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ความหมายและความส าคญัของโปรแกรม Microsoft Excel 
            โปรแกรม Microsoft Excel 2010  เป็นหน่ึงในชุดโปรแกรม Microsoft office และเป็น
โปรแกรมท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย ผลิตโดยบริษทัไมโครซอฟทฯ์ (Microsoft) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีเก่ียวกบั
การค านวณดา้นตวัเลข โดยมีพื้นฐานมาจากโปรแกรม Lotus คือ แบ่งออกเป็นแถวและคอลมัน์ แต่อยา่งไรกต็าม 
โปรแกรม Microsoft Excel มีประสิทธิภาพและความสามารถมากกวา่ เพราะมีการพฒันามาโดยตลอด และมี

เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชม้ากมาย 
ความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel 

            โปรแกรม Microsoft Excel    เป็นโปรแกรมตารางงาน หรือโปรแกรมประเภท สเปรต
ชีต (Spread Sheet) ซ่ึงกคื็อ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีความสามารถในการค านวณตวัเลขโดยเฉพาะและจะให้
ผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และแม่นย  า โดยการสร้างตารางและค านวณสูตรท่ีใชใ้นการค านวณไวก่้อน แลว้จึงป้อน
ขอ้มูลลงไป สามารถก าหนดผลลพัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่นตวัเลข หรือกราฟ และยงัสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมและ

จดัรูปแบบของขอ้มูลไดอี้กดว้ย 
ความส าคญัของโปรแกรม Microsoft Excel 

            ความส าคญัของโปรแกรม Microsoft Excel   คือ เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะกบังานการคิดค านวณได้
หลากหลาย และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมาก เช่น การฝาก หรือถอนเงิน การกูเ้งิน การ
จดัท าบญัชีและงบการเงิน การวเิคราะห์ทางการเงิน หรือวจิยัตลาดการค านวณค่าทางสถิติท่ีใชท้  าผลงานทางวชิาการ 

การค านวณคะแนน หรือผลการเรียนของนกัเรียนนกัศึกษา เป็นตน้ 

 



                                   ประโยชน์ของ Microsoft Excel 
            สร้างตารางท างาน จดัตารางสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ                                                                          
สร้างเอกสารท่ีต้องมีการค านวณ เช่ือมโยงสตูร (สามารถเช่ือมโยงในไฟล์เดียวกนั ข้ามไฟล์ หรือ ข้ามเคร่ืองก็ได้) 
        งานจดัเก็บข้อมลูเบือ้งต้นท่ีจ านวนข้อมลูไม่เกิน 1 ล้านแถว (ในทางปฏิบตัิ แนะน าวา่ไม่เกิน หลกัแสน จะ
ท างานได้คล่องตวั) 
     สร้างรายงานสรุปผลในมมุมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมลูสินค้า สรุปงบดลุ สรุป       
แผนการผลิต สรุปข้อมลู ขาดลามาสาย ของพนกังาน เป็นต้น 
          สร้างกราฟ น าเสนอข้อมลู ในรูปแบบตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม จดุ ทัง้ 2 มิติ และ 3 
มิติ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย 



วตัถุประสงค์ของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 
 

 เพ่ือให้ได้ทราบถงึคณุสมบตัิของโปรแกรมMicrosoft Excel และสามารถท าสเปรตชีตได้   2.
เพ่ือสามารถประยกุต์ใช้โปรแกรม      Microsoft Excel มาใช้จดัเก็บข้อมลูและสามารถใช้
โปรแกรมในการค านวณนีไ้ด้   3. สามารถน าเสนอข้อมลูต่างๆได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  4.เพ่ือใช้งาน
ตา่งๆในโปรแกรม           Microsoft Excel ได้ดีกวา่เวอร์ชนัเดิม  5. Microsoft 
Excel ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตวัเองให้ใช้โปรแกรมนีไ้ด้อยา่งรวดเร็ว
และง่ายดาย   6. เพ่ือแบง่เบาภาระหน้าท่ีของมนษุย์ในการคิด ค านวณท่ีมีรูปแบบซ า้ๆ   



ไมโครซอฟท์ เอก็ซ์เซล 
 (องักฤษ: Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภทตารางการค านวณ (สเปรดชีต) พฒันาโดยบริษทั
ไมโครซอฟท ์และเป็นโปรแกรมหน่ึงในชุดไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ ส าหรับจดัการและค านวณขอ้มูลใน

รูปแบบตาราง อีกทั้งสามารถจดัท ากราฟ แผนภูมิเพื่อแสดงผลขอ้มูลได ้โดยเวอร์ชนัล่าสุดคือ ไมโครซอฟท ์
เอกซ์เซล 2016 (Microsoft Excel 2016) ไมโครซอฟท ์เอกซ์เซล เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บความนิยมใน
ดา้นการการค านวณทางคณิตศาสตร์โดยใชฟั้งกช์นัพื้นฐาน บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลงั รวมถึงฟังกช์นัทาง
คณิตศาสตร์ระดบัสูง เช่น Modulo, ตรีโกณมิติ (Sin Cos Tan) ฟังกช์นัทางสถิติ เช่น ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ฟังกช์นัทางการเงิน เช่น การคิดค่าเส่ือมราคา, การค านวณค่าปัจจุบนั ฟังกช์นัในการตดัต่อค า เช่น 

Concatenate ฟังกช์นัในการคน้หาขอ้มูล เช่น Lookup, vlookup และ hlookup ส าหรับส่วน
ท่ีถือวา่เป็นส่ิงท่ีเยีย่มยอดของ ไมโครซอฟท ์เอกซเ์ซล คือ การใชง้านในรูปแบบของฐานขอ้มูล ซ่ึงสามารถ
จดัการฐานขอ้มูลท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก คือมีประมาณไม่เกิน 65,000 ตาราง ไม่วา่จะเป็น ตวักรอง, การ

เรียงล าดบัขอ้มูล (Sort) , ค านวณยอดรวม (Subtotal) และตารางไพวอต (Pivot Table) เป็นค าสั่ง
ส าหรับสรุปขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีดูไดง่้าย สามารถหมุนเปล่ียนตามตอ้งการ นอกจากน้ียงัสามารถท ากราฟ
ในแบบต่างๆ เช่น เส้นตรง วงกลม กราฟรูปแท่ง กราฟแท่งเทียนท่ีใชก้บัการวิเคราะห์หุน้กท็  าได ้กราฟพื้นท่ี 
สามารถท ากราฟต่างๆใหอ้ยูใ่นรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติไดด้ว้ย รวมถึงท ากราฟ 2 ชนิดในรูปเดียวกนัไดด้ว้ย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Modulo&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5


คุณสมบัติของโปรแกรม  Microsoft  Excel 
สร้างและแสดงรายงานของขอ้มูล ตวัอกัษร และตวัเลข โดยมีความสามารถในการ จดัรูปแบบใหส้วยงาม
น่าอ่าน เช่น การก าหนดสีพื้น การใส่แรเงา การก าหนดลกัษณะและสีของ เส้นตาราง การจดัวางต าแหน่ง

ของตวัอกัษร การก าหนดรูปแบบและสีตวัอกัษร เป็นตน้ 
อ านวยความสะดวกในดา้นการค านวณต่าง ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หารตวัเลข และยงัมีฟังกช์ัน่ท่ีใชใ้นการ

ค านวณอีกมากมาย เข่น การหาผลรวมของตวัเลขจ านวนมาก การหา ค่าทางสถิติและการเงิน การหา
ผลลพัธ์ของโจทยท์างคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

สร้างแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการแสดงและการเปรียบเทียบ ขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
แผนภูมิคอลมัน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม ฯลฯ 

มีระบบขอความช่วยเหลือ ท่ีจะคอยช่วยใหค้  าแนะน า ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ ท างานไดอ้ยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว เช่น หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรม หรือสงสยั เก่ียวกบัวธีิการใชง้าน แทนท่ีจะตอ้ง
เปิดหาในหนงัสือคู่มือการใชง้านของโปรแกรม กส็ามารถขอ ความช่วยเหลือจากโปรแกรมไดท้นัที 
มีความสามารถในการคน้หาและแทนท่ีขอ้มูล โดยโปรแกรมจะตอ้งมี ความสามารถในการคน้หาและ

แทนท่ีขอ้มูล เพื่อท าการแกไ้ขหรือท าการแทนท่ีขอ้มูลไดส้ะดวก และรวดเร็ว 
มีความสามารถในการจดัเรียงล าดบัขอ้มูล โดยเรียงแบบตามล าดบั จาก A ไป Z หรือจาก 1 ไป 100 และ

เรียงยอ้นกลบัจาก Z ไปหา A หรือจาก 100 ไปหา 1 
มีความสามารถในการจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่มของขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกรวบรวมเขา้ไว้
ดว้ยกนัในตารางท่ีอยูใ่น ลกัษณะของการเกบ็ขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็น ฐานขอ้มูลมนโปรแกรมตารางงานจะเกบ็
ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง โดยแต่ละแถวของรายการจะ เป็นระเบียนหรือเรคอร์ด และคอลมัน์จะเป็น

ฟิลด ์  
 



เขา้สู่การใชง้านโปรแกรมMicrosoft Excel 
1.  คลิกท่ีปุ่ม start 

2.  เล่ือนเมาส์ไปช้ีค าสั่ง All program    
3.  เล่ือนเมาส์ไปท่ี Microsoft office 

4.  เล่ือนเมาส์ไปท่ีMicrosoft office Excel คลิก 
 



 
 

สตูร ของโปรแกรม   
1.สตูรการบวก =B2 +B3+B4+B5 
                      =SUM (ลากคอลมัน์แรก-สดุท้าย) 
2.สตูรการลบ=B2-B3-B4-B5 
3.สตูรการคณู=B2*B3 
4.สตูรการคณู% =B2*10% 
5.สตูรการหาร =B2/B3 
6.สตูรการหาเง่ือนไข 
=IF(G2>=90,"A",IF(G2>=80,"B+",IF(G2>=70,"B",IF(G
2>=60,"C+",IF(G2>50,"C",IF(G2>=40,"D+",IF(G2>=30
,"D",IF(G2>=0,"E")))))))) 
7.สตูรคา่สงูสดุ =MAX(B4:B22) 
8.สตูรคา่ต ่าสดุ=MIN(B4:B22) 
9.สตูรหาคา่เฉลี่ย=AVERAGE(B4:B13) 
 



               สว่นประกอบ 



 การบนัทึกmicrosoft    Excel                                           
คลิกแทบ็ ไฟล์ 
คลิก บันทกึเป็น 

เลือกต าแหน่งท่ีตั้งไฟล ์  หรือพีซีเพื่อจดัเกบ็ไฟลข์องคุณ 
ในกล่อง ช่ือไฟล์ ใหใ้ส่ช่ือใหม่ส าหรับไฟล ์

ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ใหค้ลิกรูปแบบไฟลท่ี์คุณตอ้งการบนัทึกไฟล ์
ตวัอยา่งเช่น คลิก Rich Text Format (.rtf), Word 97-2003 

(.doc), Web Page (.htm or .html) หรือ Comma 

Delimited (.csv) 
 



ท่ีมา 

เวบ็ไซต์https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B

9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8
4%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%
E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0
%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B
8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8
B%E0%B8%A5 
 



ขอจบการน าเสนอ  ไว ้เพียงเท่าน้ี 
ขอขอบคุณท่ีรับชม ค่ะ 


