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Microsoft Excel น้ันเป็นโปรแกรมยอดฮิต มีความสามารถด้านการ

วิ เคราะห์ ค านวณ และการจัดการข้อมูลในรูปแบบตารางที่ เ รียกว่า 

Spreadsheet รวมถึงน าข้อมูลในตารางมาแสดงผลในรูปแบบที่ท าให้เรา

เข้าใจข้อมูลนั้นลึกซึ้ งมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างกราฟ หรือจะตารางได้  

  ประโยชน์จาก Excel อย่างเช่น คนที่เป็นเจ้าของกจิการก็

สามารถใช้ Excel วางแผนโครงการ ท างานบัญชี เกบ็ข้อมูลการซื้ อขายสนิค้า

หรือแม้แต่คุณแม่บ้านกใ็ช้บันทกึรายรับรายจ่ายได้ เช่นกันดังน้ันมันคุ้มค่ามาก

ที่จะลงทุนศึกษาเจ้า Excel น้ีให้ช านาญมากขึ้นยังได้ 
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                                   วตัถุประสงค์ 

1.เพ่ือการเรียนรู้   

2.เพ่ือการศึกษา  

3.เพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ  

4.เพ่ือจะได้รู้วิธกีารใช้โปรแกรม Microsoft Excel 



Microsoft Excel หมายถงึt 
   ไมโครซอฟท ์เอก็ซ์เซล (องักฤษ: Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภท 

 ตารางการค านวณ (สเปรดชีต) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท ์และเป็นโปรแกรม

หนึ่งในชุดไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ ส าหรับจัดการและค านวณข้อมูลในรูปแบบตาราง อีกทั้ง

สามารถจัดท ากราฟ แผนภมูิเพ่ือแสดงผลข้อมูล ไมโครซอฟท ์เอกซ์เซล เป็นโปรแกรมที่

ได้รับความนิยมในด้านการการค านวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังกช์ันพ้ืนฐาน บวก ลบ คูณ 

หาร ยกก าลัง รวมถึงฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ระดับสงู เช่น Modulo, ตรีโกณมิติ (Sin 

Cos Tan) ฟังกชั์นทางสถติ ิเช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฟังกชั์นทางการเงิน เช่น การคดิค่า

เสื่อมราคา, การค านวณค่าปัจจุบนั ฟังกชั์นในการตดัต่อค า  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณสมบตั ิMicrosoft  Excel 

 1.ความสามารถด้านการค านวณ  สามารถป้อนสตูร บวก ลบ คูณ หาร 

 2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชัน  เช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชัน

เกี่ยวกบัการเงิน หรือเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ 

 3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถน าข้อมูลที่

ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทนัท ี

 4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล ด้วยภาพ สี เพ่ือให้เกดิความสวยงามและท า

ให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 5.  ความสามารถในการเรียงล าดับข้อมูลสามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมา

วิเคราะห์ได้ 

 6.  ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเคร่ืองพิมพ์  

 7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเวบ็เพจ เพ่ือน าไปแสดงในโฮมเพจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microsoft Excel 



วธิกีารใช้ Microsoft Excel 

1. การเปิด ดบัเบิ้ลคลิก ที่โปรแกรม Microsoft Excel 

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ เราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษเพ่ือให้ตรงตามความตองการของ

เราได้ เช่น ทศิทางการพิมพ์ ขนาดของกระดาษ หรือ หัวกระดาษ 

3. การพิมพ์งานหรือการป้อนข้อมูล เช่น การพิมพ์ฟังชั่น SUM MAX IF เป็นต้น 

4. การเลือกและการแก้ไข การเลือกแถว การแก้ไขคอืการเลิกท าซ า้ การคดัลอกเซลล์ การ

ลบเซลล์ เป็นต้น 

5. การบนัทกึ เป็นเมนูใช้ในการจัดเกบ็งานต่าง ๆ ที่อยู่ในสมุดงานอย่างรวดเรว็  

6. การบันทกึเป็น  เป็นเมนูใช้ในการจัดเกบ็งานต่าง ๆ ที่อยู่ในสมุดงาน ซ่ึงมีเมนูยอยู่ให้

เลือกต่ออกี  

7. การพิมพ์  เป็นเมนูใช้พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ มีทั้งพิมพ์แล้วไปตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ 

พิมพ์ด่วน อย่างรวดเรว็ และแสดงตวัอย่างก่อนพิมพ์ 

8. การปิดและออกจากโปรแกรม  เป็นเมนูใชปิดสมุดงานที่ก าลังเปิดใช้งานอยู่ 

 



เครือ่งหมายทางคณติศาสตร์ของExcel 

 

เคร่ืองหมาย ความหมาย ตัวอย่าง 

 +  บวก  5+5 

 –  ลบ หรือ การติดลบ 
 10-5 หรือ -

2 

 *  คูณ  3*2 

 /  หาร  10/2 

 %  เปอร์เซน็ต์  20% 

 ^  การยกก าลัง  2^3 



 

ตวัด าเนนิการเปรยีบเทยีบของ Microsoft Excel  

 

เคร่ืองหมาย  ความหมาย  ตัวอย่าง 

 =  เท่ากบั C1=D1 

 >  น้อยกว่า C1>D1 

 <  มากกว่า C1<D1 

 >=  น้อยกว่าหรือเท่ากบั C1>=D1 

 <=  มากกว่าหรือเท่ากบั C1<=D1 

 <>  ไม่เท่ากบั C1<>D1 



สูตรโปรแกรม Microsoft Excel 
 สตูรการบวก      =A1+A2+A3  

                         =SUM(A1:A10) 

 สตูรการลบ       =A1-A2-A3 

 สตูรการคูณ      =A1*A3 

 สตูรการคูณ%   =A1*10% 

 สตูรหาร           =A2/A3 

 สตูรเงื่อนไข       

=IF(G2>=90,"A",IF(G2>=80,"B+",IF(G2>=70,"B",IF(G2>=60,"C+", 

IF(G2>50,"C",IF(G2>=40,"D+",IF(G2>=30,"D",IF(G2>=0,"E")))))))) 

 สตูรค่าสงูสดุ     =MAX(B4:B22)  

 สตูรค่าต ่าสดุ    =MIN(B4:B22)  

 สตูรหาค่าเฉล่ีย =AVERAGE(B4:B13) 



ทีม่าhttps://www.wind

owssiam.com/basic-

microsoft-excel/ 


