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àª¹ ¡ÒÃ Ñ̈´àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ºÑ¹·Ö¡¢Í¤ÇÒÁ ¡ÒÃ·íÒÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ ¡ÒÃ
ÃÑºÊ§¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ËÃ×Í Ñ̈´àµÃÕÂÁ¢ÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍ¹íÒàÊ¹Í Ñ́§¹Ñé¹ Ö̈§ÁÕ¡ÒÃãªâ»Ãá¡ÃÁ
ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒËÃÑº§Ò¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ã¹·Ø¡ÃÐ Ñ́º¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ äÁÇÒ¨Ðà»¹¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃËÃ×Í¼ÙºÃÔËÒÃ 
à¹×èÍ§¨Ò¡â»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒËÃÑº§Ò¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ÊÒÁÒÃ¶ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãË¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇ´àÃçÇ
ÁÒ¡¢Öé¹ àª¹ àÁ×èÍµÍ§¡ÒÃÊÃØ»ÂÍ´¢ÒÂÊÔ¹¤Ò·ÕèÁÕ¢ÍÁÙÅ í̈Ò¹Ç¹ÁËÒÈÒÅ ¡ÒÃãªà¤Ã×èÍ§¤Ô´àÅ¢¤íÒ¹Ç³
ÍÒ¨¨Ð·íÒãËà¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ ãªàÇÅÒ¹Ò¹ áÅÐµÍ§«éíÒ·Ø¡à ×́Í¹ Ö̈§ í̈Òà»¹µÍ§ãªâ»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»
»ÃÐàÀ·¡ÃÐ´Ò¹¤íÒ¹Ç³ ÊÇ¹¡ÒÃ Ñ̈´·íÒÃÙ»àÅÁàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»ÂÍ´¢ÒÂãË¡Ñº¼ÙºÃÔËÒÃ«Öè§µÍ§ÁÕ¡ÒÃ
Ñ̈´·íÒà¹×éÍËÒ ÃÙ»àÅÁ ÁÕ¡ÒÃá·Ã¡ÀÒ¾ á·Ã¡µÒÃÒ§ Ñ̈´·íÒÊÒÃºÑ ¡Ã³Õ¹Õé¤ÇÃãªâ»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»

»ÃÐÁÇÅ¼Å¤íÒ Ñ́§¹Ñé¹ËÒ¡¼Ùãªà¢Òã¨¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èã¹§Ò¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¨ÐªÇÂãË
·íÒ§Ò¹ä ́ÊÐ´Ç¡áÅÐàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÅÑ¡É³Ð§Ò¹  à¹×éÍËÒã¹º·¹Õé¨Ð¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§¡ÒÃ¹íÒÃÐºº
ÊÒÃÊ¹à·ÈÁÒãªã¹Í§¤¡Ã áÅÐ¡ÒÃàÅ×Í¡ãªâ»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»ã¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÍÂÒ§àËÁÒÐÊÁ 

1.1 ª¹Ô´¢Í§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈµÒÁÃÐ Ñ́º¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÀÒÂã¹Í§¤¡Ã 

 ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èã¹Í§¤¡ÃÊÒÁÒÃ¶áº§ä ́µÒÁÃÐ Ñ́º¡ÒÃ·íÒ§Ò¹  ä ́à»¹ 6 »ÃÐàÀ· Ñ́§¹Õé 
(Baltzan & Phillips, 2015: 37-45; Laudon & Laudon, 2014: 76-77; O'Learly, O'Learly, & 

O'Learly, 2015: 249-254)  
1.1.1 ÃÐºº»ÃÐÁÇÅ¼Å¢ÍÁÙÅ Transaction Processing System (TPS) 

  à»¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃºÑ¹·Ö¡áÅÐ»ÃÐÁÇÅ¢ÍÁÙÅ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¸ØÃ¡ÃÃÁËÃ×Í¡ÒÃ
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÃÐ í̈ÒËÃ×Í§Ò¹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ àª¹ ÃÐºº¢ÒÂÊÔ¹¤ÒË¹ÒÃÒ¹ ÃÐººÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ ÃÐºº½Ò¡
¶Í¹ºÑªÕà§Ô¹½Ò¡ à»¹µ¹ 

  ¼ÙãªÃÐºº¹ÕéÁÑ¡¨Ðà»¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÐ Ñ́º»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ àª¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹á¤ªàªÕÂÃ à ̈ÒË¹Ò·ÕèÃÑº
Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ à ̈ÒË¹Ò·Õè¡ÒÃà§Ô¹ à»¹µ¹ â´Â¨ÐÁÕ¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºµ¹à»¹¼Ù¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 
áÅÐ·íÒÃÒÂ§Ò¹áººÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÊ¹Í¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́º¡ÅÒ§µÍä» 
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1.1.2 ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Management Information System (MIS) 

  à»¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·Õèà¹¹¡ÒÃ¹íÒ¢ÍÁÙÅ¨Ò¡ÃÐºº»ÃÐÁÇÅ¼Å¢ÍÁÙÅ ËÃ×Í TPS ¢Ò§µ¹ 
ÁÒ»ÃÐÁÇÅ¼Åà¾×èÍÊÃØ»áÅÐ¹íÒàÊ¹Íã¹ÃÒÂ§Ò¹ÃÙ»áººµÒ§ æ «Öè§ÊÇ¹ãËà»¹ÃÒÂ§Ò¹·ÕèÁÕâ¤Ã§ÊÃÒ§
ÊÒÁÒÃ¶¡íÒË¹´ÃÙ»áººäÇÅÇ§Ë¹Òä ́áÅÐÁÕ¡íÒË¹´¡ÒÃ Ñ̈´·íÒÃÒÂ§Ò¹·ÕèÊÁèíÒàÊÁÍ àª¹ ÃÒÂ§Ò¹
ÂÍ´¢ÒÂ»ÃÐ í̈ÒÊÑ»´ÒË ÃÒÂ§Ò¹ÊÔ¹¤Ò¢ÒÂ Ṍ»ÃÐ í̈Òà ×́Í¹ ÃÒÂ§Ò¹ÂÍ´¢ÒÂáÂ¡µÒÁ»ÃÐàÀ·ÊÔ¹¤Ò 
ÃÒÂ§Ò¹ í̈Ò¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÂ¡µÒÁÊÒ¢ÒÇÔªÒ ÃÒÂ§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ Ṍ ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»ÂÍ´à§Ô¹
Ê´»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹ à»¹µ¹ 

  ¼ÙãªÃÐºº¹ÕéÁÑ¡¨Ðà»¹¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́º¡ÅÒ§ ·Õèãªã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒ¾ÃÇÁã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹
¢Í§ÃÐ Ñ́º»¯ÔºÑµÔ áÅÐà¹¹¡ÒÃ¹íÒ¢ÍÁÙÅ¨Ò¡ÃÐ Ñ́º»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÁÒ·íÒÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»à¾×èÍàÊ¹Í¼ÙºÃÔËÒÃ
ÃÐ Ñ́ºÊÙ§µÍä» 

1.1.3 ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ Decision Support System (DSS) 

  à»¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·ÕèªÇÂã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃã¹Í¹Ò¤µ 
â´Â¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ÍÁÙÅ¨Ò¡°Ò¹¢ÍÁÙÅÀÒÂã¹Í§¤¡Ã·Õè¼Ò¹ÁÒ ËÃ×Í¢ÍÁÙÅ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡Í§¤¡Ã ¹íÒÁÒ
ÇÔà¤ÃÒÐË¢ÍÁÙÅ â´Âãª¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇáºº·Õè«Ñº«Í¹ â´Â¼ÅÅÑ¾¸ÁÑ¡¨Ðà»¹¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³¼Å¨Ò¡¡ÒÃ
µÑ´ÊÔ¹ã¨ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹Í¹Ò¤µ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁäÁá¹¹Í¹ à¾×èÍãË¼ÙºÃÔËÒÃÁÕ¢ÍÁÙÅàªÔ§»ÃÐ Ñ̈¡Éãª»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
µÑ´ÊÔ¹ã¨ 

  ¼ÙãªÃÐºº¹ÕéÁÑ¡¨Ðà»¹¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ ·ÕèµÍ§ÁÕ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹ÃÐ Ñ́º¡ÅÂØ·¸¢Í§Í§¤¡Ã
«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁäÁá¹¹Í¹áÅÐ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¼Å¢Í§¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ áÅÐÁÕ¢Í í̈Ò¡Ñ´ã¹ ́Ò¹àÇÅÒ·ÕèµÍ§ÁÕ¡ÒÃ
µÑ´ÊÔ¹ã¨ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ·Ñ¹àËµØ¡ÒÃ³  

1.1.4 ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ Executive Information System (EIS) 

  à»¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·ÕèÁÕ¾×é¹°Ò¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ́ÇÂÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ·ÕèªÇÂãË¼ÙºÃÔËÒÃ
ÃÐ Ñ́ºÊÙ§ÊÒÁÒÃ¶à¢Ò¶Ö§¢ÍÁÙÅáÅÐÊÒÃÊ¹à·È ÃÇºÃÇÁÇÔà¤ÃÒÐËáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼ÅÊÒÃÊ¹à·È ·Ñé§ÀÒÂã¹
áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤¡ÃµÒÁ¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃä ́ÍÂÒ§ÊÐ´Ç¡áÅÐÃÇ´àÃçÇ  â´ÂÃÐºº¹Õé¨Ðà¹¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í
¢ÍÁÙÅáÅÐÊÒÃÊ¹à·È·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ã¹ÃÙ»áºº¡ÃÒ¿¡·Õèà¢Òã¨ä ́§ÒÂáÅÐÃÇ´àÃçÇ áÅÐÊÒÁÒÃ¶
à¨ÒÐÅÖ¡à¢Òä» Ù́¢ÍÁÙÅä ́ 

  ¼ÙãªÃÐºº¹Õé Ö̈§à»¹¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ ·ÕèµÍ§·º·Ç¹áÅÐà¢Òã¨¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§
Í§¤¡ÃÀÒÂãµ¢Í í̈Ò¡Ñ´¢Í§àÇÅÒ·ÕèÁÕ í̈Ò¡Ñ´ à¾×èÍ¹íÒä»¡íÒË¹´¡ÅÂØ·¸áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤¡Ãã¹
ÃÐÂÐÂÒÇ 

1.1.5 ÃÐºº¼ÙàªÕèÂÇªÒ Expert system (ES) 

  à»¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·Õè í̈ÒÅÍ§¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§Á¹ØÉÂ ¼Ùà»¹¼ÙàªÕèÂÇªÒã¹ ́Ò¹ã´ ́Ò¹
Ë¹Öè§ â´Âãª¤ÇÒÁÃÙáÅÐ¡ÒÃÊÃØ»àËµØ¼ÅàªÔ§Í¹ØÁÒ¹ àª¹ XCON ÃÐºº¼ÙàªÕèÂÇªÒ·ÕèµÃÇ¨ÊÍº¤íÒÊÑè§«×éÍ
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áÅÐÍÍ¡áººá¼¹¼Ñ§â¤Ã§ÊÃÒ§ãË¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáµÅÐà¤Ã×èÍ§·Õèä ́ÃÑº¤íÒÊÑè§«×éÍÁÒ ËÃ×ÍÃÐºº¼ÙàªÕèÂÇªÒ
¢Í§ºÃÔÉÑ· American Express ·Õèà»¹ºÃÔÉÑ·ãËºÃÔ¡ÒÃºÑµÃà¤Ã Ốµ «Öè§ÃÐºº¹Õé¨ÐªÇÂÇÔà¤ÃÒÐËã¹¡ÒÃ
Í¹ØÁÑµÔ¡ÒÃãªºÑµÃÃÇÁ¶Ö§Ç§à§Ô¹ºÑµÃà¤Ã Ốµ¢Í§ÅÙ¡¤ÒáµÅÐ¤¹ 

  ¨ÐàËç¹ä ́ÇÒÃÐºº¼ÙàªÕèÂÇªÒäÁä ́à¹¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÃÐ Ñ́ºã´
ÃÐ Ñ́ºË¹Öè§ áµà¹¹¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒà©¾ÒÐ·Ò§·ÕèºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡ÃÐ Ñ́ºÊÒÁÒÃ¶ÁÒ¢Íãª¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËä ́ã¹
àÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ 

1.1.6 ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ Office Information System (OIS) 

  à»¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·Õèãªà·¤â¹âÅÂÕÁÒà»¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº§Ò¹
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ãªã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã àª¹ ¡ÒÃµÔ´µÍÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃ Ñ̈´·íÒàÍ¡ÊÒÃ ¡ÒÃ
¹íÒàÊ¹Í§Ò¹ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ò§ä¡Å à»¹µ¹ 

  Ñ́§¹Ñé¹ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ Ö̈§à¹¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡
ÃÐ Ñ́º äÁà©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§ä»ÃÐ Ñ́ºã´ÃÐ Ñ́ºË¹Öè§ àª¹ ¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§áÅÐ¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́º¡ÅÒ§ÊÒÁÒÃ¶
µÔ´µÍÊ×èÍÊÒÃ¡Ñ¹¼Ò¹ÃÐººÍÕàÁÅËÃ×Í¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ËÃ×Í â»Ãá¡ÃÁªÇÂã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í§Ò¹·Õè
·Ñé§¼ÙºÃÔËÒÃËÃ×Í¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÐ Ñ́º»®ÔºÑµÔ¡ÒÃÅÇ¹áµãªªÇÂãË¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÃÒºÃ×è¹áÅÐà»¹Á×ÍÍÒªÕ¾ 

¨Ò¡·Õè¡ÅÒÇÁÒ¢Ò§µ¹ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ä ́µÒÁÀÒ¾·Õè 1.1 ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È
áÅÐÃÐ Ñ́º¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃã¹Í§¤¡Ã  

 
ÀÒ¾·Õè 1.1 ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÃÐ Ñ́º¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃã¹Í§¤¡Ã 

(»ÃÑº»ÃØ§¨Ò¡: Baltzan & Phillips, 2015: 37) 

� ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨

� ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È¼ÙºÃÔËÒÃ
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� ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́º¡ÅÒ§

� ÃÐºº»ÃÐÁÇÅ¼Å
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� ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

ÃÐ´Ñº» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ
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1.2 ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹  

 à»¹ÃÐºº·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹áµÅÐÇÑ¹ àª¹à ṌÂÇ¡ÑºÃÐºº
ÊÒÃÊ¹à·ÈÍ×è¹ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Íº ́ÇÂ·Ñé§à·¤â¹âÅÂÕÎÒÃ´áÇÃ «Í¿µáÇÃ áÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ à¾×èÍªÇÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐµÔ´µÍÊ×èÍÊÒÃ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃäÁÇÒ¨ÐÍÂÙã¹Ê¶Ò¹·Õè
à ṌÂÇ¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ¡çµÒÁ àª¹ ¡ÒÃÊ§¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ò§ä¡Å ¡ÒÃ Ñ̈´·íÒàÍ¡ÊÒÃ ¡ÒÃ
¹íÒàÊ¹Í¢ÍÁÙÅ à»¹µ¹ ã¹ÇÔªÒ¹Õé¨Ð¡ÅÒÇ¶Ö§à·¤â¹âÅÂÕ«Í¿µáÇÃ·Õèà»¹â»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»·Õèãªã¹§Ò¹
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 

 ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÊíÒ¤Ñ Ñ́§¹Õé 
1) ÁÕ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁÊÒÃÊ¹à·ÈµÒ§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¡Ñº¡ÅØÁºØ¤¤Å·Ø¡¡ÅØÁäÇà¾×èÍ¡ÒÃãª§Ò¹ 

2) ªÇÂ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÍÑµâ¹ÁÑµÔ ́Ò¹µÒ§ æ ä ́á¡ ¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Å¤íÒ (Word Processing) ¡ÒÃÊ§
¢Í¤ÇÒÁÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ËÃ×Í ¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê (E-mail) ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñ¹ ́ÇÂà¤Ã×Í¢ÒÂ
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ (Work Group Computer) ¡ÒÃ¡íÒË¹´¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñ¹ (Work Group Scheduling) 
¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊËÃ×ÍÃÙ»ÀÒ¾ (Electronic Document) áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÃÐáÊ¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹ (Work Flow management) 

1.3 â»Ãá¡ÃÁªØ´ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ (Office Suite) 

 à»¹ªØ´¢Í§«Í¿µáÇÃ·Õèãªã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ â´ÂÁÕ¡ÒÃÃÇÁ«Í¿µáÇÃµÒ§ æ à¢ÒäÇ
́ÇÂ¡Ñ¹ àª¹ â»Ãá¡ÃÁ Ñ̈´¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ â»Ãá¡ÃÁ¤íÒ¹Ç³ â»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í «Öè§¨Ðà¹¹ÃÙ»áºº¡ÒÃãª

§Ò¹§ÒÂæ áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¹íÒàÍ¡ÊÒÃ·ÕèÊÃÒ§¨Ò¡«Í¿µáÇÃã¹ªØ´à ṌÂÇ¡Ñ¹ÁÒãª§Ò¹ÃÇÁ¡Ñ¹ä ́ «Öè§ÁÕ·Ñé§
áºº·Õèà»¹«Í¿µáÇÃàªÔ§¾Ò³ÔªÂáÅÐ·Õèà»¹âÍà¾¹«ÍÃÊ (Open source) àª¹ Microsoft Office, 

SSuite Office, OpenOffice ã¹»¨ Ø̈ºÑ¹ÁÕ¡ÒÃ¹íÒâ»Ãá¡ÃÁÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹áººÍÍ¹äÅ¹º¹ÃÐºº
»ÃÐÁÇÅ¼Å¡ÅØÁàÁ¦ àª¹ Google Drive  áÅÐ Microsoft OneDrive «Öè§ÁÑ¡¨ÐãËºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹â´Â
äÁàÊÕÂ¤Òãª ̈ÒÂáÅÐàª×èÍÁâÂ§¡ÑººÃÔ¡ÒÃÍ×è¹ æ ¢Í§ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹ 

1.3.1 äÁâ¤Ã«Í¿· ÍÍ¿¿È (Microsoft Office) 

   à»¹ªØ´â»Ãá¡ÃÁÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ·Õè¾Ñ²¹Òâ´ÂºÃÔÉÑ·äÁâ¤Ã«Í¿· «Öè§ÊÒÁÒÃ¶ãª§Ò¹ä ́·Ñé§ã¹
ÃÐºº »¯ÔºÑµÔ¡ÒÃäÁâ¤Ã«Í¿· ÇÔ¹â´ÇÊ  (Microsoft Windows ) áÅÐáÍ»à»Å (Apple Inc. ) 
Microsoft Office ÃØ¹áÃ¡¤×Í MS Office 1.0 ÍÍ¡ÇÒ§ í̈ÒË¹ÒÂã¹»à ×́Í¹¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ ¾.È. 2533 
»ÃÐ¡Íº ́ÇÂ Word 1.1 Excel 2.0 áÅÐ PowerPoint 2.0 »¨ Ø̈ºÑ¹àÇÍÃªÑè¹ÅÒÊØ´¤×Í Microsoft 

Office 2016 ÍÍ¡ÇÒ§ í̈ÒË¹ÒÂã¹à ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È.2558 ã¹ÃØ¹ãËÁæ ¢Í§äÁâ¤Ã«Í¿· ÍÍ¿¿È ¨Ð
àÃÕÂ¡ÇÒ ÃÐººÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ (Office system) á·¹áººà¡Ò¤×Í ªØ´â»Ãá¡ÃÁÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ (Office Suite) 
ã¹ÃØ¹ÅÒÊØ´ÃÐººÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ÃÇÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñºà¤Ã×èÍ§áÁ¢ÒÂ ́ÇÂ 
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ÀÒ¾·Õè 1.2 äÍ¤Í¹¢Í§ Microsoft Office 2016 ã¹ Windows 10 

   ¨Ò¡ÀÒ¾·Õè 1.2 áÊ´§äÍ¤Í¹¢Í§â»Ãá¡ÃÁã¹ªØ´äÁâ¤Ã«Í¿· ÍÍ¿¿È 2016 «Öè§
»ÃÐ¡Íº ́ÇÂâ»Ãá¡ÃÁËÅÑ¡ æ Ñ́§¹Õé 

1) Excel  â»Ãá¡ÃÁ¤íÒ¹Ç³ 

2) PowerPoint â»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

3) OneNote ÊÁØ´ºÑ¹·Ö¡áºº Ố¨Ô·ÑÅ 

4) Word  â»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÁÇÅ¼Å¤íÒ 
5) Access  â»Ãá¡ÃÁ Ñ̈´¡ÒÃ°Ò¹¢ÍÁÙÅ 

6) Outlook â»Ãá¡ÃÁ Ñ̈´¡ÒÃÍÕàÁÅ 
7) Publisher â»Ãá¡ÃÁÍÍ¡áººÊÔè§¾ÔÁ¾ 

   ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕâ»Ãá¡ÃÁ Onedrive ·Õèãª¨Ñ´à¡çº¢ÍÁÙÅáÅÐàÍ¡ÊÒÃÍÍ¹äÅ¹ áÅÐ Skype 
·Õè ãª ã¹¡ÒÃµÔ´µÍÊ×èÍÊÒÃ áµ·Ñé §¹Õé â»Ãá¡ÃÁ·Õè ãª ã¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇ¹ãË ¤×Í Word Excel áÅÐ 
PowerPoint  

1.3.2 äÁâ¤Ã«Í¿· àÇÔÃ´ (Microsoft Word) 

   à»¹â»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÁÇÅ¼Å¤íÒãªã¹¡ÒÃ Ñ̈´ÃÙ»áººàÍ¡ÊÒÃËÑÇ¡ÃÐ´ÒÉ ·ÒÂ¡ÃÐ´ÒÉ àÅ¢
Ë¹Ò µÒÃÒ§ ÅÑ¡É³ÐµÑÇÍÑ¡ÉÃ ËÑÇ¢Í ¡ÒÃµÃÇ¨·Ò¹á¡ä¢àÍ¡ÊÒÃ µÃÇ¨µÑÇÊÐ¡´ µÔ´µÒÁ¡ÒÃá¡ä¢ ¨Ñ´
ÃÙ»àÅÁàÍ¡ÊÒÃ ÊÃÒ§ÊÒÃºÑÍÑµâ¹ÁÑµÔ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§áÅÐºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ ÅíÒ Ñ́ºàÅ¢ÍÑµâ¹ÁÑµÔ  
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·íÒ«éíÒàÍ¡ÊÒÃ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ ÊÃÒ§¨´ËÁÒÂàÇÕÂ¹ áÅÐÊÃÒ§áºº¿ÍÃÁ ÀÒ¾·Õè 1.3 áÊ´§
µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª Microsoft Word ã¹¡ÒÃ·íÒÊÒÃºÑÍÑµâ¹ÁÑµÔ 
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ÀÒ¾·Õè 1.3 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª Microsoft Word ã¹¡ÒÃ·íÒÊÒÃºÑÍÑµâ¹ÁÑµÔ 

1.3.3 äÁâ¤Ã«Í¿· àÍç¡à«Å (Microsoft Excel) 

  à»¹â»Ãá¡ÃÁ¤íÒ¹Ç³·Õèãª¤íÒ¹Ç³ä ́·Ñé§ã¹ ́Ò¹Ê¶ÔµÔ ¡ÒÃà§Ô¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐµÃÕâ¡³ÁÔµÔ 
ÊÒÁÒÃ¶¤¹ËÒ¢ÍÁÙÅ °Ò¹¢ÍÁÙÅ ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í¤ÇÒÁ ÇÑ¹·ÕèáÅÐàÇÅÒ â´ÂÁÕ¨Ø´à ́¹·Õè¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³â´ÂÊÒÁÒÃ¶
ãªÊÙµÃ«éíÒä ́ àËÁÒÐ¡Ñº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ÍÁÙÅ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ áÅÐÊÃØ»¢ÍÁÙÅã¹ÃÙ»áºº¢Í§ µÒÃÒ§ ¡ÃÒ¿ 
¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶âÁà´Å¾ÂÒ¡Ã³ àª¹ What-if Analysis, Goal seek, Scenario Analysis ÀÒ¾
·Õè 1.4 áÊ´§µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª Microsoft Excel ÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§¤íÒ¹Ç³ËÒ Ø̈´¤ØÁ·Ø¹ â´ÂÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§
¿ÍÃÁ¼Ùãªà¾×èÍªÇÂ¡ÒÃµÔ´µÍ»ÃÐÊÒ¹¡Ñº¼Ùãªä ́ÍÕ¡ ́ÇÂ 

 
ÀÒ¾·Õè 1.4 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª Microsoft Excel ã¹¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§¤íÒ¹Ç³ 

1.3.4 äÁâ¤Ã«Í¿· ¾ÒÇàÇÍÃ¾ÍÂ· (Microsoft PowerPoint) 

  à»¹â»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í à¹¹¹íÒàÊ¹Í»ÃÐà ḉ¹ ÀÒ¾ ¡ÃÒ¿¿¡ á¼¹ÀÙÁÔ  á¼¹¼Ñ§ 
ÀÒ¾à¤Å×èÍ¹äËÇ â´ÂÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áººµ¹áººÊäÅ ́ µ¹áººÀÒ¾¹Ôè§ µ¹áººàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ºÃÃÂÒÂ µ¹áººâ¹µ «Öè§ªÇÂã¹¡ÒÃ Ñ̈´ÃÙ»áººàÍ¡ÊÒÃãËàËÁ×Í¹¡Ñ¹·Ñé§§Ò¹¹íÒàÊ¹Í ªØ´ÊÕ áººÍÑ¡ÉÃ 
¾×é¹ËÅÑ§  ÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áººÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í â´Â¡ÒÃ¡íÒË¹´¡ÒÃ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÊäÅ ́ ¡ÒÃ Ñ̈ºàÇÅÒ ¡ÒÃ
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¡íÒË¹´¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇÍÑµâ¹ÁÑµÔ ¡ÒÃãÊàÊÕÂ§¾Ò¡Â áÅÐÂÑ§ªÇÂ Ñ̈´¡ÒÃã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í àª¹ ¹íÒàÊ¹Í
ÊÍ§Ë¹Ò¨Í – Ë¹Ò¨Í§Ò¹¹íÒàÊ¹Í áÅÐË¹Ò¨Í¼Ù¹íÒàÊ¹Í µÑÇªÕéªÇÂã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´ªØ´
ÊäÅ ́ã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Íáºº¡íÒË¹´àÍ§ä ́ÍÕ¡ ́ÇÂ ÀÒ¾·Õè 1.4 áÊ´§µÑÇÍÂÒ§Ë¹Ò¨Í¼Ù¹íÒàÊ¹Í·ÕèªÇÂáÊ´§
àÇÅÒáÅÐºÑ¹·Ö¡ÂÍãË¼Ù¹íÒàÊ¹Í·ÃÒºÃÐËÇÒ§¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¢Í§â»Ãá¡ÃÁ Microsoft PowerPoint 

2016 

 
ÀÒ¾·Õè 1.5 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª Microsoft Powerpoint ã¹§Ò¹¹íÒàÊ¹Í 

1.4 ÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ Microsoft Office 2016 

 á¶ºä¿Å File à»¹Ë¹ÒáÃ¡·Õèãª·íÒ§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ àª¹ ÊÃÒ§ä¿ÅãËÁ à»´ä¿Å
à ỐÁ ºÑ¹·Ö¡ä¿Å ¾ÔÁ¾ ¡ÒÃáº§»¹ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃ¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ä¿Å 

 
ÀÒ¾·Õè 1.6 Ë¹Òá¶ºä¿Å¢Í§ Microsoft Word 

 ã¹Ë¹Ò¾×é¹·Õè·íÒ§Ò¹»¡µÔ Microsoft Office 2016 ¨ÐÁÕÊÇ¹»ÃÐ¡ÍºµÒ§ æ »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ á¶º
à¤Ã×èÍ§Á×Í ́Ç¹ á¶ºª×èÍàÃ×èÍ§ ÃÔººÍ¹ à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÒÁºÃÔº· ¡ÅÍ§¤¹ËÒ »ØÁ¤íÒÊÑè§Å§ª×èÍãª§Ò¹áÅÐ
áº§»¹ä¿Å  »ØÁ«Í¹ËÃ×ÍáÊ´§ÃÔººÍ¹ ¡ÒÃ¹íÒ·Ò§ á¶ºÊ¶Ò¹Ð áÅÐ»ØÁ¤íÒÊÑè§à»ÅÕèÂ¹ÁØÁÁÍ§ 
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ÀÒ¾·Õè 1.7 ÊÇ¹»ÃÐ¡ÍºµÒ§æ ¢Í§ Microsoft Word 2016 

 â´ÂáµÅÐâ»Ãá¡ÃÁã¹ªØ´äÁâ¤Ã«Í¿· ÍÍ¿¿È 2016 ¨ÐÁÕÊÇ¹»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡àËÁ×Í¹¡Ñ¹µÒÁÀÒ¾
·Õè 1.7 Ñ́§¹Õé 

1) Quick Access Toolbar ËÃ×Í á¶ºà¤Ã×èÍ§Á×Í ́Ç¹ ¼ÙãªÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡»ØÁà¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªºÍÂÁÒ
áÊ´§µÒÁ¡ÒÃãª§Ò¹¢Í§áµÅÐ¤¹ àª¹ ÊÃÒ§ä¿ÅãËÁ ºÑ¹·Ö¡ ¾ÔÁ¾ ¾ÔÁ¾ ́Ç¹ ÍÕàÁÅ Â¡àÅÔ¡
¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ«éíÒ ËÃ×Í ÊÃÒ§µÒÃÒ§ à»¹µ¹ 

2) Title Bar ËÃ×Í á¶ºª×èÍàÃ×èÍ§ à»¹á¶º ́Ò¹º¹ÊØ´µÃ§¡ÅÒ§¢Í§Ë¹ÒµÒ§à¾×èÍãªáÊ´§ª×èÍä¿Å 
áÅÐâ»Ãá¡ÃÁã¹ªØ´äÁâ¤Ã«Í¿· ÍÍ¿¿È·Õè¡íÒÅÑ§ãª§Ò¹ÍÂÙ 

3) Contextual Tools à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÒÁºÃÔº· à»¹á·çºà¤Ã×èÍ§Á×Í·Õè¨ÐáÊ´§µÍàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡ÇÑµ¶Ø 
àª¹ ÃÙ»ÀÒ¾ (Picture) µÒÃÒ§ (Table) à»¹µ¹ «Öè§áµÅÐÇÑµ¶Ø¨ÐÁÕà¤Ã×èÍ§Á×Í·Õèãªáµ¡µÒ§¡Ñ¹
µÒÁ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÇÑµ¶Ø ÀÒ¾·Õè 1.8 à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÒÁºÃÔº·¢Í§ÇÑµ¶ØÃÙ»ÇÒ´áÅÐµÒÃÒ§ 

1) Quick Access Toolbar 2) Title Bar 3) Contextual Tools 

6) Signin and Share 

4)Ribbon Display Option 

10) Collapse The Ribbon 

5)Search Box 

9) Task Pane 
8) Navigation Pane 

11) Status Bar 12) View and Page Display 

7) Ribbon 
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ÀÒ¾·Õè 1.8 à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÒÁºÃÔº·¢Í§ÇÑµ¶ØÃÙ»ÇÒ´áÅÐµÒÃÒ§ 

4) Ribbon Display Option ËÃ×Í µÑÇàÅ×Í¡áÊ´§ÃÔººÍ¹ ¼ÙãªÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ãËáÊ´§ËÃ×Í»´ÃÔº
ºÍ¹ä ́â´ÂÁÕµÑÇàÅ×Í¡¤×Í «Í¹ÍÑµâ¹ÁÑµÔ áÊ´§à©¾ÒÐá·çº ËÃ×Í áÊ´§·Ñé§á·çºáÅÐ»ØÁ¤íÒÊÑè§ Ñ́§
ÀÒ¾·Õè 1.9 

 
ÀÒ¾·Õè 1.9 µÑÇàÅ×Í¡¡ÒÃáÊ´§ÃÔººÍ¹ 

5) Search Box ¡ÅÍ§¤¹ËÒ à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèàÃÔèÁÁÕã¹àÇÍÃªÑè¹ 2016 ãª¤¹ËÒ¤íÒÊÑè§·Õèãªã¹¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹ «Öè§ÁÒá·¹·ÕèµÑÇªÇÂ (Help) ã¹àÇÍÃªÑè¹à¡Ò 

6) Sign in and share à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèàÃÔèÁÁÕã¹àÇÍÃªÑè¹ 2016 ¼ÙãªÊÒÁÒÃ¶à¢ÒÊÙÃÐºººÑªÕ¢Í§ 
Hotmail.com ËÃ×Í  Live.com à¾×èÍàª×èÍÁµÍ¡Ñº Office 365 áÅÐ Onedirve «Öè§¨Ð·íÒãË
ÊÒÁÒÃ¶áº§»¹ä¿Å¡Ñº¼Ùãª·Õè¡íÒË¹´ä ́ 

7) Ribbon ËÃ×Í äÁâ¤Ã«Í¿·àÃÕÂ¡·ÑºÈÑ¾·ÇÒ ÃÔººÍ¹ à»¹á¶º·ÕèáÊ´§¡ÅØÁ¤íÒÊÑè§ã¹áµÅÐ
â»Ãá¡ÃÁ¢Í§äÁâ¤Ã«Í¿· ÍÍ¿¿È«Öè§áµÅÐâ»Ãá¡ÃÁ¨ÐÁÕ¤íÒÊÑè§·ÕèµÒ§¡Ñ¹ 

8) Navigation Pane ºÒ¹Ë¹ÒµÒ§¹íÒ·Ò§ ãªã¹¡ÒÃáÊ´§ËÑÇàÃ×èÍ§·Õè¡íÒË¹´äÇ·Ñé§ËÁ´ ËÃ×ÍáÊ´§
ÃÙ»Ë¹Ò¢¹Ò´ÂÍà¾×èÍ¹íÒ·Ò§ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ãªáÊ´§¼Å¡ÒÃ¤¹ËÒ¤íÒã¹àÍ¡ÊÒÃ «Öè§ÁÕäÇà¾×èÍãª¹íÒ
·Ò§ä»ÂÑ§µíÒáË¹§ã¹àÍ¡ÊÒÃ 

9) Task Pane ºÒ¹Ë¹ÒµÒ§§Ò¹ ãªã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÙ»áºº¢Í§ÇÑµ¶Øà¾ÔèÁàµÔÁ àª¹ ¡íÒË¹´ÊÕ à§Ò 
Ñ̈´¡ÅÍ§¢Í¤ÇÒÁ ¨Ò¡à ỐÁ·ÕèáÊ´§à»¹Ë¹ÒµÒ§»ÍºÍÑ¾¹íÒÁÒáÊ´§ã¹ºÒ¹Ë¹ÒµÒ§ ́Ò¹¢ÇÒ 

10) Collapse The Ribbon »ØÁ«Í¹ËÃ×ÍáÊ´§ÃÔººÍ¹ ãªã¹¡ÒÃ«Í¹ÃÔººÍ¹à¾×èÍà¾ÔèÁ¾×é¹·Õè
Ë¹Ò¨Íã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

11) Status Bar á¶ºÊ¶Ò¹Ð áÊ´§Ê¶Ò¹Ð¢Í§ä¿Å·Õè¡íÒÅÑ§·íÒ§Ò¹ àª¹ áÊ´§ í̈Ò¹Ç¹¤íÒ ËÃ×Í
Ë¹Ò·Õè¡íÒÅÑ§·íÒ§Ò¹ áÊ´§Ê¶Ò¹Ð¾ÃÍÁ¤íÒ¹Ç³ËÃ×ÍÁÒâ¤Ã  
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12) View and Page Display »ØÁ¤íÒÊÑè§à»ÅÕèÂ¹ÁØÁÁÍ§ áÊ´§ÁØÁÁÍ§·ÕèÊÒÁÒÃ¶áÊ´§ä ́ àª¹ 
ÁØÁÁÍ§¾ÔÁ¾ áÅÐÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºÂÍ¢ÂÒÂ¢¹Ò´ã¹¡ÒÃáÊ´§ 

1.4.1 ÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ Microsoft Word 2016  

   ·Ñé§¹ÕéáÁÇÒÊÇ¹»ÃÐ¡Íºã¹Ë¹ÒµÒ§¾×é¹·Õè¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§áµÅÐâ»Ãá¡ÃÁã¹ªØ´
äÁâ¤Ã«Í¿· Í¿¿È¨ÐäÁáµ¡µÒ§¡Ñ¹ áµá·çºÃÔººÍ¹¢Í§áµÅÐâ»Ãá¡ÃÁ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¡Ñ¹ 
äÁâ¤Ã«Í¿· àÇÔÃ´ 2016 »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ á·çºÃÔººÍ¹ËÅÑ¡ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ Ñ́§¹Õé 
µÒÃÒ§·Õè 1.1 µÒÃÒ§ÊÃØ»¤íÒÊÑè§·ÕèÁÕã¹ Microsoft Word 2016 

ÃÔººÍ¹ ª×èÍä·Â ¤íÒÊÑè§·ÕèÁÕã¹ÃÔººÍ¹ 

Home  Ë¹ÒáÃ¡ ¤ÅÔ»ºÍÃ´ÊíÒËÃÑº¡ÒÃµÑ´ ¤Ñ´ÅÍ¡ ÇÒ§  ¡ÒÃ Ñ̈´áººÍÑ¡ÉÃáÅÐÂÍ
Ë¹Ò ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÅÑ¡É³ÐáÅÐ à¤Ã×èÍ§Á×Í¤¹ËÒ á·¹·Õè àÅ×Í¡ÇÑµ¶Ø 

Insert  á·Ã¡ ¡ÒÃá·Ã¡Ë¹Ò àª¹ Ë¹Ò»¡ á·Ã¡µÒÃÒ§ ÃÙ»ÀÒ¾ ÃÙ»ÃÒ§ ÊÁÒÃ
ÍÒÃ· á¼¹ÀÙÁÔ Ñ̈ºÀÒ¾Ë¹Ò¨Í ÅÔê§ ·Õè¤Ñè¹Ë¹Ò ¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§âÂ§ 
¢Í¤Ô´àËç¹ ËÑÇ¡ÃÐ´ÒÉ·ÒÂ¡ÃÐ´ÒÉ ËÁÒÂàÅ¢Ë¹Ò µÑÇÍÑ¡ÉÃ
ÈÔÅ» ÊÁ¡ÒÃ áÅÐÊÑÅÑ¡É³ 

Design  ÍÍ¡áºº ¡ÒÃÍÍ¡áººàÍ¡ÊÒÃâ´ÂãªÃÙ»áºº ́Ç¹ ¸ÕÁ ªØ´ÊÖ ÅÒÂ¹éíÒ àÊ¹
¡ÃÍº ÊÕ¾×é¹ 

Layout  à¤Òâ¤Ã§ ¡ÒÃµÑé§¤ÒË¹Ò¡ÃÐ´ÒÉã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ¡íÒË¹´ÃÐÂÐ¢Íº ¡ÒÃáº§
Ë¹Ò¡ÃÐ´ÒÉ 

References  ¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§ ÊÃÒ§ÊÒÃºÑÍÑµâ¹ÁÑµÔ àªÔ§ÍÃÃ¶ ¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§ã¹à¹×éÍËÒáÅÐ
ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ ¤íÒÍ¸ÔºÒÂÀÒ¾áÅÐÊÒÃºÑÀÒ¾ áÅÐ¡ÒÃ·íÒ´ÃÃª¹Õ 

Mailings  ¡ÒÃÊ§¨´ËÁÒÂ ¡ÒÃÊÃÒ§¨´ËÁÒÂàÇÕÂ¹ª¹Ô´µÒ§æ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÃÒÂª×èÍ¼ÙÃÑº ¡ÒÃ
á·Ã¡à¢µ¢ÍÁÙÅ áÊ´§µÑÇÍÂÒ§ áÅÐÊÃÒ§¨´ËÁÒÂàÇÕÂ¹©ºÑº
ÊÁºÙÃ³ 

Review  ÃÕÇÔÇ ¡ÒÃµÃÇ¨·Ò¹äÇÂ¡Ã³áÅÐµÑÇÊÐ¡´ ¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ ¡ÒÃá·Ã¡
¢Í¤Ô´àËç¹ ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ ¡ÒÃ
à»ÃÕÂºà·ÕÂºàÍ¡ÊÒÃ 

View  ÁØÁÁÍ§ ÁØÁÁÍ§ã¹¡ÒÃ Ù́àÍ¡ÊÒÃ àª¹ ÁØÁÁÍ§ÍÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ÁØÁÁÍ§àÇçº µÑé§
¤ÒºÒ¹Ë¹ÒµÒ§¹íÒ·Ò§ äÁºÃÃ·Ñ´ ¡ÒÃÊÃÒ§¾×é¹·Õè·íÒ§Ò¹ Ñ̈´àÃÕÂ§
Ë¹ÒµÒ§ 
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1.4.2 ÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ Microsoft Excel 2016  

   Microsoft Excel 2016 »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ á·çºÃÔººÍ¹ËÅÑ¡ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ Ñ́§¹Õé 
µÒÃÒ§·Õè 1.2 µÒÃÒ§ÊÃØ»¤íÒÊÑè§·ÕèÁÕã¹ Microsoft Excel 2016 

ÃÔººÍ¹ ª×èÍä·Â ¤íÒÊÑè§·ÕèÁÕã¹ÃÔººÍ¹ 

Home  Ë¹ÒáÃ¡ ¤ÅÔ»ºÍÃ´ÊíÒËÃÑº¡ÒÃµÑ´ ¤Ñ´ÅÍ¡ ÇÒ§  ¡ÒÃ Ñ̈´áººÍÑ¡ÉÃáÅÐ
ÂÍË¹Ò ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÅÑ¡É³Ð ¡ÒÃ Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇàÅ¢ ¡ÒÃ
Ñ̈´ÃÙ»áººà«ÅÅ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃà¾ÔèÁÅºà«ÅÅ ¡ÒÃàÃÕÂ§ÅíÒ Ñ́ºáÅÐ

¡ÃÍ§¢ÍÁÙÅ à¤Ã×èÍ§Á×Í¤¹ËÒ á·¹·Õè àÅ×Í¡ÇÑµ¶Ø 

Insert  á·Ã¡ ÊÃÒ§µÒÃÒ§¢ÍÁÙÅ ÊÃÒ§ PivotTable á·Ã¡á¼¹ÀÙÁÔ á·Ã¡
àÊ¹áºº»ÃÐ¡ÒÂä¿ (Sparkline)  Slicer áÅÐ timeline 

ÃÇÁ¶Ö§ ÃÙ»ÀÒ¾ ÃÙ»ÃÒ§ ÊÁÒÃÍÒÃ· Ñ̈ºÀÒ¾Ë¹Ò¨Í ÅÔê§  

Page Layout   
 

à¤Òâ¤Ã§Ë¹Ò¡ÃÐ´ÒÉ ¡ÒÃµÑé§¤ÒË¹Ò¡ÃÐ´ÒÉã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ¡íÒË¹´ÃÐÂÐ¢Íº ¡ÒÃ
áº§Ë¹Ò¡ÃÐ´ÒÉ ¡íÒË¹´¾×é¹·Õè¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ¾×é¹ËÅÑ§á¼¹§Ò¹ 

Formulas  ÊÙµÃ á·Ã¡¿§¡ªÑ¹·Õèãª¤íÒ¹Ç³ ¡íÒË¹´ª×èÍªÇ§à«ÅÅ ¡ÒÃµÔ´µÒÁ
¡ÒÃÊÃÒ§ÊÙµÃ áÅÐµÑÇàÅ×Í¡¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ 

Data  ¢ÍÁÙÅ ¡ÒÃ¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡ ¡ÒÃÊÃÒ§¡ÒÃàª×èÍÁµÍ¡Ñº¢ÍÁÙÅ
ÀÒÂ¹Í¡ ¡ÒÃàÃÕÂ§áÅÐ¡ÒÃ¡ÃÍ§ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¢ÍÁÙÅ·Õè«éíÒÈÍ¹ 
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µÍ§¢Í§¢ÍÁÙÅ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊ¢ÍÁÙÅ
áºº What-if ¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÅØÁ¢ÍÁÙÅ 

Review  ÃÕÇÔÇ ¡ÒÃµÃÇ¨·Ò¹äÇÂ¡Ã³áÅÐµÑÇÊÐ¡´ ¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ ¡ÒÃ
á·Ã¡¢Í¤Ô´àËç¹ ¡ÒÃ»Í§¡ÒÃá¼¹§Ò¹ ¡ÒÃáº§»¹ÊÁØ´§Ò¹ 

View  ÁØÁÁÍ§ ÁØÁÁÍ§ã¹¡ÒÃ Ù́á¼¹§Ò¹ µÑé§¤ÒàÊ¹µÒÃÒ§ ËÑÇ¤ÍÅÑÁ¹ áÅÐ
á¶ºÊÙµÃ ¡ÒÃÊÃÒ§¾×é¹·Õè·íÒ§Ò¹ Ñ̈´àÃÕÂ§Ë¹ÒµÒ§ 
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1.4.3 Microsoft PowerPoint 2016 

    Microsoft PowerPoint 2016 »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ á·çºÃÔººÍ¹ËÅÑ¡ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ Ñ́§¹Õé 

µÒÃÒ§·Õè 1.3 µÒÃÒ§ÊÃØ»¤íÒÊÑè§·ÕèÁÕã¹ Microsoft PowerPoint 2016 

ÃÔººÍ¹ ª×èÍä·Â ¤íÒÊÑè§·ÕèÁÕã¹ÃÔººÍ¹ 

Home  Ë¹ÒáÃ¡ ¡ÒÃà¾ÔèÁÀÒ¾¹Ôè§ãËÁ ¡ÒÃ Ñ̈´à¤Òâ¤Ã§ÀÒ¾¹Ôè§ ¤ÅÔ»ºÍÃ´ ¡ÒÃ
Ñ̈´áººÍÑ¡ÉÃáÅÐÂÍË¹Ò ÃÙ»ÃÒ§ÍÑµâ¹ÁÑµÔ à¤Ã×èÍ§Á×Í¤¹ËÒ 

á·¹·Õè àÅ×Í¡ÇÑµ¶Ø 

Insert  á·Ã¡ ¡ÒÃá·Ã¡ÀÒ¾¹Ôè§ µÒÃÒ§ ÃÙ»ÀÒ¾ ÇÕ ṌâÍ ÀÒ¾µÑ´»Ð ÅÔê§ 
¢Í¤Ô´àËç¹ ÊÑÅÑ¡É³  

Design  ÍÍ¡áºº ¸ÕÁÀÒ¾¹Ôè§ â·¹ÊÕ¢Í§ Õ̧Á ¡ÒÃ¡íÒË¹´¾×é¹ËÅÑ§ 

Transitions  ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ àÍ¿à¿¤¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ ¡ÒÃµÑé§¤ÒàÇÅÒáÅÐ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ 

Animations ÀÒ¾à¤Å×èÍ¹äËÇ µÑÇÍÂÒ§ ÀÒ¾à¤Å×èÍ¹äËÇ ¡ÒÃµÑé§¤ÒàÇÅÒáÊ´§ÀÒ¾à¤Å×èÍ¹äËÇ 

Slide Show  
 

¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÊäÅ ́ ¡ÒÃàÃÔèÁ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í §Ò¹¹íÒàÊ¹Íáºº¡íÒË¹´àÍ§ ¡ÒÃµÑé§¤Ò
¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í ¡ÒÃ Ñ̈ºàÇÅÒ«ÍÁ¹íÒàÊ¹Í Ë¹Ò¨Í¼Ù¹íÒàÊ¹Í 

Review  ÃÕÇÔÇ ¡ÒÃµÃÇ¨·Ò¹äÇÂ¡Ã³áÅÐµÑÇÊÐ¡´ ¡ÒÃá·Ã¡¢Í¤Ô´àËç¹ 
¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº 

View  ÁØÁÁÍ§ ÁØÁÁÍ§ÊäÅ ́ ¡ÒÃµÑé§¤ÒàÃÔèÁµ¹¢Í§ÊäÅ ́ ¾×é¹·Õè·íÒ§Ò¹ Ñ̈´àÃÕÂ§
Ë¹ÒµÒ§ 

 

1.5 ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãª§Ò¹ 

 â»Ãá¡ÃÁ  Microsoft Word  â»Ãá¡ÃÁ Microsoft Excel áÅÐ  â»Ãá¡ÃÁ Microsoft 

PowerPoint à»¹â»Ãá¡ÃÁªØ´ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ Ö̈§ÁÕÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ºÒ§ÍÂÒ§·Õè·íÒä ́àËÁ×Í¹¡Ñ¹ 
áµ¡çÁÕÅÑ¡É³Ð§Ò¹ºÒ§ÍÂÒ§·Õèà»¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à©¾ÒÐ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ Ñ́§¹Ñé¹¡ÒÃàÅ×Í¡ãªâ»Ãá¡ÃÁãË
àËÁÒÐÊÁ¡Ñº§Ò¹·Õè·íÒ¨ÐªÇÂãË¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ Ñ́§¡ÅÒÇÊÐ´Ç¡áÅÐ§ÒÂ¡ÇÒ¡ÒÃãªâ»Ãá¡ÃÁäÁàËÁÒÐÊÁ 
Ñ́§µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃãª§Ò¹ã¹µÒÃÒ§·Õè 1.4 
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µÒÃÒ§·Õè 1.4 µÒÃÒ§à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃãª§Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ¢Í§â»Ãá¡ÃÁªØ´ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 

ÅÑ¡É³Ð§Ò¹ Word Excel PowerPoint 

ÅÑ¡É³Ð§Ò¹ËÅÑ¡ Ñ̈´·íÒàÍ¡ÊÒÃáÅÐÃÙ»áºº·Õè
à ¹ ¹¡ÒÃ¾Ô Á¾ ã¹ÀÒÂËÅÑ § 
â´Âà©¾ÒÐàÍ¡ÊÒÃ·ÕèÁÕ í̈Ò¹Ç¹
Ë¹ÒÁÒ¡ æ 

¹ÒÁÊ¡ØÅä¿Å .docx 

·íÒ§Ò¹¡Ñº¢ÍÁÙÅ ÁÑ¡¨Ð
à»¹¢ÍÁÙÅ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡¡ÒÃ
»ÃÐÁÇÅ¼ÅÇÔà¤ÃÒÐË
¢ÍÁÙÅ áÅÐ¹íÒàÊ¹Í¢ÍÁÙÅ 

¹ÒÁÊ¡ØÅä¿Å .xlsx 

à ¹ ¹ ¡ Ò Ã Ñ̈ ´ ·í Ò Ê ä Å ́
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í ·Ñé§
á º º ́ Ç Â µ ¹ à Í § á Å Ð
ÍÑµâ¹ÁÑµÔ 
¹ÒÁÊ¡ØÅä¿Å .pptx 

Ñ̈´ÃÙ»áººàÍ¡ÊÒÃ Ê Ò Á Ò Ã ¶ Ñ̈ ´ Ë ¹ Ò ¤Ù Ë ¹ Ò ¤Õè
µÒ§¡Ñ¹ä ́  Ñ̈´¡ÒÃÇÒ§Ë¹Ò
ÊÅÑºá¹ÇµÑé§á¹Ç¹Í¹ä´ µÑé§¤Ò
Ë Á Ò Â à Å ¢ Ë ¹ Ò ä ́ Ë Å Ò Â
ÃÙ»áºº áº§ÊÇ¹àÍ¡ÊÒÃà»¹
ËÅÒÂÊÇ¹à¾×è Í Ñ̈ ´ÃÙ»áºº
µÒ§¡Ñ¹ä ́ 

Ñ̈ ´ Ë ¹ Ò á Å Ð á · Ã ¡
ËÁÒÂàÅ¢Ë¹Ò ä ́áºº
¾×é¹°Ò¹ 

¡ÒÃ Ñ̈´ÃÙ»áººÊäÅ ́à¹¹
¡ Ò Ã Ñ̈ ´ µ ¹ á º º á Å Ç
¹í Ò Á Ò ã ª  á Å Ð á · Ã ¡
ËÁÒÂàÅ¢Ë¹Ò ä ́áºº
¾×é¹°Ò¹ 

ÃÙ»áººã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ¾ÔÁ¾µÒÁÃÙ»áºº·Õè¡íÒË¹´
áÅÐÁÍ§àËç¹ã¹àÍ¡ÊÒÃ 

¡íÒË¹´¾×é¹·Õè¡ÒÃ¾ÔÁ¾ä ́ 
¡í ÒË¹´¡ÒÃÂ Í/¢ÂÒÂ
¢ ¹ Ò ´ ã Ë à Ë Á Ò Ð ¡Ñ º
¡ÃÐ´ÒÉ·Õè¾ÔÁ¾ 

ÊäÅ ́ à Ṍ ÂÇ¡Ñ¹ÊÒÁÒÃ¶
àÅ×Í¡¾ÔÁ¾ä ́ËÅÒÂáºº 
à ª ¹  ÀÒ¾¹Ôè §  à Í¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡Íº¤íÒºÃÃÂÒÂ 

¡ÒÃá·Ã¡µÒÃÒ§ à¹¹µÒÃÒ§¢Í¤ÇÒÁ·ÑèÇä»à¾×èÍ
¹íÒàÊ¹ÍÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ äÁà¹¹
¡ÒÃ¤í Ò¹Ç³ã¹µÒÃÒ§ áµ
ÊÒÁÒÃ¶·íÒä ́ã¹ÃÐ Ñ́º§ÒÂ æ 

ÁÕÃÙ»áººà»¹µÒÃÒ§ à¹¹
¢ÍÁÙÅ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ ·Õè
µÍ§¡ÒÃ¹íÒÁÒ»ÃÐÁÇÅ¼Å 
àª¹ ¤íÒ¹Ç³ ¤¹ËÒ ÊÃØ» 
ÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§µÒÃÒ§à¡çº
¢ÍÁÙÅã¹ÅÑ¡É³Ð¤ÅÒÂ
°Ò¹¢ÍÁÙÅä ́ 

à¹¹µÒÃÒ§¢Í¤ÇÒÁ·ÑèÇä»
à¾×èÍ¹íÒàÊ¹Í¢ÍÁÙÅÊÃØ»
ÊÑé¹æ à¢Òã¨§ÒÂ äÁà¹¹
¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ã¹µÒÃÒ§ áµ
ÊÒÁÒÃ¶·íÒä ́ã¹ÃÐ Ñ́º§ÒÂ 
æ 

¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ ä Á à ¹ ¹ ¡Ò Ã¤í Ò ¹Ç³·í Ò ä ́
àÅç¡¹ÍÂ ÊÇ¹ãËà»¹¡ÒÃ
¾ÔÁ¾¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ 

à¹¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³·Õè«Ñº«Í¹ 
ËÃ×ÍÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³«éíÒã¹
¢ÍÁÙÅ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ 

äÁà¹¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³·íÒä ́
àÅç¡¹ÍÂ ÊÇ¹ãËà»¹
¡ÒÃ¾ÔÁ¾¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃ
¤íÒ¹Ç³ 

¡ÒÃÊÃÒ§á¼¹ÀÙÁÔ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒàÊ¹Í¢ÍÁÙÅ ́ÇÂ
á¼¹ÀÙÁÔä ́  ́ÇÂÇÔ Õ̧¡ÒÃ¢Í§ 
Excel 

ÊÃÒ§¹íÒàÊ¹Í¢ÍÁÙÅä ́
ËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº àª¹ 
á¼¹ÀÙÁÔ àÊ¹»ÃÐ¡ÒÂä¿ 
PivotChart 

ÊÒÁÒÃ¶¹íÒàÊ¹Í¢ÍÁÙÅ
́ Ç Â á ¼ ¹ ÀÙ ÁÔ ä ́  ́ Ç Â

ÇÔ Õ̧¡ÒÃ¢Í§ Excel 

¡ÒÃÊÃ Ò§¨´ËÁÒÂ
àÇÕÂ¹ 

ÊÃÒ§ÃÒÂª×èÍ áÅÐÊÃÒ§
¨´ËÁÒÂàÇÕÂ¹ª¹Ô´µÒ§æ ä ́ 

ÊÃÒ§ÃÒÂª×èÍÊíÒËÃÑº
¨´ËÁÒÂàÇÕÂ¹ä ́ 

äÁÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð¹Õé 

¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§ 
- àªÔ§ÍÃÃ¶ 

ÊÃÒ§ÅÑ¡É³ÐËÑÇàÃ×èÍ§ ª×èÍÀÒ¾ 
ª×èÍµÒÃÒ§ áÅÐ Ñ́̈ ·íÒà»¹

äÁÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð¹Õé äÁÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð¹Õé 
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ÅÑ¡É³Ð§Ò¹ Word Excel PowerPoint 

- ´ÃÃª¹Õ 
- ÊÒÃºÑ 

- ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ 

ÊÒÃºÑà¹×éÍËÒ ÊÒÃºÑÀÒ¾ 
ÊÒÃºÑµÒÃÒ§ÍÑµâ¹ÁÑµÔä ́ 
ÊÃÒ§´ÃÃª¹Õ àªÔ§ÍÃÃ¶áÅÐ 
¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§ã¹à¹×éÍËÒ 
ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁä ́ 

¡ Ò Ã ¤í Ò ¹ Ç ³ ́ Ç Â
¿§¡ªÑ¹ 

ãª¿§¡ªÑ¹¾×é¹°Ò¹ àª¹ SUM 

COUNT ä ́ áµµÍ§ÊÃÒ§ã¹
µÒÃÒ§à·Ò¹Ñé¹ 

ÁÕ¿§¡ªÑ¹ 13 »ÃÐàÀ· 
àª¹ ¤³ÔµÈÒÊµÃ Ê¶ÔµÔ 
¢Í¤ÇÒÁ °Ò¹¢ÍÁÙÅ 
¡ÒÃà§Ô¹ ÊÒÁÒÃ¶à¢ÕÂ¹
¿§¡ªÑ¹à¾ÔèÁàµÔÁãª§Ò¹ä´
àÍ§ ÁÕâ»Ãá¡ÃÁàªÔ§
¾Ò³ªÂ·Õèãª·íÒ§Ò¹
¤íÒ¹Ç³ÃÇÁ¡ÑºExcel 

ãª¿§¡ªÑ¹¾×é¹°Ò¹ àª¹ 
SUM COUNT ä ́ áµµÍ§
ÊÃÒ§ã¹µÒÃÒ§à·Ò¹Ñé¹ 

¡ Ò Ã ¹í Ò à Ê ¹ Í ́ Ç Â 

Ê×èÍ»ÃÐÊÁ 

äÁÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³Ðã¹¡ÒÃá¹º
ä¿ÅàÊÕÂ§ËÃ×ÍÇÕ´ÕâÍ ËÃ×ÍäÁ
ÊÒÁÒÃ¶àÅ¹ä ́ã¹ä¿Å áµ
á·Ã¡ÃÙ»ÀÒ¾ä ́ ã¹àÇÍÃªÑè¹ 
2016 ÊÒÁÒÃ¶á·Ã¡ÇÕ´ÕâÍ
áººÍÍ¹äÅ¹áÅÐÊÒÁÒÃ¶
àÅ¹ä ́ 

äÁÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³Ðã¹¡ÒÃ
á¹ºä¿ÅàÊÕÂ§ËÃ×ÍÇṌ ÕâÍ 
á·Ã¡ÃÙ»ÀÒ¾ä ́à·Ò¹Ñé¹ 

ÊÒÁÒÃ¶á·Ã¡ä¿ÅàÊÕÂ§
ËÃ× ÍÇÕ Ṍ â Í  áÅÐ àÅ¹ä ́
ÍÑµâ¹ÁÑµÔÃÐËÇÒ§¹íÒàÊ¹Í 
ÊÒÁÒÃ¶á¡ä¢ä¿ÅàÊÕÂ§
ËÃ×ÍÇÕ´ÕâÍä ́ 

1.6 â»Ãá¡ÃÁªØ´ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹áººÍÍ¹äÅ¹º¹ÃÐºº»ÃÐÁÇÅ¼Å¡ÅØÁàÁ¦ 

 â»Ãá¡ÃÁªØ´ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹áººÍÍ¹äÅ¹º¹ÃÐºº»ÃÐÁÇÅ¼Å¡ÅØÁàÁ¦ ËÃ×Í Cloud-based 

office suite ¹Ñé¹ à»¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðà»¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹º¹ÃÐººà¤Ã×Í¢ÒÂ·Õèàª×èÍÁâÂ§¼Ò¹·Ò§
ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ â´Âà¹¹á¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñ¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃËÅÒÂ æ ¤¹ ËÃ×ÍËÅÒÂ æ Í§¤¡Ãº¹
àÍ¡ÊÒÃà ṌÂÇ¡Ñ¹ áÅÐáÊ´§¼ÅáººàÃÕÂÅä·Á (real-time) «Öè§ÁÕÃÙ»áººà»¹Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ·Õèà¹¹¡ÒÃ
ãËºÃÔ¡ÒÃ (Service-oriented architecture) ËÁÒÂ¶Ö§ ¼ÙãËºÃÔ¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÍÑ¾à¡Ã´
à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèãËºÃÔ¡ÒÃ¼Ò¹·Ò§àÇçºä«µâ´Â·Õè¼ÙãªäÁ í̈Òà»¹µÍ§ÁÕ¡ÒÃµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁãËÁàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ
í̈ÒË¹ÒÂàÇÍÃªÑè¹àËÁ×Í¹â»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»ã¹áºº Ñ́é§à ỐÁ «Öè§ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¨ÐãËºÃÔ¡ÒÃ·Ñé§â»Ãá¡ÃÁáÅÐ

¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃà¡çº¢ÍÁÙÅ·ÕèÊÃÒ§¨Ò¡â»Ãá¡ÃÁ áÅÐÍ¹ØÒµãËÊ§ÍÍ¡¢ÍÁÙÅã¹ÃÙ»áººä¿Åä ́  â´Â
â»Ãá¡ÃÁªØ´ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹º¹ÃÐºº»ÃÐÁÇÅ¼Å¡ÅØÁàÁ¦¹Õé¨ÐÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³ÐËÅÑ¡ æ Ñ́§¹Õé 

 

1) ãËºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹·Õèà¡çºä¿ÅÍÍ¹äÅ¹ 
2) ÊÒÁÒÃ¶ synchronize ¢ÍÁÙÅÃÐËÇÒ§·Õèà¡çºÍÍ¹äÅ¹áÅÐÍÍ¿äÅ¹ä ́ÍÑµâ¹ÁÑµÔ 
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3) ÊÒÁÒÃ¶à¢Ò¶Ö§¢ÍÁÙÅä ́¨Ò¡·Ñé§à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃµÑé§âµÐ ÊÁÒÃ·â¿¹ ËÃ×Íá·çºàºÅçµ 

4) ÊÒÁÒÃ¶áº§»¹ä¿Å áÅÐâ¿Åà´ÍÃãË¼ÙÍ×è¹ â´ÂÊÒÁÒÃ¶¡íÒË¹´ÊÔ· Ô̧¡ÒÃà¢Ò¶Ö§ä ́ 
5) ÊÒÁÒÃ¶áº§»¹ä¿ÅáººÍÍ¹äÅ¹ÚãË¼ÙÍ×è¹à¢ÒÁÒÃÇÁ¡Ñ¹á¡ä¢ä ́ 
6) ÊÒÁÒÃ¶à¡çºàÇÍÃªÑè¹ËÃ×Í»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃá¡ä¢ä¿Å áÅÐ¡Ù¤×¹ä ́ 

 ã¹»¨ Ø̈ºÑ¹ÁÕºÃÔÉÑ··ÕèãËºÃÔ¡ÒÃâ»Ãá¡ÃÁªØ´ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹º¹ÃÐºº»ÃÐÁÇÅ¼Å¡ÅØÁàÁ¦ÁÕ¼Ù
ãËºÃÔ¡ÒÃÃÒÂãËÍÂÙ 2 ºÃÔÉÑ·¤×Í Onedrive ¢Í§ºÃÔÉÑ· Microsoft áÅÐ Drive ¢Í§ºÃÔÉÑ· Google 

1.6.1 Microsoft OneDrive  

   Microsoft OneDrive ËÃ×Í àÇçºä«µ https://onedrive.live.com à»¹ºÃÔ¡ÒÃäÁàÊÕÂ
¤Òãª ̈ÒÂ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· äÁâ¤Ã«Í¿· «Öè§ãËºÃÔ¡ÒÃÃÇÁ¡ÑºÍÕàÁÅ¢Í§ Hotmail áÅÐ Outlook áÅÐÂÑ§
àª×èÍÁâÂ§ä ́¡Ñº Microsoft Office 365  áÅÐ Windows 10 «Öè§ãËºÃÔ¡ÒÃ Folder ¾×é¹·Õèà¡çºä¿Å¤ÇÒÁ
¨Ø 5GB áÅÐàÇçºáÍ¾¾ÅÔà¤ªÑè¹ ¤×Í  Word document ¡ÒÃá¡ä¢àÍ¡ÊÒÃàÇÔÃ´ÍÍ¹äÅ¹  Excel 

workbook ¡ÒÃá¡ä¢ÊÁØ´§Ò¹ExcelÍÍ¹äÅ¹ Powerpoint presentation ¡ÒÃá¡ä¢§Ò¹¹íÒàÊ¹Í
¾ÒÇàÇÍÃ¾ÍÂ·ÍÍ¹äÅ¹ Onenote notebook ¡ÒÃá¡ä¢ÊÁØ´ºÑ¹·Ö¡áºº Ố Ô̈µÍÅÍÍ¹äÅ¹  Excel 

survey áººÊÍº¶ÒÁÍÍ¹äÅ¹ áÅÐ Plain text document àÍ¡ÊÒÃ¢Í¤ÇÒÁ¸ÃÃÁ´Ò·ÕèäÁÁÕ¡ÒÃ
Ñ̈´ÃÙ»áºº ÀÒ¾·Õè 1.10 áÊ´§µÑÇÍÂÒ§Ë¹ÒáÃ¡¢Í§ºÃÔ¡ÒÃã¹ Microsoft OneDrive 

 
ÀÒ¾·Õè 1.10 µÑÇÍÂÒ§ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ Microsoft OneDrive 

1.6.2 Google Drive 

   Google Drive ËÃ×Í àÇçºä«µ  https://drive.google.com à»¹ºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· 
Google ãËºÃÔ¡ÒÃÃÇÁ¡Ñº Gmail «Öè§ÁÕºÃÔ¡ÒÃ¾×é¹°Ò¹·ÕèäÁàÊÕÂ¤Òãª ̈ÒÂ àÃÕÂ¡ÇÒ Drive â´ÂãË¾×é¹·Õè
Ñ̈´à¡çºä¿Å¤ÇÒÁ Ø̈ 15GB áÅÐÂÑ§ãËºÃÔ¡ÒÃàÇçºáÍ¾¾ÅÔà¤ªÑ¹ËÅÒÂÍÂÒ§ àª¹ Google Docs ÊíÒËÃÑº

¡ÒÃÊÃÒ§àÍ¡ÊÒÃ Google Slides ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÊÃÒ§ÊäÅ ́§Ò¹¹íÒàÊ¹Í Google Sheets ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ
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ÊÃÒ§¡ÃÐ´Ò¹¤íÒ¹Ç³ Google Forms ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÊÃÒ§áººÊÍº¶ÒÁ áÅÐáºº·´ÊÍºÍÍ¹äÅ¹ 
Google Drawings ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÊÃÒ§ÀÒ¾ÇÒ´ÍÍ¹äÅ¹ Google Sites ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÊÃÒ§àÇçºä«µ ËÃ×Í 
¡ÒÃÊÃÒ§á¼¹·ÕèÊÇ¹µÑÇº¹ Google Map áÅÐä¿Å·ÕèÊÃÒ§ã¹ºÃÔ¡ÒÃàËÅÒ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶Ê§ÍÍ¡ä»ãª¡Ñº 
Microsoft Office ä ́  ¹Í¡¨Ò¡¹Õé Google ÂÑ§Í¹ØÒµãËà¾ÔèÁä¿Å»ÃÐàÀ·Í×è¹·ÕèÊÃÒ§¨Ò¡¼ÙãËºÃÔ¡ÒÃ
Í×è¹·ÕèÃÇÁ¡Ñº Google ä ́ àª¹ Draw.io ·ÕèãªÊÃÒ§á¼¹ÀÒ¾ ä´ÍÐá¡ÃÁµÒ§æ ÍÍ¹äÅ¹ ËÃ×Í Coggle ·Õè
ãªÊÃÒ§á¼¹ÀÒ¾ MindMap â´ÂàÇçºáÍ¾¾ÅÔà¤ªÑè¹àËÅÒ¹Õé¨Ðà¹¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñ¹¼Ò¹ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ 
Ñ́§ÀÒ¾·Õè 1.11 áÊ´§µÑÇÍÂÒ§¢Í§Ë¹ÒáÃ¡ã¹ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ Google Drive 

 
ÀÒ¾·Õè 1.11 µÑÇÍÂÒ§ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ Google Drive 

1.7 ÊÃØ» 

 ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·Õè¹íÒÁÒãªã¹Í§¤¡Ãáº§µÒÁÃÐ Ñ́º¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ä ́ 6 ª¹Ô´ ¤×Í ÃÐºº»ÃÐÁÇÅ¼Å
¢ÍÁÙÅ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¼ÙºÃÔËÒÃ
ÃÐ Ñ́ºÊÙ§ ÃÐºº¼ÙàªÕèÂÇªÒ áÅÐÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ «Öè§ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹·Ø¡ÃÐ Ñ́ºµÍ§ãªÃÐºº
ÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ÊÇ¹¼Ùãª¢Í§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èª¹Ô´Í×è¹¨Ðáµ¡µÒ§¡Ñ¹ä»µÒÁÅÑ¡É³Ð¢Í§§Ò¹·Õè
à¡ÕèÂÇ¢Í§ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¹¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹ã¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹áµÅÐÇÑ¹ àª¹ Ñ̈´¡ÒÃ
àÍ¡ÊÒÃ §Ò¹¤íÒ¹Ç³ ¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê à»¹µ¹ «Öè§ªØ´â»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·Õèà»¹·Õè¹ÔÂÁ
¤×Í Microsoft Office â´Ââ»Ãá¡ÃÁ·Õèãª§Ò¹ºÍÂ ä ́á¡ â»Ãá¡ÃÁ  Microsoft Word ·ÕèàËÁÒÐ¡Ñº
§Ò¹ Ñ̈´¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ·ÕèµÍ§ÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´Ë¹Ò ·íÒÊÒÃºÑ áÅÐ¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§ Microsoft PowerPoint àËÁÒÐ¡Ñº
¡ÒÃÊÃÒ§Ê×èÍã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍãË¹ÒÊ¹ã¨ áÅÐ Microsoft Excel àËÁÒÐ¡Ñº§Ò¹¤íÒ¹Ç³ â´Âà©¾ÒÐ§Ò¹
¤íÒ¹Ç³·Õè·íÒ§Ò¹¡Ñº¢ÍÁÙÅ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³«éíÒ ́ÇÂÊÙµÃà ỐÁ áÅÐÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»¢ÍÁÙÅä ́ÍÂÒ§
ÃÇ´àÃçÇ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µãªã¹§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ä ́·Ñé§ ́Ò¹¡ÒÃµÅÒ´ ¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃºÑªÕ ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ à»¹µ¹  ã¹»¨ Ø̈ºÑ¹ªØ´â»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ à¹¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñ¹
¼Ò¹ÃÐººÍÔ¹à·ÍÃà¹çµáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å¡ÅØÁàÁ¦ä ́ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹  
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áºº½¡ËÑ´·ÒÂº··Õè 1  

µÍ¹·Õè 1 ¤íÒÈÑ¾·»ÃÐ¨íÒº·  

¨Ò¡à¹×éÍËÒã¹º··Õè 1 ¨§ËÒ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤íÒÈÑ¾·µÍä»¹Õé áÅÐà¢ÕÂ¹Å§ã¹ªÍ§ÇÒ§·ÕèàÇ¹äÇ 
1. Home  

2. Insert  

3. Status bar  

4. Toolbar  

5. Quick access bar  

6. Title bar  

7. Document  

8. Presentation  

9. Word processing  

10. Transaction Processing System  

11. Management Information System  

12. Decision Support System  

13. Executive Information system  

14. Expert System  

15. Office Information System  

µÍ¹·Õè 2 àÅ×Í¡ª×èÍâ»Ãá¡ÃÁµÍä»¹ÕéàµÔÁÅ§ã¹ªÍ§ÇÒ§ãËàËÁÒÐÊÁ¡Ñº§Ò¹  
Excel Word PowerPoint Outlook OneNote Access Publisher 

1. µÍ§¡ÒÃÊÃÒ§ÊÒÃºÑÍÑµâ¹ÁÑµÔã¹ÃÒÂ§Ò¹  

2. µÍ§¡ÒÃÊÃÒ§¨´ËÁÒÂàÇÕÂ¹Ê§ãË¼Ù»¡¤ÃÍ§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ  

3. µÍ§¡ÒÃÊÃÒ§°Ò¹¢ÍÁÙÅ¢ÒÂÊÔ¹¤Ò  

4. µÍ§¡ÒÃ·íÒãº»ÅÔÇâ¦É³ÒËÍ§¾Ñ¡ãËàªÒ  

5. µÍ§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³à¡Ã´à©ÅÕèÂ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáµÅÐ¤¹  

6. µÍ§¡ÒÃÊÃÒ§§Ò¹¹íÒàÊ¹ÍÃÙ»ºÒÇÊÒÇã¹§Ò¹áµ§§Ò¹  

7. µÍ§¡ÒÃÊÃÒ§á¼¹ÀÙÁÔàÊ¹¨Ò¡¢ÍÁÙÅ¢ÒÂ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡  

8. µÍ§¡ÒÃ·íÒÃÒÂ§Ò¹Ê§ÇÔªÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ  

9. µÍ§¡ÒÃÊ§ÍÕàÁÅËÒÅÙ¡¤Ò  

10. µÍ§¡ÒÃÊÃÒ§ä¿Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹Ë¹ÒªÑé¹àÃÕÂ¹  
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µÍ¹·Õè 3 àµÔÁ¤íÒÅ§ã¹ªÍ§ÇÒ§ãË¶Ù¡µÍ§ 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

  

 



 

 

บทที่ 2 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Excel (1) 
 

 Microsoft Excel หรือ เรียกสั้นๆ ว่า Excel เป็นโปรแกรมที่เน้นการค านวณโดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่
หลากหลาย ต่างจากโปรแกรมในชุด Microsoft Office อ่ืนๆ ถึงแม้ Excel จะมีองค์ประกอบหน้าจอ
โดยรวมเหมือนกับโปรแกรมอ่ืนในชุด Microsoft Office แต่ Excel มีส่วนประกอบเฉพาะโปรแกรมที่ถูก
สร้างมาเพ่ือการสร้างแบบจ าลองเพ่ือการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะการ
ท างานเฉพาะ และการใช้งาน Excel เบื้องต้น 

2.1 เมนูและส่วนประกอบของ Microsoft Excel 

 หน้าจอของ Excel ประกอบด้วยสมุดงาน (book) ทีก่ าลังท างานอยู่ เวลาที่สร้างสมุดงานใหม่ Excel 

จะสร้างแผ่นงานหรือ sheet มาให้อัตโนมัติซึ่งสามารถเพ่ิมและลดได้ภายหลัง โดยแต่ละแผ่นงานจะมี
ลักษณะเป็นตารางประกอบด้วย คอลัมน์และแถวดังตัวอย่างในภาพที่ 2.1 

 

 
ภาพที่ 2.1 เมนูและส่วนประกอบเฉพาะของ Excel 2016 

  คอลัมน์ (Column) หมายถึง แนวตั้งของตาราง เรียกโดยใช้ ตัวอักษร A – XFD  หรือ 16,384 

คอลัมน์ ส่วนแถว (Row) หมายถึง แนวนอนของตาราง เรียกโดยใช้ตัวเลข 1 – 1,048,576 (1,048,576 

5) Sheet tab 

2) Active cell 

1) Formula bar 

3) Column header 

4) Row header 
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แถว) และเซลล์ (Cell) หมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คอลัมน์กับแถวตัดกัน แต่ละเซลล์จะถูกเรียกด้วยการ
ใช้ ชื่อคอลัมน์แล้วตามด้วยชื่อแถว เช่น A1 หมายถึง เซลล์ที่เป็นจุดตัดของคอลัมน์ A และแถว 1  

 นอกจากลักษณะการท างานในรูปแบบแผ่นงานที่เป็นตารางแล้ว Excel ยังมีส่วนประกอบเฉพาะตาม
ภาพที่ 2.1 ซ่ึงสามารถอธิบายแต่ละส่วนประกอบได้ ดังนี้ 

1) Formular bar หรือ แถบสูตร เป็นแถบเครื่องมือที่เพ่ิมขึ้นมาใน Excel เพ่ือใช้ส าหรับการสร้าง
หรือแก้ไขสูตรค านวณ ด้านซ้ายสุดของแถบสูตร  เรียกว่า Name box หรือ กล่องชื่อ สามารถ
ใช้ตั้งชื่อเซลล์ หรือ ค้นหาเซลล์ที่ต้องการใช้งานด้วยการพิมพ์ชื่อเซลล์ ถัดมาคือปุ่มแทรกฟังก์ชัน 

 ใช้ส าหรับเรียกกล่องโต้ตอบฟังก์ชันเพ่ือช่วยเหลือในการสร้างสูตรจากฟังก์ชัน กล่องยาว
ด้านขวาคือพ้ืนที่ส าหรับพิมพ์สูตรหรือข้อมูลลงในเซลล์ที่ก าลังท างาน 

2) Active cell หรือ เซลล์ที่ก าลังท างานอยู่ Excel 2016 จะมีเส้นขอบสีเขียวเข้มกว่าเซลล์ปกติ

ตัวอย่างเช่น  จากภาพ Active cell คือเซลล์ A1 นอกจากนี้ Active cell จะมีจุดเล็กๆ ตรง
มุมซ้ายล่างเพ่ือใช้ในการคัดลอกหรือเติมข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ติดกัน ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อ การ
เติมชุดข้อมูลอัตโนมัติ เส้นขอบสีเขียวเข้มนี้มีชื่อเรียกว่า Cell handler ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะการท างาน การเข้าใจลักษณะของ Cell handler จะช่วยให้ใช้ Excel คล่องแคล่วขึ้น เช่น ใน
สถานะปกติ Cell handler จะเป็นสีเขียวเข้มทึบไม่เคลื่อนไหว  แต่ในสถานะที่ก าลังสร้างสูตร Cell 

handler จะเปลี่ยนเป็นสีเส้นประ กระพริบ และมีเปลี่ยนตามต าแหน่งการอ้างอิงในสูตร 

3) Column header หรือ ส่วนหัวของคอลัมน์ ซึ่งระบุชื่อคอลัมน์ตามแนวตั้ง  เป็นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง XFD   สามารถคลิกได้ โดยการคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายเป็นการเลือกทั้งคอลัมน์ตาม
แนวตั้ง การคลิกเม้าส์ปุ่มขวาเป็นการแสดงเมนูลัดที่สามารถจัดการกับคอลัมน์ได้ เช่น คัดลอก ตัด วาง ลบ 
ซ่อน หรือก าหนดความกว้างของคอลัมน์ 

4) Row header หรือ ส่วนหัวของแถว ซึ่งระบุชื่อแถวตามแนวนอน เป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 
1,048,576  สามารถคลิกได้ การคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายจะเป็นการเลือกทั้งแถวตามแนวนอน การคลิกเม้าส์ปุ่ม
ขวาจะเป็นการแสดงเมนูลัดที่สามารถจัดการกับแถวได้ เช่น คัดลอก ตัด วาง ลบ ซ่อน หรือ ก าหนดความ
สูงของแถว 

5) Sheet tab หรือ แท็บแผ่นงาน ใช้แสดงชื่อแผ่นงานที่มีอยู่ทั้งหมด แผ่นงานที่ถูกเลือกหรือก าลัง

ท างานอยู่จะมีขีดขอบล่างสีเขียวแสดงไว้ การคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายจะเป็นการเลือก
แผ่นงาน การคลิกเม้าส์ปุ่มขวาจะเป็นการแสดงเมนูลัดที่สามารถจัดการแผ่นงานได้ เช่น แทรกแผ่นงาน 
ลบแผ่นงาน เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสีแท็บ คัดลอกหรือย้าย หรือซ่อนแผ่นงาน  

2.2 การท างานกับแผ่นงานเบื้องต้น 

 พ้ืนที่ท างานของ Excel นั้นจะเป็นลักษณะตารางที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ตัดกันที่เรียกว่า
เซลล์ ผู้ใช้สามารถใช้แต่ละแผ่นงานได้ถึง 16,384 x 1,048,576 เซลล์ ทั้งนี้ Excel จะไม่เน้นการท างาน
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ตามมุมมองการพิมพ์เหมือน Microsoft Word ที่แสดงเอกสารเหมือนหน้ากระดาษ แต่ Excel เน้นความ
ต่อเนื่องของข้อมูลในแผ่นงาน ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันจะสามารถเก็บข้อมูลยาวลงไปด้านล่างได้จนสุด
แผ่นงานหรือ 1,048,576 แถว เช่น รายชื่อลูกค้า ถ้าหากมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น รายชื่อสินค้า ผู้ใช้ 
Excel มักจะใช้วิธีการเก็บในแผ่นงานใหม่ ดังนั้น Excel จึงถูกพัฒนามาให้ใน 1 ไฟล์ หรือที่เรียกว่า “สมุด
งาน” สามารถเก็บข้อมูลได้หลายเรื่องในหลาย “แผ่นงาน” ดังภาพที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างการใช้แผ่นงานหลาย ๆ แผ่นงานเก็บข้อมูล 

2.2.1 การเพิ่มแผ่นงาน 

  โดยปกติ Excel 2016 จะให้แผ่นงานเริ่มต้นมาเพียง 1 แผ่นงานเท่านั้น ถ้าหากต้องการเพ่ิม
แผ่นงาน สามารถท าได้ 3 วิธี คือ 

 วิธีที่ 1 จากภาพที่ 2.2 ในแท็บแผ่นงานด้านล่างคลิกเลือก เครื่องหมาย + เพ่ือสร้างแผ่น
งานใหม่ต่อท้าย 

 วิธีที่ 2 ใช้เมนูลัด ถ้าต้องการสร้างแผ่นงานใหม่แทรกระหว่างแผ่นงานเดิม คลิกเม้าส์ปุ่ม
ขวาตรงชื่อแผ่นงานที่ต้องการแทรก แล้วเลือกแทรก... (Insert...) จากนั้น ในกล่องตอบ
โต้ “แทรก” ให้เลือก “แผ่นงาน” (Worksheet) ตามภาพที่ 2.3 

 

 
ภาพที่ 2.3 การแทรกแผ่นงานโดยใช้เมนูลัด 
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 วิธีที่ 3 ใช้ริบบอน“หน้าแรก”(Home) เครื่องมือ “แทรก” เลือกแทรกแผ่นงาน 
(Insert Sheet) ตามภาพที่ 2.4  

 
ภาพที่ 2.4 การแทรกแผ่นงานจากริบบอน 

2.2.2 การลบแผ่นงาน 

   การลบแผ่นงานนั้น ก่อนที่จะลบให้คลิกเลือกแผ่นงานที่ต้องการลบ ให้เป็นแผ่นงานปัจจุบันที่
เปิดอยู ่จากนั้นจึงท าการลบ ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

 วิธีที่ 1 ใช้เมนูลัด คลิกเม้าส์ปุ่มขวาตรงชื่อแผ่นงานที่ต้องการลบ แล้วเลือก “ลบ” 
(Delete) ตามภาพที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5 การลบจากเมนูลัด 

 วิธีที่ 2 ใช้ริบบอน “หน้าแรก” (Home) เครื่องมือ “ลบ” (Delete)  เลือก”ลบแผ่น
งาน” (Delete Sheet) ตามภาพที่ 2.6 

 
ภาพที่ 2.6 การลบแผ่นงานจากริบบอน 
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2.2.3 การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน 

   การเปลี่ยนชื่อแผ่นงานสามารถท าได้ 3 วิธี คือ 

 วิธีที่ 1 ที่แท็บแผ่นงานด้านล่างดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อแผ่นงานที่ต้องการเปลี่ยน Excel จะ
ท าแถบสีท าชื่อเดิม ตามภาพที่ 2.7 พิมพ์ชื่อใหม่ลงไปแทนที่ แล้วกดปุ่ม Enter ถ้า
ต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Esc  

 
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการเปลี่ยนชื่อแผ่นงานด้วยการดับเบิ้ลคลิก 

 

 วิธีที่ 2 ใช้เมนูลัด คลิกเม้าส์ปุ่มขวาตรงชื่อแผ่นงานที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก
เปลี่ยนชื่อ  (Rename) ตามภาพที่ 2.8  

  
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างการใช้เมนูลัดเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน 

 วิธีที่ 3 ใช้ริบบอน“หน้าแรก”(Home) เครื่องมือ “รูปแบบ” (Format) เลือกเปลี่ยน
ชื่อแผ่นงาน (Rename sheet) ตามภาพที่ 2.9 

 
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการเปลี่ยนชื่อแผ่นงานโดยริบบอน 

 

เทคนิคการจัดการแผ่นงานเพิ่มเติม 

 สามารถเปลี่ยนสีแท็บแผ่นงาน (Tab color) ได้โดยใช้วิธีเดียวกับการเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน 
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2.2.4 การย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน 

   Excel อนุญาตให้ย้ายหรือคัดลอกแผ่นงานได้ทั้งภายในสมุดงานเดียวกัน หรือไปยังสมุดงาน
ใหม่ หรือไปยังสมุดงานอีกไฟล์หนึ่ง การย้าย (Move) คือ การที่แผ่นงานนั้นจากหายไปจากต าแหน่งต้น
ทางและไปปรากฏอยู่ที่ต าแหน่งปลายทาง การคัดลอก (Copy) คือ การท าส าเนาแผ่นงานซึ่งผลลัพธ์จะมี
แผ่นงานปรากฏทั้งต้นทางและปลายทาง 

  โดยสามารถเข้าถึงค าสั่งย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน (Move or Copy Sheet) ได้จาก 2 วิธี 
คือ ริบบอนและเมนูลัดซึ่งใช้วิธีการเข้าถึงวิธีการเดียวกับการเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน เพียงแต่เลือกค าสั่ง “ย้าย
หรือคัดลอกแผ่นงาน...” กล่องโต้ตอบ “ย้ายหรือคัดลอก” จะปรากฏขึ้น ตามภาพที่ 2.10 (ก) และ (ข) ซ่ึง
สามารถตั้งค่าการย้ายหรือคัดลอกได้ ดังนี้ 

To book: สมุดงานปลายทางท่ีต้องการย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน ค่าเริ่มต้นคือสมุดงานปัจจุบัน 

Before sheet: ต าแหน่งแผ่นงานที่ต้องการย้ายหรือคัดลอกไปอยู่ด้านซ้ายของแผ่นงานนั้น 

Create a copy ก าหนกการย้ายหรือคัดลอก ถ้าไม่ท าเครื่องหมายที่กล่องนี้จะเป็นการย้าย 

   
(ก)         (ข) 

ภาพที่ 2.10 กล่องโต้ตอบย้ายหรือคัดลอก 

2.3 การเลือกเซลล์และช่วงเซลล์ 

 การเลือกเซลล์ หมายถึง การเลือกเซลล์เพียงเซลล์เดียว ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีเดียวกันกับการเลือก
ช่วงของเซลล์ที่จะอธิบายต่อไป 

 การเลือกช่วงเซลล์ (Range) หมายถึงแการเลือกเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์เพ่ือจัดการพร้อมกัน 
สามารถเขียนแสดงช่วงเซลล์โดยใช้เครื่องหมาย colon “:” คั่นระหว่างเซลล์ที่อยู่มุมซ้ายบนสุดและเซลล์
ที่อยู่มุมขวาล่างสุดที่เลือก เช่น A1:B2 จะหมายถึงการเลือกเซลล์ A1, A2, B1, และ B2 

 การเลือกเซลล์และช่วงเซลล์ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ เลือกโดยการใช้เมาส์คลิก และเลือกโดยการ
พิมพ์ทีก่ล่องชื่อ (Name box) ดังนี้ 

 

 



ดร.สาวิตรี บญุม ี ส่วนท่ี 1 บทน า 27 

2.3.1 ขั้นตอนการเลือกเซลล์โดยใช้เมาส์และคีย์บอร์ด 

1) เลือกช่วงเซลล์ A1:C5 ด้วยการใช้เม้าส์คลิกที่ A1 และคลิกค้างไว้แล้วลากเม้าส์ไปจนถึง 
A10 แล้วจึงปล่อยเม้าส์ ตามภาพที่ 2.11 

 
ภาพที่ 2.11 ผลจากการเลือกช่วงเซลล์ 

 

2) เลือกช่วงเซลล์ A1:C5 ด้วยการใช้เม้าส์คลิกที่ A1 กดปุ่ม Shift ค้างไว้พร้อมกดปุ่มลูกศร
ลง  และ  ไปจนถึง C5 แล้วจึงปล่อยปุ่ม Shift  

3) เลือกช่วงเซลล์ A1:C5 ด้วยการใช้เม้าส์คลิกที่ A1 กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกที่ C5 
แล้วจึงปล่อยปุ่ม Shift  

4) ถ้าต้องการเลือกเซลล์ที่ไม่ติดกันต้องกดปุ่ม Ctrl ไปพร้อมกันระหว่างคลิกเม้าส์ 
5) เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ ตรงต าแหน่งอื่นในแผ่นงาน 

2.3.2 ขั้นตอนการเลือกเซลล์โดยใช้กล่องชื่อ 

1) เลือกเซลล์ BC10102 ด้วยการพิมพ์ BC10102 ลงในกล่องชื่อ แล้วกดปุ่ม Enter สังเกต
ได้ว่า cell handler จะไปอยู่ท่ีคอลัมน์ชื่อ BC และแถวที่ 10102 ตามภาพที่ 2.12 

 
ภาพที่ 2.12 ผลลัพธ์ของการเลือกเซลล์โดยใช้กล่องชื่อ 

2) เลือกช่วงเซลล์ A1:C5 ด้วยการพิมพ์ A1:C5 ลงใน กล่องชื่อ    

เทคนิคการเลือกเซลล์เพิ่มเติม 

สามารถใช้คีย์บอร์ดลัดในการเลือกข้อมูลได้รวดเร็วมากข้ึน เช่น 

Ctrl + Home เลือก เซลล์ A1  Ctrl + A เลือกเซลล์ทั้งหมด 

Ctrl + End เลือก เซลล์ที่อยู่ขวาสุดและล่างสุดในตารางข้อมูล 

Ctrl +  เลือก เซลล์ที่อยู่ล่างสุดในคอลัมน์ 
Shift + Ctrl +  เลือก ช่วงเซลล์จากเซลล์แรกท่ีเลือกจนถึงเซลล์ที่อยู่ล่างสุดในคอลัมน์ 
Shift + Ctrl + End เลือก ช่วงเซลล์จากเซลล์แรกจนถึงเซลล์ที่อยู่ขวาสุดและล่างสุด 
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2.4 การจัดรูปแบบเซลล์ 
 เมื่อต้องการเน้นข้อความใน Excel สามารถใช้การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร พ้ืนหลัง และเส้นขอบ 
โดยที่รูปแบบที่สามารถเปลี่ยนได้จะเน้นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเซลล์ ดังนั้นในแต่ละเซลล์สามารถมีการ
จัดรูปแบบที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนก็ได้ 

2.4.1 การเติมสีพื้นหลัง 
   การเติมสีพ้ืนหลังของเซลล์สามารถท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 

 วิธีที่ 1 เติมจากริบบอน เลือกเซลล์ หรือ ช่วงของเซลล์ที่ต้องการเติมสี ไปที่แท็บริบ
บอนหน้าแรก คลิกปุ่มสีเติม (Fill color) ในกลุ่มค าสั่งแบบอักษร (Font) และเลือก
สีทีต่้องการ ตามภาพที่ 2.13 

 
ภาพที่ 2.13 วิธีการเติมสีพ้ืนหลังเซลล์โดยใช้ริบบอน 

 วิธีที่ 2 เติมจากเมนูลัด เลือกเซลล์ หรือ ช่วงของเซลล์ที่ต้องการเติมสี คลิกเม้าส์ปุ่ม
ขวา จะปรากฏเมนูลัด คลิกสีเติม (Fill color) และเลือกสีที่ต้องการ ตามภาพที่ 
2.14 

 
ภาพที่ 2.14 วิธีการเติมสีพ้ืนหลังเซลล์โดยใช้เมนูลัด 

 วิธีที่ 3 เติมจากหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ ซึ่งจะสามารถเติมเซลล์ได้หลากหลายกว่า 
2 วิธีการข้างต้น วิธีการเปิดหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cells) ท าได้ 2 วิธี
คือ คลิกเม้าส์ปุ่มขวาแล้วเลือก จัดรูปแบบเซลล์... ตามภาพที่ 2.15 (ก) หรือ คลิก
ลูกศรตรงมุมขวาล่างของกลุ่มเครื่องมือในริบบอน ตามภาพที่ 2.15 (ข) 
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(ก)      (ข) 

ภาพที่ 2.15 วิธีการเปิดหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ 

   จากภาพที่ 2.16 ในหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ เลือกแท็บ “เติม” (Fill) ซึ่งจะสามารถเลือก
ตัวเลือกในการจัดเซลล์เพิ่มเติมได้ เช่น การเติมลวดลาย (Pattern) เช่น ลายตาราง ลายเส้นทแยงมุม และ
สามารถก าหนดสีของลวดลายคู่กับสีของพ้ืนหลังได้ โดยจะมีตัวอย่างอยู่ด้านล่างของหน้าจอ  

 
ภาพที่ 2.16 แท็บเติมสีในหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ 

 
ภาพที่ 2.17 การเติมสีแบบไล่ระดับสี 
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   นอกจากนี้ยังสามารถเติมเอฟเฟ็คเพ่ิมเติม (Fill Effects) ซึ่งสามารถเลือกให้ในหนึ่งเซลล์
สามารถเติมได้ 2 สี โดยเป็นการเติมแบบไล่ระดับสี ตามภาพที่ 2.17 

2.4.2 การเติมเส้นขอบ 

   การเติมเส้นขอบของเซลล์สามารถก าหนดสี และลักษณะเส้น ท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 เติมจากริบบอน เลือกเซลล์ หรือ ช่วงของเซลล์ที่ต้องการเติมเส้นขอบ ไปที่

แท็บริบบอนหน้าแรก คลิกปุ่มเส้นขอบ (More borders) ในกลุ่มค าสั่งแบบอักษร 
(Font) และเลือกลักษณะการเติมและสีทีต่้องการ ตามภาพที่ 2.18  

 
ภาพที่ 2.18 วิธีการเติมเส้นขอบโดยใช้ริบบอน 

 วิธีที่ 2 เติมจากเมนูลัด เลือกเซลล์ หรือ ช่วงของเซลล์ที่ต้องการเติมเส้นขอบ คลิก
เม้าส์ปุ่มขวา จะปรากฏเมนูลัด คลิกปุ่มเส้นขอบ และเลือกลักษณะและสีที่ต้องการ 
ตามภาพที่ 2.23  
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ภาพที่ 2.19 วิธีการเติมสีเส้นขอบโดยใช้เมนูลัด 

 วิธีที่ 3 เติมจากหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ เลือกแท็บ “เส้นขอบ” (Border)  

 
ภาพที่ 2.20 แท็บเส้นขอบในหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ 

2.5 การท างานกับข้อมูลในเซลล์ 
 เซลล์ใน Excel สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลาย โดยสามารถแบ่งข้อมูลที่ใช้เป็นหลักได้ 3 ประเภท 
คือ ข้อมูลชนิดข้อความ ข้อมูลชนิดตัวเลข และสูตรค านวณ 

 ข้อมูลชนิดข้อความ (Text) เป็นข้อมูลตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวด าเนินการในการค านวณ 
ข้อมูลข้อความไม่สามารถน ามาค านวณได้จึงใช้กับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติได้แค่บางอย่างเท่านั้น 
เช่น COUNTA() ที่ใช้นับข้อมูลข้อความได้ แต่ยังสามารถใช้กับฟังก์ชันประเภทค้นหาหรือข้อความได้ ทั้งนี้
เมื่อมีการกรอกข้อมูลชนิดนี้ลงในเซลล์ Excel จะจัดให้ชิดซ้ายเซลล์โดยอัตโนมัติ หรือจนกว่าจะมีการ
จัดรูปแบบเซลล์ ข้อมูลข้อความนี้จะแสดงผลให้เห็นตามที่พิมพ์ลงไปในเซลล์ เช่น พิมพ์ กขค สิ่งที่แสดงจะ
เป็น กขค เช่นเดียวกัน ข้อมูลชนิดนี้สามารถจัดรูปแบบเซลล์ได้เฉพาะพ้ืนฐานเท่านั้น เช่น การเติมสีหรือ
เส้นขอบ หรือจัดรูปแบบตัวอักษร 

 ข้อมูลชนิดตัวเลข (Number) เป็นข้อมูลที่เก็บตัวเลขในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถน ามาค านวณได้ 
เช่น ราคาสินค้าที่เป็นเลขทศนิยม ส่วนลดสินค้าท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ วันที่ขายท่ีเป็นตัวเลขวันเดือนปี เศษส่วน
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ที่ใช้ในการค านวณ หรือแม้แต่ตัวเลขทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น ข้อมูลชนิดนี้สามารถน ามาใช้กับฟังก์ชัน
ส่วนใหญ่ใน Excel ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการกรอกข้อมูลชนิดนี้ลงในเซลล์  Excel จะจัดตัวเลขให้อยู่ชิดขวาของ
เซลล์โดยอัตโนมัติหรือจนกว่าจะมีการจัดรูปแบบเซลล์ ข้อมูลชนิดตัวเลขนี้สิ่งที่พิมพ์ลงไปในเซลล์ และสิ่งที่
แสดงให้เห็นไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันเนื่องจากสามารถจัดรูปแบบเซลล์ได้หลากหลาย เช่น พิมพ์ 
42211040 สามารถแสดงได้ทั้ง 42211040.00 หรือ 042-211-040 หรือ 42,211,040 โดยจะกล่าวถึง
การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลขนี้ในบทถัดไป 

 สูตรค านวณ มีลักษณะเหมือนสมการคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเซลล์ท าหน้าที่เหมือนตัวแปร เช่น สมการ
ทั่วไปคือ =2x + y ใน Excel จะใช้ชื่อเซลล์แทนที่ สมมติให้เซลล์ A1 เก็บค่า x และเซลล์ A2 เก็บค่า y จะ
สามารถเขียนเป็นส่วนค านวณได้ว่า =2*A1+A2  ซ่ึงสูตรค านวณจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) 
เสมอ สูตรค านวณนี้สิ่งที่พิมพ์ลงไปในเซลล์คือสมการคณิตศาสตร์ แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นจะเป็นผลลัพธ์จาก
สูตร ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ ดังนั้นการจับรูปแบบเซลล์จะข้ึนอยู่ว่าเป็นข้อมูลชนิดใด 

2.5.1 การกรอกข้อมูลในเซลล์ 
  วิธีการพ้ืนฐานในการกรอกข้อมูลในเซลล์นั้น ท าได้โดย 

 วิธีที่ 1 คลิกท่ีเซลล์ พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่ต้องการ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกด Enter 

หรือ Tab ซึ่งส าหรับ Excel จะหมายถึงการเสร็จสิ้นการกรอกข้อความ ตัวเลข หรือ
สูตรในเซลล์ และเป็นการสั่งให้ค านวณถ้ามีสูตร วิธีการนี้ Cell handle จะเคลื่อนที่
ลงด้านล่างตามค่าเริ่มต้นของ Excel 

 วิธีที่ 2 คลิกที่เซลล์ พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่ต้องการ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วคลิกปุ่ม
เครื่องหมาย  บนแถบสูตร ปุ่มนี้ท างานเหมือนการกด Enter วิธีการนี้ Cell 

handle จะไม่เคลื่อนที ่

   นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการกรอกข้อมูลในเซลล์เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถท างานกับการกรอก
ข้อมูลได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) สามารถก าหนดให้พฤติกรรมเมื่อกดปุ่ม Enter แล้ว Cell handle เคลื่อนที่ไปทิศทางที่
ต้องการ เช่น ซ้าย หรือ ขวา ได้โดย File > Option > Advanced > Edit option 

2) เมื่อต้องการหลายบรรทัดภายในเซลล์เดียวกัน สามารถใส่ตัวแบ่งบรรทัดด้วย Alt+Enter  
3) การกรอกวันที่ ให้ใช้เครื่องหมายทับ “/” หรือยัติภังค์ “-” เพ่ือแยกส่วนของวันที่ เช่น 

พิมพ์ 9/5/2017 หรือ 5-ก.ย.-2017  ทั้งนี้การกรอกปีนั้นจะขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ของวินโดวส์ ถ้าใช้
ภาษาอังกฤษจะต้องกรอกเป็นปีคริสตศักราชเท่านั้น ดังนั้นควรตรวจสอบเครื่องที่ใช้ก่อนกรอกวันที่ 

4) การกรอกเวลา ให้ใช้เครื่องหมายทวิภาค “:” เพ่ือแยกส่วนเวลาและนาที ซึ่งจะเป็นเวลา
รูปแบบ 24 ชั่วโมง เช่น 23:20 แต่ถ้าต้องการกรอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง เมื่อพิมพ์เวลาเสร็จแล้วให้เว้น
วรรคแล้วตามด้วยตัว p เช่น 23:20 p  Excel จะแสดงเป็น 11:20 PM โดยที่ยังเก็บเป็น 23:20:00 

5) เมื่อต้องการใส่เวลาปัจจุบัน สามารถกด Ctrl+Shift+; (อัฒภาค) 
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6) การกรอกข้อมูลเดียวกันในหลายเซลล์พร้อมกันโดยเซลล์เหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกัน 
ให้เลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ต้องการก่อน จากนั้นพิมพ์ข้อมูล แล้วกด Ctrl+Enter 

7) การกรอกข้อมูลเดียวกันในหลายแผ่นงานในต าแหน่งเดียวกัน ให้คลิกแท็บของแผ่นงาน
แรกที่มีข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานอ่ืน ๆ จากนั้นเลือกเซลล์
หรือช่วงเซลล์ พิมพ์ข้อมูลใหม่หรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ แล้วกด Enter หรือ Tab เพ่ือย้ายการเลือกไปที่เซลล์
ถัดไป การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกน าไปใช้กับแผ่นงานทั้งหมดท่ีเลือก 

8) เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงาน ให้คลิกแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกใดๆ หรือคลิก
ขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือกแล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน (Ungroup Sheets) ตามภาพที่ 2.21 

 
ภาพที่ 2.21 วิธีการยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน 

 

2.5.2 การยกเลิกการกรอกข้อมูลระหว่างพิมพ์ 
  ในขณะที่ก าลังพิมพ์อยู่ยังไม่เสร็จสิ้น หรือยังไม่กดปุ่ม Enter เพ่ือออกจากเซลล์ที่ก าลังท างาน 

และต้องการยกเลิกสิ่งที่พิมพ์ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 กดปุ่ม ESC หรือเรียกว่าปุ่ม Escape เพ่ือยกเลิก 

 วิธีที่ 2 คลิกปุ่มเครื่องหมาย  บนแถบสูตร เพ่ือยกเลิก 

2.5.3 การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ 
เมื่อต้องการกลับเข้ามาแก้ไขข้อมูลในเซลล์ สามารถท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 เลือกเซลล์ที่ต้องการแก้ไขและพิมพ์ข้อมูลใหม่ ข้อมูลใหม่จะแทนที่ข้อมูลเดิมทันที  
 วิธีที่ 2 ดับเบิ้ลคลิกเม้าส์ที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไข จะมี | กระพริบขึ้นตรงต าแหน่งที่ดับเบ้ิล

คลิก พิมพ์เพ่ือแก้ไขข้อความเดิม  
 วิธีที่ 3 กดปุ่มฟังก์ชัน F2 บนคีย์บอร์ด จะมี | กระพริบขึ้นตรงท้ายสุดของข้อมูลในเซลล์ 

พิมพ์เพ่ือแก้ไขข้อความเดิม 

2.5.4 การล้างข้อมูลในเซลล์ 
การลบข้อมูลในเซลล์สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 ล้างโดยใช้ปุ่ม Delete เลือกเซลล์ที่มีข้อมูล แล้วลบข้อมูลด้วยการกดปุ่ม Delete 

บนคีย์บอร์ด จะพบว่ามีเพียงเนื้อหาในเซลล์เท่านั้นที่ถูกลบแต่การจัดรูปแบบในเซลล์
ยังคงเดิม เรียกว่าการล้างเนื้อหา 
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 วิธีที่ 2 ล้างโดยใช้ริบบอน เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลและลบข้อมูลในเซลล์ที่พิมพ์ไว้ทั้งหมด 
แล้วลบข้อมูลด้วยการใช้ปุ่มล้าง (Clear) ในริบบอน ”หน้าแรก” (Home) ตามภาพที่ 
2.22 

 
ภาพที่ 2.22 การล้างข้อมูลในเซลล์โดยใช้ริบบอน 

   จาก ภาพที่ 2.22 การล้างข้อมูลโดยใช้ริบบอนมี 5 ตัวเลือก คือ 
    Clear All  ใช้ส าหรับล้างเซลล์ให้เหมือนตอนเริ่มต้น 

    Clear Formats  ใช้ล้างเฉพาะการจัดรูปแบบเซลล์ แต่เนื้อหายังคงอยู่ 
    Clear Contents  ใช้ล้างเฉพาะเนื้อหา แต่รูปแบบยังคงอยู่ 
    Clear Comments ใช้ล้างเฉพาะคอมเมนต์ แต่เนื้อหาและรูปแบบในเซลล์ยังอยู่ 
    Clear Hyperlinks ใช้ล้างการเชื่อมโยงหลายมิติ  

2.5.5 ขั้นตอนการกรอก แก้ไขและลบข้อมูลในเซลล์ 
จากวิธีการการกรอกข้อมูล การแก้ไข และการล้างข้อมูล สามารถทบทวนขั้นตอน ได้ดังนี้ 
1) สร้างแผ่นงานใหม่ตั้งชื่อว่า “ประวัติ” 

2) เซลล์ A1 พิมพ์ “ประวัตินักศึกษา” 

3) เซลล์ A2:G2 พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ตามล าดับ ตามภาพตัวอย่าง รหัสนักศึกษา  ค า
น าหน้า ชื่อ-สกุล  วัน/เดือน/ปีเกิด  เกรดเฉลี่ยสะสม  หน่วยกิตสะสม  และสาขาวิชา 

 หมายเหตุ ข้อมูลวัน/เดือน/ปี ให้กรอกข้อมูลเป็นปี คริสต์ศักราช 

 
4) ทดลองกรอกข้อมูลของตัวเอง และเพ่ือนนักศึกษาท่ีนั่งข้าง ๆ เพิ่มเติม 

5) ทดลองกรอกข้อมูลเพ่ิมเติม ให้นักศึกษาสังเกตเมื่อมีการกรอกข้อมูลข้อความที่เคยพิมพ์
แล้วในแถวก่อนหน้า Excel จะท าการแสดงข้อมูลที่ตรงกับตัวอักษรที่กรอก เช่น ถ้าเคยกรอกค าว่า 
“นางสาว” เพ่ือพิมพ์แถวถัดไปเริ่มต้นด้วย “น” Excel จะแสดงค าว่า “นางสาว” ให้ทันท ี   

6) ในคอลัมน์สาขาวิชา ให้แก้ไขเป็นค าว่า “การจัดการทั่วไป”  
7) ในเซลล์ H2 พิมพ์ข้อความ “อาจารย์ที่ปรึกษา” จากนั้นเติมสีและเส้นขอบตามความ

เหมาะสม 
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8) ล้างรูปแบบในเซลล์ A2 

9) ล้างเนื้อหาในเซลล์ H2 

10) เปิดแผ่นงาน Sheet1 แบบฝึกปฏิบัติเติมสี ล้างรูปแบบในเซลล์ I16:J16 

2.6 การแทรกและลบเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ 
 ใน Excel มีจ านวนแถวและคอลัมน์สูงสุดที่ก าหนดไว้แล้ว ในขณะที่ Word มีการเพ่ิมเซลล์แถวหรือ
คอลัมน์ที่มีตารางที่ก าลังสร้าง เช่น จาก 5 แถวเป็น 7 แถว แต่ใน Excel นั้น ไม่มีการเพ่ิมเนื่องจากมี
ลักษณะการท างานเป็นตารางอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถเพ่ิมข้อมูลลงในแถวที่ว่างอยู่ได้ทันที ดังนั้น Excel จึงมี
เฉพาะการแทรกและลบแถวหรือคอลัมน์  

2.6.1 การแทรก (Insert)  
  หมายถึง การแทรกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ใหม่ ระหว่างแถวหรือคอลัมน์ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว ถ้า

เป็นการแทรกเซลล์จะเป็นการเลื่อนเซลล์ไปทางขวาหรือลงล่างทางใดทางหนึ่งเท่านั้นและไม่เลื่อนทั้งแถว
หรือคอลัมน์ เลื่อนเพียงเซลล์เดียวเท่านั้น ถ้าเป็นการแทรกแถวจะเลื่อนแถวปัจจุบันทั้งแถวลงด้านล่างเพ่ือ
เพ่ิมแถวใหม่ในต าแหน่งที่เลือก ถ้าเป็นการเพ่ิมคอลัมน์จะเลื่อนคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ไปด้านขวาเพ่ือเพ่ิม
คอลัมน์ว่างในต าแหน่งที่เลือก 

   วิธีการแทรก เซลล์ คอลัมน์ หรือแถว สามารถท าได้ 2 วิธี จากริบบอน และจากเมนูลัด 

 วิธีที่ 1 แทรกจากริบบอน เลือกเซลล์ หรือ หัวคอลัมน์ หรือ หัวแถว ในแผ่นงานตรงที่
ต้องการแทรก เช่น คอลัมน์ C ตามภาพที่ 2.23 

 
ภาพที่ 2.23 ตัวอย่างการเลือก 

   จากนั้นไปที่ริบบอน “หน้าแรก” เลือกเครื่องมือ “แทรก” (Insert) ในตัวเลือก ให้เลือก 
“แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน” หรือ “แทรกแถวในแผ่นงาน” ตามภาพที่ 2.24 

 
ภาพที่ 2.24 ตัวอย่างการแทรกคอลัมน์จากริบบอน 
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   แผ่นงานหลังจากแทรกแล้วจะมีลักษณะตามภาพที่ 2.25 

 
ภาพที่ 2.25 ตัวอย่างแผ่นงานหลังจากแทรกคอลัมน์ 

 วิธีที่ 2 แทรกจากเมนูลัด ใช้เม้าส์คลิกที่หัวแถว หรือ หัวคอลัมน์ที่ต้องการแทรก คลิก
เม้าส์ปุ่มขวา จากเมนูลัดเลือกแทรก ตามภาพที่ 2.26 

 
ภาพที่ 2.26 ตัวอย่างการแทรกโดยใช้เมนูลัด 

2.6.2 การลบ (Delete) 
  หมายถึง การท าให้เซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่เลือกหายไป ถ้าเป็นการลบเซลล์จะเป็นการเลื่อน

เซลล์ไปทางซ้ายหรือเลื่อนขึ้นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นและไม่เลื่อนทั้งแถวหรือคอลัมน์ เลื่อนเพียงเซลล์เดียว
เท่านั้น ถ้าเป็นการลบแถว แถวปัจจุบันจะหายไปแล้วแถวด้านล่างทั้งแถวจะเลื่อนขึ้นมาแทนที่ ถ้าเป็นการ
ลบคอลัมน์ คอลัมน์ปัจจุบันจะหายไปและคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ที่อยู่ทางขวามือจะเลื่อนมาแทนที่ 

  วิธีการลบ เซลล์ คอลัมน์ หรือแถว สามารถท าได้จาก ริบบอน และจากเมนูลัดเช่นเดียวกัน 
เพียงแต่การลบจากริบบอนต้องไปที่เครื่องมือ “ลบ” (Delete) ตามภาพที่ 2.27 

 
ภาพที่ 2.27 ตัวอย่างการลบจากริบบอน 

 
 

เทคนิคการแทรกเพิ่มเติม 

  ถ้าต้องการแทรกครั้งละมากกว่าหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์ตามจ านวนที่
ต้องการแทรกแล้วจึง Insert 
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2.7 การคัดลอกข้อมูลใน Microsoft Excel 

 การคัดลอกใน Excel นั้นแตกต่างจากการคัดลอกในชุดโปรแกรม Microsoft Office อ่ืน ด้วยมี
ความสามารถในการคัดลอกที่หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้มากกว่า เนื่องจากการคัดลอกใน Excel คือ
กิจกรรมหลักที่จ าเป็นและช่วยให้ท างานในการสร้างสูตรค านวณได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
วิธีการคัดลอกหลักท่ีส าคัญใน Excel มี 2 วิธี คือ การคัดลอกโดยใช้คลิปบอร์ด และการคัดลอกโดยใช้เม้าส์ 

 วิธีที่ 1 การคัดลอกโดยใช้คลิปบอร์ด (Clipboard)  เมื่อเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่
ต้องการคัดลอกแล้ว การคัดลอกโดยใช้ Clipboard จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ การคัดลอก
หรือตัด และการวาง ซึ่งสามารถท าได้จากหลายวิธี ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 วิธีการคัดลอกเซลล์โดยใช้คลิปบอร์ด 

วิธีการ คัดลอก ตัด วาง 
แป้นพิมพ์ลัด  Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V 

แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม Clipboard   
 

เมนูลัดจากการคลิกเม้าส์ปุ่มขวา 
 
 

  

 

 โดยการคัดลอกโดยใช้คลิปบอร์ดนั้นยังมีการท างานเพ่ิมเติม คือ การวางแบบพิเศษ (Paste Special) 
ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวางเฉพาะสิ่งที่ต้องเท่านั้น เช่น วางเฉพาะสูตร วางเฉพาะค่า วางเฉพาะรูปแบบ วาง
เฉพาะข้อคิดเห็น วางโดยข้ามเซลล์ที่ว่าง วางโดยกลับคอลัมน์เป็นแถวหรือแถวเป็นคอลัมน์ เป็ นต้น ซึ่ง
สามารถท าได้จากแท็บเมนู หรือเมนูลัดเท่านั้น ตามภาพที่ 2.28 

 
ภาพที่ 2.28 หน้าต่างโต้ตอบการวางแบบพิเศษ 
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 วิธีที่ 2 การคัดลอกโดยใช้เม้าส์  โดยการน าเม้าส์ไปชี้ตรงมุมขวาล่างของกรอบช่วงเซลล์ที่
เลือกไว้ จนตัวเม้าส์พอยต์เตอร์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก + แล้วคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้าง
ไว้และลากไปยังเซลล์ที่ต้องการ สามารถใช้ได้ทั้งการคัดลอกข้อความและสูตรที่สร้างไว้
ในเซลล์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 2.29 

 
ภาพที่ 2.29 ตัวอย่างการคัดลอกโดยใช้เมาส์ 

2.8 การเติมชุดข้อมูลอัตโนมัติ 
 Excel ช่วยสนับสนุนการท างานในการกรอกข้อมูลให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการเติมชุดข้อมูลอัตโนมัติ โดยจะ
มีรูปแบบ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 ชุดข้อมูลที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เป็นชุดข้อมูลใช้บ่อยที่ถูกก าหนดไว้ใน Excel  สามารถ
น ามาใช้เติมชุดข้อมูลได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์เอง เช่น วัน เดือน ทั้งแบบย่อและแบบเต็ม ยกตัวอย่าง
เช่น Jan, Feb, … หรือ January, February  โดยสามารถก าหนดชุดข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมได้อีกด้วย 

 รูปแบบที่ 2 ชุดข้อมูลล าดับเลขอัตโนมัติ เป็นชุดข้อมูลที่เกิดจากการใช้ตัวเลข หรือการใช้ตัวอักษร
ผสมตัวเลขต่อท้าย เมื่อท าการคัดลอก Excel จะท าการเพ่ิมล าดับเลขให้อัตโนมัติ ตามช่วงล าดับเลขที่
ก าหนดไว้ตอนเริ่มต้น 

 รูปแบบที่ 3 ชุดข้อมูลแบบ Series  เป็นชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสมการคณิตศาสตร์ เช่น สมการเชิง
เส้น หรือ ชุดข้อมูลวันที่ ซึ่งผู้ใช้สามารถก าหนดเงื่อนไขในการเพิ่มได้เอง 

2.8.1 ขั้นตอนการเติมชุดข้อมูลที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  

   การเติมชุดข้อมูลที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า คือ ข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกันที่ก าหนดไว้ในค่าเริ่มต้น
ของ Excel เวลาน ามาใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลอันใดอันหนึ่งแล้ว เมื่อคัดลอก Excel จะเติมข้อมูลในชุดที่
เหลือให้อัตโนมัติ 

1) สร้างแผ่นงานใหม่ตั้งชื่อ “เติม” 

2) เลือกเซลล์ A1 พิมพ์ข้อความตามภาพที่ 2.30 
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ภาพที่ 2.30 ข้อความที่สามารถใช้การเติมอัตโนมัติ 

3) เลือกเซลล์ A1 และน าเม้าส์ไปชี้ตรงมุมขวาล่างของกรอบตามภาพ จนตัวเม้าส์พอยต์
เตอร์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก + แล้วคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ 

4) ลากเม้าส์ไปตามแนวต้ังจนถึงเซลล์ A10 ผลที่ได้คือ Tuesday Wednesday, … Sunday 
ครบทั้ง 7 วัน และจะวนซ้ าไปตามจ านวนเซลล์ที่คัดลอก  

5) เมื่อท าครบทุกคอลัมน์จะได้ผลลัพธ์ ตาม ภาพที่ 2.31 

 

 
ภาพที่ 2.31  ผลลัพธ์จากการเติมอัตโนมัติ 

 

6) ท าแบบข้อ 3) ใหม่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้กดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างไว้ขณะที่ท าการลาก
เม้าส์ เม้าส์พอยต์เตอร์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสองอัน  ผลที่ได้จะเป็นการคัดลอกค าว่า 
“Monday” ไปทุกเซลล์ 

7) เมื่อท าครบทุกคอลัมน์จะได้ผลลัพธ์จากการกดปุ่ม Ctrl ตามภาพ 
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ภาพที่ 2.32 ผลลัพธ์จากการยกเลิกการเติมอัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม Ctrl 

2.8.2 ขั้นตอนการเติมล าดับเลขอัตโนมัติ (AutoFill)  
   AutoFill เป็นการเติมชุดข้อมูลที่เรียงล าดับโดยอัตโนมัติ  โดยที่ไม่ได้มีการก าหนดชุดข้อมูลไว้
ล่วงหน้า แต่ Excel จะเติมล าดับให้ตามข้อมูลแรกโดยเพ่ิมทีละ +1 ถ้าไม่มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

1) แผ่นงานเดิม เลือกเซลล์ I1 พิมพ์ข้อความตามภาพที่ 2.33 

 
ภาพที่ 2.33 ตัวอย่างการเติมล าดับเลขอัตโนมัติ 

2) เลือกเซลล์ I1 และน าเม้าส์ไปชี้ตรงมุมขวาล่างของกรอบตามภาพ จนตัวเม้าส์พอยต์เตอร์
เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก + แล้วคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ 

3) ลากเม้าส์ไปตามแนวตั้งจนถึงเซลล์ I10 ผลที่ได้คือ ก1, ก2, ..., ก10 โดยล าดับเริ่มต้น
จาก 1 จนถึง 10 ตามจ านวนเซลล์ที่คัดลอก  

4) ท าแบบข้อ 3) ใหม่อีกครั้ง โดยคอลัมน์ M ให้เลือกช่วงเซลล์ M1:M2 ก่อนคัดลอก เมื่อ
ท าครบทุกคอลัมน์จะได้ผลลัพธ์ ตามภาพที่ 2.34 
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ภาพที่ 2.34 ผลลัพธ์จากการเติมล าดับตัวเลขอัตโนมัติ 

5) ท าใหม่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้กดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างไว้ขณะที่ท าการลากเม้าส์ เม้าส์
พอยต์เตอร์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสองอัน  เมื่อท าครบทุกคอลัมน์จะได้ผลลัพธ์จากการกด
ปุ่ม Ctrl ตามภาพที่ 2.35 

 
ภาพที่ 2.35 ผลลัพธ์จากการใช้ปุ่ม Ctrl  

6) สังเกตจากผลัพธ์จะพบว่า ข้อความที่เป็นการผสมระหว่างตัวอักษรและลงท้ายด้วย
ตัวเลข Excel จะเติมชุดข้อมูลให้อัตโนมัติ  ข้อความที่เป็นตัวเลขอย่างเดียว Excel จะคัดลอกข้อความจาก
เซลล์เริ่มต้น ในขณะที่เมื่อกดปุ่ม Ctrl จะให้ผลลัพธ์สลับกัน 
  

2.8.3 ขั้นตอนการเติมชุดข้อมูลแบบ Series 

1) พิมพ์ 1 ลงในเซลล์ N1  
2) ไปที่ริบบอน”หน้าแรก” (Home) กรอบเครื่องมือ “การแก้ไข” (Editing) เลือกปุ่ม 

“เติม” (Fill) และเลือกเมนู “ชุดข้อมูล” (Series) ตามภาพที่ 2.36 
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ภาพที่ 2.36 เมนู Series 

3) จากนั้นเลือกตัวเลือก ตามภาพที่ 2.37 จะเป็นการเพ่ิมครั้งละ 1 ไปจนถึง 1000 ตาม
แนวตั้ง 

 
ภาพที่ 2.37 ตัวอย่างการเติมชุดข้อมูลเพ่ิมทีละ 1 

4) ตัวอย่าง ถ้าต้องการเติมข้อมูลในแถว โดยเริ่มจาก 5 และเพ่ิมครั้งละ 5 ไปจนถึง 55 
จะต้องเลือกตัวเลือก ตามภาพที่ 2.38 

 
ภาพที่ 2.38 ตัวอย่างการเติมชุดข้อมูลเพ่ิมทีละ 5 
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2.9 สรุป 

 Excel เน้นรูปแบบการท างานที่เรียกว่า “แผ่นงาน” หรือ sheet ซึ่งเก็บข้อมูลในลักษณะตาราง
เรียกว่า “เซลล์” โดยผู้ใช้สามารถจัดการแผ่นงาน เช่น การเพ่ิม ลบ เปลี่ยนชือ และย้ายหรือคัดลอกแผ่น
งาน ได้หลายวิธี ทั้งจากริบบอน และจากเมนูลัด การท างานกับเซลล์นั้นจะเน้นการเลือกเซลล์เพ่ือท างาน
เป็นกลุ่มเซลล์ได้หลายเซลล์พร้อมกัน โดยสามารถเลือกเซลล์ได้จากทั้งการใช้เมาส์และการใช้กล่องชื่อ  
เพ่ือให้สามารถจัดรูปแบบสีพื้นหลังและเติมเส้นขอบได้ ในขณะเดียวกันการกรอกข้อมูลลงในเซลล์นั้นควร
กดปุ่ม Enter เมื่อสิ้นสุดการกรอกข้อมูล หรือปุ่ม Esc เพ่ือยกเลิกการกรอกข้อมูล อีกสื่งหนึ่งที่มีความ
พิเศษในท างานกับข้อมูลในเซลล์คือการล้างเซลล์ ที่สามารถเลือกล้างเฉพาะเนื้อหา ล้างเฉพาะรูปแบบ 
หรือล้างทั้งเนื้อหาและรูปแบบก็ได้ และประเด็นสุดท้ายในบทนี้ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากของ 
Excel คือ การเติมชุดข้อมูลอัตโนมัติ ที่ท าได้ทั้งการเติมชุดข้อมูลตัวอักษรที่ถึงก าหนดไว้แล้ว ข้อมูล
ตัวอักษรผสมตัวเลข และชุดข้อมูลตัวเลข ถ้าหากเข้าใจการใช้งานนี้จะช่วยให้การท างานกับข้อมูลจ านวน
มากได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

ตอนที่ 1 ค าศัพท์ประจ าบท  
จากเนื้อหาในบทที่ 2 จงชื่อภาษาไทยหรือความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ และเขียนลงในช่องว่างที่เว้นไว้ 
1. Cell  

2. Row  

3. Column  

4. Sheet/Worksheet  

5. Book/Workbook  

6. Now()  

7. Delete  

8. Copy  

9. Cut  

10. Paste  

11. Fill  

12. Row height  

13. Column Width  

14. Format  

15. Clear  

ตอนที่ 2 เขียนค าว่า True ในประโยคที่เป็นจริงและ False ในประโยคที่เป็นเท็จ และแก้ไขให้ถูกต้อง 
1. ปุ่ม Enter ใช้สั่งให้ท าการค านวณ  

2. ปุ่ม Shift ใช้เลือกเซลล์หลาย ๆ เซลล์ที่อยู่ติดกัน  

3. ปุ่ม Ctrl ใช้เลือกเซลล์หลาย ๆ เซลล์ที่อยู่ติดกัน  

4. ปุ่ม Esc ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการแก้ไขเซลล์  

5. การกรอกวันที่ควรกรอกเป็นปีพุทธศักราช  

6. เมื่อพิมพ์ช้อมูลชนิดข้อความในเซลล์ข้อมูลจะถูกจัดชิดซ้าย  

7. เมื่อพิมพ์ค าว่า “Mon” ในเซลล์ A1 เมื่อคัดลอกลงมาจะได้ข้อความว่า “Tue”  

8. เมื่อพิมพ์เลข “100” ในเซลล์ A1 เมื่อกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับคัดลอกลงมาจะ
ได้ตัวเลข “100”  

9. การคัดลอกใน Excel สามารถเลือกวางเฉพาะรูปแบบได้  

10. Excel สามารถเติมสีเซลล์เป็นลวดลายได้  
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ตอนที่ 3 ทบทวนการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น 

ทบทวนการจัดการแผ่นงาน 

1. สร้างแผ่นงานใหม่ ตามวิธีการในหัวข้อ 2.2.1 

2. เปลี่ยนชื่อแผ่นงานใหม่เป็นชื่อของนักศึกษา ตามวิธีการในหัวข้อ 0  
3. เปลี่ยนสีแท็บแผ่นงานเป็นสีแดง ตามวิธีการในหัวข้อ 0 

4. คัดลอกแผ่นงานที่สร้างใหม่นี้ไปยังสมุดงานใหม่ ตามวิธีการในหัวข้อ 2.2.4 

5. ลบแผ่นงานที่ย้ายไป ตามวิธีการในหัวข้อ 2.2.2 

 

ทบทวนการเลือกเซลล์และช่วงเซลล์ 

6. เลือกเซลล์ Z300 โดยใช้เม้าส์ ตามวิธีการในข้อ 2.3.1 

7. เลือกเซลล์ Z300 โดยใช้กล่องชื่อ ตามวิธีการในข้อ 2.3.2 

8. เลือกเซลล์ B10:D50 โดยใช้เม้าส์ ตามวิธีการในข้อ 2.3.1 

9. เลือกเซลล์ B10:D50 โดยใช้กล่องชื่อ ตามวิธีการในข้อ 2.3.2 

10. เลื อกเซลล์ ที่ ไม่ ติ ดกัน  ดั งต่ อ ไปนี้  C3:C5, H3:H5, B10:B13, C13:C15, D15:D16, E16:F17, 

G15:G16, H13:H15, I10:I13 ตามวิธีการในข้อ 2.3.1 

 

ทบทวนการจัดรูปแบบเซลล์ 
11. จากวิธีการจัดรูปแบบเซลล์ที่กล่าวมา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 
12. สร้างสมุดงานใหม่ โดยเลือกเมนู File > New เลือก Blank Workbook   
13. ก่อนเริ่มให้ตั้งความกว้างคอลัมน์ เป็น 3.00 (29 pixel) 
14. เติมสีด า ในเซลล์ต่อไปนี้ B7:B17, C5:C6, C18:D18, D13:D16, E3:F3, E13, E17, G2:L2, F12:M12, 

G13:G14, L13:L14, I16:J16, F18:M18, M3:N3, N13:O13, O4, N17, O14:O16, O18:P18, P5:P6,  

Q7:Q17  โดยใช้วิธีการในข้อ 2.4.1 

15. เติมสีเขียวอ่อน (Light green) ในเซลล์ต่อไปนี้ I4:M11, D9:H11, F8, N5:O12, P7:P16, C7:C16  
โดยใช้วิธีการในข้อ 2.4.1 

16. เติมสีเขียวเข้ม 25% (Green, Accent 6, Darker 25% ) ในเซลล์ต่อไปนี้ D12:E12, C17:D17, 

O17:P17, G3:L3, E4:G4, N4, F5, F7, E8, G8  โดยใช้วิธีการในข้อ 2.4.1 

17. เติมสีแดง (Red) ลวดลายตารางสีขาว (Pattern style: Thin horizontal crosshatch; Pattern 

color: White) ในเซลล์ต่อไปนี้ D4:D8, E5:E7, G5:H7, D8, F6, H4, H8  โดยใช้วิธีการในข้อ 2.4.1 

18. เติมเส้นขอบรอบนอกแบบหนา (Thick outside borders) และเติมสีส้มเข้ม 25% (Orange, Accent 

2, darker 25%) ในเซลล์ต่อไปนี้ U2:U18, U2:AK2, AK2:AK18, U18:AK18, AC2:AC18, U10:AK10 
โดยใช้วิธีการในข้อ 2.4.2 
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19. เติมเส้นทแยงมุมซ้ายและขวา ในเซลล์ต่อไปนี้ U2, AC2, AK2, U10, AC10, AK10, U18, AC18, 

AK18  โดยใช้วิธีการในข้อ 2.4.2 

 
 

ทบทวนการแทรกและลบเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ 
20. เปิดแผ่นงาน “Sheet1” จากการทบทวนเติมสี ลบคอลัมน์ AC และแถว 10 

21. เปิดแผ่นงาน “ประวัติ” แทรกคอลัมน์ทางซ้ายของคอลัมน์ D  

22. แทรกแถวทางด้านบนของแถว 3  
23. ลบคอลัมน์ที่มีข้อมูลสาขาวิชาทั้งคอลัมน์ 
24. ลบแถวที่มีรหัสนักศึกษา 58000427101 

 

ทบทวนการคัดลอกข้อมูล 

25. สร้างแผ่นงานใหม่ตั้งชื่อว่า “คัดลอก” 

26. เปิดแผ่นงาน “Sheet1” เลือกช่วงเซลล์ A1:AJ18 คัดลอกข้อมูลโดยใช้คลิปบอร์ด 

27. เปิดแผ่นงาน “คัดลอก” ทดลองวางแบบพิเศษ โดยวางค่า 
28. ทดลองวางแบบพิเศษ โดยวางรูปแบบ สังเกตความแตกต่าง 
29. เปิดแผ่นงาน “ประวัติ” เลือกข้อมูลทั้งหมดในแผ่นงานนี้ คัดลอกข้อมูลโดยใช้คลิปบอร์ด 

30. เปิดแผ่นงาน “คัดลอก” ทดลองวางแบบพิเศษ โดยวางค่า สังเกตผลจากการวาง 
31. เลือกเซลล์หน่วยกิตสะสมล่างสุด คัดลอกลงมา โดยใช้เม้าส์ 
32. เลือกเซลล์ใดก็ได้ที่มีการจัดรูปแบบ คัดลอกลงมา โดยใช้เม้าส์ 
33. เลือกเซลล์วันเดือนปีเกิดเซลล์ล่างสุด คัดลอกลงมา โดยใช้เม้าส์ สังเกตผลลัพธ์ 
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ตอนที่ 3 ฝึกปฏิบัติจัดรูปแบบเซลล์ด้วยตนเอง 
เติมสีพื้นหลังและเส้นขอบตามข้อมูลต่อไปนี้ (COLUMN WIDTH 3.0) 
 

Blue, accent 5, darker 50%  A1:AR26 

White, background 1, darker 15% A27:AR:30, D26:N26, T26:AR26, C19:O25, D18:N18, 

E17:N17, D16:M16, G15:L15, F14:M14, F13:N13, E9:N12, F7:M8, G6:L6, H5:K5 

Orange, accent 2, darker 50% , Black Top/ right outside double border, Black 

Bottom/left outside single border  

    T26:U30, Y26:Z30, AD26:AE30, AI26:AJ30, AN26:AO30 

Orange, accent 2, darker 25% , Black Top/ right outside double border, Black 

Bottom/left outside single border  S27:AR27, S29:AR29 

BLACK   H10, L10 

RED   G15:G16, H16:M16, H17:L17, L15:L20, K18:K21 

Fill effect: from center two colors, Color1 white, background 1, darker 15%, Color2 

blue, accent 5, darker 50%    A7, C3, Q2, T10, U2, W6, W15, AC6, AD13, AD20, AI7 
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ตอนที่ 4 ฝึกปฏิบัติเติมชุดข้อมูลอัตโนมัติด้วยตนเอง 
1. ใช้การเติมชุดข้อมูลอัตโนมัติสร้างปฏิทินปีปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบตามตัวอย่าง  
2. และเติมสีตามความเหมาะสม 

2 0 17 J an Feb Mar Apr May J u n J u l Au g S ep Oc t No v Dec

S u n 1

Mo n 2 1

T u e 3 2 1 1

Wed 4 1 1 3 2 2

T hu 5 2 2 4 1 3 3 1

Fr i 6 3 3 5 2 4 1 4 2

S a t 7 4 4 1 6 3 1 5 2 1 5 3

S u n 8 5 5 2 7 4 2 6 3 2 6 4

Mo n 9 6 6 3 8 5 3 7 4 3 7 5

T u e 10 7 7 4 9 6 4 8 5 4 8 6

Wed 11 8 8 5 10 7 5 9 6 5 9 7

T hu 12 9 9 6 11 8 6 10 7 6 10 8

Fr i 13 10 10 7 12 9 7 11 8 7 11 9

S a t 14 11 11 8 13 10 8 12 9 8 12 10

S u n 15 12 12 9 14 11 9 13 10 9 13 11

Mo n 16 13 13 10 15 12 10 14 11 10 14 12

T u e 17 14 14 11 16 13 11 15 12 11 15 13

Wed 18 15 15 12 17 14 12 16 13 12 16 14

T hu 19 16 16 13 18 15 13 17 14 13 17 15

Fr i 20 17 17 14 19 16 14 18 15 14 18 16

S a t 21 18 18 15 20 17 15 19 16 15 19 17

S u n 22 19 19 16 21 18 16 20 17 16 20 18

Mo n 23 20 20 17 22 19 17 21 18 17 21 19

T u e 24 21 21 18 23 20 18 22 19 18 22 20

Wed 25 22 22 19 24 21 19 23 20 19 23 21

T hu 26 23 23 20 25 22 20 24 21 20 24 22

Fr i 27 24 24 21 26 23 21 25 22 21 25 23

S a t 28 25 25 22 27 24 22 26 23 22 26 24

S u n 29 26 26 23 28 25 23 27 24 23 27 25

Mo n 30 27 27 24 29 26 24 28 25 24 28 26

T u e 31 28 28 25 30 27 25 29 26 25 29 27

Wed 29 26 31 28 26 30 27 26 30 28

T hu 30 27 29 27 31 28 27 29

Fr i 31 28 30 28 29 28 30

S a t 29 29 30 29 31

S u n 30 30 30

Mo n 31 31



 

 

บทที่ 3 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Excel (2) 
 จากบทที่ 2 ได้กล่าวถึงการท างานกับแผ่นงานและเซลล์ การจัดรูปแบบเซลล์เบื้องต้น การกรอก
ข้อมูลในเซลล์ และการเติมชุดข้อมูลอัตโนมัติ ในบทที่นี้จะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Excel เพ่ิมเติม 
ที่จ าเป็นต้องทราบเพ่ือให้สามารถใช้งานเกี่ยวกับการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นได้อย่างคล่องแคล่ว เนื้อหาใน
บทนี้จึงประกอบด้วย การจัดรูปแบบแถวและคอลัมน์ การจัดรูปแบบเซลล์เพ่ิมเติม คือ การจัดรูปแบบ
ตัวเลข และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข 

  ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหาเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch3Employee.xlsx  จาก CD หรือ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree  

3.1 การจัดรูปแบบแถว และคอลัมน์ 
 เมื่อกรอกข้อมูลในแผ่นงานทั้งที่เป็นข้อความหรือตัวเลข ในบางครั้งถ้าข้อความยาวเกินความกว้าง
ของคอลัมน์ เซลล์จะแสดงข้อความเฉพาะส่วนที่อยู่ในความกว้างของคอลัมน์ และไม่แสดงข้อความที่ ยาว
เกินความกว้าง ในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลในเซลล์เป็นตัวเลขที่มีความยาวเกินความกว้างของคอลัมน์ ตัวเลข
ในเซลล์จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ ###### แทนที่ตัวเลขนั้น ดังภาพที่ 3.1 ดังนั้นจึงควรปรับความกว้างของ
คอลัมน์ให้เหมาะสมกับความยาวของข้อมูลในเซลล์ 

 
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างข้อมูลความยาวเกินความกว้างของเซลล์ 

 การก าหนดขนาดความสูงของแถว (Row height) และความกว้างของคอลัมน์ (Column width) 
สามารถท าได้ 4 วิธีดังนี้ 

 วิธีที่ 1 ใช้เม้าส์ เลือกคอลัมน์ที่ต้องการปรับความกว้าง หรือแถวที่ต้องการปรับความสูง ใช้
เม้าส์ชี้ที่เส้นขอบขอบด้านขวาของคอลัมน์หรือขอบล่างของแถว ตามภาพที่ 3.2 เมื่อเม้าส์
ปรากฏลูกศรสองหัวให้ดับเบิ้ลคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ลากเพ่ือก าหนดขนาดตามต้องการ 
หรือสามารถดับเบิ้ลคลิกแทนการลากเพ่ือก าหนดความสูงและความกว้างปรับพอดี
อัตโนมัติ 
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ภาพที่ 3.2 แสดงตัวอย่างการปรับขนาดความกว้างคอลัมน์ด้วยเมาส์ 

 วิธีที่ 2 ใช้ริบบอน เลือกคอลัมน์ที่ต้องการปรับความกว้าง หรือแถวที่ต้องการปรับความสูง 
ไปที่แท็บริบบอนหน้าแรก กลุ่มเครื่องมือเซลล์ เลือกเครื่องมือ รูปแบบ แล้วเลือกค าสั่งที่
ต้องการ เช่น ความสูงของแถว หรือ ความสูงปรับพอดีอัตโนมัติ เพ่ือปรับขนาดตามแนวตั้ง
ของแถวที่เลือก ตามภาพที่ 3.3 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงตัวอย่างการปรับขนาดความกว้างคอลัมน์ด้วยริบบอน 

 วิธีที่ 3 ใช้เมนูลัด เลือกคอลัมน์ที่ต้องการปรับความกว้าง หรือแถวที่ต้องการปรับความสูง 
คลิกเม้าส์ปุ่มขวาจะปรากฏเมนูลัด ตามภาพที่ 3.4 (ก) เลือกความสูงของแถว หรือความ
กว้างของคอลัมน์ ในหน้าต่างตอบโต้ให้พิมพ์ตัวเลขลงไปตามต้องการ ตามภาพที่ 3.4 (ข) 

   
(ก) 
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(ข) 

ภาพที่ 3.4 แสดงตัวอย่างการปรับขนาดความกว้างคอลัมน์ด้วยเมนูลัด 

 วิธีที่ 4 ปรับขนาดพอดีอัตโนมัติ  ท าได้โดยเลือกทุกคอลัมน์ที่ต้องการปรับความกว้าง แล้ว
ดับเบิ้ลคลิก ที่ขอบหัวคอลัมน์ด้านขวาตามภาพที่ 3.2 แต่ละคอลัมน์จะถูกปรับความกว้าง
ให้พอดีอัตโนมัติ ส าหรับแถวให้เลือกแถวที่ต้องการปรับความสูง แล้วดับเบิ้ลคลิก
เช่นเดียวกัน  หรือ ท าได้โดยเลือกเมนูปรับพอดีอัตโนมัติ (Autofit Column Width/ 
Autofit Row Height) ในริบบอนตามวิธีที่ 2  

3.2 การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข 

การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลขของ Excel นั้น เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ส าคัญของ Excel เนื่องจาก
โปรแกรมในชุด Microsoft Office อ่ืน ๆ นั้น สิ่งที่พิมพ์ในเอกสารที่ท างานและสิ่งที่แสดงในเอกสาร มี
ลักษณะเหมือนกัน ในขณะที่ Excel เมื่อพิมพ์ตัวเลข 1 ลงไปในเซลล์ ผู้ใช้สามารถก าหนดรูปแบบการ
แสดงข้อมูลได้หลายหลายตรงความต้องการโดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่ทุกครั้งที่พิมพ์ เช่น 100%, 

1/1/2014, ฿1.00 หรือ 1.00E+00 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อน ารูปแบบต่างๆ ไปใช้กับตัวเลข ลักษณะที่
ปรากฏของตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าของตัวเลขนั้น รูปแบบของตัวเลขจะไม่มี
ผลต่อค่าในเซลล์ตามจริงที่ Excel ใช้ในการค านวณ ค่าตามจริงจะแสดงอยู่ในแถบสูตร ดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 3.5 

 
ภาพที่ 3.5 แสดงตัวอย่างตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบในเซลล์และค่าตามจริงในแถวสูตร 

 วิธีการจัดรูปแบบตัวเลขในเซลล์นั้นมี 2 วิธีที่มีความละเอียดต่างกัน คือ การจัดรูปแบบจากริบบอน 
และการจัดรูปแบบจากหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ 
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 วิธีที่ 1 การจัดรูปแบบตัวเลขโดยใช้ริบบอนจะมีเฉพาะรูปแบบตัวเลขที่ใช้งานบ่อย เช่น 
ตัวเลขทั่วไป ตัวเลขแบบัญชี วันที่ เวลา เป็นต้น สามารถท าได้โดย  
o เลือกเซลล์หรือช่วงที่ต้องการจัดรูปแบบ  
o ไปที่ริบบอนหน้าแรก เลือกกลุ่มเครื่องมือตัวเลข (Number)  
o คลิกลูกศรที่กล่องรูปแบบตัวเลขแล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ ตามภาพที่ 3.6  

ซึ่งในตัวเลือกจะแสดงตัวอย่างของการจัดรูปแบบตัวเลขที่เลือกไว้ให้ในเมนู 

 
ภาพที่ 3.6 แสดงตัวอย่างการจัดรูปแบบตัวเลขจากริบบอน 

  นอกจากนี้ในริบบอนยังมีเครื่องมือลัดเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้ท างานได้รวดเร็วขึ้น เช่น ถ้าต้องการ
จัดรูปแบบตัวเลขให้มีลูกน้ าคั่นที่หลักพันและไม่มีทศนิยม เช่น “2,000” สามารถใช้เครื่องมือในกรอบ
เครื่องมือ “ตัวเลข”  เพ่ือก าหนดลูกน้ าและจ านวน 

 วิธีที่ 2 การจัดรูปแบบจากหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ ซึ่งจะมีตัวเลือกรูปแบบตัวเลขที่พร้อม
ใช้งานมากกว่าที่แสดงบนริบบอน Excel มีรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานอยู่ 11 รูปแบบ ใน
แต่ละรูปแบบเหมาะกับการใช้งานต่างกัน สามารถเข้าถึงหน้าต่างการจัดรูปแบบเซลล์ได้
จาก การคลิกเมาส์ปุ่มขวา หรือ คลิกปุ่มการตั้งค่าเพ่ิมเติมตรงมุมขวาล่างของกลุ่มเครื่องมือ

จัดรูปแบบตัวเลข  โดยในแต่ละรูปแบบจะมีรูปแบบย่อยที่ก าหนดไว้แล้วให้เลือกอีก
หลายหลายตามการใช้งาน ตามภาพที่ 3.7  
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ภาพที่ 3.7 แสดงหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์แท็บตัวเลข 

 

   โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 แสดงรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน 

รูปแบบ ค าอธิบาย 

ทั่วไป 

General 

รูปแบบตัวเลขเริ่มต้นที่ Excel น าไปใช้เมื่อพิมพ์ตัวเลข โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขที่
จัดรูปแบบตามรูปแบบ ทั่วไป จะแสดงเหมือนกับที่พิมพ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเซลล์นั้นไม่
กว้างพอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด รูปแบบ ทั่วไป จะปัดตัวเลขที่มีทศนิยม นอกจากนี้ 
รูปแบบตัวเลขทั่วไป จะใช้สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล) ส าหรับตัว
เลขท่ีมีค่ามากๆ เช่น 20000000000 จะแสดงเป็น 2E+10 เนื่องจากเป็นรูปแบบ
เริ่มต้น รูปแบบชนิดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ 

ตัวเลข 

Number 

ใช้ส าหรับการแสดงตัวเลขโดยทั่วไป สามารถระบุจ านวนต าแหน่งทศนิยมที่ต้องการ 
ระบกุารใช้ตัวคั่นหลักพัน และระบุวิธีที่ต้องการใช้แสดงค่าลบ เช่น 42734 สามารถ
แสดงเป็น 42734.00 หรือ 42,734.0000 ได้ 

สกุลเงิน 

Currency 

ใช้ส าหรับค่าทางการเงินทั่วไป และแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินเริ่มต้นพร้อมกับตัวเลข 
สามารถระบุจ านวนต าแหน่งทศนิยมที่ต้องการ ระบุการใช้ตัวคั่นหลักพัน และระบุวิธีที่
ต้องการใช้แสดงค่าลบ เช่น 42734 สามารถแสดงเป็น $42734.00 หรือ ฿42,734.00 

บัญชี 

Accouning 

ใช้กับค่าทางการเงิน คล้ายรูปแบบสกุลเงิน บังคับใช้ตัวคั่นหลักพัน จัดแนวสัญลักษณ์
สกุลเงินชิดซ้ายและตัวเลขชิดขวาของเซลล์ เช่น ฿    42,734.00 

วันที ่
Date 

แสดงเลขล าดับของวันที่และเวลาเป็นค่าวันที่ ตามชนิดและต าแหน่งที่ตั้ง (สถานที่) 
รูปแบบวันที่ที่ข้ึนต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการ
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รูปแบบ ค าอธิบาย 

ตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคท่ีระบุไว้ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายดอก
จันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม เช่น 42734 สามารถแสดงเป็น 

2016年 12月 30日 จากต าแหน่งที่ตั้งญึ่ปุ่น หรือ ๓๐ ธ.ค. ๕๙ จากที่ตั้งไทย 

เวลา 
Time 

แสดงเลขล าดับของวันที่และเวลาเป็นค่าเวลา ตามชนิดและต าแหน่งที่ตั้ง (สถานที่) ที่
คุณระบุ รูปแบบเวลาที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคท่ีระบุอยู่ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มี
เครื่องหมายดอกจันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม เช่น 0.54321 
จะแสดงเป็น 13:02 น. จากที่ตั้งไทย 오후 1:02 จากท่ีตั้งเกาหลี 

เปอร์เซ็นต์ 
Percent 

คูณค่าในเซลล์ด้วย 100 แล้วแสดงผลลัพธ์ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) สามารถระบุ
จ านวนต าแหน่งทศนิยมที่ต้องการใช้ได้ เช่น 0.54321 สามารถแสดงเป็น 54.32% 

เศษส่วน 

Fraction 

แสดงตัวเลขเป็นเศษส่วนตามชนิดของเศษส่วนที่คุณระบุ เช่น 0.54321 สามารถแสดง
เป็น 44/81 ถ้าก าหนดเลขเศษส่วนสองหลัก หรือ ½ ถ้าก าหนดเลขเศษส่วนหนึ่งหลัก 

เชิง
วิทยาศาสตร์ 
Scientific 

แสดงตัวเลขในรูปแบบสัญลักษณ์เอ็กซ์โพเนนเชียล โดยแทนที่ส่วนหนึ่งของตัวเลขด้วย 
E+n โดยที่ E (ซึ่งย่อมาจาก Exponent) จะคูณตัวเลขที่น าหน้าด้วย 10 ยกก าลัง n 

ตัวอย่างเช่น รูปแบบ เชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีทศนิยมสองต าแหน่งจะแสดง 
12345678901 เป็น 1.23E+10 ซึ่งเท่ากับ 1.23 คูณ 10 ยกก าลัง 10 สามารถระบุ
จ านวนต าแหน่งทศนิยมที่ต้องการได้ 

ข้อความ 

Text 

จะถือว่าเนื้อหาในเซลล์เป็นข้อความ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวเหมือนกับที่คุณพิมพ์
รวมถึงเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขด้วย รูปแบบชนิดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ 

พิเศษ 

Special 

แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขประกันสังคม เช่น 
หมายเลขบัตรประชาชนไทย เลข 1111111111111 เป็น ๑ ๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑ ๑๑ ๑ 

ที่มา ดัดแปลงจาก Microsoft Office Online Support  

3.2.1 ตัวอย่างการจัดรูปแบบตัวเลขด้วยรูปแบบตัวเลขท่ีพร้อมใช้งาน 

1) ในไฟล์ ch3Employee.xlsx แผ่นงาน employee  เลือกช่วงเซลล์ E2:E101  

2) จากนั้นไปทีร่ิบบอน “หน้าแรก” กรอบเครื่องมือ “ตัวเลข” (Number) ในกล่อง Dropdown ที่มี
ค าว่า ทั่วไป (General) ให้คลิกท่ีลูกศรด้านข้างและเลือก “วันที่แบบยาว” (Date)  

3) เลือกช่วงเซลล์ F2:F101 แล้วจัดรูปแบบตัวเลขให้เป็นแบบ “ตัวเลข”  
4) ทดลองเปลี่ยนเป็นจัดรูปแบบตัวเลขแบบ “สกุลเงิน” ให้ผลลัพธ์ต่างจากแบบ “ตัวเลข” คือมี

สัญลักษณ์ของสกุลเงินเพิ่มขึ้นมา  
5) ทดลองปฏิบัติ เลือกสกุลเงินจาก กลุ่มเครื่องมือตัวเลข   เปลี่ยน

เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิมลดทศนิยม  
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6) เลือกช่วงเซลล์ F2:F101 ทดลองจัดรูปแบบตัวเลขหมายเลขโทรศัพท์ โดยเปิดหน้าต่างการ
จัดรูปแบบเซลล์ด้วยวิธีในบทที่ผ่านมา เช่น คลิก  ที่มุมขวาล่างของกรอบเครื่องมือ “ตัวเลข” 
หรือ คลิกขวาที่เซลล์เลือกจัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏหน้าต่างการจัดรูปแบบเซลล์ 

7)  เลือกช่วงเซลล์ F2:F101 จัดให้เป็นรูปแบบตัวเลข ใช้ตัวคั่นหลักพัน และไม่มีทศนิยม 

8) เลือกช่วงเซลล์ E2:E101 จัดให้เป็นวันที่รูปแบบ ดังนี้  “1 มกราคม 2560” 

3.2.2 การจัดรูปแบบตัวเลขแบบก าหนดเอง 
  นอกจากการจัดรูปแบบตัวเลขด้วยรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานแล้ว ยังสามารถจัดรูปแบบ

ตัวเลขแบบก าหนดเอง (Custom) ได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบตัวเลขใน Excel สามารถมีโค้ดได้ถึงสี่ส่วนซึ่งคั่น
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ส่วนของโค้ดเหล่านี้จะก าหนดรูปแบบของจ านวนบวก จ านวนลบ ค่าศูนย์ 
และข้อความ ตามล าดับ 

<POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT>  

ตัวอย่าง ถ้าตั้งค่า [Blue]#,##0.00_);[Red](#,##0.00);0.00; @"บาท" ตามภาพที่ 3.8 (ก) 
สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้ 

 เมื่อค่าในเซลล์เป็น “บวก” จะแสดงค่าเป็นสีน้ าเงิน และทศนิยมสองต าแหน่ง 
 เมื่อค่าในเซลล์เป็น “ลบ” จะแสดงค่าเป็นสีแดง ในวงเล็บ และทศนิยมสองต าแหน่ง 
 เมื่อค่าเซลล์เป็น “ศูนย์” จะแสดงค่าเป็นสีปกติ และทศนิยมสองต าแหน่ง 
 เมื่อค่าในเซลล์เป็น “ตัวอักษร” จะแสดง ค าว่า บาทต่อท้ายข้อความ 

 จากตัวอย่างดังกล่าวเมื่อกรอกข้อมูลลงในเซลล์ตรงตามที่ก าหนด จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 3.8 

 
(ก) 
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(ข) 

ภาพที่ 3.8 แสดงตัวอย่างการจัดรูปแบบตัวเลขแบบก าหนดเอง 

3.2.3 ตัวอย่างการจัดรูปแบบตัวเลขแบบก าหนดเอง 
1) สร้างแผ่นงานใหม่ทดลองท าตามตัวอย่างในภาพที่ 3.8 

2) แก้ไขรูปแบบที่ท าขึ้นโดยทดลองเปลี่ยนรูปแบบของค่า 0 เป็น “-” 

3.3 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข Conditional Formatting 

 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้ตอบค าถามที่ เจาะจงที่เกี่ยวกับข้อมูล สามารถใช้การจัดรูปแบบ
ตามเงื่อนไขกับช่วงของเซลล์ ตารางข้อมูลใน Microsoft Excel หรือรายงาน PivotTable เป็นการเน้นสี
เซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่น่าสนใจ เน้นค่าที่ไม่ปกติ และท าให้ข้อมูลมองเห็นได้โดยการใช้แถบข้อมูล 
ระดับสี และชุดไอคอน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของช่วงของเซลล์ตาม ถ้า
เงื่อนไขเป็นจริง ช่วงของเซลล์จะถูกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ช่วงของเซลล์จะไม่ถูก
จัดรูปแบบตามเงื่อนไขนั้น ตัวอย่างเช่น ต้องการทราบว่าเดือนใดที่มียอดขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยอดขาย
ทั้งหมดบ้าง สามารถเลือกใช้การเน้นกฏของเซลล์ที่ค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย โดยที่ไม่ต้องท าการค านวณเอง
ก่อนการเปรียบเทียบ และ Excel จะท าการเน้นสีให้ตามสีที่เลือก ดังภาพที่ 3.9 

 
ภาพที่ 3.9 แสดงตัวอย่างการเน้นสียอดขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 

 วิธีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ท าได้โดยเลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่
ต้องการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ไปที่แท็บริบบอนหน้าแรก เลือก “การจัดรูปแบบตาม
เงื่อนไข” (Conditional formatting) แล้วเลือกการจัดรูปแบบที่ต้องการ ตามภาพที่ 3.10 
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ภาพที่ 3.10 แสดงตัวอย่างวิธีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากริบบอน 

 โดย Excel มีตัวเลือกรูปแบบให้เลือก 5 รูปแบบ คือ เน้นกฎของเซลล์ กฎบน/ล่าง แถบข้อมูล 
ระดับสี และชุดไอคอน โดยมีรายละเอียดการใช้งานตามตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.2 แสดงตัวเลือกรูปแบบตามเงื่อนไขและการใช้งาน 

ตัวเลือก การใช้งาน เมนู 
เน้นกฎของเซลล์  
Highlight cells rules 

 

 

เน้ นค่ า ใน เซลล์ที่ ร ะบุ  เ ช่ น  ค่ าที่
มากกว่า 50 ค่าที่น้อยกว่า 100 หรือ
ค่าระหว่าง 50 และ 100 ค่าที่เท่ากับ 
50 ข้อความที่ประกอบด้วย “การ” 
วันที่หลังจากสัปดาห์นี้ หรือ เน้นค่าที่
ซ้ ากัน 
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ตัวเลือก การใช้งาน เมนู 
กฎบน/ล่าง  
Top/Bottom rules 

 

เน้นค่าสูงสุดหรือต่ าสุดในเซลล์ที่ระบุ 
เช่น 10 รายการด้านบน.. 10% ด้าน
บน.. 10 รายการด้านล่าง.. 10% ด้าน
ล่าง.. สูงกว่าค่าเฉลี่ย.. หรือ ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย... 

 
แถบข้อมูล 

Data bars 

เน้นค่าที่เปรียบเทียบค่าทั้งหมดที่อยู่
ในช่วงของเซลล์ และแสดงแถบสี ค่าท่ี
มากที่สุดแถบสีจะยาวที่สุด คล้าย
แผนภูมิแท่ง เช่น การเปรียบเทียบ
ราคา หรือจ านวนประชากรในเมืองที่
ใหญ่ที่สุด 

 
ระดับสี 
Color scales 

เน้นค่าที่เปรียบเทียบค่าทั้งหมดที่อยู่
ในช่วงของเซลล์ โดยใช้ระดับความ
เข้มของสี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง
ค่าด้านบนหรือด้านล่างของช่วง เช่น 
การกระจายการขายทั่วภูมิภาค  
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ตัวเลือก การใช้งาน เมนู 
ชุดไอคอน 

Icon sets 

เน้นการแสดงค่าในช่วงของเซลล์ที่มี
ค่า  3 -  5 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่ มมี
ขีดจ ากัดของตัวเอง เช่น ก าหนดชุดที่
มีไอคอน 3 ไอคอน เพ่ือเน้นเซลล์ที่
แสดงยอดขายที่ต่ ากว่า $80,000 ต่ า
กว่า $60000 และต่ ากว่า $ 40,000 

หรือก าหนดระบบการให้คะแนน 5 

คะแนน ส าหรับรถยนต์ และใช้ชุดที่มี
ไอคอน 5 ไอคอน 

 

ที่มา ดัดแปลงจาก Microsoft Office Online Support  

3.3.1 ตัวอย่างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข 

ตัวอย่างการใช้การเน้นกฎของเซลล์ เพื่อเน้นค่าเงินเดือนที่มากกว่า 20,000 บาท 

1) เปิดแผ่นงาน employee เลือก คอลัมน์เงินเดือน ไปที่ริบบอนเมนูหน้าแรก กลุ่มเครื่องมือ 
ลักษณะ เลือก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข  

2) เลือกการท าสีเพ่ือเน้นค่าข้อมูลในเซลล์ (Highlight Cell Rules > Greater Than.. ) ระบุตัวเลข 
20000 และเลือกรูปแบบตามความต้องการ  

 
ตัวอย่างการใช้กฎบน/ล่าง เพื่อเน้นเงินเดือนที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งหมด 

3) เลือกคอลัมน์เดิม แล้วเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแบบ Top/Bottom Rules > Below 

Average และเลือกรูปแบบตามความต้องการ 

ตัวอย่างการใช้แถบข้อมูลและระดับสี เพื่อท าสีเปรียบเทียบตามค่าข้อมูลในช่วงเซลล์ทั้งหมด 

4) เลือกคอลัมน์เดิม แล้วเลือก Color Scales แล้วเลือก Red-White  หมายถึง เงินเดือนที่มากที่สุด
จะเป็นสีแดงสดและจางลงจนเป็นสีขาวซึ่งหมายถึงเงินเดือนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูล
เงินเดือนทั้งหมด 

5) เลือกคอลัมน์เดิม แล้วเลือก Data Bars แบบ Solid Fill สีเขียว แถบสีที่ยาวที่สุดหมายถึงมี
เงินเดือนมากที่สุด ในทางตรงกันข้ามเซลล์ที่มีแถบสีข้อมูลสั้นที่สุด หมายถึงมีเงินเดือนต่ าที่สุด 

ตัวอย่างการใช้การเน้นกฎของเซลล์ เพื่อจัดกลุ่มแต่ละวุฒิการศึกษาให้เป็นสีเดียวกัน 
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6) เลือกคอลัมน์การศึกษา เลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลักษณะเน้นค่าข้อมูลในเซลล์ ชนิด
ข้อความที่ประกอบด้วย.. (Texts that contain…) พิมพ์ dip แล้วเลือก 1 รูปแบบ 

7)  ท าซ้ าแบบเดียวกันกับค่า Doc, Deg, Mas แต่เลือกคนละสี 
ตัวอย่างการใช้ชุดไอคอน เพื่อจัดกลุ่มข้อมูล หรือแสดงสถานะของการถูกประเมิน 

8) เลือกคอลัมน์คะแนนประเมิน เลือก ชุดไอคอน เลือก Rating : 5-Ratings  

 นอกจากนี้ยังสามารถสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแบบก าหนดเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่ต้องการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข 

2) บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จากนั้นคลิก กฎใหม่ (New rule…) 

3) เลือกเงื่อนไข และก าหนดรูปแบบตามที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 3.11 ที่ก าหนดให้เติมสี
เหลืองทั้งแถวที่มีค่าเงินเดือนในคอลัมน์ F ต่ ากว่า 20000 

 
ภาพที่ 3.11 ตัวอย่างการสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขโดยใช้สูตร 

 

3.3.2 การค้นหาเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข 

   ถ้าในแผ่นงานมีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแต่ไม่ทราบต าแหน่ง สามารถค้นหาเพ่ือระบุ
ต าแหน่งของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบไว้ เพ่ือคัดลอก เปลี่ยน หรือลบการจัดรูปแบบของเซลล์เหล่านั้น ได้ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

เทคนิคการคัดลอกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม 

เลือกเซลล์ต้นแบบ คลิกปุ่มวางรูปแบบ  จากนั้นเลือกเซลล์ที่ต้องการวางการ
จัดรูปแบบ 
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1) เลือกแผ่นงานที่ต้องการค้นหาการจัดรูปแบบ 

2) บนริบบอนหน้าแรก กลุ่มเครื่องมือ แก้ไข (Editing) ให้คลิก ค้นหา (Find) จากนั้นคลิก ไปที่ (Go 

to..) ตามภาพที่ 3.12 

 
ภาพที่ 3.12 แสดงเครื่องมือค้นหา 

3) บนหน้าต่างไปที่ คลิก พิเศษ (Special) จากนั้น ในหน้าต่างไปที่ พิเศษ (Go To Special ) 
คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional formats) ตามภาพที่ 3.13 

 
ภาพที่ 3.13 แสดงหน้าต่างไปที่ 

4) ถ้าต้องการค้นหาต าแหน่งแค่เซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเหมือนกับเซลล์ที่เลือก ใน
ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่ต้องการค้นหา แล้วในหน้าต่าง ไปที่ พิเศษ ให้
คลิก เหมือนกัน (Same) ตามภาพที่ 3.13 

3.3.3 การล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากส่วนที่เลือก 

1) เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ต้องการล้าง 
2) บนแท็บริบบอน หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เลือก ล้างกฎ จากนั้นคลิกตัวเลือก 

โดยสามารถเลือกล้างได้ท้ังแผ่นงาน หรือเฉพาะเซลล์ที่เลือก 

3.3.4 การจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข 

ถ้าต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบกก สามารถท าได้ในหน้าต่างการจัดการกฎ (Manage Rules…) 
1) คลิกช่วงที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ต้องการ 
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2) บนแท็บริบบอน หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จากนั้นคลิก จัดการกฏ 

3) เลือกกฎที่ต้องการ จากนั้นคลิก เพ่ิมกฎ แก้ไขกฎ หรือ ลบกฎ ตามภาพที่ 3.14 

 

 
ภาพที่ 3.14 แสดงหน้าต่างจัดการกฎของการจัดการรูปแบบตามเงื่อนไข 

 

  นอกจากนี้ Excel ยังสามารถสร้างรูปแบบเองนอกเหนือจากการใช้ชุดรูปแบบข้างต้น ซึ่งทุก
รูปแบบที่กล่าวมาจะเป็นการจัดรูปแบบจากค่าที่อยู่ในเซลล์เท่านั้น ถ้าหากต้องการจัดรูปแบบเซลล์ตาม
เงื่อนไขที่อยู่คนละเซลล์สามารถก าหนดรูปแบบตามเงื่อนไขได้จากการสร้างสูตร เช่น จากภาพที่ 3.11ภาพ
ที่ 3.11 ที่ก าหนดให้เติมสีเหลืองทั้งแถวที่มีค่าเงินเดือนในคอลัมน์ F ต่ ากว่า 20000 

ทั้งนี้ในบทเรียนนี้ไม่ครอบคลุมเรื่องดังกล่าวเนื่องจากยังไม่มีพ้ืนฐานการสร้างสูตรใน Excel และ
เหมาะส าหรับผู้ศึกษา Excel ขั้นสูงขึ้นไป 

3.4 การตรึงแนว (Freeze panes) 
 ในตารางที่มีข้อมูลจ านวนมากเกินหน้าจอ เมื่อเลื่อนไปดูข้อมูลในส่วนที่ล้นหน้าจอออกไป ชื่อคอลัมน์
ที่ตั้งไว้ หรือชื่อในแต่ละแถวมักจะหายไปจากจอท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลที่ก าลังดูเป็นข้อมูลของ
แถวไหน หรือ ข้อมูลเรื่องอะไร การตรึงแนวสามารถช่วยตรึงให้แถว หรือ คอลัมน์ ที่มีชื่ออยู่กับที่ ไม่เลื่อน
หายไปจากจอในขณะที่เลื่อนดูข้อมูล สิ่งที่ควรเข้าใจก่อนเริ่มตรึงแนว คือ 

 สามารถตรึงได้เฉพาะแถวที่อยู่ด้านบนและเฉพาะคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดของแผ่นงานเท่านั้น ไม่
สามารถตรึงแถวและคอลัมน์ตรงกลางของแผ่นงานได ้

 ค าสั่ง ตรึงแนว จะใช้งานไม่ได้ถ้าอยู่ในโหมดการแก้ไขเซลล์ หรือเมื่อมีการป้องกันแผ่นงาน เมื่อ
ต้องการยกเลิกโหมดการแก้ไขเซลล์ ให้กด Enter หรือ Esc 

  การตรึงแนว สามารถเลือกที่จะตรึงเฉพาะแถวบนสุดของแผ่นงาน คือ แถว 1 หรือเฉพาะ
คอลัมน์ซ้ายของแผ่นงาน คือ คอลัมน์ A หรือจะเลือกตรึงหลายๆ แถวและหลายๆ คอลัมน์พร้อมกันก็ได้ 
แต่ถ้าตรึงแถว 1 แล้วเปลี่ยนกลับไปตรึงคอลัมน์ A แทน แถว 1 ก็จะไม่ถูกตรึงอีกต่อไป ถ้าต้องการตรึงทั้ง
แถวและคอลัมน์พร้อมกัน จะต้องตรึงทั้งแถวและคอลัมน์ในเวลาเดียวกัน โดยสรุปสามารถตรึงแนวได้ 3 
แบบ ดังนี้ 
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 ตรึงแถว 1 ไว้เพ่ือให้แสดงชื่อคอลัมน์ ชื่อ นามสกุล เพศ ฯลฯ ตาม 

 
ภาพที่ 3.15 แสดงตัวอย่างการตรึงแถวบนสุด 

 

 ตรึงคอลัมน์ A เพ่ือให้แสดงชื่อของแต่ละคน ตามภาพที่ 3.16 

 
ภาพที่ 3.16 แสดงตัวอย่างการตรึงแถวบนสุด 

 ตรึงทั้งแถวที่ 1 และ คอลัมน์ A ตามภาพที่ 3.17 

 
ภาพที่ 3.17 แสดงตัวอย่างการตรึงแนวแบบก าหนดเอง 

 

 วิธีการตรึงแนวสามารถท าได้โดยเลือกเซลล์ในตารางแล้วให้ไปที่ แถบริบบอน “มุมมอง” กลุ่ม
เครื่องมือ “หน้าต่าง” เมื่อคลิกปุ่มเครื่องมือ ตรึงแนว (Freeze Panes)  จะมีตัวเลือกให้เลือกสามแบบ 
ตามภาพที่ 3.18 
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ภาพที่ 3.18 แสดงตัวเลือกจากเมนูตรีงแนว 

 “ตรึงแถวบนสุด” (Freeze Top Row) คือ ตรึงแถว 1  

   ถ้าต้องการตรึงแถวที่ 1 เท่านั้น เลือกเซลล์ใดก็ได้แล้วเลือกตัวเลือกนี้ 
 “ตรึงคอลัมน์แรก” (Freeze First Column) คือ ตรึงคอลัมน์ A 

    ถ้าต้องการตรึงคอลัมน์ A เท่านั้น เลือกเซลล์ใดก็ได้แล้วเลือกตัวเลือกนี้ 
 “ตรึงแนว” (Freeze Panes) คือ การตรึงทั้งแถวทั้งคอลัมน์พร้อมกัน 

   ถ้าต้องการตรึงทั้งแถวทั้งคอลัมน์พร้อมกัน หรือ ตรึงมากกว่า 1 แถว หรือ 1 คอลัมน์ จะต้อง
เลือกเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ก่อน โดยมีหลักการในการเลือก ดังนี้ 

o ถ้าตอ้งการตรึงแถวที่ 1 และ2  ให้เลือกแถวที่อยู่ด้านล่าง ในกรณีนี้คือคือแถวที่ 3  
o ถ้าต้องการตรึงคอลัมน์ A และ B ให้เลือกคอลัมน์ถัดไปทางขวาของคอลัมน์ที่

ต้องการตรึง ในกรณีนี้คือ คอลัมน์ C 

o ถ้าต้องการตรึงทั้งคอลัมน์ A และ แถวที่ 1 ให้เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างของแถวที่ 1 
และขวามือของคอลัมน์ A ซึ่งในกรณีนี้คือ เซลล์ B2 

 ถ้าต้องการยกเลิกการตรึงแนว ให้คลิกเลือกเซลล์ในตาราง แล้วไปที่เมนูเดิม เลือก “ยกเลิก
ตรึงแนว” (Unfreeze panes) 

3.5 การแยก (Split) 
 การแยกหน้าจอจะเป็นการแยกแผ่นงานที่ท างานอยู่ออกเป็นหน้าจอย่อยที่เป็นอิสระต่อกัน ผู้ใช้
สามารถเลื่อนหน้าจอย่อยนั้นๆ เพ่ือท างานได้โดยไม่กระทบหน้าจออ่ืน ๆ การแยกนั้นสามารถแยกหน้าจอ
ได้ 2 หรือ 4 จอ ซึ่งท าได้ สามแบบ ดังนี้ 
 กดเลือกหัวแถว 9 ไปที่เมนู ริบบอน “มุมมอง” กลุ่มเครื่องมือ “หน้าต่าง” คลิก ปุ่ม “แยก” 

(Split) แผ่นงานจะถูกแยกออกเป็นสองฝั่งตามแนวนอน ตามภาพที่ 3.19 
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ภาพที่ 3.19  ตัวอย่างการแยกสองจอด้านบนและล่าง 

  จากนั้นเอาการแยกออกได้โดยคลิกที่ปุ่ม “แยก” ซ้ าอีกครั้ง 
 กดเลือกหัวคอลัมน์ F ไปที่เมนู ริบบอน “มุมมอง” กลุ่มเครื่องมือ “หน้าต่าง” คลิก ปุ่ม “แยก” 

แผ่นงานจะถูกแยกออกเป็นสองฝั่งตามแนวตั้ง ตามภาพที่ 3.20 

 
ภาพที่ 3.20 ตัวอย่างการแยกสองจอด้านซ้ายและขวา 

  จากนั้นเอาการแยกออกได้โดยคลิกที่ปุ่ม “แยก” ซ้ าอีกครั้ง 
 เลือกเซลล์ F9 ไปที่เมนู ริบบอน “มุมมอง” กลุ่มเครื่องมือ “หน้าต่าง” คลิก ปุ่ม “แยก” แผ่นงาน

จะถูกแยกออกเป็นสี่จอย่อย ตามภาพที่ 3.21 
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ภาพที่ 3.21 ตัวอย่างการแยกทั้งสี่จอ 

  จากนั้นเอาการแยกออกได้โดยคลิกที่ปุ่ม “แยก” ซ้ าอีกครั้ง 

3.6 การจัดเรียงข้อมูล (Sort) 
การจัดเรียงข้อมูลสามารถท าได้หลายวิธี โดยเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่ต้องการเรียงล าดับ

ในตาราง  
 การเรียงแบบอัตโนมัติ จะสามารถเรียงได้ทีละคอลัมน์ 

 วิธีที่ 1 จากไฟล์ตัวอย่างต้องการเรียงข้อมูลทั้งตารางตามชื่อจริง (คอลัมน์ A) ให้คลิกที่เซลล์
ใดๆ ในคอลัมน์ A จากนั้นไปที่ริบบอน “หน้าแรก”  กลุ่มเครื่องมือ “การแก้ไข” (Editing) 
เลือกปุ่ม “เรียงล าดับและการกรอง” (Sort&Filter) เมื่อกดแล้วจะมีตัวเลือกมาให้ว่าจะเรียง
จาก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก  ให้เลือก จาก ก ถึง ฮ  (ถ้าเป็นข้อมูลตัวเลขจะเป็น น้อยไปมาก
หรือมากไปน้อย) 

 
ภาพที่ 3.22 การเรียงโดยใช้ริบบอนหน้าแรก เครื่องมือเรียงล าดับและการกรอง 
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 วิธีที่ 2 ไปที่ริบบอน “หน้าแรก”  กลุ่มเครื่องมือ “การแก้ไข” (Editing) เลือกปุ่ม “ตัวกรอง” 
(Filter) จากนั้นไปท่ีคอลัมน์ A ที่ต้องการเรียงข้อมูล ให้คลิกท่ีลูกศรของชื่อคอลัมน์ที่ต้องการ
จะเรียง เมื่อคลิกแล้วจะมีตัวเลือกมาให้ว่าต้องการเรียงแบบใด ให้เลือกจาก ฮ ถึง ก   

 

 
ภาพที่ 3.23 การเรียงโดยใช้ริบบอนหน้าแรก เครื่องมือตัวกรอง 

 วิธีที่ 3 ริบบอน “ข้อมูล” กลุ่มเครื่องมือ “เรียงล าดับและการกรอง” เลือกปุ่มที่ต้องการ 

 
ภาพที่ 3.24 การเรียงโดยใช้ริบบอนข้อมูล 

 การเรียงล าดับตามสี 

 ถ้าในช่วงเซลล์ที่ต้องการเรียงล าดับมีการเติมสีไว้ หรือใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข สามารถเรียง
ข้อมูลตามสีที่ต่างกันได้ โดยให้สีเดียวกันเรียงอยู่ติดกัน 

 ไปทีร่ิบบอน “หน้าแรก”  กลุ่มเครื่องมือ “การแก้ไข” (Editing) เลือกปุ่ม “ตัวกรอง” (Filter) 
จากนั้นไปที่คอลัมน์ การศึกษา ที่เคยจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในหัวข้อก่อนหน้านี้ แล้วเลือก 
เรียงตามสี 
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ภาพที่ 3.25 การเรียงข้อมูลตามสี 

 การเรียงล าดับแบบก าหนดเอง (Custom sort) 

 เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลโดยใช้คอลัมน์อ้างอิงมากกว่าสองคอลัมน์ สามารถท าได้โดยใช้การ
เรียงล าดับแบบก าหนดเอง จากตัวอย่าง ต้องการรู้ว่าใครเงินเดือนมากที่สุดในแต่ละแผนก จึงต้องเรียงจาก 
แผนก ก่อน แล้วจึงเรียงจาก เงินเดือน 

โดยสามารถท าได้จากวิธีการทั้งสามวิธีของการเรียงแบบอัตโนมัติ แต่เลือก... 
 วิธีที่ 1 จากกลุ่มเครื่องมือ “การแก้ไข” เลือกเรียงล าดับแบบก าหนดเอง 
 วิธีที่ 2 จากการกรอง ที่หัวคอลัมน์ เลือก > เรียงล าดับตามสี > การเรียงล าดับแบบก าหนดเอง 
 วิธีที่ 3 เลือกปุ่ม “เรียงล าดับ” 

 ทั้งสามวิธีจะท าการเปิดหน้าต่าง “การเรียงล าดับ” ให้เลือกตามภาพ โดยใช้ปุ่ม เพ่ิมระดับ 

 เมื่อต้องการเพ่ิมเงื่อนไข หรือปุ่ม ลบระดับ เมื่อต้องการลบ และ คัดลอก 
เมื่อต้องการคัดลอก 

 
ภาพที่ 3.26 หน้าต่างการเรียงล าดับ 
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3.7 การกรองข้อมูล (Filter) 
การใช้ตัวกรองอัตโนมัติเพ่ือกรองข้อมูลเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายในการค้นหาข้อมูลในช่วงของเซลล์

หรือคอลัมน์ตาราง ข้อมูลที่ผ่านการกรองจะแสดงขึ้นเฉพาะแถวที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุและซ่อนแถวที่ไม่
ต้องการให้แสดง หลังจากท่ีกรองข้อมูลแล้ว สามารถค้นหา แก้ไข จัดรูปแบบ ท าแผนภูมิ และพิมพ์ข้อมูลที่
ผ่านการกรองได้โดยไม่ต้องจัดเรียงใหม่หรือย้ายข้อมูล และยังสามารถกรองตามคอลัมน์ได้มากกว่าหนึ่ง
คอลัมน์อีกด้วย 

 วิธีการกรองข้อมูลให้เลือกเซลล์ใดๆ ในตารางที่มีข้อมูล แล้วไปทีร่ิบบอน “หน้าแรก”  กลุ่มเครื่องมือ 
“การแก้ไข” (Editing) เลือกปุ่ม “ตัวกรอง” (Filter) ตามภาพที่ 3.23 

 การกรองตามสี 

 ถ้าในช่วงเซลล์ที่ต้องการกรองมีการเติมสีไว้ หรือใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข สามารถกรองข้อมูล
ให้แสดงเฉพาะสีที่ก าหนดได้ 

 ไปที่คอลัมน์ การศึกษา เลือก กรองตามสี 

 
ภาพที่ 3.27 การกรองตามสี 

 วิธีการล้างตัวกรอง 
 ท าได้โดย คลิกท่ีลูกศรของคอลัมน์ที่จะเอาตัวกรองออก เลือก “ล้างตัวกรองออกจาก “การศึกษา” 

 
ภาพที่ 3.28 การล้างตัวกรอง 
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 การกรองจากตัวเลือก 

 คลิกเครื่องหมายลูกศร ตรงคอลัมน์ “แผนก”  จะมีรายการให้เลือก ด้านบนจะเป็นการเรียงล าดับ 
ด้านล่างจะเป็นตัวกรอง โดยที่ตัวเลือกทุกตัวจะถูกเลือกไว้ ให้เลือกเพียงแค่แผนกบัญชีและแผนกขาย 

 
ภาพที่ 3.29 การกรอกจากตัวเลือก 

 โดยเมื่อมีการกรอฃ Excel จะแสดงผลให้ดูว่ามีก่ีข้อมูลที่ผ่านเงื่อนไขตรงแถบสถานะด้านล่าง 

 
 การกรองหลายคอลัมน์และระบุเงื่อนไขการจอง 

 นอกจากนี้ยังสามารถกรองข้อมูลได้ครั้งละหลายคอลัมน์พร้อมๆ กัน จากไฟล์ตัวอย่าง ถ้าต้องการ
ทราบว่าพนักงานหญิงในฝ่ายบัญชีและการเงินที่มีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท  

 คลิกเครื่องหมายลูกศร ที่คอลัมน์ “ฝ่าย” เลือกเฉพาะ “ฝ่ายบัญชีและการเงิน” 

 
 คลิกเครื่องหมายลูกศร ที่คอลัมน์ “เงินเดือน” เลือกค าว่า “ตัวกรองตัวเลข” จากนั้นเลือก ”

มากกว่า...”  ตามภาพ 
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 จากหน้าต่าง “ตัวกรองอัตโนมัติที่ก าหนดเอง” กรอก 30000 แล้วกดปุ่มตกลง 

 
 ผลลัพธ์ที่ไดพ้นักงานหญิงในฝ่ายบัญชีและแผนกการเงินที่มีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คือ 

 
 ล้างตัวกรองออกทั้งหมด โดยไปที่ ริบบอน “หน้าแรก”  กลุ่มเครื่องมือ “การแก้ไข” 

(Editing) เลือกปุ่ม “ล้าง” (Clear) 

 

3.8 สรุป 

 Excel มีลักษณะเฉพาะอีกประการที่ส าคัญ คือ การกรอกข้อมูล และการแสดงข้อมูลในเซลล์ไม่
จ าเป็นต้องเหมือนกัน ดังนั้นกาเรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบตัวเลขเพ่ือให้ตรงตามการใช้งานจึงเป็นเรื่องที่เป็น
พ้ืนฐานที่ควรปฏิบัติได้ และ Excel  ยังเป็นโปรแกรมที่เน้นการท างานกับข้อมูลจ านวนมาก อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น Excel จึงสามารถจัดรูปแบบเซลล์ได้ตามเงื่อนไขเพ่ือเน้นข้อมูล หรือ แสดงผลข้อมูลให้ดูและ
วิเคราะห์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมไปถึงการจัดเรียงและการกรองข้อมูลเพ่ือใช้งานตามต้องการ 
นอกจากนี้ Excel ยังอนุญาตให้แยกหน้าจะหรือตรึงแนวเพ่ือใช้ในการท างานกับข้อมูลจ านวนมากให้ได้
สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

ตอนที่ 1 ค าศัพท์ประจ าบท  
ค าชี้แจง จากเนื้อหาในบทที่ 1 จงชื่อภาษาไทยหรือความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ และเขียนลงใน
ช่องว่างที่เว้นไว้ 

1. Conditional Formatting  

2. Styles  

3. Rule  

4. Freeze  

5. Split  

6. Percent  

7. Positive  

8. Negative  

9. Zero  

10. Text  

11. Number  

12. Filter  

13. Sort  

14. Ascending  

15. Descending  

 

ตอนที่ 2 เขียนค าว่า True ในประโยคที่เป็นจริงและ False ในประโยคที่เป็นเท็จ และแก้ไขให้ถูกต้อง 
1. ถ้าข้อความยาวเกินความกว้างของคอลัมน์จะแสดงเป็น ######  

2. การกรองสามารถเลือกกรองตามสีได้  

3. ถ้าต้องการตรึงคอลัมน์ A และ B ต้องเลือกตรึงที่คอลัมน์ B  

4. การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสามารถไล่สเกลสีตามค่าในเซลล์ได้  

5. การตรึงแถวบนสุดคือการตรึงแถว 1  

6. เมื่อตรึงแนวแล้วไม่สามารถยกเลิกได้  
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7. การตรึงแนวคือการแยกหน้าจอ  

8. Excel อนุญาตให้แยกหน้าจอได้สูงสุด 4 หน้าจอ  

9. ถ้าเลือกคอลัมน์แล้วคลิกปุ่มแยกจะแยกหน้าจอเป็นสองฝั่งซ้ายขวา  

10. การเรียงข้อมูลสามารถเรียงได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น  

11. การเรียงข้อมูลสามารถเรียงโดยทีละคอลัมน์แต่ใช้กี่คอลัมน์ก็ได้  

12. การเรียงข้อมูลสามารถเรียงตามสีตัวอักษรได้  

13. การกรองข้อมูลจะท าให้ข้อมูลที่ไม่ตรงเงื่อนไขถูกซ่อนไว้  

14. การกรองข้อมูลสามารถเลือกกรองค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้อัตโนมัติ  

15. การกรองข้อมูลไม่สามารถกรองได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์  

 

ตอนที่ 3 ฝึกปฏิบัติการจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไขด้วยตนเอง 
1) สร้างแผ่นงานใหม่ตั้งชื่อ flag 

2) พิมพ์ตัวเลขและตีกรอบตามภาพ 

 
3) เลือกช่วงเซลล์ B2:L16 แล้วไปที่เมนูหน้าแรก Home  กลุ่มเครื่องมือ ลักษณะ Styles เลือก การ

จัดรูปแบบตามเงื่อนไข Conditional Formatting 

4) เลือก ระดับสี (Color scales)  เลือก Blue-White-Red color scale สังเกตผลลัพธ์ 
5) สร้างแผ่นงานใหม่ตั้งชื่อว่า Tree 

6) ตั้งขนาดความกว้างของคอลัมน์เป็น 20 แล้วพิมพ์ตัวเลข และจัดรูปแบบตามภาพ 
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7) เลือกเซลล์ C2:C23 ไปที่เมนูหน้าแรก Home  กลุ่มเครื่องมือ ลักษณะ Styles เลือก การ

จัดรูปแบบตามเงื่อนไข Conditional Formatting 

8) เลือก แถบข้อมูล (Data bars) เลือกสีเขียว Solid fill: Green data bar 

9) เลือกเซลล์ B2:B23 ท าซ้ าขั้นตอนเดิม แต่เมื่อเติมแถบข้อมูลเสร็จแล้วให้เลือก เมนูการจัดการกฎ 
(Manage Rules..) ต่อทันที 

10) ในหน้าต่างจัดการกฎ คลิก เลือกกฎ และคลิกปุ่มแก้ไข 

 
11) ในหน้าต่างแก้ไขกฎ เปลี่ยนทิศทางแถบ (Bar Direction) เป็นขวาไปซ้าย (Right-to-left) คลิก

ปุ่มตกลงทั้งหมด สังเกตผลลัพธ์ 
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ตอนที่ 4 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองการเรียงและการกรองข้อมูล 

 จงใช้การเรียงและการกรองข้อมูลในแผ่นงาน Employee จากไฟล์ ch3Employee.xlsx เพ่ือตอบ
ค าถามต่อไปนี้ (ล้างตัวกรองออกท้ังหมดก่อนตอบค าถามแต่ละข้อ) 
1. คนที่มีเงินเดือนมากที่สุดในแผนกบัญชีชื่อ        

ได้เงินเดือน.................... บาท 

2. พนักงานที่อายุงานน้อยที่สุดชื่อ         

เริ่มท างานวันที่           

3.  พนักงานที่อายุงานน้อยที่สุดในแผนกการตลาดชื่อ       

เริ่มท างานวันที่           

4. พนักงานหญิงที่เงินเดือนน้อยที่สุดในแผนกบัญชีชื่อ       

ได้เงินเดือน         บาท 

5. พนักงานระดับ Executive ที่เงินเดือนตั้งแต่ 90,000 บาท มีจ านวน   คน 

อยู่ฝ่ายอะไรบ้าง          

             

              

6. พนักงานวิเคราะห์ระบบที่เริ่มงานเดือนมกราคม 2555 ชื่อ      

7. พนักงานประเภท Contract ที่จบระดับ Doctorate ได้รับเงินเดือน   บาท 
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8. พนักงานที่เริ่มงานเดือนมีนาคม 2555 และมีเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ย  
ชื่อ             

เงินเดือน         บาท 

9. มีพนักงานที่เงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่      คน  
คนที่มีเงินเดือนน้อยท่ีสุดในกลุ่มท่ีมีเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยนี้ได้รับเงินเดือน  บาท  
อยู่แผนก           

              

               

10. มีพนักงานเงินเดือนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย   คน   
คนที่มีเงินเดือนมากที่สุดในกลุ่มท่ีมีเงินเดือนต่่ากว่าค่าเฉลี่ยนี้ได้รับเงินเดือน  บาท   
อยู่แผนก           

              

               



 

 

ส่วนที่ 2 
หลักการสร้างแบบจ าลอง 

และสตูรค านวณ 

ใน Microsoft Excel 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของส่วนที่ 2 

 เพ่ือให้เข้าใจหลักการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ 

 เพ่ือให้เข้าใจเครื่องหมายและตัวด าเนินการและความส าคัญในการสร้างสูตรค านวณ 

 เพ่ือฝึกการน าการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ 

 

ตัวอย่างการประยุกต์ในงานธุรกิจ 

 การสร้างงบก าไรขาดทุน 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

 การค านวณดอกเบี้ยทบต้น 

 การวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวโน้ม 

 การวิเคราะห์งบการเงินแบบย่อส่วน 

 

เนื้อหาในส่วนที่ 2 

บทที่ 4 การสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจด้วย Microsoft Excel 

บทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงินด้วย Microsoft Excel 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

การสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจด้วย Microsoft Excel 

 

 ความรู้จากบทที่ 2 3 และ 4 ที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงการท างานพ้ืนฐานที่ต้องทราบก่อนเริ่มน า Excel 

มาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ รวมถึงงานทางด้านธุรกิจ ด้วยแนวคิดทางธุรกิจนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการ
ค านวณเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การท าธุรกิจ ผู้ใช้ควรมีความเข้าใจหลักการ
และแนวคิดทางธุรกิจอย่างถ่องแท้เสียก่อนจึงสามารถน า Excel มาประยุกต์ใช้สร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ
ได้ เนื่องจาก Excel เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ในต าราเล่มนี้จะเน้นสร้างทักษะให้สามารถน าเครื่องมือใน 
Excel ไปประยุกต์ใช้โดยไม่เน้นแนวคิดทางธุรกิจที่ซับซ้อน เพ่ือให้เข้าใจในตัวเครื่องมือและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกแนวคิด ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจด้วย Excel วิธีการ
สร้างสูตร การแปลงสมการคณิตศาสตร์เป็นสูตร และการสร้างสูตรโดยการอ้างอิงเซลล์  

 ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหาเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch4formula.xlsx  เปิดจาก CD 

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree 

4.1 แบบจ าลองทางธุรกิจ (Business modelling) 
ค าว่าแบบจ าลอง หรือ Model ในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายความหมาย ในกรณนีี้หมายถึง การสร้าง

รูปแบบการจ าลองสถานการณ์หรือปัญหา โดยน าโลกแห่งความจริงที่มีรายละเอียดซับซ้อนและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องจ านวนมากมาจัดท าให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น (ศักดิ์สิทธิ์ ศุขสุเมฆ, 2557) และสามารถน า
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าการท าความเข้าใจสถานการณ์นั้น
ใหม่ทุก ๆ ครั้งที่มีการตัดสินใจ  โดยน าข้อมูลน าเข้ามาสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอผล
การค านวณในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อผู้ใช้ ทั้งนี้การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์นั้นครอบคลุมทั้งการ
ค านวณด้วยตัวด าเนินการ การเปรียบเทียบตามหลักตรรกศาสตร์ และการใช้ ฟังก์ชันหรือสูตรในการ
ค านวณ 

วัตถุประสงค์หลักของการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจใน Excel นั้นเพ่ือให้สามารถน าแบบจ าลอง
กลับมาใช้ซ้ าได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องท าการค านวณที่ซับซ้อนใหม่อีกครั้ง ลดความผิดพลาดจากการค านวณและ
เพ่ิมความรวดเร็วในค านวณเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจได้ 

ตัวอย่างแนวคิดทางธุรกิจที่สามารถน า Excel มาช่วยสร้างเป็นแบบจ าลองได้ เช่น ตัวแบบแถวคอย 
ตัวแบบมาร์คอฟ การจ าลองปัญหา การพยากรณ์ แขนงการตัดสินใจ เป็นต้น  
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4.2 หลักการสร้างแบบจ าลองด้วย Microsoft Excel 

 การสร้างแบบจ าลองใน Excel นั้น สามารถน าหลักการของแบบจ าลอง IPO หรือ Input Process 

Output model มาประยุกต์ใช้ในการแบ่งพ้ืนที่การท างานของแบบจ าลองออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 

1. ส่วนน าเช้าข้อมูล (Input) ใช้รับข้อมูลที่ต้องใช้ในการค านวณ ตั้งค่าเบื้องต้นในแบบจ าลอง 
อาจจะเป็นได้ท้ังค่าคงท่ีและค่าที่เป็นตัวแปร 

2. ส่วนค านวณหรือประมวลผล (Calculation or Process) ใช้ในการประมวลผลเท่านั้น ใน
ส่วนนี้ไม่ควรใช้ค่าคงที่ ค่าที่ใช้ในสูตรค านวณ ควรเป็นการอ้างอิงค่ามาจากเซลล์ในส่วน
น าเข้าข้อมูล 

3. ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) ใช้ในการแสดงผลการค านวณที่ผู้ใช้ต้องการทราบ และควร
เป็นการอ้างอิงค่ามาจากเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากการค านวณในส่วนค านวณ 

โดยที่ทั้งสามส่วนอาจจะอยู่ในแผ่นงานเดียวกันถ้าแบบจ าลองมีความซับซ้อนน้อย แต่ทั้งนี้ แต่ละ
ส่วนไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผ่นงานเดียวกันเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อมีการค านวณที่ซับซ้อนมากควรแยกแผ่น
งานที่ใช้ค านวณออกจากแผ่นงานอื่น ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขสูตรโดยพลการได้  

จากภาพที่ 4.1 เป็นตัวอย่างแบบจ าลองอย่างง่ายใช้ส าหรับวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ที่มีส่วนน าเข้า
ข้อมูล ส่วนค านวณ และส่วนผลลัพธ์อยู่ในแผ่นงานเดียวกัน ซึ่งส่วนน าเข้าข้อมูลจะมีเซลล์ให้ผู้ใช้กรอกค่า
ของข้อมูลตามที่ต้องการ โดยค่าจากเซลล์ในส่วนน าเข้าทั้งหมดจะถูกอ้างอิง ไปค านวณในสูตรของส่วน
ค านวณ  และผลลัพธ์การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะน ามาแสดงในส่วนของผลลัพธ์ 

 

 
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างแบบจ าลองอย่างง่าย 
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4.3 ตัวด าเนินการในการค านวณ (Operator) 
 ในการสร้างแบบจ าลองนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการค านวณที่ต้องมีการใช้ตัวด าเนินการประกอบ
ในการสร้างสูตรของสมการคณิตศาสตร์ ในโปรแกรม Microsoft Excel มีการใช้เครื่องหมายในการ
ค านวณต่างๆ เหล่านี้ เรียกว่าตัวด าเนินการ (Operators) ซึ่งบางเครื่องหมายอาจจะมีวิธีการเขียนต่าง
ออกไปจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ปกติเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน โดยสิ่งส าคัญที่ต้องทราบคือ
เครื่องหมายที่ใช้ในการสร้างสมการคณิตศาสตร์และความส าคัญของแต่ละตัวด าเนินการ เนื่องจากแต่ละ
เครื่องหมายมีระดับความส าคัญที่ไม่เท่ากันเมื่ออยู่ในสมการค านวณเดียวกัน  

 ตัวด าเนินการ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวด าเนินการ
เปรียบเทียบ และตัวด าเนินการกับข้อความ 

 ตัวด าเนินการเหล่านี้จะใช้งานได้เมื่ออยู่ในสูตรค านวณหลังเครื่องหมาย “=” ที่ขึ้นต้นในเซลล์นั้น ๆ 
ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นในการค านวณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.3.1 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
   ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ใช้เมื่อต้องการท าการค านวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะให้
ผลลัพธ์เป็นค่าที่ได้จากการค านวณ ซึ่งตัวด าเนินการมีวิธีการเขียนเหมือนและแตกต่างจากสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และตัวด าเนินการค านวณใน Excel 

สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ตัวด าเนินการ ความหมาย ตัวอย่างการใช้ 
+ + บวก 3+3 

- - ลบ 3–1 หรือ -1 

x * คูณ 3*3 

÷ / หาร 3/3 

% % เปอร์เซ็นต์ 20% (เท่ากับ 0.20) 
32 ^ ยกก าลัง 3^2 (3 ยกก าลัง2) 

 

4.3.2 ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ  
   ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบค่าสองค่า ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็น TRUE 
(จริง) หรือ FALSE (เท็จ) ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และตัวด าเนินการเปรียบเทียบใน Excel 

สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ตัวด าเนินการ ความหมาย ตัวอย่างการใช้ 
= = เท่ากับ A1= B1 

> > มากกว่า A1> B1 

< < น้อยกว่า A1< B1 

≥ >= มากกว่าหรือเท่ากับ A1>= B1 

≤ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ A1<= B1 

≠ <> ไม่เท่ากับ A1<> B1 

 

4.3.3 ตัวด าเนินการกับข้อความ (Text Operator)  
จะใช้เมื่อต้องการแสดงผลข้อความร่วมกับสูตรค านวณต่างๆ สามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษร ประโยค 

หรือช่องว่าง โดยที่ข้อความทั้งหมดต้องอยู่ในเครื่องหมาย “”  หรือเมื่อต้องการเชื่อมผลจากสูตรค านวณ
หลายๆ สูตรเข้าด้วยกัน ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 ตัวด าเนินการกับข้อความ 

ตัวด าเนินการ ความหมาย ตัวอย่างการใช้ 
& น าข้อความ หรือ สูตร ตั้งแต่ 2 ข้อความขึ้น

ไปมาต่อเป็นข้อความเดียวกัน  
=“รวมเป็นเงิน ” & sum(D1:D5) & 

“ บาท”  

 

4.3.4 ล าดับส าคัญในการค านวณ 

   ในสมการเดียวกันสามารถมีการค านวณด้วยเครื่องหมายหรือตัวด าเนินการหลายตัว Excel 

จะท าการค านวณตามล าดับความส าคัญของเครื่องหมาย ถ้าเครื่องหมายสองเครื่องหมายมีความส าคัญ
เท่ากัน Excel จะค านวณจากซ้ายไปขวา ดังนั้น ถ้าต้องการบังคับให้ค านวณส่วนใดก่อนให้ใช้เครื่องหมาย
วงเล็บ เช่น (1+2)*3 = 9 ในขณะที่ 1+2*3 = 7 ล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการดังแสดงตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 ล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ 

ระดับ ตัวด าเนินการ หมายเหตุ 
1 - คือเครื่องหมายที่แสดงค่าลบของตัวเลข เช่น -2  

2 % เปอร์เซ็นต ์

3 ^ ยกก าลัง 
4 * และ / คูณ และหาร  
5 + และ - บวก และลบ  
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ระดับ ตัวด าเนินการ หมายเหตุ 
6 & เชื่อมข้อความหลายๆ ข้อความเป็นข้อความเดียว 

7 = < > <= => <>  เปรียบเทียบ 
ที่มา: About calculation operators http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/about-calculation-operators-
HP005198697.aspx?CTT=1 

   ในตารางที่ 4.5 แสดงตัวอย่างการค านวณตามล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ 

ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างการค านวณตามล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ 

ข้อ สูตรค านวณ ล าดับการค านวณ ผลลัพธ์ 
1 = 1 + 2 * 3 เริ่มจาก 2 คูณ 3 ได้ 6 แล้วจึงบวก 1 7 

2 = (1 + 2) * 3 เริ่มจาก 1 บวก 2 ได้ 3 แล้วจึงคูณ 3 9 

3 = 200 * 10% เริ่มจากค านวณ 10% ได้ 0.10 แล้วจึงคูณ 200 20 

4 = 1 + 2 ^ 3 * 4 เริ่มจาก 2 ยกก าลัง 3 ได้ 8 น าไปคูณ 4 ได้ 12 แล้วจึงบวก 1 33 

5 = 1 + 2 & 3 * 4 เริ่มจาก 3 คูณ 4 ได้ 12 จากนั้นน า 1 + 2 ได้ 3 แล้วจึงน า
ผลลัพธ์จากคู่หน้ามาต่อกับผลลัหธ์จากคู่หลัง 

312 

4.4 การแปลงสมการคณิตศาสตร์เป็นสูตรใน Microsoft Excel 

 การสร้างสูตรใน Excel นั้น จะต้องมีความเข้าใจและสามารถแปลงสูตรค านวณที่เป็นสมการ
คณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนให้เขียนเป็นบรรทัดเดียวกันได้ เนื่องจากสูตรใน Excel ต้องเขียนเรียงเป็น
บรรทัดเดียวโดยใช้ “( )” เครือ่งหมายวงเล็บก าหนดล าดับการค านวณ ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6 ตัวอย่างการแปลงสมการคณิตศาสตร์เป็นสูตรใน Excel  

ชื่อสูตรค านวณ รูปแบบสูตร สูตรใน Excel 

พ้ืนที่รูปวงกลม = πr2
 = π*(r^2) 

พีธากอรัส (C2) = a2 + b2
 =a^2+b^2  หรือ 

=(a^2)+(b^2) 
มูลค่าเงินในอนาคต (FV) = PV(1 + i)n =PV*((1+i)^n) 
มูลค่าเงินปัจจุบัน (PV) = FV(1 + i)n =FV/((1+i)^n) 

 จะเห็นได้ว่าการแปลงสมการคณิตศาสตร์เป็นสูตรใน Excel นั้น จะต้องแปลงสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ให้ตรงกับตัวด าเนินการในคอมพิวเตอร์ และใช้เครื่องหมายวงเล็บก ากับล าดับการค านวณ โดย
สมการที่อยู่ในวงเล็บในสุดจะถูกค านวณก่อน 

http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/about-calculation-operators-HP005198697.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/about-calculation-operators-HP005198697.aspx?CTT=1
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4.5 การสร้างสูตรใน Microsoft Excel 

 Excel เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเพ่ือใช้ในการค านวณเป็นหลัก โดยเฉพาะการค านวณข้อมูลปริมาณ
มากที่ใช้วิธีการค านวณเดียวกัน หรือ การค านวณที่ซับซ้อนจากตัวแปรจ านวนมาก วิธีการสร้างสูตรอย่าง
ง่ายเพ่ือบวก ลบ คูณ หรือหารนั้น สูตรใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ แล้วตามด้วย
ค่าคงที่ที่เป็นค่าตัวเลขและตัวด าเนินการการค านวณ เช่น เครื่องหมายบวก (+) เครื่องหมายลบ ( -) 
เครื่องหมายดอกจัน (*) เพ่ือใช้ในการคูณ หรือเครื่องหมายทับ (/) เพ่ือใช้ในการหาร 

จากล าดับความส าคัญของเครื่องหมายที่กล่าวมาก่อนหน้า เมื่อใส่สูตร =1+2*3 Excel จะคูณ
ตัวเลขสองตัวสุดท้าย และบวกตัวเลขแรกกับผลลัพธ์ ตามล าดับมาตรฐานของการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ต้องท าการคูณก่อนการบวก ซึ่งมีวิธีการสร้างสูตรอย่างง่าย ดังนี้ 

4.5.1 ตัวอย่างการสร้างสูตรอย่างง่ายใน Microsoft Excel 

1) สร้างสมุดงานใหม่ ล้วเลือก sheet1 

2) ให้คลิกเซลล์ที่ต้องการจะใส่สูตร เช่น A1 

3) พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) แล้วตามด้วยค่าคงที่ และตัวด าเนินการที่ต้องการใช้ในการ
ค านวณ โดยไม่จ าเป็นต้องเว้นวรรค เช่น =1+2*3 ดังภาพที่ 4.2 ซ่ึง Excel อนุญาตให้ใส่
ค่าคงที่และตัวด าเนินการได้มากเท่าท่ีต้องการ แต่สูงสุดไม่เกิน 8192 อักขระ 

 
ภาพที่ 4.2 การสร้างสูตรในเซลล์โดยใช้ค่าคงท่ี 

4) เมื่อใส่สูตรครบถ้วนตามต้องการแล้วให้กดปุ่ม Enter 

5) สร้างสูตรต่อไปให้ครบตามตัวอย่างการใช้ตัวด าเนินการในการค านวณ ในตารางที่ 4.5 
หรือตามภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการสร้างสูตรอย่างง่าย 

 

เทคนิคการใช้เครื่องหมายวงเล็บ 

 วิธีการตรวจสอบว่าปิดวงเล็บครบทุกคู่สามารถดูจากสีวงเล็บ วงเล็บคู่นอกสุดจะเป็นสีด าเสมอ 
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4.5.2 การสร้างสูตรด้วยการอ้างอิงเซลล์ 
  การพิมพ์ค่าคงที่ในสูตรนั้นท าให้สูตรขาดความ Dynamic กล่าวคือ ไม่สามารถเปลี่ยนค่า

ข้อมูลในการค านวณได้ ยกเว้นต้องเข้าไปแก้ไขในสูตร ดังนั้น โดยปกติแล้ว การสร้างสูตรใน Excel จะเน้น
การเลือกเซลล์ที่มีค่าที่ต้องการใช้จากส่วนน าเข้าของข้อมูล และใส่ตัวด าเนินการระหว่างเซลล์ที่เลือกเพ่ือ
ใช้ในการสร้างสูตร วิธีการนี้จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนค่าข้อมูลน าเข้าเพ่ือแสดงผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงตาม
ข้อมูลได ้

  ในการใช้งานเครื่องมือชั้นสูงของ Excel เช่น สถานการณ์สมมติ (Scenario manager) การ
ค้นหาเป้าหมาย (Goal seek) ตารางข้อมูล (Data table) หรือ Solver นั้น ถ้าไม่สร้างสูตรค านวณด้วย
วิธีการอ้างอิงเซลล์จะไม่สามารถใช้เครื่องมือชั้นสูงที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้ 

ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสูตรด้วยการอ้างอิงเซลล์ 
1) เลือกแผ่นงาน Sheet2 และพิมพ์ตัวเลข 1 ลงในเซลล์ A1  พิมพ์เลข 2 ลงในเซลล์ B1 และพิมพ์

เลข 3 ลงในเซลล์ C1 

2) จากนั้นใช้เม้าส์คลิกเลือกเซลล์ A2 แล้วพิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) 
3) เมื่อพิมพ์ = ให้ใช้เม้าส์คลิกเลือกเซลล์ A1   
4) ลองสังเกตว่าเซลล์ที่ก าลังถูกเลือกนั้นจะเปลี่ยนจากเส้นทึบเป็นเส้นประกระพริบ นั่นหมายถึงว่า 

เซลล์ก าลังถูกเลือกแต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปเลือกเซลล์อ่ืนได้จนกว่าจะมีการพิมพ์ตัว
ด าเนินการต่างๆ เช่น + (เครื่องหมายบวก)  - (เครื่องหมายลบ) * (เครื่องหมายคูณ) / 
(เครื่องหมายหาร) , (เครื่องหมายจุลภาค)  ) (เครื่องหมายวงเล็บ) หรือ กดปุ่ม Enter 

5) จากนั้น ใส่ + (เครื่องหมายบวก) แล้วใช้เม้าส์คลิกเลือกเซลล์ B1 ใส่ * (เครื่องหมายคูณ) แล้วใช้
เม้าส์คลิกเลือกเซลล์ C1 ดังภาพที่ 4.4 แล้วกดปุ่ม Enter 

 
ภาพที่ 4.4 การสร้างสูตรด้วยการอ้างอิงเซลล์ 

 
 จากความรู้เรื่องแบบจ าลองและวิธีการสร้างสูตรใน Excel เนื้อหาในส่วนต่อไปจะเป็นการฝึก
ปฏิบัติการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจอย่างง่ายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยและช านาญในการสร้างสูตร 
โดยจะประกอบด้วย แบบจ าลองงบก าไรขาดทุน และแบบจ าลองจุดคุ้มทุน 

เทคนิคการสร้างสูตร 

หลังจากสร้างสูตรเสร็จแล้วควรกดปุ่ม Enter เสมอ   ปุ่ม Enter เปรียบเหมือนค าสั่งที่ให้ท าการ
ค านวณตามสูตร และยังเพ่ือป้องกันไม่ให้เซลล์ที่เลือกไว้เคลื่อนที่จากการคลิกเม้าส์ 
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4.6 แบบจ าลอง 1 งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน เป็นงบการเงินที่แสดงผลการการด าเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรหรือขาดทุนสุทธิ จากภาพที่ 4.5 เป็บงบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบ 
3 ปีย้อนหลัง เพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน และดูแนวโน้มของผลการการด าเนินงาน 

บริษัท กอขอคอ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

      ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายได ้
     

 
รายได้จากการขาย 

 
     5,000,000       5,400,000       6,000,000   

รายได้ค่าบริการ 
 

     1,200,000         800,000         990,000   
รายได้อ่ืน 

 
       600,000         700,800         320,000  

รวมรายได้ 
  

6,800,000 6,900,800 7,310,000 

ค่าใช้จ่าย 
     

 
ต้นทุนขาย 

 
     2,250,000       2,400,000       3,200,000   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

       778,000         820,000       1,100,000   
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
     1,023,400       1,100,000         999,000  

รวมค่าใช้จ่าย 
 

4,051,400 4,320,000 5,299,000 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 
 

2,748,600 2,480,000 1,601,800 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 30%  2,748,600   2,580,800   2,011,000  

ก าไรส าหรับงวด    824,580   774,240   603,300  

อัตราก าไรสุทธิ 
 

 1,924,020   1,806,560   1,407,700  

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

จากภาพที่ 4.5 ส่วนที่เติมสีพื้นหลังสีฟ้าคือส่วนที่ต้องมีการค านวณ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
รวมรายได้ = รายได้จากการขาย + รายได้ค่าบริการ + รายได้อ่ืน 

รวมค่าใช้จ่าย = ต้นทุนขาย + ค่าใช้จ่ายในการขาย + ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ = รวมรายได้ – รวมค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้นิติบุคลล = อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (30%) x ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 
ก าไรส าหรับงวด = ก าไรก่อนภาษีเงินได้ – ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรส าหรับงวด ÷ รวมรายได้  (ผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์) 

  เมื่อน างบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบจากภาพที่ 4.5 ไปจัดท าเป็นแบบจ าลองจะได้ตามภาพที่ 4.6 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนน าเข้าข้อมูล ส่วนค านวณ และส่วนแสดงผลลัพธ์จะอยู่รวมกันไม่แยกออกจากกันอย่าง
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ชัดเจน เนื่องจากแบบจ าลองงบก าไรขาดทุนที่ให้ฝึกปฏิบัตินั้นเป็นงบก าไรขาดทุนแบบง่ายไม่ซับซ้อนเพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจเบื้องต้น นอกจากนี้รูปแบบการสร้างแบบจ าลอง
ยังแตกต่างกันไปตามการใช้งานผลลัพธ์ ในกรณีของงบก าไรขาดทุนนั้น ส่วนของข้อมูลน าเข้า และส่วนของ
ผลลัพธ์จะถูกแสดงอยู่ด้วยกันในรูปแบบตามตัวอย่าง  

 
ภาพที่ 4.6 แบบจ าลองงบก าไรขาดทุน 

  จากภาพ หมายเลข  คือส่วนน าเข้าข้อมูล และหมายเลข  คือส่วนค านวณและแสดงผล 

  หมายเลข  ส่วนน าเข้าข้อมูล ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการ รายได้อ่ืน 
ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  หมายเลข  ส่วนค านวณและส่วนผลลัพธ์ อยู่ร่วมกัน โดยการค านวณคือสูตรที่สร้างในเซลล์ 
และผลลัพธ์จะแสดงผลในเซลล์เดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะการท างานตามปกติของ Excel ส่วนค านวณและ
ผลลัพธ์ 

  จากสูตรและวิธีการค านวณข้างต้น สามารถน ามาสร้างสูตรค านวณในส่วนค านวณและแสดงผล
ได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้  

1) เปิดแผ่นงานชื่อ IS จากไฟล์ชื่อ ch4formula.xlsx   
2) ในแบบจ าลองงบก าไรขาดทุน โดยในเซลล์ที่ระบุต่อไปนี้ให้สร้างสูตรค านวณในเซลล์ในแผ่นงาน 

โดยสูตรที่ถูกต้องควรได้ผลลัพธ์ตรงกับแบบผลการค านวณในตัวอย่างค านวณงบก าไรขาดทุน 

เซลล์ D8: รวมรายได้ สูตร =D5+D6+D7 หรือ =SUM(D5:D7)     
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เซลล์ D13: รวมค่าใช้จ่าย สูตร =D10+D11+D12 หรือ  =SUM(D10:D12)   

เซลล์ D14: ก าไรก่อนภาษีเงินได้ สูตร =D8-D13       

เซลล์ D15: ภาษีเงินได้นิติบุคคล สูตร =D14*C15       

เซลล์ D16: ก าไรส าหรับงวด สูตร =D14-D15       

เซลล์ D17: อัตราก าไรสุทธิ สูตร = D16/D8       

3) คัดลอกสูตรที่สร้างขึ้นไปยังเซลล์ในแถวเดียวกันเนื่องจากใช้สูตรค านวณเดียวกัน ให้ลองสังเกตว่า
เซลล์จะเคลื่อนที่ตามเซลล์เป้าหมายที่คัดลอกสูตรไปไว้  

 
  สูตรที่สร้างทั้งหมดแสดงอยู่ในภาพที่ 4.7 จากการคัดลอกสูตรจะพบว่าสูตรของภาษีเงินได้นิติ
บุคคลการคัดลอกแล้วเซลล์ที่เป็นสูตรเคลื่อนที่ตามไปด้วยจะท าให้ผลการค านวณของเซลล์ในรายการนี้ผิด
เนื่องจากอัตราภาษีที่อยู่ในเซลล์ C15 เคลื่อนที่ตามไปทั้งที่ไม่ควรเคลื่อนไปจากเซลล์ดังกล่าว วิธีการ
จัดการกับการอ้างอิงเซลล์นี้จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 6 ในบทนี้ให้ใส่สูตรในเซลล์ D15 E15 และ
F15 ทีละเซลล์แทนการคัดลอก 

 
ภาพที่ 4.7 สูตรในแบบจ าลองงบก าไรขาดทุน 

 

4) จากแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนให้ทดลองเปลี่ยนข้อมูลน าเข้า ดังต่อไปนี้ 

ก. ถ้าปี 2558 มีรายได้จากการขาย 5,500,000 บาท สังเกตก าไรส าหรับงวด 

ข. ถ้าปี 2559 มีต้นทุนขาย 2,200,000 บาท สังเกตก าไรส าหรับงวด 

เทคนิคการคัดลอกสูตร 
 ถ้าในเซลล์ติดกันต้องการสร้างสูตรเหมือนกัน สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้นด้วยการคัดลอกสูตรโดย

ใช้เมาส์คลิกที่มุมขวาล่างของเซลล์แล้วลากไปยังเซลล์ติดกันที่ต้องการคัดลอกสูตร  
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ค. ถ้าปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,500,000 บาท สังเกตก าไรส าหรับงวด 

ง. ถ้าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเป็น 32% สังเกตอัตราก าไรสุทธิ 

   จากการเปลี่ยนค่าข้อมูลน าเข้าจะเห็นได้ว่า Excel จะท าการค านวณผลลัพธ์ให้ใหม่โดย
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องท าการสร้างสูตรค านวณใหม่ ซึ่งคือข้อดีของการแบ่งส่วนข้อมูลน าเข้าออกจากส่วนอ่ืน
ในแบบจ าลอง และเป็นหนึ่งในเหตุผลท าให้ Excel มีความเหมาะสมในการน ามาสร้างแบบจ าลองทาง
ธุรกิจ  

4.7 แบบจ าลอง 2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even point analysis) 
 การจุดคุ้มทุน หมายถึง หน่วยการขายที่ท าให้รายได้ของบริษัทมีจ านวนเท่ากับต้นทุนรวมของบริษัท 
(ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 2553) นั่นคือ จ านวนหน่วยขายที่บริษัทไม่มีก าไร และไม่ขาดทุน โดยค านวณจากต้นทุนคงที่ ต้นทุน
ผันแปรได้ต่อหน่วย และราคาขายต่อหน่วย   

 ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) หมายถึง ต้นทุนสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้หน่วยขายจะเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง เช่น ค่าเช่าที่ ซึ่งไม่ว่าจะมียอดขายหรือไม่ เจ้าของกิจการยังคงต้องจ่ายค่าเช่าที่   

 ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable costs) หมายถึง ต้นทุนสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
ขาย ถ้าไม่มีการขายเกิดข้ึน จะถึอว่ายังไม่เกิดต้นทุนนั้นขึ้น เช่น ถ้าขายไอศกรีม ต้นทุนค่าไอศกรีมและโคน
ใส่ไอศกรีมจะยังไม่เกิดขึ้นถ้ายังไม่มีการขาย เนื่องจากโคนและไอศกรีมยังคงอยู่กับกิจการ 

 ตัวอย่างการค านวณจุดคุ้มทุน เช่น นางสาวกอไก่ เช่าที่ถนนคนเดินเพ่ือขายเสื้อ โดยเสียค่าเช่าที่วัน
ละ 200 บาท ราคาขายเสื้อตัวละ 120 บาท ราคาซื้อมาตัวละ 100 บาท หมายความว่า การขายเสื้อแต่ละ
ตัวจะก าไรตัวละ 120 – 100 คือ  20 บาท ดังนั้น เพ่ือให้คุ้มค่าเช่าที่ 200 บาท นางสาวจอ จะต้องขาย
เสื้อให้ได ้200/20 คือ 10 ตัว เป็นอย่างน้อย ถ้าขายได้ตัวที่ 11 จะได้ก าไร 20 บาท ถ้าขายได้ไม่ถึง 10 ตัว
จะขาดทุน ซึ่งจ านวน 10 ตัวนี้เรียกว่า จุดคุ้มทุน 

 จากตัวอย่างค านวณจุดคุ้มทุนแบบง่ายข้างต้น สามารถน ามาเป็นสูตรค านวณจุดคุ้มทุนได้ ดังนี้ 

 สูตร จุดคุ้มทุน =    ต้นทุนคงท่ี   

      ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรได้ต่อหน่วย 

 

 จากวิธีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่กล่าวมาจะน ามาวิเคราะห์การลงทุนท าธุรกิจขายไอศกรีม ซึ่งมีข้อมูล
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 นางสาวกอไก่ ตั้งจะจะเปิดร้านขายไอศกรีมโคน โดยซื้อไอศกรีมและโคนของไอศกรีมมาตักขายใน
ราคาโคนละ 10 บาท โดยคาดว่าจะเช่าที่หลังโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ซึ่งเสียค่าเช่าเดือนละ 3,000 
บาท และตั้งใจว่าจะจ้างน้องสาวมาขายโดยให้น้องสาวตอบแทนเป็นเงินเดือน เดือนละ 3,000 บาท จาก
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การประมาณการต้นทุนของไอศกรีม ค่าโคนราคาอันละ 1 บาท และค่าไอศกรีมราคา 4 บาทต่อโคน 
นางสาวกอไก่ประมาณการยอดขายระหว่างช่วงเปิดเทอมเฉพาะวันธรรมดาไว้ที่วันละ 45 โคน โดยหนึ่ง
เดือนมีวันธรรมดาประมาณ 20 วัน คิดเป็นประมาณการยอดขายเดือนละ 900 โคน นางสาวกอไก่จึงท า
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนลงในสมุดบันทึก มีรายละเอียดดังนี้ 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน      

รายได้      

ราคาขายต่อหน่วย 10 บาท/โคน 
   

ประมาณการหน่วยขาย 900 โคน 
   

ต้นทุนคงท่ี   
ต้นทุนผันแปร   

ค่าเช่า       3,000  บาท/เดือน โคน 1 บาท/โคน 

เงินเดือนพนักงานขาย       3,000  บาท/เดือน ไอศกรีม 4 บาท/โคน 

รวมต้นทุนคงที่  6,000  รวมต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  5 บาท/โคน 

รายได้รวม 9,000 
    

ต้นทุนคงท่ีรวม 6,000 
    

ต้นทุนผันแปรรวม 4,500 
    

ก าไร/ขาดทุนสุทธิ  -1,500     

      

จุดคุ้มทุน 1,200 โคน/เดือน 
   

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนร้านขายไอศกรีม 

 จากภาพที่ 4.8 บริเวณท่ีเติมสีฟ้าเป็นผลลัพธ์จากการค านวณ นางสาวกอไก่มีวิธีการค านวณดังนี้ 
   รวมต้นทุนคงที่  = ค่าเช่า  เงินเดือนพนักงานขาย  
      = 3,000 + 6,000  = 9,000 บาท 

  รวมต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = ค่าโคนไอศกรีม  ค่าไอศกรีม 

     = 1 + 4    = 5  บาท/โคน 

  รายได้รวม   = ราคาขายต่อหน่วย  ประมาณการหน่วยขาย 

      = 10 x 900   = 9,000 บาท 

  ต้นทุนคงท่ีรวม  = รวมต้นทุนคงที่  
     = 6,000 

  ต้นทุนผันแปรรวม  = รวมต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  ประมาณการหน่วยขาย  
     = 5 x 900   = 4,500 บาท 

   ก าไร/ขาดทุนสุทธิ  = รายได้รวม  ต้นทุนคงท่ีรวม  ต้นทุนผันแปรรวม 
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      = 9,000 – 6000 – 4,500  = -1,500 บาท 

  จุดคุ้นทุน  = 6,000 / (10 – 5)  = 1,200 โคน 

 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ถ้านางสาวกอไก่ขายไอศกรีมราคาโคนละ 10 บาท ได้ 900 โคนในหนึ่ง
เดือนนางสาวกอไก่จะขาดทุนเป็นเงิน 1,500 บาท โดยที่จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน นางสาวกอไก่ควรขาย
ให้ได้ไม่ต่ ากว่าเดือนละ 1,200 โคนจึงจะไม่ขาดทุน ดังนั้น นางสาวกอไก่จึงต้องการปรับกลยุทธ์ในการขาย
เป็นประเด็น ดังนี้  

 ถ้าไม่ปรับกลุยุทธ์ใด ๆ เลย แต่ต้องการได้ก าไรเดือนละ 5,000 บาท ต้องขายไอศกรีมให้ได้เดือน
ละก่ีโคน 

 ถ้าปรับราคาขายขึ้นเป็นโคนละ 15 บาท แต่ยอดขายละลดลงเหลือ เดือนละ 700 โคน จะได้ก าไร
หรือขาดทุนกี่บาท 

 ถ้าขายราคา 10 บาท และยอดขาย 900 โคนเท่าเดิม แต่ลดต้นทุนด้วยการจ้างพนักงานขายเดือน
ละ 4,500 บาท จะได้ก าไรหรือขาดทุนกี่บาท และจุดคุ้มทุนจะเปลี่ยนแปลงเป็นกี่โคน 

 ถ้าปรับคุณภาพของไอศกรีมโดยใช้วัตถุดิบที่ท าให้รสชาติดีขึ้น ต้นทุนค่าไอศกรีมขึ้นเป็นโคนละ 6 
บาท ค่าโคนเป็นโคนละ 2 บาท โดยจะขายโคนละ 20 บาท คาดว่าจะขายได้เดือนละ 1,000 โคน 
โดยเปลี่ยนท าเลที่ขายในย่านที่เป็นพนักงานบริษัทที่มีก าลังซื้อ ค่าเช่าที่จะกลายเป็นเดือนละ  
5,000 บาท แต่จะเลิกจ้างพนักงานโดยนางสาวกอไก่จะเป็นผู้ขายเอง นางสาวกอไก่จะได้ก าไร
หรือขาดทุนกี่บาท และจุดคุ้มทุนจะเปลี่ยนแปลงเป็นกี่โคน 

 เนื่องจากนางสาวกอไก่มีกลยุทธหลายทางเลือกจึงเห็นว่าควรใช้ Excel สร้างแบบจ าลองเพ่ือช่วยใน
การค านวณที่ใช้สูตรเหมือนกัน เพ่ือความถูกต้องและประหยัดเวลา นางสาวกอไก่จึงจัดท าแบบจ าลองขึ้น
ตามภาพที่ 4.9  
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ภาพที่ 4.9 แบบจ าลองจุดคุ้มทุน 

 แบบจ าลองจุดคุ้มทุนที่นางสาวกอไก่สร้างขึ้นนี้มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับส่วนน าเข้าข้อมูลชัดเจนขึ้น แต่
ส่วนของการค านวณและส่วนการแสดงผลยังอยู่รวมกัน 

 ส่วนข้อมูลน าเข้า ประกอบด้วย ราคาขายต่อหน่วย ประมาณการหน่วยขาย ค่ าเช่า เงินเดือน
พนักงานขาย ต้นทุนค่าโคนใส่ไอศกรีมต่อหน่วย และต้นทุนค่าไอศกรีมต่อหน่วย 

 ส่วนค านวณและแสดงผลลัพธ์ ประกอบด้วย รวมต้นทุนคงที่ รวมต้นทุนผันแปรต่อหน่วย รายได้รวม 
ต้นทุนผันแปรรวม ก าไรสุทธิ และจุดคุ้มทุน ซึ่งมีวิธีการค านวณตามรายละเอียดข้างต้น 

 จากสูตรและวิธีการค านวณข้างต้น สามารถน ามาสร้างสูตรค านวณในส่วนค านวณและแสดงผลได้
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1) เปิดแผ่นงานชื่อ BEP 

2) สร้างแบบจ าลองตามภาพโดยในเซลล์ที่ระบุต่อไปนี้ให้สร้างสูตรค านวณในเซลล์ในแผ่นงาน โดย
สูตรที่ถูกต้องควรได้ผลลัพธ์ตรงกับภาพที่ 4.8 

B11: รวมต้นทุนคงที ่สูตร  =B9+B10        

F11: รวมต้นทุนผันแปร สูตร  =F9+F10        
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B14: รายได้รวม สูตร   =B5*B6         

B15: ต้นทุนคงท่ีรวม สูตร  =B11        

B16: ต้นทุนผันแปรรวม สูตร  =F11*B6        

B17: ก าไรสุทธิ สูตร = =B14-B15-B16         

B19: จุดคุ้มทุน สูตร = =B11/(B5-F11)         

 สูตรที่สร้างทั้งหมดแสดงอยู่ในภาพที่ 4.10 

 
ภาพที่ 4.10 สูตรในแบบจ าลองวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

4.8 แบบจ าลอง 3 การค านวณดอกเบี้ยทบต้นของเงินฝากธนาคาร 

 การคิดดอกเบี้ยแบบธนาคารนั้นเรียกว่า ดอกเบี้ยทบต้น เนื่องจากธนาคารจะน าดอกเบี้ยที่ได้รับจาก
การฝากเงินธนาคารไปรวมสมทบกับเงินต้นเดิมเพ่ือน าไปค านวณดอกเบี้ยเงินฝากในรอบถัดไป ยกตัวอย่าง
เช่น  นางสาวกอไก่น าเงินที่ได้จากการท าธุรกิจไปฝากธนาคาร 100,000 บาท โดยที่ธนาคารให้ดอกเบี้ยปี
ละ 5% และคิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง เมื่อเงินครบครึ่งปีแรก ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตรา 2.5% 
ต่อครืงปี หรือ 5% ต่อปีหารด้วยปีละ 2 ครั้ง คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก 100,000 x 2.5% มีค่า 2,500 บาท 
โดยดอกเบี้ยเงินฝากนั้นธนาคารจะน าเข้าบัญชี นางสาวกอไก่จึงมีเงินฝากเพ่ิมเป็น 100,000 + 2,500 มีค่า
102,500 บาท เรียกว่าการทบต้น เมื่อฝากเงินต่อไปอีกครั้งปี นางสาวกอไก่จะได้ดอกเบี้ยเงินฝาก 
102,500  x 2.5% มีค่า 2,562.50 บาท และเงินฝากจะกลายเป็น 105,062.50 บาท และจะทบต้นเช่นนี้
ไปเรื่อย ๆ  จากวิธีการค านวณดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าว สามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้ 
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เงินฝากทบต้นงวดที่ n  = P(1 + im)nm 

 

P คือ Principle จ านวนเงินต้นที่ฝากธนาคารครั้งแรก 

i  คือ Interest อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี 

n คือ จ านวนปีที่ฝากเงิน 

m คือ จ านวนครั้งที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยในแต่ละปี 

  

 จากสมการดังกล่าวสามารถน ามาเขียนใหม่เป็นบรรทัดเดียวใช้สร้างสูตรใน Excel ได้ดังนี้  

เงินฝากทบต้นงวดที่ n = p*((1+(i/m))^(n*m)) 

 จากตัวอย่างของนางสาวกอไก่ ถ้านางสาวกอไก่ต้องการฝากเงินเป็นเวลา 7 ปี เมื่อแทนค่าในสูตรเพ่ือ
หาจะได้ ดังนี้ 

P = 100,000 

i  = 5% 

n  = 7 

m = 2 

 เงินฝากทบต้นเมื่อสิ้นปีที่ 7 ของนางสาวกอไก่ เป็นเงิน 100000 *( (1+(0.05/2))^(7*2)) = 
141,297.38 บาท โดยจ านวนเงินดอกเบี้ยรับจากการฝากเงิน เป็นเงิน 141,297.38 – 100,000 = 
41,297.38 บาท สามารถค านวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

จ านวนเงินดอกเบี้ยรับ = จ านวนเงินฝากทบต้น – จ านวนเงินต้น 

 เมื่อน าวิธีการค านวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นมาสร้างเป็นแบบจ าลอง จะมีลักษณะตามภาพที่ 4.11 
ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าวถือเป็นแบบจ าลองท่ีไม่มีความซับซ้อนในการค านวณ จึงมีการแยกเฉพาะส่วนน าเข้า
ข้อมูล แต่ส่วนการค านวณและส่วนแสดงผล อยู่รวมกัน โดยทั้งสามส่วนอยู่ในแผ่นงานเดียวกัน 
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ภาพที่ 4.11 แบบจ าลองค านวณดอกเบี้ยทบต้น 

 โดยขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองค านวณดอกเบี้ยทบต้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) สร้างแผ่นงานใหม่ตั้งชื่อ FV 

2) สร้างแบบจ าลองตามภาพที่ 4.11  โดยในเซลล์ที่ระบุต่อไปนี้ให้สร้างสูตรค านวณในเซลล์ในแผ่น
งาน โดยสูตรที่ถูกต้องควรได้ผลลัพธ์ตรงกับภาพที่ 4.11 

B6: จ านวนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย สูตร  =B1*(1+(B2/B4))^(B3*B4)     

F7: จ านวนเงินดอกเบี้ยรับ สูตร   =B6-B1        

 โดยค่าของข้อมูลน าเข้า และสูตรค านวณของแบบจ าลองนี้แสดงอยู่ในภาพที่ 4.12 

 
ภาพที่ 4.12 สูตรในแบบจ าลองค านวณดอกเบี้ยทบต้น 

  



96  บทที่ 4  การสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจด้วย Microsoft Excel 

4.9 สรุป 

 Microsoft Excel มีความเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจเนื่องจากแบบจ าลองทางธุรกิจ
นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการค านวณ หรือ การวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เช่น การ
วิเคราะห์เส้นทางขนส่ง หรือ ตัวแบบแถวคอย การใช้ Excel สร้างแบบจ าลองทางธุรกิจจะช่วยให้การ
ค านวณซ้ าในวิธีการเดิมท าได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจด้วย Excel 

ควรแบ่งพ้ืนที่การท างานออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนน าเข้าข้อมูล ส่วนค านวณ และส่วนแสดงผลลัพธ์ โดยใน
การสร้างสูตรค านวณในแบบจ าลองนั้นต้องใช้ตัวด าเนินการให้การค านวณอย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพ่ือให้ผลลัพธ์จากการค านวณถูกต้องเช่นกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจเครื่องหมายตัวด าเนินการที่ใช้ใน 
Excel  และล าดับความส าคัญของแต่ละเครื่องหมาย รวมถึงการใช้วงเล็บล าดับการค านวณ เพ่ือช่วยให้
สามารถแปลงสมการคณิตศาสตร์ของแนวคิดทางธุรกิจเป็นสูตรที่ใช้ใน Excel ได้อย่างถูกต้อง  

 ทั้งนี้สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจคือ ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการค านวณ
ของแนวคิดนั้นอย่างถ่องแท้ เนื่องจากแม้จะสามารถใช้ Excel ได้อย่างคล่องแคล่วแต่หากไม่ทราบวิธีการ
ค านวณแล้วก็ไม่สามารถแปลงแนวคิดนั้นมาเป็นแบบจ าลองได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ได้  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

ตอนที่ 1 การใช้ตัวด าเนินการในการค านวณ 

จงหาค าตอบของสูตรค านวณต่อไปนี้ 

ข้อ สูตรค านวณ ผลลัพธ์ 
1 = 10 * 2 + 2 * 5  

 

2 = 3 * 4  / 2 ^ 2 
 

3 = -300 * 20% + 500 
 

4 = 3 * 4 / ( 2 ^ 2 ) 
 

5 = 10 * 20 & 2 + 3 * 5 
 

ตอนที่ 2 การแปลงสมการคณิตศาสตร์เป็นสูตรใน Excel 

  จงแปลงสมการคณิตศาสตร์ต่อไปนี้ให้เป็นสูตรใน Excel  
ข้อ รูปแบบสูตร สูตรใน Excel 

1 = anaman+m  

2 = x − y
z  

 

3 = 1√a2 − b2 
 

4 = −b+ √b2 − 4ac2a  

 

5 =  P (1 + rn)nt
 

 

6 = an+m
  

7 = anbn 
 

8 = 43 πr3
 

 

หมายเหตุ การค านวณรากที่สองของค่าใดๆ ใช้ฟังก์ชันชื่อ =SQRT(ค่า) 

ตอนที่ 3 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบจ าลองค านวณเกรดเฉลี่ยสะสม 

 การสร้างแบบจ าลองค านวณเกรดเฉลี่ยสะสม สามารถช่วยให้ผู้ใช้แบบจ าลองทดลองใส่เกรดที่คาดว่า
จะได้เพ่ือพยากรณ์เกรดเฉลี่ยสะสมที่จะได้ในภาคเรียนนั้น ๆ ดังตัวอย่างในError! Reference source n
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ot found. แบบจ าลองค านวณเกรดเฉลี่ยสะสมยังคงเป็นแบบจ าลองอย่างง่ายที่มีส่วนน าเข้าข้อมูล ส่วน
ค านวณ และส่วนแสดง ผลลัพธ์ในแผ่นงานเดียวกัน 

 ส่วนน าเข้าข้อมูลประกอบด้วย หน่วยกิตสะสมปัจจุบัน (Accumulative Credits)  เกรดเฉลี่ยสะสม
ปัจจุบัน (GPAX)  หน่วยกิตแต่ละวิชา (Credits) และเกรดของแต่ละวิชา (Grade)  

 ส่วนค านวณ อยู่ในตารางช่วงเซลล์ B5:E14 ประกอบด้วย 

ค่าคะแนน (Grade Points) = Credits x Grade  

    ผลรวมหน่วยกิต (Total Credits) = ผลรวมหน่วยกิตของทุกวิชาในเทอมนี้ในตาราง 
ผลรวมค่าคะแนน (Total Grade Points) = ผลรวมค่าคะแนนของทุกวิชาในเทอมนี้ 

ส่วนค านวณและส่วนผลลัพธ์ อยู่ในเซลล์เดียวกัน ประกอบด้วย 

    เกรดเฉลี่ยภาคเรียนนี้ (This Semester GPA)  

     = Total Grade Points  Total Credits 

เกรดเฉลี่ยสะสมใหม่ (New GPAX)  

     = ((Accumulative Credits X GPAX) + Total Grade Points) 
                   (Accumulative Credits + Total Credits) 

1) จากสูตรและวิธีการค านวณข้างต้น จงเติมตัวเลขผลลัพธ์จากการค านวณเกรดเฉลี่ยสะสมลงใน
ช่องว่างที่เว้นไว้ 

Accumulative Credits 42 GPAX 1.8 

Semester 1/2560   

Course Credits Grade Grade Points 

หลักการจัดการ 3 3   

หลักการตลาด 3 3   

การเงินธุรกิจ 3 1.5   

วิถีโลก 3 1.5   

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 1.5   

TOTAL       

This semester GPA       

New GPAX       

2) เปิดแผ่นงานชื่อ GPA 

3) สร้างแบบจ าลองตามภาพโดยในเซลล์ที่ระบุต่อไปนี้ให้สร้างสูตรค านวณในเซลล์ในแผ่นงาน โดย
สูตรที่ถูกต้องควรได้ผลลัพธ์ตรงกับแบบผลการค านวณในแบบฝึกหัดค านวณเกรดเฉลี่ยสะสม 

4) และเขียนสูตรลงในช่องว่างที่เว้นไว้ในแบบฝึกหัดนี้ 
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E6: Grade points  สูตร =         

C14: Total credits สูตร =         

E14: Total grade points  สูตร =        

C16: This semester GPA สูตร =        

C18: New GPAX สูตร =          

5) จากแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจงตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. ถ้าภาคเรียนนี้ได้  A วิชาหลักการตลาด เกรดวิชาอ่ืนคงเดิม เกรดเฉลี่ยของภาคเรียนนี้จะเท่ากับ  
              

ข. ถ้าภาคเรียนนี้ได้ D วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และการเงินธุรกิจ และได้ A วิชาหลักการจัดการ และ
หลักการตลาด  ส่วนวิชาวิถีโลกได้ C เกรดเฉลี่ยของภาคเรียนนี้จะเท่ากับ    
เกรดเฉลี่ยสะสมจะเท่ากับ          
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ค. ถ้าภาคเรียนนี้ได้เกรด C+ ทุกวิชาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจะถึง 2.00 หรือไม่     
และได้เท่าไร            

ง. ถ้าภาคเรียนนี้ได้เกรด B 2 วิชา และ D+ 3 วิชา เกรดเฉลี่ยสะสมจะเพ่ิมหรือลด    
และได้เท่าไร            

ตอนที่ 4 ฝึกปฏิบัติสร้างแบบจ าลองด้วยตนเอง 
  บริษัท เอบี จ ากัด ต้องการประเมินความเสี่ยงของบริษัทโดยใช้วิธีการค านวณหาระดับภาระ
ผูกพันจากการด าเนินงาน (Degree of Operation Leverage-DOL) ซึ่งหมายถึง ระดับการใช้สินทรัพย์
หรือเงินทุนของธุรกิจในการช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
สถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2553) สามารถวัดได้ด้วยปริมาณ
ต้นทุนคงท่ีของบริษัท ซึ่งบริษัทท่ีมีต้นทุนคงที่สูงจะส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงด้วย  

  DOL นั้นสามารถค านวณได้โดยใช้สูตรดังนี้ 

  

DOL =  Q(P− V)
Q(P− V) − F 

 

โดยที่  

 DOL  = ระดับภาระผูกพันจากการด าเนินงาน ในรูปแบบของปริมาณขาย 

 Q  = ปริมาณขาย 

 P = ราคาขายต่อหน่วย 

 V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

 F = ต้นทุนคงท่ี 

 ถ้าบริษัท เอบี จ ากัด มีระดับปริมาณการขาย เท่ากับ 250,000 หน่วย ราคาขายต่อหน่วย เท่ากับ 70 
บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เท่ากับ 30 บาท และต้นุทนคงที่ เท่ากับ 3,000,000 บาท 

 จงสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจโดยใช้ Microsoft Excel เพ่ือค านวณหา ระดับภาระผูกพันจากการ
ด าเนินงาน ในรูปแบบของปริมาณขาย ควรมีการแบ่งส่วนข้อมูลน าเข้า และส่วนค านวณและผลลัพธ์ 



 

 

บทที่ 5 

การวิเคราะห์งบการเงินด้วย Microsoft Excel 

 

การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การใช้งบการเงินในการวิเคราะห์สภาพทางการเงินและผลด าเนินงาน 
และประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินในอนาคต (Subramanyam & Wild, 2009) โดยเครื่องมือ
เบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินที่ใช้แพร่หลายคือ การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ 
(Comparative financial statement analysis) การวิเคราะห์งบการเงินแบบย่อส่วน (Common-size 

financial statement analysis) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio analysis) และการวิเคราะห์
งบกระแสเงินสด (Cash flow analysis) 

ในบทนี้จะครอบคลุมเฉพาะเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ การวิเคราะห์งบการเงิน
แบบย่อส่วนเท่านั้น เพ่ือฝึกปฏิบัติร่วมกับการสร้างสูตรด้วยการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และการอ้างอิง
เซลล์แบบสัมพัทธ์ 

 ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหาเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch5f4.xlsx  เปิดจาก CD หรือ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree 

5.1 การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ (Comparative financial statement analysis) 
 การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบงบการเงินจากช่วงเวลาหนึ่งกับอีกช่วงเวลา
หนึ่ง ทั้งการเปรียบเทียบงบแสดงสถานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือดูแนวโน้มของผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ วิธีการนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง 
คือ การวิเคราะห์ตามแนวนอน (Horizontal analysis) 

 โดยการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบนี้มี 2 วิธี คือ การวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปี 
(Year-to-year change analysis) และ  การวิเคราะหง์บการเงินแบบแนวโน้ม (Trend analysis) 

5.1.1 การวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปี 
   การวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปี เป็นการเปรียบเทียบงบการเงินในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น 2 ปี หรือ 3 ปี ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีต่อปี เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของยอดขายจากปี 2559 ไปปี 2560 คิดเป็น 20% ซึ่งหมายถึงยอดขายปี 2560 สูงขึ้น
จากปี 2559 เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 20% โดยวิธีค านวณจะให้ปีก่อนหน้าเป็นปีฐานหรือตัวหาร ตามตัวอย่างปีฐาน
คือ ปี 2559   ค่าที่เป็นบวกแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ค่าที่เป็นลบแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลดลง 
สามารถเขียนสรุปเป็นสูตรได้ดังนี้ 
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% การเปลี่ยนแปลง =  จ านวนเงินของปีที่ต้องการค านวณ - จ านวนเงินของปีก่อนหน้า 1 ปี x 100 

       จ านวนเงินของปีก่อนหน้า 1 ปี 

 

   ภาพที่ 5.1 แสดงตัวอย่างงบก าไรขาดทุนย้อนหลัง 4 ปี ของบริษัท กอขอคอ จ ากัด ซึ่งเมื่อ
น ามาวิเคราะห์แบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปี ถ้าเป็นการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2557 กับ ปี 
2558 จะใช้ ปี 2557 เป็นฐาน ถ้าเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับ ปี 2559 จะใช้ปี 2558 เป็นฐาน และปี 
2559 กับปี 2560 จะใช้ปี 2559 เป็นฐาน 

 
ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนย้อนหลัง 4 ปี 

5.1.2 ตัวอย่างการค านวณการวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปี 
   การค านวณจากภาพที่ 5.1 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

   รายได้จากการขายปี 2557 คือ 5,000,000 บาท และ รายได้จากการขายปี 2558 คือ 
5,400,000 บาท เมื่อแทนค่าในสูตร 

% การเปลี่ยนแปลง  = จ านวนเงินของปีที่ต้องการค านวณ - จ านวนเงินของปีก่อนหน้า 1 ปี x 100 

       จ านวนเงินของปีก่อนหน้า 1 ปี 

แทนค่า    = 5,400,000 - 5,000,000  x 100 

                 5,000,000 

     =  400,000   x 100 

           5,000,000 
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     = 0.08 x 100 

     = 8% 

 

   จากวิธีท าตามตัวอย่างข้างต้น ภาพที่ 5.2 แสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์งบการเงินแบบ
เปลี่ยนแปลงปีต่อปีของบริษัท กอขอคอ จ ากัด 

บริษัท กอขอคอ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

    ปี 2557 ปี 2558 

เปลี่ยนแปลง
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง 
% 

รายได้      

 รายได้จากการขาย        5,000,000         5,400,000   400,000  8.0% 

 รายได้ค่าบริการ        1,200,000           800,000   (400,000) (33.3%) 

 รายได้อ่ืน          600,000           700,800   100,800  16.8% 

รวมรายได้        6,800,000        6,900,800   100,800  1.5% 

ค่าใช้จ่าย      

 ต้นทุนขาย        2,250,000         2,400,000   150,000  6.7% 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย          778,000           820,000   42,000  5.4% 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        1,023,400         1,100,000   76,600  7.5% 

รวมค่าใช้จ่าย        4,051,400         4,320,000   268,600  6.6% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้        2,748,600         2,580,800   (167,800) (6.1%) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (30%)          824,580           774,240   (50,340) (6.1%) 

ก าไรส าหรับงวด      1,924,020        1,806,560   (117,460) (6.1%) 
ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปี 

5.1.3 ตัวอย่างการสร้างสูตรการวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปีด้วย Excel 

1) เปิดไฟล์ชื่อ ch5f4.xlsx  เลือกแผ่นงานชื่อ “วิเคราะห์ปีต่อปี” 
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ภาพที่ 5.3 ฝึกปฏิบัติสร้างสูตรการวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปีแบบ 2 ปี 

2) จากภาพที่ 5.3 ให้สร้างสูตรค านวณในเซลล์ F5 และ G5 ในแผ่นงาน ดังนี้  
F5: การเปลี่ยนแปลง (บาท) ของรายได้จากการขาย = รายได้จากการขายปี 2558 – ปี 2557  

G5: %การเปลี่ยนแปลง ของรายได้จากการขาย = การเปลี่ยนแปลง(บาท)ของรายได้จากการขาย  
                                                                     รายได้จากการขายปี 2557   

3) สูตรที่ถูกต้องควรได้ผลลัพธ์ตรงกับผลการค านวณในภาพที่ 5.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน
แบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปี ดังนี้ 

  F5: สูตร = E5 – D5         

  G5: สูตร = F5/D5          

 
4) คัดลอกสูตรให้ครบทุกเซลล์ที่ว่างไว้ 

เทคนิคการคัดลอก 

สามารถตัดลอกแล้ววางสูตรได้โดยไม่กระทบต่อรูปแบบที่จัดไว้ท าได้โดยใช้การวางแบบพิเศษ > วางสูตร 
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ภาพที่ 5.4 สูตรการวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปีแบบ 2 ปี 

5) เปิดแผ่นงานชื่อ “วิเคราะห์ปีต่อปี4” สร้างสูตรส าหรับวิเคราะห์มากกว่า 2 ปี โดยประยุกต์จาก
สูตรตามค าอธิบายและตัวอย่างที่ผ่านมา จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 5.5 

 
ภาพที่ 5.5 ผลลัพธ์การวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปีแบบมากกว่า 2 ปี 
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6) จากภาพที่ 5.5 ให้สร้างสูตรค านวณในเซลล์ K5 เท่านั้น แล้วคัดลอกสูตรให้ครบทุกเซลล์ที่แรเงา
ไว้ 

  K5: สูตร =(E5-D5)/D5          

 
ภาพที่ 5.6 สูตรค านวณการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปีแบบมากกว่า 2 ปี 

 ให้สังเกตสูตรในเซลล์ที่คัดลอกจาก K5 ในเซลล์ต่อไปนี้  

M5: สูตร = (G5-F5)/F5          

L8:  สูตร = (F8-E8)/E8          

K15: สูตร =(E15-D15)/D15          

 

จากตัวอย่างการสร้างสูตรวิเคราะห์งบการเงินแบบเปลี่ยนแปลงปีต่อปีแบบมากกว่า 2 ปี จะพบว่า
เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อ่ืนนั้น ชื่อเซลล์ที่อ้างอิงในสูตรจะเลื่อนไปตามต าแหน่งของเซลล์ที่วางสูตร เช่น 
การคัดลอกจาก A3 ที่มีสูตร =A1+A2 ไปยังเซลล์ B3 สูตรจะกลายเป็น =B1+B2 หรือ ไปยังเซลล์ A4 สูตร
จะกลายเป็น =A2+A3 หรืออธิบายได้อีกอย่างว่า ถ้าคัดลอกเซลล์ไปทางขวา 1 เซลล์ เซลล์ที่อยู่ในสูตรก็
จะเลื่อนตามไปด้านขวา 1 เซลล์เช่นกัน ในกรณีเดียวกัน ถ้าคัดลอกเซลล์ลงด้านล่าง 1 เซลล์ เซลล์ที่อยู่ใน
สูตรก็จะเลื่อนลงไปด้านล่าง 1 เซลล์เช่นกัน 
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ทั้งนี้ในบางกรณี สูตรที่สร้างขึ้นอาจจะไม่ต้องการให้เซลล์เลื่อนตามเมื่อมีการคัดลอกไปยังเซลล์อ่ืน 
ดังนั้น ควรมีความเข้าใจในการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์ และการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ก่อนที่จะ
สามารถสร้างสูตรใน Excel เพ่ือวิเคราะห์งบการเงินแบบย่อส่วน ดังที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไป 

5.2 การอ้างอิงเซลล์ (Cell Reference) 
 การอ้างอิงเซลล์คือหัวใจส าคัญของการสร้างสูตรค านวณใน Microsoft Excel โดยเฉพาะการสร้าง
แบบจ าลองทางธุรกิจที่เน้นการใช้แบบจ าลองซ้ า โดยการเปลี่ยนตัวเลขน าเข้าในแบบจ าลองเท่านั้น ไม่ต้อง
สร้างสูตรค านวณใหม่ 

 ดังนั้นวิธีการสร้างสูตรใน Excel ที่ถูกต้องคือ ต้องพยายามให้มีการพิมพ์ตัวเลขลงไปในสูตรให้น้อย
ที่สุด ถ้าจ าเป็น ตัวเลขที่ต้องพิมพ์ลงไปควรเป็นค่าคงท่ี ที่ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง เช่น 1 ชั่วโมง
มี 60 นาที ถ้าต้องการแปลงชั่วโมงเป็นนาที ก็สามารถท าได้โดย = จ านวนชั่วโมง*60  แต่ในกรณีอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะถ้าค่าตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนได้ ควรใช้วิธีการอ้างอิงเซลล์ ซึ่งหมายถึง การใช้
ชื่อเซลล์แทนการใส่ตัวเลขลงในสูตร เช่น =B1+C1 

 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีต้องการใช้สูตรซ้ าแบบเดิมในเซลล์ที่ติดกัน Excel จะอนุญาตให้ผู้ใช้คัดลอกสูตร
ไปยังเซลล์อ่ืน ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างสูตรค านวณแบบเดิมในทุก ๆ เซลล์ที่ใช้สูตร
เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ต้องการค านวณคะแนนผลการคัดเลือกพนักงานจ านวน 50 คน ถ้าไม่ใช้การ
อ้างอิงเซลล์และคัดลอกสูตรจะต้องใส่สูตรค านวณใหม่ถึง 50 ครั้ง 

 ดังนั้น การเข้าใจในหลักการอ้างอิงเซลล์ของ Excel จะช่วยให้การสร้างแบบจ าลองธุรกิจสามารถ
ท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอ้างอิงเซลล์ จะมี 2 รูปแบบ คือ การอ้างอิงแบบ
สัมพัทธ์ ซึ่งเป็นรูปแบบเริ่มต้น และการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ (Relative cell reference) คือ  การอ้างอิงไปที่เซลล์ใดหรือช่วงเซลล์ใดก็
ตามเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง  เช่น  การย้ายหรือคัดลอกสูตร =A1 จะท าให้ต าแหน่งการอ้างอิงเปลี่ยนแปลง
ไปตามความสัมพัทธ์ของการย้ายหรือคัดลอก ถ้าคัดลอกไปทางขวา 3 คอลัมน์ การอ้างอิงในสูตรจะเลื่อน
ไป 3 คอลัมน์โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน กลายเป็น =D1 หรือถ้าคัดลอกลงแถวล่าง 3 แถว การอ้างอิงในสูตร
จะเปลี่ยนไป 3 แถวด้วยเช่นกัน ดังนั้นจาก =A1 กลายเป็น =A4 

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ (Absolute cell reference) คือ  การยึดต าแหน่งของการอ้างอิงโดยใช้
เครื่องหมายดอลลาร์ ($)  หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่า สตริง (String)  โดยใส่เข้าไปในต าแหน่งของเซลล์ที่
ถูกอ้างอิง  ซึ่งเมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร  ต าแหน่งที่ถูกอ้างอิงจะไม่เปลี่ยนแปลง 

เช่น A1 ไม่มีการยึดเซลล์    $A$1  ยึดคอลัมน์  ยึดแถว 

 $A1 ยึดคอลัมน์ ไม่ยึดแถว   A$1  ไมย่ึดคอลัมน์  ยึดแถว 
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 ในบางครั้งเซลล์ที่มีการผสมกันระหว่างเครื่องหมาย $ และไม่มี เช่น =$A1 จะเรียกว่า การอ้างอิง
แบบผสม (Mixed cell reference)  โดยที่การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์จะหมายถึง =$A$1 เท่านั้น 

 การอ้างอิงแบบ =$A$1 หมายถึง มีการยึดเซลล์ทั้งแถว 1 และคอลัมน์ A ท าให้ไม่ว่าแม้จะคัดลอก
เซลล์ไปทางขวากี่คอลัมน์ หรือคัดลอกลงแถวด้านล่างไปกี่แถว การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะยังคงไม่
เปลี่ยนแปลง คือ ยังอ้างอิงอยู่ที่เซลล์ =$A$1 นั่นเอง 

 การอ้างอิงแบบ =$A1 หมายถึง มีการยึดเซลล์เฉพาะคอลัมน์ A แต่แถว 1 ไม่ยึด ท าให้ไม่ว่าแม้จะ
คัดลอกเซลล์ไปทางขวากี่คอลัมน์ การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ ยังอ้างอิงอยู่ที่
คอลัมน์ A แต่ถ้าคัดลอกลงแถวด้านล่างไป 3 แถว การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะเคลื่อนที่จากแถวที่ 1 ไปยัง
แถวที่ 4 สูตรจะกลายเป็น =$A4 

 การอ้างอิงแบบ =A$1 หมายถึง มีการยึดเซลล์เฉพาะแถว 1 แต่คอลัมน์ A ไม่ยึด ท าให้ไม่ว่าแม้จะ
คัดลอกเซลล์ไปด้านล่างกี่แถว การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ ยังอ้างอิงอยู่ที่แถวที่ 1 
แต่ถ้าคัดลอกไปทางขวา 3 คอลัมน์ การออ้างอิงเซลล์ในสูตรจะเคลื่อนที่จากคอลัมน์ A ไปยังคอลัมน์ D 
สูตรจะกลายเป็น =D$1 

 
5.2.1 ตัวอย่างการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ 

   จากภาพที่ 5.7 เป็นตัวอย่างการฝึกการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ โดยในเซลล์ 
B2:D4 มีชื่อเซลล์กรอกไว้ เพ่ือใช้สังเกตวิธีการอ้างอิงเซลล์ในสูตรเมื่อมีการคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อ่ืน โดย
ในเซลล์ B7 F2 F7 และ F12 สร้างสูตรด้วยการอ้างอิงเซลล์ไปยัง B2  หรือ =B2 แต่แตกต่างกันที่ใช้วิธีการ
อ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ต่างกัน  

  ในเซลล์ B7 ใช้วิธีการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ หรือ ไม่ต้องมีการใช้สัญลักษณ์ $ ในการยึดเซลล์ 

   ในเซลล์ F2 ใช้วิธีการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ โดยการใส่สูตร =B2 แล้วกดปุ่มฟังก์ชั่น F4 1 ครั้ง 
แล้วจึงกดปุ่ม Enter การใช้ปุ่ม F4 นั้น Excel จะยึดเซลล์ด้วยเครื่องหมายดอลลาห์ให้อัตโนมัติ หรือ 
=$B$2 หมายถึง ยึดทั้งคอลัมน์ B และแถว 2 

   ในเซลล์ F7 ใช้วิธีการอ้างอิงแบบผสม โดยการใส่สูตร =B2 แล้วกดปุ่มฟังก์ชั่น F4 2 ครั้ง แล้ว
จึงกดปุ่ม Enter การใช้ปุ่ม F4 นั้น Excel จะยึดเซลล์ด้วยเครื่องหมายดอลลาห์ให้อัตโนมัติ หรือ =B$2 

หมายถึง ไม่ยึดคอลัมน์ B แต่ยึดแถว 2 

   ในเซลล์ F7 ใช้วิธีการอ้างอิงแบบผสม โดยการใส่สูตร =B2 แล้วกดปุ่มฟังก์ชั่น F4 3 ครั้ง แล้ว
จึงกดปุ่ม Enter การใช้ปุ่ม F4 นั้น Excel จะยึดเซลล์ด้วยเครื่องหมายดอลลาห์ให้อัตโนมัติ หรือ =$B2 

หมายถึง ยึดคอลัมน์ B แต่ไม่ยึดแถว 2 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

    วิธีการใส่เครื่องหมาย $ ในชื่อเซลล์ ท าได้โดย กดปุ่ม F4  ซ้ า จนไดรู้ปแบบตามท่ีต้องการ 
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ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ 

  โดยสามารถฝึกปฏิบัติได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) จากไฟล์ ch5f4.xlsx  เปิดแผ่นงานชื่อ “F4” 

 
ภาพที่ 5.8 แผ่นงาน “F4” 

 

2) ใส่สูตรตามวิธีการต่อไปนี้แล้วใช้วิธีการกดปุ่ม F4 และคัดลอกสูตรให้เต็มตาราง จะได้ผลลัพธ์ตาม
ภาพที่ 5.9 

B7: สูตร =B2  ไม่กด F4  =B2        
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   เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ B7:D9 จะพบว่าสูตรใน D9 จะเป็นการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ 
สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ ในเซลล์ต้นฉบับ B7 มีสูตร =B2 ซึ่งการอ้างอิงจากเซลล์ B7 ไปยัง B2 

นั้นเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่คอลัมน์เดียวกันถัดไปด้านบน 5 แถว เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ D9 การ
อ้างอิงเซลล์ในสูตรจะเคลื่อนที่ไปเป็น =D4 ซึ่งเป็นยังเซลล์ที่อยู่คอลัมน์เดียวกันถัดไปด้านบน 5 แถว นับ
จากเซลล์ D9 

F2: สูตร =B2  กด F4 1 ครั้ง  =$B$2        

   เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ F2:H4 จะพบว่าสูตรใน H4 จะเป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ 
สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ ในเซลล์ต้นฉบับ F2 มีสูตร =$B$2 ซึ่งแม้ว่าการอ้างอิงจากเซลล์ F2 ไป
ยัง B2 นั้นเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่ทางซ้ายมือ 4 คอลัมน์ในแถวเดียวกัน แต่เนื่องจากถูกยึดเซลล์ไว้
ทั้งคอลัมน์และแถวท าให้ เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ H4 การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจึงไม่มีการเปลียนแปลง
หรือเคลื่อนที่ ดังนั้นสูตรจึงยังคงเป็น =$B$2 ในเซลล์ H4 เหมือนกับเซลล์ F2 

F7: สูตร =B2  กด F4 2 ครั้ง =B$2        

   เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ F7:H9 จะพบว่าสูตรใน H9 จะเป็นการอ้างอิงแบบผสม สามารถ
อธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ ในเซลล์ต้นฉบับ F7 มีสูตร =B$2 ซึ่งการอ้างอิงจากเซลล์ F7 ไปยัง B2 นั้นเป็น
การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่คอลัมน์ทางซ้ายมือ 4 คอลัมน์และถัดไปด้านบน 5 แถว แต่เนื่องจากถูกยึดเซลล์
ให้อยู่เฉพาะแถว 2 และไม่ยึดคอลัมน์ เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ H9 การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะเคลื่อนที่
ไปเป็น =D$2 ซึ่งเป็นยังเซลล์ที่อยู่คอลัมน์ทางซ้ายมือ 4 คอลัมน์นับจากเซลล์ H9 และอยู่แถวที่ 2 ตามที่
ยึดไว้ ดังนั้น สูตรในเซลล์ H9 จึงมีการเคลื่อนที่แค่คอลัมน์เท่านั้น 

F12: สูตร =B2 กด F4 3 ครั้ง  =$B2        

   เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ F12:H14 จะพบว่าสูตรใน H14 จะเป็นการอ้างอิงแบบผสม 
สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ ในเซลล์ต้นฉบับ F12 มีสูตร =$B2 ซึ่งการอ้างอิงจากเซลล์ F12 ไปยัง 
B2 นั้นเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่คอลัมน์ทางซ้ายมือ 4 คอลัมน์และถัดไปด้านบน 10 แถว แต่
เนื่องจากถูกยึดเซลล์ให้อยู่เฉพาะคอลัมน์ B และไม่ยึดแถว เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ H14 การอ้างอิง
เซลล์ในสูตรจะเคลื่อนที่ไปเป็น =$B4 ซึ่งเป็นยังเซลล์ที่อยู่คอลัมน์ B เช่นเดิมตามที่ยึดไว้ และอยู่แถว
ด้านบน 10 แถว นับจากเซลล์ H14 ดังนั้น สูตรในเซลล์ H14 จึงมีการเคลื่อนที่แค่แถวเท่านั้น 
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ภาพที่ 5.9 ผลลัพธ์การคัดลอกสูตรที่มีการยึดเซลล์ 

ภาพที่ 5.10 แสดงผลลัพทท์ี่ได้จากการคัดลอกสูตร 

 
ภาพที่ 5.10 ผลลัพธ์จากตัวอย่างการอ้างอิงเซลล์ 

5.2.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์และผสม 

   จากเนื้อหาและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในบทที่ 5 นั้น เป็นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผล
ก าไร/ขาดทุนในคาบเวลาเดียว ในตัวอย่างนี้จะน าตัวอย่างดังกล่าวมาปรับให้สามารถวิเคราะห์ผลก าไร/
ขาดทุนได้เป็นรายเดือน โดยท าการพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า 6 เดือน ตามภาพที่ 5.11 และน าการ
อ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และแบบผสมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือคัดลอกสูตรไปยังทุกเดือน โดยไม่ต้องเสียเวลา
สร้างสูตรค านวณใหม่ทีละเซลล์เพราะสูตรใช้วิธีค านวณเดียวกัน 
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ภาพที่ 5.11 แผ่นงาน “จุดคุ้มทุน” 

1) จากไฟล์ ch5f4.xlsx  เลือกแผ่นงานชื่อ “จุดคุ้มทุน” 

2) สร้างสูตรค านวณในเซลล์ B15 : B18 โดยต้องสามารถคัดลอกไปยังเดือนอ่ืนๆ ในตารางได้ 

  - รายได ้(B15) = ราคาขาย/หน่วย x ประมาณการหน่วยขายต่อเดือน  

     สูตร =$B$5*B14 

  - ต้นทุนคงท่ี (B16) = ต้นทุนคงท่ี    

     สูตร =$B$10 

  - ต้นทุนผันแปรได้รวม (B17) = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  x ประมาณการหน่วยขายต่อเดือน  

     สูตร =$F$10*B14 

  - ก าไรสุทธิ (B18) = รายได้ – ต้นทุนคงท่ี - ต้นทุนผันแปรรวม  

     สูตร =B15-B16-B17 
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ภาพที่ 5.12 สูตรจากการวิเคราะห์ก าไรสุทธิรายเดือน 

5.3 การวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวโน้ม (Trend analysis) 
 การวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวโน้ม หรือเรียกอีกอย่างว่า การวิเคราะห์งบการเงินตามแนว เป็น
การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบก าไรขาดทุนโดยเปรียบเทียบระหว่างปี โดยจะใช้ปีแรกใน
งบก าไรขาดทุนเป็นฐานในการค านวณเพ่ือการเปรียบเทียบกับปีอ่ืนๆ ว่าปีที่เหลือนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปีฐานมากน้อยเพียงใด 

 วิธีการค านวณ ให้เลือกปีแรกเป็นปีฐาน และก าหนดให้ปีฐานมีค่าเท่ากับ 100  โดยใช้สูตรค านวณ
ต่อไปนี้     =  ค่าปีปัจจุบัน

ค่าปีฐาน
× 100 

 จากตัวอย่างภาพที่ 5.13 งบก าไรขาดทุนย้อนหลัง 4 ปี ก าหนดให้ใช้ปี 2557 เป็นปีฐาน สูตรค านวณ 
จะเป็นดังต่อไปนี้     =  ค่าปีปัจจุบัน

ค่าป ี2557 × 100 

  ตัวอย่างการค านวณ รายได้จากการขายปี 2557 คือ 5,000,000 บาท เมื่อน าไปแทนค่าในสูตร 
จะได้วิธีการค านวณ และผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ 

  ปี 2557 =  5,000,000  x 100 =100 

      5,000,000 
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  ปี 2558 =  5,400,000  x 100 =108 

      5,000,000 

  ปี 2559 =  6,000,000  x 100 =120 

      5,000,000 

  ปี 2560 =  4,900,000  x 100 =98 

      5,000,000 

 
ภาพที่ 5.13 งบก าไรขาดทุนย้อนหลัง 4 ปี 

 จากผลการค านวณปีที่ได้ 100 หมายถึงมีผลการด าเนินงานเท่ากับปีฐาน ปีที่ได้มากกว่า 100 
หมายถึงมีผลการด าเนินงานสูงกว่าหรือเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน และปีที่ได้ต่ ากว่า 100 หมายถึงมีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าหรือลดลงจากปีฐาน จึงสามารถสรุปได้ว่า จากปี 2557 เป็นต้นมารายได้ของกิจการมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่ลดลงในปี 2560 

 จากภาพที่ 5.14 ตารางการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนแบบแนวโน้ม แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ทราบวิธีการ
อ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์จะต้องสร้างสูตรในแต่ละเซลล์ถึง 44 เซลล์ ทั้งที่เป็นสูตรค านวณเดียวกัน ดังนั้น
การใช้วิธีการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และผสมในการสร้างสูตรจะช่วยให้สร้างสูตรค านวณได้ถูกต้องและ
รวดเร็ว 
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ภาพที่ 5.14 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนแบบแนวโน้ม 

 ขั้นตอนการน าการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และผสมมาใช้ในการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนแบบ
แนวโน้มมีดังต่อไปนี้ 

1) จากไฟล์ ch5f4.xlsx  เลือกแผ่นงานชื่อ “งบก าไรขาดทุน” ในตาราง “การวิเคราะห์งบก าไร
ขาดทุนแบบแนวโน้ม” 

2) สร้างสูตรค านวณในเซลล์ L5 เพียงเซลล์เดียวแล้วคัดลอกไปยังเซลล์อ่ืนๆ ในตาราง 

  สูตรเซลล์ L5 =D5/$D5*100         

 จากสูตรข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีเพียงเซลล์ D5 ที่เป็นตัวหารเพียงเซลล์เดียวที่มีการยึดเซลล์ เนื่องจาก 
เซลล์ D5 ที่เป็นตัวตั้งจะต้องเคลื่อนที่จากปี 2557 ไปยังคอลัมน์ ปี 2558 หรือ คอลัมน์ E  ไปคอลัมน์ปี 
2559 และไปคอลัมน์ปี 2560 ตามล าดับการคัดลอก ส่วนแถวนั้น จะต้องเคลื่อนที่ลงไปยังแถวถัดไปเพ่ือ
วิเคราะห์รายการในแถวอ่ืน ๆ ตามล าดับเช่นกัน ท าให้เซลล์ D5 ที่เป็นตัวตั้งไม่จ าเป็นต้องยึดเซลล์ทั้ง
คอลัมน์และแถว  

 ในส่วนของเซลล์ D5 ที่เป็นตัวหาร ต้องคงอยู่ในปี 2557 เนื่องจากเป็นปีฐาน ดังนั้นจึงไม่ควรมีการ
เคลื่อนที่ของเซลล์ในสูตรเมื่อมีการคัดลอก แต่ในขณะเดียวกันแถวยังควรต้องเคลื่อนที่ลงไปยังรายการใน
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แถวอ่ืนได้ ดังนั้นเซลล์ D5 ที่เป็นตัวหาร จึงจ าเป็นต้องยึดเซลล์เฉพาะคอลัมน์แต่ไม่ยึดแถว แล้วจึงคัดลอก 
ดังภาพที่ 5.15 ซึ่งการยึดเซลล์ที่ต่างไปจากนี้จะท าให้ผลการค านวณผิดพลาดได้ 

 
ภาพที่ 5.15 สูตรค านวณการวิเคราะห์งบการเงินแบบแนวโน้ม 

5.4 การวิเคราะห์งบการเงินแบบย่อส่วน (Common-size Analysis) 
การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนแบบย่อส่วน หรือเรียกอีกอย่างว่า การวิเคราะห์งบการเงินตาม

แนวตั้ง เป็นการหาอัตราส่วนของแต่ละรายการในปีนั้นโดยเปรียบเทียบกับรายได้รวมในปีเดียวกัน เพ่ือดู
ว่าแต่ละรายการคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไรของรายได้รวม สามารถสรุปเป็นวิธีการค านวณได้ ดังนี้ =  ค่าของรายการในปีนั้นๆ

ค่ารวมรายได้ของปีนั้น
 

จากตัวอย่างในภาพที่ 5.13 การวิเคราะหใ์ช้ “รวมรายได”้ เป็นฐานในการค านวณ โดยก าหนดให้
รวมรายได้มีค่าเท่ากับ 100%  โดยมีตัวอย่างการใช้สูตรค านวณวิเคราะห์รายได้จากการขายแต่ละปี ดังนี้ 

รายได้จากการขาย ปี2557 =  รายได้จากการขาย ปี2557 

               รวมรายได้ ปี 2557 

      =   5,000,000  =  0.74  (ใช้การจัดรูปแบบเซลล์เป็น %) 
           6,800,000 

รายได้จากการขาย ปี2558 =  รายได้จากการขาย ปี2558 

               รวมรายได้ ปี 2558 
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      =   5,400,000  =  0.78  (ใช้การจัดรูปแบบเซลล์เป็น %) 
           6,900,000 

รายได้จากการขาย ปี2559 =  รายได้จากการขาย ปี2559 

               รวมรายได้ ปี 2559 

      =   6,000,000  =  0.82  (ใช้การจัดรูปแบบเซลล์เป็น %) 
           7,310,000 

รายได้จากการขาย ปี2560 =  รายได้จากการขาย ปี2560 

               รวมรายได้ ปี 2560 

      =   4,900,000  =  0.82  (ใช้การจัดรูปแบบเซลล์เป็น %) 
           5,950,000 

 

 
ภาพที่ 5.16 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนแบบย่อส่วน 

 

 เมื่อวิเคราะห์ทั้งตารางแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 5.16 การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้สามารถ
เปรียบเทียบสัดส่วนแต่ละรายการในงบการเงินว่ามีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี จากตัวอย่างการ
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วิเคราะห์สัดส่วนรายได้จากการขายของทั้ง 4 ปี พบว่า ถึงแม้จ านวนเงินรายได้จากการขายในปี 2560 จะ
มีจ านวนเงินน้อยที่สุดในทั้ง 4 ปี แต่สัดส่วนของรายได้จากการขายในปี 2560 นั้น สูงที่สุดในทั้ง 4 ปี และ
มีสัดส่วนเท่ากับปี 2559 ที่มีจ านวนเงินสูงกว่า คิดเป็น 82% 

 เมื่อดูผลการวิเคราะห์เพ่ิมเติมจาก ภาพที่ 5.16  พบว่าสัดส่วนก าไรส าหรับงวดในปี 2560 สูงที่สุดใน
ทั้ง 4 ปี คิดเป็น 29% ทั้งที่เมื่อดูผลการวิเคราะห์แบบแนวโน้ม ก าไรส าหรับงวดแสดงถึงแนวโน้มที่ลดลง 
จากปีฐานด้วยค่าที่ต่ ากว่า 100 แต่กลับมีสัดส่วนก าไรสูงกว่าปีอ่ืน ๆ เนื่องจากต้นทุนขายมีสัดส่วนลดลง
เมื่อเทียบกับปีอ่ืน จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์งบการเงินนั้นควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายผสมกัน
เพ่ือให้เห็นสถานะทางการเงินของกิจการชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ Excel อ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ 

 จากวิธีการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถน ามาฝึกปฏิบัติในแผ่นงานเดิม ได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1) จากไฟล์ ch5f4.xlsx  เลือกแผ่นงานชื่อ “งบก าไรขาดทุน”  ตาราง “การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน

แบบย่อส่วน” 

2)  สร้างสูตรค านวณในเซลล์ L25 เพียงเซลล์เดียวแล้วคัดลอกไปยังเซลล์อ่ืนๆ ในตาราง 

  สูตรเซลล์ L25 = =D8/D$8         

 
ภาพที่ 5.17 สูตรการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนแบบย่อส่วน 
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5.5 สรุป 

 การสร้างแบบจ าลองใน Excel นั้น บางแบบจ าลองมีการใช้สูตรค านวณเดียวกันซ้ าๆ ในหลาย ๆ 
เซลล์ เช่น การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบที่มีการใช้ค่าในปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐานเพ่ือหาแนวโน้มของผล
การด าเนินงาน หรือ การวิเคราะห์งบการเงินแบบย่อส่วนที่ใช้ยอดขายเป็นตัวหารของทุกค่ าในแต่ละปีใน
งบการเงิน ดังนั้น การคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อ่ืนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือช่วยให้การสร้างแบบจ าลองสะดวก 
รวดเร็วและถูกต้อง เมื่อต้องมีการคัดลอกสูตร สิ่งแรกที่ควรค านึงถึงคือสูตรนั้นจะมีการเคลื่อนที่ของเซลล์ที่
ใช้ในการอ้างอิงในสูตรค านวณหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการให้เซลล์ที่อ้างอิงเคลื่อนที่ จะต้องน าการอ้างอิงเซลล์
แบบสัมพัทธ์ แบบสัมบูรณ์ และแบบผสม มาประยุกต์ใช้ร่วมในการสร้างสูตรค านวณ หรืออีกนัยนึง คือการ
ใช้เครื่องหมาย $ เพ่ือยึดคอลัมน์หรือแถวไม่ให้เคลื่อนที่ตามเซลล์ที่คัดลอก โดยการใช้ปุ่มฟังก์ชัน F4 เช่น 
เมื่อกดปุ่ม F4 สองครั้ง การอ้างอิงเซลล์จะกลายเป็น =A$1 หมายถึง การยึดให้เซลล์ที่อ้างอิงอยู่ที่แถว 1 
เท่านั้น แต่อนุญาตให้เคลื่อนที่ไปยังคอลัมน์อ่ืน ๆ ได้ การใช้การอ้างอิงเซลล์เช่นนี้จะช่วยให้ไม่ต้องสร้าง
สูตรเดิมซ้ า ช่วยประหยัดเวลา และท าให้สูตรในแบบจ าลองมีความคงที่อีกด้วย  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

ตอนที่ 1 จงเติมผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการยึดเซลล์ลงในภาพ 

 

ตอนที่ 2 ฝึกปฏิบัติการค านวณผลการเรียนโดยใช้การอ้างอิงเซลล์ 

 
1. จากไฟล์ ch5f4.xlsx  เลือกแผ่นงานชื่อ “คะแนน” 

2. สร้างสูตรค านวณในแถว 3 โดยต้องสามารถคัดลอกไปทั้งตารางได้ 

-  คะแนนรวม (D3) = คะแนนกลางภาค (B3) + คะแนนปลายภาค (C3) สูตร………………………………………... 

-  % = คะแนนรวม (D3) ÷ คะแนนเต็ม (D2) สูตร…………………………………………………………………….. 
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หมายเหตุ ใช้วิธีจัดรูปแบบเซลล์เพ่ือให้แสดงผลเป็น % 

ตอนที่ 3 ฝึกปฏิบัติการสร้างตารางสูตรคูณโดยการอ้างอิงเซลล ์

1. จากไฟล์ ch5f4.xlsx  เลือกแผ่นงานชื่อ “สูตรคูณ” 

2. สร้างตารางสูตรคูณขนาด 20x20 ตามภาพ 

 
 

3. ให้สร้างสูตรในเซลล์ B3 และใช้วิธีการกดปุ่ม F4 ก าหนดการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ เพ่ือ
สามารถคัดลอกสูตรไปท้ังตารางได้  เขียนสูตรลงในช่องว่างที่เว้นไว้ 
B3: =            
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 ตอนที่ 4 ฝึกปฏิบัติการสร้างตารางมูลค่าของเงินในอนาคตด้วยการอ้างอิงเซลล์ 
ดอกเบี้ยทบต้น หรือ มูลค่าของเงินในอนาคต หรือ Future value หมายถึง เงินจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

ตามกาลเวลา โดยดอกเบี้ยของเงินลงทุนที่ได้รับจะถูกน าไปรวมกับเงินต้นและลงทุนในงวดถัดไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดย มูลค่าของเงินในอนาคตมีวิธีการค านวณจาก จ านวนงวดที่ลงทุน (n) และอัตราดอกเบี้ยต่อ
งวด (k%) โดยในแบบฝึกหัดนี้จะฝึกการสร้างตารางแสดงค่าของเงินในอนาคตถ้าเงินต้นเท่ากับ 1 ดอลล่าห์ 

สูตร FV = เงินต้น 1 ดอลล่าห์ x ( 1 + k%)n 

 
4. จากไฟล์ ch5f4.xlsx   เลือกแผ่นงานชื่อ “FV” 

5. สร้างสูตรค านวณในเซลล์ B5 โดยต้องสามารถคัดลอกไปทั้งตารางได้ เขียนสูตรลงในช่องว่างที่เว้นไว้ 

สูตร            

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน Microsoft Excel 

ในงานธุรกิจ 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของส่วนที่ 3 

 เพ่ือให้เข้าใจและฝึกฝนทักษะการใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น 

 เพ่ือให้เข้าใจและฝึกฝนทักษะการใช้ฟังก์ชันเพ่ือตรวจสอบเงื่อนไข 

 เพ่ือให้เข้าใจและฝึกฝนทักษะการใช้ฟังก์ชันค้นหาข้อมูล 

 เพ่ือให้เข้าใจและฝึกฝนทักษะการใช้ฟังก์ชันทางการเงิน 

 

ตัวอย่างการประยุกต์ในงานธุรกิจ 

 การบริหารสินค้าคงเหลือ 

 การท าใบเสร็จรับเงิน 

 การประเมินมูลค่าของเงินตามเวลา 
 การประเมินโครงการลงทุน 

 

เนื้อหาในส่วนที่ 3 

บทที่ 6 การใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพ่ือสรุปข้อมูลทางธุรกิจ 

บทที่ 7 การใช้ฟังก์ชัน IF เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

บทที่ 8 การใช้ฟังก์ชันในการค้นหาเพื่อจัดท าใบเสร็จรับเงิน 

บทที่ 9 การใช้ฟังก์ชันทางการเงิน 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 6 

การใชฟ้ังก์ชันคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพ่ือสรุปข้อมูลทางธุรกิจ 

 

 ฟังก์ชันใน Excel คือสูตรค ำนวณที่มีกำรบันทึกไว้ล่วงหน้ำ ฟังก์ชันจะรับค่ำตัวแปรเข้ำไปท ำกำร
ค ำนวณและส่งค่ำผลลัพธ์กลับออกมำเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณต่อไป Excel ได้จัดท ำฟังก์ชันที่ใช้งำนบ่อยใน
ด้ำนที่หลำกหลำยให้สำมำรถเรียกใช้ได้ง่ำยและรวดเร็ว ในต ำรำเล่มนี้จะครอบคลุมฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์ 
ทำงสถิติ ทำงตรรกะ กำรค้นหำและอ้ำงอิง วันที่และเวลำ และฟังก์ชันทำงกำรเงิน ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้งำน
บ่อยในทำงธุรกิจ และจ ำเป็นต้องทรำบ โดยจะกล่ำวถึงตั้งแต่บทท่ี 7 จนถึงบทที่ 11 ส ำหรับบทนี้จะอธิบำย
เรื่องส่วนประกอบของฟังก์ชัน และกำรใช้ฟังก์ชันคณิตศำสตร์และสถิติเบื้องต้นเพ่ือสรุปข้อมูลทำงธุรกิจ 

 ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหำเพ่ือใช้ในกำรฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch6basicfunction.xlsx  เปิดจำก 
CD หรือสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ได้จำกเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree 

 

6.1 องค์ประกอบของฟังก์ชัน 

 สิ่งแรกที่ต้องเข้ำใจก่อนใช้งำนฟังก์ชัน คือ แต่ละฟังก์ชันจะประกอบด้วย ชื่อฟังก์ชัน และ 
อำร์กิวเมนต์ (Argument) อยู๋ในวงเล็บเสมอ 

 
ภำพที่ 6.1 ตัวอย่ำงฟังก์ชันและองค์ประกอบ 

 จำกภำพตัวอย่ำง ฟังก์ชันนี้ชื่อ RANK.EQ ประกอบด้วย อำร์กิวเมนต์ 3 อย่ำง คือ number, ref และ 
order 

6.1.1 ชื่อฟังก์ชัน (Function names) 
   ชื่อฟังก์ชัน ใช้ในกำรเรียกใช้ฟังก์ชัน แต่ละฟังก์ชันจะมีชื่อไม่ซ้ ำกัน โดยจนถึงเวอร์ชั่น 2013 
โปรแกรม Excel มีฟังก์ชันให้เลือกใช้ทั้งหมด 431 ฟังก์ชัน ในเวอร์ชั่น 2016 มีฟังก์ชันทั้งหมด 467 
ฟังก์ชัน โดยมีบำงฟังก์ชันยกเลิกกำรใช้และเพ่ิมฟังก์ชันใหม่มำ เช่น IFS() MAXIFS() MINIFS()  

   วิธีกำรเรียกใช้สำมำรถพิมพ์ได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งถือเป็นฟังก์ชันเดียวกันไม่
แตกต่ำงกัน เช่น สำมำรถพิมพ์ =RANK.EQ() หรือ =rank.eq() ก็ได้ Excel จะแปลงเป็นอักษรใหญ่ให้เอง
ถ้ำพิมพ์ชื่อฟังก์ชันถูกต้อง  ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้จัดและแสดงล ำดับของค่ำเมื่อเทียบกับข้อมูลทั้งหมด 
เช่น แสดงล ำดับจำกคะแนนสูงสุด 
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   ถ้ำเรียกใช้ หรือ พิมพ์ชื่อฟังก์ชันผิด Excel จะส่งค่ำกลับเป็น Error ว่ำ #NAME? หมำยถึง
เรียกใช้ชื่อที่ Excel ไม่รู้จัก 

   โดยในเมนูสูตร (Formulas) ได้แบ่งฟังก์ชันของ Excel เป็นหมวดหมู่ให้เรียกใช้ ดังนี้ 
- ฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์และตรีโกณมิติ 
- ฟังก์ชันทำงสถิติ 
- ฟังก์ชันทำงตรรกะ 

- ฟังก์ชันกำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 
- ฟังก์ชันวันที่และเวลำ 
- ฟังก์ชันทำงกำรเงิน 

- ฟังก์ชันทำงวิศวกรรม 

- ฟังก์ชันข้อมูล 

- ฟังก์ชันข้อควำม 

- ฟังก์ชันเว็บ 

- ฟังก์ชันฐำนข้อมูล 

- ฟังก์ชันคิวบ์ 
- ฟังก์ชันควำมเข้ำกันได้ 

6.1.2 อาร์กิวเมนต์ (Arguments) 
   อำร์กิวเมนต์ คือตัวแปรที่ใช้รับค่ำเพ่ือส่งไปประมวลผล โดยรับข้อมูลประเภทใหญ่ 3 ประเภท 
คือ ค่ำจำกเซลล์เดียว ค่ำจำกช่วงเซลล์ และค่ำเงื่อนไข  

   จำกตัวอย่ำง ฟังก์ชั่น  RANK.EQ( )   มี  3 อำร์กิว เมนต์  คือ number, ref และ order  
อำร์กิวเมนต์ number ใช้รับค่ำจำกเซลล์เดียว กรณีนี้คือค่ำที่ต้องกำรน ำไปจัดล ำดับ ref ใช้รับค่ำจำกช่วง
ของเซลล์ กรณีนึ้คือช่วงของข้อมูลทั้งหมดที่ค่ำนั้นอยู่ และ order ใช้ตั้งค่ำเงื่อนไขในกำรประมวลผล กรณี
นี้คือวิธีกำรจัดล ำดับ เช่น 0 คือ เรียงจำกมำกไปน้อย 

   สิ่งส ำคัญอีกอย่ำงที่ต้องทรำบคือกำรใส่ค่ำในอำร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้องจะท ำให้ฟังก์ชันส่งค่ำกลับ
เป็น Error เช่น #VALUE แทนที่จะส่งกลับค่ำผลลัพธ์ ดังนั้น สิ่งที่ควรทรำบในกำรใส่ค่ำในอำร์กิวเมนต์มี
ดังนี้ 

 อำร์กิวเมนต์รับค่ำจำกเซลล์เดียว  มักจะใช้ชื่อว่ำ number, text, value หรือ
แล้วแต่ชนิดค่ำของฟังก์ชันนั้น ๆ ถ้ำเลือกมำกกว่ำเซลล์เดียวจะเกิด Error 

 อำร์กิวเมนต์รับค่ำจำกช่วงเซลล์ มักจะใช้ชื่อว่ำ range, array, table, ref 

 อำร์กิวเมนต์รับค่ำเงื่อนไข จะมีชื่อแตกต่ำงกันไปตำมฟังก์ชัน 
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   นอกจำกนี้ สิ่งส ำคัญที่ควรสังเกต คือ อำร์กิวเมนต์ที่มีสัญลักษณ์ วงเล็บสี่เหลี่ยม “[ ]” อยู่ 
หมำยถถึง อำร์กิวเมนต์นั้นไม่จ ำเป็นต้องใส่ค่ำก็ประมวลผลได้ เหตุผลที่อำร์กิวเมนต์ที่มีสัญลักษณ์นี้ ไม่
จ ำเป็นต้องใส่ค่ำเนื่องจำก Excel ได้ก ำหนดค่ำเริ่มต้นของอำร์กิวเมนต์ไว้ล่วงหน้ำแล้ว จำกตัวอย่ำง ฟังก์ชั่น 
RANK.EQ()  มีอำร์กิวเมนต์อยู่ในวงเล็บ 1 อัน คือ [order] อำร์กิวเมนต์นี้มีค่ำเริ่มตน้เป็น 0 ถ้ำละเว้นไม่ใส่
ค่ำในอำร์กิวเมนต์นี้ Excel จะใส่ค่ำ 0 ให้อัตโนมัติ เช่น =RANK.EQ(A1,A1:A10) 

   ในทำงตรงข้ำมกัน หำกไม่มีสัญลักษณ์ [ ] นี้ที่อำร์กิวเมนต์ ถ้ำไม่ใส่ค่ำในอำร์กิวเมนต์ Excel 
จะมีหน้ำต่ำงแจ้งเตือนว่ำใส่อำร์กิวเมนต์น้อยเกินไป ดังภำพที่ 6.2 

 
ภำพที่ 6.2 หน้ำต่ำงแจ้งเตือนกำรใส่อำร์กิวเมนต์ 

   ทั้งนี้ บำงฟังก์ชันใน Excel ไม่มีอำร์กิวเมนต์ เช่น TODAY() ส่งกลับค่ำวันที่ปัจจุบัน  NOW() 
ส่งกลับค่ำวันที่และเวลำปัจจุบัน หรือ RAND() ส่งกลับตัวเลขสุ่มจำก 0 ถึง 1  ซึ่งฟังก์ชันดังกล่ำวเวลำใช้
งำนไม่ต้องใส่ค่ำอำร์กิวเมนต์ แต่ยังต้องคงวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดไว้ 

6.2 วิธีการสร้างฟังก์ชัน 

 Excel สำมำรถสร้ำงฟังก์ชันได้ 2 วิธีหลัก คือ สร้ำงจำกหน้ำต่ำงฟังก์ชัน และสร้ำงจำกกำรพิมพ์ใน
เซลล์โดยตรง 

6.2.1 การสร้างจากหน้าต่างฟังก์ชัน  
   กำรสร้ำงวิธีนี้ เหมำะกับผู้ใช้ที่ไม่คุ้ยเคยกำรใช้ฟังก์ชัน หรือ ไม่ทรำบชื่อฟังก์ชันที่ต้องกำรใช้ 
โดยสำมำรถเรียกใช้ฟังก์ชันได้จำก ปุ่ม fx ในแถบสูตร  

 
    หรอื แถบริบบอนสูตร (Formular ribbon) ตำมภำพที่ 6.3 

 
ภำพที่ 6.3 แถบริบบอนส ำหรับสร้ำงสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน 
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 ถ้ำเรียกใช้จำกแถบสูตร เมื่อเรียกใช้แล้วหน้ำต่ำงฟังก์ชันจะถูกเปิดขึ้นมำให้ผู้ใช้เลือก หรือ ค้นหำ
ฟังก์ชันตำมหมวดหมู่ พร้อมค ำอธิบำยควำมหมำยของฟังก์ชัน และอำร์กิวเมนต์ ตำมภำพที่ 6.4 

 
ภำพที่ 6.4 หน้ำต่ำงแทรกฟังก์ชัน 

   เมื่อเลือกชื่อฟังก์ชันแล้ว Excel จะเปิดหน้ำต่ำงเพ่ือให้กรอกข้อมูลลงในอำร์กิวเมนต์ของ
ฟังก์ชันนั้น ดังภำพที่ 6.5 ซึ่งสำมำรถอ่ำนค ำอธิบำยของแต่ละอำร์กิวเมนต์ได้ ถ้ำเรียกจำกแถบริบบอนสูตร
จะเปิดหน้ำต่ำงนี้ทันท ี

 
ภำพที่ 6.5 หน้ำต่ำงอำร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน 

6.2.2 การสร้างจากการพิมพ์ในเซลล์ 
   ผู้ใช้ที่มีควำมช ำนำญสำมำรถพิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ต้องกำรใช้ได้โดยตรงในเซลล์ โดย Excel จะ
แสดงชื่อฟังก์ชันที่ตรงหรือขึ้นต้นตรงกับตัวอักษรที่พิมพ์ใช้มำให้ผู้ใช้เลือก ตำมภำพที่ 6.6 ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกผู้ใช้ให้ไม่ต้องจ ำชื่อฟังก์ชันทั้งหมด และสะดวกรวดเร็วในกำรพิมพ์ชื่อฟังก์ชัน ตำมภำพที่ 6.6 
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ผู้ใช้สำมำรถเลือกฟังก์ชันได้โดยกำรใช้เม้ำส์ดับเบิ้ลคลิก หรือ กดลูกศรขึ้นลงไปยังชื่อฟังก์ชันที่ต้องกำร 
แล้วกดปุ่มแท็บ (Tab) บนแป้นพิมพ์ 

 
ภำพที่ 6.6 กำรสร้ำงฟังก์ชันจำกกำรพิมพ์ 

   เมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชันแล้ว Excelจะแสดงชื่ออำร์กิวเมนต์ที่ต้องใส่ค่ำ ชื่ออำร์กิวเมนต์ที่เป็น
ตัวหนา คืออำร์กิวเมนต์ที่ก ำลังต้องใส่ค่ำในขณะนั้น ตำมภำพที่ 6.7 คืออำร์กิวเมนต์ ชื่อ number 

 
ภำพที่ 6.7 กำรแสดงอำร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันจำกกำรพิมพ์ 

   ผู้ใช้สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรเรียกใช้ฟังก์ชันได้ตำมควำมถนัด แต่วิธีกำรที่แนะน ำคือกำรเรียกใช้
จำกพิมพ์ในเซลล์ ถ้ำทรำบชื่อฟังก์ชันอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท ำงำนได้รวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้น 

6.3 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นที่ใช้งานบ่อยและวิธีการใช้ 
 ฟังก์ชันใน Excel ที่ใช้งำนบ่อยมักจะใช้ในกำรค ำนวณหำค่ำทำงคณิตศำสตร์ ซึ่ง Excel จัดให้อยู่ใน
กลุ่มฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์ และฟังก์ชันทำงสถิติ เช่น กำรหำผลรวม กำรหำค่ำเฉลี่ย กำรนับ กำรหำ
ค่ำสูงสุด กำรหำค่ำต่ ำสุด  

 ในกำรใช้งำนทำงธุรกิจนั้น กำรหำค่ำทำงคณิตศำสตร์ ตัวอย่ำงเช่นกำรหำผลรวมนั้นมักจะไม่ใช่
ต้องกำรทรำบเพียงแค่ผลรวมของค่ำทั้งหมดเท่ำนั้น แต่มักจะเป็นกำรหำผลรวมเฉพำะกลุ่มหรือตำม
เงื่อนไข เช่น กำรหำผลรวมยอดขำยทั้งหมดที่มีอยู่ในตำรำง อำจจะหำได้โดยใช้ฟังก์ชัน SUM() แต่ในทำง
ธุรกิจอำจจะต้องกำรทรำบยอดขำยเฉพำะภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือยอดขำยเฉพำะสินค้ำที่เป็น
ประเภทหนังสือ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ยอดขำยที่อยู่ในตำรำงมักจะมียอดขำยของสินค้ำหลำยประเภท
ปะปนกันไป กำรใช้ฟังก์ชัน SUM() จะไม่สำมำรถค ำนวณได้ ดังนั้นในหัวข้อนี้จะอธิบำยเกียวกับฟังก์ชันที่
ใช้หำ ผลรวมแบบมีเง่ือนไข ค่ำเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข นับจ ำนวนแบบมีเงื่อนไข ด้วย 
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ภำพที่ 6.8 ตัวอย่ำงข้อมูลสินค้ำ 

 จำกข้อมูลในภำพที่ 6.8 ถ้ำหำผลลัพธ์ของค ำถำมที่ก ำหนดจะพบว่ำบำงค ำถำมมีควำมยุ่งยำกในกำร
ค ำนวณ ให้ทดลองค ำนวณด้วยตนเอง สังเกตวิธีกำรค ำนวณ และเปรียบเทียบค ำตอบ ตำมค ำถำมต่อไปนี้ 

1) จ ำนวนสินค้ำทั้งหมด 10 รำยกำร 

2) จ ำนวนสินค้ำทั้งหมดที่ไม่มียอดคงคลัง 1 รำยกำร 

3) จ ำนวนสินค้ำประเภทเครื่องเขียน 1 รำยกำร 

4) จ ำนวนของสินค้ำที่มีรำคำขำยมำกกว่ำ 100 บำท 5 รำยกำร 

5) ผลรวมจ ำนวนสินค้ำคงเหลือ 660 ชิ้น 

6) ผลรวมจ ำนวนสินค้ำคงเหลือประเภทเครื่องเขียน 500 ชิ้น 

7) ผลรวมจ ำนวนของสินค้ำคงเหลือท่ีมีรำคำขำยมำกกว่ำ 100 บำท 160 ชิ้น 

8) รำคำขำยเฉลี่ยของสินค้ำทั้งหมด  143.50 บำท 

9) รำคำขำยเฉลี่ยของสินค้ำประเภทเครื่องเขียน 27 บำท 

10) รำคำขำยเฉลี่ยของสินค้ำที่มีจ ำนวนคงเหลือมำกกว่ำ 50  55.83 บำท 

11) รำคำขำยสินค้ำที่สูงที่สุด 450 บำท 

12) รำคำต้นทุนสินค้ำท่ีต่ ำที่สุด 10 บำท 
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 จำกค ำถำมข้ำงต้นจะพบว่ำเป็นค ำถำมที่เป็นกำรสรุปข้อมูลที่ใช้บ่อยในทำงธุรกิจ โดยบำงค ำถำมที่มี
เงื่อนไขจะมีกำรค ำนวณที่ยุ่งยำกมำกขึ้น และถ้ำหำกมีข้อมูลจ ำนวนมำกจะท ำให้กำรค ำนวณเพ่ือสรุป
ข้อมูลยำกมำกขึ้นตำมล ำดับ 

 เนื้อหำในบทนี้จะกล่ำวถึงกำรใช้ฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือช่วยค ำนวณกำรสรุปข้อมูลใน
รูปแบบเดียวกับตัวอย่ำงข้ำงต้น ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ง่ำยและใช้งำนบ่อย จ ำนวน 11 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน 
COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF SUM SUMIF AVERAGE AVERAGEIF MAX MIN แ ล ะ 
RANK.EQ 

6.3.1 ชือ่ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และสถิติและอาร์กิวเมนต์ 
   แต่ละฟังก์ชันมีอำร์กิวเมนต์แตกต่ำงกัน กำรเข้ำใจอำร์กิวเมนต์จะช่วยให้ใช้ฟังก์ชันได้รวดเร็ว
และถูกต้อง ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

COUNT(value1, [value2],...)  
นับจ ำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข ถ้ำใช้ฟังก์ชันนี้ในคอลัมน์ที่เป็นตัวอักษรจะส่งกลับค่ำเป็นศูนย์ 
 Value1, [Value2],... คืออำร์กิวเมนต์ 1 ถึง 30 ที่ต้องกำรหำนับ สำมำรถเป็นได้ทั้งเซลล์

เดียวหรือช่วงของเซลล์ก็ได้ ค่ำท่ีใส่ในอำร์กิวเมนต์นี้ต้องเป็นรูปแบบตัวเลขเท่ำนั้น 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =COUNT(A1:A5), =COUNT(A1:A5, C8:C15, D10:D20) 

จำกตัวอย่ำง  ถ้ำต้องกำรนับจ ำนวนสินค้ำทั้งหมด (นับจำกคอลัมน์ตัวเลข)  

     =COUNT(D2:D11)  หรือตำมภำพที่ 6.9 

 
ภำพที่ 6.9 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน COUNT 

 

COUNTA(value1, [value2],...)  
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นับจ ำนวนเซลล์ในช่วงที่ไม่ว่ำง ใช้นับค่ำได้ทุกรูปแบบ 

 Value1, [Value2],... คืออำร์กิวเมนต์ 1 ถึง 30 ที่ต้องกำรหำนับ สำมำรถเป็นได้ทั้งเซลล์
เดียวหรือช่วงของเซลล์ก็ได้  

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =COUNTA(A1:A5), =COUNTA(A1:A5, C8:C15, D10:D20) 

จำกตัวอย่ำง  ถ้ำต้องกำรนับจ ำนวนสินค้ำทั้งหมด (นับจำกคอลัมน์ที่มีตัวอักษร)  

     =COUNTA(B2:B11)  หรือตำมภำพที่ 6.10 

 
ภำพที่ 6.10 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน COUNTA 

COUNTBLANK (value1, [value2],...)  
นับจ ำนวนเซลล์ในช่วงที่ว่ำง หมำยถึงเซลล์ที่ไม่มีกำรกรอกข้อมูลใดๆ  
 Value1, [Value2],... คืออำร์กิวเมนต์ 1 ถึง 30 ที่ต้องกำรหำนับ สำมำรถเป็นได้ทั้งเซลล์

เดียวหรือช่วงของเซลล์ก็ได้  
 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =COUNTBLANK(A1:A5),  

   =COUNTBLANK(A1:A5, C8:C15, D10:D20) 

จำกตัวอย่ำง  ถ้ำต้องกำรนับจ ำนวนสินค้ำทั้งหมดที่ไม่มียอดคงคลัง  

     =COUNTBLANK(F2:F11) หรือตำมภำพที่ 6.11 
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ภำพที่ 6.11 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน COUNTBLANK 

COUNTIF(range, criteria) 
นับจ ำนวนเซลล์ภำยในช่วงที่ตรงตำมเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งที่ระบ ุใช้นับค่ำได้ทุกรูปแบบ  

 range   คือ เซลล์ตั้งแต่หนึ่งเซลล์ขึ้นไปที่ต้องกำรนับ ส่วนใหญ่เป็นช่วงของเซลล์ รวมถึง
จ ำนวนหรือชื่อ อำร์เรย์ หรือกำรอ้ำงอิงที่มีตัวเลข ค่ำว่ำงหรือค่ำข้อควำมจะถูกละเว้น 

 criteria  คือ เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ กำรอ้ำงอิงเซลล์ 1 เซลล์ หรือสตริงข้อควำม
ที่เงื่อนไขในกำรนับ เช่น 32, ">32", B4, "แอปเปิ้ล" หรือ "32"  สำมำรถใช้อักขระตัวแทน 
เช่น  เครื่องหมำยค ำถำม (?) แทนอักขระหนึ่งตัว และเครื่องหมำยดอกจัน (*) แทนอักขระ
หลำยตัว  ในเกณฑ์ได้ 
ถ้ำเกณฑ์เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต้องอยู่ในเครื่องหมำยอัญประกำศ ("") ถ้ำเกณฑ์เป็น
ตัวเลขหรือชื่อเซลล์ ไม่จ ำเป็นต้องมีเครื่องหมำยอัญประกำศ 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =COUNTIF(A1:A20,100) นับเฉพำะค่ำท่ีเท่ำกับ 100 

   =COUNTIF(A1:A20,”>100”) นับเฉพำะคำ่ที่มำกกว่ำ 100 

   =COUNTIF(A1:A20,B1) นับเฉพำะค่ำท่ีเหมือนค่ำในเซลล์ B1 

   =COUNTIF(A1:A20,”นักศึกษำ”) นับเฉพำะค ำว่ำ นักศึกษำ 
   =COUNTIF(A1:A20,”*ก*”) นับเฉพำะค ำท่ีม“ีก”ในข้อควำม 

จำกตัวอย่ำง   ถ้ำต้องกำรหำจ ำนวนสินค้ำคงเหลือประเภทหนังสือ  

  =COUNTIF(C2:C11,"หนังสือ") 

 ถ้ำต้องกำรหำจ ำนวนของสินค้ำคงเหลือที่มีรำคำขำยมำกกว่ำ 100 บำท  

  =COUNTIF(E2:E11,">100") หรือตำมภำพที่ 6.12 
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ภำพที่ 6.12 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน COUNTIF 

  ข้อควรระวังในกำรใช้ฟังก์ชัน: ช่วงเซลล์ในอำร์กิวเมนต์ range ต้องเป็นช่วงเซลล์ที่มีค่ำตรงกับ
ในอำร์กิวเมนต์ criteria ไม่เช่นนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น 0 

SUM (number1,number2, ...) 
บวกหำผลรวมของจ ำนวนทั้งหมดในช่วงของเซลล์  

 Number1, number2,... คืออำร์กิวเมนต์ 1 ถึง 30 ที่ต้องกำรหำผลรวม สำมำรถเป็นได้ทั้ง
เซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ก็ได้ ค่ำท่ีใส่ในอำร์กิวเมนต์นี้ต้องเป็นรูปแบบตัวเลขเท่ำนั้น 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =SUM(A1:A5), =SUM(A1:A5, C8:C15, D10:D20) 

จำกตัวอย่ำง  ถ้ำต้องกำรหำจ ำนวนสินค้ำคงเหลือทั้งหมด  

     =SUM(F2:F11)  หรือตำมภำพที่ 6.13 

 
ภำพที่ 6.13 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน SUM 
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SUMIF(range, criteria, [sum_range]) 
เพ่ือหำผลรวมของค่ำต่ำงๆ ในช่วงซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ระบุ ตัวอย่ำงเช่น สมมติว่ำในคอลัมน์หนึ่ง

ที่ มีตั ว เลขต่ำงๆ เช่น ต้องกำรหำผลรวมเฉพำะค่ำที่ มำกกว่ ำ  5 สำมำรถใช้สูตรดั งต่ อ ไปนี้  
=SUMIF(A1:A20,">5") ในตัวอย่ำงนี้ เกณฑ์นี้ถูกน ำไปใช้กับค่ำที่เท่ำกันที่ก ำลังหำผลรวม นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถน ำเกณฑ์นี้ไปใช้กับช่วงหนึ่ง แล้วหำผลรวมของค่ำที่ตรงกันในช่วงอ่ืนได้ถ้ำต้องกำร ตัวอย่ำงเช่น 
สูตร =SUMIF(A1:A20, "ปกติ", C1:C20) หำผลรวมเฉพำะค่ำในช่วง C1:C20 เฉพำะเซลล์ที่ตรงกันในช่วง 
A1:A20 ทีม่ีค่ำเท่ำกับ "ปกติ"  

 range    คือ ช่วงของเซลล์ที่ต้องกำรให้ประเมินตำมเกณฑ์ เซลล์ในแต่ละช่วงต้องเป็นตัวเลขหรือ
ชื่ออำเรย์ หรือกำรอ้ำงอิงซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ค่ำว่ำงและข้อควำมจะถูกละเว้น 

 criteria  คือ เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ กำรอ้ำงอิงเซลล์ 1 เซลล์ หรือสตริงข้อควำมที่
เงื่อนไขในกำรนับ เช่น 32, ">32", B4, "แอปเปิ้ล" หรือ "32"  สำมำรถใช้อักขระตัวแทน เช่น  
เครื่องหมำยค ำถำม (?) แทนอักขระหนึ่งตัว และเครื่องหมำยดอกจัน (*) แทนอักขระหลำยตัว  ใน
เกณฑ์ได้ 
ถ้ำเกณฑ์เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต้องอยู่ในเครื่องหมำยอัญประกำศ ("") ถ้ำเกณฑ์เป็นตัวเลข
หรือชื่อเซลล์ ไม่จ ำเป็นต้องมีเครื่องหมำยอัญประกำศ 

 sum_range    คือ เซลล์จริงที่จะใช้หำค่ำผลรวม ถ้ำเป็นเซลล์อ่ืนที่นอกเหนือจำกเซลล์ที่ระบุไว้
ในอำร์กิวเมนต์ range ถ้ำอำร์กิวเมนต์ sum_range ถูกละไว้ Excel จะใช้ช่วงเซลล์ ที่ถูกระบุใน
อำร์กิวเมนต์ range มำหำผลรวมแทน 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน   =SUMIF(A1:A20,100) หำผลรวมจำก A1:A20 ที่มีค่ำเท่ำกับ 100 

    =SUMIF(A1:A20,”>100”,B1:B20) หำผลรวมจำก B1:B20 เฉพำะ
เซลล์ที่ตรงกับช่วงเซลล์ A1:A20 ค่ำท่ีมำกกว่ำ 100 

    =SUMIF(A1:A20,C1,B1:B20) หำผลรวมจำก B1:B20 เฉพำะเซลล์ที่
ตรงกับช่วงเซลล์ A1:A20 เฉพำะค่ำท่ีเหมือนค่ำในเซลล์ C1 

    =SUMIF(A1:A20,”นักศึกษำ” ,B1:B20) หำผลรวมจำก B1:B20 
เฉพำะเซลล์ที่ตรงกับช่วงเซลล์ A1:A20 เฉพำะค ำว่ำ นักศึกษำ 

    =SUMIF(A1:A20,”*ก*”,B1:B20) หำผลรวมจำก B1:B20 เฉพำะ
เซลล์ที่ตรงกับช่วงเซลล์ A1:A20 เฉพำะค ำท่ีม“ีก”ในข้อควำม 

 จำกตัวอย่ำง  ถ้ำต้องกำรหำผลรวมของสินค้ำประเภทหนังสือ  

     =SUMIF(C2:C11,"หนังสือ",F2:F11) 

    ถ้ำต้องกำรหำผลรวมของสินค้ำคงเหลือท่ีมีรำคำขำยมำกกว่ำ 100 บำท  
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     =SUMIF(E2:E11,">100",F2:F11)  หรือตำมภำพที่ 6.14 

 
ภำพที่ 6.14 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน SUMIF 

AVERAGE(number1, [number2],...) 
หำค่ำเฉลี่ย (ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต) ของอำร์กิวเมนต์  
 Number1, number2,... คืออำร์กิวเมนต์ 1 ถึง 30 ที่ต้องกำรหำผลค่ำเฉลี่ย สำมำรถเป็นได้

ทั้งเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ก็ได้ ค่ำท่ีใส่ในอำร์กิวเมนต์นี้ต้องเป็นรูปแบบตัวเลขเท่ำนั้น 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =AVERAGE(A1:A5), =AVERAGE(A1:A5, C8:C15, D10:D20) 

จำกตัวอย่ำง ถ้ำต้องกำรหำรำคำขำยเฉลี่ยของสินค้ำทั้งหมด  

     =AVERAGE(E2:E11) หรือตำมภำพที่ 6.15 

 
ภำพที่ 6.15 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน AVERAGE 
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AVERAGEIF(range,criteria,average_range) 
หำค่ำเฉลี่ย (ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ท่ีให้  

 Range    ช่วงของเซลล์ที่ต้องกำรให้ประเมินตำมเกณฑ์ เซลล์ในแต่ละช่วงต้องเป็นตัวเลข
หรือชื่ออำเรย์ หรือกำรอ้ำงอิงซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ค่ำว่ำงและข้อควำมจะถูกละเว้น 

 criteria  คือ เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ กำรอ้ำงอิงเซลล์ 1 เซลล์ หรือสตริงข้อควำม
ที่เงื่อนไขในกำรนับ เช่น 32, ">32", B4, "แอปเปิ้ล" หรือ "32"  สำมำรถใช้อักขระตัวแทน 
เช่น  เครื่องหมำยค ำถำม (?) แทนอักขระหนึ่งตัว และเครื่องหมำยดอกจัน (*) แทนอักขระ
หลำยตัว  ในเกณฑ์ได้ 
ถ้ำเกณฑ์เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต้องอยู่ในเครื่องหมำยอัญประกำศ ("") ถ้ำเกณฑ์เป็น
ตัวเลขหรือชื่อเซลล์ ไม่จ ำเป็นต้องมีเครื่องหมำยอัญประกำศ 

 average_range    เซลล์จริงที่จะใช้หำค่ำเฉลี่ย ถ้ำเป็นเซลล์อ่ืนทีน่อกเหนือจำกเซลล์ที่ระบุ
ไว้ในอำร์กิวเมนต์ range ถ้ำอำร์กิวเมนต์ average_range ถูกละไว้ Excel จะใช้ช่วงเซลล์ ที่
ถูกระบุในอำร์กิวเมนต์ range มำหำค่ำเฉลี่ยแทน 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =AVERAGEIF(A1:A20,100) หำค่ำเฉลี่ยจำก A1:A20 ที่มีค่ำเท่ำกับ 100 

    =AVERAGEIF(A1:A20,”>100”,B1:B20) หำค่ำเฉลี่ยจำก B1:B20 
เฉพำะเซลล์ที่ตรงกับช่วงเซลล์ A1:A20 ค่ำท่ีมำกกว่ำ 100 

    =AVERAGEIF(A1:A20,C1,B1:B20) หำค่ำเฉลี่ยจำก B1:B20 เฉพำะ
เซลล์ที่ตรงกับช่วงเซลล์ A1:A20 เฉพำะค่ำท่ีเหมือนค่ำในเซลล์ C1 

    =AVERAGEIF(A1:A20,”นักศึกษำ”,B1:B20) หำค่ำเฉลี่ยจำก B1:B20 
เฉพำะเซลล์ที่ตรงกับช่วงเซลล์ A1:A20 เฉพำะค ำว่ำ นักศึกษำ 

    =AVERAGEIF(A1:A20,”*ก*” ,B1:B20) หำค่ำเฉลี่ยจำก B1:B20 
เฉพำะเซลล์ที่ตรงกับช่วงเซลล์ A1:A20 เฉพำะค ำท่ีมี“ก”ในข้อควำม 

 จำกตัวอย่ำง ถ้ำต้องกำรหำรำคำขำยเฉลี่ยของสินค้ำประเภทหนังสือ  

      =AVERAGEIF(C2:C11,"หนังสือ",E2:E11) 

     ถ้ำต้องกำรหำรำคำขำยเฉลี่ยของสินค้ำที่มีจ ำนวนคงเหลือมำกกว่ำ 50  

      =AVERAGEIF(F2:F11,">50",E2:E11) หรือตำมภำพที่ 6.16 
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ภำพที่ 6.16 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน AVERAGEIF 

MAX (number1,number2,...) 
หำค่ำมำกสุดจำกในชุดของค่ำที่ระบุ  

 Number1, number2, ...     คือตัวเลข 1 ถึง 255 หรือชื่อ อำร์เรย์ หรือกำรอ้ำงอิงที่มี
ตัวเลข สำมำรถเป็นได้ทั้งเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ก็ได้ ค่ำที่ใส่ในอำร์กิวเมนต์นี้ต้องเป็น
รูปแบบตัวเลขเท่ำนั้น 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =MAX(A1:A5), =MAX(A1:A5,C8:C15,D10:D20) 

  จำกตัวอย่ำง  ถ้ำต้องกำรหำรำคำสินค้ำที่สูงที่สุด  

      =MAX(E2:E11)  หรือตำมภำพที่ 6.17 

 
ภำพที่ 6.17 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน MAX 
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MIN (number1,number2,...)  

หำค่ำน้อยสุดจำกในชุดของค่ำที่ระบุ  

 Number1, number2, ...     คือตัวเลข 1 ถึง 255 หรือชื่อ อำร์เรย์ หรือกำรอ้ำงอิงที่มี
ตัวเลข สำมำรถเป็นได้ทั้งเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ก็ได้ ค่ำที่ใส่ในอำร์กิวเมนต์นี้ต้องเป็น
รูปแบบตัวเลขเท่ำนั้น 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =MIN(A1:A5), =MIN(A1:A5,C8:C15,D10:D20) 

จำกตัวอย่ำง ถ้ำตัองกำรหำรำคำต้นทุนสินค้ำที่ต่ ำที่สุด  

     =MIN(D2:D11)  หรือตำมภำพที่ 6.18 

 
ภำพที่ 6.18 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน MIN 

RANK.EQ(number,ref,[order])  หรือ RANK(number,ref,[order]) 
หำค่ำล ำดับที่ของตัวเลขซึ่งอยู่ในรำยกำรตัวเลข 

 Number     คือตัวเลขที่มีล ำดับที่ต้องกำรค้นหำ เป็นค่ำหนึ่งค่ำหรือเซลล์หนึ่งเซลล์ 
 Ref     คือ ช่วงเซลล์ หรืออำร์เรย์ หรือกำรอ้ำงอิงถึงรำยกำรตัวเลข ค่ำที่ไม่ใช่ตัวเลขใน ref 

จะถูกละเว้น 

 Order  คือ ตัวเลขเงื่อนไขที่ระบุว่ำจะจัดล ำดับตัวเลขอย่ำงไร 

  ถ้ำ order เป็น 0 (ศูนย์) หรือละเว้น ถือว่ำเรียงจำกมำกไปหำน้อย  
  ถ้ำ order เท่ำกับค่ำอ่ืนที่ไม่ใช่ 0 ถือว่ำเรียงจำกน้อยไปหำมำก 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน =RANK.EQ(A1,$A$1:$A$20,0) หำค่ำล ำดับที่ของค่ำในเซลล์ A1 

จำกช่วง $A$1:$A$20 โดยเรียงจำกมำกไปน้อย คือค่ำท่ีมำกที่สุดจะได้ผลลัพธ์เป็น 1 

จำกตัวอย่ำง ถ้ำต้องกำรล ำดับสินค้ำตำมรำคำจำกสูงที่สุดไปต่ ำที่สุด  
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     =RANK.EQ(E2,$E$2:$E$11,0)  หรือตำมภำพที่ 6.19 

 
ภำพที่ 6.19 หน้ำต่ำงฟังก์ชัน RANK.EQ 

ปรับปรุงจำก: http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/CH010064502.aspx?CTT=97 

 

6.3.2 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 

1) เปิดไฟล์ชื่อ ch6basicfunction.xlsx แผ่นงำนชื่อ “ข้อมูลสินค้ำ” 

 
ภำพที่ 6.20 แผ่นงำน “ข้อมูลสินค้ำ” 

2) สร้ำงสูตรค ำนวณตำมค ำอธิบำยก่อนหน้ำ โดยใช้ฟังก์ชันคณิตศำสตร์และสถิติ 
3) เปรียบเทียบค ำตอบที่ค ำนวณด้วยมือและค ำตอบที่ค ำนวณด้วยฟังก์ชันใน Excel และเวลำที่ใช้ใน

กำรค ำนวณ 
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ภำพที่ 6.21 ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชันคณิศำสตร์และสถิติเบื้องต้น 

6.4 สรุป 

 หนึ่งในจุดเด่นที่ท ำให้ Excel ได้รับควำมนิยมคือควำมสำมำรถในกำรท ำงำนกับข้อมูลจ ำนวนมำกโดย
ใช้ฟังก์ชันที่ก ำหนดมำล่วงหน้ำโดยไมโครซอฟท์ ในบทนี้ได้กล่ำวถึงวิธีกำรเรียกใช้ฟังก์ชัน องค์ประกอบ
ชองฟังก์ชัน และกำรท ำควำมเข้ำใจอำร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันใน Excel โดยฟังก์ชันที่อธิบำยในบทนี้ เป็น
ฟังก์ชันพ้ืนฐำนที่ใช้บ่อยและจ ำเป็นต้องรู้ ประกอบด้วย 11 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน COUNT ส ำหรับนับ
จ ำนวนที่เป็นตัวเลข COUNTA ส ำหรับนับจ ำนวนทุกรูปแบบ COUNTBLANK  ส ำหรับนับเซลล์ว่ำง
COUNTIF ส ำหรับนับเซลล์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด SUM ส ำหรับหำผลรวมตัวเลข SUMIF ส ำหรับหำผลรวม
ตัวเลขตำมเงื่อนไข AVERAGE ส ำหรับหำค่ำเฉลี่ย AVERAGEIF ส ำหรับหำค่ำเฉลี่ยตำมเงื่อนไข MAX 
ส ำหรับหำค่ำสูงสุด MIN ส ำหรับหำค่ำต่ ำสุด และ RANK.EQ ส ำหรับหำล ำดับที่ของค่ำ โดยฟังก์ชันเหล่ำนี้
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้หลำกหลำยสถำนกำรณ์ ซึ่งแต่ละฟังก์ชันมีอำร์กิวเมนต์ที่แตกต่ำงกันออกไป 
กำรท ำควำมเข้ำใจและคุ้นเคยกับอำร์กิวเมนต์ของแต่ละฟังก์ชันจะท ำให้ใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ต้อง
เปิดหน้ำต่ำงฟังก์ชัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

ตอนที่ 1 ฝึกปฏิบัติค านวณข้อมูลสรุปนักศึกษาโดยใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และสถิติ 
1. เปิดแผ่นงำนชื่อ “function1”  

 
2. กรอกสูตรที่ใช้และผลลัพธ์จำกกำรค ำนวณลงในตำรำงต้องเป็นสูตรที่คัดลอกไปยังเซลล์อ่ืนๆ ได้ 

ค าถาม สูตร ผลลัพธ์ 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด =COUNT(F3:F117) 115 

จ ำนวนนักเรียนชำย     

รวม (L8)   

จ ำนวนนักเรียนตำมหมู่เลือด  A   

รวม (L15)   

ส่วนสูงเฉลี่ย   

น้ ำหนักเฉลี่ย   

อำยุเฉลี่ย   

ส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนชำย   

น้ ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนชำย   

อำยุเฉลี่ยของนักเรียนชำย   

ส่วนสูงของนักเรียนที่สูงที่สุด   

น้ ำหนักของนักเรียนที่เบำที่สุด   

อำยุของนักเรียนที่มำกที่สุด   
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ตอนที่ 2 ฝึกปฏิบัติค านวณข้อมูลสรุปคะแนนโดยใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และสถิติ 
3. เปิดแผ่นงำนชื่อ “คะแนน”   

 
 

4. กรอกสูตรที่ใช้และผลลัพธ์จำกกำรค ำนวณลงในตำรำงต้องเป็นสูตรที่คัดลอกไปยังเซลล์อ่ืนๆ ได้ 

ค าถาม สูตร ผลลัพธ์ 
ล ำดับที่ (G3)  134 

จ ำนวนนักเรียนที่ตก   

ค่ำเฉลี่ยคะแนนรวม (column D) ของนักเรียนกลุ่มที่ตก   

คะแนนรวมสูงสุด (J33)   

เปอร์เซ็นต์ต่ ำสุด (J36)   

ตอนที่ 3 ฝึกปฏิบัติค านวณข้อมูลสรุปคะแนนโดยใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และสถิติ 
5. เปิดแผ่นงำนชื่อ “กลุ่มอำชีพ”   
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6. กรอกสูตรที่ใช้และผลลัพธ์จำกกำรค ำนวณลงในตำรำงต้องเป็นสูตรที่คัดลอกไปยังเซลล์อ่ืนๆ ได้ 

ค าถาม สูตร ผลลัพธ์ 
ล ำดับที่ (H6)  134 

ผลรวม (D46)   

 

 
 

ค าถาม สูตร ผลลัพธ์ 
ยอดรวมปริมำณยอดขำยกลุ่มอำชีพปี 2550 (C4)   

ยอดรวมปริมำณยอดขำยกลุ่มประเภทสินค้ำอำหำร (C8)   

จ ำนวนกลุ่มอำชีพที่มีรำยได้ (C15)   

จ ำนวนกลุ่มอำชีพที่ไม่มีรำยได้ (C16)   

จ ำนวนกลุ่มอำชีพแยกตำมประเภทสินค้ำอำหำร (C20)   

 



 

 

บทที่ 7 

การใชฟ้ังก์ชัน IF เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจมักจะมีทางเลือกในการตัดสินใจอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
แบบจ าลองทางธุรกิจจะต้องสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเมื่อมีทางเลือกได้  

7.1 การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business decision making) 
 การตัดสินใจทางธุรกิจแบ่งออกได้ เป็น 3 ประเภท (O'Brien J.A. และ Markus G.M., 2011) คือ  

1) การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง มักจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ระยะยาว โดยผู้บริหารระดับสูง ไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดข้ึนเป็นประจ า 

2) การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง มักจะเป็นการตัดสินใจที่สามารถระบุวิธีการล่วงหน้าได้บ้าง แต่ก็
ไม่สามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมได้อย่างชัดเจนหรือแน่นอนทางใดทางหนึ่ง โดยผู้บริหาร
ระดับกลาง 

3) การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง มักจะเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นประจ า สามารถก าหนดวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการตัดสินใจได้ล่วงหน้า โดยผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 

จากการตัดสินใจทั้ง 3 รูปแบบจะเห็นได้ว่า การตัดสินใจแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ช่วยในการตัดสินใจเมื่อมีทางเลือกตั้งแต่สองทางเลือกขึ้น
ไปได ้โดยในกรณีของ Excel นั้น สามารถน าฟังก์ชัน IF มาช่วยในการแสดงทางเลือกจากเงื่อนไขท่ีก าหนด
ไว้ล่วงหน้าของการตัดสินใจแบบมีโครงสร้างได ้

 ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหาเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch7if.xlsx  เปิดจาก CD หรือ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree 

7.2 ฟังก์ชัน IF และอาร์กิวเมนต์ 
 ฟังก์ชัน If  จะส่งกลับค่าหนึ่งค่า ถ้าเงื่อนไขที่ระบุประเมินได้ว่าเป็น TRUE และส่งกลับค่าอีกค่าหนึ่ง
ถ้าเง่ือนไขที่ระบุประเมินได้ว่าเป็น FALSE 

ไวยากรณ ์ IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)  
 ฟังก์ชัน IF ประกอบด้วย 3 อาร์กิวเมนต์ ดังนี้ 
 Logical_test     คือค่าหรือนิพจน์ใดๆ ที่สามารถประเมินได้ว่าเป็น TRUE หรือ FALSE 

  ตัวอย่างเช่น B2>=50 เป็นนิพจน์แบบตรรกะเพ่ือตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าค่าในเซลล์ B2 มากกว่าหรือ
เท่ากับ 50 นิพจน์จะประเมินว่าเป็น TRUE  มิฉะนั้น นิพจน์จะประเมินว่าเป็น FALSE  เช่น ถ้า B2 มีค่า
100 นิพจน์จะมีค่าเป็น TRUE ถ้า B2 มีค่า10 นิพจน์จะมีค่าเป็น FALSE อาร์กิวเมนต์นี้สามารถใช้ ตัว
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ด าเนินการค านวณการเปรียบเทียบ ใดๆ ก็ได้ และสามารถใช้ตรวจสอบเงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไขพร้อมกัน
ได้โดยใช้ร่วมกับฟังก์ชัน  AND(), OR() 
 Value_if_true     คือค่าท่ีถูกส่งกลับถ้า logical_test เป็น TRUE  

ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์นี้เป็นสตริงข้อความ ”ผ่าน” และใน logical_test ประเมินค่าเป็น 
TRUE (เช่น B2 มีค่า100 จากนิพจน์ B2>=50) จากนั้นฟังก์ชัน IF จะแสดงข้อความ ”ผ่าน” แต่ถ้า ไม่
ระบุอะไรไว้ในอาร์กิวเมนต์นี้ ฟังก์ชันจะแสดงผลค าตอบเป็น 0 (ศูนย์) Value_if_true สามารถเป็นสูตร
ค านวณอ่ืนๆ หรือฟังก์ชันอ่ืนได้  
 Value_if_false     คือค่าท่ีถูกส่งกลับถ้า logical_test เป็น FALSE  

ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์นี้ เป็นสตริงข้อความ ”ตก” และใน logical_test argument 

ประเมินค่าเป็น FALSE (เช่น B2 มีค่า10 จากนิพจน์ B2>=50) จากนั้นฟังก์ชัน IF จะแสดงข้อความ ”
ตก” แต่ถ้า ไม่ระบุอะไรไว้ในอาร์กิวเมนต์นี้ (คือ ไม่มีเครื่องหมายจุลภาคหลังจาก value_if_true) ฟังก์ชัน
จะแสดงผลค าตอบเป็น  FALSE ถ้า logical_test เป็น FALSE และ value_if_false ว่างเปล่า (คือ มี
เครื่องหมายจุลภาคตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดอยู่หลัง value_if_true) ค่า 0 (ศูนย์) จะถูกแสดงเป็น
ค าตอบ ทั้งนี้ Value_if_false สามารถเป็นสูตรอื่นได้ 
 ค าแนะน าเ พ่ิมเติม สามารถใช้ฟังก์ชัน IF ซ้อนกันเป็นอาร์กิวเมนต์ value_if_true และ 

value_if_false ได้เพียงเจ็ดระดับ เพ่ือให้ได้การทดสอบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นถ้าต้องการทดสอบ
มากกว่าเจ็ดเงื่อนไข ให้พิจารณาใช้ฟังก์ชัน LOOKUP, VLOOKUP, หรือ HLOOKUP  

 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน   

   ตรวจสอบเงื่อนไขเซลล์ B2 มีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ถ้าเป็นจริง ผลการเรียน
คือ “ผ่าน” ถ้าเง่ือนไขเป็นเท็จ ผลการเรียน คือ “ตก” 

    =IF(B2>=50,”ผ่าน”,”ตก”) 

หน้าต่างฟังก์ชัน IF มีลักษณะตามภาพที่ 7.1 

 
ภาพที่ 7.1 หน้าต่างฟังก์ชัน IF 

 



ดร.สาวิตรี บญุม ี ส่วนท่ี 3 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน Microsoft Excel ในงานธุรกิจ 147 

7.3 การใช้งานฟังก์ชัน IF 

 เนื่องจากฟังก์ชัน IF แม้จะดูเป็นฟังก์ชันที่เหมือนจะใช้งานไม่ยาก แต่ยังมีผู้ใช้ที่สับสนกับการใช้งาน 
ดังนั้นในหัวข้อการใช้งานฟังก์ชัน IF นี้จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ การตรวจสอบเงื่อนไขของฟังก์ชัน IF เพ่ือ
ใช้เข้าใจการท างานของแต่ละอาร์กิวเมนต์ และสามารถแปลผลลัพธ์ของฟังก์ชัน IF ได้ จากนั้นจึงฝึกการ
แปลงกฏทางธุรกิจให้เป็นวิธีการเขียนฟังก์ชัน IF แล้วจึงฝึกสร้างฟังก์ชัน IF ใน Excel 

7.3.1 การตรวจสอบเงื่อนไขด้วยฟังก์ชัน IF 

   หัวข้อการตรวจสอบเงื่อนไชด้วยฟังก์ชัน IF มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับ
อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน และการประมวลผลลัพธ์ ก่อนการเริ่มใช้ฟังก์ชัน 

   จากค าอธิบายในหัวข้อ 8.2 ฟังก์ชัน IF และอาร์กิวเมนต์สามารถสรุปสั้น ๆ ได้ว่าฟังก์ชัน IF 

ประกอบด้วย 3 อาร์กิวเมนต์ ซึ่งเมื่อประมวลผล Excel จะประมวลผลจากซ้ายไปขวา คือเริ่มจากชื่อ
ฟังก์ชัน จากนั้น Excel จะพิจารณาอาร์กิวเมนต์แรกคือเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ ถ้าเป็นจริงจะท างานใน
อาร์กิวเมนต์ถัดไป ถ้าเป็นเท็จจะข้ามอาร์กิวเมนต์ที่สองและข้ามไปท าอาร์กิวเมนต์ที่สามทันที ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1   =IF(อายุ>=18,”มีสิทธิเลือกตั้ง”,”ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง”) 

การประมวลผล:  พบชื่อฟังก์ชัน IF แรก พิจารณาอายุว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 18 จริงหรือไม่  

     ถ้าเป็นจริงจะส่งกลับข้อความ “มีสิทธิเลือกตั้ง”  

     ถ้าไม่จริงหรือเป็นเท็จ จะส่งกลับข้อความ “ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง” 

 ถ้าอายุ 19  ตรวจสอบ 19 >= 18 เป็นความจริง ผลลัพธ์ มีสิทธิเลือกตั้ง     

 ถ้าอายุ 18 ตรวจสอบ 18 >= 18 เป็นความจริง ผลลัพธ์ มีสิทธิเลือกตั้ง     

 ถ้าอายุ 17 ตรวจสอบ 17 >= 18 เป็นเท็จ ผลลัพธ์ ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง     

ตัวอย่างที่ 2   =IF(เลขท่ี>=100,”ห้องสอบที่ 3”, IF(เลขที>่=50,”ห้องสอบที่ 2”,”ห้องสอบที่ 1”)) 
การประมวลผล:  พบชื่อฟังก์ชัน IF แรก พิจารณาเลขท่ีว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 จริงหรือไม่  
     ถ้าเป็นจริงจะส่งกลับข้อความ “ห้องสอบที่ 3”  
     ถ้าไม่จริงหรือเป็นเท็จ หรือเลขที่ดังกล่าวมีค่าน้อยกว่า 100 เท่านั้น  
     จากนั้นในส่วนอาร์กิวเมนต์ที่สามส าหรับเป็นเท็จพบชื่อฟังก์ชัน IF ที่สอง  
     พิจารณาเลขท่ีว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 จริงหรือไม่  
     ถ้าเป็นจริงจะส่งกลับข้อความ “ห้องสอบที่ 2”  
     ถ้าเป็นเท็จหมายถึง เลขที่น้อยกว่า 50 จะส่งกลับข้อความ “ห้องสอบที่ 1” 

 ถ้าเลขท่ี 11 ตรวจสอบ 11>=100 เป็นเท็จ ตรวจสอบ 11>= 50 เป็นเท็จ ผลลัพธ์ ห้องสอบที่ 1  

 ถ้าเลขท่ี 111 ตรวจสอบ 111>=100 เป็นจริง ผลลัพธ์  ห้องสอบที่ 3     
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 ลักษณะการเขียนฟังก์ชัน IF แบบนี้เป็นการสร้างจากประกาศในรูปแบบดังภาพที่ 7.2 

ประกาศห้องสอบ 

เลขที่ ห้องสอบ 

1 - 49 ห้องสอบที่ 1 

50 - 99 ห้องสอบที่ 2 

100 ขึ้นไป ห้องสอบที่ 3 

ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างประกาศห้องสอบ 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าฟังก์ชัน IF เป็นการสร้างมาจาก กฎทางธุรกิจ (Business rules) ที่แต่ละองค์กรมี
ข้อก าหนดในการด าเนินงานต่างกันไป ผู้ใช้จึงควรสามารถน าฟังก์ชัน IF ไปใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

7.3.2 การแปลงกฎทางธุรกิจให้เป็นฟังก์ชัน IF 

   ฟังก์ชัน IF มีโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 

IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 
  หมายถึง IF( นิพจน์ตรวจสอบเงื่อนไข,ค่าหรือการค านวณเมื่อนิพจน์เป็นจริง ,ค่าหรือการ

ค านวณเมื่อนิพจน์เป็นเท็จ) 

  การแปลงกฏทางธุรกิจให้เป็นฟังก์ชัน IF มีข้ันตอน ดังนี้ 
1) พิจารณาผลลัพธ์ว่ามีทางเลือกที่ต้องการกี่ทางเลือก 

2) พิจารณาเกณฑ์ท่ีใช้แบ่งค่า หรือ ข้อมูล ได้เป็น 2 ทางเลือกเท่านั้น เช่น สถานะห้อง 
ถ้าผลลัพธ์มีมากกว่า 2 ทางเลือก ให้แบ่งเป็น 2 ทางเลือกก่อนแล้วจึงน าผลลัพธ์ทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่งมาทางการแบ่งทางเลือกตามขั้นตอนที่ 2) อีกครั้ง 

3) เมื่อได้เกณฑ์แล้ว น ามาเขียนให้อยู่ในรูปนิพจน์ โดยใช้ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ ได้แก่ 
=, <>, >. >=, <, หรือ <= นิพจน์ที่สร้างต้องได้ผลลัพธ์เชิงตรรกะ คือ จริง (True) หรือ 
เท็จ (False) เท่านั้น เช่น A1 = “ว่าง”, B1 < 20, C1 <>”” เป็นต้น โดยนิพจน์ที่สร้าง
ในขั้นตอนนี้ จะใส่เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_test 

4) จากนั้นพิจารณาเมื่อเงื่อนไขในนิพจน์เป็นจริง ต้องการผลลัพธ์เช่นใด เช่น ข้อความ
ตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ สูตรค านวณ โดยผลลัพธ์ที่สร้างในขั้นตอนนี้ จะใส่เป็น
อาร์กิวเมนต์ value_if_true 

5) จากนั้นพิจารณาเมื่อเงื่อนไขในนิพจน์เป็นจริง ต้องการผลลัพธ์เช่นใด เช่น ข้อความ
ตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ สูตรค านวณ โดยผลลัพธ์ที่สร้างในขั้นตอนนี้ จะใส่เป็น
อาร์กิวเมนต์ value_if_false 

 

  ตัวอย่างของการแปลงกฏทางธูรกิจเป็นฟังก์ชัน IF มีดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 3 ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป สอบ"ผ่าน" ถ้าน้อยกว่า สอบ "ตก" 
1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก สอบผ่าน หรือ สอบตก 

2) เกณฑ ์   คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนน 

3) นิพจน์เกณฑ ์  คะแนน >=50 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงค าว่า “ผ่าน” ส าหรับคนที่คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงค าว่า “ตก” ส าหรับคนที่คะแนนน้อยกว่า 50 

 สูตรที่ได้ =IF(คะแนน >= 50, “ผ่าน”, “ตก”)        

 สังเกตว่า เนื่องจากมี 2 ทางเลือกจึงสามารถกลับเครื่องหมายตัวด าเนินการเปรียบเทียบเป็นตรงข้าม 
และสลับค่าเม่ือเป็นจริงกับค่าเมื่อเป็นเท็จ ฟังก์ชัน IF จะยังคงให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน 

 สูตรที่ได้ =IF(คะแนน < 50, “ตก”, “ผ่าน”)        

ตัวอย่างที่ 4 ถ้ามีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 "ไม่จบ" ถ้าเกิน "จบ" การศึกษา  
1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก 

2) เกณฑ ์   เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 

3) นิพจน์เกณฑ ์  เกรดเฉลี่ย < 2 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงข้อความ “ไม่จบ” ส าหรับคนที่เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงข้อความ “จบ” ส าหรับคนที่เกรดเฉลี่ยมากกว่าเท่ากับ 2.00 

 สูตรที่ได้ =IF(เกรดเฉลี่ย < 2,“ไม่จบ”, “จบ”)       

 หรือ =IF(เกรดเฉลี่ย >= 2,“จบ”, “ไมจ่บ”)       

ตัวอย่างที่ 5 ถ้าวันนี้เป็นวัน "อาทิตย์" แสดงว่าเป็น "วันหยุด" ถ้าไม่ใช่แสดงว่าเป็น "วันท างาน"   

1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก 

2) เกณฑ ์   วันนี้ คือ วันอาทิตย์ 
3) นิพจน์เกณฑ ์  วันนี้=“อาทิตย์” 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงข้อความ “วันหยุด” ส าหรับวันนี้ที่เท่ากับอาทิตย์ 
5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงข้อความ “วันท างาน” ส าหรับวันนี้ที่เป็นข้อความอ่ืน 

 สูตรที่ได้ =IF(วันนี้=“อาทิตย์”,“วันหยุด”,“วันท างาน”)       

 หรือ =IF(วันนี้<>“อาทิตย์”,“วันท างาน” ,“วันหยุด”)       

ตัวอย่างที่ 6 ถ้าได้เกิดท่ี"ประเทศไทย" เป็น "คนไทย" ถ้าเป็นประเทศอ่ืนๆ เป็น "คนต่างชาติ"   

1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก 

2) เกณฑ ์   ประเทศท่ีเกิดคือประเทศไทย 

3) นิพจน์เกณฑ ์  ประเทศ=“ประเทศไทย” 
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4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงข้อความ “คนไทย” ส าหรับข้อความประเทศเท่ากับประเทศไทย 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงข้อความ “คนต่างชาติ” ส าหรับข้อความอ่ืนๆที่ไม่ใช่ประเทศไทย 

 สูตรที่ได้ =IF(ประเทศ=“ประเทศไทย”,“คนไทย”,“คนต่างชาติ”)     

 หรือ  =IF(ประเทศ<>“ประเทศไทย”,“คนต่างชาติ” ,“คนไทย”)     

ตัวอย่างที่ 7 ถ้าจ านวนคนไม่เกิน 12 คน เดินทางด้วย "รถตู้" ถ้าเกิน เดินทางด้วย "รถบัส"  
1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก 

2) เกณฑ ์   จ านวนคนไม่เกิน 12 คน 

3) นิพจน์เกณฑ ์  จ านวนคน <= 12 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงข้อความ “รถตู”้ ส าหรับจ านวนคนน้อยกว่าเท่ากับ 12 คน 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงข้อความ “รถบัส” ส าหรับจ านวนคนมากกว่า 12 คน 

 สูตรที่ได้ =IF(จ านวนคน <= 12,“รถตู”้,“รถบัส”)       

 หรือ =IF(จ านวนคน > 12,“รถบัส” ,“รถตู”้)        

ตัวอย่างที่ 8 ถ้าซื้อเกิน 500 บาท จะ "ได้ส่วนลด" ถ้าไม่เกินจะ "ไม่ได้ส่วนลด"    

1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก 

2) เกณฑ ์   ยอดซ้ือเกิน 500 บาท 

3) นิพจน์เกณฑ ์  ยอดซ้ือ > 500 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงข้อความ “ได้ส่วนลด” ส าหรับยอดซื้อที่มากกว่า 500 บาท 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงข้อความ “ไม่ได้ส่วนลด” ส าหรับยอดซื้อน้อยกว่าเท่ากับ 500 บาท 

 สูตรที่ได้ =IF(ยอดซ้ือ>500,“ได้ส่วนลด”,“ไม่ได้ส่วนลด”)      

 หรือ =IF(ยอดซ้ือ<=500,“ไม่ได้ส่วนลด” ,“ได้ส่วนลด”)       

ตัวอย่างที่ 9 ถ้าซื้อเกิน 500 บาท จะได้ส่วนลด = ยอดซื้อx 10% ถ้าไม่ถึงจะได้ส่วนลด =  ยอดซ้ือx5%   

1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก 

2) เกณฑ ์   ยอดซ้ือเกิน 500 บาท 

3) นิพจน์เกณฑ ์  ยอดซ้ือ > 500 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงผลลัพธ์จากการค านวณ ยอดซ้ือx 10%  
5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงผลลัพธ์จากการค านวณ ยอดซ้ือx 5% 

 สูตรที่ได้ =IF(ยอดซ้ือ>500,ยอดซ้ือ*10%,ยอดซ้ือ*5%)       

 หรือ =IF(ยอดซ้ือ<=500,ยอดซ้ือ*5%,ยอดซ้ือ*10%)       
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ตัวอย่างที่ 10 ถ้ าสู ง เกิ น  100 ซม .  ค่ า โดยสารจ่ าย เต็ ม  40 บาท ถ้ า ไม่ ถึ ง ได้ ลดครึ่ ง ร าคา 

 (ราคาเต็ม x 50%)   

1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก 

2) เกณฑ ์   ความสูงเกิน 100 ซม. 
3) นิพจน์เกณฑ ์  ความสูง>100 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงค่า 40 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงผลลัพธ์จากการค านวณ 40x50% 

 สูตรที่ได้ =IF(ความสูง>100,40,40*0.5)        

 หรือ =IF(ความสูง<=100,40*0,5,40)         

ตัวอย่างที่ 11 ถ้าซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป คิดราคาชิ้นละ 8 บาท ถ้าไม่ถึง 10 ชิ้น คิดราคาชิ้นละ 10 บาท 
(ค านวณหาราคารวม)  
1) จ านวนทางเลือก  2 ทางเลือก 

2) เกณฑ ์   จ านวน 10 ชิ้นขึ้นไป 

3) นิพจน์เกณฑ ์  จ านวน >= 10 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง แสดงผลลัพธ์จากการค านวณ จ านวน x 8 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ แสดงผลลัพธ์จากการค านวณ จ านวน x 10 

 สูตรที่ได้ =IF(จ านวน>=10,จ านวน*8,จ านวน*10)       

หรือ =IF(จ านวน<10,จ านวน*10,จ านวน*8)        

7.3.3 การสร้างฟังก์ชัน IF ใน Excel 

   การสร้างฟังก์ชัน IF ใน Excel นั้นมีลักษณะเดียวกับฟังก์ชันที่เขียนขึ้นจากการแปลงกฏทาง
ธุรกิจเป็นฟังก์ชัน IF เพียงแค่แทนที่ค่าที่ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในเงื่อนไขด้วยชื่อเซลล์ เช่น จากตัวอย่าง
ที่ 3 =IF(คะแนน>=50,“ผ่าน”,“ตก”)  ถ้าค่าคะแนนอยู่ในเซลล์ B2 สูตรใน Excel จะมีลักษณะดังนี้ 

   =IF(B2>=50,“ผ่าน”,“ตก”)  

หรือ ถ้าใช้วิธีการสร้างจากหน้าต่างฟังก์ชัน จะมีลักษณะการใส่อาร์กิวเมนต์ ดังภาพที่ 7.3 
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ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชัน IF ด้วยหน้าต่างฟังก์ชัน 

1) จากไฟล์ ch7if.xlsx เปิดแผ่นงาน “IF” 

 
ภาพที่ 7.4 แผ่นงาน “IF” 

2) จากตัวอย่างท่ีผ่านมา สามารถสร้างสูตรด้วยฟังก์ชัน IF เพ่ือหาผลัพธ์ได้ดังนี้ 

สูตร เซลล์ C2  =IF(B2>=50,"ผ่าน","ตก")         

สูตร เซลล์ C3  =IF(B3<2,"ไม่จบ","จบ")         

สูตร เซลล์ C4  =IF(B4="อาทิตย์","วันหยุด","วันท างาน")       

สูตร เซลล์ C5  =IF(B5="ประเทศไทย","คนไทย","คนต่างชาติ")      

สูตร เซลล์ C6  =IF(B6<=12,"รถตู้","รถบัส")        

สูตร เซลล์ C7  =IF(B7>500,"ได้ส่วนลด","ไม่ได้ส่วนลด")       

สูตร เซลล์ C8  =IF(B8>500,B8*0.1,B8*0.05)        

สูตร เซลล์ C9  =IF(B9>100,B9,B9*0.5)         

สูตร เซลล์ C10  =IF(B10>=10,B10*8,B10*10)        
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7.4 การใช้ฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน (Nested functions) 
 จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่าฟังก์ชัน IF สามารถใช้ตรวจสอบเงื่อนไขเมื่อมีทางเลือกสองทาง คือ 
ทางเลือกเมื่อเป็นจริง และทางเลือกเมื่อเป็นเท็จ แต่ในการด าเนินธุรกิจโดยปกตินั้นมักจะมีทางเลือก
มากกว่าสองทางเลือกเสมอ ท าให้การใช้ฟังก์ชัน IF แบบธรรมดาเพียงชั้นเดียวไม่สามารถครอบคลุมได้ทุก
ทางเลือก ดังนั้น เมื่อมีทางเลือกมากกว่าสองทางเลือก จ าเป็นต้องใช้ IF มากกว่า 1 ชั้น เช่น ถ้ามี 3 
ทางเลือก ต้องใช้ IF สองชั้น โดยวิธีการใช้จะเป็นการใช้ฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน เช่น 

 =IF(A1 >= 10000, “HD”,IF(A1 >= 5000 ,”D”,”C”)) 

 ซึ่งอธิบายได้ว่า ถ้า ค่าในเซลล์ A1 มีค่าตั้งแต่ 10000 ขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์เป็นข้อความว่า HD แต่
ถ้าน้อยกว่า 10000 หรือเป็นเท็จให้ท าการตรวจสอบอีกเงื่อนไข คือ ถ้าค่าในเซลล์ A1 มีค่าตั้งแต่ 5000 
ขึ้นไป (แต่น้อยกว่า 10000 เนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขแรก) ให้แสดงผลลัพธ์เป็นข้อความว่า D ถ้าค่ายังน้อย
กว่า5000 อีก หรือเป็นเท็จ ให้แสดงผลลัพธ์เป็นข้อความว่า C 

 ซึ่งในกรณีในการใช้ IF ซ้อนกันหลายชั้นนั้น อาจท าให้เกิดความผิดพลาด หรือสับในในการแก้ไขสูตร 
ควรลองพิจารณาฟังก์ชันอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้ เช่น VLOOKUP ซึ่งจะกล่าวถึงในบทถัดไป 

 นอกเหนือจากการใช้ฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน เช่น IF ซ้อน IF เพ่ือตรวจสอบทางเลือกแล้ว อาจจะเป็น
การใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ซ้อนกันเพ่ือร่วมกันหาผลลัพธ์ที่ต้องการก็ได้เช่นกัน เช่น 

 =IF(A1 >=10000, SUM(B1:F1), COUNT(B1:F1)) 

 ซึ่งอธิบายได้ว่า ถ้า ค่าในเซลล์ A1 มีค่าตั้งแต่ 10000 ขึ้นไปให้ค านวณหาผลรวมของค่าในเซลล์ 
B1:F1  แต่ถ้าน้อยกว่า 10000 หรือเป็นเท็จให้ท าการค านวณนับจ านวนของค่าในเซลล์ B1:F1  

ตัวอย่างที่ 12 ถ้าอายุไม่ถึง 5 ขวบเสียค่าโดยสาร 20 บาท ถ้าอายุไม่เกิน 60 ปี เสียค่าโดยสาร 40 บาท 
ถ้าเกิน 20 บาท  

1) จ านวนทางเลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก (2 เกณฑ์) 
2) เกณฑ1์   อายุไม่ถึง 5 ขวบ  
3) นิพจน์เกณฑ1์  อายุ<5  

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง1 แสดงค่าตัวเลข 20 ส าหรับอายุน้อยกว่า 5 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ1 เหลือ   2 ทางเลือก ส าหรับอายุมากกว่าเท่ากับ 5 

      เกณฑ2์   อายุไม่เกิน 60 

      นิพจน์เกณฑ2์   อายุ<60 

     ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง2  แสดงตัวเลข 40 ส าหรับอายุมากกว่าเท่ากับ 5  
แต่น้อยกว่า 60 

      ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ2 แสดงตัวเลข 20 ส าหรับอายุมากกว่าเท่ากับ 60 
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 สูตรที่ได้ =IF(อายุ<5,20,IF(อายุ<60,40,20))        

 หรือ =IF(อายุ>=60,20,IF(อายุ>=5,40,20))        

ตัวอย่างที่ 13 ถ้าจ านวนคนตั้งแต่ 13 คนขึ้นไป เดินทางด้วย"รถบัส" ถ้าไม่ถึง 13 แต่มากกว่า 4 คน 
เดินทางด้วยรถตู้ นอกนั้นเดินทางด้วย"รถเก๋ง" 
1) จ านวนทางเลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก (2 เกณฑ์) 
2) เกณฑ1์   จ านวนคนตั้งแต่ 13 คนข้ึนไป 

3) นิพจน์เกณฑ1์  จ านวนคน>=13 

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง1 แสดงข้อความ “รถบัส” ส าหรับจ านวนคนมากกว่าเท่ากับ 13 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ1 เหลือ   2 ทางเลือก ส าหรับจ านวนคนน้อยกว่า 13 

      เกณฑ2์   จ านวนคนมากกว่า 4 คน 

      นิพจน์เกณฑ2์   จ านวนคน>4 

     ค่าเมื่อนิพจน์เป็นจริง2  แสดงข้อความ “รถตู้” ส าหรับจ านวนคนน้อย
กว่า 13 แต่มากกว่า 4 คน 

     ค่าเมื่อนิพจน์เป็นเท็จ2 แสดงข้อความ “รถเก๋ง” ส าหรับจ านวนคน
น้อยกว่าเท่ากับ 4 คน 

 สูตรที่ได้ =IF(จ านวนคน>=13,“รถบัส”,IF(จ านวนคน>4,“รถตู”้,“รถเก๋ง”)    

 หรือ  =IF(จ านวนคน<=4,“รถเก๋ง”,IF(จ านวนคน<13,“รถตู”้,“รถบัส”)     

ตัวอย่างที่ 14 ถ้าซื้อเกิน 5000 บาท จะได้ส่วนลด = ยอดซื้อx 20%ซื้อเกิน 1000 บาท จะได้ส่วนลด = 
ยอดซ้ือx 10% ถ้าไม่ถึงจะได้ส่วนลด =  ยอดซื้อx5% 

1) จ านวนทางเลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก (2 เกณฑ์) 
2) เกณฑ1์   ซื้อเกิน 5000 บาท  
3) นิพจน์เกณฑ1์  ยอดซ้ือ>5000  

4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง1 แสดงผลลัพธ์การค านวณ ยอดซ้ือ*20% ส าหรับยอดซ้ือมากกว่า 5000 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ1 เหลือ   2 ทางเลือก ส าหรับยอดซื้อน้อยกว่าเท่ากับ 5000 

      เกณฑ2์   ยอดซ้ือเกิน 1000 

      นิพจน์เกณฑ2์   ยอดซ้ือ>1000 

     ค่าเมื่อนิพจน์เป็นจริง2  แสดงผลลัพธ์การค านวณ ยอดซื้อ*10% 
ส าหรับยอดซ้ือน้อยกว่าเท่ากับ 5000  แต่มากกว่า 1000 

     ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ2  แสดงผลลัพธ์การค านวณ ยอดซ้ือ*5% ส าหรับ
ยอดซ้ือน้อยกว่าเท่ากับ 1000   

 สูตรที่ได้ =IF(ยอดซ้ือ>5000,ยอดซ้ือ*20%,IF(ยอดซ้ือ>1000,ยอดซ้ือ*20%,ยอดซ้ือ*20%))   
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 หรือ  =IF(ยอดซ้ือ<=1000,ยอดซ้ือ*5%,IF(ยอดซ้ือ<=5000,ยอดซ้ือ*10%,ยอดซื้อ*50%))   

 

7.4.1 การสร้างฟังก์ชัน IF ซ้อน IF ใน Excel 

1) เปิดแผ่นงาน “IF” 

2) จากตัวอย่างที่ผ่านมาตามภาพที่ 7.5 สร้างสูตรด้วยฟังก์ชัน IF เพ่ือหาค าตอบ 

สูตร เซลล์ C14  =IF(B14<A16,B16,IF(B14<A17,B17,B18))      

สูตร เซลล์ C21  =IF(B21>=A23,B23,IF(B21>A24,B24,B25))      

สูตร เซลล์ C29  =IF(B29>A31,B31,IF(B29>A32,B32,B33))*B29     

   หรือ=IF(B29>A31,B31*B29,IF(B29>A32,B32*B29,B33*B29))     

สูตร เซลล์ D29  =B29-C29          

 
ภาพที่ 7.5 แผ่นงาน IF ฝึกฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน 
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7.4.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน IF ในการหาผลการเรียน 

1) เปิดแผ่นงาน คะแนน ในชีทคะแนนจงสร้างสูตรค านวณหาผลการเรียน และสูตรต้องสามารถคัดลอก
ไปยังเซลล์อ่ืนได ้

 
ภาพที่ 7.6 แผ่นงาน “คะแนน” 

 โดยตรวจสอบคะแนนตั้งแต่ 90% ถ้าเป็นจริงได้รับเกรด “ผ่านยอดเยี่ยม”  ถ้าเป็นเท็จ ให้ตรวจสอบ
ว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50% หรือไม่ ถ้าเป็นจริงได้รับเกรด “ผ่าน” ถ้าเป็นเท็จได้รับผลการเรียน “ตก” 

1) จ านวนทางเลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก (2 เกณฑ์) 
2) เกณฑ1์   คะแนน(E3) ตั้งแต่ 90% (H7) 
3) นิพจน์เกณฑ1์  คะแนน(E3)>=90 (H7) 
4) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นจริง1 แสดงข้อความ“ผ่านยอดเยี่ยม”(I7)  ส าหรับคะแนนมากกว่าเท่ากับ 90 

5) ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ1 เหลือ   2 ทางเลือก ส าหรับคะแนนน้อยกว่า 90 

      เกณฑ2์   คะแนน(E3) ตั้งแต่ 50% (H6) 
      นิพจน์เกณฑ2์   คะแนน(E3)>=50% (H6) 

     ค่าเมื่อนิพจน์เป็นจริง2  แสดงข้อความ “ผ่าน” (I6) ส าหรับคะแนน
น้อยกว่า 90 แต่มากกว่าเท่ากับ 50 

     ค่าเม่ือนิพจน์เป็นเท็จ2  แสดงข้อความ “ตก” (I5) ส าหรับคะแนนน้อย
กว่า 50   

สูตร เซลล์ F3  =IF(E3>=$H$7,$I$7,IF(E3>=$H$6,$I$6,$I$5))      

 ในตัวอย่างนี้ต้องมีการยึดเซลล์เนื่องจากตารางเกณฑ์อยู่ในช่วงเซลล์ H5:I7 เมื่อมีการคัดลอกสูตรการ
อ้างอิงเซลล์มาตารางนี้จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่ 
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7.5 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน IF ในการบริหารสินค้าคงเหลือ  
บริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management) หมายถึง การควบคุมสินค้าคงเหลือให้เกิด

ประสิทธิภาพ (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2560) เนื่องจากหากเก็บรักษาสินค้าคงเหลือไว้น้อยเกินกว่าความ
ต้องการของลูกค้าอาจจะท าให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขายสินค้า และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่ง
สินค้า (Ordering cost) บ่อยครั้ง เช่น ค่าส่งสินค้า ที่เมื่อสินค้าหมดเร็ว จ าต้องสั่งสินค้าบ่อยครั้งขึ้นท าให้
ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้ามากขึ้นตามจ านวนครั้งที่สั่ง ในทางกลับกัน ถ้าเก็บสินค้าคงเหลือมากเกินไป ก็
อาจท าให้เกิดต้นทุนในการเก็บรักษา (Carrying cost) มากขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า เป็น
ต้น ดังนั้น การบริหารสินค้าคงเหลือจะต้องค านึงถึงปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic order 

quantity) และจุดสั่งซื้อ (Reorder point) 

ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic order quantity) หมายถึง จ านวนสินค้าที่ท า
ให้ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่ าที่สุด 

สูตร EOQ =√2SO
C

 

โดย 

S คือ จ านวนสินค้าที่ต้องการ หรือ ประมาณการยอดขาย/ปี 
O คือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง 
C คือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วย 

 ตัวอย่าง สินค้ารหัส LOT1101011 มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 29 บาท/หน่วย ค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อต่อครั้ง 627 บาท ประมาณการยอดขาย 19,065 หน่วย/ปี ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด คือ 

EOQ =√2x19065x627
29

 

     = 907.96 หน่วย 

จุดสั่งซื้อ (Reorder point) คือ จ านวนสินค้าคงเหลือที่ธุรกิจควรด าเนินการสั่งซื้อ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือจ านวนสินค้าที่ต้องใช้ในช่วงที่รอสินค้าด าเนินการส่งจากผู้ขายมายังธุรกิจ โดยประมาณการจาก
ระยะเวลาน าส่ง (lead time) และจ านวนสินค้าที่ต้องใช้ต่อวัน 

สูตร  Reorder Point = ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน X ระยะเวลาน าส่ง 
ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน คือ ประมาณการยอดขาย/ปี หารด้วย จ านวนวันในหนึ่งปี 
ระยะเวลาน าส่ง คือ จ านวนวันที่ผู้ขายน าส่งสินค้าจนมาถึงมือธุรกิจ 

ตัวอย่าง สินค้ารหัส LOT1101011 มีประมาณการยอดขาย 19,065 หน่วย/ปี และระยะเวลา
น าส่ง 2 วัน ถ้า 1 ปี มี 365 วัน จุดสั่งซื้อ คือ 

จุดสั่งซื้อ = 19065 x 2  = 104.47 หน่วย 
       365     
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1) เปิดแผ่นงาน EOQ  

 
ภาพที่ 7.7 แผ่นงาน EOQ 

2) สร้างสูตรเพื่อค านวณตามสูตรต่อไปนี้ 

EOQ =√2SO
C

 

สูตร เซลล์ G3  =SQRT(2*E3*D3/C3)         

 Reorder Point = ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน X ระยะเวลาน าส่ง  

สูตร เซลล์ H3  =E3/365*F3          

 สถานะสินค้า = ถ้าปริมาณสินค้าคงเหลือต่ ากว่าจุดสั่งซื้อ ให้แสดงสถานะ “ถึงจุดสั่งซื้อ” ถ้าเป็นเท็จ
ให้แสดงสถานะ “ปกต”ิ 

สูตร เซลล์ I3  =IF(B3<H3,"ถึงจุดสั่งซื้อ","ปกติ")        

7.6 สรุป 

 การตัดสินใจเป็นสิ่งคู่กับการด าเนินงานทางธุรกิจ เมื่อประยุกต์ใช้ Excel เพ่ือช่วยสร้างแบบจ าลอง
ทางธุรกิจนั้น การใช้ฟังก์ชัน IF จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฟังก์ชัน IF ประกอบด้วย 3 อาร์กิวเมนต์ คือ 
ส่วนตรวจสอบเงื่อนไข ส่วนแสดงผลเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง และ ส่วนแสดงผลเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ซึ่งในส่วน
แสดงผลทั้งเป็นจริงหรือเท็จนั้นสามารถน าไปใช้ร่วมกับฟังก์ชันอ่ืน ๆ ได้อีก รวมถึงฟังก์ชัน IF ด้วยกันเอง 
เรียกว่าการใช้ฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน นอกจากนี้ฟังก์ชัน IF ยังเหมาะสมในการใช้ร่วมกันการยึดเซลล์ด้วยปุ่ม
ฟังก์ชัน F4 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น โดยถ้ามี 2 ทางเลือกสามารถใช้IF เพียงชั้นเดียว 
ถ้ามี 3 ทางเลือกต้องใข้ IF ซ้อนกัน 2 ชั้น ถ้ามี 8 ทางเลือกต้องใช้ IF ซ้อนกันถึง 7 ชั้น แต่อย่างไงก็ตามถ้า
มีทางเลือกมากกว่า 8 ทางเลือก Excel ไม่อนุญาตให้ซ้อนฟังก์ชันได้มากกว่า 7 ชั้น ดังนั้นในบาง
สถานการณ์ฟังก์ชัน VLOOKUP สามารถใช้งานทดแทนได้ ดังจะอธิบายในบทถัดไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

ตอนที่ 1 หาผลลัพธ์จากฟังก์ชั่น IF ต่อไปนี้ 
1. =IF(จ านวนลูกค้า>=20,”4 เค้าเตอร์”,”2 เค้าเตอร์”) 

ถ้าจ านวนลูกค้า 18 คน ผลลัพธ์          

ถ้าจ านวนลูกค้า 30 คน ผลลัพธ์          

2. =IF(ความดัน<=80,”ปกต”ิ,”ไม่ปกต”ิ) 

ถ้าความดัน 72  ผลลัพธ์           

ถ้าความดัน 100 ผลลัพธ์           

3. =IF(เงือนไข=”ขายปลีก”,20,10) 

ถ้าเงิ่อนไข “ขายปลีก” ผลลัพธ์          

ถ้าเง่ือนไข “ขายส่ง” ผลลัพธ์           

4. =IF(จ านวนลูกค้า>=20,”4 เค้าเตอร์”,IF(จ านวนลูกค้า>=10,”3 เค้าเตอร์”,”2 เค้าเตอร์”)) 

ถ้าจ านวนลูกค้า 5 คน ผลลัพธ์          

ถ้าจ านวนลูกค้า 20 คน ผลลัพธ์          

5. =IF(เงือนไข=”ขายปลีก”,20, IF(เงือนไข=”ขายส่ง”,10,”เงื่อนไขไม่ถูกต้อง”)) 

ถ้าเงิ่อนไข “ขายเชื่อ” ผลลัพธ์          

ถ้าเง่ือนไข “ขายส่ง” ผลลัพธ์           

ตอนที่ 2 จงฝึกเขียนฟังก์ช่ัน IF จากเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ถ้ามีนักกีฬาตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป สามารถ “แข่งฟุตบอลได้” “ไม่ลงแข่ง” 

              

2. ถ้านักศึกษาสมัครเรียนน้อยกว่า 20 คน จะ “ไม่เปิดสอน” ถ้า 20 คนข้ึนไป “เปิดสอน” 

              

3. ถ้านักศึกษาลงชื่อไปดูงาน 20 คน ขึ้นไป จะ “ไปดูงาน” ถ้าไม่ถึง “ยกเลิกดูงาน” 

              

4. ถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้น ได้แสตมป์  10 บาท ถ้าซื้อไม่ถึง ได้แสตมป์  3 บาท 

              

5. ถ้าซื้อปากกาตั้งแต่ 2 ด้ามขึ้นไป ลด 25% นอกนั้นไม่ลดราคา 
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6. ถ้าซื้อปากกา 1 ด้าม ลด 20% ซื้อปากกา 2 ด้าม ลด 25%  ซื้อปากกา 3 ด้ามขึ้นไป ลด 30%   

               

7. ถ้าจ านวนลูกค้าจองไม่เกิน 2 คน ให้พัก “ห้องคู่” ถ้าเกิน 2 คน แต่ไม่เกิน 6 คน พัก “ห้องรวม” ถ้า
เกิน 6 คน พัก “บ้าน” 

               

8. ถ้าจองคอนเสิร์ต  โซน A   ราคาตั๋ว 5,000 บาท โซน B   ราคาตั๋ว 4,000 บาท 

    โซน C   ราคาตั๋ว 3,000 บาท โซน D   ราคาตั๋ว 2,000 บาท 

    โซน E   ราคาตั๋ว 1,000 บาท  อ่ืนๆ  “เลือกโซนไม่ถูกต้อง” 

               

ตอนที่ 3 ฝึกการประยุกต์ใช้ฟังก์ช่ัน IF หาผลการเรียน 

จากแบบฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น IF หาผลการเรียน ให้เปลี่ยนใช้เกณฑ์ผลการเรียนแบบ 
8 เกรด ในกล่องด้านล่าง ในการหาผลการเรียน โดยสูตรที่สร้างข้ึนต้องสามารถคัดลอกไปยังเซลล์อ่ืน ๆ ได้ 

 

 

สูตร เซลล์ F3             

 

  

 



 

 

บทที่ 8 

การใช้ฟังก์ชันในการค้นหาเพื่อจัดท าใบเสร็จรับเงิน 

 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กบางครั้งไม่ได้น าโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาใช้จัดการข้อมูลของ
องค์กรแต่ใช้ Microsoft Excel ในการจัดเก็บข้อมูลแทน ซึ่ง Excel อนุญาตให้เก็บข้อมูลได้ถึง 16,384 
คอลัมน์ และ 1,048,576 ระเบียนหรือแถว เมื่อมีการเก็บข้อมูลจ านวนมาก Excel จึงมีฟังก์ชั่นเพ่ือใช้
ส าหรับการค้นหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ให้สะดวกยิ่งข้ึน 

ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการค้นหาของ Excel นั้น จะอยู่ในหมวดการค้นหาและอ้างอิง (Lookup and 

reference) เช่น LOOKUP, MATCH, INDEX ตามภาพที่ 8.1 แต่ที่ใช้บ่อยท่ีสุดคือ VLOOKUP  

 
ภาพที่ 8.1 ตัวอย่างฟังก์ชั่นค้นหาและอ้างอิง 

การจัดท าใบเสร็จรับเงินนั้น สามารถใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP โดยน ารหัสสินค้าไปค้นหาชื่อและ
ราคาขายสินค้าจากแผ่นงาน หรือตารางที่เก็บข้อมูลสินค้าไว้อย่างเช่นภาพที่ 8.2 มาแสดง ซึ่งจะช่วย
ประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลสินค้าทั้งหมดใหม่ และการค้นหาราคาเพ่ือจัดท าใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้
ยังสามารถค้นหาเงื่อนไขส่วนลดตามยอดขายมาใช้ในการค านวณส่วนลดให้ลูกค้าได้อีกด้วยดังภาพที่ 8.3 
โดยลักษณะที่ส าคัญคือ ข้อมูลในตารางจะต้องเก็บตามแนวตั้ง หรือ อีกนัยหนึ่งหมายถึงต้องเป็นการค้นหา
ข้อมูลจากบนลงล่างเท่านั้น 

 ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหาเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch8Invoice.xlsx  จาก CD หรือ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree 
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ภาพที่ 8.2 ตัวอย่างตารางสินค้าท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 8.3 ตัวอย่างตารางเงื่อนไขส่วนลด 

จากภาพที่ 8.2 ขั้นตอนปกติของผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลราคาต่อหน่วยจากตารางสินค้า เป็นดังนี้ 

1) ผู้ใช้ระบุรหัสสินค้าที่ต้องการหาข้อมูล เช่น T1005 ข้อมูลที่ต้องการคือราคาต่อหน่วย 

2) ผู้ใช้ค้นหาคอลัมน์ที่มีรหัสสินค้าในตาราง ซึ่งในภาพตัวอย่างคือคอลัมน์แรกจากซ้ายมือ หรือคอลัมน์ A 

3) ผู้ใช้ไล่หารหัสสินค้าจากคอลัมน์ดังกล่าวจากบนลงล่างจนกระทั่งเจอข้อมูลที่ต้องการ ในตัวอย่างคือ 
แถวที่ 6 (รวมหัวตารางในแถวที่ 1) 

4) ผู้ใช้หาคอลัมน์ที่มีราคาต่อหน่วย ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ C หรือคอลัมน์ที่ 3 นับจากคอลัมน์ที่มีรหัสสินค้า 

5) จากนั้นผู้ใช้ไล่หาราคาต่อหน่วยในแถวที่ตรงกับรหัสสินค้าท่ีต้องการคือแถวที่ 6 ได้ค าตอบคือ 15,900 

 จากขั้นตอนดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับการท างานของฟังก์ชัน  VLOOKUP ตามที่จะอธิบายใน
หัวข้อต่อไป 
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8.1 รูปแบบการค้นหาของ VLOOKUP 

 ซึ่งจากตัวอย่างท่ียกมานั้นสามารถแบ่งวิธีการค้นหาของ VLOOKUP ได้เป็น 2 วิธี คือ การค้นหาแบบ
ตรงกันทุกประการ และการค้นหาแบบค่าใกล้เคียง 

 วิธีที่ 1 การค้นหาแบบตรงกันทุกประการ เป็นการค้นหาข้อมูลจากตารางที่เฉพาะตรงกับค่าที่น าไป
ค้นหาเท่านั้น ต้องตรงกันทุกอักขระ เช่น ถ้าต้องการน ารหัสสินค้า T1005 ไปค้นหาในคอลัมน์แรกของ
ตารางตามภาพที่ 8.2 หากมีการเว้นวรรคด้านหน้าหรือด้านหลังค าที่ค้นหา อย่างเช่น “  T1005” หรือ 
“T1005  ” จะท าให้ค้นหาไม่พบ และฟังก์ชันจะส่งค่า Error เป็น #N/A กลับมาให้ผู้ใช้ ซึ่งหมายถึง ความ
ผิดพลาดจากการไม่พบข้อมูล วิธีการนี้นั้น VLOOKUP จะท าการค้นหาจากแถวแรกไปทีละแถวจนกว่าจะ
พบข้อมูลที่ตรงกันทุกประการ ซึ่งสามารถเทียบได้กับขั้นตอนที่ 3) ของขั้นตอนปกติของผู้ใช้ในการค้นหา
ข้อมูลในหัวข้อก่อนหน้า ซึ่งจะมีรูปแบบวิธีการเขียนสูตร ดังนี้ โดยสมมติให้เซลล์  E1 มีรหัสสินค้าคือ 
T1005 ที่ต้องการค้นหา 

  =VLOOKUP(E1,$A$2:$C$10,3,FALSE)    สูตรที่ 9-1 

 
ภาพที่ 8.4 การค้นหาด้วย VLOOKUP แบบตรงกันทุกประการ 

 วิธีที่ 2 การค้นหาแบบค่าใกล้เคียง  เป็นการค้นหาข้อมูลตัวเลขเท่านั้น โดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่เป็นช่วงตัวเลขและแสดงผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงเกณฑ์มากที่สุด จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้ค่าที่ค้นหาไม่
จ าเป็นต้องตรงกันทุกประการกับในตารางที่มีข้อมูล โดยฟังก์ชัน VLOOKUP จะแสดงผลัลพธ์ที่ใกล้เคียงให้
เสมอ ยกเว้นค่าที่ต้องการหาน้อยกว่าค่าที่น้อยที่สุดในตาราง ฟังก์ชันจะส่งค่า Error เป็น #N/A กลับมาให้
ผู้ใช้  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับการหาผลลัพธ์จากการใช้เงื่อนไขของฟังก์ชัน IF และยังสามารถใช้แทน
กันได้ ตัวอย่างการค้นหาที่ใช้วิธีนี้ เช่น การพิจารณาให้ส่วนลดแก่ลูกค้าตามภาพที่ 8.3 ซึ่งมีช่วงของเกณฑ์
การให้ส่วนลด ถ้าลูกค้ามียอดขายไม่ถึง 10,000 บาทจะไม่ได้รับส่วนลด 10,000 – 29,999 บาทได้ส่วนลด 

5% ยอด 30,000 – 49,999 บาท ได้ส่วนลด 10% และ 50,000 บาทขึ้นไป ได้ส่วนลด 15% ซึ่งถ้าน ามา
เขียนเป็นฟังก์ชัน IF จะเป็นสูตรดังนี้ สมมติให้ เซลล์  E1 เก็บยอดขายให้ลูกค้า  
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=IF(E1>=$B$5,$C$5,IF(E1>=$B$4,$C$4,IF(E1>=$B$3,$C$3,$C$2))) สูตรที่ 9-2 

 
ภาพที่ 8.5 การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย IF 

 ซึ่งจะเห็นได้ว่าต้องใช้ IF ซ้อนกันถึง 3 ชั้น และถ้ามีเงื่อนไขมากขึ้นก็จะมีจ านวนชั้นซ้อนกันของ
ฟังก์ชันมากขึ้นด้วย ในขณะที่ฟังก์ชัน VLOOKUP นั้นจะมีวิธีการท างานที่ต่างออกไปคือ VLOOKUP จะ
น าค่าตัวเลขที่ต้องการค้นหา ไปเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ าในตาราง (เซลล์ช่วง B2:B5) เช่น ยอดขายให้ลูกค้า
คือ 25,000 บาท VLOOKUP จะเริ่มจากน าค่า 25,000 ไปเทียบกับค่า 0 ในเซลล์ B2 เมื่อพบว่าค่า 
25,000 มากกว่า 0 มันจะน าค่าลงไปเทียบกับแถวถัดไปคือ ค่า 10,000 ในเซลล์ B3 เมื่อพบว่าค่า 25,000 
มากกว่า 10,000 มันจะน าค่าลงไปเทียบกับแถวถัดไปคือ ค่า 30,000 ในเซลล์ B4 เมื่อพบว่าค่า 25,000 
น้อยกว่า 30,000 มันจะย้อนกลับไปหาผลลัพธ์ในเซลล์ก่อนหน้าคือ B3 และจะได้ผลลัพธ์เป็น 5% 
เช่นเดียวกับการใช้ฟังก์ชั่น IF แต่มีรูปแบบการเขียนที่สั้นกว่า คือ 

=VLOOKUP(E1,$B$2:$C$5,2,TRUE)     สูตรที่ 9-3 

 
ภาพที่ 8.6 การค้นหาด้วย VLOOKUP แบบค่าใกล้เคียง 

ซ่ึงแต่ละอาร์กิวเมนต์ที่แทนค่าในฟังก์ชัน VLOOKUP จะอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 

8.2 ฟังก์ชันค้นหา VLOOKUP ในการท าใบเสร็จรับเงิน 

 จากสูตรที่ 9-1 ในภาพที่ 8.4และ สูตรที่ 9-3 ในภาพที่ 8.6 จะเห็นได้ว่าฟังก์ชัน VLOOKUP 
ประกอบด้วย 4 อาร์กิวเมนต์ ซึ่ง 3 อาร์กิวเมนต์แรกนั้นต้องใส่ค่า ส่วนอาร์กิวเมนต์สุดท้ายไม่จ าเป็นต้องใส่
ก็ได้ แต่ทั้งนี้จะท างานตามค่าที่ Excel ตั้งให้เป็นเริ่มต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) 
การท างาน  ใช้ค้นหาค่าในคอลัมน์แรกของตาราง แล้วส่งกลับค่าในแถวเดียวกันจากคอลัมน์อื่นในตาราง 
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ภาพที่ 8.7 หน้าต่างฟังก์ชัน VLOOKUP และอาร์กิวเมนต์ 

 lookup_value    (ต้องระบุ) ค่าที่จะค้นหาในคอลัมน์แรกของตาราง ทั้งนี้ Lookup_value 

สามารถเป็นได้ทั้งค่าหรือการอ้างอิงเซลล์ ถ้าค่า lookup_value ที่เป็นตัวเลขมีค่าน้อยกว่าค่าที่
น้อยที่สุดในแถวแรกของ table_array จะท าให้ VLOOKUP คืนค่าความผิดพลาด #N/A หรืออีก
นัยหนึ่งคือหาข้อมูลไม่พบ 

   ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ คือ ค่าหนึ่งค่า หรือ เซลล์หนึ่งเซลล์ ที่มีค่าหนึ่งค่าอยู่ในนั้น สามารถ
ใช้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรขึ้นอยู่กับวิธีการค้นหา ถ้าเป็นการค้นหาแบบตรงการทุกประการสามารถใช้ได้
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร แต่ถ้าเป็นการค้นหาแบบใกล้เคียงจะใช้ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ควร
หลีกเลี่ยงการพิมพ์ค่าลงไปโดยตรงในสูตร แต่ใช้วิธีการอ้างอิงเซลล์ในสูตรเพ่ือให้สามารถคัดลอกสูตร หรือ
เปลี่ยนค่าที่จะค้นหาได้ 

   จากตัวอย่างในสูตรที่ 9-1 และ 9-3  ค่า lookup_value ที่แทนค่าลงไปคือ E1 ซึ่งในสูตรที่ 
9-1  เซลล์ E1 จะเก็บค่ารหัสสินค้า คือ T1005 ที่ต้องการน าไปค้นหา ดังภาพที่ 8.8 และในสูตรที่ 9-3 

เซลล์ E1 จะเก็บค่ายอดขายให้กับลูกค้า คือ 25,000 
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ภาพที่ 8.8 ตัวอย่างอาร์กิวเมนต์ lookup_value ใน VLOOKUP 

 

 table_array   (ต้องระบุ) คอลัมน์ข้อมูลสองคอลัมน์หรือ มากกว่า โดยค่าในคอลัมน์แรกของ 
table_array คือค่าที่ค้นหาด้วย lookup_value ค่าเหล่านี้อาจเป็นข้อความ ตัวเลข หรือค่าทาง
ตรรกะ ตักอักษรข้อความที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจะไม่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการค้นหา  

   ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ คือ ช่วงของเซลล์ที่เป็นตารางที่มีข้อมูลทั้งหมด และไม่จ าเป็นต้อง
เลือกหัวคอลัมน์ เช่น จากตัวอย่างในภาพที่ 8.9 คือ $A$2:$C$9 

 
ภาพที่ 8.9 ตัวอย่างอาร์กิวเมนต์ table_array  ใน VLOOKUP 

   สิ่งส าคัญท่ีควรรู้ในการเลือก table_array 

o คอลัมน์ที่มีค่าที่จะค้นหา หรือ lookup_value ในคอลัมน์ จะต้องอยู่
คอลัมน์แรกจากทางซ้ายของช่วงเซลล์ที่เลือกเป็นตารางเสมอ 

o ถ้าเป็นการค้นหาแบบตรงกันทุกประการ คอลัมน์แรกนั้นไม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับ 

o ถ้าเป็นการค้นหาแบบใกล้เคียง คอลัมน์แรกนั้นต้องเรียงล าดับจากน้อยไป
มาก ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์อาจจะผิดพลาดได้ 

o การเลือกช่วงเซลล์นั้นต้องครอบคลุมตั้งแต่คอลัมน์ที่มีค่าที่จะค้นหาไปจนถึง
คอลัมน์ที่มีผลลัพธ์ที่ต้องการ และถึงข้อมูลแถวสุดท้าย 
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จากตัวอย่างในสูตรที่ 9-1 ค่า table_array ที่แทนลงไปในสูตรคือ $A$2:$C$10 จาก
ภาพที่ 8.2 รวมเป็น 3 คอลัมน์ ซึ่งในคอลัมน์ A มีข้อมูลรหัสสินค้าที่ต้องการใช้ค้นหา และ คอลัมน์ 
C มีผลลัพธ์คือราคาขายต่อหน่วยที่ต้องการทราบ จากตัวอย่างในสูตรที่ 9-3 ค่า table_array ที่
แทนลงไปในสูตรคือ $B$2:$C$5 รวมเป็น 2 คอลัมน์ จากภาพที่ 8.3 ซึ่งในคอลัมน์ B มีข้อมูล
เกณฑ์ยอดขายที่ใช้เป็นเงื่อนไขการให้ส่วนลด และใน คอลัมน์ C มีผลลัพธ์คือเปอร์เซ็นต์ส่วนลด
ของแต่ละระดับการขาย ให้ลองสังเกตว่าในสูตรที่ 3 จะไม่ใช้คอลัมน์ A เนื่องจาก ข้อมูลที่ใช้
ค้นหาเป็นตัวเลข จึงต้องแปลงช่วงเกณฑ์ในคอลัมน์ A ให้เป็นตัวเลขโดยใช้ค่าขั้นต่ าของเกณฑ์นั้น
ในคอลัมน์ B และใช้คอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์แรกทางซ้ายใน table_array  

 col_index_num  (ต้องระบุ)  หมายเลขคอลัมน์ใน table_array ซึ่งค่าผลลัพธ์ต้องการทราบ
จะถูกส่งกลับมา ถ้า col_index_num เป็น 1 จะส่งกลับค่าในคอลัมน์แรกใน table_array ถ้า 
col_index_num เป็น 2 จะส่งกลับค่าคอลัมน์ที่สองใน table_array เป็นต้น 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น ซึ่งได้มาจากการนับคอลัมน์จากช่วง
ของ table_array ที่เลือกไว้ โดยนับจากคอลัมน์แรกทางซ้ายเป็น 1 เสมอและนับไปจนถึงคอลัมน์
ที่ต้องการทราบผลลัพธ์  

จากตัวอย่างในสูตรที่ 9-1 ตามภาพที่ 8.9 ค่า col_index_num ที่แทนค่าในสูตรคือ 3 

ซึ่งได้มาจาก table_array ช่วง $A$2:$C$10  โดยคอลัมน์ C มีผลลัพธ์คือราคาขายต่อหน่วยที่
ต้องการทราบ ดังนั้นจะเริ่มนับจาก คอลัมน์ A  B  C จะได้ col_index_num เป็นคอลัมน์
ที่ 3 ในขณะเดียวกันถ้าต้องการผลลัพธ์เป็นรายละเอียดสินค้า จะได้ col_index_num เป็น 2 

 
ภาพที่ 8.10 ตัวอย่างอาร์กิวเมนต์ col_index_num ใน VLOOKUP 
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จากตัวอย่างในสูตรที่ 9-3 ในภาพที่ 8.11 ค่า col_index_num ที่แทนค่าในสูตรคือ 2 

ซึ่งได้มาจาก table_array ช่วง $B$2:$C$5  โดยคอลัมน์ C มีผลลัพธ์คือราคาขายต่อหน่วยที่
ต้องการทราบ ดังนั้นจะเริ่มนับจาก คอลัมน์  B  C จะได้ col_index_num  เป็นคอลัมน์ที่ 2 

 
ภาพที่ 8.11 ตัวอย่างอาร์กิวเมนต์ col_index_num ใน VLOOKUP 

 range_lookup    ค่าตรรกะที่ระบุว่าต้องการให้ VLOOKUP ค้นหาการจับคู่ที่ตรงกันหรือการ
จับคู่ทีใ่กล้เคียง: 

o ถ้าต้องการค้นหาแบบค่าใกล้เคียง ให้ใส่เป็น TRUE หรือไม่ใส่ค่าอะไรไว้ 
โดย VLOOKUP  จะท าการส่งการจับคู่ค่าที่ค้นหา lookup_value กับ
ข้อมูลในคอลัมน์แรกที่ตรงกัน หรือถ้าไม่พบการจับคู่ที่ตรงกัน ค่าท่ีใกล้เคียง
ที่สุดที่น้อยกว่าค่า lookup_value จะถูกส่งกลับมา คอลัมน์แรกนั้นต้อง
เรียงล ำดับจำกน้อยไปมำก 

o ถ้าต้องการค้นหาแบบตรงกันทุกประการ ให้ใส่เป็น  FALSE จะท าให้ 
VLOOKUP ค้นหาเฉพาะการจับคู่ที่ตรงกัน ในกรณีนี้ ค่าในคอลัมน์แรกของ 
table_array ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ หากมีค่าสองค่าหรือมากกว่าใน
คอลัมน์แรกของ table_array ที่ตรงกับ lookup_value ค่าแรกที่พบจะ
ถูกน ามาใช้ หากไม่พบการจับคู่ที่ตรงกัน ค่าความผิดพลาด #N/A จะถูก
ส่งคืน 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้จะต้องเป็นค าว่า TRUE หรือ FALSE หรือเว้นไว้โดยไม่ใส่ซึ่งก็จะ
เป็นการท างานเป็นค่า TRUE ตัวอย่างเช่น จากสูตรที่ 3 สามารถเขียนอีกรูปแบบได้ ดังนี้ 

=VLOOKUP(E1,$B$2:$C$5,2,)     สูตรที่ 9-4 

 

8.2.1 ตัวอย่างการใช้ VLOOKUP 

1) จากไฟล์ชื่อ ch8Invoice.xlsx  เปิดแผ่นงาน คะแนน  
2) ในแผ่นงานคะแนนมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามภาพที่ 8.12  
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ภาพที่ 8.12 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

3) จากตารางคะแนนในภาพที่ 8.12 ควรใช้วิธีการค้นหาแบบ ค่าใกล้เคียง เนื่องจากค่าที่ค้นหาไม่
ตรงกันทุกประการกับค่าท่ีมใีนตารางที่มีข้อมูล        

 
ภาพที่ 8.13 การใข้ VLOOKUP ค านวณผลการเรียน 

4) ให้น าเกณฑ์มาสร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในเซลล์ G3 เพ่ือค านวณหาเกรดของนักศึกษาแต่
ละคน โดยต้องสามารถคัดลอกไปยังเซลล์อ่ืนๆได้ 

สูตร G3 =VLOOKUP(E3,$J$5:$K$7,2)        

 
ภาพที่ 8.14 ตัวอย่างการใช้ VLOOKUP ค้นหาเกรด 
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5) ใต้ตารางเกณฑ์มีตารางที่ใช้ค้นหาคะแนนของนักเรียนโดยใช้รหัสนักเรียนจากเซลล์ K12 ในการค้นหา
ตามภาพที่ 8.15 

 
ภาพที่ 8.15 ตารางค้นหาคะแนนตามรหัสนักเรียน 

6) จากตารางคะแนนในภาพที่ 8.15 ควรใช้วิธีการค้นหาแบบใด ตรงกันทุกประการ เ พ ร า ะ
เป็นการค้นหาข้อมูลจากตารางที่เฉพาะตรงกับค่าที่น าไปค้นหาเท่านั้น     

7) ฟังก์ชัน VLOOKUP ในเซลล์ K13, K14 เพ่ือค้นหาคะแนน(%) และผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละ
คน ตามรหัสนักศึกษาในเซลล์ K12 

 สูตร K13 =VLOOKUP(K12,A3:G163,5,FALSE)       

สูตร K14 =VLOOKUP(K12,A3:G163,7,FALSE)       

  
ภาพที่ 8.16 การใช้ VLOOKUP ค้นหาข้อมูลคะแนน 

  จากภาพที่ 8.16 พบว่าในสูตรไม่มีการยึดเซลล์เนื่องจากไม่มีการคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อ่ืน 

8.3 ฟังก์ชั่น IFERROR ส าหรับใช้คู่กับ VLOOKUP  
 จากที่กล่าวมาถึงการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ข้างต้นจะพบว่าถ้าไม่พบข้อมูลที่ต้องการหา VLOOKUP 
อาจจะส่งค่ากลับมาเป็นค่าผิดพลาดหรือ รหัส Error เรียกว่า #N/A ในเซลล์ที่สร้างสูตร ดังภาพที่ 8.17 ซ่ึง
หากผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Excel อาจจะคิดว่าเกิดความผิดพลาดในการค านวณ ดังนั้นตั้งแต่ Excel 

2007 เป็นต้นมาจึงมีการเพ่ิมฟังก์ชัน IFERROR มาเพ่ือใช้ในการควบคุมการแสดงค่าความผิดพลาด 
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ภาพที่ 8.17 Error เมื่อ VLOOKUP หาข้อมูลไม่พบ  

IFERROR(value, value_if_error) 
ฟังก์ชัน IFERROR มีอาร์กิวเมนต์ 2 อาร์กิวเมนต์ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 8.18 หน้าต่างฟังก์ชัน IFERROR และอาร์กิวเมนต์ 

 Value    (ต้องระบุ) อาร์กิวเมนต์ที่ถูกตรวจสอบหาข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ใส่สูตรค านวณ
ต่างๆ ของ Excel 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเม้นต์นี้จะต้องเป็นสูตรค านวณ เช่น สูตรจากฟังก์ชั่น VLOOKUP ทั้งนี้
ไม่จ ากัดที่เฉพาะ VLOOKUP อาจจะเป็นสูตรค านวณอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีข้อผิดพลาดที่แสดงออกมา
เป็น รหัส Error ได้ 

 Value_if_error    (ต้องระบุ) ค่าที่ส่งกลับถ้าสูตรประเมินได้ข้อผิดพลาด ซึ่งประกอบด้วย
ข้อผิดพลาดชนิดต่อไปนี้  คือ #N/A, #VALUE! , #REF! , #DIV/0! , #NUM! , #NAME? หรือ 
#NULL! 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้สามารถเป็นได้ตั้งแต่ ข้อความ เช่น “ไม่พบข้อมูล” หรือ ตัวเลข 
หรือ สูตรค านวณอ่ืน  

 จากสูตรที่ 1 เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IFERROR จะมีลักษณะได้หลายแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 =IFERROR(VLOOKUP(E1,$A$2:$C$10,3,FALSE), “”) 



172  บทที่ 8  การใช้ฟังก์ชันในการค้นหาเพื่อจัดท าใบเสร็จรับเงิน 

หมายถึง ถ้าสูตรนี้มีผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด ให้ส่งค่ากลับเป็นค่าว่าง (แทนที่จะแสดง #N/A) 

 =IFERROR(VLOOKUP(E1,$A$2:$C$10,3,FALSE), “ไม่พบข้อมูล”) 

หมายถึง ถ้าสูตรนี้มีผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด ให้ส่งค่ากลับเป็นข้อความว่า “ไม่พบข้อมูล” 

 =IFERROR(VLOOKUP(E1,$A$2:$C$10,3,FALSE), 0) 

หมายถึง ถ้าสูตรนี้มีผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด ให้ส่งค่ากลับเป็น ค่าศูนย์ 

 =IFERROR(VLOOKUP(E1,$A$2:$C$10,3,FALSE), “ไม่พบ ” & E1)  

หมายถึง ถ้าสูตรนี้มีผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด ให้ส่งค่ากลับเป็นข้อความ “ไม่พบ T1005” 

 =IFERROR(VLOOKUP(E1,$A$2:$C$10,3,FALSE), F1*F2) 

หมายถึง ถ้าสูตรนี้มีผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด ให้ส่งค่ากลับเป็นผลลัพธ์จากการค านวณการคูณของ
ค่าท่ีอยู่ในเซลล์ F1 และ F2 

 

8.3.1 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน IFERROR ร่วมกับ VLOOKUP 

1) ในแผ่นงาน คะแนน ที่สร้างสูครค านวณหาเกรดด้วย VLOOKUP ไว้ 
2) ให้สร้างสูตรในเซลล์ K13 โดยใช้ IFERROR ร่วมกับ VLOOKUP ที่สร้างไว้ ให้แสดงข้อความ “---” 

เมื่อมีความผิดพลาด 

 สูตร K13  =IFERROR(VLOOKUP(K12,A3:G163,5,FALSE),"---")     

3) ให้สร้างสูตรในเซลล์ K14 โดยใช้ IFERROR ร่วมกับ VLOOKUP ที่สร้างไว้แล้ว ให้แสดงค่าว่างในเซลล์ 
เมื่อมีความผิดพลาด 

สูตร K14  =IFERROR(VLOOKUP(K12,A3:G163,7,FALSE),"")      

 

 
ภาพที่ 8.19 ฟังก์ชัน IFERROR ร่วมกับ VLOOKUP 
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ภาพที่ 8.20 ตัวอย่างก่อนและหลังการใช้ IFERROR 

8.4 ฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท าใบเสร็จรับเงิน 

 โดยปกติแล้วใบเสร็จรับเงินส าเร็จรูปที่ซื้อได้จากร้านค้านั้นจะมีข้อมูลอย่างน้อย คือ เลขที่ใบเสร็จ 
ชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้า วันที่ออกใบเสร็จ จ านวนสินค้า ชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินรวม และจ านวน
เงินเป็นตัวอักษร ตามภาพที่ 8.21  โดยแต่ละบริษัทที่จัดพิมพ์ใบเสร็จเองอาจจะมีรายละเอียดอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมตามความต้องการของบริษัทนั้น 

 
ภาพที่ 8.21 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินส าเร็จรูป 

 ในแต่ละส่วนสามารถใช้ Excel ช่วยในการค านวณและน าเสนอข้อมูลดังนี้ 

รายละเอียดลูกค้า ใช้ VLOOKUP ค้นหาจากตารางข้อมูลลูกค้า รายละเอียดตามหัวข้อก่อนหน้านี้ 
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วันที่ปัจจุบัน   ใช้ TODAY()   แสดงผล”วันที่”ปัจจุบัน ฟังก์ชันนี้ไม่มีอาร์กิวเมนต์ 

หรือใช้ NOW() แสดงผล”วันที่และเวลา”ปัจจุบัน ฟังก์ชันนี้ไม่มีอาร์กิวเมนต์ 

รายละเอียดสินค้า  ใช้ VLOOKUP ค้นหาจากตารางข้อมูลสินค้า รายละเอียดตามหัวข้อก่อนหน้านี้  

จ านวนเงินรวม  ใช้ SUMPRODUCT หาผลรวมจากการคูณระหว่างจ านวนสินค้าและราคาสินค้า
ต่อหน่วย 

จ านวนเงินอักษรภาษาไทย ใช้ BAHTTEXT แปลงตัวเลขจากตัวเลขเป้นข้อความตัวอักษรภาษาไทยลงท้าย
ด้วยหน่วยเงินบาท และสตางค์ หรือ ถ้วน   

 โดยฟังก์ชัน TODAY NOW BAHTTEXT และ SUMPRODUCT มีรายละเอียดการใช้งานดังนี้  

 TODAY() 
  ส่งค่ากลับเป็นวันที่ปัจจุบัน โดยไม่ต้องใส่อาร์กิวเมนต์ แต่ต้องมีวงเล็บ 

 
ภาพที่ 8.22 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน TODAY 

 NOW() 
  ส่งค่ากลับเป็นวันที่และเวลาปัจจุบัน โดยไม่ต้องใส่อาร์กิวเมนต์ แต่ต้องมีวงเล็บ 

 
ภาพที่ 8.23 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน NOW 
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 BAHTTEXT(number)  
ใช้แสดงผลด้วยการแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรจ านวนเงินภาษาไทย (มีค าว่าถ้วนลงท้าย)  โดยมี

เพียงอาร์กิวเมนต์เดียวคือ ตัวเลข 

 Number (ต้องระบุ) คือตัวเลขที่ต้องการแปลงเป็นภาษาไทย 

  ค่าท่ีใส่ในอาร์กิวเม้นต์นี้จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น อาจจะมาจากการใส่ค่าตัวเลขโดยตรงหรือการ
อ้างอิงเซลล์ที่เก็บค่าตัวเลขก็ได้ เช่น  

  = BAHTTEXT(20510.50)  จะได้ผลลัพธ์เป็น “สองหมื่นห้าร้อยสิบบาทห้าสิบสตางค์” 

  = BAHTTEXT(5690)      จะได้ผลลัพธ์เป็น “ห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน”  

  = BAHTTEXT(E1)      จะได้ผลลัพธ์ตามค่าที่อยู่ในเซลล์ E1   

 
ภาพที่ 8.24 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT  

SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...)  
 ใช้แสดงผลรวมของผลคูณระหว่าง 2 อาร์เรย์ โดยจะน าค่าแรกของแต่ละอาร์เรย์มาคูรกันและบวก
ด้วยผลคูณของค่าในล าดับต่อไป เช่น {1, 2, 3} x {4,5,10} จะได้ผลลัพธ์เป็น (1x4) + (2x5) +(3x10) = 
44 

 array1, array2, array3 ...    คืออาร์เรย์ 2 ถึง 30 อาร์เรย์ ที่ต้องการให้คูณกัน แล้วบวกกัน
ทั้งหมดทุกคอมโพเนนต์ โดยแต่ละอาร์เรย์ต้องมีข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์เท่ากัน 

 ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเม้นต์นี้จะต้องเป็นช่วงของเซลล์ที่ เป็นตัวเลข นั่นคือ แต่ละอาร์เรย์จะต้อง
ประกอบด้วยเซลล์หลาย ๆ เซลล์ และแต่ละอาร์เรย์จะต้องมีจ านวนเซลล์เท่ากัน เช่น จากภาพที่ 8.25 ถ้า
ดูตามแนวตั้งหรือคอลัมน์จะประกอบด้วย 2 อาร์เรย์ ในคอลัมน์  A และ คอลัมน์ B แต่ละอาร์เรย์มีข้อมูล 
3 แถวเท่ากัน เมื่อสร้างเป็นสูตรจะได้ดังนี้ 

=SUMPRODUCT(A1:A3,B1:B3)  =(1x4) + (2x5) +(3x10) = 44  

 ตามภาพที่ 8.26 
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ภาพที่ 8.25 ตัวอย่างอาร์เรย์ที่ใช้ใน SUMPRODUCT 

 
ภาพที่ 8.26 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT สร้างตามอาร์เรย์แนวตั้ง 

 ถ้าดูตามแนวนอนหรือแถวจะประกอบด้วย 3 อาร์เรย์ จากแถวที่ 1 แถวที่ 2 และแถวที่ 3 ตามล าดับ 
แต่ละอาร์เรย์มีข้อมูล 2 คอลัมน์เท่านั้น เมื่อสร้างเป็นสูตรจะได้ดังนี้ 

  =SUMPRODUCT(A1:B1,A2:B2,A3:B3) =(1x2x3) +(4x5x10) = 206  

 ตามภาพที่ 8.27 

 
ภาพที่ 8.27 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT สร้างตามอาร์เรย์แนวนอน 
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8.4.1 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น SUMPRODUCT 

1) จากไฟล์ชื่อ ch8Invoice.xlsx  เปิดแผ่นงาน Bonus ซ่ึงแสดงเงินเดือนและจ านวนเดือนที่พนักงานแต่
ละคนได้โบนัส ตามภาพที่ 8.28   

 
ภาพที่ 8.28 ตารางเงินเดือนและโบนัส 

2) จ านวนเงินรวมโบนัสทั้งหมดที่ต้องจ่ายพนักงาน ค านวณมาจากผลรวมของผลคูณระหว่าง เงินเดือน
และโบนัสของพนักงานแต่ละคน 

3) สร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ในเซลล์ C11 เพ่ือค านวณหาจ านวนเงินรวมโบนัสทั้งหมด  

 สูตร C11 =SUMPRODUCT(B2:B10,C2:C10)        

 
ภาพที่ 8.29 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ค านวณโบนัส 
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8.5 การใช้ฟังก์ชัน Excel สร้างใบเสร็จรับเงิน 

 ในการสร้างใบเสร็จรับเงิน ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP TODAY BAHTTEXT และ SUMPRODUCT มา
ประยุกต์ใช้ รวมถึงการอ้างอิงเซลล์ และการเชื่อมสูตรกับข้อความโดยใช้เครื่องหมาย “&” โดยมี
รายละเอียดตามภาพที่ 8.30 

 
ภาพที่ 8.30 ตัวอย่างแผ่นงาน invoice-แบบฝีกหัดที่ใส่สูตรแล้ว 

จากไฟล์ชื่อ ch8Invoice.xlsx  เปิดแผ่นงาน invoice-แบบฝึกหัด สร้างสูตรเพื่อท าเป็นใบเสร็จรับเงิน โดย
สูตรที่สร้างในใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดตามค าอธิบายดังนี้ 
 ส่วนที่เติมสีขาว ใช้ส าหรับกรอกข้อมูล ประกอบด้วย รหัสลูกค้า รหัสสินค้า และจ านวน 

 ส่วนที่เติมสีเทา ใช้ส าหรับกรอกสูตร ซึ่งจะป้องกันเซลล์ไม่ให้สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง 
 ทุกเซลล์ที่สร้างสูตร ใช้ IFERROR ร่วมกับสูตรเพื่อแสดงค่าว่างเมื่อมีข้อผิดพลาดจากการหาข้อมูลไม่พบ 

เทคนิคการจัดการ ERROR โดยใช้ IF 

สามารถให้เซลล์ที่มีสูตรให้แสดงค่าเฉพาะเมื่อมีการกรอกข้อมูลแทนการแสดง error ได้ โดยใช้ฟังก์ชัน 
IF ได้เช่นกัน  เช่น = IF(B10<>””,VLOOKUP(B10,$A$2:$C$10,3,FALSE,””)  หมายถึง ถ้าเซลล์
รหัสสินค้าไม่ว่างให้ด าเนินการค านวณ ไม่อย่างนั้นให้แสดงผลเป็น “” (ค่าว่าง) 
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 รายละเอียดลูกค้า ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
     ใช้ VLOOKUP ค้นหาจากตารางข้อมูลลูกค้าในแผ่นงาน “ลูกค้า” เซลล์ A2:E9 
โดยใช้รหัสลูกค้าในเซลล์ B6 ในการค้นหาจากแผ่นงานลูกค้า 

ชื่อลูกค้า สูตร D6 =IFERROR(VLOOKUP(B6,ลูกค้า!$A$2:$E$9,2,FALSE),"")     

  หรือ =IF(B6<>"",VLOOKUP(B6,ลูกค้า!$A$2:$E$9,2,FALSE),"")     

ที่อยู่ สูตร B7 =IFERROR(VLOOKUP(B6,ลูกค้า!$A$2:$E$9,4,FALSE),"")     

เบอร์โทรศัพท์ สูตร I7 =IFERROR(VLOOKUP(B6,ลูกค้า!$A$2:$E$9,5,FALSE),"")    

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี สูตร C8 =IFERROR(VLOOKUP(B6,ลูกค้า!$A$2:$E$9,3,FALSE),"")   

 วันที่ปัจจุบัน  ใช้ TODAY()   แสดงผล”วันที่”ปัจจุบัน  
สูตร I6 = TODAY()           

 ล าดับที่   ให้แสดงล าดับที่เมื่อเซลล์รหัสสินค้ามีการกรอกข้อมูล โดยบวกค่าเพ่ิมจากล าดับ
ก่อนหน้า เพ่ือให้สูตรสามารถคัดลอกได้ 

สูตร A11 =IF(B11<>"",A10+1,"")    แล้วคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ A12:A19  

 รายละเอียดสินค้า  ประกอบด้วย รายการสินค้า และราคาต่อหน่วย 

     ใช้ VLOOKUP ค้นหาจากตารางข้อมูลสินค้า ในแผ่นงาน “สินค้า” ช่วง A2:C10 
โดยใช้รหัสสินค้าในเซลล์ B10 ในการค้นหาจากแผ่นงานสินค้า โดยสูตรต้องสามารถคัดลอกได้ 

รายการสินค้า สูตร C10 =IFERROR(VLOOKUP(B10,สินค้า!$A$2:$C$10,2,FALSE),"")    

   หรือ =IF(B10<>"",VLOOKUP(B10,สินค้า!$A$2:$C$10,2,FALSE),"")    

   แล้วคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ C11:C19        

ราคาต่อหน่วย สูตร I10  =IFERROR(VLOOKUP(B10,สินค้า!$A$2:$C$10,3,FALSE),"")   

   แล้วคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ I11:I19        

 จ านวนเงิน  ผลคูณระหว่าง จ านวน และราคาต่อหน่วย โดยใช้ฟังก์ชัน IF ตรวจสอบว่า ถ้า
เซลล์รหัสสินค้า มีการกรอกข้อมูลหรือไม่ว่าง ให้แสดงค่าผลลัพธ์จากการคูณ ถ้ายังไม่กรอกแสดงผล
เป็นค่าว่าง 

สูตร J10  =IF(B10<>"",H10*I10,"") แล้วคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ J11:J19    

 จ านวนเงินรวม ใช้ SUMPRODUCT ระหว่างอาร์เรย์ จ านวน และ อาร์เรย์ ราคาต่อหน่วย 

สูตร J20 =SUMPRODUCT(H10:H19,I10:I19)        

 ส่วนลด   ใช้ VLOOKUP ค้นหาจากตารางส่วนลด ในแผ่นงาน “ส่วนลด” ช่วง B2:C5 
โดยใช้จ านวนเงินรวมในเซลล์ J20 ในการค้นหาจากแผ่นงานส่วนลด  
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%ส่วนลด สูตร I21  =VLOOKUP(J20,สวนลด!B2:C5,2)      

 จ านวนเงินส่วนลด  ผลคูณระหว่าง%ส่วนลดกับจ านวนเงินรวม 

สูตร J21 =I21*J20           

 รวมทั้งสิ้น  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินรวมและส่วนลด 

สูตร J22  =J20-J21           

 จ านวนเงินอักษรภาษาไทย ใช้ BAHTTEXT แปลงตัวเลขจากตัวเลขเป็นข้อความตัวอักษรภาษาไทย 
และใช้สัญลักษณ์ “&” เชื่อมสูตรที่สร้างจากฟังก์ชั่น BAHTTEXT กับเครื่องหมายวงเล็บ “( )” ดัง
ตัวอย่าง  “( สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน )”      

สูตร B22  ="( "&BAHTTEXT(J22)&" )"         

 

 
ภาพที่ 8.31 สรุปสูตรที่ใช้ในการสร้างใบเสร็จรับเงิน 

8.6 วิธีการป้องกันสูตรในแผ่นงาน 

 สูตรที่สร้างใน Excel นั้น ส่วนใหญ่มีความซับซ้อน และมีความส าคัญเนื่องจากผลลัพธ์จากการ
ค านวณต้องมีความถูกต้อง ในบางครั้งผู้ที่ใช้ไฟล์ Excel กับผู้สร้างไฟล์เป็นบุคคลที่ไม่ใช่คนเดียวกัน ดังนั้น
ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ใน Excel อาจจะพยายามแก้ไขสูตรที่สร้างขึ้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ลบสูตรที่
สร้างทิ้งเนื่องจากแค่พิมพ์ข้อความใด ๆ ลงไปในเซลล์ก็สามารถแทนที่สูตรที่สร้างขึ้นได้ในทันที ดังนั้น 

เทคนิคการเชื่อมข้อความและสูตร 
  นอกจากใช้สัญลักษณ์ & ในการเชื่อมข้อความและสูตรแล้ว สามารถใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE() 
ได้อีกด้วย จากตัวอย่างสามารถเขียนได้ดังนี้ 
 =CONCATENATE("( ",BAHTTEXT(J22)," )") 
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Excel จึงมีเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันเซลล์ในแผ่นงาน ซึ่งสามารถเลือกป้องกันทุกเซลล์ หรือป้องกัน
เพียงบางเซลล์ก็ได้ 

 ทุกเซลล์ในทุกแผ่นงานของ Excel จะได้รับการตั้งค่าให้ถูกป้องกันเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว ดังนั้น ก่อน
การป้องกันแผ่นงานต้องพิจารณาก่อนว่ามีเซลล์ใดบ้างที่ใช้กรอกข้อมูลน าเข้า หรือ เป็นส่วนน าเข้าข้อมูล 
และปลดล็อคก่อนล็อคแผ่นงาน 

 จากตัวอย่างการสร้างใบเสร็จรับเงิน เซลล์ที่ต้องใช้กรอกข้อมูลและไม่ต้องการป้องกันเซลล์ คือ ส่วน
ที่เติมสีขาวในแผ่นงาน ประกอบด้วย รหัสลูกค้าในเซลล์ B6 รหัสสินค้าในเซลล์ B10:B19 และจ านวนใน
เซลล์ H10:H19 

8.6.1 วิธีการป้องกันแผ่นงาน 

   วิธีการป้องกันเซลล์ในแผ่นงาน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. จากแผ่นงาน invoice-แบบฝึกหัด เลือกเซลล์ต่อไปนี้ B6, B10:B19 และ H10:H19 โดยกดปุ่ม 

Ctrl ค้างไว้ระหว่างเลือกเซลล์เพ่ือเลือกเซลล์ที่ไม่ติดกัน 

2. คลิกเม้าส์ปุ่มขวา แล้วเลือก จัดรูปแบบเซลล์ (Format cells…)  
3. ในหน้าต่างจัดรูปแบบ ให้เลือกแท็บ การป้องกัน (Protection)  
4. เอาเครื่องหมาย  ออกจากกล่อง Lock ให้มีลักษณะตามภาพที่ 8.32 

 
ภาพที่ 8.32 การตั้งค่ารูปแบบการล็อคเซลล์ 

5. คลิกปุ่มตกลงเพ่ือปิดหน้าต่าง 
6. ไปที่ริบบอนเมนู รวีิว (Review) ในกลุ่มเครื่องมือ การเปลี่ยนแปลง (Changes)  
7. ให้คลิก ป้องกันแผ่นงาน (Protect Sheet) ตามภาพที่ 8.33 
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ภาพที่ 8.33 กลุ่มเครื่องมือ การเปลี่ยนแปลง 

8. ในหน้าต่างให้เลือกการป้องกันตามค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาให้ ตามภาพที่ 8.34 

 
ภาพที่ 8.34 หน้าต่างป้องกันแผ่นงาน 

9. ถ้าไม่ต้องการตั้งรหัสผ่าน สามารถคลิกปุ่มตกลง เพ่ือเริ่มการป้องกันแผ่นงานได้ทันที  
10. ถ้าต้องการตั้งรหัสผ่าน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ยกเลิกการป้องกันแผ่นงานได้เอง ให้ระบุรหัสผ่านที่

ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น 12345 ในกล่องรหัสผ่าน เมื่อคลิกปุ่มตกลงแล้ว Excel จะแสดงหน้าต่าง
ให้กรอกรหัสผ่านยืนยันอีกครั้ง ตามภาพที่ 8.35 ให้ระวังรหัสผ่านเป็น Case-sensitive 

 
ภาพที่ 8.35 การตั้งรหัสผ่านป้องกันแผ่นงาน 

11. คลิปปุ่มตกลง  
12. ทดลองแก้ไขแผ่นงาน จะพบว่าเซลล์ที่ไม่ได้ปลดล็อคจะไม่สามารถท าการแก้ไขได้ และมีหน้าต่าง

แจ้งเตือน ตามภาพที่ 8.36 
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ภาพที่ 8.36 หน้าต่างแจ้งเตือนเซลล์ที่มีการป้องกัน 

8.6.2 วิธีการยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน 

วิธีการยกเลิกการป้องกันเซลล์ในแผ่นงาน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ไปที่ริบบอนเมนู รีวิว (Review) ในกลุ่มเครื่องมือ การเปลี่ยนแปลง (Changes)  
2. ให้คลิก ยกเลิกป้องกันแผ่นงาน (Unprotect Sheet) ตาม 

 
ภาพที่ 8.37 เครื่องมือยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน 

3. ถ้ามีรหัสผ่านให้กรอกรหัสผ่าน 

8.7 สรุป 

 ในบทนี้ได้อธิบายถึงการใช้ฟังก์ชันเพ่ือใข้ในการจัดท าใบเสร็จรับเงิน โดยฟังก์ชันที่ส าคัญคือ 
VLOOKUP ที่เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจากตารางโดยท าการค้นหาจากบนลงล่าง ถ้าต้องการ
ค้นหาจากซ้ายไปขวาสามารถใช้ฟังก์ชัน HLOOKUP ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานเช่นเดียวกัน VLOOKUP เป็น
ฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้งานบ่อย โดยใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลที่อยู่แถวเดียวกันกับค่าที่ใช้ในการค้นหาแต่คน
ละคอลัมน์  เช่น การใช้รหัสสินค้าค้นหาราคาสินค้าที่อยู่ในคอลัมน์ที่สาม โดยสามารถค้นหาได้ 2 แบบคือ 
แบบใกล้เคียงและแบบตรงกันทุกประการ ถ้า VLOOKUP ค้นหาข้อมูลไม่พบจะส่งค่าผิดพลาดกลับมาเป็น 
#N/A ทั้งที่สร้างฟังก์ชันถูกต้อง ดังนั้นสามารถน าฟังก์ชัน IFERROR มาใช้คู่กับ VLOOKUP เพ่ือควบคุม
การแสดงผลเมื่อเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ในการจัดท าใบเสร็จรับเงินยังสามารถน าฟังก์ชันอ่ืนๆ มาใช้ให้
เกิดความสมบูรณ์ได้อีก คือ TODAY() ส าหรับแสดงวันที่ปัจจุบันที่ออกใบเสร็จ BAHTTEXT ส าหรับแปลง
ตัวเลขเป็นตัวอักษรจ านวนเงินภาษาไทย และ SUMPRODUCT ส าหรับหาผลคูณของจ านวนเงินรวม 
ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานได้อีกหลากหลาย โดยเฉพาะ VLOOKUP ที่สามารถ
น าไปใช้ในการค้นหาข้อมูลจากตารางที่เก็บข้อมูลไว้จ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว เช่น ค้นหาผลการเรียน
นักศึกษา ค้นหาเปอร์เซ็นต์การจ่ายคอมมิชชั่นให้พนักงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

ตอนที่ 1 การใช้ VLOOKUP ประเมินดรรชนีมวลกาย 

1. เปิดแผ่นงาน BMI 

 
2. สร้างสูตรค านวณหา BMI= กก./เมตร^2 ในเซลล์ D8 

สูตร D8 =            

3. ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพ่ือแสดงสถานะในเซลล์ D10 โดยค้นหามาจากช่วง D13:E17 โดยอ้างอิงจาก 

BMI ที่ค านวณได้ใน D8 

สูตร D10 =            

ตอนที่ 2 การใช้ SUMPRODUCT ค านวณเกรดเฉลี่ย 

1. เปิดแผ่นงาน GPA  

2. จงใส่สูตรโดยใช้ ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ในเซลล์ E14  
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E14 =              

ตอนที่ 3 ใบลงทะเบียนเรียน 

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ฝีกท าใบลงทะเบียนเรียนโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา 

ข้อมูลวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ประเภทวิชา 

BC10101 วิชา1 2 ทฤษฎี 
BC10102 วิชา2 3 ทฤษฎี 
BC10103 วิชา3 2 ทฤษฎี 
BC10104 วิชา4 3 ทฤษฎี 
BC10105 วิชา5 2 ทฤษฎี 
BC10106 วิชา6 3 ปฏิบัติ 
BC10107 วิชา7 3 ปฏิบัติ 
BC10108 วิชา8 2 ปฏิบัติ 
BC10109 วิชา9 3 ปฏิบัติ 
BC10110 วิชา10 2 ปฏิบัติ 

 

ข้อมูลนักศึกษา 
รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา คณะ 

6100001 นักศึกษา1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 

6100002 นักศึกษา2 การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ 

6100003 นักศึกษา3 การโฆษณา บริหารธุรกิจ 

6100004 นักศึกษา4 บัญชี บริหารธุรกิจ 

6100005 นักศึกษา5 ปฐมวัย ครุศาสตร์ 
6100006 นักศึกษา6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 
6100007 นักศึกษา7 ญี่ปุ่นธุรกิจ มนุษยศาสตร์ 
6100008 นักศึกษา8 กราฟฟิกดีไซน์ มนุษยศาสตร์ 
6100009 นักศึกษา9 นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
6100010 นักศึกษา10 เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ 
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ข้อมูลประเภทวิชา 
ประเภทวิชา ค่าเทอม/หน่วยกิต 

ทฤษฎี 500 

ปฏิบัติ 900 

 

ใบลงทะเบียนเรียน 

 



 

 

บทที่ 9 

การใชฟ้ังก์ชันทางการเงิน 

 

ฟังก์ชันทางการเงินพ้ืนฐานของ Excel จะครอบคลุมถึงเรื่องปัจจัยดอกเบี้ยส าหรับการตัดสินใจ
ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย การค านวณดอกเบี้ยทบต้น การหามูลค่าปัจจุบันของเงิน และรวมไปถึงการ
ค านวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการลงทุน ซึ่งในการจะใช้ฟังก์ชันทางการเงินจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินก่อนจึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ในส่วน
แรกของบทนี้จึงอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้วิธีการอธิบายให้สอดคล้องกับ
วิธีการใช้ฟังก์ชันทางการเงินใน Excel 

 ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหาเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch9finance.xlsx  จาก CD หรือ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ academic.udru.ac.th/sawitree 

9.1 มูลค่าของเงินตามเวลา (The time value of money) 
 มีค ากล่าวว่า เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของเงินก็จะลดลง นั่นหมายความว่า จะต้องใช้เงินจ านวนมากขึ้น
ในการซื้อสินค้าและบริการเท่าเดิม เช่น ก๋วยเตี๋ยวที่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ราคาชามละ 10 บาท ก๋วยเตี๋ยวร้าน
เดิมปริมาณเท่าเดิมปัจจุบันราคาชามละ 40 บาท ส่วนต่างของจ านวนเงินนี้นั้นเกิดข้ึนจากอัตราเงินเฟ้อ  

 ในแง่ของการเงินนั้น ในเมื่อมูลค่าของเงินลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เงินที่มีในปัจจุบันจึงควรน าไปลงทุน 
เช่น ฝากธนาคาร หรือ ลงทุนทางใดทางหนึ่งเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนกลับมา เช่น น าเงินไปฝากธนาคาร 
10,000 บาท ตอนสิ้นปีโดยไม่ถอน เป็นเวลา 5 ปี โดยธนาคารให้ดอกเบี้ย 10% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยปีละ 
2 ครั้ง แสดงว่าคิดดอกเบี้ยครั้งละ 10%÷2=5% เป็นจ านวน 5x2=10 เมื่อถอนเงินออกมาตอนครบ 5 ปี 
จะได้เงิน 16,288.95 บาท มีรายละเอียดวิธีการค านวณ ดังนี้ 

ตารางที่ 9.1 ตัวอย่างการค านวณดอกเบี้ยแบบทบต้น 

งวดที่ ช่วงเวลา เงินต้นต้นงวด ดอกเบี้ย 5% 
 

เงินต้นปลายงวด 

1 ปีที่ 1 เดือน 1-6     10,000.00  =10000x5% =500.00         10,500.00  

2 ปีที่ 1 เดือน 7-12     10,500.00  =10500x5% =525.00         11,025.00  

3 ปีที่ 2 เดือน 1-6     11,025.00  =11025x5% =551.25         11,576.25  

4 ปีที่ 2 เดือน 7-12     11,576.25  =11576.25x5% =578.81         12,155.06  

5 ปีที่ 3 เดือน 1-6     12,155.06  =12155.06x5% =607.75         12,762.82  

6 ปีที่ 3 เดือน 7-12     12,762.82  =12762.82x5% =638.14         13,400.96  
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งวดที่ ช่วงเวลา เงินต้นต้นงวด ดอกเบี้ย 5% 
 

เงินต้นปลายงวด 

7 ปีที่ 4 เดือน 1-6     13,400.96  =13400.96x5% =670.05         14,071.00  

8 ปีที่ 4 เดือน 7-12     14,071.00  =14071x5% =703.55         14,774.55  

9 ปีที่ 5 เดือน 1-6     14,774.55  =14774.55x5% =738.73         15,513.28  

10 ปีที่ 5 เดือน 7-12     15,513.28  =15513.28x5% =775.66         16,288.95  

 วิธีการค านวณดอกเบี้ยลักษณะนี้เรียกว่า การคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น จากตารางที่ 9.1 ในทาง
การเงินจะถือว่าเงินตอนเริ่มต้น 10,000 บาท และเงินที่ถอนออกมาเมื่อปีที่ 5 นั้น คือเงินก้อนเดียวกันที่
มูลค่าและจ านวนต่างกัน เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างของจ านวนเงินนั้นในกรณีนี้จะเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยทบต้น 
จากตัวอย่างข้างต้น  

 จากการค านวณดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าว สามารถวาดเป็นเส้นเวลาของเงิน (Cashflow timeline) ได้
ตามภาพที่ 9.1 

 
ภาพที่ 9.1 เส้นเวลาแสดงมูลค่าเงินในแต่ละเวลา 

 จากภาพจะเห็นได้ว่ามูลค่าของเงินตามเวลานั้น มีองค์ประกอบดังนี้ 
- จ านวนเงินในเวลาที่ 0 จ านวน 10,000 บาท เรียกว่า มูลค่าปัจจุบัน (present value) 
- จ านวนเงินในเวลาที่ 5 จ านวน 16,288.95 บาท เรียกว่า มูลค่าอนาคต (future value) 
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 10% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง คือ 5% ต่องวด เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยต่องวด 

(interest rate) 
- จ านวนงวดที่ฝาก 5 ปีๆ ละ 2 ครั้ง จ านวน 10 งวด เรียกว่า จ านวนงวด (n period) 

นอกจากนี้ จากภาพที่ 9.1 จะเห็นว่าในกรณีนี้มูลค่าปัจจุบันของเงินที่น าไปฝากธนาคารนั้นชี้ลง
จากเส้น เรียกว่า กระแสเงินสดจ่าย (Cash outflow) หมายถึง เงินสดไหลออกจากเจ้าของเงินไปยังบุคคล
อ่ืนในตัวอย่างนี้คือ ธนาคาร เมื่อถึงสิ้นปีที่ 5 มูลค่าอนาคตของเงินคือเงินที่ถอนออกมาจากธนาคาร จึงถือ
ว่าเงินสดไหลเข้าเจ้าของเงิน เรียกว่า กระแสเงินสดรับ (Cash inflow) 

จากภาพจะเห็นว่ากระแสเงินสดรับจะใช้คู่กับสัญลักษณ์ “+” และกระแสเงินสดจ่ายจะใช้คู่กับ
สัญลักษณ์ “-” โดยสัญลักษณ์บวกและลบนี้ไม่ได้น ามาใช้ในการค านวณมูลค่าของเงินและไม่ได้มี

t0 t
5
 

+ กระแสเงินสดรับ (Cash inflow) 

 

 

- กระแสเงินสดจ่าย (Cash outflow) 
10,000 

16,288.95 

 เวลา อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง 
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ผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ แต่มีความจ าเป็นต้องระบุเพ่ือให้ผู้ใช้  และ Excel ทราบว่าเป็น
กระแสเงินสดรับหรือเงินสดจ่าย เพ่ือให้สามารถค านวณตามฟังก์ชันการเงินได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้นการท าความเข้าใจองค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลา และสัญลักษณ์ “+/-” จะช่วย
ให้สามารถใช้งานฟังก์ชันการเงินได้อย่างถูกต้อง แม้จะไม่ทราบข้ันตอนการค านวณท่ีแม้จริงเลยก็ตาม หาก
สนใจจะท าความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนโดยละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากหนังสือการเงินธุรกิจ 
หรือ บริหารการเงิน 

9.1.1 เส้นเวลาของเงินและมูลค่าของเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

  มูลค่าของเงินมีหลายรูปแบบ ทั้งมูลค่าของเงินจ านวนเดียว หรือมูลค่าของเงินหลาย ๆ จ านวนๆ 
ละเท่าๆ กัน โดยสามารถแบ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อยได้ 6 รูปแบบ แต่ละรูปแบบสามารถเขียนเป็นเส้นเวลา
ได้ ดังต่อไปนี้ 

 รูปแบบที่ 1 ฝากเงินกับธนาคาร PV บาท แบบดอกเบี้ยทบต้น เป็นเวลา n ปี ดอกเบี้ยปีละ r% 
เมื่อครบ n ปีจะได้รับเงินพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก FV บาท 

 
ภาพที่ 9.2 เส้นเวลาของการฝากเงิน 1 งวด 

 รูปแบบที่ 2 ฝากเงินกับธนาคาร PMT บาทแบบดอกเบี้ยทบต้น ทุกๆ ปีๆ ละเท่าๆ กันเป็นเวลา n 

ปี ดอกเบี้ยปีละ r% เมื่อครบ n ปีจะได้รับเงินพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก FV บาท 

 
ภาพที่ 9.3 เส้นเวลาของการการฝากเงินหลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน 

 

t0 t
n
 

-PV 

+FV 

 เวลา 
r% 

t0 t
n
 

 -PMT  -PMT  -PMT                              -PMT  

+FV 

 เวลา 
r% 

.......... 
 

t1 t2 t
n-1 
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 รูปแบบที่ 3 ฝากเงินกับธนาคาร PV บาท แบบดอกเบี้ยทบต้น หลังจากนั้นจะถอนเงินออกมาใช้ปี
ละ PMT บาททุกๆ ปีๆ ละเท่าๆ กันเป็นเวลา n ปี ดอกเบี้ยปีละ r% เมื่อถึงสิ้นปีที่ n เงินจะหมด
พอดี 

 
ภาพที่ 9.4 เส้นเวลาของการถอนเงินหลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน 

 รูปแบบที่ 4 กู้เงินกับธนาคาร PV บาท เป็นเวลา n ปี ดอกเบี้ยปีละ r% เมื่อครบ n ปีจะต้องจ่าย
คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเงินกู ้FV บาท 

 
ภาพที่ 9.5 เส้นเวลาของการผ่อนช าระเงินกู้แบบ 1 งวด 

 รูปแบบที่ 5 กู้เงินกับธนาคาร PV บาท เป็นเวลา n ปี ดอกเบี้ยปีละ r% จ่ายคืนเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกๆ สิ้นปี โดยวิธีลดต้นลดดอก ปีละ PMT บาท 

 
ภาพที่ 9.6 เส้นเวลาของการผ่อนช าระเงินกู้หลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน 

 

t0 

t
n
 

-PV 

+PMT   +PMT 

 เวลา r% .......... 
 

t1 t2 t
n-1 

+PMT   +PMT 

t0 t
n
 

+PV 

-FV 

 เวลา 
r% 

t0 t
n
 

 -PMT  -PMT                             -PMT   -PMT                 

+PV 

 เวลา 
r% 

.......... 
 

t1 t2 t
n-1 
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 รูปแบบที่ 6 ธนาคารรับฝากเงิน PMT บาทแบบดอกเบี้ยทบต้น ทุกๆ ปีๆ ละเท่าๆ กันเป็นเวลา n 

ปี ดอกเบี้ยปีละ r% เมื่อครบ n ปี ธนาคารจะต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก FV บาท 

 
ภาพที่ 9.7 เส้นเวลาของการรับฝากเงินหลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน 

9.1.2  ตัวอย่างการสร้างเส้นเวลาของมูลค่าเงิน 

ตัวอย่างที่ 1 น าเงินไปฝากธนาคาร 10,000 บาท ตอนสิ้นปีโดยไม่ถอน เป็นเวลา 5 ปี โดยธนาคารให้
ดอกเบี้ย 10% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง เมื่อถอนเงินออกมาตอนครบ 5 ปี จะได้เงิน 
กี่บาท 

 
ภาพที่ 9.8 เส้นเวลาของตัวอย่างที่ 1 

ตัวอย่างที่ 2 นายสมชายวางแผนฝากเงินธนาคารปีละ 5,000 บาทตอนสิ้นปี เป็นเวลา 10 ปี หากอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับ 8% ต่อปี เขาจะมีเงินในบัญชีตอนสิ้นปีที่ 10 เท่าไหร่ 

 
ภาพที่ 9.9 เส้นเวลาของตัวอย่างที่ 2 

 

t0 
t
n
 

-FV 

+PMT 

 เวลา r% .......... 
 

t1 t2 t
n-1 
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ตัวอย่างที่ 3 ถ้านักศึกษาฝากเงินวันนี้ 1,000 บาท ตอนต้นปี 2560 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 9% ต่อปี โดย
ธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ปีละครั้ง เมื่อครบสิ้นปีที่ 2565 นักศึกษาจะมีเงินฝากใน
ธนาคารทั้งหมดเท่าไร   

 
ภาพที่ 9.10 เส้นเวลาของตัวอย่างที่ 3 

ตัวอย่างที่ 4 ถ้าทุกๆ สิ้นปี 5 ปีต่อจากนี้ จะได้ถอนเงินออกมาใช้ปีละ 1,000 บาท จะต้องฝากเงิน ณ 
ตอนนี้กี่บาท ถ้าได้รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี   

 
ภาพที่ 9.11 เส้นเวลาของตัวอย่างที่ 4 

ตัวอย่างที่ 5 ยอดขายปัจจุบันของบริษัท เอ จ ากัด มีค่า 9,000,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นมาจาก 5 ปีก่อนเป็น
จ านวนเงิน 4,000,000 จงหาอัตราการขยายตัวต่อปี ของช่วง 5 ปีที่ผ่านมา   

 
ภาพที่ 9.12 เส้นเวลาของตัวอย่างที่ 5 

ตัวอย่างที่ 6 ถ้านักศึกษาฝากเงินตอนนี้ 1,000 บาท และต้องการได้รับเงินจ านวน 10,000 บาท ถ้าอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี นักศึกษาจะต้องฝากเงินทิ้งไว้เป็นเวลากี่ปี  

t2560 t
2565
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ภาพที่ 9.13 เส้นเวลาของตัวอย่างที่ 6 

ตัวอย่างที่ 7 ถ้านักศึกษาต้องการซื้อ SmartPhone ตอนนี้ในราคาเครื่องละ 31,500 บาท โดยจะผ่อนทุก
เดือนเป็นเวลา 10 เดือน ดอกเบี้ยเดือนละ 1.5% จะต้องผ่อนเดือนละกี่บาท  

 
ภาพที่ 9.14 เส้นเวลาของตัวอย่างที่ 7 

ตัวอย่างที่ 8 ถ้านักศึกษาต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 45,000 บาท โดยดาวน์เป็นเงิน 10,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 12% ต่อปี โดยผ่อนทุกเดือน เป็นเวลา 3 ปี จะต้องผ่อนเดือนละก่ีบาท  

 
ภาพที่ 9.15 เส้นเวลาของตัวอย่างที่ 8 

9.2  ฟังก์ชันเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตามเวลาและการใช้งาน 

  ฟังก์ชันการเงิน FV, PV, NPER, PMT, RATE นี้มีความหมายและวิธีการใช้งานสอดคล้องกับวิธีการ
ค านวณมูลค่าของเงินตามเวลา โดยทั้ง 5 ฟังก์ชันใช้อาร์กิวเมนต์ร่วมกัน หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นอาร์กิวเมนต์
ของกันและกัน ดังนั้นจึงจะอธิบายโครงสร้างและความหมายของแต่ละฟังก์ชันพร้อมกัน และอธิบายการใช้
อาร์กิวเมนต์ภายหลัง 
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FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])  
หามูลค่าอนาคตของเงินจ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวนๆ ละเท่าๆ กัน ตามภาพที่ 9.16 

 
ภาพที่ 9.16  หน้าต่างฟังก์ชัน FV 

PV(rate,nper,pmt,[fv],[type])  
หามูลค่าปัจจุบันของเงินจ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวนๆ ละเท่าๆ กัน ตามภาพที่ 9.17 

 
ภาพที่ 9.17 หน้าต่างฟังก์ชัน PV 

PMT(rate,nper,pv,[fv],[type])  
หาจ านวนเงินหลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน  ตามภาพที่ 9.18 

 
ภาพที่ 9.18 หน้าต่างฟังก์ชัน PMT 

NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type])  
หาจ านวนงวดของเงินจ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวนๆ ละเท่าๆ กัน ตามภาพที่ 9.19 
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ภาพที่ 9.19 หน้าต่างฟังก์ชัน NPER 

RATE(nper,pmt,pv,[fv],[type],[guess])  
หาอัตราดอกเบี้ยของเงินจ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวนๆ ละเท่าๆ กัน ตามภาพที่ 9.20 

 
ภาพที่ 9.20 หน้าต่างฟังก์ชัน RATE 

9.2.1  อาร์กิวเม้นต์ของฟังก์ชันเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตามเวลา 

 ในแต่ละฟังก์ชันจะมีอาร์กิวเมนต์ 5 อาร์กิวเมนต์ สลับกันตามฟังก์ชัน ตังนี้ 

 rate    คือ อัตราดอกเบี้ยต่องวด 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ ต้องเป็นตัวเลขทศนิยม หรือเปอร์เซ็นต์ เช่น 0.12 หรือ 12% 
ต่อปี ซึ่งจะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยต่องวด เช่น ถ้าผ่อนทุกเดือนหมายถึง 12 งวด จะต้องเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยต่อเดือน โดยใช้ค่า 12% ต่อปี หารด้วย 12 งวดต่อปี คือ 1% ต่องวด หรือถ้าธนาคารให้
ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้งคือกลางปีและปลายปี จะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อครึ่งปี โดยใช้ค่า 
12% ต่อปี หารด้วย 2 งวด  คือ 6% ต่องวด 

 nper    คือ จ านวนงวดทั้งหมดของการช าระเงิน 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ ต้องเป็นตัวเลข เช่น 1 งวด 2 งวด 12 งวด 60 งวด โดยจะต้อง
เป็นจ านวนงวดทั้งหมดที่มีการรับหรือจ่ายดอกเบี้ย เช่น ถ้าผ่อนทุกเดือนหมายถึง 12 งวดต่อปี 
เป็นเวลา 1 ปี ต้องใช้ 12 งวดต่อปี คูณกับ 1 ปี ได้ 12 งวด ถ้าผ่อนทุกเดือน 5 ปี ต้องใช้ 12x5 = 
60 งวด เป็นต้น 
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 pmt    คือ จ านวนเงินในแต่ละงวด จ านวนเท่าๆ กัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วงเวลา 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ ต้องเป็นตัวเลขที่แสดงจ านวนเงินที่มีหลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน 
เช่น ผ่อนรถยนต์มูลค่า 500,000 บาท เดือนละ  15,000 บาท  ค่าที่ต้องใส่ในอาร์กิวเมนต์ pmt 

คือ 15,000 บาท/งวด 

 pv    คือ มูลค่าปัจจุบัน (PV - present value) หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงิน ถ้าไม่ได้ใส่ค่า
อะไรไว้ จะมีค่าเป็น 0 (ศูนย์)  

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ ต้องเป็นจ านวนเงินที่เป็นงวดเดียว ถ้าดูในเส้นเวลาจะอยู่
ด้านซ้ายของเส้นเวลาเสมอ เป็นค่าของเงินก่อนที่จะน าไปค านวณกับดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินกู้  

 fv    คือ มูลค่าในอนาคต (FV - future value) หรือมูลค่าอนาคตของจ านวนเงิน ถ้าไม่ใส่ค่าอะไร
ไว้ fv จะถูกสมมติค่าให้เป็น 0  

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ ต้องเป็นจ านวนเงินที่เป็นงวดเดียว ถ้าดูในเส้นเวลาจะอยู่
ด้านขวาของเส้นเวลาเสมอ เป็นค่าของเงินหลังจากท่ีรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินกู้แล้ว 

 type    คือตัวเลข 0 หรือ 1 ซึ่งใช้บ่งชี้วันครบก าหนดการช าระเงิน ถ้าไม่ได้ใส่ค่า type ไว้ ก็จะ
ถือว่าค่านี้เท่ากับ 0 โดย 0 คือ สิ้นงวด 1 คือต้นงวด 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ มีได้แค่ 0 หรือ หมายถึง กรณีฝากเงินทุกเดือน ถ้าฝากทุกวันที่ 
1 ของเดือน เรียกว่า ต้นงวด ถ้าฝากทุกวันที่ 31 ของเดือน เรียกว่าสิ้นงวด ทั้งนี้การฝากต้นงวด
หรือสิ้นงวดจะท าให้จ านวนดอกเบี้ยต่างกัน เนื่องจากถ้าฝากต้นงวดจะได้ดอกเบี้ยเพ่ิม 1 งวด 
ดังนั้นสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม 

 หมายเหตุ  เงินที่เป็นกระแสเงินออกจะต้องใส่ เครื่องหมายลบ ( - ) น าหน้าเงินจ านวนนั้น 
ไมเ่ช่นนั้นผลการค านวณอาจจะแสดงข้อผิดพลาด #NUM! 

 

9.2.2  ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันการเงินค านวณหามูลค่าของเงินตามเวลา 

    จากตัวอย่างที่ 1 ถึงตัวอย่างที่ 8 สามารถน าค่าจากในเส้นเวลามาแทนค่าลงในอาร์กิวเมนต์
ของแต่ละฟังก์ชันการเงินได้ดังนี้ 
1. เปิดไฟล์ ch9finance.xlsx แผ่นงาน Financial Function ตามภาพที่ 9.21 

2. ดูข้อมูลจากเส้นเวลาในตัวอย่างที่ 1 ถึงตัวอย่างที่ 8 และกรอกข้อมูลลงในเซลล์ที่สอดคล้องกัน ดัง
ภาพที่ 9.22 ถึง ภาพที่ 9.29 
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ภาพที่ 9.21 แผ่นงาน Financial Function 

3. จากตัวอย่าง สามารถระบุฟังก์ชั่นที่ใช้ อาร์กิวเมนต์ และสูตรค านวณในเซลล์ต่อไปนี้ ได้ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 1 น าเงินไปฝากธนาคาร 10,000 บาท ตอนสิ้นปีโดยไม่ถอน เป็นเวลา 5 ปี โดยธนาคารให้

ดอกเบี้ย 10% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง เมื่อถอนเงินออกมาตอนครบ 5 ปี จะได้เงิน กี่บาท 

ใช้ฟังก์ชัน FV ในการหาค าตอบ RATE ใช้ดอกเบี้ยต่องวดจึงต้องน า 10% ÷ 2 ครั้งต่อปี และจ านวน
งวด หรือ NPER จึงเท่ากับ 5ปี x 2 ครั้งต่อปี 

 
ภาพที่ 9.22 การใช้ฟังก์ชันการเงิน PV ของตัวอย่างที่ 1  

ตัวอย่างที่ 2 นายสมชายวางแผนฝากเงินธนาคารปีละ 5,000 บาทตอนสิ้นปี เป็นเวลา 10 ปี หาก
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 8% ต่อปี เขาจะมีเงินในบัญชีตอนสิ้นปีที่ 10 เท่าไร 

ใช้ฟังก์ชัน FV ในการหาค าตอบ เนื่องจากฝากเงินจ านวนหลายงวด ๆ ละเท่ากันกัน จ านวนเงินฝากจึง
ใส่ในอาร์กิวเมนต์ PMT และติดลบเนื่องจากเป็นกระแสเงินสดออก 
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ภาพที่ 9.23 การใช้ฟังก์ชันการเงิน FV ของตัวอย่างที ่2 

ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 3 ถ้านักศึกษาฝากเงินวันนี้ 1,000 บาท ตอนต้นปี 2560 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 
9% ต่อปี โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ปีละครั้ง เมื่อครบสิ้นปีที่ 2565 นักศึกษาจะมีเงินฝากใน
ธนาคารทั้งหมดเท่าไร 

ใช้ฟังก์ชัน FV ในการหาค าตอบ แต่เนื่องจากฝากต้นงวด การนับ NPER จึงนับตั้งแต่ มกราคม 2560 

เมื่อนับไปจนถึง ธันวาคม 2565 จึงได้ 6 ปี 

 
ภาพที่ 9.24 การใช้ฟังก์ชันการเงิน PV ของตัวอย่างที่ 3 

ตัวอย่างที่ 4 ถ้าทุกๆ สิ้นปี 5 ปีต่อจากนี้ จะได้ถอนเงินออกมาใช้ปีละ 1,000 บาท จะต้องฝากเงิน ณ 
ตอนนี้กี่บาท ถ้าได้รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี   

ใช้ฟังก์ชัน PV ในการหาค าตอบ จ านวนเงินที่ต้องการถอนเป็นเงินหลายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน จึงใส่ใน
อาร์กิวเมนต์ PMT เป็นค่าบวก เนื่องจากเป็นกระแสเงินสดรับ 

 
ภาพที่ 9.25 การใช้ฟังก์ชันการเงิน PV ของตัวอย่างที่ 4 

 ตัวอย่างที่ 5 ยอดขายปัจจุบันของบริษัท เอ จ ากัด มีค่า 9,000,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นมาจาก 5 ปีก่อน
เป็นจ านวนเงิน 4,000,000 จงหาอัตราการขยายตัวต่อปี ของช่วง 5 ปีที่ผ่านมา   
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ใช้ฟังก์ชัน RATE ในการหาค าตอบ เนื่องจากค าถามต้องการทราบอัตราการเติบโตหรืออัตราดอกเบี้ย 
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่องวด เนื่องจากในค าถามงวดละ 1 ปี ผลลัพธ์จึงมีค่าเป็นอัตราต่อปี 
ส่วนค่า PV นั้น มีมูลค่า 5,000,000 เนื่องจากผ่านไป 5 มียอดขายเพ่ิมขึ้น 4,000,000 ยอดขาย 5 ปีก่อน
จึงมีคา่ เท่ากับ 9,000,000 – 4,000,000 บาท   

 
ภาพที่ 9.26 การใช้ฟังก์ชันการเงิน RATE ของตัวอย่างที่ 5 

ตัวอย่างที่ 6 ถ้านักศึกษาฝากเงินตอนนี้ 1,000 บาท และต้องการได้รับเงินจ านวน 10,000 บาท ถ้า
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี นักศึกษาจะต้องฝากเงินทิ้งไว้เป็นเวลา 24.16 ปี  

ใช้ฟังก์ชัน NPER ในการหาค าตอบ เนื่องจากถามหาจ านวนงวด ผลลัพธ์จะมีหน่วยเป็นปีเพราะอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นต่อป ี 

 
ภาพที่ 9.27 การใช้ฟังก์ชันการเงิน NPER ของตัวอย่างที ่6 

ตัวอย่างที่ 7 ถ้านักศึกษาต้องการซื้อ SmartPhone ตอนนี้ในราคาเครื่องละ 31,500 บาท โดยจะผ่อน
ทุกเดือนเป็นเวลา 10 เดือน ดอกเบี้ยเดือนละ 1.5% จะต้องผ่อนเดือนละกี่บาท 

ใช้ฟังก์ชัน PMT ในการหาค าตอบ เนื่องจากต้องการทราบจ านวนเงินที่ต้องจ่ายหลายงวด ๆ ละเท่า ๆ 
กัน ราคาเครื่องเป็น PV และเป็นค่าบวก เนื่องจากซื้อโทรศัพท์ตอนนี้แปลว่าได้สินทรัพย์มาแล้วหรือเปรียบ
เหมือนกับกระแสเงินสดรับในตอนนี้ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่าลบ เพราะเป็นเงินที่จะต้องจ่ายในอนาคตงวดละ
เท่า ๆ กัน หน่วยของงวดเป็นเดือนซึ่งตรงกับหน่วยของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นต่อเดือนเช่นกัน จึงไม่ต้องมีการ
แปลงค่าของ NPER และ RATE 
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ภาพที่ 9.28 การใช้ฟังก์ชันการเงิน PMT ของตัวอย่างที่ 7 

ตัวอย่างที่ 8 ถ้านักศึกษาต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 45,000 บาท โดยดาวน์เป็นเงิน 10,000 

บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 12% ต่อปี โดยจะผ่อนทุกเดือน เป็นเวลา 3 ปี จะต้องผ่อนเดือนละ 1,162.50

บาท 

ใช้ฟังก์ชัน PMT ในการหาค าตอบ เนื่องจากต้องการทราบจ านวนเงินที่ต้องจ่ายหลายงวด ๆ ละเท่า ๆ 
กัน ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์ PV เป็นค่าบวก มาจากจ านวนเงินค่าจักรยานยนต์หักด้วยเงินดาวน์ เนื่องจาก
การดาวน์ท าให้จ านวนเงินที่เป็นหนี้ลดลงเหลือเพียง 45,000 – 10,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มี
หน่วยเป็นต่อปี แต่งวดผ่อนช าระเป็นต่อเดือน ท าให้ต้องแปลงค่าของ RATE ให้เป็นต่อเดือน คือ 12%÷12 
เดือน และแปลงค่าจ านวนปีที่ผ่อนให้เป็นต่อเดือน คือ 3 ปี x 12 เดือน  

 
ภาพที่ 9.29 การใช้ฟังก์ชันการเงิน PMT ของตัวอย่างที่ 8 

 จากตัวอย่างการประยุกต์ใช้ใน Excel ทั้งหมดใช้วิธีอ้างอิงเซลล์แทนการพิมพ์ค่าลงในสูตรโดยตรง ท า
ให้สามารถทดลองเปลี่ยนค่าในอาร์กิวเมนต์ เพ่ือดูผลลัพธ์ที่ต่างออกไปได้โดยไม่ต้องสร้างสูตรใหม่ ดังนั้น
ฟังก์ชันที่สร้างในบางตัวอย่างสามารถใช้ร่วมกันได้เพียงแค่เปลี่ยนค่าในเซลล์ เช่น ตัวอย่างที่ 8 และ
ตัวอย่างที่ 9  

9.3 การประเมินผลตอบแทนของโครงการลงทุน (Project evaluation) 
 โครงการลงทุน หมายถึง โครงการที่มีการลงทุน เช่น การสร้างโรงงานใหม่ การส ารวจตลาด การซื้อ
เครื่องจักร การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการลงทุนด้วยเงินทุนลงไปก่อนที่จะได้รับ
ผลตอบแทนมาภายหลัง โดยที่ทั้งเงินจ่ายลงทุนและกระแสเงินสดรับควรได้รับการประมาณการขึ้นมาและ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน เพ่ือช่วยสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจในโครงการลงทุนให้มีโอกาส
ผิดพลาดลดลง กระแสเงินสดของโครงการลงทุนมีลักษณะตามภาพที่ 9.30 
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ภาพที่ 9.30 เส้นเวลาและกระแสเงินสดของโครงการลงทุน 

 ตัวอย่าง โครงการ ก ใช้เงินลงทุน 10,000 บาท คาดว่าจะมีเงินสดรับสุทธิในปีที่ 1  3,000 บาท ปีที่ 
2  5,000 บาท ปีที่ 3  8,000 บาท  

 เมื่อค านวณโดยไม่ค านึงถึงค่าของเงินตามเวลา หรือ ต้นทุนของเงินทุนที่น ามาลงทุน โครงการนี้จะมี
ผลตอบแทนเท่ากับ (3,000 + 5,000 + 8,000) – 10,000 = 6,000 บาท  แต่จากเรื่องมูลค่าของเงินตาม
เวลาเงินในปีที่ 1, 2 และ 3 จะไม่สามารถเปรียบเทียบกับเงินในปีที่ 0 หรือเงินจ่ายลงทุน เนื่องจากมูลค่า
ของเงินต่างเวลาไม่เท่ากัน 

 ถ้า เงินที่น ามาลงทุนนั้น มีต้นทุนเงินทุนจากการกู้ธนาคารมาในอัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี  10% ต่อ
ปี  ดังนั้นควรน าดอกเบี้ยมาร่วมพิจารณา 

9.3.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value - NPV) 
 คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ กับเงินจ่ายลงทุนสุทธิ ครั้งแรก
ของโครงการ โดยใช้อัตราส่วนลด (discount rate) ตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ หรือ อัตรา
ต้นทุนของเงินทุน (cost of capital –k%) (เบญจวรรณ, 2540) ซึ่งมีข้ันตอนการค านวณ ดังนี้ 

1) หามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี แล้วหาผลรวมของทุกปี 
2) น าผลรวมมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน หักลบด้วย เงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรก 

ซ่ึง NPV ที่ดีคือ NPV ที่มีค่ามากกว่า 0 หรือก าไรเป็นค่าบวกนั่นเอง 

 
ภาพที่ 9.31 ตัวอย่างการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

ถ้าค านวณโดยใช้ฟังก์ชัน PV สูตรที่สร้างขึ้นจะเป็นดังนี้ 

t0 

t
n
 

-เงินจ่ายลงทุน 

+เงินสดรับ  +เงินสดรับ 

 เวลา k% .......... 
 

t1 t2 
t
n-1 

+เงินสดรับ +เงินสดรับ 

t0 

-10,000 

 เวลา 10%  
 

t1 t2 t3 

3,000             5,000               8,000 
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NPV =  -(PV(10%,1,,3000) + PV(10%,2,,5000) + PV(10%,1,,8000)) + (-10000) = 2,870 บาท 

ซึ่งในกรณีนี้ไม่สามารถใช้อาร์กิวเมนต์ pmt ในฟังก์ชัน PV ได้ เนื่องจากจ านวนเงินไม่เท่ากันทุกงวด Excel 
มีฟังก์ชันที่สร้างมาสนับสนุนการหามูลค่าปัจจุบันของเงินหลายงวดที่ไม่เท่ากัน คือ ฟังก์ชัน NPV แต่
ฟังก์ชัน NPV ของ Excel มีความแตกต่างจาก NPV ของการเงิน คือ NPV ของ Excel จะครอบคลุมการ
ค านวณเริ่มต้นจากงวดที่ 1 เท่านั้น แต่ NPV ของการเงิน จะครอบคลุมถึงงวดที่ 0 

 
ภาพที่ 9.32 ความแตกต่างระหว่าง NPV ของ Excel และการเงิน 

9.3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal rate of return - IRR) 
 คือ อัตราที่ท าให้ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ เท่ากับเงินจ่ายลงทุน
สุทธิครั้งแรกของโครงการ (เบญจวรรณ, 2540) หรือ NPV มีค่าเป็นศูนย์ นั่นเอง  ซึ่งค่า IRR ที่ดี คือ 
เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ หรือ อัตราต้นทุนของเงินทุน (k%) แล้วแต่กรณี 

 IRR มีวิธีการค านวณ คือ ทดลองเปลี่ยนค่าอัตราต้นทุนของเงินทุน (k%) ไปจนกว่า NPV มีค่าเป็น
ศูนย์ ซึ่งถ้าไม่ใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน หรือ ฟังก์ชันใน Excel ช่วยในการค านวณนั้นจะเสียเวลามากใน
การลองผิดลองถูกเพ่ือหาผลลัพธ์ ดังนั้น Excel จึงมีฟังก์ชันที่สร้างมาสนับสนุนการหาอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน คือ ฟังก์ชัน IRR 

9.4 ฟังก์ชันเกี่ยวกับการประเมินผลตอบแทนของโครงการลงทุน 

 จากที่กล่าวมา Excel มีฟังก์ชัน NPV เพ่ือช่วยค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ แต่ต้องทราบวิธีน ามา
ประยุกต์ให้ได้ผลลัพธ์ NPV ทางการเงิน และฟังก์ชัน IRR ที่สามารถน ามาหาค่าอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการใช้ฟังก์ชัน ดังนี้ 

 NPV(rate,value1,[value2], ...)  
 ใช้หามูลค่าปัจจุบันของเงินหลายงวดที่ไม่เท่ากัน โดยเริ่มค านวณจากสิ้นงวด ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวน
เงินตามภาพที่ 9.33 

t0 

-10,000 

 เวลา 10%  
 

t1 t2 t3 

3,000             5,000               8,000 

NPV ของ Excel 

NPV ของการเงิน 
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ภาพที่ 9.33 หน้าต่างฟังก์ชัน NPV 

 rate คือ อัตราส่วนลดต่องวด 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ ต้องเป็นตัวเลขที่ เป็นทศนิยม หรือเปอร์เซ็นต์ ที่มาจากอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าท่ีต้องการ หรือ อัตราต้นทุนของเงินทุนที่น ามาจ่ายลงทุนครั้งแรก 

 value1,[value2], ... คือ  ค่ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละงวด 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ ต้องเป็นตัวเลขที่สามารถเป็นค่าบวกหรือลบก็ได้ โดยในฟังก์ชัน
นี้จะแตกต่างจากฟังก์ชันทางการเงินที่เกี่ยวกับมูลค่าของเงินตามเวลาที่ค่าบวกและค่าลบจะถูก
น ามาค านวณด้วย เช่น ถ้าค่าที่ใส่เข้าไปทุกค่าเป็นค่าบวก ซึ่งหมายถึงเงินสดรับเป็นบวก NPV ที่
ค านวณได้จะมีค่าเป็นบวกเช่นกัน 

 วิธีการใช้หา NPV การเงิน 

NPV การเงิน = NPV(กระแสเงินสดรับสุทธิงวดที่ 1..n) + เงินลงทุนครั้งแรก* 

*บวกเงินลงทุนครั้งแรกเนื่องจาก เงินลงทุนครั้งแรกเป็นกระแสเงินสดจ่ายจะมีเครื่องหมายลบ
น าหน้าตัวเลข  

 IRR(values,[guess])  
 ใช้หาอัตราตอบแทนของเงินหลายงวดที่ไม่เท่ากัน ที่เกิดจากการลงทุน จะต้องมีงวดใดงวดหนึ่งเป็น
กระแสเงินจ่าย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ ตามภาพที่ 9.34 
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ภาพที่ 9.34 หน้าต่างฟังก์ชัน IRR 

 

 values คือ ค่ากระแสเงินสดรับสุทธิตั้งแต่งวดที่ 0 ถึง งวดสุดท้าย 

ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ ต้องเป็นตัวเลขที่สามารถเป็นค่าบวกหรือลบก็ได้ โดยค่าบวก
หมายถึงกระแสเงินสดรับ และค่าลบหมายถึงกระแสเงินสดจ่าย และจะต้องมีงวดใดงวดหนึ่งเป็น
กระแสเงินจ่ายหรือติดลบ ไมเ่ช่นนั้นผลการค านวณอาจจะแสดงข้อผิดพลาด #NUM! 

 [guess] คือ ค่าท่ีต้องการให้เริ่มต้นลองผิดลองถูก เพ่ือให้ Excel ท างานได้เร็วขึ้น ไม่จ าเป็นต้องใส่ 

จากตัวอย่างโครงการ ก สามารถน าไปสร้างเป็นสูตรเพื่อหาผลลัพธ์ใน Excel ได้ตามภาพที่ 9.35 

 
ภาพที่ 9.35 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันประเมินผลตอบแทนของโครงการลงทุน 

 

9.4.1  ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันการเงินประเมินผลตอบแทนของโครงการลงทุน 

    ฟังก์ชัน NPV และ IRR สร้างมาเพ่ือใช้ในการประเมินโครงการลงทุน ในตัวอย่างนี้เป็น
โครงการลงทุนระบบสารสนเทศในองค์กรที่ต้องมีการจัดการเทคโนโลยีมาเพ่ือพัฒนาและติดตั้งระบบ ทั้ง
การจัดหาเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและ
ติดตั้งระบบ และยังต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายหลังจากที่ติดตั้งระบบและเริ่มการใช้งานระบบแล้ ว เช่น ค่าแรง
เจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่ต้องจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือมาดูแลรักษาระบบ 
ค่าลิขสิทธิ์รายปีของระบบ และค่าอัพเกรดฮาร์ดแวร์ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
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    นอกจากการประเมินกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นจากการมีระบบสารสนเทศแล้ว ผู้วิเคราะห์
ระบบต้องค านึงถึงรายได้ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะลดลงอีกด้วย จากนั้นจึงน าข้อมูลเชิง
ปริมาณทั้งหมดมารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนต่อไป 

   จากตัวอย่างดังกล่าว มีข้ันตอนการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
1. เปิดไฟล์ ch9finance.xlsx แผ่นงาน NPV1 ตามภาพที่ 9.36 

 

 
ภาพที่ 9.36 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันการเงินค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน 
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2. สร้างสูตรค านวณในเซลล์ต่อไปนี้ 

B35 =NPV(B34,C32:E32)+B32             (ค าตอบคือ  5,773,805.99) 

B36 =IRR(B32:E32)               (ค าตอบคือ  880%) 

C35 =IF(B35>0,"ค่า NPV เป็นบวกควรลงทุน","ค่า NPV เป็นลบไม่ควรลงทุน")     

C36 =IF(B36>B34,"ค่า IRR  มากกว่าต้นทุนเงินทุนควรลงทุน","ค่า IRR น้อยกว่าต้นทุนเงินทุนไม่ควร
ลงทุน")              

 จากผลการวิเคราะห์พบว่า โครงการนี้จะให้มีมูลค่าปัจจุนบันสุทธิ (NPV) เป็นเงิน 5,773,805.99 
บาท ซึ่งค่า NPV เป็นค่าบวก หมายความว่าได้ก าไรจากการลงทุนหลังหักต้นทุนเงินทุนแล้ว จึงเหมาะสมที่
จะลงทุน เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทัน (IRR) นั้นพบว่า ค่า IRR  คือ 880% มีค่ามากกว่า
ต้นทุนเงินทุนหรือดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ที่กู้ธนสคารเพ่ือมาพัฒนาระบบ หมายความว่า อัตราก าไรสูงกว่า
ต้นทุนเงินทุนจึงเป็นดครงการที่ควรลงทุน 

9.5  สรุป  
  การใช้ฟังก์ชันทางการเงินของ Excel ค านวณค่าของเงินตามเวลาและวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
ลงทุนนั้น เป็นฟังก์ชันที่มีลักษณะการใช้งานเฉพาะทางที่ผู้ใช้ควรมีความเข้าในเกี่ยวกับแนวคิดทางการเงิน
เรื่องดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าเงินปัจจุบัน มูลค่าเงินในอนาคต ทั้งของเงินจ านวนงวดเดียวและเงิ นจ านวน
หลายงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน รวมถึงเรื่องการวิเคราห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในมุมมองทางการเงินที่
ค านึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาและต้นทุนของเงินทุน ซึ่งฟังก์ชันการเงินที่ใช้ในบทนี้คือ ฟังก์ชัน FV 

ส าหรับหามูลค่าอนาคตของเงิน (เทียบได้กับตาราง FVIF ของการเงิน) PV ส าหรับหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 
(เทียบได้กับตาราง PVIF ของการเงิน)  PMT ส าหรับหาค่าเงินหลายงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน (เทียบได้กับ
ตาราง FVIFA และ PVIFA ของการเงิน)  NPER ส าหรับหาจ านวนงวด RATE ส าหรับหาอัตราดอกเบี้ย 

NPV ส าหรับหาผลตอบแทนการลงทุนเป็นหน่วยบาท และ IRR ส าหรับหาผลตอบแทนการลงทุนเป็นร้อย
ละหรือเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ฟังก์ชันทางการเงินคือ หน่วยของอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นต่อ
งวดและจ านวนงวดเป็นจ านวนงวดที่คิดดอกเบี้ยทั้งหมด โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นจ านวนปี เมื่อมีความเข้าใจ
ฟังก์ชันทางการเงินของ Excel แล้วนั้น จะช่วยให้ช่วยในการค านวณเหล่านี้เป็นไปได้รวดเร็วและแม่นย า 
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น จัดท าตารางผ่อนช าระเงินกู้ วางแผนและประเมินโครงการ
ลงทุนในสินทรัพย์ หรือ วางแผนการออมเงิน เป็นต้น  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

ตอนที่ 1 วาดเส้นเวลาและระบุฟังก์ชันหามูลค่าทางการเงินและผลลัพธ์จากการค านวณ 

1. นาย ก ฝากเงินธนาคารปีละ 10,000 บาทตอนสิ้นปี เป็นเวลา 20 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เขาจะมี
เงนิในบัญชีตอนสิ้นปีที่ 20 เท่าไร  

ฟังก์ชัน       ค าตอบ       

 
2. ถ้าทุกๆ สิ้นปี 4 ปีต่อจากนี้ จะถอนเงินออกมาใช้ปีละ 10,000 บาท จะต้องฝากเงิน ณ ตอนนี้กี่บาท 

ถ้าได้รับดอกเบี้ย 12% ต่อปี 

ฟังก์ชัน       ค าตอบ       

 
3. ถ้านักศึกษาต้องการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุคตอนนี้ในราคาเครื่องละ 31,500 บาท โดยผ่อนทุกเดือน

เป็นเวลา 10 เดือน ดอกเบี้ยเดือนละ 1% จะต้องผ่อนเดือนละกี่บาท 

ฟังก์ชัน       ค าตอบ       

 
4. ถ้านักศึกษาฝากเงินวันนี้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12% ต่อปี หากนักศึกษาฝากเงินไว้เป็น

เวลา 4 ปี โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 6 เดือน เมื่อครบ 4 ปี นักศึกษาจะมีเงินฝากใน
ธนาคารทั้งหมดเท่าไร  

ฟังก์ชัน       ค าตอบ       

 เวลา 

 เวลา 

 เวลา 

 เวลา 
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5. ถ้านักศึกษาต้องการเก็บเงินเพ่ือใช้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเมื่อส าเร็จการศึกษาในอีก 4 ปี
ข้างหน้า 50,000 บาท โดยฝากเงินกับธนาคารทุกสิ้นเดือน ดอกเบี้ยเดือนละ 1% จะต้องฝากเดือนละ
กี่บาท  

ฟังก์ชัน       ค าตอบ       

 

ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้ฟังก์ช่ันการเงินค านวณจ านวนเงินผ่อนช าระเงินกู้ 
1. เปิดแผ่นงาน loan_Table 

 
 

2. จงเขียนสูตรค านวณในเซลล์ต่อไปนี้ 
1) เงินต้นหลังหักเงินดาวน์ = เงินต้น – เงินดาวน์  

F5=            (ค าตอบคือ 20,000) 
2) จ านวนงวดที่ผ่อนทัง้หมด= จ านวนปีที่ต้องการผ่อน จ านวนครั้งที่ผ่อนต่อปี  

F7=             (ค าตอบคือ 12) 
3) อัตราดอกเบี้ยต่องวด= อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี  จ านวนครั้งที่ผ่อนต่อปี  

F8=                 (ค าตอบคือ 1.00%) 
 

 เวลา 
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4) จ านวนเงินผ่อนช าระ= ROUNDUP(ใช้ฟังก์ชัน PMT ,0)  
F9=                   (ค าตอบคือ 1,777) 

5) จ านวนเงินผ่อนช าระ = จ านวนเงินผ่อนช าระ  
B13=                   (ค าตอบคือ 1,777) 

6) ดอกเบี้ยจ่าย = อัตราดอกเบี้ยต่องวด  เงินต้นคงเหลือของงวดก่อนหน้า  
C13=           (ค าตอบคือ 200) 

7) เงินต้นจ่าย  = จ านวนเงินผ่อนช าระ – ดอกเบี้ยจ่าย  
D13=                  (ค าตอบคือ 1,577) 

8) เงินต้นคงเหลืองวดนั้นๆ  = เงินต้นคงเหลือของงวดก่อนหน้า – เงินต้นจ่ายงวดนั้นๆ  
E13=                 (ค าตอบคือ 18,423) 

 

เทคนิคป้องกันไม่ให้ Excel ค ำนวณในงวดที่เกินงวดที่จะผ่อน 

ถ้างวดนั้นๆ น้อยกว่าเท่ากับ จ านวนงวดที่ผ่อนทั้งหมด ให้ค านวณ ถ้าเกินให้แสดงค่าว่าง เช่น B13 
=IF(A13<=$C$6,$F$9,"") 

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนธุรกิจถ่านอัดแท่ง 
  โครงการลงทุนธุรกิจถ่านอัดแท่งต้องการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงเรือน
ส าหรับผลิตถ่านอัดแท่ง โดยมีรายได้และค่าใช้จ่ายตามในไฟล์ ch9finance.xlsx แผ่นงาน NPV2 

1. เปิดแผ่นงาน NPV2  
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2. จงเขียนสูตรค านวณในเซลล์ต่อไปนี้ 

B24 =            (ค าตอบคือ 54,583.56) 

B25 =              (ค าตอบคือ  10.61%) 

C24 =                

C25 =             

 

 

 

.



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 

ด้วย Microsoft Excel 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของส่วนที่ 4 

 เพ่ือเข้าใจหลักการและฝึกฝนทักษะการใช้แผนภูมิน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 

 เพ่ือเข้าใจวิธีการใช้ตารางของ Excel  ในลักษณะฐานข้อมูล 

 เพ่ือเข้าใจหลักการและฝึกฝนการใช้ PivotTable และ PivotChart 

 

ตัวอย่างการประยุกต์ในงานธุรกิจ 

 การสรุปข้อมูลการวิจัยทางการตลาด 

 

เนื้อหาในส่วนที่ 4 

บทที่ 10 การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจ 

บทที่ 11 การสรุปข้อมูลด้วย PivotTable เบื้องต้น 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 10 

การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจด้วยแผนภูม ิ

 

การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจนั้น จะแตกต่างกันตามชนิดของระบบสารสนเทศและ
ระดับการจัดการในองค์กรตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 กล่าวโดยสรุปคือ  

ระบบประมวลผลข้อมูล มักจะใช้โดยพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการรายงานและ
สารสนเทศแบบรายละเอียดเพ่ือเสนอผู้บริหารระดับกลางต่อไป  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มักจะใช้โดยผู้บริหารระดับกลางที่ ซึ่งเน้นการน าข้อมูลจาก
ระดับปฏิบัติการมาท ารายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง ผู้ใช้เป็นผู้บริหารระดับสูง
โดยระบบนี้จะเน้นการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของธุรกิจในรูปแบบกราฟิกที่เข้าใจได้ง่าย
และรวดเร็ว และสามารถเจาะลึกเข้าไปดูข้อมูลได้ 

รูปแบบของสารสนเทศท่ีใช้น าเสนอนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ 

1) สารสนเทศแบบมีรายละเอียด มักจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด ส่วนใหญ่จะแสดงใน
รูปแบบตารางที่มีรายละเอียด เช่น รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน รายชื่อสินค้าและจ านวน
คงเหลือท้ังหมดในคลังสินค้า รายการขายในแต่ละใบเสร็จ เป็นต้น 

2) สารสนเทศแบบสรุป มักจะแสดงข้อมูลที่สรุปจากการค านวณ ซึ่งเป็นการนับจ านวน การหา
ผลรวม การหาค่าเฉลี่ย หรือการค านวณอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะแสดงผลในรูปของตารางครอสแท็บ 
หรือ แผนภูมิ เช่น แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักศึกษาแต่ละสาขา แผนภูมิคอลัมน์แสดง
จ านวนสินค้าแยกตามประเภทสินค้า แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนผลรวมยอดขายแยกตาม
ภูมิภาค เป็นต้น  

3) สารสนเทศเฉพาะกรณี เป็นสารสนเทศที่ใช้เฉพาะเมื่อมีข้อมูลหรือรายงานที่ต้องการทราบ 
หรือออกเป็นกรณีพิเศษ ไม่มีรูปแบบตายตัวในการจัดท า ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ 

จะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งของสารสนเทศนั้นจะน าเสนอในรูปแบบของกราฟฟิกหรือรูปภาพ เมื่อ
ต้องการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรูปภาพนั้น บางครั้งคนทั่วไปจะใช้ ค าว่า “กราฟ” หรือ Graph แต่ใน 

Excel นั้นจะเรียก “แผนภูมิ” หรือ Chart  ซึ่งค าว่ากราฟมักจะใช้ในการน าเสนอข้อมูลจากสมการ
คณิตศาสตร์หรือสถิติ แต่แผนภูมิสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่กว้างกว่า ในบทนี้จะกล่าวถึงแผนภูมิใน 

Microsoft Excel ที่ใช้บ่อย วิธีการเลือกใช้เหล่านี้ และวิธีการสร้างและจัดรูปแบบแผนภูมิ  โดยแผนภูมิที่
ครอบคลุมในบทนี้ประกอบด้วย แผนภูมิวงกลม  แผนภูมิเส้น แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิ
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กระจาย และแผนภูมิอ่ืน ๆ เช่น แผนภูมิโดนัท แผนภูมิเรดาห์ แผนภูมิฟอง แผนภูมิหุ้น และแผนภูมิแกน
ตั้งสองแกน 

 ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหาเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch10chart.xlsx  เปิดจาก CD 

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree 

10.1 แผนภูมิเส้น (Line Chart) 
 แผนภูมิเส้น เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงแนวโน้มของข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เท่า ๆ กัน เพ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือ ระยะเวลายาวๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
หรือ รายปี  โดยแกน x หรือแกนนอน มักจะใช้แสดงเวลา ที่แบ่งเป็นช่วงเวลาเท่าๆ กัน ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 10.1  แสดงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทต่อ 1 ดอล
ล่าห์ ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 
ภาพที่ 10.1 แผนภูมิเส้นแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทต่อ 1 ดอลล่าห์ ในรอบ 5 ปี 

(ท่ีมา: Google.com ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) 

 นอกจากนี้แผนภูมิเส้นยังสามารถใช้เปรียบเทียบแนวโน้มระหว่างหลายๆ ชุดข้อมูล ดังตัวอย่างใน 
แสดงการเปรียบเทียบแนวโน้มของค าค้นหาในเว็บไซต์ Google.com คือ โตเกียว โซล และลอนดอน 

 
ภาพที่ 10.2 แผนภูมิเส้นแสดงการเปรียบเทียบแนวโน้มของค าค้นหาในเว็บไซต์ Google.com 

(ท่ีมา: Google Trend ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) 
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 จากภาพที่ 10.2 สามารถอธิบายได้ว่ามีข้อมูล 3 ชุด คือ ยอดค้นหาของค าว่า โตเกียว-เส้นสีน้ าเงิน 
โซล-เส้นสีแดง และ ลอนดอน-เส้นสีเหลือง โดยในแกนนอนก ากับด้วยวันที่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ถึง 18 
มกราคม 2561 ทั้งนี้เพ่ือใช้ในเปรียบเทียบยอดค้นหาในแต่ละวันตามแกนนอน จากภาพสามารถแปลผลได้
ว่าในช่วงเวลาประมาณ 14 ปีที่แล้วยอดค าค้นหาของทั้งสามค าไม่แตกต่างกันมาก เมื่อเวลาผ่านไป 14 ปี 
ยอดค าค้นหาของทั้งสามค ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ในปัจจุบันค าว่าโตเกียวมีแนวโน้นในการถูกค้นหาเพ่ิม
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียยบกับทั้งสามค า   

10.1.1 ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิเส้น 

1) สร้างไฟล์ Excel ใหม ่

2) สร้างตารางข้อมูลตามภาพที่ 10.3 ให้ป้ายชื่อแกนนอนอยู่คอลัมน์ทางซ้ายมือและค่าชุดข้อมูลที่
เป็นตัวเลขอยู่คอลัมน์ทางขวามือติดกัน โดยแถวแรกของแต่ละคอลัมน์คือป้ายชื่อชุดข้อมูล 
(Legend) 

 
ภาพที่ 10.3 ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิเส้น 

3) เลือกข้อมูลทั้งตาราง ช่วงเซลล์ A1:D13 

4) ไปที่เมนู Insert ในกลุ่มเครื่องมือ Charts เลือก แผนภูมิชนิด Line ตามภาพที่ 10.4  

 
ภาพที่ 10.4 เครื่องมือสร้างแผนภูมิเส้น 
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5) จากภาพที่ 10.4 จะพบว่ามีเครื่องมือส าหรับสร้างแผนภูมิเส้น 3 ชนิด คือ ชนิด Line ชนิด 
Stacked Line และชนิด 100% Stacked Line ตามล าดับในภาพ ซึ่งทั้ง 3 ชนิดมีวิธีการใช้
แตกต่างกันไม่สามารถทดแทนกันได้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป 

6) ในการสร้างแผนภูมิเส้นธรรมดาให้เลือก ชนิด Line หรือ แบบแรกทางซ้ายมือ 

10.1.2 แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน (Stacked line chart) 
   แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนใช้แสดงแนวโน้มการกระจายของค่าแต่ละค่าตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 
หรือใช้เมื่อเน้นการแสดงผลรวมในแต่ละช่วงเวลาตามค่าจริงของทุกชุดข้อมูล 

 
ภาพที่ 10.5 แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 

 จากภาพที่ 10.5 เป็นแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนที่สร้างขึ้นจากข้อมูลชุดเดียวกันกับภาพที่ 10.3 จะ
เห็นได้ว่าเส้นที่อยู่ล่างสุด หรือ เส้นข้อมูลยอดขายของสินค้า Beach นั้น จะแสดงค่าตามจริงตรงกับข้อมูล
ในตาราง แต่เส้นที่อยู่ตรงกลาง หรือเส้นของสินค้า Mountain นั้นจะแสดงไม่ตรงตามจริงในตาราง แต่
แสดงเป็นผลรวมของยอดขายสินค้า Beach และ Mountain ดังนั้นเส้นบนสุดแสดงค่าผลรวมยอดขาย
ของทั้งหมดของสินค้า Beach Mountain และ Skyline 

 ช่องว่างระหว่างเส้นคือค่ายอดขาย เช่น ช่องว่างระหว่างเส้น Beach และ Mountain คือค่า
ยอดขายของ Mountain 

 สามารถสร้างได้โดยสร้างใหม่และใช้เครื่องมือที่อยู่ล าดับที่สองจากซ้ายในภาพที่ 10.4 หรือ 
เปลี่ยนแผนภูมิของของเดิมท่ีสร้างไว้ ตามภาพที่ 10.6 
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ภาพที่ 10.6 เครื่องมือเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ 

10.1.3 แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% (100% Stacked line chart) 
   แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100 % แสดงแนวโน้มของค่าแต่ละค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตลอด
ช่วงเวลาหนึ่งหรือใช้เมื่อเน้นการแสดงเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของแต่ละชุดข้อมูลต่อผลรวมของทุกชุดข้อมูลใน
แต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

o มีลักษณะเดียวกันแบบเรียงซ้อน แต่แสดงข้อมูลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ โดยเส้นบนสุดจะ
เป็นเส้นที่ 100% เสมอในทุกช่วงเวลา 

o แผนภูมิชนิดนี้เหมาะกับการแสดงสัดส่วนของผลรวมชุดข้อมูล เช่น จากภาพจะแสดงให้
เห็นว่าสัดส่วนของยอดขายสินค้า Beach ต่อยอดขายทั้งหมดเพ่ิมข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป 

 
ภาพที่ 10.7 แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% 

 

10.1.4 ตารางข้อมูลของแผนภูมิเส้น 

   ตารางข้อมูลของแผนภูมิเส้นนั้น ประกอบด้วยคอลัมน์ซ้ายมือส าหรับใช้เป็นป้ายชื่อแกนนอน 
ซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาเช่น วัน เดือน ปี ชั่วโมง เป็นต้น โดยคอลัมน์ถัดมาเป็นชุดข้อมูล ซึ่งสามารถมีได้
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หลายคอลัมน์หรือหลายชุดข้อมูลก็ได้ โดยแถวแรกของแต่ละคอลัมน์นั้นจะถูกใช้เป็นชื่อของชุดข้อมูลโดย
อัตโนมัติ ดังภาพที่ 10.8 

 
ภาพที่ 10.8 ตารางข้อมูลส าหรับสร้างแผนภูมิเส้น 

10.1.5 แผนภูมิพื้นที่ (Area Chart) 
  แผนภูมิพ้ืนที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนแผนภูมิเส้น โดยมีความแตกต่างกับแผนภูมิเส้นตรง
ที่แผนภูมิเส้นจะแสดงเพียงเส้นที่เชื่อมต่อจุดของข้อมูล ในขณะที่แผนภูมิพ้ืนที่จะเติมสีพ้ืนที่ระหว่าง
แกนนอนกับเส้นของชุดข้อมูลด้วย ดังภาพที่ 10.9 

 
ภาพที่ 10.9 แผนภูมิพ้ืนที่ 

 

  จากลักษณะการน าเสนอเช่นนี้ ท าให้ในการใช้งานแผนภูมิเส้นกับการน าเสนอข้อมูลหลายชุด
จะต้องมีความระมัดระวังเนื่องสีที่เติมของชุดข้อมูลที่อยู่ด้านหน้าสุดอาจจะบังชุดข้อมูลที่อยู่ด้านหลัง
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ได้ ดังเช่นตัวอย่างในภาพที่ 10.9 จะเห็นได้ว่าไม่สามารถมองเห็นพ้ืนที่ของชุดข้อมูลยุโรปได้ 
เนื่องจากค่าน้อยกว่าจึงท าให้ถูกพ้ืนที่ของชุดข้อมูลเอเชียและอเมริกาซ้อนทับได้ 

  ดังนั้น แผนภูมิพ้ืนที่จะน าเสนอได้ดีถ้าเป็นแบบเรียงซ้อน หรือ เรียงซ้อน 100% ดังภาพที่ 
10.10 ซึ่งจะท าให้พ้ืนที่ของแต่ละชุดข้อมูลไม่ซ้อนทับกัน โดยแผนภูมิพ้ืนที่แบบเรียงซ้อน 100% จะ
มีลักษณะการน าเสนอข้อมูลให้เห็นเป็นสัดส่วนชัดเจนเหมือนแผนภูมิวงกลม แต่มีข้อได้เปรียบ
แผนภูมิวงกลมที่สามารถน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบได้หลายช่วงเวลามากกว่า ในขณะที่แผนภูมิ
วงกลมจะน าเสนอได้เพียงชุดเดียวและช่วงเวลาเดียวเท่านั้น ดังตัวอย่างจากภาพเปรียบเทียบให้เห็น
ว่า สัดส่วนยอดขายทวีปอเมริกาต่อยดขายทั้งหมดใน พ.ค. 2555 น้อยกว่าสัดส่วนยอดขายของ
อเมริกาใน ม.ค.2553 ทั้งนี้ต้องตระหนักเสมอว่าสัดส่วนมากกว่าไม่ได้หมายความว่ายอดจริงมากกว่า 

 
ภาพที่ 10.10 แผนภูมิพ้ืนที่แบบเรียงซ้อน 100% 

10.2 แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) 
 แผนภูมิวงกลม ใช้แสดงขนาดของข้อมูลโดยแบ่งเป็นสัดส่วนตามผลรวมของข้อมูล แผนภูมิชนิดนี้จะ
แสดงเฉพาะชุดข้อมูลได้เพียงชุดเดียว แตกต่างจากแผนภูมิเส้นที่แสดงชุดข้อมูลได้หลายชุด แผนภูมิวงกลม
จะมีประโยชน์มากเมื่อต้องการเน้นองค์ประกอบเด่น ๆ ที่อยู่ในข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของ
องค์ประกอบในชุดข้อมูล โดยเป็นการแสดงสัดส่วนการกระจายของค่าแต่ละค่าต่อผลรวม 

 แผนภูมินี้แสดงชุดข้อมูลในรูปแบบวงกลม โดยค่าในชุดข้อมูลจะแสดงเป็นชิ้น เหมือน พาย หรือ 
ขนมเค้ก ที่ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้น ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแสดงให้เห็นสัดส่วนที่มากท่ีสุด ดังนั้น แผนภูมิวงกลมจึงมีแกน
เดียวคือเส้นรอบวง และไม่มีแกนแนวตั้งและแนวนอน 

 จากภาพที่ 10.11 แสดงแผนภูมิวงกลมที่มีชุดข้อมูล 1 ชุด คือจ านวนพนักงานขาย โดยในจ านวน
ทั้งหมดประกอบด้วยจ านวนพนักงานขายของแต่ละจังหวัด ในแผนภูมิวงกลมจะแสดงสัดส่วนของพนักงาน
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แต่ละจังหวัดต่อจ านวนพนักงานทั้งหมด ในกรณีนี้จังหวัดอุดรธานีมีขนาดใหญ่ที่สุดหมายถึงมีสัดส่วน
พนักงานมากท่ีสุด 

 
ภาพที่ 10.11 แผนภูมิวงกลมแบบปกติ 

10.2.1 ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิวงกลม 

1) สร้างตารางข้อมูลโดยมีลักษณะตามภาพที่ 10.11 ให้ป้ายชื่อข้อมูลอยู่คอลัมน์ทางซ้ายมือและค่า
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขอยู่คอลัมน์ทางขวามือติดกัน 

2) เลือกข้อมูลทั้งป้ายชื่อและค่าข้อมูล  
3) ไปที่เมนู Insert ในกลุ่มเครื่องมือ Charts เลือก แผนภูมิชนิด Pie ตามภาพที่ 10.12 

 
ภาพที่ 10.12 เครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลมทั่วไป 
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10.2.2 แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว 

   แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกันกับแผนภูมิวงกลมทั่วไป ต่างกัน
ที่การแสดงผล โดยจะแสดงการกระจายของค่าแต่ละค่าต่อผลรวม พร้อม ๆ กับเน้นที่ค่าใดค่าหนึ่ง  

   แผนภูมิชนิดนี้ไม่มีให้เลือกในเวอร์ชั่น 2016 แต่สามารถตั้งค่าได้ ในเมนูลัด Format Data 

Series และตั้งค่า Pie Explosion ดังภาพที่ 10.13 หรืออาจใช้วิธีการคลิกที่ค่าใดค่าหนึ่งค้างไว้ แล้วลาก
ขยับให้ค่านั้นแยกออกมาตามระยะที่ต้องการ 

 
ภาพที่ 10.13 แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว 

10.2.3 แผนภูมิวงกลมแบบสามมิติ (3-D Pie) 
   แผนภูมิวงกลมแบบสามมิติ มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลมทั่วไป แต่แสดง
แสดงในรูปแบบสามมิติ นั่นหมายถึงจะมีมิติความลึกของวงกลมเพ่ิมมาอีกหนึ่งมิติ แต่ไม่ได้มีผลในการ
แสดงผลค่าหรือข้อมูล เป็นเพียงเพ่ิมความสวยงามเท่านั้นดังภาพที่ 10.14 ทั้งนี้สิ่งที่ต้องพึงระวังของ
แผนภูมิชนิดนี้ คือ การแสดงผลจะเป็นแบบทัศนมิติ (Perspective) นั่นหมายความว่า ส่วนที่อยู่ใกล้จะมี
ขนาดใหญ่กว่าส่วนที่อยู่ไกลออกไปแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากันเพ่ือแสดงสัดส่วนให้ใกล้เคียงกับแบบที่สายตา
มนุษย์มองเห็น ท าให้ชิ้นส่วนของค่าที่อยู่ตอนบนของภาพอาจจะดูเล็กกว่าชิ้นที่อยู่ตอนล่างของภาพทั้งที่มี
สัดส่วนจริงเท่ากัน 

   วิธีการสร้างแผนภูมิวงกลมแบบสามมิติ สามารถสร้างได้โดยเลือกชนิดแผนภูมิเป็น 3-D Pie 
ในขั้นตอนที่ 3) ของหัวข้อ 10.2.1 
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ภาพที่ 10.14 แผนภูมิวงกลมแบบสามมิติ 

10.2.4 แผนภูมิวงกลมจากวงกลม (Pie of Pie) 
   แผนภูมิวงกลมจากวงกลม เป็นแผนภูมิวงกลมที่เหมาะกับการใช้แสดงชุดข้อมูลที่มีค่า
แตกต่างกันจ านวนมาก หรือมีชิ้นในวงกลมจ านวนหลายชิ้น จนท าให้ชิ้นหรือค่าที่มีสัดส่วนน้อยไม่สามารถ
แสดงในวงกลมใหญ่ได้ชัดเจน แผนภูมิชนิดนี้จะท าการรวมค่าที่มีสัดส่วนน้อยเข้าด้วยกันและแสดงเป็น ค่า 
“อ่ืนๆ” เพียงชิ้นเดียว โดยรายละเอียดของค่าเหล่านี้จะถูกน าไปแยกแสดงในอีกวงกลมหนึ่งที่ขนาดเล็กลง 

   แผนภูมิชนิดนี้จะประกอบด้วยวงกลม 2 วง วงซ้ายจะเป็นข้อมูลที่เน้น  เช่น ข้อมูลที่มีสัดส่วน
มากที่สุด วงเล็กด้านขวาจะเป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลจากชิ้นข้อมูล “อ่ืนๆ” 

   วิธีการสร้างแผนภูมิวงกลมจากวงกลม สามารถสร้างได้โดยเลือกชนิดแผนภูมิเป็น Pie of Pie 
ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าในการแบ่งข้อมูลระหว่างวงกลมใหญ่ และวงกลมเล็กได้ตามภาพที่ 10.15 

 
ภาพที่ 10.15 แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและวิธีการตั้งค่า 
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   จากภาพที่ 10.15 ในตัวเลือกชุดช้อมูล (Series options) สามารถก าหนดวิธีการแยกชุด
ข้อมูลเป็นวงกลมเล็ก โดยสามารถก าหนดจาก ต าแหน่งของขัอมูล ค่าของข้อมูล หรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูล
ก็ได้ จากภาพ เป็นการก าหนดให้แยกข้อมูลที่มีสัดส่วนน้อยกว่า 21% ไปแสดงในวงกลมเล็ก 

10.2.5 แผนภูมิแท่งจากวงกลม (Bar of Pie) 
   แผนภูมิแท่งจากวงกลม มีลักษณะการใช้งานเหมือนแผนภูมิวงกลมจากวงกลมซึ่งแยกชิ้นที่มี
ค่าขนาดเล็กออกจากแผนภูมิวงกลมหลัก และน ามาแสดงในแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแทนวงกลมเล็ก 

   วิธีการสร้างแผนภูมิแท่งจากวงกลม สามารถสร้างได้โดยเลือกชนิดแผนภูมิเป็น Bar of Pie 
ในขั้นตอนที่ 3) ของหัวข้อ 10.2.1  จากตัวอย่างในภาพที่ 10.16 เป็นการสร้างแผนภูมิแท่งจากวงกลม 
โดยตั้งค่าแบบเดียวกับแผนภูมิวงกลมจากวงกลมตามภาพที่ 10.15  

 
ภาพที่ 10.16 แผนภูมิแท่งจากวงกลม 

10.2.6 ตารางข้อมูลของแผนภูมิวงกลม 

   แผนภูมิวงกลมนั้นประกอบขึ้นมาจากข้อมูลเพียงชุดเดียว หรือใน Excel จะใช้ค าว่า Data 

series ดังนั้นตารางที่จะเก็บข้อมูลเพื่อใช้สร้างแผนภูมิวงกลมจะมีลักษณะที่มีป้ายชื่อและค่าข้อมูลของป้าย
ชื่อนั้นๆ ซึ่งสามารถอยู่ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ดังภาพที่ 10.17 

 
ภาพที่ 10.17 ตารางข้อมูลส าหรับสร้างแผนภูมิวงกลม 

   จากภาพที่ 10.17 แสดงให้เห็นตารางทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งทั้งสองแบบจะสร้าง
แผนภูมิวงกลมได้แบบเดียวกัน “ยอดขาย(บาท)” ในทั้งสองตารางคือชุดข้อมูล 1 (Data series 1) โดยที่
แผนภูมิวงกลมจะหาผลรวมจากข้อมูลทั้งหมดในชุดข้อมูลชื่อ “ยอดขาย(บาท)”   แล้วน ามาค านวณให้อยู่
ในรูปแบบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เพ่ือใช้ในการสร้างแผนภูมิ โดยที่สัดส่วน 100% คือผลรวมของข้อมูล

ชุดข้อมูล 1 
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ทั้งหมด หรือวงกลมทั้งหมด 360 องศา ถ้าข้อมูลมีขนาด 25% ขนาดของข้อมูลชิ้นนั้นในแผนภูมิวงกลมจะ
มีขนาด 90 องศาในวงกลม ในขณะเดียวกัน “ประเภท” คือป้ายชื่อข้อมูลซึ่งจะแสดงก ากับในข้อมูลแต่ละ
ชิ้นในแผนภูมิ ดังแสดงในภาพที่ 10.18 

 
ภาพที่ 10.18 แผนภูมิวงกลม 

   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้ามีข้อมูลหลายชุดดังเช่นภาพที่ 10.19 แผนภูมิวงกลมจะไม่สามารถแสดง
ข้อมูลได้ในภาพเดียว ซึ่งตารางข้อมูลลักษณะนี้เรียกว่าตาราง Crosstab ซึ่งควรใช้กับแผนภูมิเส้น แผนภูมิ
แท่ง หรือแผนภูมิคอลัมน์ 

 
ภาพที่ 10.19 ตัวอย่างตารางที่มีข้อมูลหลายชุด 

10.2.7 ตาราง Crosstab 

   ตาราง Crosstab เป็นตารางที่แสดงข้อมูลแบบสองมิติคือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากประเภทใน
แนวตั้งและประเภทในแนวนอน โดยตารางชนิดนี้สามารถน าเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิ
คอลัมน์ หรือ แผนภูมิแท่ง 

   นอกจากนี้ตาราง Crosstab ยังสามารถเลือกให้ข้อมูลในแนวตั้งหรือข้อมูลแนวนอนเป็นชุด
ข้อมูลได้ทั้งสองแบบ จากภาพที่ 10.20 ตาราง Crosstab มีป้ายชื่อในแนวนอนแต่ละแถวเป็นประเภท
สินค้า และป้ายชื่อในแนวตั้งเป็นทวีป โดยข้อมูลอยู่ตรงกลาง เช่น ข้อมูลที่อยู่ตรงกับป้ายชื่อแนวนอนน้ า
ดื่มและป้ายชื่อแนวตั้งยุโรปคือ ยอดขาย 21,000 หน่วย เป็นต้น ซึ่งในแผนภูมิคอลัมน์แสดงข้อมูล 4 กลุ่ม 
คือ น้ าดื่ม  น้ าอัดลม ชาเขียว และน้ าผลไม้ ของชุดข้อมูล 3 ชุด คือ ยุโรป เอเชีย และแผนภูมิแท่งแสดง
ข้อมูล 3 กลุ่ม คือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกา และชุดข้อมูล 4 ชุด คือ น้ าดื่ม  น้ าอัดลม ชาเขียว และน้ า
ผลไม ้

ชุดข้อมูล 1 

ชุดข้อมูล 2 

ชุดข้อมูล 3 
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ภาพที่ 10.20 ตาราง Crosstab และวิธีการแสดงผลชุดข้อมูลตามแนวตั้งและตามแนวนอน 
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   ทั้งนี้สามารถสร้างแผนภูมิทั้งสองแบบโดยไม่ต้องแก้ไขตารางข้อมูล โดยไปที่ เมนูเครื่องมือ
แผนภูมิ (Chart) แท็บออกแบบ (Design) แล้วเลือกเครื่องมือชื่อ “สลับแถว/คอลัมน์” (Switch 

Row/Column) 

10.3 แผนภูมิคอลัมน์ (Column Chart) 
 แผนภูมิคอลัมน์ ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือแสดงการเปรียบเทียบ
ข้อมูลแต่ละกลุ่ม 

 โดยแผนภูมิคอลัมน์จะมีแผนภูมิย่อยชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
◦ แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม 

◦ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 

◦ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 

◦ แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ 
10.3.1 แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม (Clustered column chart) 

   แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม ใช้เปรียบเทียบค่าที่อยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยหมวดหมู่ต่าง ๆ 
จะถูกจดัเรียงตามแกนนอน และค่าจะอยู่ในแกนต้ัง ตามตัวอย่างในภาพที่ 10.21 

 
ภาพที่ 10.21 แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม 
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10.3.2 ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม 

1) สร้างตารางข้อมูลโดยมีลักษณะตามภาพที่ 10.21 ให้ป้ายชื่อข้อมูลอยู่คอลัมน์ทางซ้ายมือและหัว
คอลัมน์ ค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขอยู่ในแต่ละคอลัมน์ 

2) เลือกข้อมูลทั้งป้ายชื่อและค่าข้อมูล  
3) ไปที่เมนู Insert ในกลุ่มเครื่องมือ Charts เลือก แผนภูมิชนิด Column ตามภาพที่ 10.22  

 
ภาพที่ 10.22 เครื่องมือสร้างแผนภูมิคอลมัน ์

10.3.3 แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน (Stacked column chart) 
   แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน เป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของรายการหนึ่งกับทุก
รายการ พร้อมเปรียบเทียบการกระจายค่าแต่ละค่าไปยังหมวดหมู่ต่าง ๆ ทั้งหมด 

   จากภาพที่ 10.23 จะเห็นได้ว่าแท่งที่อยู่ล่างสุด หรือ ข้อมูลยอดขายของยุโรปนั้นจะแสดงค่า
ของตามจริงตรงกับในตาราง แต่แท่งที่อยู่ตรงกลาง หรือแท่งของยอดขายเอเชียนั้นจะแสดงไม่ตรงตามจริง
แต่แสดงเป็นผลรวมของยอดขายของยุโรปและเอเชีย ดังนั้นเส้นบนสุดค่าที่แสดงคือผลรวมของยอดขาย
ยุโรป เอเชีย และ อเมริกา 

   วิธีการสร้างแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามารถสร้างได้โดยเลือกชนิดแผนภูมิเป็นแผนภูมิ
คอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือ Stacked column chart  ในขั้นตอนที่ 3)  ของหัวข้อ 10.3.2 

 
ภาพที่ 10.23 แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 
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10.3.4 แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% (100% Stacked column chart) 
   แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% เป็นแผนภูมิที่ใช้เปรียบเทียบค่าแต่ละค่าเป็นร้อยละ
หรือสัดส่วนไปยังผลรวมของขัอมูลทุกชุดข้อมูลทั้งหมดที่มี  โดยการน าเสนอมีลักษณะน าเอาข้อมูลแต่ละ
ชุดมาเรียงซ้อนกันเช่นเดียวกับแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน เพียงแต่ทุกแท่งจะมีผลรวมและความสูง
เท่ากันคือ 100% และขนาดความสูงของแท่งแต่ละชุดข้อมูลคือสัดส่วนของแท่งนั้นใน 100% ดังภาพที่ 
10.24  หรืออีกนัยหนึ่ง แผนภูมิชนิดนี้ใช้แทนแผนภูมิวงกลมได้เมื่อมีข้อมูลให้เปรียบเทียบสัดส่วนมากกว่า
หนึ่งชุด 

   วิธีการสร้างแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามารถสร้างได้โดยเลือกชนิดแผนภูมิเป็น
แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% หรือ 100% Stacked column chart  ในขั้นตอนที่ 3)  ของหัวข้อ 
10.3.2 

 
ภาพที่ 10.24 แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 

10.3.5 แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ 
   แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ มีลักษณะการน าเสนอต่างออกไปในส่วนของแกนนอนที่มีเพ่ิมความลึก
มาอีกมิติกนึ่ง และเม่ือมีข้อมูลที่มากกว่า 1 ชุดข้อมูล จากเดิมท่ีแผนภูมิคอลัมน์โดยทั่วไปจะแสดงชุดข้อมูล
ประเภทเดียวกันไว้ข้างกัน จะเปลี่ยนเป็นแสดงคนละแนวแทน ดังภาพที่ 10.25 ข้อดีของแผนภูมิแบบ 3 
มิตินี้คือมีความสวยงามน่าสนใจขึ้น แต่การท าความเข้าใจแผนภูมิจะยากขึ้นเนื่องจาก ถ้าค่าของข้อมูลใน
แถวหน้ามากกว่าแถวหลัง อาจจะท าให้บังและเห็นแท่งของข้อมูลไม่ชัดเจน และมุมมองแบบทัศนมิติของ
แผนภูมิแบบ 3 มิติ จะท าให้เปรียบเทียบความสูงของแท่งกราฟคลาดเคลื่อนได้ จึงควรระมัดระวังในการ
น าไปใช้ 
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ภาพที่ 10.25 แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ 

10.3.6 ตารางข้อมูลของแผนภูมิคอลัมน์ 
   ตารางข้อมูลของแผนภูมิคอลัมน์นั้น อาจจะเป็นได้ทั้งในรูปแบบเดียวกันกับตารางข้อมูลของ
แผนภูมิวงกลมที่มีชุดข้อมูลเพียงชุดเดียว โดยประกอบด้วยป้ายชื่อประเภทอยู่ในคอลัมน์แรก และค่าของ
ชุดข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ติดกันดังภาพที่ 10.26 หรืออาจจะใช้ตารางข้อมูลในรูปแบบตาราง Crosstab ถ้ามี
ชุดข้อมูลหลายชุด ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.27  

 
ภาพที่ 10.26 เปรียบเทียบแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิคอลัมน์ที่สร้างจากตารางเดียวกัน 
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ภาพที่ 10.27 เปรียบเทียบแผนภูมิแท่งจากตาราง Crosstab และตารางที่มีข้อมูฃชุดเดียว 

10.4 แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) 
 แผนภูมิแท่งใช้เปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ในหลาย ๆ ค่า หรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละประเภท 
มีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิคอลัมน์แต่แสดงข้อมูลในแนวนอน 

แผนภูมิแท่งมีแผนภูมิย่อยในชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
◦ แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม 

◦ แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 

◦ แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100 % 

10.4.1 แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม (Clustered bar chart) 
   แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม ใช้เปรียบเทียบค่าในข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ โดย
หมวดหมู่ต่าง ๆ จะถูกจัดเรียงตามแกนตั้ง และค่าจะอยู่ในแกนนอน ตามตัวอย่างในภาพที่ 10.28  เพ่ือ
เน้นหนักที่การเปรียบเทียบค่าในแต่ละประเภท  
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ภาพที่ 10.28 แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม 

10.4.2 ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม 

1) ใช้ตารางข้อมูลเดิมที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิคอลัมน์ เลือกข้อมูลทั้งป้ายชื่อและค่าข้อมูลด้วยวิธีการ
เดียวกันกับสร้างแผนภูมิคอลัมน์ 

2) ไปที่เมนู Insert ในกลุ่มเครื่องมือ Charts เลือก แผนภูมิชนิด Bar ตามภาพที่ 10.29  

  
ภาพที่ 10.29 เครื่องมือสร้างแผนภูมิแท่ง 

10.4.3 แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน (Stacked bar chart) 
   แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน เป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของรายการหนึ่งกับทุกรายการ 
พร้อมเปรียบเทียบการกระจายค่าแต่ละค่าไปยังหมวดหมู่ต่าง ๆ ทั้งหมด เช่นเดียวกับแผนภูมิคอลัมน์แบบ
เรียงซ้อน แต่น าเสนอในลักษณะแนวนอน ดังภาพที่ 10.30 
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ภาพที่ 10.30 แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 

10.4.4 แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100 % (100% Stacked bar chart) 
   แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% เป็นแผนภูมิที่ใช้เปรียบเทียบค่าแต่ละค่าเป็นร้อยละหรือ
สัดส่วนไปยังผลรวมของขัอมูลทุกชุดข้อมูลทั้งหมดที่มี  โดยการน าเสนอมีลักษณะน าเอาข้อมูลแต่ละชุดมา
เรียงซ้อนกันเช่นเดียวกับแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน เพียงแต่ทุกแท่งจะมีผลรวมและความยาวเท่ากันคือ 
100% และขนาดความยาวของแท่งแต่ละชุดข้อมูลคือสัดส่วนของแท่งนั้นใน 100% ดังภาพที่ 10.31 

 
ภาพที่ 10.31 แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100 % 
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10.4.5 ตารางข้อมูลของแผนภูมิแท่ง 
  แผนภูมิแท่งใช้ตารางข้อมูลในการสร้างแผนภูมิแบบเดียวกับแผนภูมิคอลัมน์ คือ ตาราง 
Crosstab  ภาพที่ 10.32 แสดงการเปรียบเทียบแผนภูมิแท่งแลแผนภูมิคอลัมน์ที่สร้างจากตารางข้อมูล
เดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า Excel จะใช้ชื่อประเภทเหมือนกัน และชุดข้อมูลแบบเดียวกัน แตกต่างกันเพียง
น าเสนอตามแนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้น 

 
ภาพที่ 10.32 เปรียบเทียบแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์ที่สร้างจากตารางเดียวกัน 

10.5 แผนภูมิกระจาย (Scatter chart) 
 แผนภูมิกระจาย (Scatter) แสดงความสัมพันธ์ของค่าที่เป็นตัวเลขที่อยู่ในชุดข้อมูลหนึ่งชุด หรือการ
รวมตัวเลข 2 กลุ่มเป็นข้อมูล xy ที่สัมพันธ์กันหนึ่งชุด  

 แผนภูมิกระจายมักจะใช้ในการแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร โดยค่า x เป็นตัวแปรต้น 
และค่า y เป็นตัวแปรตาม เช่น แผนภูมิแสดงความอ่อนไหวของการเปลี่ยนยอดขายที่มีต่อก าไร โดยที่แกน
นอนคือค่า x และแกนตั้งคือค่า y 

 จาก ภาพที่ 10.33 แผนภูมิกระจายจะใช้ค่าในทั้งสองคอลัมน์เพ่ือจุดค่าร่วมกันในแกนตั้งและแกน
นอน ท าให้มีกราฟเพียงเส้นเดียวในแผนภูมิ ซึ่งมีความแตกต่างจากแผนภูมิอ่ืน ๆ โดยเฉพาะแผนภูมิเส้นที่
มีวิธีการน าเสนอใกล้เคียงกัน ตรงที่แผนภูมิเส้นจะใช้ค่าในตารางในการจุดค่าในแกนตั้งเพียงแกนเดียว ท า
ให้มีกราฟสองเส้นในแผนภูมิ ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.34 
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ภาพที่ 10.33 แผนภูมิกระจาย 

 

 
ภาพที่ 10.34 เปรียบเทียบแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้น 

10.5.1 ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิกระจาย 

1) สร้างตารางข้อมูลโดยมีลักษณะตามภาพที่ 10.33 ให้ป้ายชื่อข้อมูลอยู่แถวแรกของคอลัมน์ ค่า
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขอยู่ในแต่ละคอลัมน์ 

2) เลือกข้อมูลทั้งตาราง ทั้งป้ายชื่อและค่าข้อมูล 

3) ไปที่เมนู Insert ในกลุ่มเครื่องมือ Charts เลือก แผนภูมิชนิด Scatter ตามภาพที่ 10.35  
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ภาพที่ 10.35 เครื่องมือสร้างแผนภูมิกระจาย 

10.5.2 ตารางข้อมูลแผนภูมิกระจาย 

 ตารางข้อมูลแผนภูมิกระจายนั้น ไม่มีคอลัมน์ที่ใช้เป็นป้ายชื่อเหมือนแผนภูมิอ่ืน แต่คอลัมน์ซ้ายมือสุด
จะใช้เป็นค่าส าหรับพล็อตในแกนนอนหรือแกน x และคอลัมน์ถัดๆ ไปคือค่าส าหรับพล็อตในแกนตั้งหรือ
แกน y โดยสามารถมีได้หลายชุดข้อมูล ซึ่งวิธีการพล็อตจะใช้ค่าทั้งสองแกนร่วมกันในการพล็อต ดังนั้นการ
สร้างแผนภูมิกระจายที่มีหลายชุดข้อมูล ค่าของข้อมูลที่อยู่ในแกนตั้งแต่ละชุดนั้นควรมีหน่วยที่ไม่ต่างกัน
มากเนื่องจากใช้ค่าในแกนร่วมกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.36 

 
ภาพที่ 10.36 ตารางข้อมูลส าหรับแผนภูมิกระจาย 

10.6 การเลือกใช้แผนภูมิ 

 เนื่องจากใน Excel มีแผนภูมิให้เลือกใช้หลากหลาย การเลือกใช้แผนภูมิให้เหมาะสมกับข้อมูลจะช่วย
ให้สามารถน าเสนอข้อมูลได้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น จากภาพที่ 10.37 ได้สรุปว่าแต่ละแผนภูมิมีความ
เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลแบบใดบ้าง 
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ภาพที่ 10.37 เปรียบเทียบการเลือกใช้แผนภูมิ 

10.7 แผนภูมิอ่ืนๆ  
 นอกจากแผนภูมิวงกลม เส้น แท่ง และคอลัมน์ที่ใช้บ่อยได้กับเรื่องทั่วไปแล้ว Excel ยังมีแผนภูมิ
เพ่ิมเติมที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้เฉพาะเรื่องได้ด้วย เช่น แผนภูมิเรดาห์ แผนภูมิหุ้น 

10.7.1 แผนภูมิโดนัท (Doughnut chart) 
   แผนภูมิโดนัทแสดงความสัดส่วนระหว่างค่าต่าง ๆ กับผลรวม เช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลม 
แตกต่างที่แผนภูมิโดนัทแสดงข้อมูลในวงแหวน โดยแต่ละวงแหวนแทนชุดของข้อมูล ท าให้สามารถแสดง
ชุดข้อมูลได้มากกว่าแผนภูมิวงกลม ดังภาพที่ 10.38   

   แผนภูมิมีความสวยงาม แต่ต้องระมัดระวังในการใช้งานและแปลผลจากรูปของแผนภูมิโดนัท
เนื่องจากขนาดของสัดส่วนชุดข้อมูลที่อยู่ในวงแหวนรอบนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าชุดข้อมูลที่อยู่ในวงแห
วนรอบในทั้งที่มีสัดส่วนเท่ากัน ดังตัวอย่างจากภาพที่ 10.38  ขนาดสัดส่วนของน้ าชาเขียวของวงแหวนใน
สุดมีขนาดเล็กกว่า ขนาดของสัดส่วนของน้ าชาเขียวในวงแหวนตรงกลาง ทั้งที่สัดส่วนของวงแหวนด้านใน
มีจ านวนสัดส่วนคือ 22% ซึ่งมากกว่าวงแหวนตรงกลางคือ 21% 

• ใช้กับข้อมูลที่มีความต่อเนื่องในห้วงของเวลา ถ้าการเปลี่ยนแปลงจากแต่ละช่วงเวลามีค่า
น้อย ควรใช้แผนภูมิเส้นมากกว่าแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิเส้น

• เปรียบเทียบสัดส่วนกับทั้งหมดของชุดข้อมูลเดียว ไม่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลา
เปลี่ยนได้

แผนภูมิวงกลม

• เหมาะกับกับการเปรียบเทียบหลายๆ ชุดข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลหลายประเภท หรือถ้า
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงควรใช้เมื่อการเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างมาก

แผนภูมิแท่ง/คอลัมน์

• เหมาะเมื่อใช้แผนภูมิพ้ืนที่แบบเรียงซ้อน 100% เพ่ือสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลาเปลี่ยนได้ของสัดส่วนข้อมูลหลายชุด 

แผนภูมิพื้นที่

• ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร (ค่า X-Y)
แผนภูมิกระจาย
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ภาพที่ 10.38 แผนภูมิโดนัท 

10.7.2 แผนภูมิเรดาร์ (Radar chart) 
  แผนภูมิเรดาร์มีลักษณะเฉพาะคือรวมหลายแกน แล้วแสดงเป็นเป็นรูปรัศมีเดียว ส าหรับแต่
ละรูป ข้อมูลจะถูกจุดตามแกนที่แยกต่างหาก ที่เริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางของแผนภูมิ  ตัวอย่างการใช้
แผนภูมิชนิดนี้มักจะใช้ในการแสดงค่า KPI จากการประเมินในแต่ละด้าน เนื่องจากสามารถแสดง
ความสูงต่ าของแต่ละด้านได้น่าสนใจยิ่งขึ้นมากกว่าแสดงโดยใช้แผนภูมิคอลัมน์ทั่วไป 

  ข้อมูลในแต่ละแกนควรมีค่าสูงสุดและต่ าสุดเท่ากัน รวมถึงค่าของระยะห่างระหว่างจุดด้วย 
เช่น จากภาพที่ 10.39 แต่ละแกนแสดงค่าคะแนนจากการประเมินในแต่ละด้าน โดยมีค่าต่ าสุดคือ 0 
และค่าสูงสุดคือ 5 โดยค่าระยะหว่างระหว่างคะแนนคือ 1 มีมูลค่าเท่ากันในทุกแกน ชุดข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ชุดคือ เกณฑ์ และคะแนนที่ได้ 

 
ภาพที่ 10.39 แผนภูมิเรดาห์ 

10.7.3 แผนภูมิฟอง (Bubble chart) 
   แผนภูมิฟอง คือ แผนภูมิ xy ที่แสดงข้อมูลได้ 3 ด้าน คือ แกน x แกน y และขนาดของฟอง 
ซึ่งช่วยเพ่ิมมิติในการน าเสนอข้อมูล แผนภูมิลักษณะนี้มักจะถูกใช้ในการน าเสนอเชิงกลยุทธ์ โดยในการ
สร้างจะต้องมีโครงสร้างตารางข้อมูลเฉพาะ ประกอบด้วย 4 คอลัมน์ คือ ป้ายชื่อ ค่าแกน x ค่าแกน y และ
ขนาดของฟอง ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10.40 แผนภูมิฟอง 

 

10.7.4 แผนภูมิหุ้น (Stock chart) 
   แผนภูมิหุ้น เป็นแผนภูมิที่ใช้เฉพาะทางเพ่ือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น 
หมายความว่าผู้ใช้ควรมีความรู้เกี่ยวกับการซ้ าขายหุ้นเพ่ือให้สามารถตีความแผนภูมิได้ โดยแผนภูมิหุ้นแบ่ง
ออกเป็น 4 ชนิด คือ High-Low-Close  Open-High-Low-Close  Volume-High-Low-Close และ 
Volume-Open-High-Low-Close  ดังนั้น ตารางข้อมูลที่สร้างจะต้องมีคอลัมน์สอดคล้องกับชนิดของ
แผนภูมิหุ้นที่สร้างแผนภูมิจึงจะแสดงผลได้ถูกต้อง เช่น จากภาพที่ 10.41 เป็นแผนภูมิหุ้นชนิด Open-
High-Low-Close ตารางที่สร้างจะต้องประกอบด้วย 5 คอลัมน์ คือ วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคา
ต่ าสุด และราคาปิด ตามล าดับ จากภาพ แท่งสีด าหมายถึงราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด และในทางกลับกัน สี
ขาวหมายถึง ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ขีดท่ีต่อออกมาจากตัวแท่งคือเส้นบอกความต่างระหว่างราคาสูงสุด
และราคาต่ าสุด กับ ราคาเปิดและราคาปิด 

 
ภาพที่ 10.41 แผนภูมิหุ้น 

10.7.5 แผนภูมิแกนตั้งสองแกน (Combo chart) 
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  แผนภูมิแกนตั้งสองแกน เป็นแผนภูมิที่มีแกนตั้ง 2 แกน คือ แกนหลัก (primary axis) และ 
แกนรอง (secondary axis) สาเหตุที่ต้องมี 2 แกน เนื่องจาก สเกลของค่าในชุดข้อมูล 2 ชุดมีความต่างกัน
มาก ท าให้เมื่อจุดค่าลงในแผนภูมิแล้ว ขาดความสมดุลย์ในการแสดงผลคือค่าที่น้อยกว่ามากจะแสดงอยู่
ด้านล่างของแผนภูมิ เมื่อปรับให้เป็น 2 แกนแล้วจึงสามารถแสดงชุดทั้งสองชุดข้อมูลได้อย่างสมดุลย์ และ
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงกราฟเป็นคนละชนิดได้อีกด้วย ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.42 

 
ภาพที่ 10.42 แผนภูมิแกนตั้งสองแกน 

10.8 วิธีการปรับแต่งแผนภูมิ 

 แผนภูมิที่สร้างขึ้นสามารถปรับแต่งให้สวยงามหรือตรงตามความต้องการผู้ใช้ได้ เมื่อคลิกท่ีแผนภูมิจะ
มีแถบริบบอนที่เป็นเครื่องมือเฉพาะของแผนภูมิปรากฏขึ้นมาก 2 แถบ คือ ริบบอนออกแบบ (Design) 
และ ริบบอนรูปแบบ (Format) 

10.8.1 ริบบอนออกแบบ  
   ริบบอนออกแบบใช้ส าหรับแก้ไของค์ประกอบ สี รูปแบบการน าเสนอของแผนภูมิ ประกอบ
ด้ายกลุ่มเครื่องมือ 8 กลุ่ม ดังภาพที่ 10.43 

 
ภาพที่ 10.43 ริบบอนออกแบบของแผนภูมิ 

   หมายเลข  Add Chart Element  ใช้เพ่ิมองค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนภูมิ เช่น แกน ป้าย
ชื่อแกน ชื่อแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูล ค าธิบายข้อมูล เป็นต้น 

   หมายเลข  Quick Layout ใช้เปลี่ยนเค้าโครงของแผนภูมิจากเค้าโครงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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   หมายเลข  Change Colors ใช้เปลี่ยนชุดสีของแผนภูมิจากชุดสีที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

   หมายเลข  Chart Styles ใช้เลือกลักษณะและรูปแบบของแผนภูมิที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

หมายเลข  Swithch Rows/Colums ใช้ส าหรับสลับแกนจากข้อมูลในตาราง 

หมายเลข  Select Data ใช้ส าหรับเลือกหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม 

หมายเลข  Change Chart Type ใช้ส าหรับเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ 

หมายเลข  Move Chart ใช้ส าหรับเคลื่อนย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานหรือสมุดงานอ่ืน 

10.8.2 ริบบอนรูปแบบ 

  ริบบอนรูปแบบใช้ส าหรับจัดการเกี่ยวกับการเติมสี เส้นกรอบ รูปแบบตัวอักษร หรือการ
จัดเรียงรูปร่างต่าง ๆ ในแผนภูมิ ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องมือ 6 กลุ่ม ดังภาพที่ 10.44 

 
ภาพที่ 10.44 ริบบอนเค้าโครงของแผนภูมิ 

   หมายเลข  Current Selection ใช้ส าหรับเลือกและแสดงวัตถุที่ก าลังเลือกในแผนภูมิ 
และสามารถจัดรูปแบบเพิ่มเติม หรือตั้งค่ารูปแบบใหม่ 

   หมายเลข  Insert Shapes ใช้ส าหรับแทรกรูปร่างเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนรูปร่าง 

   หมายเลข  Shapes Styles ใช้ส าหรับจัดรูปแบบรูปร่าง เช่น สีเส้นขอบ สีเติม 

   หมายเลข  WordArt Styles ใช้ส าหรับจัดรูปแบบตัดอักษร เช่น สีเส้นขอบอักษร สีเติม 

หมายเลข  Arrange ใช้ส าหรับจัดวางวัตถุต่าง ๆ เช่น เรียงล าดับหน้าหลังในการแสดง 

หมายเลข  Size ใช้ก าหนดขนาดของวัตถุที่ก าลังเลือก 

10.8.3 บานหน้าต่างจัดรูปแบบ (Format Pane) 
  นอกเหนือไปจากการจัดรูปแบบของแผนภูมิจากริบบอนแล้ว Excel ยังมีบานหน้าต่างส าหรับ
จัดรูปแบบเพ่ิมเติมที่นอกเหนือไปจากในริบบอน  
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  บานหน้าต่างจัดรูปแบบสามารถเรียกใช้ได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 เรียกจากริบบอนรูปแบบของ
แผนภูมิ กลุ่มเครื่องมือ Current Selection หรือหมายเลข   ตามภาพที่ 10.44 เลือกเครื่องมือ
ชื่อ Format Selection วิธีที่ 2 เลือกวัตถุที่ต้องการจัดรูปแบบแล้วคลิกเม้าส์ปุ่มขวา เพ่ือเปิดเมนู
ด่วน แล้วเลือกค าสั่งที่ข้ึนต้นด้วยค าว่า Format xxx ซ่ึง Excel จะระบุชื่อวัตถุที่เลือกไว้ต่อท้ายค าว่า 
format จากนั้น Excel จะแสดงบานหน้าต่างจัดรูปแบบทางขวาของหน้าจอ ให้สามารถเลือก
จัดรูปแบบได้ ตามตัวอย่างในภาพที่ 10.45  

 

 
ภาพที่ 10.45 ตัวอย่างบานหน้าต่างจัดรูปแบบของแผนภูมิ 

 

10.9 สรุป 

 การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้บริหารนั้น มักจะใช้การน าเสนอในรูปแบบกราฟฟิกหรือ
แผนภูมิเพ่ือให้สามารถเข้าใจสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง การท าแผนภูมิด้วย Excel ที่ใช้บ่อย
นั้น มักจะประกอบด้วยแผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น แผนภูมิคอลัมน์หรือแท่ง และแผนภูมิกระจาย แผนภูมิ
แต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการใช้งานทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ในการน าเสนอสัดส่วนของค่าข้อมูล
ต่อผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ส่วนใหญ่มักจะใช้แผนภูมิในการน าเสนอส าหรับข้อมูลชุดเดียว แต่ถ้าต้องการ
เสนอสัดส่วนของข้อมูลหลายชุด สามารถใช้แผนภูมิชนิดแท่ง คอลัมน์ หรือ พ้ืนที่ แบบเรียงซ้อน 100%  
หรือแผนภูมิโดนัททดแทนได้ตามความเหมาะสม  ถ้าหากต้องการน าเสนอการเปรียบเทียบข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล โดยส่วนใหญ่มักจะน าเสนอด้วยแผนภูมิเส้น หรือ 
แผนภูมิคอลัมน์ในกรณีที่มีความต่างของแต่ละช่วงเวลาค่อนข้างมาก แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบข้อมูล
หลายชุดหลายประเภทจากตาราง Crosstab มักจะน าเสนอด้วยแผนภูมิคอลัมน์หรือแท่ง ส าหรับการ
น าเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุด หรือ 2 ตัวแปร จากสมการต่าง ๆ เช่น สมการเส้นตรง แผนภูมิที่
ต้องใช้คือแผนภูมิกระจาย นอกจากนี้ Excel ยังมีแผนภูมิที่ใช้เฉพาะทางอีกหลายชนิดให้เลือกใช้ เช่น 
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แผนภูมิเรดาห์ แผนภูมิหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิที่กล่าวถึงในบทนี้เป็นเพียง
เบื้องต้นเท่านั้น Excel ยังมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อีกมาในการน าเสนอช้อมูล เช่น การสร้างเส้นแนว
โน้ม การใช้ Sparkline การใช้ PivotTable และ Pivot Chart ที่แนะน าให้ศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 

ตอนที่ 1 ค าศัพท์ท้ายบท  
ค าชี้แจง จากเนื้อหาจงระบุชื่อภาษาไทยและความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ 

1. Chart  

2. Line chart  

3. Stacked line chart  

4. 100% Stack line chart  

5. Pie chart  

6. Pie of pie  

7. Bar of pie  

8. Doughnut  

9. Bar chart  

10. Column chart  

11. Scatter chart  

12. Bubble chart  

13. Radar chart  

14. Stock chart  

15. Combo chart  

 

ตอนที่ 2 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
1) ดาวน์โหลดไฟล์ ch10chart.xlsx จากเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree 

2) เปิดแผ่นงาน “Rating” 

- จงท าแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเรตติ้งยอดผู้ชมทีวีแต่ละช่อง โดยใช้แผนภูมิ    

3) เปิดแผ่นงาน “ยอดขายตามประเภท” 

- จงท าแผนภูมเิปรียบเทียบยอดขายแยกตามประเภทสินค้า โดยใช้แผนภูมิ     

- จงท าแผนภูมิแสดงสัดส่วนยอดขายแยกตามภูมิภาค โดยใช้แผนภูมิ      

- จงท าแผนภูมเิปรียบเทียบยอดขายแยกตามภูมิภาค โดยใช้แผนภูมิ      
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- จงท าแผนภูมิแสดงสัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศ โดยใช้แผนภูมิ      

4) เปิดแผ่นงาน “ยอดขายย้อนหลัง” 

- จงท าแผนภูมิแสดงแนวโน้มยอดขายสินค้าแยกตามพ้ืนที่ขายสินค้า โดยใช้แผนภูมิ    

5) เปิดแผ่นงาน “Crosstab” 

- จงท าแผนภูมเิปรียบเทียบยอดขายแยกตามภูมิภาค โดยใช้แผนภูมิ      

- จงท าแผนภูมเิปรียบเทียบยอดขายแยกตามสินค้า โดยใช้แผนภูมิ      

6) เปิดแผ่นงาน “Radar” 

- จงท าแผนภูมเิปรียบเทียบทักษะ 5 ด้านกับเกณฑ์ โดยใช้แผนภูมิ      

7) เปิดแผ่นงาน “จุดคุ้มทุน” 

- จงท าแผนภูมแิสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายและก าไร โดยใช้แผนภูมิ     

8) เปิดแผ่นงาน “อัตราแลกเปลี่ยน” 

- จงท าแผนภูมแิสดงแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้แผนภูมิ      

9) เปิดแผ่นงาน “ราคาหุ้น” 

- จงท าแผนภูมแิสดงแนวโน้มและข้อมูลหุ้น โดยใช้แผนภูมิ       

 

 



 

 

บทที่ 11 

การสรุปข้อมูลด้วย PivotTable เบื้องต้น 

 

 นอกจากฟังก์ชันที่มีให้เลือกประยุกต์ใช้ได้หลายศาสตร์แล้ว Excel ยังมีเครื่องมือขั้นสูงอีกมากที่ช่วย
ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์แบบจ าลอง และน าเสนอข้อมูลอย่างมืออาชีพ เช่น การจัดกลุ่มข้อมูล การ
วิเคราะห์แบบ What-if การท าแบบจ าลองข้อมูลด้วย Power Pivot การพยากรณ์ หรือ PivotTable เป็น
ต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นเครื่องมือขั้นสูงส าหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ทั้งนี้มีหนึ่งเครื่องมือที่ใช้
งานบ่อย มีประโยชน์ และที่ส าคัญคือใช้งานง่าย คือ PivotTable ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสรุปข้อมูล
ให้ท าได้ง่ายและรวดเร็ว ในบทสุดท้ายนี้จึงอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือมือนี้เพ่ือเป็นประโยน์ในการ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

 ตัวอย่างที่จะใช้ในบทนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลการวิจัยตลาดเพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลสมมติจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน  
ประกอบด้วย 2 หัวข้อคือ หัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ การศึกษา และภูมิล าเนา โดยมีชนิด
ข้อมูลเป็นแบบกลุ่มข้อมูลที่กรอกมาผ่านการก าหนดรหัสเพ่ือให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลในโปรแกรม Excel 
และหัวข้อความพึงพอใจในด้านรูปลักษณ์ รสชาติ ราคา และบรรจุภัณฑ์ โดยชนิดข้อมูลเป็นแบบระดับค่า
คะแนนจาก 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด และ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด 

  ในบทนี้ใช้ไฟล์ประกอบเนื้อหาเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ ชื่อ ch11pivot.xlsx  จาก CD หรือ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต ์academic.udru.ac.th/sawitree 

11.1 การจัดการฐานข้อมูลด้วยตารางข้อมูล Excel  
 PivotTable เป็นเครื่องมือที่เน้นการท างานกับข้อมูลจ านวนมาก ดังนั้นก่อนฝึกใช้ PivotTable จึง
ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลจ านวนมากด้วยตารางข้อมูลของ Excel ก่อน 

 เครื่องมือตาราง (Table) ของ Excel นั้น ไม่ได้หมายถึงแค่เซลล์หลาย ๆ เซลล์ที่มีการเติมเส้นขอบ
หรือสีให้เป็นตารางเท่านั้น แต่หมายถึง ตารางที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกับในฐานข้อมูล 
(Database) กล่าวคือ เป็นตารางที่มีชื่อให้เรียกใช้ และประกอบด้วยคอลัมน์ที่อยู่ในรูปแบบฟิลด์ของตาราง
ที่มีชื่อให้เรียกใช้ไดเ้ช่นกัน ดังภาพที่ 11.1 
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ภาพที่ 11.1 ตัวอย่างตาราง 

 จากภาพที่ 11.1 เป็นภาพของตารางชื่อ Customer ประกอบด้วยฟิลด์หรือคอลัมน์จ านวน 4 ฟิลด์ 
ลักษณะเด่นที่ส าคัญของตารางนี้คือจดจ าข้อมูลเป็นตารางหรือเป็นฟิลด์แทนที่จะจดจ าข้อมูลเป็นเซลล์หรือ
ช่วงเซลล์ นั่นหมายความว่า เมื่อมีแถวข้อมูลเพ่ิมขึ้นจึงไม่จ าเป็นต้องแก้ไขช่วงเซลล์ในสูตร ยกตัวอย่างเช่น 
ฟังก์ชัน VLOOKUP ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าจากในตารางโดยใช้รหัสลูกค้า สูตรจะมีลักษณะ
ดังนี้ =VLOOKUP(“UD1001”,A1:D5,4,FALSE) แต่ถ้าใช้ตาราง จะใช้ชื่อตารางแทนที่ช่วงเซลล์ ท าให้
สูตรจะมีลักษณะ ดังนี้ =VLOOKUP(“UD1001”,Customer,4,FALSE) เมื่อมีการเพ่ิมข้อมูลไปในแถวที่ 6 
ถ้าเป็นวิธีการใช้ช่วงเซลล์จะต้องแก้ไขสูตรให้ช่วงเซลล์ครอบคลุมถึงแถวใหม่ จาก A1:D5 เป็น A1:D6 
ในขณะที่การใช้ตารางเป็นการระบุชื่อทั้งตารางอยู่แล้ว เมื่อมีการเพ่ิมข้อมูลแถวใหม่ Excel จะขยาย
ขอบเขตของตารางให้อัตโนมัติ โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขสูตร เพราะระบุชื่อตารางเท่านั้นไม่ด้มีการระบุแถว
เหมือนแบบช่วงเซลล์  

 ดังนั้น การใช้ตาราง จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ใช้ Excel เก็บข้อมูลจ านวนมาก โดยข้อมูลมี
ลักษณะเป็นแถวหรือระเบียน (record) ที่ประกอบด้วยฟิลด์หลายฟิลด์ หรือ การน าข้อมูลเข้ามาจากแหล่ง
อ่ืนที่เป็นฐานข้อมูล เนื่องจากสามารถอัพเดตข้อมูลได้ง่าย และเรียกใช้ง่ายอีกด้วย ในกรณีที่ไม่ควรน าการ
จัดรูปแบบเป็นตารางมาใช้คือข้อมูลไม่ได้มีการจัดเก็บเป็นระเบียนเป็นแค่การกรอกข้อมูลในเซลล์ธรรมดา
เท่านั้น 

11.1.1  การสร้างตาราง 
การสร้างตารางท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่  1 สร้างจากริบบอนเมนูหน้าแรก (Home) กลุ่มเครื่องมือลักษณะ (Styles)  

เครื่องมือจัดรูปแบบเป็นตาราง (Format as Table) ตามภาพที่ 11.2 
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ภาพที่ 11.2 เครื่องมือจัดรูปแบบเป็นตาราง 

 วิธีที่ 2 สร้างโดยใช้ปุ่มลัด Ctrl+t 

   โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
1. จากไฟล์ ch11pivot.xlsx เปิดแผ่นงาน MarketSurvey 

2. คลิกที่เซลล์ใด ๆ ที่มีข้อมูล แล้วไปที่ ริบบอนเมนูหน้าแรก >กลุ่มเครื่องมือลักษณะ >  เครื่องมือ
จัดรูปแบบเป็นตาราง เลือกสีและรูปแบบตามความต้องการ ตามภาพที่ 11.3 

 
ภาพที่ 11.3 รูปแบบตาราง 

3. เมื่อคลิกเลือกสีและรูปแบบแล้วจะมีหน้าต่างสร้างตารางปรากฏ ตามภาพที่ 11.4 

 
ภาพที่ 11.4 หน้าต่างสร้างตาราง 

 



248  บทที่ 11  การสรุปข้อมูลด้วย PivotTable เบื้องต้น 

  จากภาพที่ 11.4 หน้าต่างสร้างตาราง Excel จะเลือกช่วงของข้อมูลที่จะรวมอยู่ในตารางให้
อัตโนมัติ โดยเลือกจากข้อมูลที่เป็นเซลล์ติดกัน นอกจากนี้ Excel จะเลือกให้ว่าตารางมีส่วนหัว หรือ ชื่อ
คอลัมน์ ให้อัตโนมัติเช่นกัน ก่อนคลิกตกลง ควรตรวจสอบว่าช่วงเซลล์ที่เลือก และส่วนหัวตารางมีการ
เลือกครบถ้วนถูกต้องตามท่ีต้องการ 

4. จากนั้น คลิกตกลง Excel จะจัดรูปแบบให้ตามที่เลือก และเปิดเมนูเครื่องมือออกแบบตารางมา
ให้เพ่ิมเติม ตามภาพที่ 11.5 ซึ่งสามารถตั้งค่า เปลี่ยนสี และรูปแบบการแสดงผลได้ภายหลัง 

 
ภาพที่ 11.5 เมนูออกแบบของเครื่องมือตาราง 

5. ในเมนูเครื่องมือตาราง (Table Tools) > ออกแบบ (Design) ให้ไปที่กลุ่มเครื่องมือคุณสมบัติ 
(Properties) แล้วเปลี่ยนชื่อตารางจาก Table1 เป็น  SurveyData ตามภาพที่ 11.6 

 
ภาพที่ 11.6 คุณสมบัติชื่อตาราง 

6. เปิดแผ่นงาน Coding แล้วจัดรูปแบบช่วงเซลล์ต่อไปนี้ให้เป็นตาราง และตั้งชื่อตามท่ีก าหนด 

-  ช่วงเซลล์ A1:B3 ตั้งชื่อตารางว่า Gender  

 
ภาพที่ 11.7 การสร้างตาราง Gender 
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-  ช่วงเซลล์ D1:E6 ตั้งชื่อตารางว่า Age 

 
ภาพที่ 11.8 การสร้างตาราง Age 

-   ช่วงเซลล์ G1:H6 ตั้งชื่อตารางว่า Education 

 
ภาพที่ 11.9 การสร้างตาราง Education 

-   ช่วงเซลล์ I1:K8 ตั้งชื่อตารางว่า Location 

 
ภาพที่ 11.10 การสร้างตาราง Location 
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11.1.2  การอ้างอิงและเรียกใช้ตาราง 
    การเรียกใช้ตารางและข้อมูลในตาราง มีลักษณะการเรียกใช้แบบทั้ งตาราง หรือทั้งคอลัมน์ 
หรือ ทั้งแถว  หรือ เฉพาะคอลัมน์ในแต่ละแถว ซึ่งแตกต่างจากการอ้างอิงเซลล์ที่กล่าวถึงในบทที่ 5 ที่
สามารถอ้างอิงแบบระบุเป็นชื่อเซลล์ได้ วิธีการอ้างอิงตารางแบบนี้นั้น มีชื่อเรียกว่า การอ้างอิงแบบ
โครงสร้าง (Structured References) โดยสามารถสรุปวิธีการใช้งานที่ใช้บ่อยได้ดังตารางที่ 11.1 

ตารางที่ 11.1 การอ้างอิงแบบโครงสร้าง 
รูปแบบ การใช้งาน ตัวอย่าง 

ทั้งตาราง พิมพ์ชื่อตารางได้โดยตรง โดยไม่ต้องมี
เครื่องหมายอัญประกาศ “” ก ากับ 

Location 

ทั้งคอลัมน์ ระบุชื่อคอลัมน์ภายในวงเล็บสี่เหลี่ยม [ ] 
มักจะใช้ เมื่ออ้างอิงคอลัมน์ ในตาราง
เดียวกับท่ีก าลังท างานอยู่ 

[ Code ] 

ช่วงของคอลัมน์ที่อยู่
ติดกัน 

ใช้ : คั่นชื่อของคอลัมน์แรกทางซ้ายสุด
และขวาดสุด 

[ Code ] : [ Name ] 

ช่วงของคอลัมน์ที่ ไม่
อยู่ติดกัน 

ใช้ , คั่นชื่อของคอลัมน์แรกทางซ้ายสุด
และขวาดสุด 

[ Code ] , [ Name ] 

คอลัมน์ในตาราง ระบุชื่อตารางและตามด้วยชื่อคอลัมน์ใน
วงเล็บสี่เหลี่ยม [ ] มักจะใช้เมื่ออ้างถึง
ข้อมูลในตารางจากภายนอกตาราง 

Location[ Code ] 

แถวปัจจุบันในแต่ละ
คอลัมน์ 

ใส่เครื่องหมาย @ ตามด้วยชื่อคอลัมน์
ภายในวงเล็บสี่เหลี่ยม [ ]  

[ @Code ] 

 

    โดยวิธีการเรียกใช้เมื่อสร้างสูตรนั้นท าได้ 2 วิธีคือ ใช้เมาส์คลิกเลือกซึ่ง Excel จะเติมชื่อ
ตารางและคอลัมน์ให้อัตโนมัติ หรือใช้วิธีการพิมพ์ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ = ในเซลล์ที่ต้องการสร้างสูตร 

2. ถ้าต้องการนับจ านวนให้ใส่ฟังก์ชันที่ต้องการก่อน เช่น =COUNT(… ดังภาพที่ 11.11 

 
ภาพที่ 11.11 ตัวอย่างการพิมพ์สร้างสูตร 
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3. จากนั้นพิมพ์ชื่อตารางลงไป ตามตัวอย่างนี้คือ ตาราง location ระหว่างที่พิมพ์ Excel จะข้ึนชื่อที่
เกี่ยวข้องให้เลือก ทั้งชื่อฟังก์ชันและชื่อตาราง ให้สังเกตที่สัญลักษณ์รูปตาราง ดังภาพที่ 11.12 

 
ภาพที่ 11.12 ตัวอย่างการอ้างอิงชื่อตาราง 

4. ใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกท่ีชื่อตาราง location ที่ต้องการ หรือ ใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดเลื่อนขึ้นลงแล้ว
กดปุ่มแท็บ (tab) เพ่ือเลือกชื่อที่ต้องการ 

5. จากนั้นพิมพ์เปิดวงเล็บสี่เหลี่ยม “[“ โดย Excel จะแสดงชื่อฟิลด์ที่สามารถเลือกได้ของตารางนี้
มาแสดงให้ดู เลือกฟิลด์ Code ตามภาพที่ 11.13 

 
ภาพที่ 11.13 ตัวอย่างการอ้างอิงฟิลด์ในตาราง 

6. พิมพ์ปิดวงเล็บสี่เหลี่ยม “]” ของชื่อฟิลด์ แล้วปิดวงเล็บ “)” ของฟังก์ชัน เพ่ือเสร็จสิ้นการสร้าง
สูตรด้วยฟังก์ชัน 

7. เมื่ อกดปุ่ ม  Enter จะได้ผลลัพธ์จากการสร้ างสูตรโดยการอ้าง อิงแบบโครงสร้าง  คือ 
=COUNT(Location[Code])         

ซึ่งหมายถึงการนับจ านวนตัวเลขทั้งหมดท่ีอยู่ในคอลัมน์ชื่อ Code ของตารางชื่อ Locaton 

 หมายเหตุ วิธีการอ้างอิงเซลล์แบบโครงสร้างนี้ ไม่สามารถใช้ในบานหน้าต่างฟังก์ชันได้ ต้องเป็นการ
พิมพ์สร้างฟังก์ชันในเซลล์โดยตรงเท่านั้น 

11.1.3  การเพิ่มแถวผลรวมข้อมูลในตาราง 
    ตารางของ Excel นั้นสามารถท าการค านวณเพ่ือสรุปข้อมูลให้ในแถวสุดท้ายของตาราง โดย
ไม่กระทบต่อข้อมูลในตาราง และสามารถเปิดปิดการแสดงได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนในการเพ่ิมแถว
ผลรวม (Total Row) ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตาราง SurveyData ในแผ่นงาน MarketSurvey   
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2. ไปที่เมนูออกแบบ ของ ริบบอนเครื่องมือตาราง กลุ่มเครื่องมือ ตัวเลือกรูปแบบตาราง (Table 

Style Options) ท าเครื่องหมาย  ที่กล่องแถวผลรวมตามภาพที่ 11.14 

 
ภาพที่ 11.14 การเพิ่มแถวผลรวม 

3. Excel จะท าการเพ่ิมแถวผลรวมเปล่าให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 11.15 

 
ภาพที่ 11.15 แถวผลรวม 

4. ในแถวผลรวมที่เพ่ิมมาจะเว้นว่างให้ผู้ใช้เลือกใช้วิธีการค านวณตามที่ต้องการ เนื่องจากแม้จะชื่อ
ว่าแถวผลรวม แต่สามารถค านวณได้ทั้ง การนับ การหาผลรวม เป็นต้น ดังภาพที่ 11.16 

 
ภาพที่ 11.16 ฟังก์ชันการค านวณท่ีใช้ในแถวผลรวม 
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5. ให้เลือกใช้ COUNT ในฟิลด์หรือคอลัมน์ รหัสเพศ รหัสอายุ รหัสการศึกษา รหัสภูมิล าเนา เพ่ือ
นับจ านวนผู้ตอบ (ข้อมูลเหล่านี้แม้เป็นแสดงเป็นตัวเลข แต่ชนิดข้อมูลเป็นแบบกลุ่ม ไม่สามารถ
หาค่าเฉลี่ยได้) 

6. ให้เลือกใช้ AVERAGE ในฟิลด์ ความพึงพอใจในรูปลักษณ์ ความพึงพอใจในรสชาติ ความพึงพอใจ
ในราคา และความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน 

7. ผลลัพธ์ในแถวผลรวมเป็นดังภาพที่ 11.17 

 
ภาพที่ 11.17 ผลลัพธ์แถวผลรวม 

11.1.4 การแปลงตารางกลับเป็นช่วงเซลล์ 
   รูปแบบตารางที่สร้างขึ้นสามารถแปลงกลับเป็นช่วงเซลล์ธรรมดาได้ โดยยังคงรูปแบบการเติม
สีและเส้นไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกตารางที่ต้องการแปลงเป็นช่วงเซลล์ 
2. ไปที่เมนูออกแบบ กลุ่มเครื่องมือชื่อ เครื่องมือ (Tools) เลือก แปลงเป็นช่วง (Convert to 

Range) ตามภาพที่ 11.18 

 
ภาพที่ 11.18 เครื่องมือแปลตารางเป็นช่วงเซลล์ 

3. จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยัน ให้คลิกตกลง ตามภาพที่ 11.19 

 
ภาพที่ 11.19 หน้ายืนยันการแปลงตารางเป็นช่วงเซลล์ 
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11.2  การเตรียมข้อมูลเพื่อท า PivotTable  
  จากข้อมูลการวิจัยส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่กรอกมานั่น จะ
พบว่ามีการแปลงตัวเลือกเป็นรหัสเพ่ือความสะดวกในการกรอกข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลจึงแบ่งเป็น 2 แผ่นงาน 
คือ แผ่นงาน MarketSurvey ที่มีข้อมูลจากการส ารวจ และแผ่นงาน Coding ที่เก็บข้อมูลส าหรับการ
แปลงรหัส  

 ในการท าน าเสนอข้อมูลรายงานสรุปนั้น ไม่ควรน าเสนอเป็นรหัสที่ผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจได้ ดังนั้น 
รหัสที่กรอก เช่น เพศ มีข้อมูลรหัส คือ 1 และ 2 นั้น จึงควรได้รับการแปลงให้เป็นข้อความที่สามารถเข้าใจ
ได้เสียก่อน ไม่เฉพาะข้อมูลการวิจัยเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลที่น าเข้ามาจากฐานข้อมูล เนื่องจากด้วย
กระบวนการออกแบบฐานข้อมูลนั้นจะมีการแยกตารางเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและใช้รหัสในการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากทั้งสองตาราง 

 ดังนั้น ก่อนการใช้ PivotTable สรุปข้อมูล จึงควรเตรียมข้อมูลด้วยการท าให้รหัสต่าง ๆ ที่มี
กลายเป็นข้อความเสียก่อน โดยใน Excel นั้น สามารถท าได้โดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ที่ศึกษามาแล้วใน
บทที่ 9 

11.2.1  การรวมข้อมูลหลายตารางด้วย VLOOKUP 

   ในบทที่ 9 นั้นได้อธิบายเรื่องการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ค้นหาข้อมูลจากข้อมูลที่อยู่ในช่วง
เซลล์ ในบทนี้จะน าฟังก์ชัน VLOOKUP มาประยุกต์ใช้ร่วมกับตารางของ Excel โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. จากไฟล์ ch11pivot.xlsx เปิดแผ่นงาน MarketSurvey ที่จัดรูปแบบเป็นตารางไว้แล้ว 

2. ไปที่เซลล์ J2 ที่เป็นข้อมูลแถวแรกของฟิลด์เพศ (คอลัมน์ J)  
3. ใส่สูตร =VLOOKUP([@รหัสเพศ],Gender,2,FALSE)       

สูตรที่สร้างหมายถึง น ารหัสเพศของแต่ละแถว (คอลัมน์ B) ไปค้นหาจากตาราง Gender โดยใช้
ผลลัพธ์จากคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง Gender และค้นหาแบบตรงกันทุกประการ 

4. สังเกตว่าเมื่อ Enter แล้วตารางจะเติมสูตรให้เองทั้งตารางโดยที่ไม่ต้องคัดลอกสูตร 

5. ใส่สูตรเซลล์ K2 =VLOOKUP([@รหัสอายุ],Age,2,FALSE)       
สูตรที่สร้างหมายถึง น ารหัสอายุของแต่ละแถว (คอลัมน์ C) ไปค้นหาจากตาราง Age โดยใช้
ผลลัพธ์จากคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง Age และค้นหาแบบตรงกันทุกประการ 

6. ใส่สูตรเซลล์ L2 =VLOOKUP([@รหัสการศึกษา],Education,2,FALSE)    
สูตรที่สร้างหมายถึง น ารหัสการศึกษาของแต่ละแถว (คอลัมน์ D) ไปค้นหาจากตาราง Education 

โดยใช้ผลลัพธ์จากคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง Education และค้นหาแบบตรงกันทุกประการ 
7. ใส่สูตรเซลล์ M2 =VLOOKUP([@รหัสภูมิล าเนา],Location,2,FALSE)    

สูตรที่สร้างหมายถึง น ารหัสภูมิล าเนาของแต่ละแถว (คอลัมน์ E) ไปค้นหาจากตาราง Location 

โดยใช้ผลลัพธ์จากคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง Location และค้นหาแบบตรงกันทุกประการ 
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11.2.2  การค านวณในตารางข้อมูล 

    นอกจากในตารางของ Excel ยังสามารถน าแต่ละฟิลด์ในตารางมาท าการค านวณอ่ืน ๆ ได้
อีก เช่น น ามาบวก ลบ คูณ หาร ในตัวอย่างการวิจัยส ารวจความพึงพอใจของลูกค้านั้น ในฟิลด์ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ ต้องการค านวณค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. จากตาราง SurveyData ในแผ่นงาน MarketSurvey  
2. ไปที่เซลล์ N2 ที่เป็นข้อมูลแถวแรกของฟิลด์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (คอลัมน์ N)  
3. สร้างสูตร =AVERAGE([@[ความพึงพอใจในรูปลักษณ์]:[ความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์]])   

ค าอธิบายสูตร  
[ความพึงพอใจในรูปลักษณ์]:[ความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์] หมายถึง ช่วงตั้งแต่คอลัมน์ F:I หรือ 
คอลัมน์ F, G, H และ I 
[ @[ ]: [ ] ] หมายถึง สัญลักษณ์ @ ใช้เพ่ือระบุว่าเป็นช่วงทั้งหมดในแถวแต่ละแถว จึงต้องมี
วงเล็บสี่เหลี่ยม [@ … ] ซ้อนอีกชั้นหนึ่ง 
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณท้ังหมด อยู่ในภาพที่ 11.20   

 
ภาพที่ 11.20 ผลลัพธ์จากการสร้างสูตรในตารางข้อมูลส ารวจความพึงพอใจ 

11.3 การสรุปข้อมูลด้วย PivotTable 

 PivotTable เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงของ Excel เนื่องจากสามารถท างานสรุปข้อมูลที่มีอยู่จ านวน
มากได้อย่างรวดเร็วโดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันหรือวิธีการสร้างสูตรค านวณ 
นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ง่ายเพียงใช้การลากแล้วปล่อย 
(drag and drop) เท่านั้น 

 PivotTable จะท าการสรุปข้อมูลให้อยู่รูปแบบของตาราง Crosstab ที่อธิบายในบทที่ 10 เกี่ยวกับ
ตารางที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ  ดังตัวอย่างในภาพที่ 11.21 
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ภาพที่ 11.21 ตัวอย่างตารางที่สร้างจาก PivotTable 

 จากภาพที่ 11.21 แสดงถึงการสรุปข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านรสชาติแยก
ตามระดับการศึกษาและเพศ ซึ่งถ้าท าการสรุปโดยใช้วิธีการสร้างสูตรจะต้องใช้ฟังก์ชันชื่อ AVERAGEIFS 

ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมในต าราเล่มนี้ เพราะเป็นการหาค่าเฉลี่ยโดยมีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข หรือ 2 
เงื่อนไขนั่นเองคือ เพศ และการศึกษา ท าให้ใช้ AVERAGEIF ธรรมดาซึ่งหาค่าเฉลี่ยได้เพียงเงื่อนไขเดียว
ไม่ได้ ดังนั้น การใช้ PivotTable จะช่วยให้ผู้ใช้ท ารายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบนี้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้งาน PivotTable เบื้องต้น คือ โครงสร้างพื้นที่การท างาน วิธีการสร้าง 
PivotTable การใช้ Filter กับ Slicer และการแทรก Pivot Chart 

 

11.3.1  โครงสร้างของ PivotTable 

    PivotTable มีพ้ืนที่ที่ใช้ท างานต่างจากแผ่นงานปกติทั่วไป เนื่องจากเน้นการใช้เม้าส์เลือก
ข้อมูลแทนที่การพิมพ์สูตรตาม โครงสร้างของพ้ืนที่ของ PivotTable สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนหลัก ตาม
ภาพที่ 11.22 ดังนี้ 

ส่วน A พ้ืนที่แสดงผล ถ้าไม่คลิกในส่วนนี้ส่วน B และ C จะไม่ปรากฏ 

ส่วน B รายการเขตข้อมูลหรือฟิลด์ทั้งหมด ซึ่งน าเข้าชื่อมาจากหัวคอลัมน์ของตาราง เป็นส่วนที่ใช้
เลือกฟิลด์ที่ต้องการน าเสนอในรายงานสรุป 

ส่วน C ส่วนก าหนดเงื่อนไขการสร้างตาราง โดยการน าฟิลด์จากส่วน B มาใส่ในช่องต่างๆ ตามที่
ต้องการให้แสดงผล 
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ภาพที่ 11.22 พ้ืนที่ในการท างานของ PivotTable 

ในส่วน C สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ตามภาพที่ 11.23 ดังนี้  

ตัวกรองข้อมูล 

FILTERS 

ส่วนคอลัมน์ 

COLUMNS 

ส่วนแถว 

ROWS 

ข้อมูลที่ต้องการสรุป 

VALUES 

ภาพที่ 11.23 พ้ืนที่ก าหนดเงื่อนไขการสร้างตาราง 

 ส่วนคอลัมน์ ใช้ส าหรับลากฟิลด์จากส่วน B มาใส่เพ่ือก าหนดป้ายชื่อประเภทที่ต้องการแสดงผลตาม
แนวตั้งหรือแนวคอลัมน์ 

 ส่วนแถว ใช้ส าหรับลากฟิลด์จากส่วน B มาใส่เพ่ือก าหนดป้ายชื่อประเภทที่แสดงผลตามแนวนอน
หรือแถว 

 ส่วนข้อมูล ใช้ส าหรับลากฟิลด์จากส่วน B มาใส่เพ่ือค านวณค่าตามเงื่อนไขส่วนของคอลัมน์และแถว 
ส่วนนี้จ าเป็นต้องมีไม่เช่นนั้น PivotTable ที่สร้างจะไม่มีข้อมูลน าเสนอ 

 ส่วนตัวกรอง ใช้ส าหรับลากฟิลด์จากส่วน B มาใส่เพื่อกรองประเภทของผลลัพธ์ ส่วนนี้ไม่จ าเป็นต้อง
มีก็สามารถสร้าง PivotTable ได้ 

 ถ้าน าภาพที่ 11.21 ซึ่งเป็นส่วน A มาตัดแบ่งเป็น 4 ส่วนตามส่วน C จะได้ตามภาพที่ 11.24 

A 

B 

C 
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ภาพที่ 11.24 ความสอดคล้องของการแบ่งส่วนของตารางในส่วน A และส่วน C 

  จากภาพที่ 11.24 เมื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องของการแบ่งส่วนพ้ืนที่การแสดงผลในส่วน A 

และการแบ่งส่วนของส่วน C แล้ว แสดงให้เห็นว่าในแนวนอนหรือแถวต้องใส่ฟิลด์ระดับการศึกษา ใน
แนวตั้งหรือส่วนคอลัมน์ต้องใส่ฟิลด์เพศ ในส่วนข้อมูลต้องใส่ฟิลด์ระดับความพึงพอใจในรสชาติ และใน
ส่วนตัวกรองต้องใส่ฟิลด์ภูมิล าเนา ดังภาพที่ 11.25  

 
ภาพที่ 11.25 ตัวอย่างวิธีการตั้งค่าฟิลด์เพ่ือแสดงผลลัพธ์ใน PivotTable 

11.3.2  การสร้าง PivotTable โดยใช้ PivotTable ที่แนะน า 

   Excel มีเครื่องมือที่ใช้แนะน า PivotTable หมายถึง เลือกฟิลด์ต่าง ๆ ให้อัตโนมัติ และ
สามารถปรับแต่งได้ภายหลัง ซึ่งเครื่องมือนี้เริ่มใช้ใน Excel 2013 ขั้นตอนในการสร้าง PivotTable 
โดยใช้ PivotTable ที่แนะน า มีดังนี ้

1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ในตาราง SurveyData 

ส่วนข้อมูลที่ต้องการสรุป 

ส่วนคอลัมน์ 

ส่วนแถว 

ส่วนตัวกรอง 
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2. ไปที่ริบบอนเมนู แทรก (Insert) > กลุ่มเครื่องมือตาราง (Tables) > เครื่องมือ PivotTable 

ที่แนะน า (Recommened PivotTables) ตามภาพที่ 11.26 

 
ภาพที่ 11.26 เครื่องมือPivotTable ที่แนะน า 

3. Excel จะวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงตัวเลือกหลายแบบให้เลือกใช้ ให้เลือกตามภาพที่ 11.27 

 
ภาพที่ 11.27 ตัวอย่างหน้าต่าง PivotTable ที่ Excel แนะน า 

4. เมื่อคลิกตกลงแล้ว Excelจะสร้าง PivotTable ขึ้นมาให้ในแผ่นงานใหม ่

5. ให้ลาก ผลรวมของเลขที่แบบสอบถาม ออก ให้เหลือฟิลด์ตามภาพที่ 11.28 เนื่องจากปกติไม่
น าเลขท่ีมาหาผลรวม แต่การนับใช้ได้เพราะท าให้ทราบจ านวนผู้ตอบของแต่ละระดับการศึกษา 

 
ภาพที่ 11.28 การปรับเปลี่ยนฟิลด์ 
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6. จากนั้นตั้งค่าผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจให้เป็น ค่าเฉลี่ย เนื่องจากปกติแล้วผลการสรุป
ความพึงพอใจมักจะน ามาหาค่าเฉลี่ยในภาพรวมไม่ใช่ผลรวม โดยคลิกท่ีฟิลด์ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
แล้วเลือก การตั้งค่าเขตข้อมูล (Value Field Settings…) ตามภาพที่ 11.29 

 
ภาพที่ 11.29 การตั้งค่าเขตข้อมูล 

7. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าเขตข้อมูล ให้เลือก ค่าเฉลี่ย ตามภาพที่ 11.30 

  
ภาพที่ 11.30 การเปลี่ยนฟังก์ชันการค านวณหาผลรวม 

8. คลิกตกลงจะได้ผลลัพธ์ PivotTable ตามภาพที่ 11.31 

 
ภาพที่ 11.31 ตัวอย่างผลลัพธ์เครื่องมือ PivotTable ที่แนะน า  
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11.3.3  การสร้าง PivotTable ด้วยตนเอง 
1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ในตาราง SurveyData 

2. ไปที่ริบบอนเมนู แทรก (Insert) > กลุ่มเครื่องมือตาราง (Tables) > เครื่องมือ PivotTable 

ตามภาพที่ 11.32  

 
ภาพที่ 11.32 เครื่องมือPivotTable 

3. กล่องโต้ตอบ “สร้าง PivotTable” จะเปิดข้ึน ตามภาพที่ 11.33 

 
ภาพที่ 11.33 บานหน้าต่างสร้าง PivotTable 

4. [เลือกตารางหรือช่วง] จะถูกเลือกไว้ให้แล้ว ในที่นี้จะเป็นชื่อของตาราง SurveyData 

5. ในส่วน กล่อง [ตาราง/ช่วง] จะแสดงช่วงของข้อมูลที่เลือก [สร้างแผ่นงาน] จะถูกเลือกไว้ด้วย
โดยเป็นต าแหน่งที่จะวางรายงาน สามารถคลิก แผ่นงานที่มีอยู่ ในกรณีนี้ให้เลือก วางรายงานไว้ในแผ่น
งานใหม ่

6. Excel จะสร้างแผ่นงานใหม่ พร้อมสร้างพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับท า PivotTable ตามภาพที่ 11.22 

7. ตัวอย่าง ต้องการสรุปข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านรสชาติแยกตาม
ระดับการศึกษาและเพศ โดยแสดงผลลัพธ์ตามภาพที่ 11.21 

8. คลิกเลือกเขตข้อมูลต้องการใช้จากกล่อง “รายการเขตข้อมูลของ PivotTable” หรือ ส่วน B 
ด้วยการลากเขตข้อมูลนั้น ๆ ลงในกล่องส่วน C ในช่องที่ต้องการ 
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9. จากตัวอย่าง เลือก การศึกษา ลงในช่องป้ายแถว เพศ ลงในช่องป้ายคอลัมน์ และ ความพึง
พอใจด้านรสชาติ ลงในช่อง “ค่า” ตาม 

 
ภาพที่ 11.34 ตัวอย่างการเลือกฟิลด์ในการสร้าง PivotTable ด้วยตนเอง 

10. สังเกตว่า Excel จะก าหนดการ “นับ” ให้อัตโนมัติกับฟิลด์ที่เป็นข้อความ และ “รวม” 
กับฟิลด์ที่เป็นตัวเลข ซึ่งสามารถตั้ง”ค่า” ของเขตข้อมูลได้ว่าต้องการให้แสดง การนับ ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
หรือค่าอ่ืนๆ ได้ด้วยการ คลิกที่เขตข้อมูลนั้นในช่อง “ค่า” เลือก ”การตั้งค่าเขตข้อมูล” ซึ่งจะสามารถตั้ง
ชื่อเขตข้อมูลใหม่ได้ รวมถึงเลือกค่าที่ต้องการ ตามขั้นตอนในการหัวข้อการสร้าง PivotTable โดยใช้ 
PivotTable ที่แนะน า 

11.3.4  การใช้ Filter และ Slicer 

    Filter และ Slicer ต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกรองข้อมูลที่อยู่ในตาราง PivotTable การ
กรองหมายถึงการเลือกให้แสดงข้อมูลบางค่า เช่นเดียวกับการกรองที่อธิบายในบทที่ 3  ซึ่งเลือกมาจาก
ฟิลด์เดียวหรือหลายฟิลด์ก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องเป็นฟิลด์ที่ก าลังแสดงอยู่ในตาราง PivotTable 

    Filter และ Slicer แตกต่างกันตรงที่ Filter เป็นส่วนหนึ่งของ PivotTable อยู่ในช่องมุมซ้าย
บน วิธีการแสดงผลจะแสดงเหมือนกล่องค าสั่งผสม (Combo box) ต้องกดปุ่มกรองเพ่ือแสดงรายการที่
ต้องการเลือก ดังภาพที่ 11.35 

 
ภาพที่ 11.35 ต าแหน่งและการใช้ Filter 
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   โดย Filter สามารถใช้ได้หลายฟิลด์  แต่ไม่สามารถเป็นฟิลด์เดียวกันกับส่วนป้ายคอลัมน์ 
หรือ ป้ายแถว ได้ วิธีการสร้าง Filter มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. คลิกท่ี PivotTable ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ 
2. ในกล่องตัวกรอง หรือ Filter ให้ลากฟิลด์ อายุ มาใส่ดังภาพที่ 11.36 

 
ภาพที่ 11.36 การสร้าง Filter 

3. จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 11.35 

   ส าหรับ Slicer นั้น เป็นเครื่องมือใหม่มีเพ่ิมเติมมาตั้งแต่เวอร์ชั่น 2013 ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่รู้
วิธีการแก้ไข PivotTable เพ่ือสร้าง Filter ได้สามารถสร้างและใช้ตัวกรองได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังปรับปรุง
รูปลักษณ์ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ และที่ส าคัญสามารถเลือกฟิลด์ที่ซ้ ากับฟิลด์ที่อยู่ในส่วนป้ายคอลัมน์ หรือ 
ป้ายแถวได้ ส่วนประกอบของ Slicer ตามภาพที่ 11.37 มีดังนี ้

 
ภาพที่ 11.37 ตัวอย่าง Slicer 

   หมายเลข  คือ ส่วนหัวของ Slicer แสดงชื่อฟิลด์ที่ใช้ในการกรอง 

   หมายเลข  คือ ตัวเลือกหลายรายการ (Multi-select) ถ้าคลิกอยู่จะท าให้เลือกปุ่มรายการ
กรองได้หลายอัน ถ้าไม่คลิกจะเลือกได้ครั้งละ 1 รายการ 

   หมายเลข  คือ ปุ่มลบตัวกรอง ส าหรับ reset ค่าการกรองอออกท้ังหมด 

   หมายเลข  คือ ปุ่มรายการกรอง ถ้ามีไฮไลท์แสดงว่าก าลังเลือก ถ้าสีขาวคือไม่ถูกเลือก 
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   วิธีการสร้าง Slicer มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ไปที่เมนูเครื่องมือของ PivotTable (PivotTable Tools) > ริบบอน การวิเคราะห์ 

(Analyze)  กลุ่มเครื่องมือ ตัวกรอง (Filter) > คลิกปุ่มเครื่องมือ Slicer 

  
2. ในหน้าต่างแทรก Slicer ให้คลิกเลือก เพศ อายุ และการศึกษา 

 
3. จะได้ Slicer ที่มีลักษณะตามภาพที่ 11.37 

4. วิธีการลบ Slicer ท าได้โดยคลิกที่ Slicer ที่ต้องการลบ แล้ว กดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ 

11.3.5  การแทรก Pivot Chart 

    เนื่องจากตารางของ PivotTable มีรูปแบบเดียวกับตารางที่ใช้สร้างแผนภูมิตามที่อธิบายใน
บทที่ 10 นั้น ท าให้ เครื่องมือ PivotTable จึงมาพร้อมกับความสามารถในการสร้างแผนภูมิเรียกว่า 
PivotChart ซึ่งเป็นแผนภูมิที่มีคุณสมบัติเหมือน PivotTable ที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ
ตามฟิลด์ที่เลือกใช้ 

   ขั้นตอนการสร้าง PivotChart มีดังนี ้
1. คลิก PivotTable ที่สร้างไว้ในตัวอย่างที่แล้ว 

2. ไปที่เมนูเครื่องมือของ PivotTable (PivotTable Tools) > ริบบอน การวิเคราะห์ 
(Analyze)  กลุ่มเครื่องมือ Tools > คลิกปุ่มเครื่องมือ PivotChart 

 
3. Excel จะแนะน าแผนภูมิมาให้ เลือกแผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม (Clustered Column) 
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4. จะได้แผนภูมิตามภาพที่ 11.38  เมื่อทดลองเปลี่ยนตัวเลือกใน Slicer จะพบว่าแผนภูมิจะ
เปลี่ยนการแสดงผลตามไปด้วย 

 
ภาพที่ 11.38 ตัวอย่าง PivotChart 

11.4  ตัวอย่างการสร้าง PivotTable เพิ่มเติม 

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการแสดงจ านวนระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 
สามารถสร้างจากการตั้งค่าฟิลด์ ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 2 ต้องการเปรียบเทียบจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจแยกตามเพศและภูมิล าเนา 

 
สามารถสร้างจากการตั้งค่าฟิลด์ ดังนี้ 

 

ตัวอย่างที่ 3 ต้องการเปรียบเทียบจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตาม ระดับการศึกษา เพศ และอายุ 
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สามารถสร้างจากการตั้งค่าฟิลด์ ดังนี้ 

 

ตัวอย่างที ่4 ต้องการแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านราคาและรูปลักษณ์แยกตามระดับ
การศึกษาและเพศ 

 
สามารถสร้างจากการตั้งค่าฟิลด์ ดังนี้ 
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ตัวอย่างที ่5 ต้องการเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมแยกตามภูมิล าเนาและอายุ 

 
สามารถสร้างจากการตั้งค่าฟิลด์ ดังนี้ 

 

11.5  สรุป 

  เมื่อต้องสรุปข้อมูลจ านวนมากเพ่ือไปน าเสนอต่อผู้บริหาร และไม่มีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล
และการเขียนโปรแกรม ทางเลือกท่ีผู้ใช้ในส านักงานธุรกิจส่วนใหญ่เลือกมักจะเป็น PivotTable ใน Excel 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นและไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในการใช้ฟังก์ชันหรือสร้าง
สูตรค านวณ โดยแหล่งข้อมูลที่สามารถน ามาสร้าง PivotTable ได้นั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบตารางที่มีหัว
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คอลัมน์และเก็บข้อมูลเป็นแถวซึ่งเป็นลักษณะการเก็บข้อมูลใน Excel อยู่แล้ว เพ่ือให้จัดการข้อมูลใน
ตารางง่ายขึ้น Excel มีเครื่องมือที่จัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปตารางที่มีชื่อตาราง และชื่อคอลัมน์หรือฟิลด์
ให้เรียกใช้งาน เช่นเดียวกันกับการใช้งานฐานข้อมูล ท าให้การอ้างถึงข้อมูลในตารางง่ายขึ้นเพราะเป็นการ
อ้างอิงแบบโครงสร้างที่อ้างถึงทั้งตาราง ไม่ใช่การอ้างอิงเซลล์ที่ต้องระบุช่วงเซลล์และต้องแก้ไขการอ้างอิง
เมื่อมีการเพ่ิมข้อมูลแถวใหม่ ในขณะที่การอ้างอิงแบบตารางไม่ต้องแก้ไขสูตร การท างานกับตารางของ 
Excel นั้นมีลักษณะเหมือนตารางในฐานข้อมูล คือ สามารถน าชื่อฟิลด์มาใช้ในการค านวณเพ่ือสร้ างเป็น
ฟิลด์ใหม่ได้ และสามารถรวมข้อมูลหลายตารางมาไว้ในตารางเดียวกันได้ โดยใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์
เช่นเดียวกันกับฐานข้อมูล แต่เนื่องจากเป็นวิธีการขั้นสูงต้องมีความเข้าใจในเรื่องฐานข้อมูลมาก่อน เนื้อหา
ในบทนี้จึงแนะน าการใช้ VLOOKUP ค้นหาข้อมูลมาเติมในฟิลด์แทนซึ่งได้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน เมื่อเตรียม
แหล่งข้อมูลพร้อมแล้ว สามารถน า PivotTable มาสรุปข้อมูลได้ในทั้งรูปแบบตาราง Crosstab และ
แผนภูมิ ด้วยวิธีการ drag and drop คือลากฟิลด์มาเลือกลงในส่วนที่ต้องการน าเสนอ ประกอบด้วยป้าย
คอลัมน์ตามแนวตั้ง ป้ายแถวตามแนวนอน และค่าของข้อมูลที่แสดงผลการสรุปได้ทั้งการรวม การนับ การ
หาค่าเฉลี่ย และการค านวณอ่ืน ๆ ตารางและแผนภูมิที่สรุปมาแล้วยังสามารถกรองข้อมูลได้โดยใช้ filter 

และ slicer ได้อีกด้วย นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น PivotTable ยังสามารถตั้งค่าเพ่ิมเติมได้อีก
หลากหลาย เช่น เปลี่ยนค่าเป็น % เปิดปิดการแสดงผลรวม แทรก Timeline เป็นต้น ซึ่งแนะน าให้ศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 

1. สร้างแผ่นงาน “SUBJECT” จัดรูปแบบให้เป็นตารางข้อมูล โดยตั้งชื่อตารางว่า SUBJECT 

subcode subname credit 

BC10101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ101 3 

BC10102 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ102 3 

BC10103 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ103 3 

BC10104 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ104 3 

2. สร้างแผ่นงาน “STUDENT” จัดรูปแบบให้เป็นตารางข้อมูล โดยตั้งชื่อตารางว่า STUDENT 

SID sname gender 

57040427101 นักศึกษา1 ชาย 

57040427102 นักศึกษา2 หญิง 

57040427103 นักศึกษา3 ชาย 

57040427104 นักศึกษา4 หญิง 

57040427105 นักศึกษา5 ชาย 

57040427106 นักศึกษา6 หญิง 

57040427107 นักศึกษา7 ชาย 

57040427108 นักศึกษา8 หญิง 

57040427109 นักศึกษา9 ชาย 

57040427110 นักศึกษา10 หญิง 
3. สร้างแผ่นงาน “REGISTER” จัดรูปแบบให้เป็นตารางข้อมูล โดยตั้งชื่อตารางว่า REGISTER 

subcode sid term midterm final grade 

BC10101 57040427101 2557/1 40 20 C 

BC10101 57040427102 2557/2 45 25 B 

BC10101 57040427103 2557/1 50 30 A 

BC10101 57040427104 2557/2 40 20 C 

BC10102 57040427101 2557/1 45 25 B 

BC10102 57040427102 2557/2 50 30 A 
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subcode sid term midterm final grade 

BC10102 57040427103 2557/1 40 20 C 

BC10102 57040427104 2557/2 45 25 B 

BC10102 57040427105 2557/1 50 30 A 

BC10102 57040427106 2557/2 40 20 C 

BC10103 57040427103 2557/1 45 25 B 

BC10103 57040427104 2557/2 50 30 A 

BC10103 57040427105 2557/1 40 20 C 

BC10103 57040427106 2557/2 45 25 B 

BC10104 57040427101 2557/1 50 30 A 

BC10104 57040427102 2557/2 40 20 C 

BC10104 57040427103 2557/1 45 25 B 

BC10104 57040427104 2557/2 50 30 A 

BC10104 57040427105 2557/1 40 30 B 

BC10104 57040427106 2557/2 45 25 B 

BC10104 57040427107 2557/1 50 20 B 

BC10104 57040427108 2557/2 40 20 C 

BC10104 57040427109 2557/1 45 15 C 

BC10104 57040427110 2557/2 50 10 C 

 

4. ในแผ่นงาน “REGISTER” ในท าการเพ่ิมคอลัมน์ F, G , H และ I ตามภาพ และใช้ฟังก์ชั่น 
VLOOKUP ค้นหาข้อมูลจากแผ่นงาน “SUBJECT” “STUDENT” มาเติมให้ครบถ้วน  

5. จากนั้นสร้างฟิลด์ใหม่ชื่อ Total ค านวณจาก midterm + final 
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ใช้ข้อมูลจากแผ่นงาน “REGISTER” สร้าง PivotTable ตามภาพต่อไปนี้  
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