6

ใบความรู้
เรื่อง ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
----------------------------------------------ฟังก์ชั่น (Function) คือสูตรการคานวณที่เขียนขึ้นล่วงหน้า มีลักษณะเหมือนคาสั่ง
คานวณสาเร็จรูปเพื่อให้การทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงใส่ค่าฟังก์ชั่นที่ต้องการลงไปหรือจะ
เรียกว่าอาร์กิวเมนต์ (Argument) จากนั้นฟังก์ชั่นก็จะคืนค่าผลลัพธ์กลับมาให้ ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่มี
ใน Excel ก็จะถูกออกแบบการคานวณได้ตั้งค่าง่าย ๆ ไปจนถึงการคานวณขั้นสูงที่ซับซ้อน ซึ่งมี
ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย ทั้งคณิตศาสตร์ การเงิน วิศวกรรม สถิติ ข้อมูล ฯลฯ
ฟังก์ชั่น (Function) แต่ละฟังก์ชั่นจะมีรูปแบบหรือโครงสร้างการใช้งานที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันดังนี้
รูปแบบ
=ชื่อฟังก์ชั่น(อาร์กิวเมนต์1,อาร์กิวเมนต์2,อาร์กิวเมนต์3…อาร์กิวเมนต์n)
=Functionname(Argunemt1, Argunemt2, Argunemt3,… Argunemtn,)
 ชื่อฟังก์ชั่น เป็นส่วนที่บอกหน้าที่ และวิธีการคานวณ เช่น ฟังก์ชั่น SUM ทาหน้าที่
รวมตัวเลข ฟังก์ชั่น MAX ทาหน้าที่หาค่าตัวเลขที่มากที่สุด MIN ทาหน้าที่หาค่าตัวเลขที่น้อย
ที่สุด ฟังก์ชั่น AVERAGEทาหน้าที่หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข ฟังก์ชั่น COUNT ทาหน้าที่นับจานวน
ตัวเลข เป็นต้น
 อาร์กิวเมนต์ คือส่วนที่ของข้อมูลที่ฟังก์ชั่นจะนาไปใช้ประมวลผล ซึ่งอาจเป็นเซล
อ้างอิง ตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะ เช่น จริงหรือเท็จ อาร์เรย์ ค่าความผิดพลาด สูตรหรือ
ฟังก์ชั่นอื่น ซึ่งแต่ละฟังก์ชั่นจะต้องการอาร์กิวเมนต์ที่แตกต่างกัน ออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ
ฟังก์ชั่นและจานวนที่จะใช้ บางฟังก์ชั่นอาจต้องการอาร์กิวเมนต์มากกว่า 1 ตัวเช่น
SUM(A1:A30) หรือ SUMIF(A2:A10,”>20”,B2:B10) เป็นต้น
ใน Excel 2007 จะสามารถกาหนดอาร์กิวเมนต์ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 255 ค่า
ใน Excel เวอร์ชั่นอื่นๆจะสามารถกาหนดอาร์กิวเมนต์ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 30 ค่า
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ข้อกาหนดการเขียนฟังก์ชั่น
 ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = (เท่ากับ) เสมอ ตามด้วยชื่อฟังก์ชั่น ซึ่งสามารถพิมพ์ด้วย
ตัวอักษรแบบพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ เช่น =sum หรือ =SUM คือชื่อเดียวกัน
 การเขียนฟังก์ชั่นต้องไม่มีการย่อหน้าหรือเว้นวรรค โดยต้องพิมพ์สูตรติดต่อไปจนจบ
 อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย () (วงเล็บ) โดยพิมพ์ต่อจากชื่อ
ฟังก์ชั่น อาร์กิวเมนต์ แต่ละตัวจะคั่นด้วยด้วยเครื่องหมาย , (comma) หากใช้ฟังก์ชั่นกันหลาย
ตัวต้องใส่วงเล็บปิดให้ครบกับจานวนฟังก์ชั่นที่เปิดด้วย เช่น =SUM(ROUND(A2:A10,2))
 บางฟังก์ชั่น อาจมีอาร์กิวเมนต์หลายตัวหรือตัวเดียว เช่น LOWER(text) และ
COUNTIF(range,criteria) หรือ ไม่มีอาร์กิวเมนต์เลยก็ได้ เช่น =TODAY()
 ใส่เครื่องหมาย “ ” คร่อมบนอาร์กิวเมนต์ที่เป็นข้อความเสมอเช่น
=TIMEVALUE(“12:00”)
 ห้ามใส่เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้กาหนดรูปแบบข้อมูลประเภทตัวเลข เช่น $,&
การใส่ค่าอาร์กิวเมนต์
 ใน excel 2007 สามารถใส่อาร์กิวเมนต์ ได้ 255 อาร์กวเมนต์ สาหรับ excel เวอร์
ชั่นก่อนหน้าทั้ง 97 , 2000 , XP , 2003 จะได้แค่ 30 อาร์กิวเมนต์เท่านั้น
 รูปแบบการใช้งานของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในวงเล็บที่ต้องระบุค่าของอาร์กิวเมนต์ ที่ระบุ
ตัวหนา หมายถึง เป็นค่าที่ต้องใส่ให้ครบถ้วน ส่วนอาร์กิวเมนต์ ที่เป็นตัวปกติ หมายถึงเป็นค่า
ตัวเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ เช่น ฟังก์ชั่น FV(rate,nper,pmt,pv,type) หมายถึง ต้องระบุค่า
ของ rate,nper,pmt แต่ค่าของ pv,type จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
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ประเภทของฟังก์ชั่น
Excel มีฟังก์ชั่นที่ใช้คานวณค่าต่าง ๆ มากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะ
คานวณดังนี้
 Financial (การเงิน) ใช้คานวณหาค่าทางการเงินต่าง ๆ เช่น มูลค่าเงินในอนาคต ,
อัตราดอกเบี้ย,ค่าเสื่อมราคา,จานวนเงินชาระต่องวด เป็นต้น
 Logical (แบบตรรกะ) ในในการคานวณแบบเงื่อนไข เช่น เปรียบเทียบที่ให้ผลลัพธ์
เป็นจริง (TRUE) หรือเท็จ (FALSE)
 Text (ข้อความ) ใช้จัดการกับข้อมูลประเภทข้อความ เช่น นับจานวนคา ค้นหาคา แปลง
ตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก เป็นต้น
 Date and Time (วันที่และเวลา) ใช้คานวณหาวันและเวลา แสดงวันที่ปัจจุบัน แปลงวันที่
เป็นเลขลาดับ หรือ แปลงเลขลาดับเป็น วัน เดือน สัปดาห์ หรือปี เป็นต้น
 Lookup & Reference (การค้นหาและการอ้างอิง) ใช้ค้นหาข้อมูลในตารางเพื่อดึงค่าที่
ค้นหาเจอมาใช้งาน
 Math and Trig (คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ) ใช้คานวณหาค่าทางคณิตศาสตร์หรือ
ตรีโกณมิติ เช่น ค่าผลรวม ค่าสัมบูรณ์ ค่าปัดและเศษทศนิยม แปลงมุมเรเดียนเป็นองศา หาค่า
รากที่สองของตัวเลข เป็นต้น
 Statistical (ทางสถิต)ิ ใช้คานวณหาค่าทางสถิติต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ย สูงสุด ต่าสุด ค่ามัธย
ฐาน ค่าเบี่ยงเบนประชากร นับจานวณค่า นับจานวนตัวเลข นับเซลว่าง หรือ หาค่าเปอร์เซนต์
ไทล์ของข้อมูล เป็นต้น
 Database (ข้อมูล) ใช้จัดการข้อมูลที่ถูกเก็บในตาราง เช่น ค้นหา คานวณค่าในตาราง เช่น
หาผลรวม หาค่าสูงสุด-ต่าสุด นับจานวน หาค่าเฉลี่ยในกลุ่มฐานข้อมูล
 Information (ข้อมูล) ใช้ตรวจสอบลักษณะหรือสถานะของข้อมูลที่อยู่ในเซล เช่น
ตรวจสอบว่ามีข้อมูลในเซลนั้นหรือไม่ ข้อมูลในเซลเป็นตัวเลขหรือข้อความ เป็นต้น
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การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานต่าง ๆ
 ฟังก์ชั่น SUM เป็นฟังก์ชั่นที่ถูกนามาใช้งานมากที่สุดฟังก์ชั่นหนึ่ง ทาหน้าที่ส่งค่า
กลับผลรวมของข้อมูลตัวเลข คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยการคลิกปุ่ม
รูปแบบ SUM(number1,number2,number3…..numberN)
number1,number2 ,… ตัวเลขที่นามาบวกกัน หรืออ้างอิงไปยังเซล/ช่วงเซลที่จะนาข้อมูล
มาบวกกัน โดยจานวนอาร์กิวเมนต์มีได้ตั้งแต่ ถึง 255 ตัว
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น
ตัวอย่างนี้จะป้อนสูตร =SUM(B3:B7) ลงในเซล B9 เพื่อหาผลรวมของของค่าอาหาร
เช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชั่น SUM
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 ฟังก์ชั่น MAX เป็นฟังก์ชั่นที่ส่งกลับค่าที่มากที่สุดจากจานวนค่าทั้งหมดในชุดข้อมูล
ที่ระบุ
รูปแบบ MAX (number1,number2,number3…..numberN)
number1,number2 ,… ค่าตัวเลข อาร์เรย์ หรือ การอ้างอ้างอิงไปยังช่วงเซลที่มีค่าตัวเลขที่
ต้องการนาค่ามาหาค่าสูงสุดอันดับแรก โดยจานวนอาร์กิวเมนต์มีได้ตั้งแต่ 1 ถึง 255
อาร์กิวเมนต์
 อาร์กิวเมนต์สามารถเป็นได้ทั้งค่าตัวเลข เซลว่าง ค่าตรรกะ หรือ ข้อความที่สามารถ
แปลงเป็นตัวเลข ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นค่าความผิดพลาด หรือข้อความที่ไม่สามารถแปลงเป็น
ตัวเลขฟังก์ชั่น MAX จะส่งกลับค่าความผิดพลาดมาให้
 อาร์กิวเมนต์ ที่เป็นอาร์เรย์ค่าคงที่หรือการอ้างอิงเซล ข้อมูลในอาร์เรย์หรือเซลนั้นที่
เป็นข้อความ ค่าตรรกะ และค่าว่าง จะไม่ถูกนามาคานวณ
 ถ้าไม่ใส่ค่าในอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชั่น MAX จะส่งกลับค่าศูนย์
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น
ตัวอย่างนี้จะป้อนสูตร =MAX(B3:B7) ลงในเซล B10 เพื่อหาค่าสูงสุดของค่าอาหารเช้าตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชั่น MAX
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 ฟังก์ชั่น MIN เป็นฟังก์ชั่นที่ทางานตรงกันข้ามกับฟังก์ชั่น MAX คือจะส่งกลับค่าที่
น้อยที่สุดจากจานวนค่าทั้งหมดในชุดข้อมูลที่ระบุ
รูปแบบ MIN (number1,number2,number3…..numberN)
number1,number2 ,… ค่าตัวเลข อาร์เรย์ หรือ การอ้างอ้างอิงไปยังช่วงเซลที่มีค่าตัวเลขที่
ต้องการนาค่ามาหาค่าต่าสุดอันดับแรก โดยจานวนอาร์กิวเมนต์มีได้ตั้งแต่ 1 ถึง 255
อาร์กิวเมนต์
 อาร์กิวเมนต์สามารถเป็นได้ทั้งค่าตัวเลข เซลว่าง ค่าตรรกะ หรือ ข้อความที่สามารถ
แปลงเป็นตัวเลข ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นค่าความผิดพลาด หรือข้อความที่ไม่สามารถแปลงเป็น
ตัวเลขฟังก์ชั่น MAX จะส่งกลับค่าความผิดพลาดมาให้
 อาร์กิวเมนต์ ที่เป็นอาร์เรย์ค่าคงที่หรือการอ้างอิงเซล ข้อมูลในอาร์เรย์หรือเซลนั้นที่
เป็นข้อความ ค่าตรรกะ และค่าว่าง จะไม่ถูกนามาคานวณ
 ถ้าไม่ใส่ค่าในอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชั่น MAX จะส่งกลับค่าศูนย์
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น
ตัวอย่างนี้จะป้อนสูตร =MIN(B3:B7) ลงในเซล B11 เพื่อหาค่าต่าสุดของค่าอาหารเช้าตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชั่น MAX
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 ฟังก์ชั่น AVERAGE เป็นฟังก์ชั่นที่ส่งกลับค่าเฉลี่ยหรือค่ามัชฌิมเลขคณิต
(Arithmetic Mean) ของชุดข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น นามาใช้คานวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ
แต่ละวิชา จานวนเงินที่ใช้จ่ายแต่ละวัน ยอดขายสินค้าในแต่ละเดือน เป็นต้น
รูปแบบ AVERAGE (number1,number2,number3…..numberN)
number1,number2 ,… ค่าตัวเลข อาร์เรย์ หรือ การอ้างอ้างอิงไปยังช่วงเซลที่มีค่าตัวเลขที่
ต้องการนาค่ามาหาค่าเฉลี่ย โดยจานวนอาร์กิวเมนต์มีได้ตั้งแต่ 1 ถึง 255 อาร์กิวเมนต์
 ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์ค่าคงที่หรือการอ้างอิงเซล ข้อมูลในอาร์เรย์ค่าคงที่หรือ
เซลนั้นที่เป็นข้อความ ค่าตรรกะ และค่าว่าง จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
 ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นค่าตรรกะ จะถูกนามาคานวณค่าโดยตรรกะ TRUE มีค่าเป็น 1
และ ตรรกะ FALSE จะมีค่าเป็น 0
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น
ตัวอย่างนี้จะป้อนสูตร =AVERAGE (B3:B7) ลงในเซล B12 เพื่อหาค่าเฉลี่ยของค่าอาหารเช้า
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชั่น AVERAGE
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แบบฝึกปฏิบัติ
เรื่อง การใส่ฟังก์ชั่น
การสร้างสูตรคานวณฟังก์ชั่นนั้น สามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นโดยพิมพ์ชื่อฟังก์ชั่นลงไปเอง
หรือ เลือกกลุ่มฟังก์ชั่นจากกลุ่มคาสั่ง Function Library (ฟังก์ชั่นไลบรารี่) โดยวิธีการดังนี้
วิธีที่ 1 พิมพ์ฟังก์ชั่นลงในเซล
วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ทราบชื่อฟังก์ชั่นและอาร์กิวเมนต์อยู่แล้ว โดยพิมพ์ชื่อฟังก์ชั่นลงไป
โดยตรงบนแถบสูตรแล้วเลือกอาร์กิวเมนต์ที่ใช้สาหรับฟังก์ชั่นนั้น ๆ สาหรับอาร์กิวเมนต์ที่เป็นชื่อ
เซลจะพิมพ์ลงไปเองหรือคลิกเมาส์เลือกก็ได้ และสาหรับฟังก์ชั่นที่ใช้กลุ่มเซลช่วงหนึ่งเป็น
อาร์กิวเมนต์ก็อาจใช้วิธีลากเมาส์เพื่อใส่ชื่อกลุ่มเซลได้ด้วย
 คลิกในเซลใส่เครื่องหมาย =

 แสดงตัวช่วยใส่สูตรอัตโนมัติ
Formula Auto Complete (การ
ทาให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ) ให้
ดับเบิลคลิกเลือกฟังก์ชั่นที่จะใช้

 ใส่วงเล็บเปิด

Function Screen Tips
คาแนะนารูปแบบฟังก์ชั่น
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 พิมพ์หรือคลิกลากเลือกช่วงเซลที่
จะใช้เป็นอาร์กิวเมนต์

 กดคีย์ [Enter]
เมื่อใส่เครื่องหมายเท่ากับ แล้วเริ่มใส่ตัวอักษรตัวแรกของฟังก์ชั่น โปรแกรมจะขึ้นชื่อ
ฟังก์ชั่นขึ้นมาให้เลือก อัตโนมัติที่เรียกว่า Formula Auto Complete (การทาให้สูตรสมบูรณ์
อัตโนมัติ) หากเจอฟังก์ชั่นที่จะใช้ก็ดับเบิลคลิกเลือกขึ้นมาใช้ทันที การเติมอัตโนมัตินี้ จะแสดงใน
เซลที่ใส่สูตร และแสดงแถบสูตรด้วยถ้าป้อนสูตรที่แถบสูตรดังภาพ
ป้อนสูตรบนแถบสูตร
[Enter]
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วิธีที่ 2 เลือกฟังก์ชั่นจากไลบรารี่
ใน Excel 2007 ได้รวบรวมรายชื่อฟังก์ชั่นไว้ให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างสะดวกใน
Ribbon ชื่อ Formulas (สูตร) โดยอยู่ในกลุ่มชื่อ Function Library (ไลบรารี่ฟังก์ชั่น) และ
จะแยกฟังก์ชั่นตามประเภทการใช้งานดังนี้
เปิดไดอะล็อกบ๊อกซ์แทรก
ฟังก์ชั่น เลือกฟังก์ชั่นอัตโนมัติ

เลือกฟังก์ชั่นอื่น ๆ เพิ่มเติม

เลือกฟังก์ชั่นที่ใช้ล่าสุด

เลือกฟังก์ชั่นการเงิน
เลือกฟังก์ชั่นทางตรรกะ
เลือกฟังก์ชั่นทางข้อความ

เลือกฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์และ
ตรีโกณมิติ

เลือกฟังก์ชั่นทางวันที่และเวลา
เลือกฟังก์ชั่นการค้นหาละอ้างอิง
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 คลิกกลุ่มฟังก์ชั่นและคลิกเลือกฟังก์ชั่น
คลิกเซลผลลัพธ์

 บนไดอะล็อกบ๊อกซ์ Function Argument (อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชั่น) ให้คลิกไป
เลือกช่วงเซลที่จะนามาคานวณ
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 คลิกลากเลือกช่วงเซล

 คลิก

อาร์กิวเมนต์ที่เลือกใหม่

แสดงผลการคานวณที่ได้

ค่าในเซลของอาร์กิวเมนต์

 คลิก
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วิธีที่ 3 เลือกฟังก์ชั่นจาก Name Box
ปกติ Name Box (กล่องชื่อ) จะเป็นเครื่องมือบอกตาแหน่งเซลหรือชื่อของเซล แต่ถ้าคุณ
พิมพ์เครื่องหมาย = (เท่ากับ) ลงบนเซลหรือแถบสูตรแล้ว ที่ Name Box จะแสดงรายชื่อของ
ฟังก์ชั่นที่เคยเรียกใช้งานไปก่อนหน้าขึ้นมาให้เลือก โดยเรียกใช้ได้ดังนี้
 คลิกเซลแล้วพิมพ์เครื่องหมาย =
 คลิกลูกศร

ของ Name Box
แล้วคลิกเลือกฟังก์ชั่น เช่น
SUM

 ระบุตาแหน่งเซลที่จะคานวณ หรือ ...

 ...หรือ คลิก ไปเลือกเซล

 คลิก

