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สไตล ์(ลกัษณะ) 
 ในการตกแต่งเอกสาร จะพบว่ามีสิ่งต้องท้าซ ้า ๆ กันอยู่เรื่อย ๆ นั่นคือการจัดรูปแบบให้กับย่อหน้าและ
ข้อความต่าง ๆ เช่น ย่อหน้าที่เป็นค้าอธิบายใต้ภาพ จะต้องจัดให้มีขนาดของตัวอักษรเล็กกว่าเนื อความ เป็นตัว
เอียง และอยู่กึ่งกลางย่อหน้า ซึ่งต้องท้าถึง 3 ขั นตอนในการแต่งหนึ่งย่อหน้า ถ้ามีค้าอธิบายใต้ภาพมากเท่าใด ก็จะ
ท้าให้เสียเวลามากเท่านั น วิธีหนึ่งที่ช่วยให้ท้างานได้สะดวกและรวดเร็วขึ น คือ การใช้สไตล์หรือลักษณะมาช่วย  ซึ่ง 
MS Word ได้จัดไว้หลายกลุ่มด้วยกัน เช่น สไตล์ที่ใช้กับย่อหน้า ข้อความ  และรายการที่มีเลขล้าดับหรือบุลเลต
น้าหน้า 
 นอกจากนี สไตล์ยังช่วยในการควบคุมรูปแบบของย่อหน้าเหล่านั นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสไตล์ เช่น เปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดตัวอักษรของหัวเรื่อง ซึ่งจะมีผลให้ทุกย่อหน้าที่เป็นหัวเรื่อง
มีฟอนต์หรือขนาดตัวอักษรเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ ท้าให้เปลี่ยนรูปแบบได้บ่อยโดยไม่เสียเวลาเลย 
 
ใชง้าน Style จากโปรแกรม Word  

1. เลือกข้อความที่ต้องการก้าหนดให้เป็น Style ต่าง ๆ   
2. เลือกรูปแบบ Style ที่ตอ้งการ 
3. เลือกแท็บ Home คลิกเลือกแบบ Style จากแถบ Ribbon Style 

 
 

เทคนิคการแก้ไข Style 

1. เลือกแท็บ Home คลิกเลือกแบบ Style จากแถบ Ribbon 
2. แล้วท้าการคลิกขวาและท้าการเลือก Modify 

 

3. แล้วท้าการเปลี่ยน Style ตามต้องการ 
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4. เมื่อได้รูปแบบตามต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK 
 
การสร้าง Style ข้ึนเอง 

1. เลือกข้อความใดข้อความหนึ่งที่ต้องการจะก้าหนดให้เป็น Style ใหม่ 
2. จัดรูปแบบตามท่ีต้องการ 
3. เลือกแท็บ Home คลิก dropdown ทีแ่ถบ Ribbon Style 
4. เลือก Create a Style หากต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมให้คลิกปุ่ม Modify 
 

 

5. ตั งชื่อ Style ตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK 
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การลบ Style ท่ีไมต้่องการ 
1.  เลือกแท็บ Home คลิกมุมขวาล่างของแถบ Ribbon Style จะ

ปรากฏหน้าต่าง Style 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เลือชื่อ Style ที่ไม่ต้องการแล้ว คลิกขวาแล้วเลือก Delete 

 
 
 

3. ยืนยันการลบแล้วการคลิกปุ่ม Yes 
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การท ารายงาน 
 ในการท าเอกสารที่เป็นรายงานหรือเอกสารทางวิชาการ นอกเหนือจากข้อความหรือรูปภาพที่ใส่ไว้ใน
เอกสารแล้ว ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องท าเพ่ิม เช่น สารบัญ เชิงอรรถ หรือข้อความที่อยู่ในส่วนหัว-ท้ายกระดาษ ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งมีปัญหาว่าการจัดการเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงล าดับหัวข้อจะท าอย่างไร  ในบทนี้จะ
อธิบายถึงวิธีการที่ช่วยให้ท าสิ่งเหล่านี้ได้สะดวกข้ึน 
 
ใส่ข้อความหัว-ท้ายกระดาษ  

1. เลือกแท็บ Insert ไปที่ Ribbon Header & Footer  
2. คลิกเลือก Header หากต้องการใส่ข้อความหัวกระดาษ 
3. คลิกเลือก Footer หากต้องการใส่ข้อความท้ายกระดาษ 
4. เลือกรูปแบบตามต้องการจาก Template 
5. ปรับปรุงข้อความหัว-ท้ายกระดาษตามต้องการ 
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การท าสารบัญ 

สารบัญในรายงานที่แสดงหัวข้อเรื่องและการเรียงล าดับในแต่ละบทของรายงาน หรือเอกสาร มักจะไว้ใน
ตอนต้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นหัวเรื่องคร่าวๆก่อนเริ่มอ่านรายละเอียดในแต่ละบท โดย Word จะดึงเฉพาะข้อความ
ที่ใช้สไตล์ หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2, หัวเรื่อง 3, ..., หัวเรื่อง 9 ซึ่งเป็นสไตล์มาตรฐานที่มาพร้อมกับ Word มาท าเป็น
สารบัญ และใส่เลขหน้าให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นหัวข้อใดที่ต้องการให้มีอยู่ในสารบัญก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสไตล์ หัว
เรื่อง เสียก่อน 

1. คลิกเมาส์ตรงต าแหน่งที่ต้องการใส่สารบัญ 
2. เลือกแท็บ References ในส่วน Ribbon Table of Contents  
3. คลิกไอคอน Table of Contents 
4. เลือกรูปแบบของ Table of Contents ที่ต้องการตาม Template  
5. รอสักครู่ โปรแกรมจะสร้างสารบัญให้อัตโนมัติ รวมทั้งใส่หมายเลขหน้าให้ด้วย 
 

 
 
ส าหรับการแก้ไขสารบญั ถ้ามกีารปรับปรุง  

1.  ให้คลิกท่ีหัวข้อสารบัญ  
2.  จะมีไอคอนแสดง Update Table ด้านบนของสารบัญ  
3.  ให้คลิกท่ีไอคอนนี้ จะพบหน้าต่างแสดงให้เลือก  

 Update page numbers only  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหมายเลขหน้า  
 Update entire table ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อสารบัญ รวมทั้งหมายเลขหน้าด้วย (ถ้าม)ี   

4. รอสักครู่ โปรแกรมจะปรับปรุงให้อัตโนมัติ 
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การใส่เชิงอรรถ (Footnote) 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม หมายเหตุ อาจใส่ไว้ในส่วนเชิงอรรถ (ส่วนท้ายของหน้า) หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆอาจ

รวบรวมไว้ท้ายเอกสาร ดังนี้ 
1. คลิกเมาส์ตรงต าแหนง่ท่ีจะใสเ่ชิงอรรถ 
2. เลือกแท็บ References ในสว่น Ribbon Footnotes 
3. คลิกไอคอน Insert Footnote 
4. ให้กรอกค าอธิบายเพิ่มเติม 
5. หากต้องการปรับปรุงต าแหน่งของค าอธิบายให้คลิกท่ีมุม

ขวาของ Ribbon Footnotes จะปรากฏหน้าต่าง 
Footnote & Endnote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เลือกต าแหนง่ท่ีใส่ค าอธิบายเพิ่มเตมิจะให้ไปอยูท้่ายหน้า หรือท้ายเอกสาร 
7. เลือกรูปแบบของตวัเลข 
8. ถ้าจะไมใ่ห้เร่ิมท่ีคา่ 1 ให้ระบคุา่ใหม่ 
9. คลิกปุ่ ม Insert 

 
วิธีปรับแต่งเอกสารในแนวต้ังหรือแนวนอน 

ส าหรับผู้ใช้งาน Microsoft Word งานเอกสารบางครั้งเราจ าเป็นต้องแสดงในแนวตั้ง หรือที่  เรียกว่า 
Portrait  บางเอกสารอาจจ าเป็นต้องแสดงในแนวนอน หรือที่เรียกว่า Landscape แต่จะท าอย่างไร  ถ้าเรา
ต้องการให้อยู่ในเอกสารหรือไฟล์เดียวกัน ไม่ใช่ปัญหา..ส าหรับผู้ใช้งาน Microsoft Word การปรับแต่งเอกสารใน
ลักษณะนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ 

1. เปิดเอกสาร Word ที่ต้องการ 
2. เลือกแท็บ Page Layout ในส่วน Ribbon Page Setup 
3. คลิกเลือกหน้าที่ต้องการเปลี่ยนเป็น แนวตั้งหรือแนวนอน 
4. วางเคอร์เซอร์ให้อยู่หน้าที่ต้องการเปลี่ยน 
5. ให้คลิกท่ีมุมขวาของ Ribbon Page Setup จะปรากฏหน้าต่าง Page Setup 
6. คลิกเลือกไอคอน Orientation จากนั้นคลิกเลือก Portrait หรือ Landscape 



 

 

School of Information Technology                                                                                  2-4 

7. ในส่วน Apply to ให้เลือก This point forward 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. คลิกปุ่ม OK 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จัดแบง่หน้าเอกสารตามท่ีก าหนด 

ปัญหาเวลาจัดหน้าเอกสารใน Microsoft Word  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า เวลาเราพิมพ์เอกสาร 
โปรแกรม Word จะมีการแบ่งเอกสารให้อัตโนมัติ เราไม่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือตั้งค่าใด ๆ แต่อย่างไรก็
ตาม บางครั้ง Word ก็ไม่ได้ท าให้เราถูกใจหรือตรงกับความต้องการของเราเลยทีเดียว  ดังนั้น ถ้าต้องการจะแบ่ง
เอกสารเป็นหน้า ๆ ตามความต้องการของเรา สามารถใช้ค าสั่ง แบ่งหน้าเพ่ือขึ้นหน้าใหม่อัตโนมัติได้ด้วย ค าสั่ง 
Page Break 
  1. เปิดเอกสาร Word ที่ต้องการ 
  2. เลื่อนเคอร์เซอร์ ไปยังต าแหน่งที่ต้องการให้แบ่งหน้า 
  3. เลือกแท็บ Page Layout ในส่วน Ribbon Page Setup 
  4. คลิกไอคอนเลือกรูปแบบการจัดแบ่งหน้าเอกสารตามต้องการ 
  5. โปรแกรมก็จะข้ึนหน้าใหม่ เพ่ือแบ่งหน้าให้อัตโนมัติ 
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วิธีแปลงข้อมลูในตารางเป็นข้อความ 

1. เปิดเอกสาร Word ที่มีตารางข้อมูล 
2. คลิกเลือกตาราง จะเห็นแท็บ "Layout" 
3. เลือกแท็บ Layout ในส่วน Ribbon Data 
4. จะพบไอคอน Convert to Text ด้านขวามือ 
5. คลิกไอคอน Convert to Text 
6. จะปรากฏหน้าต่าง Convert table to text 
7. จะมีตัวคั่นข้อความให้เลือกหลายแบบ ทดลองเลือก Tabs

จากนั้นคลิก OK  
 

8. สังเกตผลลัพธ์ที่ได้  
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วิธีใช้งานค าส่ัง Formula   

ส าหรับหลาย ๆ คนที่ยังคงสร้างตารางจาก Microsoft Excel และน าค่าที่ได้มา copy ใส่ใน Word ซึ่งตัว 
Microsoft Word  สามารถบวกเลขได้ด้วยเช่นกัน (เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็ได้เหมือนกัน) โดยมีไอคอนที่ชื่อว่า 
"Formula" ซึ่งจะปรากฏ เมื่อเราเลือกตาราง หรือ Table ของเรา จากนั้นจะมีแท็ปพิเศษแสดงทางขวามือชื่อ 
Table Tools ให้เราคลิกเลือก "Layout" 

1. เปิดหรือสร้างเอกสาร Word และสร้างตารางพร้อมบันทึกข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
2. คลิกวางเคอร์เวอร์ในช่องที่จะแสดงผลลัพธ์ของการค านวณ 
3. เลือกแท็บ Layout ในส่วน Ribbon Data  
4. จากนั้นคลิกไอคอน Formula 
5. จะได้หน้าต่าง Formula ปรากฏขึ้น 

 
6. ในช่อง Formula โปรแกรมจะแสดงค าสั่งแบบอัตโนมัติ เช่น 

 =SUM(LEFT) หมายถึง การบวกตัวเลขทางซ้ายมือ มาแสดงผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 

 =SUM(RIGHT) หมายถึง การบวกตัวเลขทางขวามือ มาแสดงผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด 

 =SUM(ABOVE) หมายถึง การบวกตัวเลขท้ังหมดที่อยู่ด้านบน มาแสดงผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 
7.  เลือก Number Format เพ่ือก าหนด รูปแบบในการแสดงผลตัวเลข เช่น ใส่ คอมม่า ใส่จุด เป็นต้น 
8. แล้วคลิกปุ่ม OK 
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 จดหมายเวียน (Mail Merge) คือการท าจดหมายหลาย ๆ ฉบับโดยมีเนื้อความเหมือนกัน แต่มีชื่อและที่
อยู่ของผู้รับที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น ซึ่งแทนที่จะต้องพิมพ์จดหมายแต่ละฉบับส าหรับผู้รับแต่ละราย ก็เพียงสร้างไฟล์
ที่เก็บชื่อและท่ีอยู่ไว้ก่อน และสร้างไฟล์ที่เก็บข้อความในจดหมายไว้อีกไฟล์หนึ่งแยกจากกัน แล้วจึงน าข้อมูลทั้งสอง
ไปรวมหรือผนวกกัน ท าให้ได้จดหมายที่มีรูปแบบและข้อความที่เหมือนกันหมด เว้นแต่ชื่อและที่อยู่ของผู้รับเท่านั้น 
เมื่อต้องการท าจดหมายในลักษณะนี้อีก เช่น บัตรเชิญ รายการผลประกอบการ เพียงสร้างไฟล์ที่เก็บข้อความใน
จดหมายใหม่ แล้วน าไฟล์รายชื่อของผู้รับที่ได้สร้างไว้แล้วมาใช้อีก ช่วยให้ท าจดหมายรวดเร็วขึ้ น หรือน าไปใช้กับ
อีเมล์เพื่อส่งจดหมายข่าวให้กับสมาชิกก็ได้ 
 
การสร้างจดหมายเวียน 

1. เริ่มต้นด้วยสร้างจดหมายต้นฉบับขึ้นมาก่อน (โดยเว้นในต าแหน่งของชื่อ/ที่อยู่ หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่
ต้องการใส่เพิ่มเติม)    

2. สร้างไฟล์ข้อมูลอีกไฟล์หนึ่ง แนะน าให้สร้างจาก Excel โดยก าหนดชื่อ Column ตามข้อมูลที่ต้องการใช้
ในจดหมายเวียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ 

3. กลับมาที่ Word คลิกเลือกแท็บ Mailings คลิกไอคอน "Start Mail Merge" คลิกเลือก Step-by-Step 
Mail Merge Wizards 

4. จะปรากฏหน้าต่าง Mail Merge 
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5. คลิกเลือก Letters แล้วคลิก Next: Starting document 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. คลิกเลือก "Use the current document" แล้วคลิก Next: 
Select recipients 

7. คลิก Browse เพ่ือเลือกท่ีอยู่ที่เก็บไฟล์ Excel  
   
 
 
 
 
 
 

8. จะมีหน้าต่างให้เลือกว่าจะเลือก Sheet ไหน คลิกปุ่ม OK  
9. เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้ไปต าแหน่งที่ต้องการให้แสดงข้อความ จากนั้นไปที่แท็บ Mailings ในส่วน Ribbon 

“Write & Insert Fields” คลิกปุ่ม "Insert Merge Field"  จะเห็นว่ามีให้ Field ให้เลือกตาม Column 
ที่เราก าหนดใน Excel เช่น Name, Address ให้เลือก Field ที่ต้องการ เช่น Name หัวข้อ เรียน จะมีค า
ว่า "<<Name>>" ซึ่งเราเรียกว่า "Field Name" แสดงให้เห็น  

 
10. ทดสอบผลลัพธ์โดยคลิกไอคอน "Preview Results" และสามารถดูทีละรายการได้ หรือหากต้องการ

ค้นหาให้คลิกที่ไอคอน Find Recipient และกรอกเง่ือนไขที่ต้องการค้นหา 
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  ส ำหรับผู้ใช้งำน Microsoft Word ทุกท่ำน เพ่ือเป็นกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ไม่ว่ำจะ
เป็นไฟดับ ติดไวรัส เครื่องแฮ้งค์ โปรแกรมค้ำง ซึ่งมีผลท ำให้งำนที่เรำสร้ำงอยู่หำยไปได้ คุณคงไม่ต้องกำรมำเริ่มต้น
บันทึกใหม่ใช่หรือเปล่ำ ถ้ำใช่เรำสำมำรถก ำหนดค่ำเพ่ือป้องกันปัญหำกันดังกล่ำวได้ 2 วิธีคือ ตั้งไฟล์ส ำรอง
อัตโนมัติและก ำหนดให้โปรแกรมบันทึกอัตโนมัติ 
 
ต ัง้ไฟลส์ ำรองหรอื Backup อตัโนมตั ิ 

1. คลิกแท็บ File 
2. คลิกเมนู Options จะปรำกฏหน้ำต่ำง Word Options 
3. คลิกเมนู Advanced  
4. ให้คลิกถูกหน้ำข้อควำม Always create backup copy ในหัวข้อ Save ไฟล์ส ำรองจะมีไฟล์นำมสกุล 

.WBK (Microsoft Word Backup Document)  
5. คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยัน  
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ก ำหนดให้โปรแกรมบนัทึกอัตโนมติั 

1. คลิกแท็บ File 
2. คลิกเมนู Options จะปรำกฏหน้ำต่ำง Word Options 
3. คลิกเมนู Save 
4. ให้คลิกถูกหน้ำข้อควำม Save Auto Recover information every  
5. ให้ก ำหนดตัวเลขว่ำจะให้บันทึกทุก ๆ กี่นำที (โดยปกติค่ำ default ของ Word จะให้ save ประมำณทุก 

10 นำที)  
6. คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยัน  

 
 
กู้ไฟล์ท่ีหำยจำก Microsoft Word 
  ใน Microsoft Word เมื่อเรำได้ตั้งค ำสั่งในกำรป้องกันปัญหำเหล่ำนี้โดยกำรตั้งค่ำให้โปรแกรม Word ใน
กำรส ำรองข้อมูลอัตโนมัติ หรือตั้งให้บันทึกไฟล์อัตโนมัติวิธีกำรกู้ไฟล์จำกทั้ง 2 กรณี คือหำกเกิดกรณีไฟดับ หรือ
โปรแกรมค้ำง Microsoft Word จะแสดงหน้ำต่ำงทำงด้ำนซ้ำยมือ และจะแสดงไฟล์ต่ำง ๆ ที่มีกำรบันทึกไว้ จำก
กำรตั้งค่ำให้บันทึกหรือส ำรองข้อมูลไว้ ให้สังเกตง่ำย ๆ ว่ำไฟล์นี้คือไฟล์ที่ถูกกำรส ำรองและกู้แบบอัตโนมัติ คือ จะ
มีข้อควำม Auto Saved หรือ Recovered ต่อท้ำย  
 
กรณีตั้งส ำรองข้อมูลอัตโนมัติ  

1. เวลำเปิดไฟล์จะพบค ำว่ำ "Auto Saved" ต่อท้ำย 
2. เวลำเปิดไฟล์เรำจะพบไฟล์ที่เรำสั่งส ำรองอัตโนมัติ ซึ่งจะมีไฟล์นำมสกุล .WBK (Microsoft Word 

Backup Document)  
3. เลือกเปิดไฟล์นี้และสั่งบันทึกแบบ Save As เป็นไฟล์ใหม่ที่เรำต้องกำร  
4. แต่อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลที่ได้ อำจไม่อัปเดทที่สุด ทั้งนี้ข้ึนกับวัน เวลำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงล่ำสุด  
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กรณีตั้งบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ  
1. เวลำเปิดไฟล์จะพบค ำว่ำ "Recovered" ต่อท้ำย  
2. ให้เข้ำใจว่ำเป็นไฟล์ที่เกิดจำกกำรตั้งค่ำกำรบันทึกไฟล์แบบอัตโนมัติ  
3. วิธีกำรใช้งำนก็คือกำรเลือกบันทึกเป็นแบบ Save As เป็นไฟล์ใหม่ที่เรำต้องกำร เท่ำนั้นเอง    
4. แต่อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลที่ได้ อำจไม่อัปเดทที่สุด ทั้งนี้ขึ้นกับเวลำที่มีกำรบันทึกล่ำสุด  
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การสร้างตารางค านวณในรูปแบบต่างๆ นั้น สูตรที่ใช้มักจะเป็นการอ้างอิงเซลอ่ืนๆ ที่อยู่ในตารางเดียวกัน 
และการอ้างอิงเซลก็ยังไม่ได้ถูกจ ากัดให้ท าได้เฉพาะแต่ในชีตเดียวกันเท่านั้น แต่ยังสามารถอ้างอิงข้ามชีตหรือข้าม
ไฟล์ได้อีกด้วย 

เราจ าเป็นต้องเข้าใจหลักการอ้างอิงเซลหรือข้อมูลที่อยู่ในสูตร เพราะเมื่อใดที่มีการย้ายหรือการคัดลอก
สูตร มักมีผลต่อการเปลี่ยนต าแหน่งการอ้างอิงทั้งสิ้น หลาย ๆ คนมักจะมองข้ามความส าคัญข้อนี้ จึงท าให้ต้อง
เสียเวลาในการเขียนสูตรที่ต้องอ้างอิงเซลเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง 

การอ้างอิงใน Excel นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การอ้างอิงแบบสัมพันธ์ การอ้างอิงแบบ
สมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบสมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบผสมผสาน แต่ละแบบจะมีวิธีการและการใช้ที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
การอ้างอิงแบบสัมพนัธ์ (Relative References) 

การอ้างอิงแบบสัมพันธ์คือ การอ้างอิงไปที่ เซลหรือช่วงเซลใดก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้าย
หรือคัดลอกสูตร จะท าให้ต าแหน่งการอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์ของการย้ายหรือคัดลอกดังรูป 

 

 
จากตาราง มีการใช้สูตร SUM เพ่ือหาผลรวมของสินค้าคลังใหญ่โดยให้มีการอ้างอิงช่วง C4:C6 ซึ่งเป็นการ

อ้างอิงแบบสัมพันธ์ ซึ่งถ้าต้องการผลรวมของสาขาที่ 1-3 เราสามารถคดลอกสูตรไปที่ D7, E7, F7 การอ้างอิงจะ
ถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติทันทีโดยที่เราไม่ต้องสร้างสูตรที่มีการอ้างอิงใหม่ 

แต่ถ้าเราต้องการผลรวมของสินค้าคลังใหญ่ให้อยู่ที่ เซล C9 ด้วยการคักลอกสูตรจาก C7 ก็จะท าให้การ
อ้างอิงเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติเหมือนกัน แต่ต าแหน่งการอ้างอิงไปยังข้อมูลจะไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ 
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เราจะเห็นว่าการคัดลอกสูตรจะสัมพันธ์กับต าแหน่งของการอ้างอิง เพราะเมื่อมีการย้ายต าแหน่งของสูตร

ไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือขวา หรือบนลงล่างก็ตาม การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งอ้างอิงก็จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ 
ดังนั้น สูตรบางสูตรทีมีต าแหน่งการอ้างอิงเฉพาะเจาะจง จ าเป็นต้องมีการล็อคต าแหน่งอ้างอิงนั้นๆ เพราะ

เมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร จะท าให้ต าแหน่งที่ถูกอ้างอิงยังคงการล็อคต าแหน่งเดิมไว้ ซึ่งการอ้างอิงแบบนี้
เรียกว่าการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ 

 
การอ้างอิงแบบสัมบรูณ์ (Absolute References) 

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ คือ การล็อคต าแหน่งของการอ้างอิงโดยใช้เครื่องหมายดอลลาร์ ($) หรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปว่าสตริง โดยใส่เข้าไปในต าแหน่งของเซลที่ถูกอ้างอิง ซึ่งเมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร ต าแหน่งที่ถูก
อ้างอิงจะไม่เปลี่ยนแปลง จากตารางเดิมจะแสดงให้เห็นผลลัพธ์จากการใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ดังนี้ 
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จากตารางบน การอ้างอิงในสูตรจะถูกล็อคด้วยเครื่องหมาย $ ดังนั้น เมื่อมีการคัดลอกสูตรจาก C7 มายัง 
C9 ต าแหน่งของการอ้างอิงจะยังเป็นต าแหน่งเดิม 

 
การใส่เครื่องหมาย “$” เพือ่ล็อคต าแหน่งการอ้างอิง 

หลักการใส่เครื่องหมายสตริง “$” เพ่ือล็อคต าแหน่งเซลคือ ให้ใส่เครื่องหมาย $ ไว้หน้าต าแหน่งคอลัมน์
และเซลที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการล็อกเซล C4 ก็ให้ใส่ $C$4 หรือถ้าต้องการล็อคทั้งช่วงเซลที่มีการอ้างอิง เช่น 
อ้างอิง C4:C6 ก็ให้ใส่ $C$4:$C$6  

แต่บางครั้งเมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร เราอาจจะต้องการให้เปลี่ยนแปลงต าแหน่งแค่เฉพาะแถวหรือ
คอลัมน์ หรือบางทีในสูตรที่มีการอ้างอิงเซลหลาย ๆ ต าแหน่ง เราอาจจะต้องการล็อคต าแหน่งแต่ละต าแหน่งที่ไม่
เหมือนกันได้โดนใช้การอ้างอิงแบบผสมผสานกันระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพันธ์และแบบสัมบูรณ์ 

 
การอ้างอิงแบบผสมผสาน(Switching between Relationship and Absolute 
References) 

การอ้างอิงแบบผสมผสานคือ การน าการอ้างอิงแบบสัมพันธ์และแบบสัมบูรณ์มาใช้ในสูตรเดียวกัน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้สูตรของแต่ละตารางค านวณ โดยจะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ตารางค านวณด้วย ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคน 

ในการอ้างอิงไปยังต าแหน่งต่าง ๆ เราสามารถก าหนดให้ล็อคเฉพาะคอลัมน์หรือแถวตรงได้ โดยใช้
เครื่องหมาย $ เช่นเดียวกัน โดยใส่เครื่องหมาย $ ไว้ข้างหน้าเฉพาะต าแหน่งที่ต้องการจะล็อค เช่น ในต าแหน่ง C4 
ถ้าต้องการล็อคเฉพาะคอลัมน์ให้ใส่ $C4 หรือล็อคเฉพาะแถวให้ใส่ C$4 ดังนั้น เมื่อมีการย้ายหรือคัดลอกสูตร
ต าแหน่งจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ล็อค ดังตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ 
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เมื่อมีการคัดลอกสูตร ต าแหน่งอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ถูกล็อค เช่น E6=$C6*E$3 
 
 
 
 
 
 
จากตัวอย่าง เป็นการใช้สูตรที่มีการอ้างอิงแบบผสมผสาน โดยสูตรที่ใส่ไว้ที่ D4 คือราคาคูณด้วยส่วนลด 

ดังนั้นเพื่อไม่ให้ต าแหน่งที่ต้องการอ้างอิงบางต าแหน่งเปลี่ยนแปลง จึงต้องล็อคคอลัมน์ C ซึ่งเป็นช่องราคาและแถว
ที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนลดไว้และเมื่อมีการคัดลอกสูตร จะเห็นว่าสูตรยังคงอ้างอิงไปที่ช่องราคา และแถวของส่วนลด
เหมือนเดิม 
 
การอ้างอิงข้ามชีต  

บางครั้งเราอาจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในชีตอ่ืน ดังนั้น การที่เราน าข้อมูลมาเก็บไว้ในชีตเดียวกันหรือ
ไฟล์เดียวกันทั้งหมด อาจจะไม่สะดวกต่อการใช้หรืออาจท าให้ไฟล์งานนั้น ๆ ใหญ่เกินไปก็ได ้

ดังนั้นการอ้างอิงโดยการเชื่อมโยงหรือการลิงค์ (Link) จึงมีประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถใช้ข้อมูลได้
จากหลาย ๆ ชีต โดยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับ Excel ก็สามารถปรับปรุงเซลที่มีการเชื่อมโยงให้ 
 
การลิงค์ (Link) ข้อมลูจากชตีที่อยู่ในไฟล์เดียวกัน 

ในการสร้างตารางข้อมูลใน Excel เรามักจะใช้ชีตชีตหนึ่งเป็นฐานข้อมูล และสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ 
ไว้ในชีตอ่ืนๆ หรือการท ารายงานโดยแยกเป็นรายเดือนในชีตแต่ละชีต ดังนั้น ในไฟล์เดียวกันจึงมักจะมีการลิงค์
ข้อมูลระหว่างชีตงานซึ่งจะแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูดังนี้ 
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สูตร SUM ในช่อง C4 ที่อยู่ในชีต Rep_Sale ซึ่งเป็นยอดขายรวม เป็นสูตรที่มีการลิงค์ข้ามชีต โดยจะ

สังเกตเห็นว่าในสูตรจะแสดงชื่อชีตที่ถูกลิงค์ โดยโครงสร้างของสูตรที่มีการลิงค์ข้ามชีตสามารถแสดงได้ดังนี้ 
    =SUM(Sale!C9:E9) 
  ชื่อของชีตงานที่ถูกลิงค์  ช่วงของเซลที่ถูกอ้างอิง 

สังเกตช่วงเซลที่ถูกอ้างอิงและชื่อชีตงาน ต้องมีเครื่องหมายจุด (.) คั่นอยู่ด้วยเสมอ ส่วนวิธีการลิงค์ก็
สามารถท าได้ง่าย ๆ โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วตามด้วยชื่อฟังก์ชันและให้คลิกเลือกเซลหรือช่วงเซลที่
ต้องการอ้างอิงแล้วกดปุ่ม <Enter> หรือถ้าเป็นการอ้างอิงเพียงอย่างเดียวให้ท าตามขั้นตอนที่กล่าวมาแต่ไม่ต้องใส่
ชื่อฟังก์ชัน 
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ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่จะถูกน ำไปใช้งำนที่ต้องใช้ผลลัพธ์โดยกำรน ำวันที่มำค ำนวณเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
กำรหำจ ำนวนวันครบก ำหนด เป็นต้น 

 
ฟังก์ชันค ำนวณหำวันที่ 

ชือ่ฟังก์ชนั หนา้ทีข่องฟังก์ชนั 

DAY แปลงเลขล ำดับเป็นวันของเดือน 
MONTH แปลงเลขล ำดับเป็นเดือน 
NOW คืนค่ำเลขล ำดับของวันที่และเวลำปัจจุบัน 
TODAY คืนค่ำเลขล ำดับของวันที่และเวลำปัจจุบัน 
YEAR แปลงเลขล ำดับเป็นปี 

 

ฟังก์ชัน NOW 

ฟังก์ชัน NOW จะแสดงค่ำเป็นวันที่และวเลำขณะที่เรำใช้ตำมเวลำและวันที่ก ำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์
เครื่องนั้น ๆ  โดยฟังก์ชันจะถูกปรับปรุงให้เป็นค่ำปัจจุบันก็ต่อเมื่อมีกำรเรียกใช้งำนหรือสั่ งให้มีกำรค ำนวณ sheet 
นั้น 

 ถ้ำเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงวันที่และเวลำปัจจุบันเป็นวันที่ 10 ธันวำคม 2548 เวลำ 21.49 น. 
ฟังก์ชันจะแสดงค่ำออกมำเท่ำกับ 10/12/48  21:49 

 

หน้าที ่ แสดงเลขล ำดับของวันที่และเวลำปัจจุบัน 
รูปแบบ NOW() 

 

ค่ำที่แสดงออกมำจะอยู่ในรูปของ Default แต่เรำสำมำรถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของวันที่และวเลำที่
ต้องกำรได้ด้วยกำรก ำหนดที่ Format Cells ได้ 
 

ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน 
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ฟังก์ชัน TODAY 

ฟังก์ชัน TODAY จะคล้ำยกับฟังก์ชัน NOW แต่แตกต่ำงกันที่ฟังก์ชัน TODAY แสดงค่ำเป็นวันที่เท่ำนั้น  
โดยใช้วันที่ตำมวันที่ก ำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ  โดยฟังก์ชันจะถูกปรับปรุงให้เป็นค่ำปัจจุบันก็ต่อเมื่อมี
กำรเรียกใช้งำนหรือสั่งให้มีกำรค ำนวณ sheet นั้นเช่นเดียวกัน 

 ถ้ำเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงวันที่และเวลำปัจจุบันเป็นวันที่ 10 ธันวำคม 2556 เวลำ 21.49 น. 
ฟังก์ชันจะแสดงค่ำออกมำเท่ำกับ 10/12/56 

 

หน้าที ่ ส่งกลับเลขล ำดับของวันที่ 
รูปแบบ TODAY() 

 
จำกคุณสมบัติของฟังก์ชัน TODAY กับ NOW เรำสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำตำรำงช่วยเตือน

ควำมจ ำได ้
 
ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน 

 
 

ฟังก์ชัน DAY 

ฟังก์ชัน DAY จะแสดงค่ำเฉพำะวันที่จำกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ที่เรำได้ก ำหนดไว้ มักใช้ในกรณีที่
ต้องกำรแสดงค่ำเฉพำะวันที่เท่ำนั้น  

 
หน้าที ่ ส่งกลับค่ำวันที่ 
รูปแบบ DAY(serial_number) 
Serial_number คือวันที่ของปีที่คุณต้องกำรค้นหำ ควรระบุวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือ

ใช้ผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอ่ืน ตัวอย่ำงเช่น ใช้ DATE(2013,5,23) 
ส ำหรับวันที่ 23 พฤษภำคม 2013 
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ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน 

 
 

ฟังก์ชัน MONTH 

ฟังก์ชัน MONTH จะแสดงค่ำเฉพำะเดือนจำกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ที่เรำได้ก ำหนดไว้ มักใช้ใน
กรณีท่ีต้องกำรแสดงค่ำเฉพำะเดือนเท่ำนั้น  

 
หน้าที ่ ส่งกลับค่ำเดือน 
รูปแบบ MONTH(serial_number) 
Serial_number คือวันที่ของปีที่คุณต้องกำรค้นหำ ควรระบุวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือ

ใช้ผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอ่ืน ตัวอย่ำงเช่น ใช้ DATE(2013,5,23) 
ส ำหรับวันที่ 23 พฤษภำคม 2013 

 
ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน 
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ฟังก์ชัน YEAR 

ฟังก์ชัน YEAR จะแสดงค่ำเฉพำะปีจำกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ที่เรำได้ก ำหนดไว้ มักใช้ในกรณีที่
ต้องกำรแสดงค่ำเฉพำะปีเท่ำนั้น  

 
หน้าที ่ ส่งกลับค่ำปี 
รูปแบบ YEAR(serial_number) 
Serial_number คือวันที่ของปีที่คุณต้องกำรค้นหำ ควรระบุวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือ

ใช้ผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอ่ืน ตัวอย่ำงเช่น ใช้ DATE(2013,5,23) 
ส ำหรับวันที่ 23 พฤษภำคม 2013 

 
ตัวอย่ำงกำรใช้ฟังก์ชัน 
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 ในบทนี้จะอธิบายถึงฟังก์ชันในการค้นหาและอ้างอิง  ซึ่งฟังก์ชันกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้ 
Excel ที่ต้องการสร้างตารางฐานข้อมูล เช่น ต้องการให้ Excel ค้นหาชื่อสินค้าตามรหัสที่คีย์ หรือค้นหาข้อมูลตาม
ชื่อที่ก าหนดโดยใช้ฟังก์ชันประเภท LOOKUP เป็นต้น 
 
ฟังชัน LOOKUP 

ฟังชัน LOOKUP มีอยู่ 2 รูปแบบคือ เวคเตอร์ และ อาร์เรย์ โดยเวคเตอร์ คือช่วงของหนึ่งแถว หรือ หนึ่ง
คอลัมน์เท่านั้น โดยจะส่งค่าท่ีอยู่ต าแหน่งเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการจับคู่รายการที่ก าหนด 
 ส่วนฟังก์ชัน LOOKUP ในแบบอาร์เรย์จะดูในแถวหรือคอลัมน์แรกของอาร์เรย์ส าหรับค่าที่ได้ก าหนดไว้ 
และส่งกลับค่าที่ได้ก าหนดไว้ และส่งกลับค่าจากต าแหน่งเดียวกันในแถวหรือคอลัมน์สุดท้ายของอาร์เรย์ โดย
ฟังก์ชันนี้จะใช้เมื่อต้องการจะจับคู่ข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์ของแถวหรือคอลัมน์แรก 
  
ฟังก์ชัน LOOKUP 

 

หน้าที ่ ค้นหารายการค่าในเวคเตอร์ 
รูปแบบ LOOKUP (search_criteria, search_vector, result_vector) 
search_criteria ค่าท่ีต้องการค้นหาใน search_vector โดยเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ 

ชื่อ หรือการอ้างอิงไปยังค่า 
Search_vector ข้อมูลที่ต้องค้นหาโดยมีช่วงแถว 1 แถวหรือคอลัมน์ 1 คอลัมน์ของข้อความ

ตัวเลขหรือค่าตรรกะ 
result_vector รายการที่ต้องการจับคู่จากรายการที่ค้นหาช่วงที่มีเพียงแถว 1 แถวหรือคอลัมน์ 

1 คอลัมน์ และมีขนาดเดียวกับ search_vector 
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ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 
 

  

ก่อน หลงั 
 
 
ฟังก์ชัน HLOOKUP 

ฟังก์ชัน HLOOKUP ใช้ในการค้นหาค่า โดยดูจากแถวบนของตารางที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 
 

หน้าที ่ ค้นหาค่าในแถวบนของตารางและส่งกลับค่าตามที่ก าหนดไว้ 
รูปแบบ HLOOKUP (search_criteria, array, Index, sorted) 
Search_criteria ค่าท่ีต้องการค้นหา 
array ตารางที่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา 
Index หมายเลขแถวที่ต้องการให้ส่งค่ากลับ ที่มีข้อมูลตรงกับ lookup_value 
sorted ค่าตรรกะที่ต้องการให้ HLOOKUP หาค่าที่ตรงกันอย่างแท้จริง โดยถ้าเป็น 

TRUE หรือละไว้ จะส่งกลับค่าที่ตรงกันหรือถ้าไม่พบค่าที่ตรงกันจริงๆ จะส่งกลับ
ค่าที่น้อยกว่าค่าที่ HLOOKUP ค้นหาเจอไปก่อนหน้านี้ ถ้าเป็น FALSE เมื่อเจอ
ค่าท่ีตรงกันจริงๆ จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์ 
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ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 

 

  
ก่อน   หลงั 

 
 

จากตัวอย่าง เป็นการค านวณค่าคอมมิชชันโดยคิดเปอร์เซ็นต์จากเป้าการขายที่ท าได้ จะสังเกตเห็นว่าใน
เซลล์ D11 ค่าที่ได้ถูกคืนค่าเป็น #N/A เพราะว่า HLOOKUP ไม่สามารถหาเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขที่น้อยกว่า 
50,000 ได ้
 
ฟังก์ชัน VLOOKUP 

ฟังก์ชัน VLOOKUP จะใช้งานตรงกันข้ามกับ HLOOKUP โดยจะใช้ในการค้นหาค่าโดยดูจากคอลัมน์แรก
ของตารางที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 
 

หน้าที ่ ค่าในคอลัมน์แรกของตารางและส่งกลับค่าตามที่ก าหนดไว้ 
รูปแบบ VLOOKUP (search criterion, array, Index, sort order) 
search criterion ค่าท่ีต้องการค้นหา 
array ตารางที่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา 
Index หมายเลขคอลัมน์ที่ต้องการให้ส่งค่ากลับ ที่มีข้อมูลตรงกับsearch criterion 
sort order ค่าตรรกะที่ต้องการให้ VLOOKUP หาค่าที่ตรงกันอย่างแท้จริง โดย ถ้าเป็น 

TRUE หรือละไว้ จะส่งกลับค่าที่ตรงกันหรือถ้าไม่พบค่าที่ตรงกันจริงๆ จะ
ส่งกลับค่าที่น้อยกว่าค่าที่ VLOOKUP ค้นหาเจอไปก่อนหน้านี้ ถ้าเป็น FALSE 
เมื่อเจอค่าที่ตรงกันจริงๆ จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด 

 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์ 
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ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 

 

  
ก่อน   หลงั 

 
 
 
 
 
      
 

ผลลพัธ์ 
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ในการสร้างตารางข้อมูลต่าง ๆ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับข้อความถือเป็นฟังก์ชันอีกกลุ่มหนึ่งที่จ าเป็นต้องใช้ควบคู่
ไปกับฟังก์ชันอื่น ๆ ด้วย  

 
ฟังก์ชัน LOWER  

ฟังก์ชัน LOWER ใช้ในการแปลงข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแค่บางตัวอักษรหรือทั้งข้อความ
ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด 
 

หน้าที ่ แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก 
รูปแบบ LOWER(text) 
text ข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเป็นตัวอักษรเท่านั้น 

 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 

 

  

ก่อน   หลงั 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์ 
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ฟังก์ชัน UPPER 

ฟังก์ชัน UPPER จะตรงกันข้ามกับฟังก์ชัน LOWER โดยฟังก์ชัน UPPER จะแปลงข้อความทั้งหมดให้เป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่ 
 

หน้าที ่ แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
รูปแบบ UPPER(text) 
text ข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นตัวอักษรเท่านั้น 

 
 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน     
 

  
ก่อน   หลงั 

 
 
ฟังก์ชัน PROPER 

ฟังก์ชัน PROPER เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรแรกในแต่ละค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะมี
ประโยชน์ ท าให้เราไม่ต้องเข้าไปพิมพ์แก้ไขข้อความด้วยตัวเอง 
  

หน้าที ่ เปลี่ยนตัวอักษรแรกในแต่ละค าในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ ่
รูปแบบ PROPER(text) 
text ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 

 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 
 

  

ก่อน   หลงั 
 

ผลลพัธ์ 

ผลลพัธ์ 
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ฟังก์ชัน TRIM 
ฟังก์ชัน TRIM จะช่วยในการตัดช่องว่างที่เกินมาในข้อความออก เช่น การใส่เว้นวรรคเกิน 1 ช่อง เป็นต้น 

ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อาจจะเกดิจากการพิมพ์ผิด หรือข้อมูลถูกน าเข้ามาจากโปรแกรมอ่ืน 
 

หน้าที ่ เอาช่องว่างออกจากข้อความ 
รูปแบบ TRIM(text) 
text ข้อความที่ต้องการเอาช่องว่างออก ซึ่งไม่รวมถึงการเคาะเว้นวรรคปกติ 

 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 

 

  

ก่อน   หลงั 
 
 
ฟังก์ชัน CONCATENATE 
 นอกจากเราจะสามารถใช้เครื่องหมาย & ในสูตรเพ่ือการรวมข้อความได้แล้ว เรายังสามารถใช้ฟังก์ชัน 
CONCATENATE ในการรวมข้อความต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อีกด้วย  หรือเราอาจจะใช้ทั้งเครื่องหมาย & และ
ฟังก์ชัน CONCATENATE ร่วมกันได้อีกเช่นเดียวกัน 
 

หน้าที ่ รวมหลายข้อความเป็นข้อความเดียว 
รูปแบบ CONCATENATE (text1, text2,…) 
text1 ข้อความแรกท่ีต้องการรวม 
text2,… ข้อความที่ 2 ถึงข้อความที่ 30 ตามล าดับที่ต้องการรวม 

 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 

 

  
ก่อน   หลงั 

ผลลพัธ์ 

ผลลพัธ์ 
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ฟังก์ชัน LEFT, MID, RIGHT 
ฟังก์ชัน LEFT, MID, RIGHT ทั้ง 3 ค าสั่งนี้ ใช้ส าหรับการดึงข้อมูลบางส่วนจากเซลล์ที่ก าหนดมาแสดงใน

เซลล์ที่เราต้องการ เป็นการแนะน าทั้ง 3 ฟังก์ชั่นที่ใกล้เคียงและมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นถึงความ
แตกต่างที่ชัดเจนในแต่ละฟังก์ชั่น 

 
หน้าที ่ ดึงตัวอักษรเริ่มจากทางซ้ายมือ 
รูปแบบ LEFT(text, num_chars) 
text เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล 
num_chars จ านวนตัวอักษรที่ต้องการดึงโดยเริ่มต้นนับจากตัวอักษรทางซ้ายมือ 
 
หน้าที ่ ดึงตัวอักษรจากต าแหน่งเริ่มต้นที่ก าหนดไปตามจ านวนตัวอักษรที่ต้องการ 
รูปแบบ MID(text, start_num, num_chars) 
text เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล 
start_num ต าแหน่งของตัวอักษรแรกท่ีต้องการดึงมาแสดง 
num_chars จ านวนตัวอักษรที่ต้องการดึงมาแสดง 
 
หน้าที ่ ดึงตัวอักษรเริ่มจากทางขวามือ 
รูปแบบ RIGHT(text, num_chars) 
text เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล 
num_chars จ านวนตัวอักษรที่ต้องการดึงโดยเริ่มต้นนับจากตัวอักษรทางซ้ายมือ 

 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 
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 ในการใช้สูตรต่าง ๆ เมื่อปฎิบัติงานจริง เรามักจะเจอโจทย์ที่ต้องใช้เงื่อนไขในการค านวณตามแต่ละ
ประเภทหรือลักษณะงานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์จึงจ าเป็น
อย่างมาก เพราะจะท าให้เราสามารถแก้ปัญหาในการสร้างสูตรที่มีความซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขหลาย ๆ เงื่อนไขได้
เช่น การค านวณค่าคอมมิชชันที่ให้เปอร์เซ็นต์ตามยอดขายที่ท าได้ตามยอดขายหรือการท าตารางการวิเคราะห์อายุ
ลูกหนี้ เป็นต้น 
 ในกลุ่มนี้จะมีฟังก์ชันน้อยกว่าฟังก์ชันประเภทอ่ืน ๆ แต่ก็มีความจ าเป็นในการใช้งานค่อนข้างมาก และผู้ที่
จะศึกษาการใช้งานฟังก์ชันก็จ าเป็นต้องทราบถึงหลักเกณฑ์การใช้งานอย่างแท้จริง จึงจะสามารถท าให้การน าไป
ประยุกต์ใช้สะดวกและง่ายยิ่งข้ึน 
 
ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์ 

ชือ่ฟังก์ชนั หนา้ทีข่องฟังก์ชนั 
IF ค านวณค่าเม่ือถูกทดสอบตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

AND ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็น TRUE ทั้งหมด 
OR ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดเป็น TRUE 

และส่งกลับค่า FALSE ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดเป็น FALSE 
FALSE ส่งกลับค่าตรรกะเป็น FALSE 
TRUE ส่งกลับค่าตรรกะเป็น TRUE 
NOT กลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์ 

 
ฟังก์ชัน IF  

ฟังก์ชัน IF เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผู้ใช้ Excel นิยมกันมาก เนื่องจากสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลาย เพราะบางครั้งในการค านวณหนึ่งๆ อาจจะต้องใช้การตรวจสอบว่าตรงกับเงื่อนไขที่เราจะให้สูตร
ค านวณให้หรือไม ่
 

หน้าที ่ ค านวณค่าเม่ือถูกทดสอบเงื่อนไขท่ีก าหนด 
รูปแบบ IF (Test; Then_value; Otherwise_value) 
Test ข้อมูลที่ใช้ทดสอบเงื่อนไข 
Then_value การค านวณหรือค่า เมื่อทดสอบตามเงื่อนไขแล้วว่าเป็นจริง 
Otherwise_value การค านวณหรือค่า เมื่อทดสอบตามเงื่อนไขแล้วว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 
 

  
ก่อน หลงั 

 
 
 เราสามารถใช้ฟังก์ชัน IF ทดสอบมากกว่า 1 เงื่อนไขได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 7 เงื่อนไข เช่น ใช้ฟังก์ชัน IF 
ค านวณเกรดของนักเรียน ดังนี้ 
 =IF(คะแนน>=80;”A’;IF(คะแนน>=70;”B”;IF(คะแนน>=60;”C”;IF(คะแนน>=50;”D”;”F”)))) จาก
ตัวอย่างนี้ IF จะตรวจสอบเงื่อนไขเป็นขั้นๆ จนถึงสุดท้ายเมื่อตรวจสอบไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลยก็จะแทนค่าตามที่
ก าหนดไว้ 
 
ฟังก์ชัน AND  

ฟังก์ชัน AND จะใช้ในการตรวจสอบค่าในอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดว่าเป็นจริงหรือเท็จถึงแม้จะมีเพียง
อาร์กิวเมนต์เดียวที่เป็นเท็จ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าเป็น FALSE ทันทีซึ่งเรามักจะใช้ฟังก์ชัน AND ร่วมกับฟังก์ชัน IF 
ในการค านวณตามเงื่อนไขต่าง ๆ 
  

หน้าที ่ ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็น TRUE ทั้งหมด 
รูปแบบ AND(Logical value1; Logical value2; …) 
Logical value1 เงื่อนไขที่ 1 ซึ่งเป็นทั้งค่า TRUE และ FALSE 
Logical value2 เงื่อนไขที่ 2 จนถึง 30 ซึ่งเป็นทั้งค่า TRUE และ FALSE 

  
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 
 

  
ก่อน หลงั 

ผลลพัธ์ 

ผลลพัธ์ 
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จากตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่างบประมาณไม่เกิน 5,000 อยูในระดับปกติ ดังนั้นเมื่อก าหนดสูตรดังนี้ 
ถึงแม้ผลลัพธ์ตามตัวอย่างจะเกินงบประมาณ แต่ก็ยังอยู่ในระดับปกติ แต่ถ้าค่าใช้จ่ายจริงเกินว่า 5 ,000 บาท 
ผลลัพธ์จะแสดงค่า “ผิดพลาด”  

 
ฟังก์ชัน OR 

ฟังก์ชัน OR จะท างานคล้าย ๆ กันกับฟังก์ชัน AND และจะต่างกันตรงที่อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน OR ไม่
จ าเป็นต้องเป็นค่า TRUE ทั้งหมด โดยผลลัพธ์จะคืนค่าเป็น TRUE แต่ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น FALSE จะได้
ผลลัพธ์เป็น FALSE 

 
หน้าที ่ ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดเป็น TRUE และส่งกลับค่า FALSE ถ้า

อาร์กิวเมนต์ใดเป็น FALSE 
รูปแบบ OR(Logical value1; Logical value2; …) 
Logical value1 เงื่อนไขที่ 1 ซึ่งเป็นทั้งค่า TRUE และ FALSE 
Logical value2 เงื่อนไขที่ 2 จนถึง 30 ซึ่งเป็นทั้งค่า TRUE และ FALSE 

 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 
 

  
ก่อน หลงั 

 
จากตัวอย่างสมมุติว่า ถ้าสามารถท าก าไรได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ถ้าต่ ากว่า

เป้าหมายจะถือว่าท าได้ต่ ากว่าเป้าซึ่งเมื่อสังเกตุจากตัวอย่างจะเห็นว่าถึงแม้ค่าตรรกะแรกจะเป็น FALSE แต่ค่า
ตรรกะที่สองมีค่าเป็น TRUE ก็จะส่งกลับค่าผลลัพธ์ที่มีค่าเป็น TRUE 
 

ฟังก์ชัน FALSE 
ฟังก์ชัน FALSE จะใช้เมื่อต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในสูตรให้เป็นค่า FALSE (ไม่ใช่ลักษณะของข้อความ) ซึ่ง

จะใช้งานเช่นเดียวกับฟังก์ชัน TRUE 
 

หน้าที ่ ส่งกลับค่าตรรกะเป็น FALSE 
รูปแบบ FALSE() 

 

ผลลพัธ์ 
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ฟังก์ชัน TRUE  
ฟังก์ชัน TRUE จะใช้เมื่อต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในสูตรให้เป็นค่า TRUE (ไม่ใช่ลักษณะของข้อความ) 

 
หน้าที ่ ส่งกลับค่าตรรกะเป็น TRUE 
รูปแบบ TRUE() 

 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 

  
ก่อน หลงั 

    
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการท างานของทั้งสองฟังก์ชันคือ FALSE และ TRUE ซึ่งฟังก์ชันทั้งสองนี้ใช้

เพ่ือแสดงผลลัพธ์ว่าเป็นจริงหรือเท็จ โดยที่ไม่ต้องใส่ให้อยู่ในรูปของข้อความ (การใส่ข้อความในเครื่องหมาย
อัญประกาศ (“ ”) ) 
 
ฟังก์ชัน NOT  

ฟังก์ชัน NOT ใช้ในการกลับค่าผลลัพธ์ของค่าตรรกะ ซึ่งถ้าค่าตรรกะเป็น FALSE (เท็จ) NOT ส่งกลับค่า
เป็น TRUE แต่ถ้าค่าตรรกะเป็น TRUE (จริง) NOT ส่งกลับค่าเป็น FALSE 
 

หน้าที ่ กลับผลลัพธ์ค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์ให้เป็นค่าท่ีตรงกันข้าม 
รูปแบบ NOT(Logical value) 
Logical value ค่าหรือนิพจน์ที่สามารถหาเป็น TRUE หรือ FALSE ได ้

 
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน 

  
ก่อน หลงั 

 
จากตัวอย่างจะสังเกตเห็นว่า ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกคืนค่าตรรกะให้เป็นค่าที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง 

ผลลพัธ์ 

ผลลพัธ์ 
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 หลังจากที่เราได้ศึกษาหลักการใช้สูตรและฟังก์ชันมาแล้วในบทก่อน ๆ เราจะได้น าเนื้อหาที่กล่าวมา
ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานเพ่ือให้ผู้อบรมได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งแต่ละตัวอย่างสามารถน ามาประยุกต์ใช้
งานได้จริง และเป็นตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย 
 
ตัวอย่างสร้างใบส่ังซ้ือสินค้า  

เราสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าจากโปรแกรม Excel ได้ด้วยการออกแบบใบสั่งซื้อสินค้าขึ้นมาเองตาม
ความเหมาะสมของกิจการหรือผู้ที่จะน าไปใช้ ซึ่งตัวอย่างการสร้างใบสั่งซื้อสินค้านี้ จะใช้วิธีการดึงข้อมูลจากตาราง
รายละเอียดสินค้าขึ้นมาใช้ในใบสั่งซื้อสินค้าโดยคีย์ตามรหัสที่ตั้งไว้ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์
ข้อความต่าง ๆ เช่น ชื่อที่อยู่ หรือชื่อสินค้าได้มาก เพราะบางครั้งที่เราสั่งซื้อของมักจะต้องพิมพ์ชื่อบริษัท หรือชื่อ
ของสินค้าที่ซ้ ากันหลาย ๆ ใบ 
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เราสามารถสร้างแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองโดยเริ่มตามขั้นตอนดังนี้ 
1. สร้างตารางข้อมูลตารางรายละเอียดบริษัทในชีตและตั้งชื่อชีตว่า Supplier ซึ่งตารางนี้จะใช้อ้างอิงใน

ตอนที่สร้างชีตแบบฟอร์มใบสั่งซื้อด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP โดยในตารางรายละเอียดบริษัทควรจะมี
ข้อมูลครบถ้วนและให้จัดเรียงข้อมูลตามรหัสบริษัทให้เรียบร้อย 

2. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว สามารถท า Filter เพ่ือช่วยให้หาข้อมูลตามกลุ่มได้ง่ายขึ้น โดยเลือกแท็บ 
DataRibbon Sort & Filter ไอคอน Filter ข้อในส่วนคอลัมน์จะมีลูกศรให้สามารถเลือก
ข้อมูลได้ ดังรูป 
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3. เตรียมสร้างแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมใช้กรอกข้อมูลและสูตรฟังก์ชันต่าง ๆ 
ลงไป 
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4. คีย์เลขที่เอกสารและรหัสบริษัท หลังจากนั้นให้ใส่สูตรค านวณเพ่ือให้แสดงชื่อและที่อยู่บริษัท โดย
อ้างอิงรหัสบริษัทที่คีย์ไว้ด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP ส่วนที่ใช้ฟังก์ชัน IF ที่ซ้อนอยู่ในสูตรเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้สูตรแสดงค่าความผิดพลาดขนาดที่เป็นแบบฟอร์มเปล่าที่ยังไม่คีย์ข้อมูลลงไป   ทดลองใส่รหัส
บริษัท และใส่ฟังก์ชันแสดงวันที่ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 

 
5. คีย์รายละเอียดสินค้า จ านวน และราคา (หากเป็นสินค้าที่ท าการสั่งซื้อบ่อยๆ ควรท าตารางข้อมูลไว้

ต่างหาก เพ่ือจะได้ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ช่วยในการเรียกข้อมูลขึ้นมา) 

 
 

=IF($B$9="";"";VLOOKUP($B$9;$supplier.A4:F26;5;FALSE())) 

 

=IF($B$9="";"";VLOOKUP($B$9;$supplier.A4:F26;4;FALSE())) 

 

=IF($B$9="";"";VLOOKUP($B$9;$supplier.A4:F26;2;FALSE())) 

 

ใส่รหัสบริษัท 

 

=TODAY() 

 

กรอกรายละเอียดสินค้า จ านวน และราคา 
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6. สร้างสูตรค านวณเพ่ือให้แสดงราคาสินค้า และราคารวม 

 
 
 
7. ใช้ VLOOKUP ดูส่วนลดของแต่ละบริษัท และสร้างสูตรค านวณส่วนลด 

 
 
 
 

=SUM(F17:F26) 
 

=D17*E17 

 

=IF($B$9="";"";VLOOKUP($B$9;$supplier.A4:F26;6;FALSE())*F27) 
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8. สร้างสูตรในการค านวณภาษี และค านวณราคารวมทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=(F27-F28)*0.07 

 

=(F27-F28)+F29 
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9. เราสามารถน าแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าที่สร้างขึ้นมานี้ใช้พิมพ์ใบสั่งซื้อของกับบริษัทอ่ืน ๆ อีกได้ 
เพียงแค่เปลี่ยนรหัสบริษัท และถ้ามีบริษัท ใหม่เพ่ิมขึ้นก็ใช้วิธีการเพ่ิมข้อมูลเข้าไปในตาราง
รายละเอียดต่าง ๆ ได้เลย แล้วพิมพ์แบบฟอร์มตามปกติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆโดย

สูตรจะค านวณให้อัตโนมัติตามที่สร้างไว้ 
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10. ใช้ฟังก์ชัน BATHTEXT เพ่ือแปลงราคารวมที่เป็นตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือ โดยก าหนดว่าถ้าราคารวม
เป็นช่องว่าก็ไม่ให้แสดงข้อความใด ๆ 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

=IF(F30="","","("&BAHTTEXT(F30)&")"
) 


