลําดับเปนวันของสัปดาห

DAY

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

แปลงเลขลําดับเปนวันของเดือน

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

สงกลับคาตัวเลขที่เปนคาวันที่ที่ใชใน
รหัสวันที-่ เวลา

NOW

NOW ()
= NOW () เปน 21/6/2001 14:32

สงกลับเลขลําดับของวันทีแ่ ละเวลา
ปจจุบัน

TODAY

TODAY ()
= TODAY ()

สงกลับเลขลําดับของวันทีว่ นั นี้

รูปที่ 4-41 ตัวอยางการวางฟงกชันวันและเวลา MONTH เกี่ยวกับเดือน
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รูปที่ 4-42 ตัวอยางเซลลที่ใชฟงกชันวันและเวลา MONTH เกีย่ วกับเดือน
3.3.3 คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
การใชฟงกชันพื้นฐาน มักจะเปนฟงกชันเกี่ยวกับคณิตศาสตรเบื้องตนเปน
สวนใหญ แตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติที่สําคัญ

รูปที่ 4-43 การวางฟงกชนั คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
ตารางที่ 4-11 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
ขอมูล

ความหมาย

Number

- เปนคาจํานวนจริงที่คุณตองการคาสัมบูรณ ในสูตรคาจํานวนเต็ม
- เปนคาที่ตองการจะปดขึ้น ในสูตรปดเศษ
- เปนคามุมในหนวยเรเดียนที่คุณตองการคาไซนจาก คามุมเรเดียนสามารถ
หาไดจากสูตร องศา* PI ()/180 = เรเดียน ในสูตรตรีโกณมิติ

Number1, number2..

เปนจํานวน 1 ถึง 30 จํานวน ที่คุณตองการหาผลคูณ

Num_digits

เปนตําแหนงทศนิยมที่คุณตองการปดเศษ

Base

เปนฐานของลอการิทึม จะถูกตั้งใหเปน 10 ถาไมใสคาอะไรไว
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ตารางที่ 4-11(ตอ) รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
ความหมาย

ขอมูล
Range

เปนชวงของเซลลที่คุณตองการนับ
เซลลที่ไมวาง และตรงตามเงือ่ นไข

Sum_range

เปนชวงของเซลลจริงที่คุณตองการคาผลรวม เซลลใน sum_range จะถูก
รวมถาเซลลที่สอดคลองกันในชวงตรงกับเงื่อนไข ถาไมใสคาอะไรไว
sum_range จะรวมเซลลในชวง

Criteria

เปนเงื่อนไขซึง่ อยูในรูปแบบตัวเลข นิพจน หรือขอความ ซึ่งจะเปน
ตัวกําหนดวาเซลลใดจะถูกนับ ตัวอยางเชน เงื่อนไขอาจจะแสดงเปน 32,
"32", ">32", "apples"

Power

เปนเลขชี้กําลัง ซึ่งอยูเหนือเลขฐาน

Angle

เปนมุมในรูปองศาที่คุณตองการแปลงใหเปนมุมเรเดียน

Function_num

เปนตัวเลข 1 ถึง 11 ที่ใชระบุฟงกชันที่จะใชสําหรับการคํานวณผลรวมยอย
ในรายการ

Ref1, ref2

เปนชวง 1 ถึง 29 ชวงหรือการอางอิงที่คุณตองการทําผลรวมยอย

ตารางที่ 4-12 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

ABS

ABS (number)
= ABS (-2) เทากับ 2

สงกลับคาสัมบูรณของตัวเลข

SIN

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

สงกลับคาไซนของมุมที่กําหนด

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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ตารางที่ 4-12(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

LOG

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

สงกลับคาลอการิทึมของตัวเลข โดย
ใชฐานลอการิทึมที่ระบุ

COUNTIF

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

นับจํานวนของเซลลที่ไมวางภายใน
ชวงที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

ODD

ODD (number)
= ODD (1.5) เทากับ 3

ปดตัวเลขขึ้นเปนจํานวนเต็มคี่ที่ใกล
ที่สุด

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

คูณอารกิวเมนตที่สงไป

RADIANS

RADIANS (angle)

แปลงมุมองศาเปนมุมเรเดียน

= RADIANS (270) เทากับ 4.712389
(3π/2 เรเดียน)
ROUND

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

ปดเศษจํานวนใหเปนจํานวนที่มี
ตําแหนงทศนิยมตามที่ระบุ

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

ปดเศษจํานวนลง ใหเขาใกลศูนย

ROUNDUP

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

ปดเศษจํานวนขึ้น ใหหางจากศูนย

SIGN

SIGN (number)
= SIGN (10) = 1

สงกลับคาเครื่องหมายของจํานวน

SQRT

SQRT (number)
= SQRT (16) = 4

สงกลับคารากที่สองที่เปนบวก

4-32
ตารางที่ 4-12(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

SUBTOTAL

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

SUM

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

บวกอารกวิ เมนตที่สงใหฟงกชันนั้น

SUMIF

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

ทําการบวกเซลลระบุดวยเงือ่ นไขที่
กําหนด

รูปที่ 4-44 ตัวอยางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ LOG 10 ฐาน 10

รูปที่ 4-45 ตัวอยางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติเปลี่ยนมุมองศาเปนเรเดียน
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รูปที่ 4-46 ตัวอยางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติหาคา COS มุมเรเดียน

รูปที่ 4-47 ตัวอยางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติหาคา SIN มุมเรเดียน

รูปที่ 4-48 ตัวอยางตารางการวางฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ COS และ SIN
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3.3.4 ทางสถิติ
การใชฟงกชันทางสถิติ ในการคํานวณหาคาตาง ๆ จากขอมูลตัวอยางหรือ
ประชากร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชันทางที่สําคัญ

รูปที่ 4-49 การวางฟงกชนั ทางสถิติ
ตารางที่ 4-13 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั ทางสถิติ
ขอมูล

ความหมาย

Number1, number2,..

เปนอารกิวเมนต 1 ถึง 30 อารกิวเมนตที่เปนตัวเลขซึ่งตองการหาคาเฉลี่ย

Actual_range

เปนชวงของขอมูลที่เปนคาสังเกตที่จะถูกใชทดสอบกับคาที่คาดหมาย

Expected_range

เปนชวงของขอมูลที่มีอัตราสวนของผลคูณของผลรวมแถวและผลรวม
คอลัมน กับผลรวมทั้งหมด

Alpha

เปนระดับนัยสําคัญ ( significance level ) ที่ใชในการคํานวณระดับความ
เชื่อมั่น ( confidence level )

Standard_dev

เปนสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของประชากรสําหรับชวงของขอมูล ซึ่ง
สันนิษฐานวาควรจะไดทราบคา

Size

เปนขนาดของตัวอยางของประชากร

Array

เปนอารเรยหรือชวงของขอมูล ซึ่งสามารถใชกําหนดตําแหนงสัมพัทธได

Array1

เปนชวงเซลลที่มีคา หรือเปนอารเรยหรือชวงของขอมูลแรก หรือเปนชุด
ของคาที่เปนอิสระ
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ตารางที่ 4-13(ตอ) รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั ทางสถิติ
ขอมูล

ความหมาย

Array2

เปนชวงเซลลที่ 2 ที่มีคา หรือเปนอารเรยหรือชวงของขอมูลที่ 2 หรือเปนชุด
ของคาที่ไมเปนอิสระ

Value1, value2, …

คือ อารกิวเมนต 1 ถึง 30 อารกิวเมนตที่สามารถมีหรืออางถึงชนิดหลายชนิด
ที่แตกตางกันของขอมูล อยางไรก็ตาม เพียงตัวเลขเทานัน้ ที่ถูกนับ

X

เปนจุดขอมูลที่ตองการทํานายคา

Known_y’s

เปนอารเรยของขอมูลหรือชวงของขอมูลตัวเลขที่ใชเปนคาที่ไมเปนอิสระ
(y)

Known_x’s

เปนอารเรยของขอมูลหรือชวงของขอมูลตัวเลขที่ใชเปนคาอิสระ (x)

Data_array

เปนอารเรยของหรือการอางอิงไปยังชุดของคา ที่ตองการนับหาความถี่ (ที่
วางและขอความจะถูกละเวน)

Bins_array

เปนอารเรยของ หรือการอางอิงไปยัง ที่ตองการใหนับความถี่ของ
data_array ถาไมมีคาใน bins_array FREQUENCY จะสงกลับจํานวนของ
องคประกอบใน data_array

Mean

เปนคาเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

Cumulative

เปนคาตรรกศาสตรที่กําหนดรูปแบบของฟงกชัน ถา cumulative เปน
TRUE ฟงกชัน NORMDIST จะสงกลับฟงกชันการแจกแจงความถีแ่ บบ
สะสม ( cumulative distribution ) ถาคานั้นเปน FALSE ก็จะสงกลับ
ฟงกชันความนาจะเปนรวม ( probability mass )

K

เปนคาเปอรเซ็นตไทล ในชวงระหวาง 0 ถึง 1

Significance

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

X_range

เปนชวงของคาตัวเลขของ x ที่มีความนาจะเปนสัมพันธอยูกับแตละคา
ตัวเลข

Prob_range

เปนชุดของความนาจะเปนทีส่ ัมพันธกับคาใน x_range

Lower_limit

เปนขีดจํากัดลางของคาที่ตองการใชในการหาคาความนาจะเปน
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ตารางที่ 4-13(ตอ) รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั ทางสถิติ
ความหมาย

ขอมูล
Upper_limit

เปนขีดจํากัดบนของคา (ใสหรือไมก็ได) ที่ตองการใชในการหาคาความ
นาจะเปน

Quart

เปนจํานวนที่ระบุคาที่ตองการ

Number

เปนตัวเลขที่ตอ งการหาลําดับที่

Ref

เปนอารเรยรายการตัวเลขหรือเปนการอางอิงไปยังรายการของตัวเลข (คาที่
ไมใชตัวเลขจะถูกละเวน

Order

เปนตัวเลข ที่ระบุวิธีเรียงลําดับที่ตัวเลข

New_x's

เปนชวงหรืออารเรยของคา x ใหมที่ตองการให TREND สงคา y ที่เปนไป
ตามสมการ y = mx+b กลับ

Const

เปนคาตรรกศาสตรที่ระบุวาจะบังคับใหคาคงที่ b เทากับ 0 หรือไม

Tails

ระบุจํานวนทางของการแจกแจงที่ตองการใหใช ถาตองการใชการแจกแจง
แบบดานเดียว ใหใช tails = 1 แลวถาตองการใชการแจกแจงแบบสองดาน
ใหใช tails = 2

Type

เปนชนิดของการทํา t-Test

Sigma

เปนสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของประชากร (ที่ทราบอยูแลว) ถาไมใสคา
อะไรไว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยางจะถูกใช

ตารางที่ 4-14 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันฟงกชันทางสถิติ
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

AVEDEV

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

สงกลับคาเฉลี่ยของสวนเบีย่ งเบน
สัมบูรณของจุดขอมูลจากคาเฉลี่ย
ขอมูล

AVERAGE

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

สงกลับคาเฉลี่ยของอารกิวเมนต
ทั้งหมด

CHIDIST

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

สงกลับคาความนาจะเปนดานเดียว
ของการแจกแจงแบบไคสแควร
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ตารางที่ 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

สงกลับคาชวงความเชื่อมั่น
(confidence interval) ของคาเฉลี่ย
ประชากร

CORREL

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

สงกลับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางชุดขอมูล 2 ชุดขอมูล

COUNT

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

นับจํานวนที่อยูในรายการของอารกิว
เมนตวามีเทาไร

COVAR

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

สงกลับคาความแปรปรวนรวม ซึ่ง
เปนคาเฉลี่ยของผลคูณของสวน
เบี่ยงเบนชนิดคู

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}

สงกลับการแจกแจงความถี่เปน
อารเรยแนวตั้ง

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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ตารางที่ 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

สงกลับคาที่มากที่สุดในรายการของ
อารกิวเมนต

MEDIAN

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

สงกลับคามัธยฐานของจํานวนที่ระบุ

MIN

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

สงกลับคาที่นอยที่สุดในรายการของ
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

สงกลับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของผลิตภัณฑเพียรสัน ( Pearson
product moment correlation)

PERCENTILE

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

สงกลับคาเปอรเซ็นตไทลที่ k ของคา
ในชวงที่ระบุ

POISSON

POISSON(x,mean,cumulative)
= POISSON(2,5,FALSE) เทากับ
0.084224

สงกลับคาการแจกแจงแบบปวซอง
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ตารางที่ 4-14(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

PROB

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

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

สงกลับลําดับที่ของตัวเลขในรายการ
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

สงกลับคากําลังสองของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธชั่วขณะของผลิตภัณฑ
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

วิเคราะหหาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานที่
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

สงกลับคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของคา y ที่ถูกทํานาย
สําหรับคา x แตละคาบนเสนถดถอย
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ตารางที่ 4-14(ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

TREND

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

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

สงกลับคาความนาจะเปนที่ไดจาก
การทําการทดสอบ t (student's t-test)

VAR

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

ประมาณคาความแปรปรวนโดยใชคา
ตัวอยางเปนพืน้ ฐาน

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

รูปที่ 4-50 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ STDEV เกี่ยวกับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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รูปที่ 4-51 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ COVAR เกีย่ วกับคาความแปรปรวนรวม

รูปที่ 4-52 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ CORREL เกี่ยวกับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

รูปที่ 4-53 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ RSQ เกี่ยวกับคากําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

รูปที่ 4-54 ตัวอยางการวางฟงกชันทางสถิติ TTEST เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 2 กลุม
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รูปที่ 4-55 ตัวอยางตารางขอมูลการวางฟงกชันทางสถิติของขอมูล 2 กลุม
3.3.5 การคนหาและการอางอิง
การใชฟงกชันที่เกี่ยวกับการคนหา (Lookup) และการอางอิง (Reference)
ฟ ง ก ชั น ที่ ดู จ ะมี ป ระโยชน เ ป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ นั ก วิ เ คราะห ข อ มู ล และนั ก วางแผน คื อ ฟ ง ก ชั น
INDEX, VLOOKUP และ HLOOKUP ที่สามารถเปลี่ยน Excel เปนโปรแกรมฐานขอมูลได โดยไม
จําเปนตองศึกษาโปรแกรม Access อีกใหเสียเวลา

รูปที่ 4-56 การวางฟงกชนั คนหาและการอางอิง
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ตารางที่ 4-15 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั คนหาและการอางอิง
ขอมูล

ความหมาย

Row_num

เปนหมายเลขแถวที่ใชในการอางอิงเซลล

Column_num

เปนหมายเลขคอลัมนที่ใชในการอางอิงเซลล

Abs_num

ระบุชนิดในการอางอิงเพื่อสงกลับคา

Reference

เปนการอางอิงไปยังเซลลหรือชวงของเซลล และสามารถเปนการอางอิงไป
ยังหลายๆ พื้นที่ได

Index_num

ระบุ value อารกิวเมนตที่ตองการ index_num ตองมีคาระหวาง 1 ถึง 29
หรือเปนสูตรหรือการอางอิงไปยังตัวเลขที่มีคาระหวาง 1 ถึง 29

Value1,value2,...

เปนตัวเลข 1 ถึง 29 ตัวเลข ,การอางอิงเซลล, ชื่อที่ถูกกําหนด, สูตร, ฟงกชัน
หรือ อารกิวเมนตขอความที่ CHOOSE จะเลือก

Lookup_value

เปนคาที่ตองการคนหาในแถวแรกของตาราง lookup_value สามารถเปนได
ทั้งคา การอางอิง หรือสายอักขระขอความ

Table_array

เปนตารางของขอมูลที่ถูกคนหา ใหใชการอางอิงไปยังชวง หรือชื่อของชวง

Row_index_num

เปนหมายเลขแถวใน table_array

Col_index_num

เปนหมายเลขคอลัมนใน table_array

Range_lookup

เปนคาตรรกศาสตรที่ระบุวาคุณตองการให HLOOKUP คนหาคาที่ตรงกัน
อยางแทจริง หรือตรงกันโดยประมาณ ถาเปน TRUE หรือคาที่ละไว จะ
สงกลับคาที่ตรงกันโดยประมาณ ในทางตรงกันขาม ถาไมพบคาที่ตรงกัน
จริงๆ จะสงกลับคาที่ใหญที่สุดถัดไปที่นอยกวา lookup_value ถาเปน
FALSE

Array

เปนชวงของเซลลหรือคาคงที่อารเรย

Row_num

เลือกหมายเลขแถวในอารเรยหรือการอางอิงชวง ที่ตองการใหสงคาที่อยู
ภายในกลับ ถาไมระบุอะไรใน row_num จะใช column_num แทน

Column_num

เลือกหมายเลขคอลัมนในอารเรยหรือการอางอิงชวง ที่ตองการใหสงคาที่มี
อยูภายในกลับ ถาไมระบุใน column_num ไว จะใช row_num แทน

Area_num

เลือกชวงในการอางอิงชวง ที่ตองการใหสง คาที่อยูภายในกลับ ซึ่งสงกลับ
คาจุดตัดของ row_num และ column_num ถามีการละ area_num ไว
INDEX จะใชพื้นที่ที่ 1
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ตารางที่ 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
สงกลับคาของเซลลที่ระบุไว

INDEX

INDEX(array,row_num,column_num) or
INDEX(reference,row_num,column_nu
m,area_num)
= INDEX(B5:C6,2,2) เทากับ 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
และยายขามแถวเพื่อสงกลับคาของ
เซลล
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รูปที่ 4-57 ตัวอยางการวางฟงกชันคนหาและการอางอิง VLOOKUP

รูปที่ 4-58 ตัวอยางตารางการใชฟงกชันคนหาและการอางอิง VLOOKUP และHLOOKUP
3.3.6 ฐานขอมูล
การใชฟงกชันที่เกี่ยวกับฐานขอมูล โดยปกติโปรแกรม Excel 2007 จะมี
ความสามารถในการใช ง านพิ ม พ แ บบฐานข อ มู ล ได เ ป น อย า งดี โดยการใช ง านที่ แ ท็ บ ข อ มู ล
และแท็บสูตรคําสั่งแทรกฟงกชันสถิติตาง ๆ แตในการแทรกฟงกชันฐานขอมูล ก็มีฟงกชันใหใช
ประโยชนไดเพิ่มมากขึ้น
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รูปที่ 4-59 การวางฟงกชนั ฐานขอมูล
ตารางที่ 4-17 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั ฐานขอมูล
ขอมูล

ความหมาย

Database

เปนชวงของเซลลที่สรางเพื่อเปนรายการหรือฐานขอมูล ซึ่งฐานขอมูล คือรายการ
ของขอมูลที่สัมพันธกัน ซึ่งแถวของขอมูลที่สัมพันธกันคือระเบียน และคอลัมน
ของขอมูลคือเขตขอมูล แถวแรกของรายการมีปายชื่อของคอลัมนแตละแถว

Field

ระบุถึงคอลัมนที่ใชในฟงกชัน field สามารถกําหนดเขตขอมูลใหเปนขอความที่มี
ปายชื่อคอลัมนในเครื่องหมายอัญประกาศคู เชน "อายุ" หรือ "อัตรา" หรือเปน
หมายเลขที่แสดงตําแหนงของคอลัมนภายในรายการ ซึ่งหมายเลข 1 แทนคอลัมน
แรก และหมายเลข 2 แทนคอลัมนที่สอง เปนตน

Criteria

เปนชวงของเซลลที่มีเงื่อนไขที่ระบุ สามารถใชชวงใดก็ไดสําหรับอารกิวเมนต
criteria ตราบเทาที่มีปายชื่อคอลัมนอยางนอยหนึ่งแถวและเซลลอยางนอยหนึ่ง
เซลลลางปายชื่อของคอลัมนเพื่อระบุเงื่อนไขของคอลัมน

Pivot_table

เปนการอางอิงไปยังเซลลหรือชวงของเซลลในรายงาน PivotTable ที่มีขอมูลที่
ตองการ โดย pivot table อาจเปนเซลล ชวงของเซลลในรายงาน หรือชือ่ ของชวงที่
มีรายงาน PivotTable อยู หรือจะเปนปายชือ่ ที่เก็บอยูในเซลลดานบนของรายงาน
PivotTable ก็ได

Name

เปนสายอักขระขอความในเครื่องหมายอัญประกาศคู ที่อางถึงสวนประกอบของ
รายงาน PivotTable ที่มีขอมูลที่คุณตองการ
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ตารางที่ 4-18 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันฐานขอมูล
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

DSUM

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

บวกผลรวมของจํานวนในคอลัมน
เขตขอมูลของระเบียนในฐานขอมูลที่
ตรงกับเงื่อนไข

DSTDEV

DSTDEV(database,field,criteria)
= DSTDEV(Database,"Yield",A1:A3)
เทากับ 2.97

ประมาณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
ขึ้นอยูกับคาตัวอยางของรายการ
ฐานขอมูลที่เลือก

รูปที่ 4-60 การวางฟงกชนั ฐานขอมูล DSUM

รูปที่ 4-61 ตัวอยางการวางฟงกชันฐานขอมูล DCOUNT
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รูปที่ 4-62 ตัวอยางตารางฐานขอมูลที่ใชการวางฟงกชัน DSUM และ DCOUNT
3.3.7 ขอความ
การใชฟงกชันที่เกี่ยวกับขอความ (String) มีความจําเปน เพราะขอความ
นับวาเปนขอมูลที่สรางความยุงยากในการสรางสูตรของเราไมนอย เนื่องจากขอความเปนขอมูลที่
ประกอบดวยอักขระหลาย ๆ ตัว การคนหาและตัดเฉพาะอักขระที่ตองการจึงตองมีฟงกชันมาชวย

รูปที่ 4-63 การวางฟงกชนั ขอความ
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ตารางที่ 4-19 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั ขอความ
ขอมูล

ความหมาย

Text

คือขอความหรือการอางอิงไปยังเซลลที่มีขอความที่ตองการ

Text1, text2, ..

เปน 1 ถึง 30 รายการขอความที่ตองการ รายการขอความสามารถเปนสาย
อักขระขอความ ตัวเลข หรือการอางอิงเซลลเดียวก็ได

Number

เปนตัวเลขระหวาง 1 และ 255 ที่ใชระบุอกั ขระที่ตองการ อักขระดังกลาวจะ
มาจากชุดอักขระที่ใชในคอมพิวเตอร

Decimals

เปนคาตําแหนงทศนิยม ถา decimals เปนคาลบ ตัวเลขจะถูกปดเศษขึ้นมา
ทางซายเขาหาจุดทศนิยม ถา decimals ไมไดใสคาอะไรเลย ตําแหนง
ทศนิยมจะเทากับ 2

No_commas

เปนคาตรรกศาสตร ซึ่ง FIXED จะไมแสดงเครื่องหมายจุลภาคในขอความ
สงกลับที่มีคาเทากับ TRUE ถา no_commas เปน FALSE หรือไมไดใสคา
ไว ขอความที่สงกลับมาก็จะรวมเครื่องหมายจุลภาคไวดว ยดังเชนปกติ

Num_chars

ระบุจํานวนอักขระที่ตองการ

Num_bytes

ระบุจํานวนอักขระที่ตองการ โดยมีหนวยเปนไบต

Find_text

เปนขอความทีต่ องการคนหา

Within_text

เปนขอความหรือสายอักขระขอความที่ตองการคนหา find_text

Start_num

เปนหมายเลขอักขระใน within_text (นับจากทางซาย) ที่ตองการเริ่มการ
คนหา

Old_text

เปนขอความทีต่ องการแทนที่ที่อยูในสายอักขระขอความ

New_text

เปนขอความทีต่ องการใหแทนที่ old_text

Instance_num

ระบุครั้งของการเกิดขึ้นของ old_text ที่ตองการแทนที่ดว ย new_text ถา
ระบุ instance_num เวนแตวาตัวอยางของ old_text ไดมีการแทนที่ มิฉะนั้น
แลว ทุกๆ การเกิดขึ้นของ old_text ในขอความจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยัง
new_text

Value

เปนคาที่ตองการทดสอบ หรือเปนตัวเลข สูตรที่สามารถหาคาเปนตัวเลข
หรือการอางอิงไปยังเซลลที่มีคาตัวเลข

Format_text

เปนรูปแบบของตัวเลขที่ถูกเขียนในฟอรมของขอความ
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ตารางที่ 4-20 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันขอความ
ชื่อฟงกชัน

รูปแบบ/ตัวอยาง

นําไปใชในการคํานวณ

CONCATENATE

CONCATENATE (text1,text2,...)
= CONCATENATE("Total ", "Value")
เทากับ "Total Value" ซึ่งเหมือนกับการ
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
ขอความอื่น (ตรงตามตัวพิมพใหญเล็ก)

LEFT

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

สงกลับอักขระที่อยูซายสุดจากคา
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"

สงกลับจํานวนของอักขระที่ถูกแยก
จากสายอักขระขอความตามที่คุณ
กําหนด โดยเริ่มตนจากตําแหนงที่
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"

แทนที่อักขระภายในขอความ

RIGHT

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

สงกลับอักขระที่อยูทางขวาสุดจาก
คาขอความ
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ตารางที่ 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
ขอความอื่น (ไมคํานึงถึง
ความสําคัญของตัวพิมพใหญ-เล็ก)

SUBSTITUTE

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

แทนที่ขอความที่มีอยูดวยขอความ
ใหมในสายอักขระขอความ

TEXT

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

จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงจํานวน
เปนขอความ

VALUE

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

แปลงอารกิวเมนตขอความเปน
จํานวน

รูปที่ 4-64 ตัวอยางการวางฟงกชันขอความ TEXT

รูปที่ 4-65 ตัวอยางการวางฟงกชันขอความ LEN
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รูปที่ 4-66 ตัวอยางการวางฟงกชันขอความ LEFT

รูปที่ 4-67 ตัวอยางการวางฟงกชันขอความ RIGHT
3.3.8 ตรรกศาสตร
การวางฟงกชันทางตรรกศาสตรหรือการใชสูตรการตรวจสอบความเปน
เหตุเปนผล เงื่อนไข หรือคาของความเปนจริง มีฟงกชันสําคัญ ดังตอไปนี้
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รูปที่ 4-68 การแทรกฟงกชนั ตรรกศาสตร
ตารางที่ 4-21 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชนั ตรรกศาสตร
ขอมูล

ความหมาย

Logical

เปนคาหรือนิพจนที่สามารถถูกประเมินไดวาเปน TRUE หรือคา
FALSE ถา logical เปนคา FALSE แลว NOT จะสงกลับคา TRUE แต
ถา logical เปนคา TRUE แลว NOT จะสงกลับคา FALSE

Logical1, logical2,...

เปนเงื่อนไข 1 ถึง 30 เงื่อนไขที่ตองการทดสอบ ที่สามารถเปนไดทั้ง
TRUE หรือ FALSE

Logical_test

เปนคาหรือนิพจนใดๆ ที่สามารถถูกประเมินเปน 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 ตัวดําเนินการคํานวณ
เปรียบเทียบใดๆ

Value_if_true

เปนคาที่ถูกสงกลับ ถา logical_test เปน TRUE

Value_if_false

เปนคาที่ถูกสงกลับถา logical_test เปน FALSE
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ตารางที่ 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")

ระบุการทดสอบคาตรรกศาสตรที่
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
ใดอารกวิ เมนตหนึ่งเปน TRUE

TRUE

TRUE( )

สงกลับคาตรรกศาสตรเปน TRUE

รูปที่ 4-69 ตัวอยางการแทรกฟงกชันตรรกศาสตร AND

รูปที่ 4-70 ตัวอยางการแทรกฟงกชันตรรกศาสตร NOT
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รูปที่ 4-71 ตัวอยางการแทรกฟงกชันตรรกศาสตร OR
3.3.9 ขอมูล
การใชฟงกชันที่ใชในการตรวจสอบขอมูล ซึ่งขอมูลใน Excel แบง
ออกเปน ตัวเลข ขอความ วันที่ และในชวงหลัง ๆ นี่เราไดพบขอมูล แบบตรรกศาสตร นั่นคือ
TRUE และ FALSE อีก เราสามารถตรวจสอบไดวาขอมูลนี้เปนประเภทใด ถาคาที่ตรวจสอบเปน
จริง ฟงกชันเหลานี้จะใหผลลัพธเปน TRUE ดังนั้น เราจึงมักใชฟงกชันเหลานี้คูกับ IF เพื่อ
ตรวจสอบวาผลลัพธเปนอะไร จะไดแสดงผลลัพธจาก IF ไดอยางสวยงามในแบบของเราเอง โดย
ใชฟงกชันที่สําคัญในตาราง
ตารางที่ 4-23 การใชฟงกชนั ขอมูล
ฟงกชนั

จะใหผลลัพธเปน TRUE

ISBLANK (คา)

คาที่ตรวจสอบเปนเซลลวาง

ISERR (คา)

คาที่ตรวจสอบเปนขอความผิดพลาด ยกเวน #N/A

ISERROR (คา)

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

ISLOGICAL (คา)

คาที่ตรวจสอบเปนคาทางตรรกศาสตร TRUE, FALSE

ISNA (คา)

คาที่ตรวจสอบมีขอความผิดพลาด #N/A (value not available)

ISNONTEXT (คา)

คาที่ตรวจสอบไมใชขอความ

ISNUMBER (คา)

คาที่ตรวจสอบเปนตัวเลข

ISREF (คา)

คาที่ตรวจสอบเปนตําแหนงอางอิงเซลล (Reference) หรือไม

ISTEXT (คา)

คาที่ตรวจสอบเปนขอความ
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รูปที่ 4-72 ตัวอยางการแทรกฟงกชันขอมูล ISBLANK

รูปที่ 4-73 ตัวอยางการแทรกฟงกชันขอมูล ISNONTEXT
3.4 การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล
ในการพิ ม พ ง านตารางคํ า นวณ สามารถที่ จ ะตรวจสอบการคํ า นวณสู ต รหรื อ
ฟ งกชั น ได การสร า งสถานการณสมมติ การค น หาคา เปาหมาย และการสรา งตารางข อมู ล ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
3.4.1 การตรวจสอบการติดตามเซลลจากสูตรหรือฟงกชัน
เมื่อมีการใชสูตรหรือวางฟงกชันในการพิมพงานตารางคํานวณมาก ๆ เรา
สามารถที่จะตรวจสอบวาสูตรที่เราสนใจเกี่ยวของกับเซลลใดบาง และยังสามารถจะตรวจสอบดูวา
เซลลใดที่เปนสาเหตุใหเกิดผลลัพธเปนขอความผิดพลาดไดอีกดวย โดยใชคําสั่งตาง ๆ จากกลุม
คําสั่งตรวจสอบสูตรจากแท็บสูตร จะเกิดลูกศรสีฟาขึ้นตามรายการ ซึ่งเราสามารถลบลูกศรไดดวย
คําสั่งเอาลูกศรออกจากกลุมคําสั่งตรวจสอบสูตรในแท็บสูตร และยังสามารถเพิ่มเซลลที่ตองการ
ตรวจสอบเขามาในหนาตางการตรวจสอบเซลลได
แสดง/ซอน
สูตร
การ
ตรวจสอบ
ขอผิดพลาด

รูปที่ 4-74 กลุมคําสั่งตรวจสอบสูตรจากแท็บสูตร

การประเมิน
สูตร
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รูปที่ 4-75 คําสั่งติดตามเซลลที่ถูกอางของกลุมคําสั่งตรวจสอบสูตรในแท็บสูตร

รูปที่ 4-76 คําสั่งติดตามเซลลที่อางถึงของกลุมคําสั่งตรวจสอบสูตรในแท็บสูตร
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รูปที่ 4-77 การแสดงสูตรในตาราง

รูปที่ 4-78 การตรวจสอบขอผิดพลาด

รูปที่ 4-79 การประเมินสูตรขั้นแรกจะอางอิงถึง
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รูปที่ 4-80 การประเมินสูตรทีละขั้นจนเสร็จสิ้นและไดผลลัพธ
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รูปที่ 4-81 หนาตางการตรวจสอบเซลลและการเพิ่มเซลลในการตรวจสอบ
3.4.2 ตัวจัดการสถานการณสมมติ
ในตารางขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลาย ๆ เซลล เพื่อตองการให
ไดคําตอบหรือผลลัพธในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป จึงตองมีการจัดการสถานการณสมมติ
(Scenario) และแสดงหรือสรุปผลลัพธที่ได ซึ่งตองใชรายการการจัดการสถานการณสมมติใน คําสัง่
การวิเคราะหแบบ What-if ของกลุมคําสั่งเครื่องมือขอมูลในแท็บขอมูล โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการ ตามลําดับรูปตอไปนี้
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รูปที่ 4-82 จากตารางเงินผอนรถยนต เรียกคําสั่งการจัดการสถานการณสมมติ

รูปที่ 4-83 กลองโตตอบตัวจัดการสถานการณสมมติที่ยังไมมีรายการจะถูกเปดออกมา
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รูปที่ 4-84 ใหพิมพชื่อสถานการณสมมติ แลวคลิกเลือกเซลลที่เปลี่ยน คลิกปุมตกลง

รูปที่ 4-85 กลองโตตอบคาสถานการณสมมติ จะถูกเปดขึ้น ใหพิมพคาที่เปลี่ยนไป คลิกปุมตกลง

รูปที่ 4-86 กลองโตตอบตัวจัดการสถานการณสมมติ จะถูกเปดขึ้นมีชื่อสถานการณทสี่ รางขึ้น
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รูปที่ 4-87 ในกรณีคลิกปุมแสดง ตารางจะถูกเปลี่ยนขอมูลตามชื่อสถานการณที่สรางขึ้น

เพิ่ม
สถานการณ
สมมติที่สอง
แลว

รูปที่ 4-88 ในกรณีคลิกปุมสรุป เลือกหัวขอการสรุปสถานการณสมมติ
ใหเลือกเซลลผลลัพธ เมื่อตกลงจะไดแผนงานใหมชื่อสรุปสถานการณสมมติ
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รูปที่ 4-89 ในกรณีคลิกปุมสรุป เลือกหัวขอรายงาน PivotTable สถานการณสมมติ
ใหเลือกเซลลผลลัพธ เมื่อตกลงจะไดแผนงานใหมชื่อ PivotTable สถานการณสมมติ
3.4.3 การคนหาคาเปาหมาย
การคนหาคาเปาหมายที่ตองการโดยการเปลี่ยนตัวแปรอื่น ๆ (Goal Seek)
นั้น ตามปกติแ ลว เราจะมี ขอมูลอยูจํานวนหนึ่งเพื่อนํามาใชสรางสู ตรหาผลลัพธ แลวจึงสั่งให
โปรแกรม Excel เปลี่ยนขอมูลใดก็ได และวิเคราะหขอมูลเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะไดผลลัพธ
ตามที่ตองการ โดยไมตองแกไขสูตรเลย จากตัวอยางกรณีเชาซื้อรถยนต เมื่อตองการคํานวณเงิน
ผอนในแตละเดือนที่ตัวเองสามารถสงคางวดไดคือ 11,000 บาท อยากทราบวาตองสงคางวดนาน
เทาใด ใหใชรายการการคนหาคาเปาหมายในคําสั่งการวิเคราะหแบบ What-if ของกลุมคําสั่ง
เครื่องมือขอมูลในแท็บขอมูล จะเปดกลองโตตอบคนหาคาเปาหมาย ใหตั้งคาเซลลที่ตองการ แลว
พิมพเงินคางวด โดยคลิกเซลลตัวเลขระยะเวลาที่ตองการ เสร็จแลวคลิกตกลง กลองโตตอบจะ
คนหาคาเปาหมายจนไดคาที่ตองการแลวจึงหยุด สรุปสถานการณการคนหาคาเปาหมาย
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รูปที่ 4-90 ตั้งคาเซลลที่ตองการ แลวพิมพเงินคางวด และคลิกเซลลตัวเลขระยะเวลา

รูปที่ 4-91 การคนหาคาเปาหมายเสร็จสิ้นแลวไดผลลัพธระยะเวลา 6.957 ป
3.4.4 การสรางตารางขอมูล
การสร า งตารางข อ มู ล เปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ เ มื่ อ ตั ว แปรเปลี่ ย นไป (Data
Table) เนื่องจากการสรางสูตรขึ้นมาคํานวณ จะตองมีขอมูลมาเกี่ยวของหลาย ๆ ตัว ซึ่งเมื่อขอมูล
เหลานั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็จะทําใหผลลัพธที่ไดจากการคํานวณเปลี่ยนไปดวย แตจะเปลี่ยนไป
เทาใดนั้น เราจะตองสรางตารางขึ้นมาดูผลลัพธเอง โดยการพิมพหัวตารางแนวแถวและ/หรือแนว
คอลัมน แลวคัดลอกเซลลสูตรคํานวณแบบเชื่อมโยงมาวางไวที่ตนแถวหรือคอลัมน จากนั้นจึงใช
รายการการตารางขอมูลในคําสั่งการวิเคราะหแบบ What-if ของกลุมคําสั่งเครื่องมือขอมูลในแท็
บขอมูล แลวคลิกเซลลที่ใชในการคํานวณสูตรเพื่อกรอกลงในแผนกลองโตตอบตาราง ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ทาง ดังนี้
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3.4.4.1 ตารางแนวเดียว จะใชคาตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปเพียงตัวเดียว ซึ่ง
อาจเปนแนวแถว หรือแนวคอลัมนก็ได ยกตัวอยางการสรางตารางที่มีหัวตารางในแนวคอลัมนเปน
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป หรือระยะเวลาเปลี่ยนแปลง ใหคลิกเลือกเซลลที่ใชในการคํานวณ
สูตรในแนวคอลัมน หรือแนวแถว

รูปที่ 4-92 การสรางตารางเงินผอน เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 4-93 การสรางตารางเงินผอน เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลง
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3.4.4.2 ตารางสองแนว จะใชคาตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปสองตัว ทั้งแนวแถว
และแนวคอลั ม น ยกตั ว อย า งการสร า งตารางที่ มี หั ว ตารางในแนวคอลั ม น เ ป น อั ต ราดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลงไป และแนวแถวเปนจํานวนปที่ผอนชําระ โดยคลิกเลือกเซลลที่ใชในการคํานวณสูตร
ในแนวแถวและแนวคอลัมน

รูปที่ 4-94 การสรางตารางเงินผอนเมื่ออัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรม
มอบหมายการพิมพงานจากใบงานตัวอยางการคํานวณสูตรและแทรกฟงกชัน เพื่อให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและสรุปอภิปรายผล/ปญหาในหัวขอตอไปนี้
1. การพิมพสูตรทางคณิตศาสตร
2. การใชสูตรสําเร็จ
3. การแทรกฟงกชัน
4. การวิเคราะหงานกับฟงกชันที่จะใช
แบบประเมินการเรียนรู
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. เครื่องหมายหรือสัญลักษณใดที่ใชนําหนาในการใชสูตรของโปรแกรม Excel
ก. +
ข. &
ค. =
ง. %
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2. ขอใดที่ใชพิมพคําวา “ตั้งแต 200 บาทขึ้นไป”
ก. = 200
ข. => 200
ค. >= 200
ง. > 200
3. ขอใดไมใชสูตรสําเร็จบนแท็บแรก
ก. ผลรวมอัตโนมัติ
ข. คาเฉลี่ย
ค. นับตัวเลข
ง. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. รายการสูตรที่ปรากฏบนแถบสูตร เมื่อพิมพ =

นําหนาเซลล จัดอยูในประเภท

ฟงกชันใด
ก.
ข.
ค.
ง.

การเงิน
คณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
ทางสถิติ
ที่ใชไปลาสุด

5. ถามีการอางอิงเซลลวา D$5 ในการคัดลอกไปที่อื่น จะหมายความวาอะไร
ก. คอลัมนคงที่ แถวเปลี่ยน
ข. คอลัมนคงที่ แถวคงที่
ค. คอลัมนเปลี่ยน แถวคงที่
ง. คอลัมนเปลี่ยน แถวเปลี่ยน
6. #DIV/0! หมายถึงอะไร
ก. อางอิงเซลลที่ใชในสูตรไมได
ข. จะเกิดเมื่อเราใช 0 เปนตัวหาร
ค. จะเกิดเมื่อเราใชสูตรผิดหลักไวยากรณ
ง. จะเกิดขึ้นเมื่อตัวเลขในเซลลยาวกวาขนาดกวางของเซลล
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. สูตรใดที่ใชคนหาคาเปาหมาย
ก. TEST
ข. SCENARIO
ค. GOAL SEEK
ง. PIVOT TABLE

