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Excel คือโปรแกรมกระดาษค านวณในระบบ Microsoft 
Office ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างและจัดรูปแบบสมุดงาน (กลุ่มของ
กระดาษค านวณ) เพ่ือวเิคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราเรียก
โปรแกรมในลักษณะนีว่้าเป็น การท างานของโปรแกรม ใช้ตาราง
ตามแนวนอน  และแนวตัง้ เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้ 
Excel เพ่ือตดิตามข้อมูล สร้างรูปแบบจ าลองส าหรับการวเิคราะห์
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วตัถุประสงค ์
1.เพ่ือให้ได้ทราบถึงคณุสมบตัิของโปรแกรมMicrosoft Excel และ
สามารถท าสเปรตชีตได้    
2.เพ่ือสามารถประยกุต์ใช้โปรแกรม      Microsoft Excel มาใช้
จดัเก็บข้อมลูและสามารถใช้โปรแกรมในการค านวณนีไ้ด้    
3. สามารถน าเสนอข้อมลูต่างๆได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
4.เพ่ือใช้งานตา่งๆในโปรแกรมMicrosoft Excelได้ดีกวา่เวอร์ชนั
เดิม  
5. Microsoft Excel ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้และ
ปรับปรุงตวัเองให้ใช้โปรแกรมนีไ้ด้อยา่งรวดเร็วและง่ายดาย                   
6. เพ่ือแบง่เบาภาระหน้าท่ีของมนษุย์ในการคิด ค านวณท่ีมีรูปแบบซ า้ๆ  



เน้ือหา 
      ไมโครซอฟท์ เอก็ซ์เซล ใช้ส าหรับเก็บข้อมลูในลกัษณะของตาราง ที่มีความสามารถใน               
การค านวณและสร้างกราฟจากข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว ปัจจบุนัได้พฒันามาถึงรุ่นท่ีมีช่ือเรียกว่า 
ไมโครซอฟท์ เอก็ซ์เซล ท่ีพฒันารูปลกัษณ์ของหน้าตาและการใช้งานโปรแกรมให้ดงู่าย โดยมี
สว่นติดตอ่ผู้ใช้ท่ีมีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมูใ่ห้สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นระบบมากขึน้             
Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต หรือโปรแกรมตารางงาน ซึง่จะเก็บข้อมลูต่าง ๆ ลง
บนแผน่ตารางงาน คล้ายกบัการเขียนข้อมลูลงไปในสมดุท่ีมีการตีช่องตารางทัง้แนวนอนและ
แนวตัง้ ซึง่ช่องตารางแตล่ะช่องจะมีช่ือประจ าแตล่ะช่อง ท าให้ง่ายตอ่การป้อนข้อมลู การแก้ไข
ข้อมลู สะดวกตอ่การค านวณและการน าข้อมลูไปประยกุต์ใช้ สามารถจดัข้อมลูต่าง ๆ ได้อยา่ง
เป็นหมวดหมูแ่ละเป็นระเบียบมากยิ่งขึน้ 
 
 
  



คุณสมบติัของโปรแกรม microsoft excel 
1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมลู ตวัอกัษร และตวัเลข โดยมีความสามารถในการ 
จดัรูปแบบให้สวยงามน่าอา่น เช่น การก าหนดสีพืน้ การใสแ่รเงา การก าหนดลกัษณะและสี
ของ เส้นตาราง การจดัวางต าแหน่งของตวัอกัษร การก าหนดรูปแบบและสีตวัอกัษร เป็นต้น 
2.อ านวยความสะดวกในด้านการค านวณตา่ง ๆ เช่น การบวก ลบ คณู หารตวัเลข และยงัมี
ฟังก์ชัน่ท่ีใช้ในการค านวณอีกมากมาย เข่น การหาผลรวมของตวัเลขจ านวนมาก การหา คา่
ทางสถิติและการเงิน การหาผลลพัธ์ของโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

  3.สร้างแผนภมูิ  ในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือใช้ในการแสดงและการเปรียบเทียบ ข้อมลู      ได้
หลายรูปแบบ เช่น แผนภมูิคอลมัน์ แผนภมูิเส้น แผนภมูิวงกลม ฯลฯ 
4.มีระบบขอความช่วยเหลือ ท่ีจะคอยช่วยให้ค าแนะน า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ท างานได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว เช่น หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการใช้งานโปรแกรม หรือสงสยั เก่ียวกบั
วิธีการใช้งาน แทนที่จะต้องเปิดหาในหนงัสือคูมื่อการใช้งานของโปรแกรม ก็สามารถขอ 
ความช่วยเหลือจากโปรแกรมได้ทนัที 



ประโยชน ์

1.สร้างตารางท างาน จดัตารางสวยงาม ในรูปแบบตา่งๆ 
2.สร้างเอกสารท่ีต้องมีการค านวณ เช่ือมโยงสตูร (สามารถเช่ือมโยงในไฟล์เดียวกนั 
ข้ามไฟล์ หรือ ข้ามเคร่ืองก็ได้) 
3.งานจดัเก็บข้อมลูเบือ้งต้นท่ีจ านวนข้อมลูไมเ่กิน 1 ล้านแถว (ในทางปฏิบตัิ แนะน าวา่
ไมเ่กิน หลกัแสน จะท างานได้คลอ่งตวั) 
4.สร้างรายงานสรุปผลในมมุมองตา่งๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมลูสนิค้า 
สรุปงบดลุ สรุปแผนการผลติ สรุปข้อมลู ขาดลามาสาย ของพนกังาน เป็นต้น 
5.สร้างกราฟ น าเสนอข้อมลู ในรูปแบบตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกราฟแทง่ กราฟเส้น วงกลม 
จดุ ทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบตา่งๆ มากมาย 



ส่วนประกอบMicrosoft Excel 



วิธีการบนัทึกMICROSOFT EXCEL  

1. ไปที่ แฟ้ม > บนัทกึเป็น 
2. จะเปิดหน้าจอการบนัทกึเป็น ให้ก าหนดต าแหน่งที่ต้องการบนัทกึ และ
เปลี่ยนชนิดของแฟ้ม เป็น  
3. บนัทกึไฟล์ 
4. ปิด และเปิดไฟล์ท่ีได้เปลี่ยนแปลงชนิดแล้ว จะเหน็วา่เป็นไฟล์ของ 
Excel 2010 ดงัภาพ 
 
 



ความหมายและความเป็นมา 

ความหมายและความเป็นมาของโปรแกรม Microsoft Excelเป็น
โปรแกรมประเภทสเปรตชีต ท่ีออกแบบมาส าหรับบนัทกึ วิเคราะห์แนวโน้ม
ของยอดขายจากข้อมลูท่ีป้อนเข้าไปในตาราง และน าแสดงข้อมลูเก่ียวกบั
ตวัเลข ตลอดจนพฒันาให้เป็นระบบงานที่มีขีดความสามารถสงู มีการ
วิเคราะห์ข้อมลูและพฒันาระบบข้อมลู ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนความสามารถเพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการได้เป็นอยา่งดี 
หรือปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธุรกิจอ่ืนๆ ได้โดยใช้เวลาเพียงนิดเดียวเทา่นัน้ เม่ือ
เทียบกบัเวลาท่ีคณุใช้เคร่ืองมือแคป่ากกากบักระดาษ  



สูตรโปรแกรมMICROSOFT EXCEL  
1.สตูรการบวก    =B2 +B3+B4+B5 
                      =SUM (ลากคอลมัน์แรก-สดุท้าย) 
สตูรการลบ=B2-B3-B4-B5 
สตูรการคณู=B2*B3 
สตูรการคณู% =B2*10% 
สตูรการหาร =B2/B3 
สตูรการหาเง่ือนไข 
=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(G
2>=30,"D",IF(G2>=0,"E")))))))) 
สตูรค่าสงูสดุ =MAX(B4:B22) 
สตูรค่าต ่าสดุ=MIN(B4:B22) 
สตูรหาค่าเฉลี่ย=AVERAGE(B4:B13)                   
              
         
    



ท่ีมา 
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