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ค าน า 

 
เอกสารประกอบโครงการอบรม “เอ็กเซลเบือ้งตน้ส าหรับนักโลจสิติกส์ ปี 2018“ นี ้ ได้เรยีบเรียงขึน้ 

อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญของการใช้งานโปรแกรม MS-Excel ระดับพืน้ฐานและ

ระดับกลาง ส าหรับนักศกึษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืส าคัญของวิยาการในการใช้ประกอบการบรรยาย และใช้

เป็นแหล่งค้นคว้าของผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถน าไปใช้

ปฏิบัติงานได้จริง 

เอกสารเล่มนี้  ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท ได้แก่   บทที่ 1 การท างานกับ Workbook และ 

Worksheet  บทที่ 2 การใช้สูตรและการอ้างอิง  Cell  บทที่ 3 การค านวณใน Excel   บทที่ 4 การใช้

ฟังช่ันก์  บทที่ 5 การสร้างตารางและจัดรูปแบบตาราง  บทที่ 6 การสร้างแผนภูมิ (Chart) และบทที่ 7 

การสรุปข้อมูล 

ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเรื่องที่สอนจากเอกสาร หนังสือ ต ารา หรือสื่อ

อื่น ๆ เพิ่มเติมอีก หวังว่าเอกสารประกอบการอบรมนี้  คงอ านวยประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ หาก

ท่านที่น าไปใช้มขี้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็นตา่ง ๆ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

       ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ 

                1 สิงหาคม 2561   
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สารบัญ 
  

 บทที่ 1 การท างานกับ Workbook และ Worksheet     ...... 

 บทที่ 2 การใชสู้ตรและการอา้งองิ  Cell       ...... 

 บทที่ 3 การค านวณใน Excel        ...... 

 บทที่ 4 การใชฟ้ังช่ันก์         ...... 

 บทที่ 5 การสรา้งตารางและจัดรูปแบบตาราง      ...... 

 บทที่ 6 การสรา้งแผนภูม ิ(Chart)       ...... 

 บทที่ 7 การสรุปข้อมูล         ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทที่  หน้า 
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บทที่ 1-7 

การจัดการสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วย  

MS-Excel 

Information Management and Data Analysing for Logistics and Supply Chain 

with MS-Excel 
 

หัวข้อ 

3.1 การจัดการสารสนเทศโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชนโดยผูใ้ช้ดว้ย MS-Excel  

3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โดยผู้ใช้ดว้ย MS-Excel 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกจุดเด่นของโปแกรม MS-Excel ได้ 

2. ยกตัวอย่างการน าโปแกรม MS-Excel มาใช้

จัดการสารสนเทศโลจิสตกิส์และซัพพลายของ

เครือขา่ยร้านอาหารได้ 

3. ค านวณโดยใช้สูตรในโปรแกรม MS-Excel 

เพื่อจัดการสารสนเทศของธุรกิจร้านอาหารได้ 

4. เปรียบเทียบข้อมูลในโปแกรม MS-Excel ได้ 

5. ออกแบบฟอร์มดว้ยโปแกรม MS-Excel และ

ออกแบบการพัฒนาระบบโดยผู้ใช้ดว้ยโปแกรม 

MS-Excel ได้ 

6. ประเมินขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ส าหรับระบบงานหนา้ร้าน (Font Office) และ

ระบบหลังร้าน (Back Office) ได้  

7. ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ ตรงตอ่เวลา ไม่

คัดลอกผลงานผู้อื่น และมีส่วนร่วมในชัน้เรียน
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 การจัดการสารสนเทศส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก สามารถท าได้ง่าย ๆ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 

เช่น โปรแกรม MS-Excel  ทั้งนี้ หากร้านค้ามีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรกรม  

MS-Excel  ก็สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้งานเองได้โดยผู้ใช้ (User) แม้ว่าการพัฒนาระบบ

สารสนเทศโดยผู้ใช้อาจท าให้ได้ระบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน  แต่ก็มีข้อดีคือ ช่วยประหยัดงบประมาณการ

ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้  อีกทั้ง ดีกว่าการใช้ระบบแบบ Manual ดังนี้ ระบบ

สารสนเทศที่ท างานบนพืน้ฐานของคอมพิวเตรอ์จะชว่ยจัดการสารสนเทศ และสรุปข้อมูลตา่งๆ ได้ดีกว่า  

 

3.1 การจัดการสารสนเทศโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยผู้ใช้ด้วย MS-Excel  

 การจัดการสารสนเทศนัน้สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ  

1. ระบบสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยมือ (Manual Information System) มุ่งเน้นการจัดเก็บ   

ค้นหา และประมวลผลบนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร 

2. ระบบสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information System) ท างาน 

บนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ (CBIS: Computer Base Information System) ระบบโทรศัพท์มือถือ 

และเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดการระบบระบบสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ บน

พืน้ฐาน 

ระบบ CBIS 

  การพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ 

 จากนิยามของ  “ระบบสารสนเทศ (Information System)”  หมายถึง การรวบรวม (Collect) 

ประมวลผล (Process) การจัดเก็บ (Store) วิเคราะห์ (Analyze) และเผยแพร่สารสนเทศเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ หรือน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ดังนั้น การที่จะ

พัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร สามารถพัฒนาได้ 3 แนวทาง   

 1. โดยบุคคลภายนอก (Outsource) หรือซื้อระบบส าเร็จรูปเข้ามาใช้  คือ ว่าจ้างให้

บุคคลภายนอกหรอืองค์กรภายนอกท าการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรอืจัดซื้อจากแหล่งภายนอก 

 2. โดยทีมพัฒนาระบบ คือ ใช้แผนกไอทีหรือแผนกสารสนเทศ (Information System 

Department: ISD) ของบริษทซึ่งมีทักษะ มคีวามเช่ียวชาญท าหนา้ที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 3. โดยผู้ใช้ (User Development) คือ ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานท าการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ขึน้ใช้งานเอง (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 
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 3.1.1 การจัดการสารสนเทศโดยผู้ใช้ด้วย MS-Excel 

 การจัดการสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้ (User Development) สามารถ

ด าเนินการได้โดยง่ายด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์ MS-Excel หรือโปรแกรมประยุกต์ชนิดอื่น ทั้งนี ้

การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้มีข้อดีคือ  ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้พัฒนาระบบ

เนื่องจาก User เป็นผู้ปฏิบัติงานที่แท้จริง ดังนั้นจึงรู้ข้อมูลดีว่าตนเองต้องการระบบที่มีลักษะแบบใด  

แตก่็มีข้อเสียคือ ระบบที่พัฒนาขึน้นั้นจะขาดมาตรฐาน และอาจไม่ได้รับการยอมรับจาก User คนอื่น ๆ 

อย่างไรก็ดี  การจัดการสารสนเทศโดยผู้ใช้ด้วย MS-Excel  ผู้ใช้ (User) จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้

งานโปแกรม MS-Excel และ วิธีการพัฒนาระบบด้วย MS-Excel  ดังนี้ 

การใช้งาน MS-Excel 

  ส่วนที่ 1: การท างานใน Workbook และ Worksheet (Winston, 2016) 

 จุดเด่นของโปรแกรม MS-Excel   

   มีจุดเด่น 4 ดา้นหลัก ได้แก่ 

1. การสรา้งตาราง (Table) 

2. การค านวณ (Calculation) 

3. การสรา้งแผนภูมิ (Chart) 

4. การจัดการฐานข้อมูล (Database) (Winston, 2016) 

โดย Version ที่ใชน้ิยมใชง้านในปี 2017 ได้แก่ Excel97-2003, Excel2010, Excel2013   

และ Excel2016 ซึ่งการใช้งานแต่ละ Version ก็จะมีลักษะเด่น (Feature) ใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาแตกต่างกัน

ออกไปตาม Version นั้น ๆ อีกทั้งเมนู (Menu) การใช้งานก็อาจเปลี่ยนไปบ้าง ดังนั้น ผู้ใช้งาน Version 

ก่อน หากจ าเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ งาน Version ใหม่ก็อาจใช้เวลาสักระยะในการสร้างความคุ้นเคยกับ

ชุดค าสั่งที่อยู่ในเมนู อย่างไรก็ดี หากมีพื้นฐานและทักษะการใช้งานที่ดีแล้ว ก็จะท าให้รู้หลักฐานและ

ปรับทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหมไ่ด้ไม่ยาก  

 ทั้งนี ้สว่นขยายของ Excel (Excel Type) หรอืที่เรยีกกันว่า  “นามสกุล” จะมีนามสกุลเป็น 

    .xlsx ส าหรับ Excel Version สูง ตั้งแต่ Excel2010 ขึน้ไป 

.xls ส าหรับ Excel Version ต่ า คือ  Excel97-2003  

 ซึ่งการผลิตงานเอกสารและน าไปเปิดใช้กับโปรแกรมต่าง Version นั้น ไฟล์ที่ Save ใน Excel 

Version ต่ ากว่า  สามารถน าไปเปิดใช้งานกับ  Excel Version สูงกว่าได้  ขณะที่ Version สูงกว่าไม่

สามารถน าไปเปิดใน Version ต่ ากว่าได้  ดังนั้น หากผลิตงานใน Version สูง อาจต้อง Save ลด Version 

หากจ าเป็นต้องน าไปใช้กับ Version ที่ต่ ากว่า  

และสืบเนื่องจาก MS-Excel  เป็นโปรแกรม License ลิขสิทธิ์ของบริษัท Microsoft ซึ่งต้อง

จา่ยเงนิซือ้ลิขสิทธิ์เพื่อน ามาใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  อย่างไรก็ดี  หากองค์กรตอ้งการ
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ประหยัดต้นทุนด้านการจัดซื้อซอฟต์แวรด์ังกล่าวนี้  สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ Open Source ในกลุ่ม

ของ OpenOffice (ศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ www.openoffice.org)  อย่างเช่น โปรแกรม SpreadSheet 

เป็นต้น 

 

  ส่วนที่ 2: การใช้งาน MS-Excel2010, 2013, 2016 (Winston, 2016) 

 การตรวจสอบ Version ของ Excel 

File Help Product Activated/About Microsoft Excel 

 Workbook และ Worksheet 

    Workbook คือ สมุดงานอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่ากับสมุด 1 เล่ม แต่มีขนาดใหญ่ 

ภายใน Workbook จะประกอบด้วย Worksheet ซึ่งก็คือ กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ค่าปริยาย (Default) จะ

ก าหนดไว้จ านวน  3  Worksheet แตผู่ใ้ช้สามารถเพิ่ม Worksheet ได้อกีจ านวนมากตามตอ้งการ 

 Row, Column และ Cell 

 Row  แถวข้อมูล  มองจากด้านซ้ายไปขวา หัวแถวแทนด้วย “ตัวเลข” 

 Column คอลัมน์     มองจากด้านบนลงล่าง  หัวคอลัมน์ดว้ย “ตัวอักษร” 

Cell  เซลล์     ช่องที่เกิดจากจุดตัดระหว่าง Row และ Column 

    การเลื่อน Cursor ไป Row สุดท้าย Column สุดท้าย 

 Ctrl+  สิน้สุดที่ Row “1,048,576” 

 Ctrl+  สิน้สุดที่ Column “XFD” 

    การค านวณหาจ านวน Cell ทั้ง Worksheet 

1. เปลี่ยนหัว Column จากตัวอักษรให้เป็นตัวเลข 

FileOptionsFormulasR1C1 reference style 

2. น าจ านวน Row * Column 

= ตัวเลขของจ านวน Row * ตัวเลขของจ านวน Column 

     โดยที่ 1 Cell สามารถจุข้อมูลได้สูงสุด 255 ตัวอักษร 

 การตรวจสอบความกว้างของ Row และ  Column  

 Click ที่เส้นแบ่งที่หัว Row และ Column 

 การปรับขนาด Row และ  Column จ านวนมากในเวลาเดียวกัน 

- Drag คลุมหัว Row Click ขวา Row Height   ระบุความสูงตาม

ต้องการ 
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- Drag คลุมหัว Column Click ขวา Column Width  ระบุความ

กว้างตามต้องการ 

 สูตรค านวณใน Excel เริ่มต้นด้วยเคร่ืองหมาย 

 เครื่องหมาย +  หรอื เครื่องหมาย =    

แตส่่วนใหญ่จะนิยมใชเ้ครื่องหมาย =   

 เคร่ืองหมายในการค านวณ และเคร่ืองหมายในการเปรยีบเทยีบ 

 เครื่องหมายในการค านวณทางคณิตศาสตร์ 

 + 

- 

* 

/ 

^  ยกก าลัง 

 ล าดับการค านวณ 

 ล าดับความส าคัญ  การค านวณก่อน  

1   (   ) 

  2   ^ 

  3  * และ /  ส าคัญเท่ากันค านวณจากซ้ายไปขวา 

  4  + และ 2  ส าคัญเท่ากันค านวณจากซ้ายไปขวา 

 การอ้างอิง Cell 

 การอา้งองิ Cell เพื่อการค านวณหรอือ้างอิงขอ้มูล ม ี3 แบบ 

1. แบบทั่วไปหรอืสัมพันธ์ (Relative)  เมื่อคัดลอกข้อมูลหรอืสูตร ต าแหนง่  

Cell จะเปลี่ยนไปตามขอบเขตใหม่ เชน่  =A1*B1 

2. แบบตรงึหรอืสัมบูรณ์ (Absolute) เมื่อคัดลอกข้อมูลหรอืสูตร ต าแหน่ง  

Cell จะไม่เปลี่ยนแปลง เชน่ =$A$1*$B$1 ทั้งนี ้ ในสูตรจะใส่เครื่องหมาย $ หนา้ Column และ Row 

3. แบบผสม (Mixed) เมื่อคัดลอกข้อมูลหรอืสูตร ต าแหน่ง Cell จะ 

เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับการข้างองิ  เช่น =A$1*$B1  ทั้งนี ้ อาจเลือกตรึงสูตรเฉพาะ 

Column หรอืเฉพาะ Row  ก็ได้  

 

ตัวอย่าง : สร้างสูตรสูตรคูณด้วยการพิมพส์ูตรอ้างอิง cell แบบผสม 
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ภาพท่ี 3.1 การอา้งองิ cell แบบผสม พิมพ์สูตรในชอ่ง B2 เพียงชอ่งเดียวแล้วคัดลอกสูตร 

 

 ชนิดข้อมูลใน Excel 

 ชนิดขอ้มูลใน Excel มีผลกับการค านวณ โดยที่ 

- ข้อมูลที่สามารถค านวณได้เมื่อพิมพ์ลงใน Cell ข้อมูลจะชิดด้านขวา   

- ข้อมูลที่ไม่สามารถค านวณได้จะชิดด้านซ้ายของ Cell   

สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น  6 ชนิด 

1. ข้อความ (Text)  เชน่ SSRU  ชิดด้านซ้ายของ Cell 

2. ตัวเลข (Number)  เชน่ 300  ชิดด้านขวาของ Cell 

3. วันที่ (Date)   เชน่ 20/03/2017 ชิดด้านขวาของ Cell 

4. เวลา (Time)   เชน่ 8:30  ชิดด้านขวาของ Cell 

5.   สูตรค านวณ (Formula) เชน่ =A1+B1  ชิดด้านขวาของ Cell 

ตัวอย่าง: การค านวณเวลา 

 
ภาพท่ี 3.2 การค านวณการบันทึกเวลามาท างาน 
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หมายเหตุ : 

เวลาเข้า และเวลาออก จัด  format  เป็น custom hh:mm 

รวมจ านวน ชม.   จัด format  เป็น custom [h]:mm:ss 

 การเพิ่มข้อมูลตามตามล าดับ 

 ตัวเลข  เชน่พิมพ์ 1 

 2  

 วันที่  เชน่พิมพ์ 10/03/2017 

 เวลา  เชน่พิมพ์ 20:30  

 21:30 

 ตัวอักษร  เชน่ January หรือ Jan 

 -จากนั้น Click ในช่องข้อมูลหรอื Drag คลุมข้อมูล 

-น า Mouse ไปชีท้ี่มุมขวาล่างของ Cell ให้สัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย + 

-จากนั้น Drag ดึงข้อมูลลงด้านล่างเพื่อใหข้้อมูลเพิ่มตามล าดับ 

 การแก้ไขข้อมูลใน Cell 

1. พิมพ์ทับข้อมูลเดิม 

2. Double Click ที่ Cell 

3. กด F2 

4. แก้ไขที่ช่อง Formula Bar 

 การเลือกข้อมูลใน Cell 

 - เลือกข้อมูลต่อเนื่อง 

  1. Drage  หรอื 

  2. Shift+    

 - เลือกข้อมูลบางสว่นแบบเว้นระยะ 

  Drag Ctrl+Drag 

 - เลือกข้อมูลทั้งหมด 

  1. Ctrl+A  หรอื 

  2. Click ที่จุดตัดระหว่าง Row และ Column มุมบนซ้าย 

 การใช้เส้น Freeze Row และ Column 

1. เลือกต าแหน่ง Cell แถวสุดท้ายที่ตอ้งการ Freeze 

2. ViewFreeze Panes 

 การซ่อนและแสดงเครื่องมือ (Tools) 
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 - การซ่อน 

 Click ขวาบนพืน้ที่ว่างของ Tools  Minimize the Ribbon 

 - การแสดง 

Viewขวาบนพืน้ที่ว่างของ ToolsMinimize the Ribbon 

 การจัดรูปแบบข้อมูลใน Cell 

 - การจัดรูปแบบโดยใช้ Tools 

 1. เลือกต าแหนง่ Cell ที่ตอ้งการ 

 2. เลอืกเครื่องมอื  เช่น 

 
 

   - การจัดรูปแบบด้วยการ Click ขวา 

1. เลือกต าแหนง่ Cell ที่ตอ้งการ 

 2. Click ขวา  Format Cell 

 

 การจัดรูปแบบตาราง 

1. Drag คลุมข้อมูลในพืน้ที่ ๆ ต้องการ  HomeBorders 

 
2. หรอื Click ขวา  Format CellBorder 

 

 การรวม Cell  

Drag คลุม Cell ที่ตอ้งการรวม HomeMerge Cell 
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 การแสดงเอกสารก่อนพิมพ์ 

 กด Ctrl+P 

 ต้องการยกเลิกเพื่อกลับเข้าสู่การท างานปกติ ก าปุ่ม ESC 

 การคัดลอกรูปแบบ 

1. Click เลือกข้อมูลตน้แบบ 

2. Click หรอื Double Click ที่เครื่องมอืFormat Painter 

**เมื่อตอ้งการยกเลิกกดปุ่ม ESC 

 การเคลียร์ข้อมูลและรูปแบบ 

1. เลือกข้อมูลต าแหน่ง Cell ที่ตอ้งการ 

2. HomeClear 

 

 

 

 

 

 

 

 การเปลี่ยนชื่อ Sheet 

1. Click ขวาที่ป้าย Sheet  Rename  หรอื 

2. Double Click ที่ป้าย Sheet พิมพ์ช่ือที่ตอ้งการ 

 การย้ายสลับต าแหน่ง Sheet 

 Drag สลับจาก Sheet ด้านหลังมาด้านหนา้ 

 Hot key/Shortcut key ที่ใช้บ่อย 

 Ctrl+S   บันทึกข้อมูล 

 Ctrl+Z   ยกเลิกค าสั่ง/ย้อนกลับก่อนหนา้ 

 Ctrl+C, Ctrl+V  คัดลอกและวาง 

Ctrl+X, Ctrl+V  ย้ายและวาง 

 Ctrl+O   เปิดไฟล์เดิม 

 Ctrl+N   สร้างไฟล์ใหม่ 

 Ctrl+P   แสดงผลก่อน Print 

 Ctrl+F   ค้นหาข้อมูลใน Sheet 
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 Ctrl+G   ไปยังหนา้ที่ตอ้งการ 

 ESC   ยกเลิก 

 Function key ที่ใช้บ่อย 

 F1   เรียก Help 

 F2   แก้ไขข้อมูลใน Cell 

 F4   สร้างไฟล์ใหม่ (New) 

 F5   ไปยังหนา้ที่ตอ้งการ (Go to) 

 F11   น าข้อมูลไปแสดงผลเป็นกราฟ (Quick Graph) 

 F12   บันทึกไฟล์เป็นชื่อใหม ่(Save As) 

 การสลับภาษาของเมนู 

 ระบบแสดงผลเมนูจะแสดงได้แบบ 2 ภาษาคือ เมนูภาษาอังกฤษ และเมนู 

ภาษาไทย  ทั้งนีแ้นะน าให้ใช้เมนูภาษาอังกฤษจะเป็นการดีกว่า  และหากต้องการสลับภาษา สั่งงานได้

ดังนี้ 

 - การเปลี่ยนภาษาของเมนู 

1. StartAll AppsMicrosoft Office 

2. เลือก Microsoft Office 2010 Language Preference Choose Editing  

Languages 

3. เลือก English (US.) <default>  Set as Default 

** หากต้องการใช้ภาษาไทย ให้ตรวจสอบการตดิตั้ง MS Office Language  

Pack 2010 ภาษาไทย 

 การใช้งานเมนู 

- การใช้ค าสั่งในเมนูหลัก จ านวน 7 เมนู 

1. ค าสั่งส าคัญในเมนู Home ค าสั่งที่ใชบ้่อยได้แก่ การจัดรูปแบบและการใช ้ 

AutoSum 

2. ค าสั่งส าคัญในเมนู Insert ค าสั่งที่ใชบ้่อยได้แก่ ตาราง  วาดรูปทรง  กราฟ   

ก าหนดหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ  และสัญลักษณ์ 

3. ค าสั่งส าคัญในเมนู Page Layout ค าสั่งที่ใชบ้่อยได้แก่ ก าหนด 

ขอบกระดาษ  เปลี่ยนแนวกระดาษ  การแสดงและซ่อนเส้น Grid 

4. ค าสั่งส าคัญในเมนู Formulas ค าสั่งที่ใช้บ่อยได้แก่ AotuSum และ

ฟังก์ชันการ 

ค านวณอื่น ๆ 
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5. ค าสั่งส าคัญในเมนู Data ค าสั่งที่ใชบ้่อยได้แก่สร้างฟอรม์รับข้อมูล   

จัดเรียงข้อมูล Data Validation  การวิเคราะห ์What-If Analysis และสรุปข้อมูล Grand-Subtotal 

6. ค าสั่งส าคัญในเมนู Review ค าสั่งที่ใชบ้่อยได้แก่ ตรวจสอบตัวสะกด  การ 

แทรกหมายเหตุ  และการป้องกัน Sheet 

7. ค าสั่งส าคัญในเมนู View ค าสั่งที่ใชบ้่อยได้แก่ การแสดงมุมมองการ 

แสดงผล worksheet  การแสดงหรอืซ่อนเครื่องมอื  การใช้ Freeze Paanes ส าหรับล๊อกหัวตาราง  และ

การสรา้ง Macros 

 การก าหนดกระดาษ 

- การก าหนดขอบกระดาษ 

Page Layout -->Margins-->Custom Margins 

- การก าหนดกระดาษแนวตั้งและแนวนอน 

Page Layout -->Orientation 

- การก าหนดเลขหนา้ และหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ 

1. Insert-->Header & Footer 

2. Design -->Page Number   

หรอื 

     Page Layout -->Margins-->Custom Margins-->Header & Footer 

 การบันทกึข้อมูล (Save) 

1. กด Ctrl+S  หรอื 

2. File Save as (กรณีต้องการ Save เป็นชื่อใหม่) 

3. ในช่อง Save as Type “Excel Workbook”   หากต้องการบันทึกเป็น PDF 

file ให้เลือก .PDF 

 

ส่วนที่ 3: เทคนิคการสร้างตารางแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อนสูง (Winston, 2016) 

   สามารถสร้างตารางโดยใช้ค าสั่ง 2 แนวทาง 

1. Click ขวา 

Drag คลุม cell Click ขวา Format Cell   

2. ใช้ Toolbarธ 

Drag คลุม cell เลือกรูปแบบของเส้นที่ตอ้งการตตีารางจาก Toolbar Border 
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สามารถประยุกต์สร้างตารางใชง้านดังนี้  

ตารางแบบฟอร์มในงานขนส่ง 

1. ตารางการตรวจสอบเชื้อเพลิงคงเหลอื 

2. ตารางบริหารข้อมูลพนักงานขับรถ    

3. ตารางเวลาปล่อยรถขนส่งสินค้าประจ าเดือน 

   ตารางแบบฟอร์มในงานค้าปลีก /ร้านอาหาร 

1. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก 

2. แบบฟอร์มรายการขาย 

3. แบบฟอร์มรายละเอียดการขาย 

4. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงนิ-ใบก ากับภาษี ร้านค้าปลีก 

5. แบบฟอร์มรายงานยอดขายประจ าเดือน 

6. แบบฟอร์มรายงานอื่น ๆ 

7. แบบฟอร์มขอ้มูลสินค้าและสินค้าคงเหลือ 

8. แบบฟอร์มรายละเอียดสินค้า 

9. แบบฟอร์มสั่งซือ้วัตถุดิบ 

10. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลซัพพลายเออร์ 

11. แบบฟอร์มใบเบิก-จา่ยวัตถุดิบ 

12. แบบฟอร์มประวัตพินักงาน 

13. แบบฟอร์มเงนิเดือน 

14. แบบฟอร์มบันทึกการอบรม-สัมมนา 

15. แบบฟอร์มรับสมัครพนักงานใหม่ 
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ภาพท่ี 3.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงนิ-ใบก ากับภาษี ร้านค้าปลีก 

 

ส่วนที่ 4: การใช้สูตรค านวณ (Formula) เชิงบูรณาการ (Winston, 2016) 

   สูตรค านวณ 

เชน่ การค านวณต้นทุนการขนส่ง / การค านวณต้นทุน 

1. การค านวณด้วยเครื่องหมายคณิตศาสตร์ทั่วไป 
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1. เริ่มตน้ด้วยเครื่องหมาย  = 

2. ตามด้วยเครื่องหมายการค านวณทางคณิตที่ต้องการ  +    -    *    

และ  /  

2. การใชสู้ตรในการรวมตัวเลข 

1.  พิมพ์  =Cell1+Cell2+Cell3…. แล้ว Enter  หรอื 

2.  พิมพ์ =sum(Cell1+Cell2+Cell3….) แล้ว Enter  หรอื 

3. Home  

3. การ Link สูตรระหว่าง Sheet 

      1. Click ในช่อง Cell ที่ตอ้งการแสดงผลลัพธ์ 

      2. พมิพ์  = และน า Mouse Click Cell ในช่องที่ตอ้งการรับข้อมูลเข้ามา 

ค านวณ 

              3. กดปุ่ม Enter 

 4. การคัดลอกสูตร 

     1. Click ในช่องสูตรที่ต้องการคัดลอก  น า Mouse ไปชี้ที่จุดขวามุมล่าง

ให้สัญลักษณ์ Mouse เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก Drag ดึงลงด้านล่าง  

 
 

ภาพท่ี 3.4 การคัดลอกสูตร 

 

5. การคัดลอก Sheet 

Click เลือก Sheet ที่ตอ้งการกดปุ่ม Ctrl+Drag ไปขวา 
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 สูตรค านวณในงานค้าปลีก / ธุรกิจร้านอาหาร 

   สามารถใช้สูตรค านวณเพื่อแสดงใบเสร็จแก่ลูกค้า ดังภาพที่ 3.5 

 
ภาพท่ี 3.5 การค านวณรายการใบเสร็จรับเงนิ-ใบก ากับภาษี ร้านค้าปลีก/ ร้านอาหาร 

 

 

 การค านวณและบันทกึบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของร้านอาหาร 

จากสมการบัญชีรายรับรายจา่ย  

  “เงินสดคงเหลอื (ขาด) = รายได้– ค่าใช้จา่ย”  

ในทางปฏิบัตินัน้สามารถบันทึกข้อมูลในสมุดจดบันทึก หรอืบันทึกด้วย 

โปรแกรม MS-Excel  ก็ได้  ขึน้อยู่กับความถนัด  ขอยกตัวอย่าง การบันทึกบัญชดี้วยโปรแกรม MS-

Excel   ดังแสดงในภาพที่ 3.6 
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ภาพท่ี 3.6 ตัวอย่างการบันทึกบัญชรีายรับ – รายจ่ายของรา้นอาหาร 

 

 การค านวณและบันทกึบัญชีความมั่นคงสุทธิ (ทรัพย์สิน) ของร้านอาหาร 

จากสมการงบความมั่นคงสุทธิ“ความมั่นคงสุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สนิ”  

(วริสสรา เทียมทัด และ วัชริณี ตระการสาธิต, 2559) ขอยกตัวอย่างการจัดท างบความมั่นคงสุทธิ

อย่างง่ายของร้านอาหาร  ดังแสดงในภาพที่ 3.7  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560  

ร้านอาหารนี้มสีินทรัพย์ 40,545,000  มีหนีส้ิน 2,070,000 มีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 38,475,000 ซึ่ง

ตัวเลขนี้ถือเป็นความม่ันคงสุทธิของร้านอาหาร   
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ภาพท่ี 3.7  ตัวอย่างบัญชีความมั่นคงสุทธิ (ทรัพย์สิน) ของร้านอาหาร 

(วริสสรา เทียมทัด และ วัชรณิี ตระการสาธิต, 2559) 

 

 การค านวณและบันทกึบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ของร้านอาหาร 

สามารถน างบความมั่นคงสุทธิมาจัดท าเป็นงบแสดงฐานะการเงินของร้าน   

ด้วยสูตร  “สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน (ส่วนของเจา้ของ)” (วริสสรา เทียมทัด และ วัชริณ ีตระการสาธิต, 

2559) 
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ภาพท่ี 3.8  ตัวอย่างบัญชีงบแสดงฐานะการเงนิ ของรา้นอาหาร 

 การค านวณอัตราความมั่งค่ัง 

กรณีเจ้าของรา้นอาหารดังกล่าวข้างตน้  ตอ้งการเลิกกิจการเพื่อพักผอ่นก่อน 

วัยเกษียณอายุ เจ้าของร้านสามารถค านวณอัตรา  “ความมั่งคั่ง” ทางการเงิน  เพื่อตรวจสอบระดับ

ความร่ ารวยของตนเองได้ว่ารวยพอที่จะเลิกท างานแลว้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย  โดยไม่ต้อง

ท างานได้หรือไม่   โดยมีสูตรในการค านวณอัตราส่วนความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) (วริสสรา เทียมทัด 

และ วัชรณิี ตระการสาธิต, 2559) ดังนี้ 
 

ดังนั้น Wealth Ratio  จึงเป็น อัตราส่วนความมั่งคั่งทางการเงิน ซึ่งหมายถึง  การ “อยู่ได้โดย

ไม่ต้องท ำงำน”  ดังภาพที ่3.8 
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ภาพท่ี 3.8  ตัวอย่างการค านวณ อัตราส่วนความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) 

(วริสสรา เทียมทัด และ วัชริณ ีตระการสาธิต, 2559) 

 

ผลจากการค านวณ พบว่า เจา้ของร้านอาหารมคีวามมั่งคั่ง 6 เท่า ให้น ามาตรวจสอบระดับ

ความมั่งคั่งว่ามีความมั่งคั่งมากน้อยเพียงใด  ดังนี้ 

ตัวเลข    6 เท่า    ถ้าขาดรายได้จะอยู่ได้ 6 เดือน   

ตัวเลข  7 - 10 เท่า  ถ้าขาดรายได้จะอยู่ได้ 7 - 10  เดือน 

ตัวเลข  11 - 100 เท่า   ถ้าขาดรายได้จะอยู่ได้ 11 - 100 เดือน    

ตัวเลข 101-200 เท่า  ชีวติไม่ล าบาก 

ตัวเลข  201 - 300 เท่า   มีอสิระทางการเงนิ   

ตัวเลข 301-500 เท่า   มีอสิระทางการเงนิ 

ตัวเลข  501 – 1,000 เท่า  เกือบรวย   

ตัวเลข 1,001 – 2,000 เท่า  รวย 

ตัวเลข  2,001 เท่าขึน้ไป   รวยมาก 

 การค านวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
 

ภาพท่ี 3.9  ตัวอย่างการค านวณการบันทึกเวลาท างาน 

 

 เวลามา-เวลากลับ ก าหนดรูปแบบดังนี้   

Click ขวา -->Format Cell-->ป้าย Number -->Custom เลือก h:mm 

 ช่ัวโมง- รวมช่ัวโมงท างาน  ก าหนดรูปแบบดังนี้ 

   Click ขวา -->Format Cell-->ป้าย Number -->Time เลือก 37:30:55 

 โปรแกรมจ าแนกถุงในร้านขายของช า (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2553) 
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ภาพท่ี 3.10  ตัวอย่างการค านวณอัตโนมัติเพื่อจ าแนกถุงในร้านขายของช า 

 

ก าหนดสูตร ดังนี้ 

1. สินค้าที่ซือ้ ก าหนดให้พนักงานเลอืกข้อมูลอัตโนมัติจาก Listbox 

 
 

ขั้นตอนการก าหนดค าสั่ง:  การก าหนดให้เลือกข้อมูลจาก List box 

1. สร้างข้อมูลที่ต้องการน าเข้าไปเก็บใน List box  

 2. เลือก Cell ต าแหน่งที่ต้องการสร้าง List box 

 3. DataData Validation Data Validation 

 4. ที่ป้าย Setting (ก าหนดข้อมูลดังนี้) 

  Allow :  List 

  Data:  Between 

  Source:  Click และ Drag คลุมพืน้ที่ Cell ที่ตอ้งการน าเข้ามูลเก็บใน Listbox 

     ที่ป้าย Input Data (ก าหนดข้อมูลดังนี)้ 

  Title:   พิมพ ์Data List 

  Input Message:  พิมพ์ เลือกข้อมูลจาก List 

    ที่ป้าย Error Alert (ก าหนดข้อมูลดังนี)้ 
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  Style:   เลือก Warning 

  Title:   พิมพ์  ผิดพลาด 

  Error Message:  พิมพ์ เลือกข้อมูลจาก List เท่านั้น 

 5. OK 

 

2. ในช่อง Bag Size ก าหนดสูตร 

 
การใช้ Function if() 

 Syntax: =if(Condition,True value,False Value) 

ถ้า Condition เป็นตัวเลข ระบุเป็นตัวเลขได้โดยตรง  แต่ถ้า Condition เป็นตัวอักษรให้ระบภายใน

เครื่องหมาย “  “ 

การใช้ Net if() 

 คือการใช้ if ซ้อน if  หลักการให้พิจารณาว่า if ด้านหน้ามีวงเล็บเปิดกี่ตัว  ก็ใหป้ิดท้ายวงเล็บให้

มีจ านวนเท่ากัน 

Syntax: =if(Condition,True value)if(Condition,True Value,False Value)) 

3. ในช่อง รวมจ านวน ในฟังก์ชั่น =Sum() 

4. สรุปจ านวนชิน้ ให้นับจ านวนถุงแตล่ะขนาดในช่อง Bag Size โดยใช้ฟังก์ช่ัน =Sumif() 

 ตัวอย่าง 

 
ภาพท่ี 3.11 การใช้ Sumif() 
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5. สรุปจ านวนถุงที่ใชใ้นการบรรจุ ใช้เงื่อนไข ดังนี้ 

Larg Bag จุของได้ 6   ชิน้    

Medium Bag จุของได้ 12 ชิน้ 

Small Bag จุของได้ 18 ช้ิน 

Frozen Bag จุของได้ 20 ช้ิน 

ตัวอย่าง 

 
 

ภาพท่ี 3.12 การใชสู้ตรสรุปจ านวนถุง 

 การใช้ CountA() 

 ใช้นับจ านวนแถวที่มขี้อมูล ยกเว้นแถวว่าง 

 Syntax:  =CountA(ขอบเขต cell) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.13 การใช ้CountA() 

 

 การใช้ Roundup() และ RoundDown() 

 Roundup() ใช้ในการปัดเศษตัวเลขทศนยิมขึ้น ขณะที่  
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RoundDown()  ใช้ในการปัดเศษตัวเลขทศนยิมลง  

 การลดจ านวนจุดทศนิยมหรอืเพิ่มจ านวนจุดทศนิยม  โดยใช้ Toolbar จะเป็น

การ 

ลวงตาที่แสดงว่าจุดทศนยิมนั้นถูกลดหรอืถูกเพิ่ม  แตแ่ท้จริงแล้วค่าตัวเลขเดิมจะยังคงถูกจดจ าไว้ใน 

cell ซึ่งจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ดังนัน้  จึงสง่ผลตอ่การค านวณที่ผดิพลาดได้ 

 
 

ภาพท่ี 3.14 การใช ้RoundUp() 

 

การใช้ Vlookup() 

 เป็นฟังก์ช่ันส าหรับใช้ค้นหาข้อมูลใน Cell 

 Syntax:  

=Vlookup(รหัสค้นหาข้อมูล,ขอบเขต Cell ที่ตอ้งการคน้หา, Column ที่ดงึไป 

แสดงผล) 

 

ตัวอย่าง 

 
 

ภาพท่ี 3.15 การใช ้Vlookup() 

 

 3.1.2 การพัฒนาระบบโดยผู้ใช้ (User Development) ด้วย MS-Excel 
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 ในหัวข้อนีจ้ะแนะน าวิธีการ พัฒนาระบบสารสนเทศโดยผูใ้ช้ (User Development) ด้วย

โปรแกรม MS-Excel2013 โดยจะยกตัวอย่าง “ระบบสารสนเทศรา้นอาหาร” โดยตัวอย่างหัวข้อที่จะท า

การพัฒนาประกอบด้วย 

1) การจัดการระบบขายหนา้ร้าน (Front Office) 

1.1 สร้าง Menu 

1.2 การสรา้งฟอรม์บันทึกข้อมูล 

1.3 การสรา้งตารางบันทึกข้อมูล 

1.4 การค้นหาข้อมูล 

1.5 การสรุปรายงาน 

1.6 การตัง้ค่ารหัสผา่น 

2. การจัดการระบบงานหลังร้าน (Back Office) 

2.1 สร้าง Menu 

2.2 การสรา้งฟอรม์บันทึกข้อมูล 

2.3 การสรา้งตารางบันทึกข้อมูล 

2.4 การค้นหาข้อมูล 

2.5 การสรุปรายงาน 

2.6 การตัง้ค่ารหัสผา่น 

 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

1) การจัดการระบบขายหน้าร้าน (Front Office) 

1. สร้าง Menu 

 ดังตัวอย่างในภาพที่  3.16 
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ภาพท่ี 3.16 ตัวอย่างการสร้างเมนู สว่นของ Front Office 

 

 การสร้าง Link Menu 

 Click ขวาที่ Cell ที่ตอ้งการสร้าง link  hyperlink Place in This Document

เลือก Sheet ที่ตอ้งการOk 

 
ภาพท่ี 3.17 การสรา้งข้อความลิง้ค์ (Text Link) 

 

2. การสร้างตารางจัดเก็บข้อมูล และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

 ติดตัง้เครื่อง Form 

1. Click ปุ่ม Customize Access Toolbars  More Commands 
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2. เลือก All Commands FormAdd 

 
3. จะปรากฎเครื่องมอื Form ที่เมนูดา้นบน 

 

การสรา้งตารางจัดเก็บข้อมูลสมาชิกใหม่  

ภาพท่ี 3.18 การสรา้งฟอร์มกรอกข้อมูล 

การค านวณอายุลูกค้า 

รูปแบบการกรอกวันที่  MM/DD/YYYY 

=YEAR(TODAY())-YEAR(Cell ปีเกิด) 

 

หรอืใช้ 

datedif() 

Syntax    =DATEDIF(Cell ปีเกิด,TODAY(),”รูปแบบการแสดงผล”) 

=DATEDIF(E3,TODAY(),”Y”) 

”D” 

”MD” 

”YD” 

หมายเหตุ Excel2013 ไม่มฟีังก์ชั่น DATEDIF 
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การสรา้งฟอรม์บันทึกข้อมูล  

1. Drag คลุมชื่อ Field และ Record เครื่องเครื่องมอื Form 

ภาพท่ี 3.19 การใชง้าน Data Form 

 

การค้นหาข้อมูลใน Form และการใช้ปุ่มค าสั่งใน Form 

5 

ภาพท่ี 3.20 การค้นหา แก้ไขและใชปุ้่มค าสั่งใน Data Form 

 

 การใช ้Form กับข้อมูลที่เป็น Table 

1. Drag คลุม Cell Ctrl+TOk 
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ภาพท่ี 3.21 การใช ้Form กบัข้อมูลที่เป็นตาราง 

 

2. Click เครื่องมือ Form และใช้งานเชน่เดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น 

การสรุปรายงาน 

 การสรา้งแบบฟอร์มรายงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วน 

1. ส่วนหัวของรายงาน (Report Header) ประกอบด้วย Logo ของร้าน/บริษัท   

ชื่อบริษัท  ที่อยู่  ขอ้มูลติดต่อ  และวันที่  เป็นต้น 

   2. สว่นเนือ้หา (Detail) เป็นข้อมูลสรุปสาระส าคัญที่ตอ้งรายงานแก่ผูบ้ริหาร  

ประกอบด้วย Field, Record ข้อมูล 

3. สว่นท้ายของรายงาน (Report Header)  ประกอบด้วย  ช่ือแผนกที่จัดท า 

รายงาน  รหัสพนักงานที่จัดท างานราย เป็นต้น 

3. การตั้งค่ารหัสผ่าน 

 FileInfo 
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ภาพท่ี 3.22 การตัง้ค่ารหัสผา่น 

 

เลือกตั้งคา่การป้องกัน ดังนี้ 

- อ่านอย่างเดียวห้ามแก้ไข (Mark as Final/read-only) 

- เข้ารหัสและตั้งค่ารหัสผ่านส าหรับเปิดสมุดงาน (Encrypt with Password) 

- ป้องกันสเปรดชีตปัจจุบัน (Protect Current Sheet) 

- ป้องกันการเปลี่ยนแปลง สมุดงาน (Protect Workbook Structure) 

- จ ากัดการเข้าถึง (Restrict Access)  

- ก าหนดลายเซ็นจติิทัล (Add a Digital Signature) 

 

2)  การจัดการระบบงานหลังร้าน (Back Office) 

1. สร้าง Menu 

2. การสรา้งฟอรม์บันทึกข้อมูล 

3. การสรา้งตารางบันทึกข้อมูล 

4. การค้นหาข้อมูล 

5. การสรุปรายงาน 
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6. การตั้งค่ารหัสผ่าน 

ตัวอย่างข้อมูลขั้นต้นที่ควรมีในระบบงานหลังร้าน (Back Office) 

 

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อมูลระบบงานหลังร้าน (Back Office) 

ข้อมูลบุคคลากร 

HR 

ข้อมูลสนิค้าและ

วัตถุดิบ 

DM 

ข้อมูลการจัดซือ้ 

purchasing 

รายงาน 

Report 

แบบฟอร์มประวัติ

พนักงาน 

แบบฟอร์มขอ้มูลสินค้า 

 

แบบฟอร์มสั่งซือ้วัตถุดิบ 

 

รายงานข้อมูลบุคลากร 

แบบฟอร์มจ่าย

เงินเดอืน 

สินค้าคงเหลือ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

ซัพพลายเออร์ 

 

รายงานข้อมูลสินค้า 

แบบฟอร์มบันทึกการ

อบรม-สัมมนา 

- แบบฟอร์มใบเบิก-จา่ย

วัตถุดิบ 

 

รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ 

แบบฟอร์มบันทึกการ

อบรม-สัมมนา 

- - รายงานการจัดซื้อ 

- - - รายงานข้อมูลซัพพลายเออร์ 

 

 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยผู้ใช้ด้วย MS-Excel 

  การวเิคราะห์ Financial Model ด้วย What-if-Analysis 

เป็นการวิเคราะหแ์บบจ าลองทางการเงนิ (Financial  Model)  ซึ่งประกอบด้วย   

1) สูตรการวิเคราะหเ์งินผ่อนช าระต่องวด =pmt() 

2) Goal Seek   

3) Scenario และ     

4) Data Table          

สามารถประยุกต์ใช ้Financial  Model ได้กับทุกธุรกิจ เชน่ ธุรกิจรา้นอาหาร  ร้านค้าปลีก   
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ร้านค้าส่ง หรือธุรกิจอื่น ๆ หากต้องการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการด าเนินงาน  หรือทรัพย์สินที่เป็น

อสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นสมบัติของกิจการ ก็สามารถใช้   Financial  Model เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจได้ 

                                                                                                                                            

 
 

ภาพท่ี 3.23 What-If Analyssis Tool 

 

 Goal Seek   

ใช้ส าหรับวิเคราะหเ์งินกู้  หรอืเงินผ่อนช าระต่องวด คล้ายกับ Function PMT()  แต ่goal seek 

มักจะมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา  เช่น  การที่เรามเีงนิเดือน ๆ ละเท่านีบ้าท  แล้วตอ้งการรู้ว่าสามารถ

ซือ้สินค้าและผอ่นช าระเป็นงวด ๆ    สินค้านั้นต้องมรีาคาเท่าใด   เราจึงจะสามารถรับภาระในการผ่อน

ช าระได้ 

 

ตัวอย่าง:  ต้องการซือ้รถพ่วง 18 ล้อ เพื่อน ามาใช้ในธุรกิจขนสง่    โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถจ่ายดาวน์

ได้ 15% ของราคารถ  และหากผ่อนจาก Finance ต้องจา่ยดอกเบีย้ 2.5%  ต่อปี  ระยะเวลากู้  5 ปี  

สามารถจ่ายเงินผ่อนช าระได้เดือนละ 150,000 บาท  อยากทราบว่าสามารถซือ้รถยนต์ได้ในราคาคัน

ละเท่าใด 

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแบบจ าลองในโปรแกรม Excel (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 

 
ภาพท่ี 3.24 การใช ้Goal Seek   
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ขั้นตอนที่ 2: ก าหนดสูตรในการค านวณ 

 1. เงนิดาวน์  ค านวณจาก  (5% ของราคารถยนต์) 

 2. ราคารถคงเหลอื(เงินต้น)   ค านวณจาก  (ราคารถ  -  เงินดาวน)์ 

 3. เงนิผ่อนช าระต่องวด  ค านวณจาก  การใช้ Function PMT() 

  รูปแบบ   = PMT(อัตราดอกเบีย้,ระยะเวลา,เงินต้น)  เช่น 

  =PMT(B4/12,B5*12,B8 

 ผลลัพธ์จากการค านวณด้วยสูตร (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 

 
  

ภาพท่ี 3.25 การใช้ PMT()   

 

จากตัวอย่างการวเิคราะห ์พบว่า  ถ้าซือ้รถยนต์ราคา 700,000 บาท  จะต้องผอ่นช าระเดือน

ละ 13,235.45 บาท  เป็นเวลา 5 ปี  ซึ่งเงื่อนไขปัจจุบัน เราสามารถรับภาระในการผอ่นช าระได้ 

150,000  บาท  นั่นหมายความว่า สามารถซือ้รถยนต์ได้ในราคาเกิน 700,000 บาท   

ขั้นตอนที่ 3: เข้าใช้ Goal Seek เพื่อวิเคราะหข์้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

1. Data What-if Analysis  Goal Seek 

 
  

ภาพท่ี 3.26 การก าหนดเงื่อนไขใน Goal Seek   

เงินผ่อนช าระต่องวด 

เงินท่ีเราสามาผ่อนได ้

เงินต้นเริ่มแรก (ลบตัวเลขสมมติออกก่อน) 
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(ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 

 

 2.  Click ปุ่ม Ok  จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.27 การแสดงสถานะใน Dialog ของ Goal Seek  (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 

2555) 

 

  3. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ Goal Seek 

 
 

ภาพท่ี 3.28 ผลลัพธ์ของการค านวณด้วย Goal Seek   (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 

 

ค าตอบคือ  หากผ่อนช าระได้เดือนละ 150,000 บาท  สามารถซือ้รถยนต์ได้ในราคา  …………………. 

บาท 
 

 Scenario   

การวิเคราะหเ์งินผอ่นช าระโดยใช้การค านวณด้วย Scenario  จะคล้ายกับวิธีของ PMT()   

และ Goal Seek แตกต่างตรงที่ Scenario จะใช้กับการค านวณที่มกีรณีเงื่อนไข (Case) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 

รายการ   
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ตัวอย่าง : ต้องการซื้อบ้าน   แต่ตอ้งการวิเคราะหร์าคาบ้าน  จากหลาย ๆ ราคา ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.2  เงื่อนไขการซื้อบ้าน (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 

ประเภทบ้าน บ้านราคา(บาท) ดอกเบ้ีย / ป ี ระยะเวลาผ่อนช าระ (ปี) จ่ายดาวน์ 

ทาวนเ์ฮ้าย่านสีลม 9,000,000 9% 15 1,000,000 

บ้านช้ันเดียว 1,700,000 10% 20 300,000 

บ้าน 2 ชั้น 5,000,000 11% 30 500,000 

 

จากข้อมูลในตาราง  จงค านวณหาเงินผ่อนช าระต่องวด โดยใช้วธิี  scenario 

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแบบจ าลองใน Excel 

 
  

ภาพท่ี 3.29 ก าหนดสูตรและเงื่อนไขการค านวณ 1 เงื่อนไข 

 

จากโจทย์จะมีประเภทบ้านที่จะต้องค านวณ  3 แบบ  แตใ่นแบบจ าลองนัน้ให้ก าหนดข้อมูลลง

ไปเพียงแค่ 1 แบบเท่านั้น 

ขั้นตอนที่ 2 : ก าหนดสูตรในการค านวณ 

 ก าหนดสูตรค านวณหาเงินที่ตอ้งช าระต่องวด  ในชอ่ง E2  โดยใช้ Function PMT() 

รูปแบบดังนี้  =PMT(อัตราดอกเบีย้,ระยะเวลา,เงินต้น) 

ขั้นตอนที่ 3 : เข้าใช้ Scenario เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. Cursor เลือกที่ช่องเงินที่ตอ้งช าระต่องวด(E2 ) 

2. DataWhat-if-Analysis Scenarios Manager 

3.  จะปรากฏหนา้จอ Scenarios Manager ให้ Click ปุ่ม Add 
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ภาพท่ี 3.30 เข้าใช้งาน Scenario (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 
 

4.  ก าหนดขอ้มูลใน Cell ที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลง  แล้ว Click ปุ่ม Add 

 
 

ภาพท่ี 3.31 ก าหนดเงื่อนไขใน Scenario (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 
 

5. ท าซ้ าขั้นตอนที่ 3-4 จนครบประเภทบ้านทั้ง 3 ประเภท 

6. เมื่อก าหนดเงื่อนไขครบทั้งหมด จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 

ตั้งช่ือ Scenarios 

ระบ ุCell ที่เราต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

Clik 

ยกเลิก 
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ภาพท่ี 3.32 สิน้สุดการก าหนดเงื่อนไขใน Scenario (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 

 

 ในการดูผลลัพธ์ของการค านวณนั้น  ให ้ Click ที่ช่ือของ Scenarios  แล้ว Click ที่ปุ่ม 

Show  ผลลัพธ์จะแสดงใน Speadsheet 

7. เมื่อตอ้งการสรุปผลการวิเคราะหท์ั้งหมด ให้ Click ที่ปุ่ม Summary  และต าแหนง่ Cell 

Result  

(ไม่เปลี่ยนแปลง)  ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 3.33 ผลลัพธ์จาก Scenario (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555) 

 Data Table   
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ใช้ในการวิเคราะหเ์งินผ่อนช าระต่องวด ในกรณีที่อัตราดอกเบีย้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่าง : ซือ้สินค้า ราคา 201,900 บาท  จ่ายดาวน์ 20%  ระยะเวลาผอ่นช าระ  360  เดือน  อัตรำ

ดอกเบี้ย  8%  จงค านวณหาเงินผอ่นช าระ 

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแบบจ าลอง 

 
 

ภาพท่ี 3.34 การสร้างแบบจ าลอง  

(ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) 

 

ขั้นตอนที่ 2 : ก าหนดสูตรในการค านวณ ดังนี้ 

1. เงินต้น  ค านวณจาก  (ราคา –  เงินดาวน์) 

2. จา่ยต่อเดือน  ค านวณจาก   ใช้สูตร PMT() ในการค านวณหาเงินผอ่นช าระต่องวด 

3. จา่ยรวม  ค านวณจาก  (เงินที่จ่ายต่อเดือน  *  ระยะเวลาทั้งหมด) 

4.   ส่วนต่าง  ค านวณจาก (จา่ยรวม – ราคา(เงินต้น))   และท าค่าลบให้เป็นบวก 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ แสดงดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 3.35 ผลลัพธ์ของการก าหนดสูตรในการค านวณ  

(ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) 
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จากการค านวณนีพ้บว่าค าตอบที่ได้   จะใช้ส าหรับอัตราดอกเบีย้ 8%  เท่านั้น   ถ้าหากอัตรา

ดอกเบีย้เปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ จะสามารถค านวณได้อย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3: สร้างแบบจ าลองเผื่ออัตราดอกเบีย้ที่มกีารผันแปร 

 
 

ภาพท่ี 3.36 การก าหนดช่วง (Range) ของดอกเบีย้ที่เปลี่ยนแปลง  

(ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) 

 

*  จากหัว Column ตั้งแตเ่งินต้นจนถึงส่วนต่าง :  ก าหนดค่าให้มคี่าเท่ากับ   ค่าที่ได้จากการ

ค านวณและเปลี่ยนค่าลบให้เป็นค่าบวก 

 * อัตราดอกเบีย้ :  ก าหนดโดยใช้ช่วงความต่าง 0.25 (แล้วแตเ่ราจะคาดการณ์อัตราการผัน

แปร) 

 

ขั้นตอนที่ 4: เข้าใช้ Data Table 

1. คลุมข้อมูลทั้งตาราง ยกเว้นชื่อ Field   (หัว Column) 

2. Data ->What-if-Analysis->Data Table 

3.  ในช่อง Column  เลือกต าแหนง่ C5   อัตราดอกเบีย้ 8% 

จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.37 ผลลัพธ์ของการค านวณด้วย Data Table  

(ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2555; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) 
 

จากการวิเคราะหพ์บว่า หากอัตราดอกเบีย้ผันแปร  จะส่งผลตอ่จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายในแตล่ะ

เดือน  

แตกต่างกันเป็นจ านวนเท่าใดบ้าง 

 

  การวเิคราะห์และข้อมูล 

1. การวเิคราะห์และสรุปด้วย Pivot table 

  Data Fiter 

  Data Advace 

   Data Sort 

  Insert Pivot Table 

  2. แสดงข้อมูลในกราฟรูปแบบต่าง ๆ 

   InsertChart 

 

 อย่างไรก็ดี  โปรแกรม MS-Excel ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการด าเนินงานทางธุรกิจโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งงานการจัดการคลังสิน  สินค้าคงคลัง  การจัดตารางการขนส่ง  การบันทึก

ระบบการให้บริการ  รวมทั้งใช้ร่วมกับการเขียนโปแกรม VBA  เพื่อก าหนดเงื่อนไขในการประมวลผล

ตามต้องการ  รวมถึงการสรุปข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบของกราฟด้วย  อย่างไรก็ตาม  ผู้ใช้ควร

ศึกษาความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม ส าหรับการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วย Excel เนื่องจาก Excel สามารถ

สร้างความได้เปรียบในการแขง่ขัน ด้วยความสามารถดังนี ้
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  1) สามารถเปลี่ยนจากการใช ้Excel  พืน้ฐานไปสู่การวเิคราะหท์ี่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว 

2) สามารถสรุปข้อมูลโดยใช้ PivotTables แสดงการใช้สถิตเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) 

3) สามารถแสดงแนวโน้มในกราฟ (Trend Curves) การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

และวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential Smoothing) 

 4) สามารถใช้ฟังก์ช่ันหลักขั้นสูง ได้แก่ OFFSET และ INDIRECT 

5) สามารถใช้ฟังก์ช่ันวิเคราะหเ์ชิงลึกทางด้านการเงิน (Financial) สถิติ (Statistical) และฟังก์ช่ัน

ด้านเวลา (Time Functions) 

6) เพิ่มความโดดเด่นด้วยแผนภูมิแบบใหม่ (Charts) ใน Excel 2016 (ประกอบด้วย Box, 

Whisker และ Waterfall Charts) 

7) สามารถสร้างแผนภูม ิ(Charts) ได้อย่างมปีระสิทธิภาพโดยใช้ Power View 

8) เพิ่มประสิทธิภาพเชิงซ้อนโดยใช้  Excel Solver 

9) เรียกใช้แบบจ าลอง Monte Carlo บนราคาสต๊อก (Stock Prices) และแบบจ าลองการเสนอ

ราคา (Bidding models) 

10) ท างานรว่มกับฟังก์ชั่น AGGREGATE และตาราง Slicers 

11) สร้าง PivotTables จากข้อมูลต่าง Worksheets หรอืต่าง Workbooks ได้ 

12) เรียนรู้เกี่ยวกับความนา่จะเป็นขั้นพื้นฐานและทฤษฎีของเบยส์ (Bayes’ Theorem) 

13) ท างานซ้ าโดยอัตโนมัตโิดยใช้มาโคร (Macros) (Winston, 2016) 

 

สรุป 

การจัดการสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้ (User) รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนด้วยโปรแกรม MS-Excel  สามารถท าได้ไม่ยากนัก ทั้งนี้ โปรแกรม  MS-Excel 

มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมายในการจัดการกับข้อมูล จึงมีความเหมาะสมอย่างมากที่จะน ามาใช้งาน

ด้านการวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ  และผู้ใช้งานขั้นสูงยังสามารถติดตั้งเครื่องมือ 

Developer เพื่อเขียนโปรแกรม Visual Basic ร่วมกับ Ms-Excel ซึ่งจะท าให้ได้ระบบสารสนเทศที่เป็น

มาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 

แบบฝึกหัด 

1. ซือ้รถลากพาเลทแบบธรรมดา ราคา  12,000  บาท  ผ่อนช าระ 12 เดือน  ในอัตราดอกเบีย้ 1.5% 

ต่อปี  จงค านวณหาเงินผ่อนช าระต่องวด  โดยใช้ Function  PMT()   

2. รถยกพาเลทแบบไฟฟ้าแบบเดินตาม ราคา  97,000  บาท   จอง  5,000  บาท  ผ่อนช าระ 2  ปี   

ในอัตราดอกเบีย้ 0.60% ต่องวด  จงค านวณหาเงินผอ่นช าระต่องวด  โดยใช้ Function  PMT()  

3. นาย A  ต้องการซื้อที่ดินเพื่อขยายคลังสินค้าในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีเงื่อนไขในการซือ้ ดังนี้ 



44 

 

ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ. (2561). เอ็กเซลเบ้ืองต้นส าหรับนักโลจิสติกส ์ปี 2018. วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละ 

         ซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 

 จอง  30,000 บาท 

 ดาวน์  15%  ของราคาที่ดนิ 

 โอน  30,000   ผูซ้ือ้และผู้ขาย จา่ยคนละครึ่ง 

 ผอ่นช าระ  15  ปี 

 อัตราดอกเบีย้ 6.8% ต่อปี 

สามารถผ่อนช าระได้เดือนละ 45,000 บาท อยากทราบว่า  นาย A สามารถซือ้ที่ดนิได้ในราคา

เท่าใด    

4. จงค านวณหาเงินผ่อนช าระต่องวด ในการซื้อรถยนต์แตล่ะประเภท  โดยใช้ Scenario  ตามเงื่อนไข

ต่อไปนี ้

4.1 รถกระบะตอนเดียว  ราคา 750,000  บาท  จ่ายดาวน์ 25%  บาท  จอง 5,000 บาท  ผอ่น

ช าระ 4 ปี  อัตราดอกเบีย้ 1.5% ต่อปี 

4.2 รถหกล้อ  ราคา 1,750,000  บาท  จ่ายดาวน์ 15%  บาท  จอง 10,000 บาท  ผอ่นช าระ 5 ปี  

อัตราดอกเบีย้ 2.5% ต่อปี 

4.3 รถสิบล้อ   ราคา 2,300,000  บาท  จา่ยดาวน์ 30%  บาท  จอง 10,000 บาท  ผอ่นช าระ 6 ปี  

อัตราดอกเบีย้ 2.0% ต่อปี 

4.4 รถพ่วง 18 ล้อ  ราคา 3,700,000  บาท  จ่ายดาวน์ 30%  บาท  จอง 15,000 บาท  ผอ่นช าระ 

7 ปี  อัตราดอกเบีย้ 2.7%  ต่อปี 

5. การจัดการสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผู้ใช ้(User) มีขอ้ดีและข้อเสียอย่างไร 

6. ให้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศร้านอาหาร มาจ านวน 1 ระบบ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-

Excel 

7. จงบอกจุดเด่นของโปแกรม MS-Excel และแตกต่างจากจุดเด่นของโปรแกรม MS-Word, MS-

Power Point และ MS-Access อย่างไร 

8. จงยกตัวอย่างการน าโปแกรม MS-Excel มาใช้จัดการสารสนเทศในธุรกิจร้านอาหาร  โรงแรม หรอื

ธุรกิจบริการอื่น ๆ  อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 

9. สามารถท าการเปรียบเทียบข้อมูลในโปแกรม MS-Excel ได้หรอืไม่ อย่างไร 

10. จงออกแบบฟอร์มใบ Slip การจา่ยเงินเดือนของพนักงานร้านอาหาร 

11. จงประเมินขัน้ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับระบบงานหน้าร้าน (Font Office) และระบบ

หลังร้าน (Back Office)  
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