
สูตรการค านวณใน Excel 2003 

1 
 

 
 

 

1. ประเภทของสูตรค านวณ 
 สูตรค านวณแบบ Formula 
เป็นสตูรค านวณอยา่งง่ายไมซ่บัซ้อน โดยใช้เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น +(บวก) –(ลบ) *(คณู) /(หาร) 

และ ^ (ยกก าลงั) สตูรค านวณขึน้ต้นด้วยเคร่ืองหมาย = เสมอ ตามด้วยคา่ตวัแปร 2 หรือมากกว่าสองตวั ตวัแปร
แตล่ะตวัถกูคัน่ด้วยตวัด าเนินการ ซึ่งอาจจะเป็นคา่คงท่ี ข้อความ ต าแหน่ง เซล ช่ือเซล หรือฟังก์ชัน่ก็ได้ โดยใช้ตวั
ด าเนินการมาประมวลผลให้ได้ผลลพัธ์บนเซลท่ีเลือกไว้ 

 
ตัวอย่าง 
=5*10    หมายถึง น า 5 ไปคณุกบั 10 
=A2*B2  หมายถึง น าค่าตวัเลขท่ีเก็บในเซล A2 ไป
คณูกบัคา่ตวัเลขในเซล B2 

 
 
 สูตรค านวณแบบ Function 

 คือการสร้างสตูรค านวณด้วย Function (ฟังก์ชนั) ค านวณตา่ง ๆ ท่ีได้ออกแบบและตดิตัง้มาในโปรแกรม 
Excel เรียบร้อยแล้ว 
ตัวอย่าง 
=SUM(B2:B5) หมายถึง ให้หาผลรวมจากคา่ในเซล 
B1 จนถึง B5 
=AVERAGE(B2:B5) หมายถึง ให้หาค่าเฉล่ียตวัเลข
จากคา่ในเซล B2 ถึง B5  
 

2. องค์ประกอบภายในสูตรค านวณ 

 

o ตัวควบคุม-> เคร่ืองหมาย ( ) ใช้จดัล าดบั
ก่อนหลงัของการด าเนินการให้กบัสตูร 
o ตัวด าเนินการ -> เคร่ืองหมายทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการค านวณ เชน่ +(บวก) –
(ลบ) *(คณู) /(หาร) และ ^ (ยกก าลงั) 

o ฟังก์ชัน -> ฟังก์ชนัหรือสตูรส าเร็จในการค านวณ ซึง่มีทัง้ฟังก์ชนัพืน้ฐาน เชน่ SUM, AVERAGE, MIN, MAX 
หรือฟังก์ชนัขัน้สงู เชน่ DB, FV, PMT, NPER 
 

สูตรค านวณและฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 
 



สูตรการค านวณใน Excel 2003 

2 
 

3. ตัวด าเนินการในการค านวณ 
 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
เคร่ืองหมาย ความหมาย ตัวอย่าง 

% เปอร์เซ็นต์ 10% 
^ เลขชีก้ าลงั 5^2 (หรือ 5*5) 
* การคณู 2*3 
/ การหาร 6/3 
+ การบวก 3-2 
- การลบ 5-2 หรือ -1 

 

 ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ 
เคร่ืองหมาย ความหมาย ตัวอย่าง 

= เทา่กบั A1=B1 
> มากกวา่ A1>B1 
< น้อยกวา่ A1<B1< font> 

>= มากกวา่หรือเท่ากบั A1>=B1 
<= น้อยกวา่หรือเทา่กบั A1<=B1 
<> ไมเ่ทา่กบั A1<>B1 

 

 ตัวด าเนินการข้อความ 
เคร่ืองหมาย ความหมาย ตัวอย่าง 

& เช่ือมหรือน าค า 2 ค ามาตอ่กนัท าให้เกิดคา่
ข้อความตอ่เน่ืองท่ีเป็นคา่เดียว 

"Tele" & "phone" 
ผลลพัธ์เป็น Telephone 

 

 ตัวด าเนินการอ้างอิง 
เคร่ืองหมาย ความหมาย ตัวอย่าง 

:  (จดุคู)่ ตวัด าเนินการชว่ง โดยจะอ้างอิงเป็นชว่ง 
ระหวา่งจดุอ้างอิงท่ีหนึง่กบัจดุอ้างอิงท่ีสอง 

A1:A5 

, (จลุภาค) ตวัด าเนินการสว่นรวม ซึง่เป็นตวัรวมการอ้างอิง
หลาย ๆ ชดุเข้าด้วยกนัเป็นการอ้างอิงหนึง่ชดุ 

SUM(B1:B5,C1:C5) 

(ชอ่งวา่งเดียว) ตวัด าเนินการสว่นร่วม ซึง่เป็นตวัสร้างการ
อ้างอิงไปยงัเซลล์ท่ีมีอยูใ่นชว่งการอ้างอิงทัง้
สองชดุ 

SUM(B1:B5 A5:D7) 
ในตวัอยา่งนี ้B5, B6 และ B7 

อยูใ่นชว่งของทัง้สอง 
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4. การสร้างสูตรค านวณ 
สตูรค านวณใน Excel จะเร่ิมต้นด้วยเคร่ืองหมาย = เสมอ มีวิธีดงันี ้
1. คลิกท่ีเซลท่ีจะใสส่ตูร  
2. พิมพ์เคร่ืองหมาย = ตามด้วยสตูรค านวณ โดยพิมพ์ลงในเซลหรือแถบสตูรก็ได้ เชน่ = B3*C3 
3. คลิกท่ีปุ่ ม        หรือกดปุ่ ม Enter ท่ีคีย์บอร์ด หากต้องการพิมพ์สตูรใหมใ่ห้คลิกปุ่ ม       Cancel หรือกดคีย์ 

Esc บนคีย์บอร์ด เพ่ือยกเลิกสตูร 

 
  
5. การเลือกเซลมาค านวณด้วยเมาส์ 
 นอกจากการพิมพ์ต าแหนง่เซลอ้างอิงแล้วเราสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกเซลเพื่อน ามาอ้างอิงในสตูรได้ ซึง่
แมน่ย าและรวดเร็วและป้องกนัความผิดพลาดได้มากกว่า ดงัตวัอยา่ง 

 



สูตรการค านวณใน Excel 2003 

4 
 

6. การคัดลอกสูตรค านวณ 
 การคัดลอกสูตรด้วยเมาส์ 

 เหมาะกบัการคดัลอกสตูรไปยงัเซลท่ีอยู่ตดิกนั 

 
 การพมิพ์สูตรและคัดลอกพร้อมกัน 
 เราสามารถสร้างสตูรค านวณและสัง่คดัลอกได้ภายในการท างานแคค่รัง้เดียวได้ดงันี ้

 
 การคัดลอกสูตรข้ามเวร์ิกชีต 
1. คลิกท่ีขวาเซลสตูรต้นฉบบัแล้วคลิกเลือก Copy 
2. คลิกเลือกท่ีเวิร์กชีตปลายทางอีกชีตหนึง่ 
3. เลือกท่ีพืน้ท่ีเซลท่ีจะวางสตูร 
4. คลิกขวาท่ีเซลนัน้แล้วเลือก Paste 
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7. การอ้างองิเซลที่ใช้ในสูตร 
 การอ้างองิเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference) 

 การอ้างอิงแบบสมัพทัธ์ คือ  การอ้างอิงไปท่ีเซลล์ใดหรือช่วงเซลล์ใดก็ตามเม่ือมีการเปล่ียนแปลง  เชน่  การ
ย้ายหรือคดัลอกสตูร  จะท าให้ต าแหนง่การอ้างอิงเปล่ียนแปลงไปตามความสมัพทัธ์ของการย้ายหรือคดัลอก 
ตวัอยา่งเชน่ 

 
 

 การอ้างองิเซลแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference) 
 การอ้างอิงแบบสมับรูณ์คือ  การล็อคต าแหนง่ของการอ้างอิงโดยใช้เคร่ืองหมายดอลลาร์ ($)  หรือท่ีเรียกกนั
โดยทัว่ไปวา่ สตริง  โดยใสเ่ข้าไปในต าแหนง่ของเซลล์ท่ีถกูอ้างอิง  ซึง่เม่ือมีการย้ายหรือคดัลอกสตูร  ต าแหนง่ท่ีถกู
อ้างอิงจะไมเ่ปล่ียนแปลง จากตารางเดมิจะแสดงให้เห็นผลลพัธ์จากการใช้การอ้างอิงแบบสมับรูณ์ดงันี ้

การอ้างช่ือเซล ความหมาย 
$C$3 เซล C3 อยา่งเฉพาะเจาะจง 
$A3 เซลในคอลมัน์ A อยา่งเฉพาะเจาะจง (แถวเปล่ียนแปลงได้) 
A$3 เซลในแถวท่ี 3 อยา่งเฉพาะเจาะจง (คอลมัน์เปล่ียนแปลงได้) 
$D$5:$D$12 กลุม่เซล D5 ถึง D12 อยา่งเฉพาะเจาะจง 
Sheet1!$D$1:$D$5 กลุม่เซล D1 ถึง D5 ในเวิร์กชีตช่ือ sheet1 อยา่งเฉพาะเจาะจง 
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8. วธีิการอ้างองิเซล 
 อ้างองิเซลที่อยู่ในเวร์ิคชีต(Sheet) เดียวกัน 

 

 

 เป็นการใช้ข้อมลูของเซลท่ีอยูใ่นเวิร์คชีตเดียวกนัในการค านวณ 
โดยสตูรท่ีสร้างขึน้จะประกอบด้วยต าแหนง่อ้างอิงของเซล  

 
 อ้างองิเซลที่อยู่ ต่างเวร์ิคชีตกัน 

 

     เราสามารถสร้างสูตรโดยใช้ข้อมูลจากเวิร์คชีตอ่ืนในการ
ค านวณ โดยสตูรท่ีสร้างขึน้จะประกอบด้วย ช่ือเวิร์คชีต แล้วตาม
ด้วยเคร่ืองหมาย ! และ ต าแหน่งอ้างอิงของเซล 

 
      การอ้างอิงเซลท่ีอยูต่า่งเวิร์คชีตกนั ให้คลิกเซลท่ีต้องการอ้างอิงได้เลย โปรแกรมจะลิงค์ให้อตัโนมตัิ ตัวอย่าง  
ต้องการหาผลรวมของเงินเดือนพนกังานทกุเดือนไว้ท่ีเวิร์คชีตช่ือ รวมเงินเดือน54 โดยท่ีจะมีการสรุปเงินเดือนใน
แตล่ะเดือนไว้คนละเวิร์คชีต ตัง้ช่ือเวิร์คชีตตามช่ือเดือน เชน่ เงนิเดือนมกราคม เงนิเดือนกุมภาพันธ์  
 

 

1. คลิกท่ีเซลในเวิ ร์คชีตท่ี
ต้องการค านวณเงินเดือน 
แ ล้ วพิ ม พ์สูต ร  ใน ท่ี นี คื้ อ 
=SUM( 
2. คลิกท่ีเวิร์คชีต เงินเดือน
มกราคมแล้วลากเมาส์คลุม
เซลท่ีต้องการน ามาค านวณ 
3. กด Enter จะได้ผลรวม
เงินเดือนของเดือนมกราคม 
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 อ้างองิเซลที่อยู่ ต่างไฟล์กัน 

 

    เม่ือใช้ข้อมูลในไฟล์อ่ืนในการสร้างสูตร สามารถท า
ได้ โดย จะมีช่ือไฟล์ท่ีถกูลิงค์อยู่ในเคร่ืองหมาย [ ] ตาม
ด้วยช่ือเวิร์คชีต และต าแหน่งอ้างอิงของเซลจะต้องใส่
เคร่ืองหมาย $ ซึง่เป็นการล๊อคเซลต าแหนง่เซล  

 

ต้องการหาผลรวมของเงินเดือนพนกังานทกุเดือนไว้ท่ีเวิร์คชีตช่ือไฟล์ช่ือ excel2.xls โดยมีเวิร์คชีตช่ือ รวม
เงนิเดือน54 โดยท่ีจะมีเวิร์คชีตการสรุปเงินเดือนไว้ในไฟล์ช่ือ ดงึข้อมลูข้ามไฟล์.xls ท่ีเวิร์คชีตช่ือ sheet1 จะมี
วิธีการอ้างอิงเซลข้ามไฟล์ดงันี ้ 

1. คลิกท่ีเซลในเวิร์คชีตท่ีต้องการค านวณเงินเดือน แล้วพิมพ์สตูร ในท่ีนีคื้อ =SUM( 
2. คลิกไฟล์ท่ีช่ือ ดงึข้อมลูข้ามไฟล์ ท่ีเปิดไว้แล้ว ท่ีเวิร์คชีตช่ือ sheet1 แล้วลากเมาส์คลมุเซลท่ี

ต้องการน ามาค านวณ 
3. กด Enter จะได้ผลรวมเงินเดือนของเดือนมกราคม ออกมาปรากฏอยูเ่ซลท่ีพิมพ์สตูรในไฟล์ 

excel2.xls ในเวิร์คชีต ช่ือ อ้างอิงเซลข้ามไฟล์ 
 

 
 

 อ้างองิโดยใช้ชื่อกลุ่มเซล 

 
    เราสามารถตัง้ช่ือให้กบักลุม่ของเซล เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในสตูรได้ ซึง่จะท า
ให้สะดวกตอ่การใช้งานยิ่งขึน้ โดยสตูรท่ีสร้างขึน้จะประกอบด้วยช่ือกลุม่เซล 
โดยลากเมาส์คลมุท่ีกลุม่เซลท่ีต้องการแล้วคลิกท่ีเมน ูInsert > Name>Define 
ป้อนช่ือท่ีต้องการ กด OK และเรียกใช้โดย 
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ตัวอย่าง ต้องการสร้างสตูรค านวณผลรวมเงินเดือนของพนกังานทกุคน สามารถก าหนดกลุม่เซลท่ีแสดงเงินเดือน
ของพนกังาน เพ่ือน าช่ือมาอ้างอิงตอนสร้างสตูรโดยใช้ฟังก์ชนั SUM ได้ดงันี ้

1. ลากเมาส์คลมุกลุม่เซลท่ีแสดงเงินเดือนของพนกังานแตล่ะคนในท่ีนีคื้อ B2 ถึง B9 แล้วคลิกท่ีเมน ู    Insert 
> Name > Define  

2. จะได้กลอ่ง Define Name เพ่ือให้พิมพ์ช่ือเซลท่ีต้องการในท่ีนีพ้ิมพ์ช่ือเชลล์คือ salary แล้วกด OK 

3. พิมพ์สตูรลงชอ่งเซลท่ีต้องการในท่ีนีคื้อ เซล B10 พิมพ์สตูร =SUM( แล้วคลิกท่ีInsert>Name>Paste เพ่ือ
เลือกท่ีเซลท่ีก าหนดไว้ก่อนหน้า 

4. คลิกท่ีช่ือเซล salary แล้วกดปุ่ ม OK ช่ือเซลจะปรากฏในสตูร =SUM(salary) แล้วกดปุ่ ม Enter จะได้
ผลลพัธ์ออกมา 

 
 

9. การสร้างสูตรค านวณ 
 การพิมพ์สตูรด้วยตวัเอง 
1. คลิกเมาส์ลงในเซลท่ีจะให้แสดงผลลพัธ์ 
2. จากนัน้คลิกท่ีแถบสตูร  พิมพ์สตูรตามตวัอยา่งคือ =B2-(C2+D2+E2) 
3. เสร็จแล้วกดปุ่ ม Enter จะได้ผลลพัธ์ออกมา 

 



สูตรการค านวณใน Excel 2003 

9 
 

 
 

10. สูตรแบบอาร์เรย์ 
 หลกัการ คือ สร้างสตูรเพียงสตูรเดียวในเซลท่ีต้องการหาผลลพัธ์ จากนัน้โปรแกรมจะค านวณออกมาแสดง
เฉพาะเซลท่ีเลือกไว้เทา่นัน้ 
 กฎการใช้สตูรอาร์เรย์ 

- ต้องกดคีย์ Ctrl+Shift+Enter เพ่ือน าสตูรลงไปในเซลท่ีเลือกเสมอ 
- ต้องเลือกชว่งของเซลเพื่อท่ีจะใช้แสดงผลลพัธ์ไว้ก่อนท่ีจะสร้างสตูร 
- เราไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเนือ้หาหรือในเซลผลลพัธ์ของสตูรอาร์เรย์ได้ยกเว้นน าสตูรขึน้มา

แก้ไขแล้วกดคีย์ Ctrl+Shift+Enter น าสตูรกลบัลงไปใหม่อีกครัง้ 
- การย้ายหรือลบสตูรอาร์เรย์ ต้องย้ายและลงทีเดียวทัง้หมด ไมส่ามารถย้ายหรือลบสตูรบางสว่นได้ 
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 การสร้างสูตรอาร์เรย์แบบเซลเดียว 
1. คลิกท่ีเซลท่ีจะให้แสดงผลลพัธ์ 
2. พิมพ์สตูรท่ีบริเวณแถบสตูร คือ =SUM(C2:C7*D2:D9) 
3. กดปุ่ ม Ctrl+Shift+Enter พร้อมกนัทกุครัง้เม่ือพิมพ์สตูรจบโปรแกรมจะสร้าง {} ครอบสตูรให้อตัโนมตัิ 
4. ผลลพัธ์จะได้แสดงขึน้มาตามต้องการ 
 

 
 
 

 การสร้างสูตรอาร์เรย์แบบหลายเซล 
1. แดรกเมาส์คลมุเซลท่ีจะให้แสดงผลลพัธ์ในท่ีนีคื้อ E2:E8 
2. พิมพ์สตูรท่ีบริเวณแถบสตูร คือ =C2:C7*D2:D7 
3. กดปุ่ ม Ctrl+Shift+Enter พร้อมกนัเม่ือพิมพ์สตูรจบโปรแกรมจะสร้าง {} ครอบสตูรให้อตัโนมตัิ 
4. ผลลพัธ์จะได้แสดงขึน้มาตามต้องการ 
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 การแก้ไขสูตรอาร์เรย์ผลลัพธ์เซลเดียว 

1. ดบัเบิล้คลิกเซลท่ีเก็บสตูรหรือกดคีย์ F2 เพ่ือน าสตูรมาแก้ไข ซึง่จะแก้ไขบนเซลหรือบนแถบสตูร 
2. เม่ือแก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ ม Ctrl+Shift+Enter อีกครัง้ 

 การแก้ไขสูตรอาร์เรย์ผลลัพธ์หลายเซล 
1. เลือกเซลท่ีเป็นผลลพัธ์เซลใดเซลหนึง่แล้วกด F2 เพ่ือน าสตูรมาแก้ 
2. แก้ไขสตูรตามต้องการ  
3. กดปุ่ ม <Ctrl>,<Shift>,<Enter> พร้อมกนัท่ีคีย์บอร์ด 

 การลบสูตรอาร์เรย์ 
1. แดรกเมาส์คลมุเซลท่ีเป็นผลลพัธ์ทัง้หมด 
2. เลือกท่ีแถบเมน ูEdit > Clear > all 

 
 
 การค้นหาเซลอ้างอิงในสูตรด้วย Trace Precedents 

1. คลิกท่ีเซลท่ีต้องการค้นหาเซลท่ีถกูอ้างอิงมา 
2. คลิกท่ี Tools > Formula Auditing > Trace Precedent 
3. จะเห็นลกูศรสีน า้เงินชีไ้ปยงัเซลท่ีถกูอ้างอิงมา 
4. ถ้าต้องการลบลกูศรออกเลือกท่ี Tools > Formula Auditing > Remove All Arrows 
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 การก าหนดให้ทุกเซลแสดงสูตรขึน้มา 

1. คลิกบนชีทงานบริเวณใดก็ได้ 

2. คลิกท่ี Tools > Formula Auditing > Formula Auditing  Mode 

3. ทกุเซลท่ีมีสตูรซ่อนอยูภ่ายในก็จะแสดงออกมาพร้อมกนั  
4. ถ้าต้องกาให้ซ่อนเหมือนเดมิก็ท าตามข้อ 2 อีกครัง้ 
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ฟังก์ชันใน Excel 
 

1. ฟังก์ชัน BAHTTEXT : แปลงตัวเลขให้เป็นค าอ่านภาษาไทย 
  รูปแบบ =BAHTTEXT(Number) 
 Number คือ ตวัเลขหรือเซลท่ีเก็บคา่ตวัเลขท่ีจะน ามาแปลงเป็นค าอา่น 
 
ตัวอย่าง 

 
 

2. ฟังก์ชัน ROUND : ปัดเศษทศนิยมตามจ านวนหลักที่ต้องการ 
  รูปแบบ =ROUND(Number,Num_digits) 
 Number ตวัเลขหรือเซลท่ีเก็บคา่ตวัเลขท่ีต้องการให้ปัดเศษ, 
 Num_digits จ านวนหลกัของทศนิยมท่ีต้องการปัดเศษ 
   ถ้า Num_digits เทา่กบั 0 ตวัเลขจะเป็นจ านวนเตม็ท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

 ถ้า Num_digits มากกวา่ 0 ตวัเลขจะเทา่กบัท่ีระบ ุ
   ถ้า Num_digits น้อยกว่า 0 ตวัเลขจะปัดไปทางซ้ายตามจ านวนหลกัท่ีระบุ 
ตัวอย่าง 
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3. ฟังก์ชัน VLOOKUP : ค้นหาข้อมูลตามแนวคอลัมน์ 
  VLOOKUP (lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup) 

คา่ตรรกะ มี 2 คา่ 

- ถ้าระบเุป็น True หรือ 1 หรือไมใ่ส ่จะสง่คา่ท่ีตรงกนัหรือใกล้เคียงกนักลบัมา 
- ถ้าระบเุป็น FALSE หรือ 0 จะสง่คา่ท่ีตรงกนักลบัมาเทา่นัน้ ถ้าไมพ่บจะสง่คา่ #N/A มา 

ตัวอย่าง : ต้องการค้นหารหสัพนกังานโดยพิมพ์รหสัพนกังานในเซล C12 แล้วให้แสดงเงินเดือนของพนกังานค้น
นัน้ ๆ ออกมาท่ีเซล D12 มีวิธีท าดงันี ้

1 คลิกเมาส์ท่ีเซล D12 
2 พิมพ์สตูรท่ีชอ่งสตูร คือ =VLOOKUP(C12,A2:D9,4,FALSE) 

3 พิมพ์รหสัพนกังานท่ีต้องการแล้วโปรแกรมจะแสดงเงินเดือนในช่องเงินเดือนท่ีได้รับ 
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Workshop  
 

 Workshop 1 : ค านวณโบนัสให้กับพนักงาน 
ฟังก์ชันท่ีเก่ียวข้อง 
 VLOOKUP ค้นหาข้อมลูในแนวคอลมัน์ 
 IF  ตรวจสอบเง่ือนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ 
1. สร้างเกณฑ์พิจารณาของการตดัเกรดตามตวัอยา่ง 
2. สร้างตารางและกรอกข้อมลูดงัรูป ซึง่ในท่ีนีจ้ะกรอกคะแนนประเมินและเงินเดือนปัจจบุนั 

 
3. คลิกเม้าส์ท่ีเซล E9 เพ่ือเร่ิมใสส่ตูรตดัเกรด 
4. พิมพ์สตูร =IF(C9>=80,"A",IF(C9>=70,"B",IF(C9>=60,"C",IF(C9>=50,"D")))) 

 
5. กดปุ่ ม Enter ท่ีคีย์บอร์ดจะได้เกรดพนกังานออกมา 
6. คดัลอดสตูรมาด้านล่างจะได้เกรดพนกังานคนอ่ืน ๆ  
7. คลิกท่ีเซล F9 
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8. พิมพ์สตูร =VLOOKUP(E9,$D$3:$E$6,2,0)*G9 แล้วกด Enter 
9. คดัลอกสตูรลงมาด้านลา่ง จะได้โบนสัของพนกังานทกุคน 
10. ค านวณยอดสทุธิ โดยคลิกท่ีเซล H9 
11. พิมพ์สตูร =F9+G9 
12. กดปุ่ ม Enter แล้วคดัลอกสตูรลงมาจะได้ยอดเงินเดือนรวมกบัเงินโบนสั 

 

 
 Workshop 2 : ท าใบส่งสินค้า/ใบก ากับภาษี 
ฟังก์ชันท่ีเก่ียวข้อง 
 VLOOKUPค้นหาข้อมลูในแนวคอลมัน์ 
 ROUND  ปัดเศษทศนิยมตามจ านวนหลกัท่ีต้องการ 
 BAHTTEXT แปลงตวัเลขให้เป็นตวัอกัษร 

1 สร้างฐานข้อมลูสินค้าและออกแบบแบบฟอร์มเอกสารให้เรียบร้อย 
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2 คลิกท่ีเซล G9 แล้วพิมพ์สตูร =VLOOKUP(VLOOKUP(F9,$A$2:$C$11,2,FALSE)) ลงไปเพ่ือก าหนดให้
แสดงรายการสินค้าขึน้มาเพื่อพิมพ์รหสั 
 

 
 

3 จากนัน้คลิกท่ีเซล I9 แล้วพิมพ์สตูร =VLOOKUP(F9,A2:C11,3,FALSE) ลงไปเพ่ือให้แสดงราคาตอ่หน่วย
ขึน้มาเม่ือพิมพ์รหสั 
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4 ให้พิมพ์สตูรดงันี ้

 
 

5 เสร็จแล้วทดลองกรอกรหสัสินค้าและจ านวนสินค้าลงไป 
6 รายละเอียดอ่ืน ๆ จะแสดงขึน้มาจากสตูรท่ีเราก าหนดไว้ 

 


