
 

 

ใบความรู้   หน่วยการเรียนที่ 4.4 
รหัสวชิา 2001- 0001 วชิาคอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ ระดับ ปวช. 2  จ านวน 2 หน่วยกติ 
ช่ือหน่วย      ฟังกช์ัน่และการค านวณ จ านวน         3            ช่ัวโมง  

ช่ือเร่ือง              ฟังกช์ัน่และการค านวณ จ านวน         1            สัปดาห์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  สามารถบอกประเภทของฟังกช์ัน่ได ้
2. สามารถบอกประเภทของอาร์กิวเมนตไ์ด ้
3. สามารถอธิบายการท างานของฟังกช์ัน่  IF ตรวจสอบเง่ือนไขการท างานได ้
4. สามารถใชง้านฟังกช์ัน่จดัการขอ้ความได ้
5. สามารถใชง้านฟังกช์ัน่เก่ียวกบัวนัท่ีและ เวลาได ้
6. สามารถอธิบายการท างานของฟังกช์ัน่   คน้หาและอา้งอิง VLOOKUP ได ้
 

เนือ้หาสาระ 
ฟังก์ช่ันและหารค านวณ 
 ฟังกช์ัน่ (Function) คือสูตรการค านวณท่ีเขียนข้ึนล่วงหนา้ มีลกัษณะเหมือนค าสัง่ค  านวณส าเร็จรูป
เพ่ือใหท้ างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพียงใส่ค่าฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งการลงไฟหรือเรียกว่าอาร์กิวเมนต ์(Argument) 
จากนั้นฟังกช์ัน่กจ็ะคืนค่าผลลพัธก์ลบัมาให ้ฟังกช์ัน่ต่างๆท่ีมีใน Excel จะถกูออกแบบการค านวณไดต้ั้งค่า
ง่ายๆไปจนถึงการค านวณขั้นสูงท่ีซบัซอ้น ซ่ึงมีฟังกช์ัน่ต่างๆใหเ้ลือกมากมาย ทั้งคณิตศาสตร์ การเงิน
วิศวกรรม สถิติ ขอ้มลู ฯลฯ  
รู้จกัฟังกช์ัน่ 
 ฟังกช์ัน่ (Function) แต่ละฟังกช์ัน่จะมีรูปแบบหรือโครงสร้างการใชท่ี้มีลกัษณะคลา้ยคลึกกนัดงัน้ี 
 
- ช่ือฟังกช์ัน่ เป็นส่วนท่ีบอกหนา้ท่ีและวิธีการค านวณ เช่น ฟังกช์ัน่ SUM, AVERACE ท าหนา้ท่ีหา

ค่าเฉล่ีย, ฟังกช์ัน่ COUNT ท าหนา้ท่ีนบัจ านวน เป็นตน้ 

- วงเลบ็ () ในทุกฟังกช์ัน่ตอ้งมีวงเลบ็ต่อทา้ย เช่น SUM(), AVERAGE(), SQRT() 

- อากิวเมนต ์(Argument) คือส่วนของขอ้มลูท่ีฟังกช์ัน่จะน าไปใชป้ระมาลผล ซ่ึงอาจจะเป็นเซล

อา้งอิง ตวัเลช ขอ้ความ หรือตรรกะ เช่น จริงหรือเท็จ อาร์เรย ์ค่าความผดิพลาด สูตรหรือฟังกช์ัน่อ่ืน 

ซ่ึงแต่ละฟังกช์ัน่จะตอ้งการอาร์กิวเมนตท่ี์แตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของฟังกช์ัน่และ

จ านวนขอ้มลูท่ีจะใช ้บางฟังกช์ัน่อาจตอ้งการอาร์กิวเมนตม์ากกว่า 1 ตวั เช่น SUM(A1:A30) หรือ 

SUMIF(A2:10,”>220”,B2:B10) เป็นตน้ 



ข้อก าหนดการเขียนฟังก์ช่ัน 
- ข้ึนตน้ดว้ยเคร่ืองหมาย = (เท่ากบัเสมอ) ตามช่ือฟังกช์ัน่ซ่ึงสามารถพิมพด์ว้ยตวัอกัษรแบบพิมพเ์ลก็

หรือพิมพใ์หญ่ก็ไดเ้ช่น =SUM, sum คือค่าเดียวกนั 

- การเขียนฟังกช์ัน่ตอ้งไม่มียอ่หนา้หรือเวน้วรรค โดยตอ้งพิมพศุ์ตรต่อไปจนจบ 

- อาร์กิวเมนตท์ั้งหมดจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมาย () (วงเลบ็) โดยพิมพต่์อจากช่ือฟังกช์ัน่ 

อาร์กิวเมนตแ์ต่ละตวัจะคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , (comma) หากใชฟั้งกช์ัน่ซอ้นกนัหลายๆตวัตอ้งใส่

วงเลบ็ปิดใหค้รบกบัจ านวนฟังกช์ัน่ท่ีเปิดดว้ย เช่น =SUM(ROUND(A2:A10,2)) 

- บางฟังกช์ัน่อาจมีอาร์กิวเมนตห์ลายตวัหรือตวัเดียว เช่น LOWER(text) และ COUNIF(range, 

criteria) หรือไม่มีอาร์กิวเมนตเ์ลยก็ไดเ้ช่น  =TODAY() 

- ใส่เคร่ืองหมาย “ “ คร่อมอาร?กิวเมนตท่ี์เป็นขอ้ความเสมอ เช่น =TIMEVALUE(“10:20”) 

- หา้มใส่เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ท่ีใชก้  าหนดรูปแบบขอ้มลูประเภทตวัเลข เช่น $, & 

การใส่ฟังก์ช่ัน 
 การสร้างสูตรค านวณดว้ยฟังกช์ัน่ สามารถเลือกใชฟั้งกช์ัน่โดยพิมพช่ื์อฟังกช์ัน่ลงไปเอง หรือเลือก
ฟังกช์ัน่จากกลุ่มค าสัง่ Function Library (ฟังกช์ัน่ไลบรารี) โดยมีวิธีการดงัน้ี 
วธิีที่ 1 พิมพฟั์งกช์ัน่ลงในเซล 
 วิธีใชใ้นกรณีท่ีทราบช่ือฟังกช์ัน่และอาร์กิวเมนตอ์ยูแ่ลว้ โดยพิมพช่ื์อฟังกช์ัน่ลงไปโดยตรงบนแถบ
สูตรแลว้เลือกอาร์กิวเมนตท่ี์ใชส้ าหรับฟังกช์ัน่นั้นๆ ส าหรับอร์กิวเมนตท่ี์เป็นช่ือเซลจะพิมพล์ไงปเองหรือ
คลิกเมาส์เลือกก็ได ้และส าหรับฟังกช์ัน่ท่ีใชก้ลุ่มเซลช่วงหน่ึงเป็นอาร์กิวเมนตก์็อาจใชว้ิธีลากเมาส์เพ่ือใส่ช่ือ
กลุ่มเซลไดด้ว้ย 
วธิีที่ 2 เลือกฟังกช์ัน่จากไลบรารี 
 ใน Excel 2007 ไดร้วบรวมช่ือฟังกช์ัน่ไวใ้หคุ้ณเรียกใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกใน Ribbon ช่ือ Formulas 
(สูตร) โดยอยูใ่นกลุ่มช่ือ Function Library (ไลบรารีฟังกช์ัน่) และจะแยกฟังกช์ัน่ตามประเภทการใชง้าน 
วธิีที่ 3 เลือกฟังกช์ัน่จาก Name Box  
 ปกติ Name Box (กล่องช่ือ) จะเป็นเคร่ืองมือบอกต าแหน่งเซลช่ือเซล แต่ถา้คุณพิมพเ์คร่ืองหมาย = 
(เท่ากบั) ลงบนเซลหรือแถบสูตรแลว้ ท่ี Name Box จะแสดงรายช่ือฟังกช์ัน่ท่ีเคยเรียกใชง้านไปก่อน
หนา้ช้ึนมาใหเ้ลือก  
 
การใช้งานฟังก์ช่ันต่างๆ 
ฟังก์ช่ัน PV หาข้อมูลค่าเงนิปัจจุบันของการลงทุน 



 ฟังกช์ัน่ PV ใชส้ าหรับค านวณหาขอ้มลูค่าปัจจุบนั (present Value) ของเงินจ่ายช าระทุกงวด 
โดยรวมดอกเบ้ียเขา้ไปดว้ย เช่น การลงทุน (ฝากออมเป็นายเดือน) หรือ การขช าระเงินกู ้(ค่างวดเงินกู)้ 

ผลลพัธท่ี์ไดข้องฟังกช์ัน่ FV ใชส้ าหรับค านวณหายอดการช าระเงินส าหรับเงินกู ้หรือการผอ่นช าระ
ต่องวดจากการกูย้มิท่ีตอ้งทราบ เช่น เงินกูซ้ื้อบา้น หรือสินเช่ือบุคคล โดยค านวณจากการช าระเงินคงท่ีและ
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี จะใชว้ิธีการค านวณแบบลดตน้ลดดอกโอยอตัโนมติั (เงินกูห้รือธุรกิจบางประเภทอาจไม่
ใชว้ิธีน้ี เช่น การเช่าซ้ืออุปกรณือิเลก็ทรอนิกส์หรือรถยนต ์ซ่ึงอาจชิวิธีคิดค านวณแบบทบตน้ทบดอก) 
ฟังก์ช่ัน NPER หาจ านวนงวดในการผ่อนช าระเงนิลงทุนด้วย 
 ฟังกช์ัน่ NPER ใชส้ าหรับค านวณหาจ านวนงวดในการช าระเงินของการลงทุน โดยค านวณจากการ
ช าระเงินเป็นงวดท่ีมีนอกการช าระเงินคงท่ี และอตัาดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลาทั้งหมด 
ตวัอยา่ง คุณตอ้งการสะสมเงินใหไ้ด ้1000000 บาท เพื่อใชใ้นอนาคต ซ่ึงขณะน้ีมีเงินสะสมอย ่100000 บาท 
จึงน าเงินไปท่ีฝากธนาคารไวเ โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10% และตอ้งการฝากเพ่ิมอีกเดือนละ 25000 
บาทในทุกๆตน้เดือน อยากทราบว่าก่ีงวด (เดือน) ถึงจะมีเงินครบ 1000000 บาท 
ฟังก์ช่ัน DB หาค่าเส่ือมราคาแบบคงที ่
 ฟังกช่ี์น DB ใชส้ าหรับค านวณค่าเส่ือราคาโดยลดยอดดุลแบบคายตวัตลอดอายกุารใชง้าน เพื่อหารา
ของทรัพยสิ์นท่ีเส่ือมสภาพตามอายกุารใชง้าน 
ฟังก์ช่ัน IF ตรวจสอบเงื่อนไขการท างาน 
 ฟังกช์ัน่ IF จะใชส้ าหรับทดสอบเง่ือนไขและตดัสินใจในการท างาน ตามเง่ือนไขท่ีเราก  าหนดลงไป
ซ่ึงจะใชก้บัขอ้มลูท่ีมีทางเลือกในการตดัสิจใจหลายทาง โดยโปรแกรมจะน าเง่ือนไขไปทดสอบแลว้ส่งค่า
กลบัเป็นตรรกศาสตร์ว่าจริง (True) หรือเท็จ (False) แลว้ถา้จริงใหท้ าอะไรและถา้เท็จจะใชท้ าอะไร เช่น ถา้
ยอดสัง่ซ้ือเกิน 100000 คิดส่วนลดให ้15% แต่ถา้ยอดสัง่ซ้ือไม่ถึง 100000 ถือว่าเป็นเท็จ ใหแ้สดงขอ้ความว่า 
“ไม่มีส่วนลด” เป็นตน้  
การสร้างสูตร IF 
ใช ้AND, OR, NOT เปรียบเทียบมากกว่า 1 เง่ือนไข 
 ในกรณีท่ีเง่ือนไขท่ีใชเ้ปรียบเทียบมีมากกว่า 1 ค่า เช่น A1 มากกว่า 10 และ/หรือ นอ้ยกว่า 50 การ
เปรียบเทียบในลกัษณะน้ีตอ้งใชฟั้งกช์ัน่ AND และ OR เขา้มาช่วยตรวจสอบได ้ถา้ตอ้งการใหต้รวจสอบ
เง่ือนไขทั้งหมดว่าเป็นจริงทั้งคู่หรือไม่ก็ฟังกช์ัน่ AND หรือตอ้งการใหต้รวจสอบเง่ือนไขแบบเป็นจริงหรือ
เท็จก็ไดท้ั้งสองอยา่งก็ฟังกช์ัน่ OR หากตอ้งการตรวจสอบค่าท่ีไม่ตอ้งการอาจใช ้NOT มาช่วยในการ
เปรียบเทียบได ้โดยน าไปใชง้านร่วมกบัฟังกืชัน่อ่ืนๆ ดงัน้ี 
- Logical1, logical2, … คือเง่ือนไขท่ีจะใหท้ดสอบสามารถก าหนดไดถึ้ง 30 เง่ือนไข 



- AND ใชเ้ปรียบเทียบเง่ือนไข 2 ค่า ซ่ึงทั้งสองค่าตอ้งเป็นจริงทั้งคู่ เช่น AND(A1>10,B1=”sale”) จะ

หมายถึงค่าของ A1 ตอ้งมากกว่า 10 จริง และค่าของ B1 ตอ้งเป็นค าว่า Sale จริงเง่ือนไขน้ีจึงจะเป็น

จริง (True) ได ้หากค่าใดค่าหน่ึงไม่จริง เง่ือนไขน้ีจะเป็นเท็จ (Fale) 

- OR ใชเ้ปรียบเทียบเง่ือนไข 2 ค่าซ่ึงหากค่าหน่ึงเป็นจริงและค่าหน่ึงเป็นเท็จ หรือจริงทั้งคู่จะถือว่า

เง่ือนไขน้ีเป็นจริงได ้เช่น OR(A1<10,B1<10) หมายถึง ถา้ A1<10 ก็จริงหรือ B1 <10 ก็คือจริง 

- NOT ใชป้ฏิเสธเง่ือนไขท่ีใชเ้ปรียบเทียบ ถา้ Logical เป็น FALSE (เท็จ) NOT จะส่งกลบัค่าเป็น 

TRUE ถา้ Logical เป็น TRUE (จริง) NOT ส่งค่ากลบัเป็น FALSE เช่น IF(NOT(A1=10), “OK”, 

“CANCEL” หมายถึงค่าใน A1 ตอ้งไม่ใช่ 10 จึงจะไดค้  าว่า OK 

การใช้ IF ซ้อน IF 
 ฟังกช์ัน่ IF สามารถน ามาใชต้รวจสอบเง่ือนไขภายในสูตรเดียวกนัไดห้ลายชั้น ส าหหรับ Excel 
เวอร์ชัน่ 97, 2000, XP, 2003 จะซอ้นไดสู้งสุดไม่เกิน 7 ชั้น ส่วน Excel 2007 จะซอ้นกนัไดถึ้ง 67 ชั้น การใส่ 
IF แต่ละคร้ังจะตอ้งมีวงเลบ็เปิดเพ่ือใส่อาร์กิวเมนต ์และเม่ือจบสูตร หากใส่ IF ไปก่ีตวัก็ตอ้งใส่วงเลบ้ปิดให้
ครบเท่ากนัดว้ย โดยโปรแกรมจะไล่ตรวจสอบเง่ือนไขจากซา้ยไปขวา เมื่อพบเง่ือนไขแรกเป็นเท็จกจ็ะไล่ไป
ตรวจสอบเง่ือนไขถดัไปเร่ือยๆ เม่ือเจอเง่ือนไขเป็นจริง ก็จะท าตามค าสัง่หลงัเง่ือนไขนั้น แลว้จบการท างาน 
หากเง่ือนไขทั้งหมดเป็นเท็จก็จะท าค  าสัง่สุดทา้ย ดงัตวัอยา่งน้ี เราใช ้IF คิดค านวณส่วนลดราคาสินคา้ โดย
จะมีทั้ง 4 เง่ือนไข สูตรคือ =IF(D4=”A”,40%, IF(D4=”B”,50%, IF(D4=”C”,70%,0%))) เพื่อความสะดวก
ในการอา้งอิงคุณอาจตั้งช่ืออเซลของเกรดสินคา้ทั้งหมดไวใ้นช่ือ “เกรด” เมื่อคุณอา้งอิงในสูตรกจ็ะเป็น  =IF(
เกรด=”A”,40%, IF(เกรด=”B”,50%, IF(เกรด=”C”,70%,0%))) การใช ้IF หลายเง่ือนไข 
ฟังก์ช่ัน NOW แสดงวนัทีแ่ละเวลาผจัจุบันจากเคร่ือง 
 หากตอ้งการดึงวนัท่ีจากเคร่ืองมาแสดงในเซล ก็สามารถเรียกใชฟั้งกช์ัน่ =NOW() ได ้คุณก็จะได้
วนัท่ีและเวลาเต็มรูปแบบ แต่ถา้ตอ้งการเฉพาะวนัท่ีอยา่งดียวใหใ้ชฟ้งกช์ัน่ =TODAY() แทนได ้และวนัท่ีท่ี
ไดจ้ะอพัเดทใหอ้ตัโนมติัเม่ือเปิดไฟลข้ึ์นมาใชง้านทุกคร้ัง 
ฟังก์ช่ัน DAYS360 นับจ านวณวะนของวนัที่ 2 ค่า 
 ฟังกช์ัน่ DAYS360 ใชค้  านวณวนัตั้งแต่วนัแรกไปจนถึงวนัสุดท้ายท่ีตอ้งการนบั โดยโปรแกรมจะ
ให ้1 ปีมี 360 วนัโดยให ้1 เดือนมี 30 วนั เท่าๆกนัทุกเดือน โดยส่งกลบัค่าจ านวนวนัท่ีอยูร่ะหว่างวนัท่ีท่ีระบุ
ในอาร์กิวเมนต ์
ฟังก์ช่ัน SUMIF หาผลรวมตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 การหาผลรวมดว้ยฟังกช์ัน่ SUM ท่ีผา่นมานั้น จะน าค่าจากเซลท่ีระบุทั้งหมดมารวมกนั แต่บางคร้ัง
คุรอาจจะตอ้งการหาผลรวมเฉพาะตวัเลขใดเลขหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงสามารถใชฟั้งกช์ัน่ SUMIF มาใชเ้ป็น
ตวัก  าหนดเง่ือนไขได ้ดงัน้ี 



ฟังก์ช่ัน SUBTOTAL หาผลรวมจากรายการด้วยฟังก์ช่ันต่างๆ  
 ถา้คุณมีรายการขอ้มลูหรือฐานขอ้มลู ท่ีตอ้งการสรุปผลรวมและหาผลรวมยอ่ยในรายการ ซ่ึงการ
ค านวณอาจจะไม่เหมือนกนั เช่น หาผลรวมบา้ง หาค่าเฉล่ียบา้ง ตอ้งมีการปรับเปล่ียนฟังกช์ัน่ต่างๆไดถึ้ง 11 
ฟังกช์ัน่ดว้ยกนั ท ามหคุ้ณสามารถปรับเปล่ียนไดง่้ายโดยเพียงแค่เปล่ียนตวัเลขใชแ้ทนฟังกช์ัน่เท่านั้น ผลการ
ค านวณกจ็ะเปล่ียนไปอตัโนมติั  
ฟังก์ช่ัน ROUND ปัดเศษทศนิยมตามจ านวนที่ต้องการ 
 ผลจากการค านวณภายในเวิร์กชีตนั้นบางคร้ังอาจจะมีทศนิยมเกิดข้ึน อาจจะมีตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 30 
หลกั ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัตวัเลขและฟังกช์ัน่ท่ีใชด้ว้ย หากคุณตแ้งการก าหนดใหแ้สดงทศนิยมตามต าแหน่งท่ี
ตอ้งการก็ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่ส าหรับปัดเศษทศนิยมมีดงัน้ี 
- ฟังกช์ัน่ ROUND ปัดเศษทศนิยมไปหาค่าท่ีมกลเ้คียง เช่นมากกว่า 5 ปัดข้ึน และต ่ากว่า 5 ปัดลง 

- ฟังกช์ัน่ ROUNDUP ใหปั้ดเศษทศนิยมเท่านั้น  

- ฟังกช์ัน่ ROUNDDOWN ใหปั้ดเศษทศนิยมลง 

- ฟังกช์ัน่ EVEN ปัดเศษข้ึนเป็นเลขคู่ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด 

- ฟังกช์ัน่ ODD ปัดเศษเป็นเลขค่ีท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด 

ฟังก์ช่ันจดัการข้อความ 
 ฟังกช์ัน่ในกลุ่มน้ีใชส้ าหรับจดัการกบัขอ้มลูทั้งตวัเลขและตวัอกัษรในลกัษณะต่างๆ เช่น แปลง
ตวัเลขไดเ้ป็นขอ้ความ คน้หาและแทนท่ีขอ้ความ หรือเปรียบเทียบขอ้ความ เป็นตน้ ซ่ึง Excel มีฟังกช์ัน่
ส าหรับจดัการกบัขอ้ความมากกว่า 20 ฟังกช์ัน่เพ่ือการใชล้กัษณะต่างๆกนัดงัน้ี 
ฟังก์ช่ัน BAHTTEXT ใช้ส าหรับแปลงตวัเลขให้เป็นข้อความ 

ท่ีแสดงค่าเงินบาท เช่น ตวัเลข 15 แปลงเป็น “สิบหา้บาทถว้น”, 182.50 เป็น “หน่ึงร้อยแปดสิบสอง
บาทหา้สิบสตางค”์ เป็นตน้ 
ฟังก์ช่ัน LEFT, RIGHR และ MID ดึงข้อความบางส่วนมาใช้งาน 
 ฟังกช์ัน่ LEFT จะใชส้ าหรับดึงขอ้ความท่ีอยูท่างซา้ยของเซลท่ีระบุ มาแสดงตามจ านวนอกัขระหรือ
ตวัอกัษรท่ีคุณระบุลงไป เช่น =LEFT(A2,4) คือใหแ้สดงขอ้ความจากเซล A2 เฉพาะ 4 ตวัแรก ฟังกช์ัน่ 
RIGHT ก็จะท าแบบเดียวกนัแต่จะดึงขอ้ความทางขวาสุดของแสดงแทน เช่น =RIGHT(A2,4)  
 
 


