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วิชา 345-104 Digital Technology Literacy



ประโยชน์ของ 
Microsoft 

Excel

สามารถค านวณขอ้มูลในตารางไดอ้ยา่งแม่นย  า

สามารถสร้างกราฟในรูปแบบต่าง ๆ

สามารถเรียงล าดบัและกรองขอ้มูลตามท่ีก าหนดได้

สามารถก าหนดรูและควบคุมปแบบของขอ้มูลได้

สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ไดโ้ดยการแชร์การท างาน
ร่วมกนัแบบ CLOUD COMPUTING



แนะน าองค์ประกอบและข้อมูลทั่วไปของ 
EXCEL 365
เข้าใช้งานผ่านทาง Browser โดยไปที่ Link URL : Office.com
แล้วเข้าใช้ระบบด้วย user@email.psu.ac.th



Worksheet/พ้ืนท่ีท างาน

เจ้าของ/ผู้สร้างไฟล์แถบค าสั่ง / Menu Bar
แถบเครื่องมือ / Tool Bar

ชื่อไฟล์

แถบ Formula Bar

Active Cell / ต าแหน่งเซลล์

แผ่นเอกสาร / Sheet

ก าหนดการใช้งานร่วมกัน



ส่วนประกอบของ Worksheet



ส่วนประกอบ

คอลมัน์ (COLUMN) คือช่องขอ้มูลท่ีเรียงตามแนวตั้ง
แทนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ เช่น A ... XFD มี
ทั้งหมด 16,384 คอลมัน์

แถว (ROW) คือช่องขอ้มูลท่ีเรียงตามแนวนอน แทน
ดว้ยตวัเลขจ านวนเตม็ มีทั้งหมด 1,048,576 แถว

ป้ายช่ือของกระดาษท าการ (SHEET TAB) ใชแ้สดง
ช่ือชีทท่ีก าลงัใชง้านอยู ่สามารถจดัการชีท ไดโ้ดย
การคลิกขวาท่ีชีทนั้น



การใช้คีย์ลัด เพื่อเลื่อน
ต าแหน่งเซลล์ • Ctrl + Home =>> เลื่อนไปต ำแหน่งเชลล์ A1

• Ctrl + ปุ่มลูกศรชี้ทำงขวำ (->) =>> เลื่อนไปยัง 
Column สุดท้ำย

• Ctrl + ปุ่มลูกศรชี้ลง =>> เลื่อนไปยังแถวสุดท้ำย

• Page Up หรือ Page Down =>>เลื่อนขึ้นหรือลง
ที่ละหน้ำจอ

• F5 =>> เพื่อพิมพ์ต ำแหน่งเซลล์ที่ต้องกำรเลื่อนไป



ชนิดข้อมูล

1. ค่าคงที่ (Constant) หมำยถึง ข้อมูลที่เรำใส่ลงในเซลล์โดยตรง โดยอำจเป็นตัวเลข, 
วัน-เวลำ , หรือข้อควำม โดยข้อมูลนี้จะไม่เปลี่ยนแปรค่ำ เว้นเสียแต่ว่ำเรำได้ท ำกำรแก้ไข
เอง
2. สูตรการค านวณ (Formula) หมำยถึง นิพจน์ที่อำจเกิดจำกค่ำคงที่ ชื่อเซลล์ ฟังก์ชัน 
หรือเครื่องหมำยค ำนวณมำประกอบกันเพื่อให้เกิดค่ำใหม่ ข้อมูลชนิดนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย
เครื่องหมำย = เสมอ และค่ำของผลลัพธ์จะแปรเปลี่ยนไปตำมค่ำที่เกี่ยวข้อง



การเติมข้อมูลอัตโนมัติ

การเติมข้อมูลอัตโนมัติ หรือ Auto Fill เป็นความสามารถพิเศษของ Microsoft 
Excel ในการป้อนข้อมูลที่มักจะใช้บ่อยๆ และเป็นข้อมูลที่ต้องเรียงล าดับ เช่น 
เดือน, วัน, พ.ศ., ตัวเลข



การเติมข้อมูลอัตโนมัติ กรณีตัวเลข

การเติมข้อมูลอัตโนมัติ เมื่อเป้นตัวเลข ให้ใส่ตัวเลข 2 ช่อง โดนช่องแรกคือค่า
เริ่มต้น ส่วนอีกช่องคือค่าท่ีต้องการให้เพิ่มหรือลดลง จากนั้นเลือกทั้ง 2 เซลล์ แล้ว
จึงลากไปตามแนวแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ

1 2



การลบข้อมูล

1. เลือกเซลล์ที่ต้องการลบ
2. กดปุ่ม เพื่อลบข้อมูล



สูตร(Formula)

1. สูตรใน Excel จะเขียนในบรรทัดเดียว
2. มีล าดับความส าคัญของเครื่องหมาย
3. ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เช่น สัญลักษณ์รากที่สอง 

แต่จะใช้การเขียนโดยผ่านฟังก์ชันของ Excel แทน ตัวอย่างเช่น
 รากที่สอง ใช้ฟังก์ชัน SQRT

4. ต้องขึ้นต้องสูตรด้วยเครื่องหมาย =



เครื่องหมายในการค านวณ



เครื่องหมายในการค านวณ แบ่งเป็น 4 ประเภท

1. เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
2. เครื่องหมายในการเชื่อมต่อข้อความ
3. เครื่องหมายส าหรับการเปรียบเทียบ
4. เครื่องหมายส าหรับการอ้างอิง



เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

• บวก ( + )
• ลบ ( - )
• คูณ ( * )
• หาร ( / )
• เปอร์เซ็นต์ ( % )
• ยกก าลัง ( ^ )



ล าดับในการค านวณ

สมการท่ีอยู่ใน
เคร่ืองหมายวงเลบ็

เคร่ืองหมายเปอร์เซ็นต์ 
และยกก าลงั

เคร่ืองหมายคูณและ
หาร

เคร่ืองหมายบวกและ
ลบ

เคร่ืองหมาย
เปรียบเทียบ

**** ถ้ำเครื่องหมำยล ำดับเท่ำกัน จะท ำจำกซ้ำยไปขวำ ***



ตัวอย่าง



เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความ

ใช้เครื่องหมาย & ส าหรับการด าเนินการเชื่อมต่อข้อความ

ตัวอย่าง เช่น = "Excel" & A1
ค าอธิบายของสูตรคือ น าข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมาย " " ในที่นี้คือค าว่า Excel
มาเชื่อมต่อ กับค่าที่อยู่ในในเซลล์ A1 (ถ้าในเซลล์ A1 คือ 365) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ
ข้อความ "Excel365"



เครื่องหมายใน
การเปรียบเทียบ

เท่ากบั ( = )

มากกว่า ( > )

น้อยกว่า ( < )

ไม่เท่ากบั ( <> )

มากกว่าหรือเท่ากบั ( >= )

น้อยกว่าหรือเท่ากบั ( <= )



เครื่องหมายในการอ้างอิงแบ่งออกเป็น 3 แบบ

1. เครื่องหมาย Colon ( : ) ระบุเซลล์ที่อยู่ติดต่อกัน
2. เครื่องหมาย Comma ( , ) เลือกเซลล์ข้อมูลทั้งหมดเหมือนการด าเนินการ 

Union
3. เว้นวรรคหรือช่องว่าง เลือกเซลล์ข้อมูลที่ซ้ ากันเหมือนการด าเนินการ 

Intersection



เครื่องหมาย : (Colon)

บอกช่วงของข้อมูล
เช่น
A1:A5 หมายถึง เซลล์ A1, A2, A3, A4, A5
A1:B2 หมายถึง เซลล์ A1, A2, B1, B2



เครื่องหมาย , (Comma)

เลือกข้อมูลทั้งหมด (Union)
เช่น A1,B2 หมายถึง เซลล์ A1 และ B2

A1:A3, B1:B3 หมายถึง เซลล์ A1, A2, A3, B1, B2, B3



เครื่องหมาย เว้นวรรค/ช่องว่าง

เลือกเฉพาะข้อมูลที่ซ้ ากัน (intersection)
เช่น A1:B2 B1:B3

A1:B2 หมายถึง เซลล์ A1, A2, B1, B2
B1:B3 หมายถึง เซลล์ B1, B2, B3

เลือกเฉพาะเซลล์ B1, B2



การอ้างอิงเซลล์ (CELL REFERENCE)



การอ้างอิงเซลล์แบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพันธ์ (Relative)
2. การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ (Absolute)

1. การใส่เครื่องหมาย $ ทั้งหน้าตัวอักษรคอลัมน์และตัวเลขแถว
2. การใส่เครื่องหมาย $ หน้าตัวอักษรคอลัมน์
3. การใส่เครื่องหมาย $ ห้นาตัวเลขแถว



ตัวอย่างการอ้างอิงเซลล์

รูปแบบ การอ้างอิงใน Excel ผลการส าเนาสูตรไปที่เซลล์ C5

Active Cell B2
C5

มีความต่างของ 
Column = 1 Row = 3

การอ้างอิงแบบสัมพันธ์ =A1 =B4

การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ แบบที่ 1 =$A$1 =$A$1

การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ แบบที่ 2 =$A1 =$A4

การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ แบบที่ 3 =A$1 =B$1



การค านวณของ EXCEL



การค านวณใน Excel แบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. การค านวณโดยใช้สูตร (Formula) สูตร เกิดจากการน าเครื่องหมายทาง
คณิตศาสตร์ ค่าตัวเลข ต าแหน่งของเซลล์ที่เก็บข้อมูล มารวมกันแล้วเกิดค่า
ใหม่ โดยอยู่ในรูปสมการ เช่น = 7 + A5

2. การค านวณโดยใช้ฟังก์ชัน (Function) คือ สูตรส าเร็จที่โปรแกรม Excel 
สร้างไว้ใช้ส าหรับการค านวณเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ท างานได้สะดวกและรวดเร็ว
เช่น = SUM(A1:A5) มีค่าเท่ากับสูตร = A1+A2+A3+A4+A5



โครงสร้างของฟังก์ชัน แบ่งออกเป็น 3 แบบ

1. ชื่อของฟังก์ชัน คือชื่อของผังก์ชันที่ต้องการใช้ เช่น SUM, AVERAGE, SQRT
2. วงเล็บ (Function) คือ ในทุกฟังก์ชันต้องมีวงเล็บต่อท้าย โดยภายในวงเล็บ

จะมีหรือไม่มีอาร์กิวเมนต์ก็ได้ เช่น SUM() , AVERAGE(), SQRT()
3. อาร์กิวเมนต์ (Argement) คือส่วนของข้อมูลที่ฟังก์ชันจะน าไปใช้ในการ

ประมวลผล แต่ละฟังก์ชันต้องการอาร์กิวเมนต์ที่แตกต่างกัน เช่น 
SUM(B2:B5) , AVERAGE(B1:B3,B7: B10) , SQRT(25)



ตัวอย่างฟังก์ชันเก่ียวกับเวลา

• NOW() ค่าวันและเวลาปัจจุบัน
• TODAY() ค่าวันที่ปัจจุบัน

ตัวอย่างฟังก์ชันเก่ียวกับข้อความ

• CONCATENATE() เชื่อมต่อ
ข้อความ

• BAHTTEXT() เขียนค าอ่านของ
ตัวเลขโดยมีค าว่าถ้วนต่อท้าย



ตัวอย่างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
• SUM() หาค่าผลรวมของตัวเลขทั้งหมด

• SUMIF() หาผลรวมของค่าที่ตรงกับเงื่อนไข

• MOD() เก็บเศษที่เหลือจากการหาร

• POWER() ให้ค่าผลลัพธ์ของเลขยกก าลัง

• ROUND() ปัดค่าตัวเลขขึ้นให้มีกทศนิยม
ตามก าหนด

• INT() ปัดค่าเป็นจ านวนเต็ม



ตัวอย่างฟังก์ชันทางสถิติ
• AVERAGE() หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในช่วงที่

ก าหนด

• COUNT() นับจ านวนเซลล์

• COUNTIF() นับจ านวนเซลล์ที่มีข้อมูลตรงกับ
เงื่อนไข

• MAX() หาค่าสูงสุดของข้อมูลในช่วงที่ก าหนด

• MIN() หาค่าต่ าสุดของข้อมูลในช่วงที่ก าหนด



การเรียงล าดับและการกรองข้อมูล

Sorting & Fillter



การเรียงล าดับข้อมูล

การเรียงล าดับข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการน าเสนอ
ข้อมูลโดยการเรียงล าดับนั้นสามารถท าได้โดยใชเครื่องมือนี้

เรียงข้อมูล Review



การกรองข้อมูล

การกรองข้อมูลเป็นการก าหนดข้อมูลเฉพาะที่ต้องการน าเสนอเท่านั้น
กรองข้อมูล Androi Ver ที่ Version 5 และ 7

กรองข้อมูล Review ที่มีค่ามากกว่า 100,000



การจัดการความถูกต้องของข้อมูล

Data Validation



การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การตวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยผู้ใช้ในการกรอกข้อมูลเข้ามาใน
ไฟล์ Excel โดยเครื่องมือน้ีจะอยู่ท่ีแถบค าสั่ง ข้อมูล (Data) และที่เครื่องมือชื่อ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) โดยมีรูปแบบในการจัดการ 3 
ขั้นตอน

1. ก าหนดชนิดข้อมูล รูปแบบ และหรือช่วงข้อมูลที่ให้ใส่ในเซลล์นั้น ๆ
2. แสดงข้อความช่วยเตือนผู้ใช้
3. แสดง Error Message เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลผิดพลาด



การตั้งค่า การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตัวอย่างการอนุญาต 
แบบจ านวนเต็ม

ตัวอย่างการอนุญาต 
แบบรายการ

ผู้ใช้สามารถก าหนดข้อมูลได้ว่าต้องการ
ก าหนดค่าอย่างไร จากนั้นก็ไปก าหนดข้อความที่

ใส่ และการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

ผู้ใช้สามารถก าหนดข้อมูลในช่องแหล่งข้อมูล 
หรือจะเลือกก าหนดช่วงของเซลล์ข้อมูลที่

ต้องการให้เป็นแหล่งข้อมูลก็ได้



ตัวอย่างผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตัวอย่างการอนุญาต แบบจ านวนเต็มเมื่อผู้ใช้ก าหนดค่าให้ใส่ค่าจ านวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 5



ตัวอย่างผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตัวอย่างการก าหนดให้เลือกข้อมูลจากรายการที่ก าหนดให้เลือก โดยก าหนดจากช่องข้อมูล

ส าหรับการก าหนดรายการให้เลือกนั้นเราจะตัง้ค่า
เกี่ยวกับข้อความที่ใส่และการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
หรือไม่ก็ได้เพราะมักไมม่ีผลของความผิดพลาดเกิดขึ้น
เนื่องจากผู้ใช้มักจะเลือกข้อมลูจากรายการที่ก าหนดไว้



แบบฝึกหัด Excel ครั้งที่ 1

• ให้นักศึกษำเข้ำไปดูแบบฝึกหัดใน LMS2 โดยแบบฝึกหัดประกอบด้วย
• ไฟล์ Excel ต้นแบบ
• ไฟล์ค ำสั่ง โดยจะมีตัวอย่ำงผลลัพธ์จำกกำรท ำงำนอยู่ในไฟล์แล้ว นักศึกษำสำมำรถดูรูปผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น



จบการน าเสนอ


