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 แนะนําโปรแกรม Microsoft Excel
 การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง
 การใช้ฟังก์ชนั ใน Excel
 การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์ ร่วมกับการ
ใช้ฟังก์ชนั ในการคํานวณ

Microsoft Excel
ภาควิ ชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ย เชี ยงใหม่
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แถบชือเรื อง (Title Bar)
เป็ นส่ วนแสดงว่าเราใช้โปรแกรม
Excel เปิ ดแฟ้มชืออะไรอยู่

แนะนํา Microsoft Excel
 โปรแกรม Microsoft Excel หรือเรียกว่า Excel เป็ นโปรแกรม
ทีอยู่ในชุดของ Microsoft Office เช่นเดียวกับ โปรแกรม
Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word
 เป็ นโปรแกรมตารางคํานวณ หรือ สเปรดชีต (Spread Sheet)
 เหมาะสําหรับการจัดการเกียวกับการคํานวณ หาผลลัพธ์ การ
สร้างกราฟ แผนภูมิ
 Excel ยังสามารถป้ อนข้อความ แทรกรูปภาพ และสัญลักษณ์
พิ เศษต่างๆของตัวเลข และการจัดการเกียวกับตารางข้อมูล
ได้
 Excel มีฟังก์ชนั ในการคํานวณให้ผใู้ ช้สามารถเลือกใช้
มากมาย จึงทําให้สามารถนํามาใช้ในการวิ เคราะห์คาํ นวณค่า
ตัวเลขต่างๆได้สะดวก
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แถบสู ตร (Formula bar)
เป็ นแถบทีใช้สาํ หรับให้
กําหนดสู ตรคํานวณข้อมูล

Ribbon
แถบเครื องมือชุดคําสังทีแบ่งเป็ นแท็บ ๆ
อยูส่ ่ วนบนของหน้าต่าง
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ส่วนประกอบต่างๆ ของ Work Sheet

ชือเซลล์ (Name Box)
เป็ นช่องทีแสดงถึงการระบุ
ตําแหน่งของเซลล์โดยจะ
แสดงตําแหน่งของเซลล์

 Work Sheet เป็ นพืน ทีทํางานของโปแกรม
Excel
 Worksheet จะประกอบด้วยเซลล์เรียงกัน
หลายๆเซลล์ เป็ นลักษณะตาราง
 Worksheet เป็ นพืน ทีสําหรับกรอกข้อมูล
และสามารถทําการคํานวณได้

ชีท หรื อ เวิร์กชีต (Sheet or Work Sheet)
เป็ นพื)นทีทีจะทํางาน ซึงจะมองเห็นเป็ น
ลักษณะตาราง โดยแต่ละช่องตารางจะเรี ยกว่า
“เซลล์ (Cell)”
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ส่วนประกอบต่างๆ ของ Work Sheet
หัวคอลัมน์

 ชือเซลล์ (Name Box) เช่น ชือ
เซลล์ปรากฎชือ A1 ซึงชือ
เซลล์จะได้มาจากการนําชือ
หัวคอลัมน์ (Column Name)
มาต่อด้วย ชือแถว (Row
Name) เซลล์ A1 ทีเกิ ดจาก
คอลัมน์ A ตัดกับแถวที 1
 ชือแถว (Row Name) เป็ นสิ ง
ทีใช้ในการกําหนดการอ้างอิ ง
ตําแหน่ งข้อมูลในแนวนอน
 ชือคอลัมน์ (Column Name)
เป็ นสิ งทีใช้ในการกําหนดการ
อ้างอิ งตําแหน่ งข้อมูลใน
แนวตัง(

ตําแหน่งกรอกข้อมูล

หัวแถว
ป้ายชือของ Work Sheet

เซลล์
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การใช้สตู รคํานวณ

การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง

 การใช้สตู รคํานวณมีอยู่ 2 รูปแบบ

 องค์ประกอบสําคัญในการสร้างสูตร

 เครืองหมายเท่ากับ (=) จะเป็ นตัวขึน ต้นเสมอ
ในการสร้างสูตร เพือเป็ นการระบุให้ Excel รู้
ว่าอักขระตัวถัดไปเป็ นสูตร
 ตัวดําเนินการในการคํานวณ

 การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง
 การใช้ฟังก์ชนั ใน Excel
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ตัวอย่างการเขียนสูตร หากลืมเครืองหมาย =

ตัวอย่างการเขียนสูตร แบบถูกต้อง
formula with = sign
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After pressing ENTER

Missing = sign!
Before pressing enter
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After pressing ENTER
(no change - not a function)
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สัญลักษณ์ของการกระทําทางคณิตศาสตร์ใน
Excel
เครื องหมาย

Operation

ตัวอย่ าง

+

บวก

= 71+12

-

ลบ

= 15-5

*

คูณ

= 8*3

/

หาร

= 5-1

-

ตัวเลขติดลบ

= -10

^

ยกกําลัง

= 5^2

การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง
 ลําดับการประมวลผลเครือ งหมายคณิตศาสตร์ทีใช้
ใน Excel มีดงั นี
 ถ้าในสูตรมีการใช้ตว
ั ดําเนินการหลายๆตัวไว้
ด้วยกันในสูตรเดียว Microsoft Excel จะทําการ
ดําเนินการตามลําดับเครือ งหมายทีแสดงอยู่ใน
ตารางต่อไปนี ซึงจะเรียงจากความสําคัญมากไป
น้ อย
 กรณี ทีตว
ั ดําเนินการมีการเรียงลําดับความสําคัญ
เท่ากัน เช่นมีทงั  ตัวดําเนินการบวกและลบอยู่ในสูตร
Microsoft Excel จะดําเนินการจากซ้ายไปขวา
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ก่ อน

ลําดับ

1. วงเล็บ
2. จุดคู่ และจุลภาค
3. นิเสธ
4. เปอร์ เซ็นต์
5. เลขชี กําลัง
6. การคูณ และการหาร
7. การบวก และการลบ
8. เครื องหมาย &
9. การเปรี ยบเทียบ

หลัง
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การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง

เครื องหมาย

()
: และ ,
%
^
* และ /
+ และ &
=, <, >, <=, >=,<>




หากระบุสตู ร =15-3/2-1 ในเซลล์ A1 จะได้ผลลัพธ์
เท่าไร
ขัน ตอนการคํานวณ

= 15-(3/2)-1
 =15-1.5-1
 =12.5
 ดังนัน
 ผลลัพธ์ของการคํานวณผลลัพธ์ใน
เซลล์ A1 มีค่าเท่ากับ 12.5
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การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง



การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง

หากระบุสตู ร =-20+2*-1 ในเซลล์ A2 จะได้ผลลัพธ์
เท่าไร
ขัน ตอนการคํานวณ



= -20+(2*-1)
 =-20 + -2
 =-22
 ดังนัน
 ผลลัพธ์ของการคํานวณผลลัพธ์ใน
เซลล์ A1 มีค่าเท่ากับ -22


คําถาม ข้อที 1. หากระบุสตู ร =5^2-1*(3/2) ในเซลล์ A1 ด.ช. เอ ได้
ทดลองทําการคํานวณเองด้ วยมือเพือจําลองการทํางานของ Excel ตามลําดับ
ขันตอนต่ อไปนี
a) = 5^2-1*(3/2)
b) = (5^2)-1*1.5
c) =(25-1)*1.5
d) =24*1.5
e) =36
คําถาม: ด.ช. เอ คํานวณถูกต้ องหรื อไม่ ซึงหากไม่ ถูกการคํานวณใน
ขัน( ตอนใดไม่ถกู ต้อง และให้แก้ไข
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การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง
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การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง


คําตอบของ ด.ช.เอ

ผิด

a)
b)
c)
d)
e)

= 5^2-1*(3/2)
= (5^2)-1*1.5
=(25-1)*1.5
=24*1.5
=36



เฉลย
a)
b)
c)
d)
e)

= 5^2-1*(3/2)
= (5^2)-1*1.5
= 25-(1*1.5)
=25-1.5
=23.5

แก้ไข
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คําถาม ข้อที 2. หากระบุสตู ร =2^3^2/2^3*10 ในเซลล์ B1
ด.ญ. บี ได้ทดลองทําการคํานวณเองด้วยมือเพือจําลองการทํางานของ
Excel ตามลําดับขันตอนต่อไปนี
a) = 2^3^2/2^3*10
b) = (2^3)^2/(2^3)*10
c) = (8^2)/(8*10)
d) =64/10
e) =6.4
คําถาม: ด.ญ. บี คํานวณถูกต้องหรือไม่ ซึงหากไม่ถกู การ
คํานวณในขัน ตอนใดไม่ถกู ต้อง และให้แก้ไข
20

การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง

การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง



เฉลย

คําตอบของ ด.ญ. บี



a)
b)
c)
d)
e)

ผิด

= 2^3^2/2^3*10
= (2^3)^2/(2^3)*10
= (8^2)/(8*10)
=64/80
=0.8

a)
b)
c)
d)
e)
f)

= 2^3^2/2^3*10
= (2^3)^2/(2^3)*10
= (8^2)/8*10
แก้ไข
=(64/8)*10
=8*10
=80

คําถาม ข้อที 3. หากระบุสตู ร -15*-3^1*2 ในเซลล์ C1
ด.ญ. ซี ได้ทดลองทําการคํานวณเองด้วยมือเพือจําลองการทํางานของ
Excel
ตามลําดับขันตอนต่อไปนี
a) = -15*(-3^1)*2
b) = (-15*-3)*2
c) = 45*2
d) =90
คําถาม: ด.ญ. ซี คํานวณถูกต้องหรือไม่ ซึงหากไม่ถกู การ
คํานวณในขัน ตอนใดไม่ถกู ต้อง และให้แก้ไข

21

22

การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง

การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง

คําตอบ ข้อที 3. ไม่สามารถคํานวณได้
โปรแกรมจะพิมพ์ขอ้ ความ -15*-3^1*2 ในเซลล์
C1 ไม่ได้
เฉลย

ซึงหาก ด.ญ.ซีตอ้ งการคํานวณนิพจน์ดงั กล่าว
ต้องเพิมเครื องหมาย = หน้าข้อความดังนันใน
เซลล์ C1 แล้วจึงพิมพ์สูตร

 การคํานวณโดยการอ้างถึงชือเซลล์



A1

หมายเหตุ ในการพิมพ์ชือเซลล์ หรื อชือฟังก์ชนั เป็ นตัวอักษรพิมพ์เล็ก
หรื อพิมพ์ใหญ่น นั โปรแกรม Excel จะถือว่ามีความหมายเดียวกัน ไม่มี
ผลต่อการทํางานของ Excel เช่น A1 มีความหมายเหมือนกับ a1
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การสร้างสูตรคํานวณใช้งานเอง


ตัวอย่ าง หาผลรวมของกลุ่มเซลล์
A1, A3, B1, B5 และ B6 แสดง
ผลลัพธ์ ทเซลล์
ี
D1
ป้ อนสูตรผ่านแถบสูตร

การคํานวณโดยใช้ฟังก์ชนั ของ Excel
 ฟังก์ชนั คืออะไร
ฟังก์ชนั เป็ นสูตรสําเร็จของการคํานวณ
ในรูปแบบของการใช้งานต่างๆกันเช่น
ฟังก์ชนั SUM หาผลรวม ฟังก์ชนั MIN หา
ค่าตําสุด
ซึงโปรแกรม Excel ได้จดั สูตรเหล่านี ไว้เป็ น
หมวดหมูเ่ พือให้สะดวกต่อการใช้งาน

1. คลิกเซลล์ทีต้ องการให้ แสดงผลลัพธ์ จากตัวอย่ างคือ D1
2. ป้ อนสู ตร = A1+A3+B1+B5+B6 ซึงการป้ อนสู ตรทําได้
2 ทาง ดังนี$

ป้ อนสู ตรโดยพิมพ์ ไปทีเซลล์ D1

ป้ อนสู ตรโดยพิมพ์ ไปทีแถบสู ตร แต่ ท$งั นีต$ ้ อง
นําเมาส์ คลิกทีเซลล์ D1 ก่อนการพิมพ์ สูตร
** สั งเกต ** เมืออ้างถึงชื อเซลล์ใน
สู ตรจะเกิดกรอบสี ล้อมรอบเซลล์น$ันๆ
เพือให้ เห็นว่ าเป็ นเซลล์ทีเราเลือก
3. เมือป้ อนสู ตรเสร็จ กดปุ่ ม enter จบการป้ อนข้ อมูล

ป้ อนสูตรทีเซลล์ D1 โดยตรง
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การคํานวณโดยใช้ฟังก์ชนั ของ Excel

การคํานวณโดยใช้ฟังก์ชนั ของ Excel

โครงสร้างของฟังก์ชนั
=ชือฟังก์ชนั (ค่าargument1,ค่าargument2,…)
1

เลือกแท็บ Formulas

 สําหรับการป้ อนค่ า argument เราต้ องทราบก่ อนว่า
ฟั งก์ชนั นันรับค่า argument แบบใดบ้าง ซึ งเราอาจใส่
ข้อมูลตัวเลขเข้าไปโดยตรง เช่ น =SUM(1700,9800,7200)
เพือให้ หาผลรวม หรืออาจกําหนดให้ ฟังก์ชนั อ้ างอิงค่ า
ในเซลล์กไ็ ด้ เช่น =SUM(E4:E7)

หรื อ
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2

คลิกเพือเรียกดูฟังก์ ชัน
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การคํานวณโดยใช้ฟังก์ชนั ของ Excel
Search for a function:
ผู้ใช้ สามารถพิมพ์ คาํ สํ าคัญ เพือค้ นหา
ฟังก์ ชันทีเกีย วข้ อง แล้ วคลิกปุ่ ม Go
เช่ น พิมพ์ คาํ สํ าคัญ Summation
ผลจะปรากฎทีช่อง Select a
function เป็ นชื อฟังก์ ชัน SUM
สั งเกตที Or select a category นั*น จะ
แสดงเป็ นคําว่ า Recommended ดังรู ป

การคํานวณโดยใช้ฟังก์ชนั ของ Excel

แสดงโครงสร้างของฟังก์ช ัน อาร์กวิ เมน
ของฟังก์ช ัน และคําอธิบายหน้าทีฟ
 ง
ั ก์ช ัน
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การคํานวณโดยใช้ฟังก์ชนั ของ Excel

Or select a category:
เป็ นกลุ่มประเภทของฟังก์ ชันทีผู้ใช้ ต้องการ
หรื อเกีย วข้ อง เช่ น Statistic, Accounting
เป็ นต้ น เมือเลือกประเภทของสายงานแล้ว
ในส่ วนของ select a function จะปรากฎ
ชื อของฟังก์ ชันทีเ กีย วกับข้ องกับฟังก์ ชันที
ระบุน(ันออกมาให้ เลือก
** ใต้ ช่องแสดงผล Select a function นั(นจะเห็น
ว่ าเป็ นเหมือนกับ การแสดงโครงสร้ างของ
ฟังก์ ชัน ทีผ ู้ใช้ สามารถดูรูปแบบว่ าฟังก์ ชัน
จะมีการรับค่ าอย่ างไร และฟังก์ ชันทํา
หน้ าทีอ ะไรได้
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การคํานวณโดยใช้ฟังก์ชนั ของ Excel
คํานวณหาค่ าผลรวมโดยใช้ ฟังก์ ชัน SUM
ตัวอย่ าง ต้ องการหาค่ าผลรวมของ เซลล์ A1, A3,
B1 ,B5 และ B6 โดยการใช้ ฟังก์ ชัน

Help on this function
เป็ นส่ วนทีแ สดงถึงตัวช่ วยเหลือในกรณีที
ผู้ใช้ ต้องการเรียนรู้ ถึงตัวอย่ างการใช้
ฟังก์ ชันทีไ ด้ คลิกเลือกเพือทําความเข้ าใจ
ได้
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1. ให้ ตรวจสอบวิธีการใช้ งานฟังก์ ชัน ในทีน ี(
ต้ องการหาค่ าผลรวม คําสํ าคัญทีน ําไปใช้ ในการ
หาฟังก์ ชันได้ คือ Summation, Sum
2. คลิกเครื องหมาย
จากนั(นป้ อน
คําสํ าคัญ Summation หรื อ sum ลงในส่ วน
search -> คลิกปุ่ ม GO
3. ดูในส่ วน select a function จะเห็นมีฟังก์ ชันชื อ
SUM และมีรูปแบบการใช้ งานพร้ อมคําอธิบาย
หน้ าทีข องฟังก์ ชัน ให้ คลิกทีฟ ังก์ชัน SUM
4. คลิกปุ่ ม OK จะเกิด Function Argument
Dialog เพือให้ ผู้ใช้ ป้อนค่ าลงในฟังก์ ชัน ดังรู ป
32
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คํานวณหาค่ าผลรวมโดยใช้ ฟังก์ ชัน SUM
ตัวอย่ าง ต้ องการหาค่ าผลรวมของ เซลล์ A1, A3,
B1 ,B5 และ B6 โดยการใช้ ฟังก์ ชัน (ต่ อ)

เลือกฟังก์ ชันในประเภทต่ างๆ
จากแท็บ Formulas

5.ในช่ อง SUM ให้ พมิ พ์ อาร์ กวิ เมนต์ ลงในช่ อง
ข้ อมูล Number1 หรื อ Number2
แต่ ข้อมูลทีต ้ องการให้ ฟังก์ ชันคํานวณมี
มากกว่ า 2 จํานวน ในช่ อง Number1
สามารถรับค่ าอาร์ กวิ เมนต์ ได้ มากกว่ า 1 ตัว
แต่ การแยกอาร์ กวิ เมนต์ แต่ ละตัวให้ ใช้
เครื องหมาย ( , ) comma เป็ นตัวคัน
6.เมือป้ อนอาร์ กวิ เมนต์ เสร็จ ให้ กดปุ่ ม OK เพือ
จบการทํางาน ผลลัพธ์ จะได้ ดงั รู ป
7.เมือนําเมาส์ คลิกทีเ ซลล์ D1 จะได้ ผลลัพธ์
ปรากฏขึน( และทีแ ถบสู ตรแสดงสู ตรที
ใช้ ฟังก์ ชัน SUM ให้ เห็น
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ช่ วงข้ อมูลทีสนใจ (Range of Data) สํ าหรับการนํามา
คํานวณ
การระบุช่วงข้ อมูลทีส นใจทําได้ โดยใช้ เครื องหมาย : (Colon)
เพือระบุถงึ ช่ วงของข้ อมูลทีต ้ องการนําชื อเซลล์ และ
เครื องหมาย : (Colon) มาใช้ ร่วมกัน มีรูปแบบดังนี)
ตําแหน่ งเริมต้ นของกลุ่มข้ อมูล : ตําแหน่ งสุ ดท้ ายของกลุ่มข้ อมูล

ตัวอย่ างเช่ น หากต้ องการหาผลรวมของกลุ่มข้ อมูลเริมทีเซลล์
A1 ถึงเซลล์ B5 สามารถเขียนสู ตรได้ เป็ น
=sum(A1:B5)
35

8. ฟังก์ ชันพืนฐานทีค วรรู้ จัก
8.1 ฟังก์ ชันสํ าหรับการคํานวณพืนฐาน
sum ฟังก์ ชันสํ าหรั บการหาผลรวมของกลุ่มตัวเลขทีก
 าํ หนดให้
max ฟังก์ ชันสํ าหรั บการหาค่ ามากทีส
 ุ ดในกลุ่มข้ อมูลทีก าํ หนดให้
min ฟังก์ ชันสํ าหรั บการหาค่ าน้ อยทีส
 ุ ดในกลุ่มข้ อมูลทีก าํ หนดให้
average ฟังก์ ชันสํ าหรั บการหาค่ าเฉลีย
 ของกลุ่มข้ อมูลทีก าํ หนดให้
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8. ฟังก์ ชันพืนฐานทีค วรรู้จัก (ต่ อ)
8.2 ฟังก์ ชันสํ าหรับแสดงผลวันที และเวลา
now ฟังก์ ชันสํ าหรั บการแสดงวันเดือนปี และเวลาปัจจุบันของระบบออกมา
today ฟังก์ ชันสํ าหรั บการแสดงวันเดือนปี ปัจจุบันของระบบออกมา
day ฟังก์ ชันสํ าหรั บการแสดงหมายเลขวันทีอ
 อกมา
month ฟังก์ ชันสํ าหรั บการแสดงหมายเลขเดือน 1 ใน 12 เดือนออกมา
year ฟังก์ ชันสํ าหรั บการแสดงปี ออกมา
weekday ฟังก์ ชันสํ าหรั บการแสดงหมายเลขวัน 1 ใน 7 วันออกมา
(เช่ น วันพุธ มีค่า 4)

8. ฟังก์ ชันพืนฐานทีค วรรู้ จกั (ต่ อ)
8.3 ฟังก์ ชัน IF สํ าหรับคํานวณทางตรรกะ
ตัวอย่ างที 1
= IF(A1>A2, “Hanaga”, “Hello”)
Yes

A1>A2

พิมพ์ “Hanaga”

No

พิมพ์ “Hello”

ถ้ า A1 มีค่ามากกว่ า A2
กําหนดให้ แสดงผลคําว่ า Hanaga
กรณีอืนๆ
กําหนดให้ แสดงผลคําว่ า Hello
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8. ฟังก์ ชันพืนฐานทีค วรรู้ จกั (ต่ อ)
8.3 ฟังก์ ชัน IF สํ าหรับคํานวณทางตรรกะ

8. ฟังก์ ชันพืนฐานทีค วรรู้ จกั (ต่ อ)
8.3 ฟังก์ ชัน IF สํ าหรับคํานวณทางตรรกะ

ตัวอย่ างที 2

ตัวอย่ างที 3

Yes

พิมพ์ “Panda”

= IF(B1>B2, “Panda”)
B1>B2

Yes

No
ถ้ า B1 มีค่ามากกว่ า B2
กําหนดให้ แสดงผลคําว่ า Panda
กรณีอืนๆ
โปรแกรม Excel จะแสดงผลคําว่ า FALSE

พิมพ์ “Panda”
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= IF(B1>B2, “Panda”, “”)
No
B1>B2

ถ้ า B1 มีค่ามากกว่ า B2
กําหนดให้ แสดงผลคําว่ า Panda
กรณีอืนๆ
ไม่ มีการแสดงผลข้ อความใดๆ
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ตัวอย่าง....การคํานวณเกรด

8. ฟังก์ ชันพืนฐานทีค วรรู้ จกั (ต่ อ)
8.3 ฟังก์ ชัน IF สํ าหรับคํานวณทางตรรกะ
ตัวอย่ างที 4
Yes

No
C1>C2
Yes

พิมพ์ “มากกว่ า”
พิมพ์ “เท่ ากัน”

= IF(C1>C2, “มากกว่ า”, IF(C1=C2,“เท่ ากัน”, “น้ อยกว่ า”))

C1=C2

No
พิมพ์ “น้ อยกว่ า”

ถ้ า C1 มีค่ามากกว่ า C2
กําหนดให้ แสดงผลคําว่ า มากกว่ า
กรณีอืนๆ
ถ้ า C1 เท่ ากับ C2
กําหนดให้ แสดงผลคําว่ า เท่ ากัน
กรณีอืนๆ
กําหนดให้ แสดงผลคําว่ า น้ อยกว่ า

ช่ วงคะแนน

เกรด

80 - 100
60 - 79
40 - 59
0 - 39

A
B
C
F

=IF(B2>=80,"A",IF(B2>=60,"B",IF(B2>=40,"C","F")))
42
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9. เครื องหมายสํ าหรับประมวลผลทางตรรกะ มีดงั นี
มากกว่า
>
มากกว่าเท่ากับ
>=
น้อยกว่า
<
น้อยกว่าเท่ากับ
<=
ไม่เท่ากับ
<>

8. ฟังก์ ชันพืนฐานทีค วรรู้ จัก (ต่ อ)
8.5 ฟังก์ ชันทีเ กีย วข้ องกับการนับค่ า
 COUNT ฟังก์ชนั สําหรับการนับเซลล์ทีเก็บข้อมูลประเภทจํานวนตัวเลข
ของกลุ่มเซลล์ทีกาํ หนดให้
 COUNTA ฟังก์ชนั สําหรับการนับเซลล์ทีเก็บข้อมูลทีไม่ใช่ช่องว่างของ
กลุ่มเซลล์ทีกาํ หนดให้
 COUNTIF ฟังก์ชนั สําหรับการนับเซลล์ทีเก็บข้อมูลแบบระบุเงือนไข
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นิพจน์
= COUNT (A1:A5)
=COUNTA(A1:A5)
=COUNTIF(A1:A5,15)

4
1

=COUNTIF(A1:A5,abc)

0
1

=COUNTIF(A1:A5, “abc”)

 การอ้างถึงตําแหน่ งของ Excel สําหรับนํา
ข้อมูลมาคํานวณ
 สามารถอ้างได้ 2 แบบ ดังนี

ผลลัพธ์
2

8. ฟังก์ ชันพืนฐานทีค วรรู้ จัก (ต่ อ)
8.5 ฟังก์ ชันทีเ กีย วข้ องกับการนับค่ า

 แบบสัมพัทธ์ (Relative)
 แบบสมบูรณ์ (Absolute)
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แบบสัมพัทธ์ (Relative)
เป็ นการอ้างอิงตําแหน่ งข้อมูลโดยตําแหน่ ง
ของข้อมูลเมือทําการสําเนาไปให้เซลล์อืน
แล้วจะมีการเปลียนแปลงตําแหน่ งไปด้วย
โดยทีสูตรไม่มีการเปลียนแปลง
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การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมพัทธ์ (Relative)
ตัวอย่างเช่น เซลล์ต้นฉบับทีมีสตู รสมการทีต้องการ
ทําสําเนา อยู่ทีตาํ แหน่ ง C1 ภายในเซลล์มีสตู รการ
รวมกันของข้อมูลทีติดกัน 5 เซลล์ คือ ช่วง A1:A5
จะได้สตู ร คือ =sum(A1:A5) ดังรูป

48

การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมพัทธ์ (Relative)

การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมบูรณ์ (Absolute)

sum(A1:A5)

C1

C2
sum(A2:A6)

เมือต้ องการสํ าเนาสู ตรโดยอ้ างอิง
ตําแหน่ งแบบ Relative ไปยัง
ตําแหน่ ง C2 ผลทีไ ด้ Excel จะ
ทําการเปลีย นตําแหน่ งอ้ างอิงของ
ข้ อมูล โดย C2 อ้ างอิงสู ตรจาก
เซลล์ C1 ซึง C2 เลือนลงมาถัด
จากเซลล์ C1 ไป 1 แถว ดังนั(นใน
สู ตรของ เซลล์ C2 ก็จะเลือน
ตําแหน่ งลงมา 1 แถวเช่ นกันแต่ ก็
ยังเป็ นการรวมกันของข้ อมูลที
ติดกัน 5 เซลล์ เหมือนสู ตร
ต้ นฉบับ ดังนั(นสู ตรทีเ ซลล์ C2 ที
ได้ คือ =sum(A2:A6)





เป็ นการอ้างอิงตําแหน่ ง ในสูตรไม่มีการเปลียนแปลง
ตําแหน่ งไปเป็ นตําแหน่ งอืน
เมือทําการสําเนาไปวางยังตําแหน่ งใดใน Work Sheet
ก็จะยังคงอ้างถึงตําแหน่ งเดิมเสมอ
มีการใช้เครืองหมาย $ มาหน้ าตําแหน่ งแถว (row)
หรือ วางไว้หน้ าตําแหน่ งคอลัมน์ (column) เพือแสดง
ว่าแถวหรือคอลัมน์ นัน' จะไม่มีการเปลียนแปลง
ตําแหน่ ง
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สัมบูรณ์ (Absolute)
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การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมบูรณ์ (Absolute)
D1
sum(A1:C1)+$E$7

หากต้องการกําหนดให้ ตําแหน่ งของเซลล์เป็ นคอลัมน์ A เสมอไม่
ว่าจะสําเนาไปวางยังเซลล์ใดๆ แต่แถวสามารถเปลียนแปลงได้ สา
มารกําหนดได้ คือ $A1
หากต้องการกําหนดให้ ตําแหน่ งของเซลล์เป็ นคอลัมน์ ใดๆ ก็ได้
แต่แถวต้องการกําหนดให้เป็ นแถวที 2 เสมอ ไม่ว่าจะสําเนาไปวาง
ยังเซลล์ใดๆ สามารถกําหนดได้ คือ A$2
หากต้องการกําหนดให้ตาํ แหน่ งของเซลล์เป็ นคอลัมน์ A และแถว
ต้องการกําหนดให้เป็ นแถวที 1 เสมอ ไม่ว่าจะสําเนาไปวางยัง
เซลล์ใดๆ สามารถกําหนดได้คือ $A$1
51

sum(A2:C2)+$E$7

D2

หมายเหตุ สั งเกตในสู ตรตําแหน่ งทีไม่ มีการใส่ เครื องหมาย $ กํากับหน้ า
ตําแหน่ งคอลัมน์ หรื อแถวจะมีการเปลีย นแปลงตําแหน่ งไป แต่ ทตี าํ แหน่ ง E7
ทีอ ้ างอิงเป็ นแบบ Absolute ก็ยงั คงเป็ นตําแหน่ งเดิมไม่ มกี ารเปลีย นแปลง

หากต้ องการบวกค่ าคงที
ทีอ ยู่ในตําแหน่ ง E7 ให้ กบั
เซลล์ D1 ทีม สี ู ตรหาผลรวม
ของข้ อมูลช่ วงเซลล์ A1:C1
ดังนั(นจะได้ สูตรคือ =
sum(A1:C1)+$E$7
 เมือทําสํ าเนาไปสู ตรของ
เซลล์ D1 ไปยังเซลล์ D2
สู ตรทีไ ด้ ในตําแหน่ ง D2 คือ
= sum(A2:C2) +$E$7
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การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมพัทธ์ (Relative)

สู ตรในเซลล์ E4 คือ =C4*D4

การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมพัทธ์ (Relative)
คัดลอกสู ตรในเซลล์ E4
ไปเซลล์ E5 สู ตรทีได้จะ
เป็ น =C5*D5
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การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมพัทธ์ (Relative)

54

การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมบูรณ์ (Absolute)

สู ตรเมือถูกคัดลอกจะ
เปลียนเซลล์อา้ งอิงทําให้
ผลลัพธ์ทีได้ถูกต้อง

55

สู ตรในเซลล์ F4 คือ =E4(E4*$E$2)
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การอ้างอิงตําแหน่ งของเซลล์แบบ
สัมบูรณ์ (Absolute)

ตัวอย่าง การอ้างอิงเซลล์แบบช่วง

เมือทําการคัดลอกสู ตรไปยัง
เซลล์ F5 สู ตรการคํานวณจะ
เปลียนเป็ น =E5-(E5*$E$2)

57

58

57

58
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รูปแบบของ Error เบือ งต้น
 ###### เซลล์มีขนาดสันเกินไป ไม่สามารถแสดง
ผลได้
 #NAME? การอ้างอิงชือเซลล์ในสูตรมีข้อผิดพลาด
เช่น =BB+10
 #VALUE! ไม่สามารถคํานวณได้ เช่น กําหนดสูตร =
A1+3 แต่ในเซลล์A1 ใส่ข้อมูลทีไม่ใช่ตวั เลข
 #DIV/0! มีการหารด้วย 0 เกิดขึน
 Circular Reference เกิดการอ้างอิงเซลล์วนลูป เช่น
กําหนด =A1+1 ในขณะทีในเซลล์ A1 กําหนดสูตร
=SUM(A1:B2)
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