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ใบความรู้
เรื่อง ตัวดาเนินการ (Operator) และการสร้างสูตรคานวณ

----------------------------------------------ตัวดาเนินการใน Microsoft Office Excel 2007 นั้นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator) ใช้คานวณหาผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์เรียกง่าย ๆ ว่า “เครื่องหมายคานวณ” เช่น บวก, ลบ, คูณ, หารและยกกาลัง ซึ่ง
เป็นตัวแปรที่ใช้กับตัวดาเนินการนี้ต้องเป็นข้อมูลตัวเลขเท่านั้น และผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นตัวเลข
เท่านั้น
ตัวดาเนินการ ตัวอย่างสูตร
+ (บวก)
=230+70
=A7+5
- (ลบ)
=64-69
=18-K12
* (คูณ)
=25*0.5
=B5*L5
/ (หาร)
=49/7
=1 1/2
% (เปอร์เซ็นต์) =20%
=100%
^(ยกกาลัง)
=2^10
=D5^0

ผลลัพธ์
300
นาค่าในเซลล์ A7 ไปบวกกับ 5
-5
นาเลข 18 ไปลบออกจากค่าในเซล K12
-12.5
นาค่าในเซล B5 ไปคูณกับค่าในเซล L5
7
1.5
0.20
1
1024
1
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2. ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator) เป็นตัวดาเนินการที่ใช้
เปรียบเทียบข้อมูลเช่น = (เท่ากับ) ,<(น้อยกว่า), >(มากกว่า)
เป็นต้น โดยการแปรผลเชิง
ตรรกะ คือ จริง (TRUE) และเท็จ (FALSE)
ตัวดาเนินการ ตัวอย่างสูตร
ผลลัพธ์
< (น้อยกว่า)
=15<20
TRUE
=14<9<1
FALSE
<= (น้อยกว่า
=23<=B2
ถ้าข้อมูลในเซล B2 มีค่าตั้งแต่ 23 ขึ้นไปจะได้
หรือเท่ากับ)
TRUE
> (มากกว่า)
=B8>D8
ถ้าข้อมูลในเซล E8 มากกว่า D8 ได้ผลลัพธ์เป็น
TRUE
>= (มากกว่า
=0>=C5
ถ้าข้อมูลในเซล C5 มีค่าเป็นศูนย์หรือติดลบจะ
หรือเท่ากับ)
ได้ TRUE
=(เท่ากับ)
=C2=-16
ถ้าข้อมูลในเซล C2 มีค่าเป็น -16 จะได้ TRUE
<>(ไม่เท่ากับ) =B5<>D5 ถ้าข้อมูลในเซล B5 มีค่าเท่ากับ D5 จะได้ TRUE
3. ตัวดาเนินการข้อความ (Text Operation) ใช้เชื่อมข้อความเข้าด้วยกันด้วย
เครื่องหมาย & โดยแต่ละข้อความจะต้องอยู่ภายใต้ “X” เสมอ
ตัวดาเนินการ
ตัวอย่างสูตร
&
=“โรงเรียน”+”สุรวิทยาคาร”
&

=A1&A2

ผลลัพธ์
ได้คาว่า
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เป็นการนาค่าในเซล A1
มาเชื่อมต่อกันกับค่าในเซล A2
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4. ตัวดาเนินการอ้างอิง (Reference Operator) ใช้ในการอ้างอิงตาแหน่งเซลบน
เวิร์คชีต
: (Colon) ใช้อ้างอิงช่วงเซลจากตาแหน่งเซลแรกไปจนถึงตาแหน่งเซล
สุดท้ายต่อเนื่องกัน
, (Comma) ใช้อ้างอิงเซลทั้งหมดที่อ้างถึง เช่น B:B5,C3:C6,D4:D7
เว้นวรรค (Space) ใช้อ้างอิงเฉพาะเซลที่ซ้ากันในช่วงเซลที่ระบุ
ตัวดาเนินการ
: (Colon)

ตัวอย่างสูตร
=SUM(B2:B5)

, (Comma)

=SUM(B2:B5,D2:D5)

เว้นวรรค (Space) =SUM(B2:D4 C3:E5)

ผลลัพธ์
ได้ผลรวมจากการบวกข้อมูลใน
เซล B2, B3, B4 และB5
นาข้อมูลทุกเซลในช่วง B2 ถึง
B5 ไปบวกกับทักเซลในช่วง D2
ถึง D5
นาทุกข้อมูลที่ซ้าช่วง B2 ถึง D4
และ C3 ถึง E5 มาบวกกัน (คือ
C3, C4, D3, D4)

ระดับความสาคัญของ Operator ตัวดาเนินการต่าง ๆ นั้นมีความสาคัญต่างกัน ซึ่ง
โปรแกรมจะประมวลผลจากระดับสูงไปยังระดับรอง ลงมา หากภายในในสูตรเดียวกันนั้นจะมีตั ว
ดาเนินการที่มีระดับความสาคัญเท่า ๆ กันก็จะคานวณจากซ้ายไปขวาจนครบ
ลาดับ
ตัวดาเนินการ
หมายเหตุ
1
()
วงเล็บ จะทาการคานวณค่าในวงเล็บ
2
เครื่องหมายลบที่แสดงค่าติดลบของตัวเลข เช่น -5
3
%
เปอร์เซ็นต์ เช่น 30% จะแปลงค่าเป็น 0.3 ก่อน
แล้วจึงคานวณค่าอื่น ๆ ตามลาดับ
4
^
ยกกาลัง เช่น 2^10
5
* และ /
คูณ และ หาร

9
ลาดับ
6
7
8

ตัวดาเนินการ
+ และ &

หมายเหตุ

บวก และ ลบ
นาข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไปมาเชื่อมต่อ
กันเป็นข้อความเดียว
=,<,>,<=,>= และ<> ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ

การใช้วงเล็บ
หากเราใส่สูตร =5+10*3 Microsoft Office Excel 2007 จะทาการคานวณการคูณ
ก่อนเสร็จแล้วจึงมาบวกทีหลัง โดยจะนา 10 ไปคูณ 3 แล้วจึงนาผลลัพธ์มาบวกกับ 5 ก็จะได้ 35
หากต้องการเปลี่ยนแปลง ลาดับของการคานวณเป็นลาดับแรก เช่น ให้เอา 5+10 ก่อน แล้วค่อย
นาผลไปคูณ 3 ให้ใส่วงเล็บคร่อมส่วนของสูตรที่จะนาไปคานวณเป็นลาดับแรก เช่น +(5+10)*3
ก็จะได้ผลลัพธ์ 45 ดังตัวอย่าง
การคานวณ
=14-5*3/2

=(14-5)*(3/2)

ความหมาย
โปรแกรมจะคานวณจาก 5 คูณ 3 เป็น 15
นาไปหาร 2 เหลือ 7.5 จากนั้นจึงนาไปลบกับ
เลข 14 ได้ผลลัพธ์ เป็น 6.5
โปรแกรมจาคานวณวงเล็บแรกคือ 14 ลบ 5
เป็น 9 จากนั้นคานวณวงเล็บถัดมาคือ 3 หาร
2 เป็น 1.5 แล้วจึงนาผลลัพธ์ของทั้งสองวงเล็บ
มาคูณกัน ได้ผลลัพธ์ เป็น 13.5
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การอ้างอิงเซลในสูตร
การแสดงตาแหน่งของเซลบนเวิร์คชีตจะดูจากตาแหน่งคอลัมน์และแถวของเซลนั้น ๆ ซึ่ง
มีวิธีเรียกได้ 2 แบบ ดังนี้
 แบบ A1 เรียกจากชื่อคอลัมน์ตามด้วยหมายเลขแถว ยกตัวอย่างเช่น B2 คือ
ตาแหน่ง เซลที่อยู่ในคอลัมน์ B แถว 2 เป็นต้น ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะแสดงตาแหน่งใน
ลักษณะนี้

ตาแหน่งเซล คือ B2
 แบบ R1C1 จะแสดงตาแหน่งเซลล์เป็นหมายเลขแถวตามด้วยเลขคอลัมน์ เช่น
R2C2 คือตาแหน่งเซลที่อยู่บนแถวที่ 5 คอลัมน์ที่ 3 (หากเทียบกับ A1 จะตรงกับเซล C2

รูปแบบการอ้างอิงเซล
 อ้างอิงเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference) ใช้เมื่อจะให้เซลที่เก็บสูตร
สัมพันธ์กับตาแหน่งเซลที่ถูกอ้างอิง เมื่อเซลนั้นถูกคัดลอกหรือย้ายไปอยู่ในตาแหน่งอื่น ตาแหน่ง
เซลก็จะเปลี่ยนตามอัตโนมัติ
 อ้างอิงเซลแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference) ใช้ในกรณีที่ตาแหน่งอ้างอิง
อยู่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเซลนั้นถูกคัดลอกหรือย้ายไปอยู่ในตาแหน่งอื่น ชื่อเซลที่อ้างอิงจะ
เหมือนเดิม
 อ้างอิงเซลแบบผสม (Mixed Reference) เป็นการผสมผสานระหว่างการ
อ้างอิงแบบสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ตาแหน่งเซลเปลี่ยนบ้างหรือคงที่
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 อ้างอิงเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference) ชื่อแบบนี้จะอ้างอิงโดยเทียบ
จากเซลอื่น ผลที่ได้จะเปลี่ยนไปตามตาแหน่งที่ถูกอ้างอิง เมื่อย้ายหรือคัดลอกเซลที่อ้างไป
ตาแหน่งอื่น เช่น เซล F3 มีสูตรว่า =B2+C3 เมื่อก๊อปปี้ไปที่เซล H6 สูตรจะถูกเปลี่ยนเป็น
=D5+E6

เซลที่ถูกอ้างอิง
B3
B3
F3:F5
A1:B3

เมื่ออ้างเซล
จะหมายถึง
C3
เซลอยู่ถัดไปทางซ้าย 1 คอลัมน์
F1
เซลที่อยู่ถัดไปทางซ้าย 4 คอลัมน์และ
ถัดลงไปข้างล่าง 2 แถว
F9
เซล 4 เซลที่อยู่ถัดไปข้างบนในคอลัมน์
เดียวกัน
C3
เซล 4 เซลที่อยู่ถัดไปทางซ้าย 1 คอลัมน์
แต่อยู่ในแนวเดียวกัน

 อ้างอิงเซลแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference) การอ้างอิงเซลแบบนี้จะเจาะจง
ตาแหน่งเซลคงที่ไว้ (เหมือนการล็อกเซล) เมื่อคัดลอกสูตรในเซล C3 ไปวางในเซล D8 เซลที่
อ้างอิงก็จะยังคงเป็นเซลเดิม หากคุณเรียกเซลแบบ A1 จะต้องใส่ $ กากับหน้าคอลัมน์และแถว
ของเซลที่อ้างอิง เช่น การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์เป็น =B3+C2 เมื่อต้องการอ้างอิงเซลแบบสัมบูรณ์
จะต้องใส่สูตรเป็น $B$3+$C$2 แทน

การอ้างชื่อเซล
$C$3
$A3
A$3
$D$5:$D12

ความหมาย
เซล C3 อย่างเฉพาะเจาะจง
เซลในคอลัมน์ A อย่างเฉพาะเจาะจง
(แถวเปลี่ยนแปลงได้)
เซลในแถวที่ 3 อย่างเฉพาะเจาะจง
(คอลัมน์เปลี่ยนแปลงได้)
กลุ่มเซล D5 ถึง D12 อย่างเฉพาะเจาะจง
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การอ้างชื่อเซล
ความหมาย
Sheet1!$D$1:$D$5 กลุ่มเซล D1 ถึง D5 ในเวิร์คชีตชื่อ “Sheet1” อย่าง
เฉพาะเจาะจง
 การอ้างอิงเซลแบบผสม (Mixed Reference) นอกจากการอ้างอิง แบบอ้างอิงเซล
แบบสัมพัทธ์ (Relative Reference) อ้างอิงเซลแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference) แล้ว เรา
สามารถอ้างอิงแบบสัมพัทธ์(Relative Reference) ผสม กับอ้างอิงเซลแบบสัมบูรณ์ (Absolute
Reference) ได้ด้วย เช่น $B4,E$5 หรือ $C$4 วิธีการพิจารณาง่าย ๆ คือ ถ้าเครื่องหมาย $ อยู่
หน้าส่วนใด ส่วนนั้นจะคงที่เสมอ แต่ส่วนใดไม่มีเครื่องหมาย $ จะถูกเปลี่ยนไปเมื่อถูกคัดลอก
จากที่เดิมไปยังเซลอื่นๆ เช่น $C$4 คัดลอกไปยังเซลที่อยู่ถัดไปทางขวา ก็ยังคงเป็น $C$4
เหมือนเดิม
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การใช้คา่ คงที่ในสูตร
นอกจากจะอ้างอิงตาแหน่งเวลาในการคานวณแล้ว เรา ยังอ้างอิงค่าคงที่แบบตัวเลข

เข้ามาคานวณในสูตรได้โดยตรง เช่น =(H4/100)*G4 โดยเอาค่าใน H4 มาหารกับ
ค่าคงที่ 100 แล้วจึงคูณด้วยค่าใน G4 การอ้างอิงข้อมูลแบบนี้เหมาะกับข้อมูลที่ไม่ค่อย
ได้ใช้งาน และที่ไม่ได้เก็บในเซลไว้ก่อน ผลลัพธ์จะเปลี่ยนเมื่อแก้ไขสูตรเอง
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แบบฝึกปฏิบัติ
เรื่อง การสร้างสูตรคานวณ
การใส่สูตรคานวณลงในเซลนั้นทาได้โดยคลิกเซลที่ต้องการ แล้วพิมพ์
สูตรลงไปในเซลโดยตรงหรือพิมพ์ลงบนแถบสูตร (Formula Bar) ซึ่งจะมาการใช้งานดังนี้
 ปุ่ม

Enter หรือกดคีย์ Enter ใส่สูตรในเซล

 ปุ่ม

Cancel ยกเลิกการสร้างสูตร

 ปุ่ม

Expand Formula Bar ขยายแถบสูตร

ยกเลิกสูตร

ใช้สูตรที่พิมพ์ในแถบสูตร

พิมพ์สูตรคานวณ

ขยายแถบสูตร

การพิมพ์สูตรคานวณ
สูตรคานวณใน Microsoft Office Excel 2007 นั้นจะต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
(เท่ากับ) เสมอ ซึ่งมีวิธีการคานวณดังนี้
 คลิกเซลที่จะใส่สูตร
 พิมพ์ = (เท่ากับ) ตามด้วยสูตรคานวณลงในเซล หรือแถบสูตรก็ได้ เช่น C4*D4
 คลิกปุ่ม
Enter หรือกดคีย์ Enter
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หากจะพิมพ์สูตรใหม่ให้คลิกปุ่ม

 คลิกหรือกดคีย์ Enter

Cancel หรือกดปุ่ม ESC เพื่อยกเลิก

พิมพ์สูตร

 คลิกเลือกเซล

เลือกเซลคานวณด้วยเมาส์
นอกจากพิมพ์ตาแหน่งเซลอ้างอิงลงในเซลสูตรโดยตรงแล้ว คุณสามารถใช้เมาส์คลิกเซล
อ้างอิงแทนได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยาและรวดเร็วกว่า โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อเซล ทาได้ดังนี้
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 พิมพ์เครื่องหมาย = (เท่ากับ) และคลิกเลือกเซลแรก

 พิมพ์เครื่องหมาย * (คูณ) แล้วคลิกเลือกเซลที่ 2

 กด [Enter] หรือ คลิก
การแก้ไขสูตรคานวณ
การแก้ไขสูตรคานวณที่พิมพ์ไปแล้วในเซลใดๆก็ตามบนเวิร์คชีต ทาได้ตามข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
 คลิกเลือกเซลสูตร แล้วคลิกแถบสูตรเพื่อแก้ไขบนแถบสูตร
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 คลิกเลือกเซลสูตร แล้วกดคีย์ [F2] สูตรแล้วแก้ไขสูตรในเซล
 ดับเบิลคลิกในเซลสูตร แล้วแก้ไขในเซล
 คลิกเลือกเซลสูตร

 คลิกบนแถบสูตร หรือ …

 … หรือกดคีย์ [F2]
 … หรือดับเบิลคลิก

การคัดลอกสูตร
ข้อดีของการอ้างอิงตาแหน่งเซล นอกจากความถูกต้องของข้อมูลแล้ว สิ่งที่สาคัญต่อมา
คือ ในกรณีที่เซลอื่นๆ ที่อยู่ต่อเนื่อง ต้องสร้างสูตรคานวณในลักษณะหรือรูปแบบเดียวกัน เราไม่
จาเป็นต้องสร้างทีละสูตรให้เสียเวลา แต่สามารถสร้างสูตรเพียงเซลเดียว จากนั้นก็ใช้คาสั่ง Copy
คัดลอก สูตรไปยังเซลอื่น ๆ ที่ใช้สูตรเหมือนกันได้ดังนี้
คัดลอกสูตรด้วยเมาส์
การคัดลอกด้วยวิธีนี้ เหมาะสาหรับการคัดลอกสูตรในเซลที่เลือกไปยังเซลที่อยู่ติดกันทั้ งสี่
ด้านคือ บน ล่าง ซ้าย และขวา โดยคลิกลากเมาส์ ไปตามทิศของเซลผลลัพธ์ได้ดังนี้
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 เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมล่าง
เซลที่เก็บสูตรต้นฉบับ



 คลิกลากคัดลอกลงมายังเซลด้านล่างที่ต้องการ
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การคัดลอกสูตรด้วยคาสั่ง Copy
การคัดลอกสูตรด้วยวิธีนี้เหมาะสาหรับเซลผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ติดกับเซลต้นฉบับ

 เลือกเซลสูตรต้นฉบับ

 คลิกปุ่ม คัดลอก(Copy)

 คลิกเซลปลายทาง

 คลิกวาง (Paste)
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คัดลอกสูตรด้วยแป้นพิมพ์
คุณสามารถคัดลอกสูตรที่อยู่ติดกันแบบง่าย ๆ ๆอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้คาสั่งอะไร
ดังนี้
 คลิกลากคลุมเซลสูตรต้นฉบับและเซลผลลัพธ์ที่คัดลอกสูตรลง

 กดคีย์ [F2] เรียกสูตรขึ้น
มาแล้วกด [Ctrl]+[Enter]

 ผลลัพธ์จากการคัดลอกสูตร

