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ความหมายของแต่ละสว่ นหน้าจอของโปรแกรม (Interface)

เราสามารถทําการเพิมไอคอน Tools ต่างๆทีเราใช้ บอ่ ยๆมาไว้ ตรงนี !ได้
Tools ต่างๆ :
จะเป็ นการรวม Tools ต่างๆในการจัดการ
Name Box :
ชือของ Cell นันๆ
! หรื อ จะเป็ นการพิมพ์ชือ Cell นันๆลงไปแล้
!
ว Enter
เคอเซอร์ จะนําเราไปอยูใ่ น Cell ทีเราต้ องการ
Formular bar แถบสูตร : เป็ นช่องใส่สต
ู รทีเราจะใช้
? คอลัมน์ (Column) : ชือคอลัมน์ในการใช้ งาน อาทิเช่น A , B , C , D , E , F……
ชือ
? แถว (Row) :
ชือ
ชือแถวในการใช้ งาน อาทิเช่น 1,2,3,4,5…….
Sheet :
ชือแผ่นงาน การจัดการ Sheet และการเพิม Sheet
Zoom in–Zoom out : ซูมเข้ า – ซูมออก ไฟล์เอกสาร
Worksheet :
คือส่วนต่างๆทีอยูใ่ น Sheet นันๆ
!
Quick Access :

Page 2

การเรี ยกใช้ โปรแกรมจาก Start menu
คลิกที Start menu > All Programs > Microsoft Office >

การสร้ างสมุดงานใหม่ ในขณะทีกําลังใช้ งานไฟล์ เดิมอยู่
1.แฟ้ม

2.สร้าง

3.สมุดงานเปล่า

4.สร้าง
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เครื องมือต่ างๆ (Tool)
บันทึก (save) CTRL + S

เลือกโฟลเดอร์ หรือปลายทางทีต้ องการเก็บไฟล์
ตัง9 ชือไฟล์
ชนิดของไฟล์

บันทึกแฟ้มเป็ น (save as) เลือกโฟลเดอร์ หรื อปลายทางทีต้ องการเก็บไฟล์
เปิ ดสมุดงาน หรื อเปิ ดไฟล์ CTRL + O
การเรี ยงลําดับข้ อมูล
การค้ นหา แทนที CTRL + F
การคัดลอกข้ อมูล CTRL + C
วางข้ อมูลจากการคัดลอก CTRL + V
การเรี ยกใช้ งานฟั งก์ชนั สูตรต่างๆ
ตัวกรองข้ อมูล
การแยกข้ อความเป็ นคอลัมน์ใหม่
การเอารายการทีซํ !ากันออก
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ไฟล์ Basic.xlsx / sheet Basic1

การคัดลอกข้ อมูลค่ าในเซลล์
ทําการเลือกข้ อมูลทีเราต้ องการคัดลอก จากนันกด
! Ctrl + C และเอาเมาส์ไปวางไว้ ใน Cell ทีเราต้ องการ
จากนันกด
! Ctrl + V

การปรั บขนาดของคอลัมน์ (Column) ให้ เท่ ากันทัง9 หมดใน
เลือกคอลัมน์ทงหมดที
ั!
ต้ องการปรับขนาด แล้ วคลิกขวา เลือกความกว้ างคอลัมน์ Column Width : จากนัน!
ใส่ตวั เลขเข้ าไป

การใส่ ข้อมูลหลายๆ Cell พร้ อมกันทีเดียว
ทําการเลือกคลุม Cell ทีต้ องการ จากนันทํ
! าการพิมพ์ลงไปใน Cell แรก และทําการกด Ctrl +Enter
(ข้ อมูลจะทําการ Insert เองให้ ใน Cell ทีเราเลือก)

Page 5

การขึน9 บรรทัดใหม่ แต่ อยู่ใน Cell เดียวกันหรื อ Row เดียวกัน
ทําการกด ALT + Enter จากนันก็
! พิมพ์ Text ต่อไปได้ ข้ อมูลก็จะอยู่ใน Row เดียวกัน

การจัดการแผ่ นงาน เพิม ลบ เปลียนชือ ซ่ อน ใส่ สี

คลิกขวาทีแผ่นงาน

เลือกสีแท็บเพือใส่สีแผ่นงาน
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การแทรกคอลัมน์ ทงั 9 Column และ Row
คลิกขวาทีคอลัมน์ทีเราต้ องการเพิม > เลือก Insert จากนันจะพบว่
!
าจะมี Column เพิมขึ !นมาด้ านหน้ าของ
column ทีเราเลือก ถ้ าเป็ นการเพิม Row ก็ให้ คลิกทีด้ านขวาของ Row

คลิกขวาทีเซลล์ > เลือกแทรก > เลือกส่วนทีต้ องการแทรก

การดึงข้ อมูล ตัวเลข ให้ ขึน9 ในบรรทัดใหม่
ทําการคลิกไปทีเซลล์แรกตังต้
! นนันๆ
! จากนันกด
! Ctrl ค้ างไว้ แล้ วคลิกลากเมาส์ตรงมุมของเซลล์
นันๆ
! (+) จากนันลากลงมา
!
ก็จะได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
โดยถ้ าเป็ นข้ อความ ก็ให้ คลิกทีเซลล์นนๆจากนั
ั!
นลากลงมาได้
!
เลย ข้ อมูลก็จะเหมือนกับเซลล์ตงต้
ั! น
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การผสานเซลล์

เลือกเซลล์ ทีต้ องการผสานกัน

หรื อคลิกขวา > จัดรู ปแบบเซลล์ > ผสานเซลล์

Page 9

ไฟล์ Basic.xlsx / sheet Basic2

การจัดรู ปแบบเซลล์
เลือกเซลล์ทีต้ องจัดรู ปแบบ > คลิกขวา > จัดรูปแบบเซลล์

การจัดรู ปแบบวันที
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ไฟล์ Basic.xlsx / sheet Basic3

การจัดแนวของอักษรในเซลล์

X

Y

(คลิกไอคอน ที Tool Bar)
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ไฟล์ Basic.xlsx / sheet Basic4

การจัดรู ปแบบตามเงือนไข

การสร้ างกฎเงือนไขของข้ อมูล
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การค้ นหา

การแทนที
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การเรี ยงลําดับข้ อมูล

การเลือกตัวกรองข้ อมูล
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ตัวกรองแบบกําหนดเอง
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การเอารายการทีซํา9 กันออก

เลือกข้ อมูลจากหนึงคอลัมน์

Page 16

ไฟล์ Basic.xlsx / sheet Basic5

การแยกข้ อความ เป็ นคอลัมน์ ใหม่
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เลือกเซลล์ทต
ี2 อ
้ งการ
วางข้อมูลใหม่
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จะได้ ข้อความแยกออกเป็ นสองคอลัมน์
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ไฟล์ Basic.xlsx / sheet Basic6

การตัง9 ค่ าหน้ ากระดาษ
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การกําหนดหัวกระดาษ ท้ ายกระดาษ

การแทรกหมายเลขหน้ ากระดาษ
แสดงหมายเลขหน้ าปั จจุบนั
แสดงหมายเลขจํานวนหน้ าทังหมด
!
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การแทรกหมายเลขหน้ ากระดาษ ( หมายเลขหน้ าแรกทีไม่ ได้ เริมจาก M)

การทําซํา9 หัวเรื องแผ่ นงานทีพิมพ์

Page 22

ตารางการคํานวณ
รู ปแบบการคํานวณ
เราสามารถใช้ โปรแกรม spread sheet สร้ างตารางคํ า นวณได้ ห ลายรู ป แบบ ดัง นั น! เราควรรู้
ความสามารถในการคํ า นวณของ Spread sheet สามารถทํ า อะไรได้ บ้ าง เกี ยวกั บ การคํ า นวณ
อัตโนมัติ การสร้ างสูตร การใช้ ฟังก์ ชนั หรื อการแก้ ปัญ หาในกรณี ทีเกิดความผิดพลาดในการเขียนสูตร
ซึงถ้ าเราเข้ าใจหลักการต่าง ๆ แล้ ว Spread sheet จะช่วยให้ เราทํ างานได้ สะดวกขึน! และการใช้ สูตร
ไม่ยากอีกต่อไป

การคํานวณอัตโนมัติ
บางขณะทีเราป้อนตัวเลขในตาราง เราอาจจําเป็ นทีจะต้ องตรวจสอบตัวเลขหรื อดูผลลัพธ์ ว่าถูกต้ อง
หรื อไม่ โดยไม่ต้องการให้ แสดงผลลัพ ธ์ ในตารางนัน! ๆ เราสามารถใช้ การคํ านวณอัตโนมัติ ซึงจะทํ าให้
สามารถทราบผลลัพธ์ได้ ทนั ที โดยทีไม่ต้องป้อนสูตรหรื อฟั งก์ชนั ใด ๆ ด้ วยการดูผลลัพธ์ที Status Bar (แถบ
สถานะ) ซึงมีวิธีการใช้ ดงั นี !
1. แดรกเมาส์เลือกช่วงเซลล์ทีต้ องการให้ คํานวณ

2. คลิกขวาที แถบสถานะ จะปรากฏกล่องแสดงคําสัง

3. เลือกคําสังทีต้ องการ (ในทีนีเลือกคําสัง ผลรวม)
4. จะปรากฏผลลัพธ์ที แถบสถานะ

จากวิธีการดังกล่าวจะเห็นว่าเรา
สามารถเปลียนคําสังในการคํานวณ
ได้ตามทีต้องการดังรู ป
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การคํานวณโดยใช้ สูตร
การใช้ สู ต รเป็ นวิ ธี ที ใช้ ใ นการคํ า นวณที นิ ย มมากที สุ ด เพราะทํ า ให้ ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์ ที รวดเร็ ว และสู ต ร
บางอย่างยังสามารถช่วยคํ านวณข้ อมูลตัวเลขที ซับซ้ อนได้ อีกแต่ล ะสูตรมี รูปแบบการใช้ ทีแตกต่างกัน
ออกไป

การใช้ งานสูตรรู ปแบบปกติ (Formula)
สูตรรูปแบบปกติจะเป็ นสูตรทีเป็ นสมการทีใช้ ดําเนินการกับข้ อมูลในชีทด้ วยการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น เครื องหมายบวก ลบ คูณ หาร การอ้ างอิงเซลล์อืน หรื อสูตรทีใช้ รวมข้ อความ เป็ นต้ น
ตัวอย่าง
=5-1
=9*8
=B5-A7

การใช้ งานสูตรแบบฟั งก์ ชัน (Function)
เราสามารถใช้ สตู รแบบฟั งก์ชนั ช่วยคํานวณข้ อมูลทีซับซ้ อนหรื อมีปริ มาณมากได้ ซึงฟั งก์ชนั เป็ น
สูตรทีกําหนดไว้ ลว่ งหน้ าและถูกสร้ างให้ เหมาะกับงานเฉพาะอย่าง
ตัวอย่าง
=SUM(B1:B9)
=AVERAGE(A9:A20)
=COUNT(A1:A5)

การใช้ งานสูตรแบบอาร์ เรย์ (Array)
การใช้ สตู รแบบอาร์ เรย์สามารถทําหลาย ๆ การคํานวณให้ คืนค่าเป็ นผลลัพธ์เดียวหรื อหลายผลลัพธ์
โดยสูตรอาร์ เรย์ตงแต่
ั ! 2 ชุดขึ !นไป
ตัวอย่ าง
{=SUM((B1:B9)/(A1:A5))}
สูตรแบบต่าง ๆ จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ซึงการสร้ างสูตรนัน! เราจะต้ องทราบหลักการทํางาน
ของเครื องหมายและสัญลักษณ์ในสูตร รวมถึงลําดับการคํานวณ เพราะสิงเหล่านี !มีผลต่อการแสดงผลลัพธ์
ทังสิ
! !น
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การสร้ างสูตรคํานวณใช้ เอง
การสร้ างสูตรใช้ เองนันจํ
! า เป็ นจะต้ องทราบถึงหลักการและองค์ประกอบสําคัญต่าง ๆ ทีประกอบอยู่
ในสูตรรวมถึงลําดับทีเราจะใช้ ในการสร้ างสูตรด้ วย

หลักการสร้ างสูตร
โครงสร้ างหรื อลําดับขององค์ประกอบต่าง ๆ ในสูตร จะเป็ นตัวกําหนดผลลัพธ์ขนสุ
ั ! ดท้ ายซึงจะมีการ
คํานวณสูตรจากซ้ ายไปขวา แต่ทงนี
ั ! !ขึ !นอยูก่ บั ลําดับของตัวดําเนินการทีมีลําดับเหนือกว่า โดยทีเราสามารถ
ควบคุมลําดับของการคํานวณได้ โดยใช้ เครื องหมายวงเล็บเพือจัดกลุม่ ในการคํานวณทีควรจะเริ มทําก่อน

องค์ ประกอบสําคัญในการสร้ างสูตร
ในการสร้ างสูตรใช้ งานต่าง ๆ ส่วนประกอบสําคัญต่อไปนี !ถือเป็ นสิงสําคัญซึงจะเป็ นตัวกําหนด
ผลลัพธ์ ประกอบด้ วย

เครื องหมายเท่ ากับ (=)
จะเป็ นตั ว ขึ น! ต้ นเสมอในการสร้ างสู ต ร เพื อเป็ นการระบุ ใ ห้ รู้ ว่ า อั ก ขระตั ว ถั ด ไปเป็ นสู ต ร

อาร์ กวิ เมนต์ หรื อองค์ ประกอบ ทีจะถูกนํามาคํานวณ
ได้ แก่ อาร์ กิวเมนต์ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นตัวเลขหรื อการอ้ างอิงเซลล์หรื อช่วง ป้ายชือ ชือ หรื อฟั งก์ชนั
แผ่นงาน

ตัวดําเนินการในการคํานวณ
เช่น เครื องหมาย ( + ) เครื องหมายหาร ( / )

ลําดับการคํานวณ โดยปกติแล้ วจะลําดับการคํานวณเครื องหมายดังต่ อไปนี 9
ตามลําดับ
1. วงเล็บ ( )
2. คูณ ( * ) หาร ( / )
3. บวก ( + ) ลบ ( - )
หมายเหตุ ลําดับความสําคัญเท่ากันให้ คํานวณจากซ้ ายไปขวา
ตัวอย่าง

=10+2*5 คําอธิบาย : คําตอบคือ………. โดยวิธีคือ........................................................................................
=(5+5)*4 คําอธิบาย : คําตอบคือ ..............โดยวิธีคือ.......................................................................................
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ลําดับที ใช้ ดาํ เนินการในสูตร
หากใช้ ตวั ดําเนินการหลาย ๆ ตัวในสูตรเดียวกัน จะมีลําดับการดําเนินการตามลําดับดังนี !
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวดําเนินการ
: (เครื องหมายจุดคู)่
(ทีว่างเดียว)
, (เครื องหมาจุลภาค)
%
^
* และ /
+ และ &
= < > <= >= <>

คําอธิบาย
ตัวดําเนินการอ้ างอิง
ตัวดําเนินการอ้ างอิง
ตัวดําเนินการอ้ างอิง
เครื องหมายลบ (เช่น -5)
เปอร์ เซ็นต์
เลขชี !กําลัง
การคูณและการหาร
การบวกและการลบ
เชือมสายอักขระของข้ อความ
การเปรี ยบเทียบ

ตัวดําเนินการทีใช้ ในสูตร (Operator)
เครื องหมายหรื อตัวดําเนินการคือ องค์ประกอบหนึงในสูตรโดยจะระบุชนิดของการคํานวณที
ต้ องการ ซึงจะแบ่งตัวดําเนินการออกเป็ น 4 ประเภทคือ คณิตศาสตร์ การเปรี ยบเทียบ
ข้ อความ และการอ้ างอิง

ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)
ตัวดําเนินการทางคณิตสาสตร์ ใช้ คํานวณด้ วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ขนพื
ั ! !นฐาน เช่น การบวก ลบ
คูณ หาร การรวมตัวเลข การหาผลลัพธ์ตา่ ง ๆ
เครื องหมาย
+
*
/
%
^

ความหมาย
การบวก
การลบ
การคูณ
การหาร
เปอร์ เซ็นต์
เลขชี !กําลัง

ตัวอย่าง
5+3
9-4 หรื อ -1
5*6
10/3
2%
2^2 (หรื อ 2*2)
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ตัวดําเนินการเปรี ยบเทียบ (Comparison Operator)
เราสามารถใช้ ตวั ดําเนินการเปรี ยบเทียบเพือการเปรี ยบค่าสองค่า โดยผลลัพธ์ ทีได้ จะเป็ นค่าทาง
ตรรกศาสตร์ คือ True หรื อ False
เครื องหมาย
=
>
<
>=
<=
<>

ความหมาย
เท่ากับ
มากกว่า
น้ อยกว่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ไม่เท่ากับ

ตัวอย่าง
C5=D5
C5>D5
C5<D5
C5>=D5
C5<=D5
C5<>D5

ตัวดําเนินการข้ อความ (Text Concatenation Operator)
ตัวดําเนินการข้ อความจะใช้ เครื องหมาย (&) ในการรวมข้ อความหรื อคํา 2 คําขึ !นไป เพือให้ เป็ น
ข้ อความเดียวกัน
เครื องหมาย

&

ความหมาย
เชือมหรื อนําคํา 2 คํามาต่อกัน
ทํา ให้ เกิดค่าข้ อความ
ต่อเนืองทีเป็ นค่าเดียวกัน

ตัวอย่าง
"Lampamg"&"Kanlayanee"
ผลลัพธ์เป็ น
LampangKanlayanee

ตัวดําเนินการสําหรั บอ้ างอิง(Reference Operator)
นํามาใช้ เพือรวมช่วงของเซลล์สําหรับการคํานวณ
เครื องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่าง
ตัวดําเนินการช่วง
: (จุดคู)่
โดยจะอ้ างอิงเป็ นช่วง ระหว่าง
B1:B9
จุดอ้ างอิง ทีหนึงกับจุดอ้ างอิงทีสอง
ตัวดําเนินการส่วนรวม
, (จุลภาค) ซึงเป็ นตัวรวมการอ้ างอิงหลาย ๆ ชุด เข้ าด้ วยกันเป็ นการ SUM(A5:a12,C1:C5)
อ้ างอิงหนึงชุด
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การใช้ ฟังก์ ชัน (Function)
ฟั งก์ชนั คล้ าย ๆ เป็ นสูตรสําเร็ จของการคํานวณในรู ปแบบของการใช้ งานต่าง ๆ เช่น ฟั งก์ชนั SUM
คือการหาผลรวม ซึงโปรแกรมได้ จดั สูตรเหล่านี !ไว้ เป็ นหมวดหมูเ่ พือสะดวกต่อผู้ใช้ งาน

โครงสร้ างของฟั งก์ ชัน
โครงสร้ างของฟั งก์ชนั ทุกฟั งก์ชนั จะเหมือนกันคือ มีชือฟั งก์ชนั ตามด้ วยอาร์ กิวเมนต์ในวงเล็บปิ ด ซึง
อาร์ กิวเมนต์นี !สามารถเป็ นได้ ทงตั
ั ! วเลข การอ้ างอิงเซลล์ หรื อฟั งก์ชนั อืน ซึงเราเรี ยกว่าการใช้ ฟังก์ชนั ซ้ อน
กัน แต่ละตัวจะมีเครื องหมายจุลภาค (,) เป็ นตัวคัน ซึงสามารถแสดงเป็ นโครงสร้ างได้ ดงั นี !

เราสามารถใช้ สตู รฟั งก์ชนั ด้ วยการพิมพ์ฟังก์ชนั นัน! ๆ ด้ วยตนเอง หรื อในกรณีทีต้ องการหาฟั งก์ชนั
ต่าง ๆ เพือนํามาใช้ งานและสะดวก เราสามารถเรี ยกใช้ งานฟั งก์ชนั บนแถบสูตรได้

เรี ยกใช้ ฟังก์ ชันด้ วย
เราสามารถเลือกใช้ ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ทีต้ องการด้ วยการคลิกปุ่ ม

(ฟั งก์ชนั ) บนแถบสูตร
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ข้ อความแสดงความผิดพลาดจากสูตรคํานวณ
การทีเราใช้ งานสูตรคํานวณนันบางครั
!
ง! อาจเกิดการผิดพลาด ข้ อความแสดงความผิดพลาดให้ เรา
ทราบดังต่อไปนี !
ผลลัพธ์ ที
เกิด
#####
#VALUE

#DIV/0!
#NAME?

#N/A

#REF!

#NULL!

สาเหตุทีเกิด
จะเกิดขึ !นเมือตัวเลขในเซลล์ยาวกว่าขนาดกว้ าง
ของเซลล์
จะเกิดเมือเราใช้ สตู รผิดหลักไวยากรณ์ของสูตรเช่น
นําตัวเลขไปบวกกับตัวอักษรเป็ นต้ น

แนวทางการแก้ ไข

แก้ ไขได้ โดยการขยายขนาดความ
กว้ างของเซลล์
แก้ ไขได้ โดยการสํารวจดูวา่ ประเภท
ของข้ อมูลถูกต้ องตามหลัก
คณิตศาสตร์ หรื อไม่
จะเกิดเมือเราใช้ 0 เป็ นตัวหารเช่น 10/0ซึงทําไม่ได้ แก้ ไขโดยใช้ ตวั เลขอืน ๆ เป็ นตัวหาร
โดยเด็ดขาด
แทน
จะ เกิดเมือในสูตรมีข้อความที Excel ไม่สามารถ แก้ ไขโดยการตรวจสอบสูตรดูวา่ มี
บอกได้ วา่ คืออะไรเช่น A21+วัสดุโดยทีคําว่าวัสดุ ข้ อความอะไรแปลกปลอมเข้ าไป
ไม่ได้ เกียวข้ องอะไรเลยในแผ่นงานนัน!
หรื อไม่
จะเกิดขึ !นเมือโปรแกรมไม่สามารถค้ นหาตําแหน่ง แก้ ไขโดยการตรวจสอบว่าประเภทตัว
อ้ างอิงเซลล์ทีใช้ ในสูตรได้ มกั พบเมืออ้ างอิงเซลล์ แปรของฟั งก์ชนั คืออะไรแล้ ว
ข้ ามแผ่นงานหรื อข้ ามสมุดงาน
เปลียนให้ ถกู ต้ อง
จะเกิดขึ !นเมือโปรแกรมไม่สามารถค้ นหาตําแหน่ง แก้ ไขโดยการตรวจสอบตําแหน่ง
อ้ างอิงเซลล์ทีใช้ ในสูตรได้ มกั พบเมืออ้ างอิงเซลล์ อ้ างอิงเซลล์ทีอาจจะหายไป
ข้ ามแผ่นงานหรื อข้ ามสมุดงาน
จะเกิดขึ !นเมือเรากําหนดพื !นทีเซลล์สองเซลล์ที
แก้ ไขโดยการใส่เครื องหมายคันให้
ไม่ได้ มีสว่ นใดต่อกันแต่ลืมแบ่งแยกด้ วย
ถูกต้ อง
เครื องหมายคัน (,) เช่น SUM (A1:B2, C2:D5)
เขียนผิดเป็ นSUM (A1:B2 C2:D5) เป็ นต้ น
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ฟั งก์ ชันทางสถิติ (Statistical)
เป็ นฟั งก์ชนั การวิ เคราะห์ ข้ อมูลทางสถิติ ใช้ คํานวณหาค่าทางสถิติตา่ ง ๆ เช่นค่าเฉลีย ค่าสูงสุด
ค่าตําสุด การนับตัวเลข เป็ นต้ น
ฟั งก์ ชัน
หน้ าที
=MAX(กลุม่ เซลล์)
ค่าสูงสุดในกลุม่ เซลล์
=MIN(กลุม่ เซลล์)
ค่าตําสุดในกลุม่ เซลล์
=AVERAGE(กลุม่ เซลล์)
ค่าเฉลียในกลุม่ เซลล์
=AVERAGEIF(กลุม่ เซลล์,เงือนไข)
ค่าเฉลียในกลุม่ เซลล์ตามเงือนไข
=AVERAGEIFS(กลุม่ เซลล์,เงือนไข,กลุม่ เซลล์.เงือนไข,…)
ค่าเฉลียในกลุม่ เซลล์ตามเงือนไขโดยสามารถหาได้ หลายเงือนไง หลายช่วงข้ อมูล
=MEDIAN(กลุม่ เซลล์)
ค่ากึงกลางในกลุม่ เซลล์
=MODE(กลุม่ เซลล์)
ค่าทีเกิดซํ !าหรื อเกิดบ่อยทีสุดในกลุม่ เซลล์
=COUNT(กลุม่ เซลล์)
นับจํานวนข้ อมูลเฉพาะตัวเลข
=COUNTA(กลุม่ เซลล์)
นับจํานวนข้ อมูลทังตั
! วเลขและข้ อความ
=COUNTBLANK(กลุม่ เซลล์)
นับจํานวนเซลล์วา่ ง
=COUNTIF(กลุม่ เซลล์,เงือนไข)
นับจํานวนข้ อมูลตามเงือนไข
=COUNTIFS(กลุม่ เซลล์,เงือนไขกลุม่ เซลล์,เงือนไข,…) นับจํานวนข้ อมูลตามเงือนไขโดยสามารถหาได้
หลายเงือนไขหลายช่วงข้ อมูล
ฟั งก์ ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig)
ใช้ คํานวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ หรื อ ตรี โกณมิติ เช่นค่าผลรวม ค่าจานวนเต็ม ค่ารากทีสอง เป็ นต้ น
=INT(ตัวเลข)
คืนค่าจํานวนเต็มปั ดทศนิยมทิ !ง
=TRUNC(ตัวเลข,จํานวนทศนิยม) คืนค่าตัวเลขและทศนิยมตามจํานวนทีต้ องการ โดยปั ดเศษทิ !ง
=ABS(ตัวเลข)
คืนค่าสมบูรณ์ของตัวเลข
=SQRT(ตัวเลข)
คืนค่ารากทีสองของตัวเลข
=ROUND(ตัวเลข,จํานวนทศนิยม) คืนค่าตัวเลขและทศนิยมตามจํานวนทีต้ องการ
=MOD(ตัวตัง,ตั
! วหาร)
คืนค่าเศษทีเหลือจากการหาร
=SUM(ช่วงเซลล์)
หาผลรวม
=SUMIF(กลุม่ เซลล์ทีตรวจสอบ,”เงือนไข”,กลุม่ เซลล์ทีต้ องการหาผลรวม) หาผลรวมตามเงือนไข
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Text :
•
•
•
•
•

•
•

LEFT ตัดตัวหนังสือทีกําหนดจากทางซ้ าย ด้ วยจํานวนตัวอักษรทีกําหนด
RIGHT ตัดตัวหนังสือทีกําหนดจากทางขวา ด้ วยจํานวนตัวอักษรทีกําหนด
LEN นับจํานวนตัวอักษรของคําทีเลือก
TRIM ตัดช่องว่างทีอยูห่ น้ าและหลังคําออกทังหมด
!
รวมถึงช่องว่างตรงกลางทีเกิน 1 เคาะด้ วย
FIND หาว่าคําทีต้ องการค้ นหา อยูเ่ ป็ นตัวอักษรลําดับทีเท่าไหร่ของคําทีกําหนด (สนใจตัวพิมพ์เล็ก
พิมพ์ใหญ่)
SUBSTITUTE แทนทีคําทีต้ องการด้ วยอีกคําหนึง
REPLACE, REPEAT, TEXT, CLEAN

Date & Time :
• YEAR หาว่าวันทีทีต้ องการเป็ นปี ค.ศ. อะไร
• MONTH หาว่าวันทีทีต้ องการเป็ นเดือนลําดับทีเท่าไหร่
• DATEVALUE แปลงค่าจาก Text เป็ นวันที
• EDATE หาว่าจากวันทีกําหนด ถัดไป/ย้ อนกลับ อีก xx เดือนจะกลายเป็ นวันทีเท่าไหร่
• NETWORKDAYS หาเวลาทํางาน ไม่นบ
ั วันหยุด ระหว่างวันสองวันทีกําหนด
• DATEDIF ใช้ หาว่าวันสองวันทีกําหนด ห่างกันกี วัน กีเดือน หรื อ กีปี (เราเลือกได้ )
• DATE, WEEKDAY, WEEKNUM,

Lookup & Reference:
• VLOOKUP ค้ นหาคําทีต้ องการในแนวดิง เมือเจอแล้ วจากนันมองไปทางขวาเอาข้
!
อมูลในคอลัมน์
ทีกําหนดกลับมาแสดงค่า
• MATCH ค้ นหาคําทีต้ องการว่าอยูล
่ ําดับทีเท่าไหร่ของช่วงทีกําหนด
• INDEX แสดงค่าตามพิกด
ั แถว & หลัก ทีกําหนด จากช่วงอ้ างอิงทีกําหนด
• INDIRECT, ROW, COLUMN, OFFSET, CHOOSE
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Logical : ฟั งก์ ชันทางตรรกะศาสตร์
• IF ตรวจเงือนไขทีกําหนด ถ้ าเงือนไขมีผลลัพธ์ เป็ นจริ ง (TRUE) จะทําการคํานวณแบบ ถ้ าเงื อนไข
เป็ นเท็จ (FALSE) จะคํานวณอีกแบบ
• AND ถ้ าเงือนไขทีเชือมทุกอันเป็ นจริ ง จะได้ คา
่ ออกมาเป็ นจริ ง กรณีอืนเป็ นเท็จ
• OR ถ้ าเงือนไขทีเชือมอันใดอันหนึงเป็ นจริ ง จะได้ คา
่ ออกมาเป็ นจริ ง หากทุกอันเป็ นเท็จ จะได้ เท็จ
• NOT กลับจริ งเป็ นเท็จ เท็จเป็ นจริ ง

ฟั งก์ ชันข้ อมูล
ฟั งก์ ชัน

คําอธิบาย

ERROR.TYPE

ส่งคืนตัวเลขทีสอดคล้ องกับชนิดข้ อผิดพลาด

INFO

ส่งคืนข้ อมูลเกียวกับสภาวะแวดล้ อมการทํางานปั จจุบนั

ISBLANK

ส่งคืน TRUE ถ้ าค่าว่าง

ISEVEN

ส่งคืน TRUE ถ้ าตัวเลขเท่ากัน

ISLOGICAL

ส่งคืน TRUE ถ้ าค่าเป็ นค่าโลจิคลั

ISNONTEXT

ฟั งก์ชนั นี !จะส่งคืนค่า TRUE หากค่าไม่ใช่ข้อความ

ISNUMBER

ส่งคืนค่า TRUE หากค่านันคื
! อตัวเลข

ISODD

ส่งคืน TRUE ถ้ าตัวเลขคี

ISREF

ส่งคืนค่า TRUE หากค่านันคื
! อการอ้ างอิง

ISTEXT

ส่งคืน TRUE ถ้ าค่าเป็ นข้ อความ

N

ส่งคืนค่าทีแปลงเป็ นตัวเลข

TYPE

ส่งคืนตัวเลขทีระบุชนิดข้ อมูลของค่า

