
การใช้สูตรค านวณ 



  Excel  มีคุณสมบัติอกีอย่างหน่ึง 

คอื  การค านวณข้อมูลในตารางโดยใช้ 
สูตรและฟังก์ช่ันการค านวณท่ีสามารถให้ 
ผลลพัธ์ได้อย่างแม่นย าและรวดเร็ว 



การใช้สูตรค านวณ 

 ต้องใช้เคร่ืองหมาย  (=)  น าหน้าเสมอ 

 มฉิะนั้น Excel จะคดิว่าสูตรที่ป้อนเข้าไปเป็นเพยีง 

     ข้อความธรรมดา  และจะไม่น าไปค านวณให้ 
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เคร่ืองหมายการค านวณทีใ่ช้ในการเขียนสูตร 

บวก 
ลบ 
คูณ 

หาร 
ยกก าลงั 

เปอร์เซ็นต์ 
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เคร่ืองหมายตัวเปรียบเทียบ (Logical Operator) 

เท่ากบั 
น้อยกว่า 

มากกว่า 
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 

มากกว่าหรือเท่ากบั 
ไม่เท่ากบั 



: 
, 

เคร่ืองหมายอ้างองิ (Reference) 

เคร่ืองหมายจุดคู่ 

เคร่ืองหมายจุลภาค 
ช่องว่าง 



การใช้สูตรค านวณ 

   เมื่อ Excel  น าสูตรทีเ่ขียนไปค านวณ  จะเกดิ 

ล าดับขั้นของการค านวณเกดิขึน้  ตามความส าคัญ 

ของเคร่ืองหมายการค านวณดังนีค้ือ 

 

       

 

          



การล าดบัความส าคญั 

 เคร่ืองหมายด าเนินการอ้างองิ 

 เคร่ืองหมายจุดโคลอน  (:) 
 ช่องว่าง 

 จุลภาค (,) 



การล าดบัความส าคญั 
  เคร่ืองหมายการค านวณ 
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วงเลบ็ 
ยกก าลงั 
คูณ, หาร 
บวก, ลบ 



การล าดบัความส าคญั 
  เคร่ืองหมายตัวเปรียบเทียบ 
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เท่ากับ 

น้อยกว่า 

มากกว่า 
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 

มากกว่าหรือเท่ากับ 

ไม่เท่ากับ 



Example 

 สูตร   =  (2*3)^2/4+7 

     =  6^2/4+7 

     =  36/4+7 

     =  9+7 

     =  16 



การเร่ิมต้นป้อนสูตรค านวณ 

☺ เลอืกเซลล์ที่ต้องการป้อนสูตร 

☺ พมิพ์สูตร  

☺ กด Enter 

 

= ……………………..………… 

ต ำแหน่งของเซลลห์รือจ ำนวนตวัเลข 
ท่ีตอ้งกำรน ำมำค ำนวณ 

EX.    ต้องการค านวณผลรวมของ C3 ถึง C10 
 =C3+C4+C5+……..+C10  
 =10+20+30+…….+20  

 





สูตรค านวณ 

  สูตรประกอบด้วยส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่อไปนีห้รือ 

   ทั้งหมดกไ็ด้  ได้แก่ ตัวด าเนินการ  ฟังก์ช่ัน   
   การอ้างองิ  และค่าคงที่ 

กำรอำ้งอิง ฟังกช์ัน่  

ค่ำคงท่ี ตวัด ำเนินกำร 

=PI()*A2^2 



การป้อนสูตร 

การป้อนสูตรม ี 2  วธีิ 

 ป้อนสูตรใน Formula Bar 

 ป้อนสูตรในช่องเซลล์โดยใช้เมาส์   



  กรณีที่ใช้จ านวนจริงแทนการอ้างอิงเซลล์ในการ 

ก าหนดสูตร  เม่ือค่าของจ านวนน้ันๆ มีการเปลี่ยนแปลง   

ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม  แต่หากใช้การอ้างอิง 

ต าแหน่งเซลล์  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนในช่องเซลล์ 

น้ันๆ  ผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  



EX.  การอ้างองิโดยใช้ต าแหน่งเซลล์ 



EX.  การอ้างองิโดยใช้จ านวนจริง 



การแก้ไขสูตรค านวณ 
กรณีที่ใช้การอ้างอิงเซลล์ 
 

 ดบัเบิล้คลกิเซลล์ที่พมิพ์สูตรค านวณ 
 แก้ไของค์ประกอบในเซลล์ หรือ Formula Bar โดยการพมิพ์ 
 แก้ไของค์ประกอบในเซลล์ หรือ Formula Bar โดยการใช้

เมาส์ลาก 
 Enter 



การย้ายและการคดัลอกสูตร 

 การคัดลอกแบบสัมพันธ์กับต าแหน่ง 
 Relative Addressing 
  กำรอำ้งอิงเซลลแ์บบสมัพทัธ์ในสูตร ถำ้ต ำแหน่งของ 
เซลลท่ี์มีสูตรเกิดกำรเปล่ียนแปลง ก็จะมีกำรเปล่ียนแปลง 
กำรอำ้งอิงดว้ย ถำ้คดัลอกสูตรไปตำมแนวแถว หรือลงตำม 
แนวคอลมัน ์กำรอำ้งอิงก็จะปรับเปล่ียนค่ำโดยอตัโนมติั 



การย้ายและการคดัลอกสูตร 

 การคัดลอกแบบยึดต าแหน่งเดิม 
 Absolute  Addressing 

  กำรอำ้งอิงเซลลแ์บบสมับูรณ์ในสูตร เช่น $A$1 อำ้งถึง 
เซลลใ์นต ำแหน่งท่ีระบุเสมอ ถำ้ต ำแหน่งของเซลลท่ี์มีสูตรเกิดกำร 
เปล่ียนแปลง กำรอำ้งอิงแบบสมับูรณ์ยงัคงมีค่ำต  ำแหน่งเหมือนเดิม  
ถำ้คดัลอกสูตรไปตำมแนวแถว หรือลงตำมแนวคอลมัน ์กำร 
อำ้งอิงแบบสมับูรณ์จะไม่มีกำรปรับเปล่ียนค่ำ 



การอ้างองิเซลล์ทีอ่ยู่ต่าง Worksheet 

= ช่ือ Worksheet ! ต าแหน่งอ้างองิของเซลล์   



การอ้างองิเซลล์ทีอ่ยู่ต่าง Workbook 

= ต าแหน่งเก็บ Workbook\(ช่ือ Workbook.xls) ช่ือ Worksheet ! CELL 



การใช้ฟังก์ช่ัน (Function) การค านวณ  

โครงสร้างของฟังก์ช่ัน 

 
 =  ช่ือฟังก์ช่ัน(อาร์กิวเมนต์1,อาร์กิวเมนต์2,….....) 

 

 

 



การใช้ฟังก์ช่ัน (Function) การค านวณ  
 ฟังก์ช่ัน ต้องเป็นฟังก์ช่ันที่ Excel รู้จักเท่าน้ัน  เช่น SUM  AVERAGE  

MAX  MIN  IF 

 ค่าอาร์กิวเมนต์  คือ ข้อมูลที่ใส่ให้กับฟังก์ช่ันเพื่อใช้ส าหรับค านวณหา
ผลลัพธ์  ซ่ึงอาจมีได้มากกว่า 1 ค่า  และอาจเป็นข้อมูลอะไรก็ได้เช่น  ช่ือเซลล์, 
ตัวเลข, ข้อความ,  วันที่-เวลา  ขึน้อยู่กับรูปแบบการใช้งานของฟังก์ช่ันน้ันๆ 
ซ่ึงแต่ละฟังก์ช่ันอาจไม่เหมือนกัน 

 เคร่ืองหมายคอมม่า (,)  ใช้แบ่งค่าอาร์กิวเมนต์ออกจากกัน 

 EX.      =SUM(A1:A10) หรือ  

          =SUM(30,20,40 หรือ       =SUMIF(A1:A50,”>1500”,B1:B20) 



Function ทีใ่ช้งานบ่อยๆ 
SUM  หาผลรวมของตัวเลข (Summary) 
MAX  หาค่าสูงสุดของตัวเลข(Maximum) 
MIN  หาค่าต าสุดของตัวเลข(Minimum) 
AVERAGE หาค่าเฉลีย่ของตัวเลข 
Product      หาผลคูณระหว่างตัวเลขท่ีถูกป้อนเป็นอาร์กิวเมนต์ท้ังหมด 

IF   ท างานโดยการทดสอบเงือ่นไข   
COUNT  นับจ านวนข้อมูลที่เป็นตัวเลข                   
COUNTA  นับจ านวนเซลล์ที่มีข้อมูลในกลุ่มเซลล์ให้เลือก 

Now /Today แสดง วนัที่ปัจจุบัน 



การหาผลรวมอตัโนมตัิ(AutoSum) 
1. คลิกในต าแหน่งผลลัพธ์ที่จะหาผลรวม 

2. คลิกที่ปุ่ ม  AutoSum 
โปรแกรมจะหาผลรวมให้อัตโนมัติ ในกรณีที่มีข้อมูล 
2 ด้านคือ ทางซ้าย และด้านบนโปรแกรมจะมองความ 
ส าคัญจากด้านบนมาก่อนเป็นล าดับแรก  

 



การสร้างแผนภูม ิChart 

เพ่ือช่วยในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล และสรุปขอ้มูล 

สรุปรายรับประจ าไตรมาส 3 ปี 2543 
สาขา 1 สาขา 2 สาขา 3 

กรกฎาคม 12000 14500 13000 

สิงหาคม 11000 12500 15000 

กนัยายน 15000 16500 14000 



ขั้นตอนการสร้าง chart 

1. เลือกขอ้มูลท่ีจะน ำมำสร้ำง chart 

2. กดปุ่ม F11 ท่ีคียบ์อร์ด 



กราฟตัวอย่าง 
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Chart ประเภทต่างๆ 
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ก าหนดค่า Page Setup 

แทบ็ Page ตั้งค่ำหนำ้กระดำษ 

เลือกแนวกระดาษ 

เลือกสเกลการพิมพ์ 
และการย่อส่วน Fit to 

เลือกขนาดกระดาษ 
และความละเอียด 



Page Setup 

แทบ็ Margins ก ำหนดค่ำของกำรเวน้ขอบกระดำษ 

ก าหนด Margins 

Top 

Bottom 

Left 

Right 

Header ต าแหน่งหัวกระดาษ 
Footer ต าแหน่งท้ายกระดาษ 

จัดกึ่งกลางกระดาษ 



Page Break Preview 

มุมมองของ Page Brake Preview มีไวส้ ำหรับในกำรจดักำรกบั
ขอบเขตหนำ้กระดำษและกำรพิมพข์องสมุดงำน 

เลือกเมนู View  Page Break Preview 

เส้นประ และเส้นทึบ สีน ้าเงิน 
หมายถึง เส้นแบ่งหน้าและจ านวนหน้า 
ทั้งหมดที่มีในสมุดงาน 



Print Preview ขอดูตวัอยำ่งก่อนพิมพ ์

จำกเมนู File  Print Preview หรือคลิก 

เลือ่นไปหน้าถดัไป 

เลือ่นถอยกลบัไปหน้าก่อนหน้า 

ย่อ-ขยาย ส่ังพมิพ์ 
ตั้งค่าหน้ากระดาษ 

ซ่อน-แสดงเส้น
ขอบกระดาษ 

สลบัมุมมอง 
ปิดการแสดงตวัอย่าง 

Left margin 

Header 
Top margin 

Column width 

Right margin 



พมิพ์สมุดงานออกทางเคร่ืองพมิพ์ (Print) 

คลิกเมนู File  Print 

เลือกเคร่ืองพิมพ์ 

ก าหนดขอบเขตการพิมพ์ 

ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ 

ก าหนดจ านวนส าเนา 


