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• ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดจากการค านวณ 
• ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน 
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• การไฮไลต์เซลล์ 
• Pivot Table & Pivot Chart 
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• การตรึงแนว 
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ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดจากการค านวณ 

####  เกิดจากตัวเลขในเซลล์ยาวกว่าขนาดของเซลล์  
#VALUE!  เกิดจากการใช้สูตรผิดไวยากรณ์ เช่น น าตัวเลขไปบวกกับตัวอักษร 
 
 
 
#NAME?  สูตรไม่สามารถบอกได้ว่าคืออะไร เช่น A1+แมว โดยคาดว่าแมวไม่ได้
  เกี่ยวข้องใน Sheet นั้น  
 
 



ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดจากการค านวณ (ต่อ) 

#N/A   เกิดขึ้นเมื่อกรอกตัวแปรผิดประเภท เช่น ฟังก์ชันต้องการข้อมูลเซลล์
  เดียว แต่เราใส่ไปหลาย ๆ เซลล์  หรือไม่มีค่าท่ีจะใช้กับฟังก์ชันหรือ 
  สูตร 
 
 
 



ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดจากการค านวณ (ต่อ) 

#REF!   เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมไม่สามารถค้นหา ต าแหน่งอ้างอิงเซลล์ที่ใช้สูตรได้   
  มักพบในการอ้างอิงเซลล์ข้าม Sheet หรือสมุดงาน  
 
 
#NULL  เกิดขึ้นกรณทีี่ก าหนดพื้นที่เซลล์สองเซลล์ โดยไมม่ีส่วนใดต่อกัน  
  แต่ลืมแยกเซลล์ ด้วยเคร่ืองหมาย เช่น  
   SUM(A1:B2 C2:D5)  
  ทีถู่กต้องเขียนเป็น  
   SUM(A1:B2,C2:D5)  



ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน 

 ฟังก์ชัน IF 
 ฟังก์ชัน COUNTIF 
 ฟังก์ชัน SUMIF 
 ฟังก์ชัน VLOOKUP 
 



ฟังก์ชัน IF 

ให้ค่าผลลัพธ์ตามเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ  

รูปแบบ  
=IF(เงื่อนไข, ผลลัพธ์กรณีเงื่อนไขเป็นจริง, ผลลัพธ์กรณีเงื่อนไขป็นเท็จ)  

ตัวอย่าง  
=IF(B5=10, “TRUE”, “FALSE”)  
=IF(A1>A3, “0”, “1”)  
=IF(A1>A3, 0, 1)  



ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน IF 

ต้องการตรวจสอบชื่อยาในคอลัมน์ I ว่าเป็นยาอันตรายหรอืไม่  
โดยถ้าชื่อยาในคอลัมน์ I เท่ากับชื่อยาอันตรายในเซลล์ O13 แล้ว ให้แสดงข้อความว่า “ยาอันตราย” 

แต่หากชื่อยาในคอลัมน์ I ไม่เท่ากับชื่อยาในเซลล์ O13 แล้วให้แสดงข้อความว่า “ทั่วไป” 
สูตร 

ผลลพัธ์ 



ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน IF (ต่อ) 

ต้องการตรวจสอบข้อมูลในคอลัมน์ D    
ถ้าคอลัมน์ D มีค่าเท่า 1 ให้ค่าในคอลัมน์ E เป็น Female 

แต่ถ้าคอลัมน์ D มีค่าไม่เท่ากับ 1 ให้ค่าในคอลัมน์ E เป็น Male 

สูตร 

ผลลพัธ์ 



ฟังก์ชัน COUNTIF 

นับจ านวนเซลล์ที่มีข้อมูลตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนด  
รูปแบบ  
 = COUNTIF(ช่วงข้อมูลตรวจสอบ, “เงื่อนไขตรวจสอบ”)  
 
ตัวอย่าง  
 =COUNTIF(A1:A5, “>=25”)  
 =COUNTIF(A1:A3, “สุทธิสาร”)  



ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNTIF  

ต้องการนับจ านวนยาอันตราย โดยการตรวจสอบจากช่วง Q3 ถึง Q7  
สูตร 

ผลลพัธ์ 



ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNTIF (ต่อ)  

ต้องการนับจ านวนยาทั่วไป โดยการตรวจสอบจากช่วง Q3 ถึง Q7  
สูตร 

ผลลพัธ์ 



ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNTIF (ต่อ)  

ต้องการนับจ านวนเซลล์ จากช่วง P3 ถึง P7 ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 

สูตร 

ผลลพัธ์ 



ฟังก์ชัน SUMIF 

รวมค่าเมื่อเซลล์ที่ระบุมีข้อมูลตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนด  

รูปแบบ  
 =SUMIF(ช่วงข้อมูลตรวจสอบ, “เงื่อนไขตรวจสอบ”, [ช่วงข้อมูลที่น ามารวม])  

ตัวอย่าง  
 =SUMIF(A1:A5, “>=1000”)  
 =SUMIF(C1:C5, “=f”, A1:A5)  



ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUMIF  

รวมราคาต่อหน่วยช่วงเซลล์ J3 ถึง J7 ที่มีค่า >= 4 
รวมราคารวมช่วงเซลล์ P3 ถึง P7 ที่คอลัมน์ Q เป็นยา
ประเภททั่วไป                             

สูตร 

ผลลพัธ์ 

สูตร 

ผลลพัธ์ 



ฟังก์ชัน VLOOKUP 

ใช้ VLOOKUP เมื่อต้องการค้นหาสิ่งต่างๆ ในตารางหรือช่วงตามแถว  

ตัวอย่างเช่น ค้นหาชื่อนักศึกตามรหัสนักศึกษา หรือค้นหาราคาสินค้าตามรหัสสินค้า 
รูปแบบ 
= VLOOKUP (ค่าการค้นหา, ช่วงที่มีค่าการค้นหา, หมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่า
ส่งกลับ, ค่าที่ตรงกันโดยประมาณ (TRUE) หรือแมตช์ที่ตรงกัน (FALSE)) 
ตัวอย่าง 
=VLOOKUP(I4,B2:E12,4,0) 
 



ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP (1) 

ต้องการดึงค่าราคายาต่อหน่วย โดยการตรวจสอบชื่อยาในคอลัมล์  I เปรียบเทียบกับชื่อยาใน
คอลัมน์ B และดึงราคาต่อหน่วยในคอลัมน์ E มาแสดงผลลัพธ์ 

สูตร 

ผลลพัธ์ 



!! ข้อควรระวังในการใช้งานฟังก์ชัน VLOOKUP 

• ข้อมูลที่เป็น Looup_value จะต้องอยู่ในคอลัมน์แรกของ Table_array 
• Col_index_num ใส่หมายเลขคอลัมน์ที่ต้องการให้คืนข้อมูล ของ Tale_array ที่

เลือกไว้ โดยเริ่มนับคอลัมน์แรกใน Table_array เป็นคอลัมน์ที่ 1 ดังนั้น จากตัวอย่าง 
ราคาต่อหน่วย อยู่คอลัมน์ที่ 4 ใน Table_array ที่เลือก 

• ถ้าต้องการค่าที่ตรงกันโดยประมาณ  สามารถใส่เป็น TRUE หรือ 1  
• ถ้าต้องการค่าแมตชท์ี่ตรงกันเท่านั้น สามารถใส่เป็น FALSE หรือ 0 

 



การจัดรูปแบบตาราง 

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบตาราง 

2. คลิกเลือกแท็บหน้าแรก 

3. เลือกรูปแบบตารางที่ต้องการ 



ปรับแต่งตารางเพิ่มเติม 

1. คลิกเซลลใ์ดก็ได้ในตารางที่ต้องการปรบัแต่ง 

2. คลิกเลือกแท็บออกแบบตาราง 

3. ปรับแต่งตารางตารางตามต้องการ 

ช่ือตาราง 



การไฮไลต์เซลล ์

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการไฮไลต์ 

2. คลิกเลือกแท็บหนา้แรก 

3. คลิกเลือก ตามเงื่อนไข 

4. เลือกเงื่อนไขการไฮไลต์ที่ต้องการ 



ตัวอย่างการไฮไลต์เซลล ์

ผลลพัธ์ 



การสร้าง Pivot Table 

1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ในตาราง 

2. ไปท่ี Insert แล้วเลือก PivotTable 

3 เลือกต าแหน่งท่ีต้องการให้วางตาราง 



การสร้าง Pivot Table 



ตัวอย่างการสร้าง Pivot Table 

4. ก าหนดการเรียงตามแถว (Row Labels) คอลัมน์ 
(Column Labels) และ Value  

!!! ข้อควรระวังในการก าหนด Value ค่าเริ่มต้นที่
โปรแกรมสร้างให้อาจให้มาไม่ตรงวัตถุประสงค์ ถ้า
เป็นตัวเลข จะให้มาเป็น Sum แต่จริงๆ ต้องใช้ 
Count 

ต้องการสร้าง 
Pivot Table เพื่อ
นับจ านวนคนที่ 
เป็นโรค และไม่
เป็นโรค แยกตาม
เพศ 



การเลือกชนิดของการค านวณที่ต้องการ 

2. เลือกชนิดของการค านวณที่ต้องการ 

1. คลิกขวาท่ีค่า เลือกการตั้งค่าเขตข้อมูล 



ตัวอย่างการสร้าง Pivot Table (2) 

ต้องการสร้างตารางเพื่อนับจ านวนผู้ปว่ย 

แยกตามเพศ  (Sex) และทวีป (Continent) 



การสร้าง Pivot Chart 

1. คลุมเลือกตารางที่สร้างข้ึน 

2. คลิก แทรก 

3. เลือกรูปแบบกราฟที่ต้องการ 

4. Drag & Drop กราฟไปยังต าแหน่งท่ีต้องการ 



การปรับแต่ง Pivot Chart 

1.ดับเบิ้ลคลิกที่กราฟที่ต้องการปรับแต่ง 

2. คลิก แผนภูม ิ

3. ปรับแต่งกราฟตามต้องการ เช่น ใส่ชื่อกราฟ ชื่อแกน เป็นต้น 



ตัวเลือกการวาง  

สามารถเลือกได้ว่าต้องการเพียงผลลัพธ์ในรูปแบบใดบ้างที่จะวางมายังต าแหน่งที่ต้องการ  

 ทั้งหมด (All) : คัดลอกคุณสมบัติจากต้นฉบับมาทั้งหมด 

 สูตร (Formulas) : คัดลอกเฉพาะสูตร 

 ค่า (Values) : คัดลอกเฉพาะค่าของข้อมูลโดยไม่คัดลอกสูตรมาด้วย  

 รูปแบบ (Format) : คัดลอกเฉพาะรูปแบบเซลล์  



การตรึงแนว 

เพื่อตรึงแถว หรือคอลัมน์ให้แสดงผลคงที่เพื่องา่ยต่อการท างานกับขอ้มูลจานวนมาก  

ท าได้ 3 แบบ คือ 

1) ตรึงแนว (Freeze Panes) คือการตรึงแนวแถวบน และคอลัมน์ทางซ้ายมือของเซลล์ที่เลือกไว้  

2) ตรึงแถวบนสุด (Freeze Top Row) คือการตรึงแถวบนสุด แถวที่ 1 ของ Worksheet  

3) ตรึงคอลัมน์แรก (Freeze First Column) คือการตรึงคอลัมน์แรก หรือคอลัมน์ A ของ 
Worksheet  

 



การตรึงแนว (ต่อ) 

1. เลือกเท็บมุมมอง (View) 
2. เลือกตรึงแนว (Freeze Panes) 
3. เลือกรูปแบบการตรึงแนว 

1.  

2.  

3.  



การยกเลิกการตรึงแนว 

1. เลือกแท็บมุมมอง (View)  
2. เลือกเครื่องมือตรึงแนว (Freeze Panes)  
3. เลือกเลิกตรึงแนว (Unfreeze Panes) 



การจัดการรูปแบบการแสดงผลข้อมูล 

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดการ 

2. เลือกแท็บหน้าแรก 

3. 1 เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องกาจัดการ 

3. 2 เลือกรูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม... เมื่อต้องก าหนดรายละเอียดที่มากขึ้น 



การปรับแต่งตัวเลข 

1. เพิ่ม/ลดทศนิยม 

2. ใช้ตัวคั่นหลักพัน 



การปรับแต่งวันที่ 

เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ ์

ผลลัพธ ์



แบบฝึกหัด Excel ครั้งที่ 2 

• ให้นักศึกษาเข้าไปดูแบบฝึกหัดใน LMS2 โดยแบบฝึกหัดประกอบด้วย 
• ไฟล์ Excel ต้นแบบ 
• ไฟล์ค าสั่ง โดยจะมีตัวอย่างผลลัพธ์จากการท างานอยู่ในไฟล์แล้ว นักศึกษาสามารถดูรูปผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 



จบการน าเสนอ 


