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คํานํา 

การวิจัยพัฒนาชุดโปรแกรมชวยวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ จะประกอบดวยชุด

ของเอกสารประกอบการคนควาจํานวน 3 วิชา คือ วิชาสถิติเพ่ือกา รวิจัย วชิาการวจิยัการศึกษาและ

วิจัยในชั้นเรียน และวิชาการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  และนวตักรรม 

1 ชุด คือ ชุดโปรแกรมชวยวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางการศึกษา จํานวน 23 โปรแกรมยอย ที่

พัฒนาขึ้นมาจากการใชโปรแกรมประยุกตของ Microsoft Excel 2007 (ลิขสิทธิ์) โดยจัดทําเปนแฟม 

Microsoft Excel 2007 และ 2003 บนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (ลิขสิทธิ์) 

ขาพเจาในฐานะครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่การสอนมาเปนระยะเวลานานถึง 29 ป จึงไดนําเอา

ความรู  ความสามารถ ทักษะ และประสบการณการสอน  การศึกษาคนควาหาความรู ทฤษฎีการ

เรียนรู และวิธีการใหม ๆ ที่ได ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู และการแกปญหาเพ่ือผูเรียนเปน

สําคัญ โดยไดบูรณาการวิชาสถิติ วิชาการวิจัย วิชาการศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร มาพัฒนาชุด

โปรแกรมชวยวิเคราะหขอมูลงาน วิจัย ทางการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูที่สนใจ 

สามารถเลือกและนํามาใชเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติทางการศึกษาหรือนําไป

ปรับประยุกตใชกับสถิติสาขาอื่น ๆ ไดอยางงายดายและสะดวกรวดเร็ว ชวยแกปญหาในการ

วิเคราะหทางสถิติ และการใชโปรแกรมสถิติที่ยุงยากหรือมีความเขาใจที่ยาก ทั้งยังชวยกระตุน 

สงเสริม และสนับสนุนใหการวิจัยทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ ขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง

มากยิ่งขึ้น อันจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยในการวิจัยแกปญหาทางการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ของ

ชุมชน และสังคมโดยรวม รวมทั้งชวยขจัดปญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ของโปรแกรม ทาง สถิติ บาง

โปรแกรม และชวยลดคาใชจายที่เก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูลที่มีราคาคอนขางแพง ซ่ึงหวังวาจะ

ชวยสรางหรือทําใหเกิดนักวิจัยหนาใหม ๆ ในประเทศขึ้นมามากขึ้นพรอมที่จะชวยกันแกไขปญหา

และพัฒนาประเทศชาติใหประชาชนอยูดีมีสุขกันถวนหนา 

ทายนี้ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ทั้ง

ขอขอบคุณและขออนุญาตผูเขียนหนังสือและเอกสารทุก ๆ ทานที่ขาพเจาไดรวบรวมเรียบเรียงและ

ไดนําขอความรูปภาพบางสวนมาประกอบในเอกสารคนควาเหลานี้ สําหรับสวนดีที่มีคุณคา

ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ขออุทิศสวนกุศลใหกับคุณบิดามารดา เจากรรมนายเวร เทพเจาทั้งหลาย พระ

ยายมราช ญาติพ่ีนอง เพ่ือสนิทมิตรสหาย ทั้งที่มีชีวิตและที่ลวงลับไปแลว หากชุดโปรแกรม

ดังกลาวมีขอผิดพลาดประการใด กรุณาแจงมาทางอีเมลดังกลาว เพ่ือจะไดพัฒนาปรับปรุงแกไขให

ถูกตองและมีความสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้นไปจักขอบคุณเปนอยางยิ่ง 

      ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน 

สิงหาคม 2552 
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วิชาการวิเคราะหขอมูลสถิตโิดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

 การวิเคราะหขอมูลทางสถิตินั้น  เปนการประมวลผลขอมูลที่มีปริมาณมาก  ดังนั้นการนํา

คอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะหขอมูล  จะชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย  มีความสะดวก

มากกวาที่จะคํานวณดวยเครื่องคิดเลขทั่ว ๆ ไป  และในการใชคอมพิวเตอร สวนใหญนักวิจัยนิยมที่

จะใชโปรแกรมสําเร็จรูป ( Package Program) มากกวาที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง  โปรแกรม

สําเร็จรูปที่นํามาใชวิเคราะหขอมูลจะเปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยตรง แตในปจจุบันมี

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ทํางานดานอื่น ๆ  สามารถนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติได เชน โปรแกรม 

EXCEL ซ่ึงเปนโปรแกรมประเภทกระดาษทด ( Spread Sheet) แตเนื่องจากโปรแกรมประเภทนี้ถูก

สรางขึ้นมาสําหรับงานบางอยางที่ไมใชสถิติโดยตรง ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ

บางอยาง โปรแกรมประเภทนี้อาจทําไมได หรือทําไดแตอาจจะใหรายละเอียดนอยกวา  ดังนั้นผูวิจัย

สวนใหญจึงนิยมใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ อื่น ๆ มากกวา แตอยางไรก็ตามโปรแกรม EXCEL 

จะมีความสามารถในดานการวิเคราะหขอมูล และการ นําเสนอขอมูลดวยกราฟหรือแผนภูมิ อยูใน

ระดับหนึ่ง 

1.  ความหมายและประเภทของขอมลู  

 ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ขอมูลอาจจะอยูในรูปของขอความหรือตัวเลข  ซ่ึง

ขอความหรือตัวเลขเหลานี้อาจเปนเรื่องที่เก่ียวของกับ คน พืช สัตว  และส่ิงของ เชน ปริมาณขาวที่

ประเทศไทยผลิตไดในในป 2545 เปนขอมูลที่เปนตัวเลข หรือความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ

การเลือกต้ัง เปนขอมูลที่อยูในรูปขอความ เปนตน  

ตัวแปร (Variable) คือ ขอมูลที่ไดจากสังเกต วัด สอบถามจากหนวยที่ศึกษา  โดยที่หนวยที่

ศึกษาอาจเปนคน สัตว พืช และส่ิงของ  เม่ือหนวยศึกษาแตกตางกัน ขอมูลที่ไดจึงแตกตางกัน  จึง

เรียกขอมูลที่แตกตางกันนั้นวา ตัวแปร เชน รายไดของคนในจังหวัดสงขลา ในที่นี่หนวยที่ศึกษา คือ 

คนในจังหวัดสงขลา  แตละคนจะแตกตางกันออกไป ดังนั้นตัวแปร คือ รายไดของคนในจังหวัด

สงขลา ซ่ึงมีคาที่แตกตางกัน คาของตัวแปร คือ ขอมูลนั่นเอง  

2.  ประเภทของขอมลู  

การแบงประเภทของขอมูล มีวิธีการแบงไดหลายวิธี ตามเกณฑในการจําแนก  (ทักษิณ , 

มหาวิทยาลัย: 2552) เชน  
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1. จําแนกตามลักษณะการเก็บขอมูล แบงไดเปน 2 ประเภท คอื  

1.1 ขอมูลที่ไดจากการนับ  (Counting Data) เชน จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน จํานวนรถ

ที่ผานเขา - ออกมหาวิทยาลัยในชวงเวลา  08.00 - 09.00 น. ซ่ึงขอมูลที่ไดจะเปนเลขจํานวนเต็ม 

บางครั้งเรียกวาเปนขอมูลที่ไมตอเนื่อง  

  1.2 ขอมูลที่ไดจาการวัด  (Measurement Data) เชน น้าํหนกัของนกัศึกษาแตละคน 

สวนสูงของนกัศึกษาแตละคน ระยะเวลาในการ เดินทางจากบานมายังที่ทํางานของพนักงาน แตละ

คน ปริมาณน้ําฝนที่วัดได ขอมูลที่ไดจะมีลักษณะเปนเศษสวน หรือจุดทศนิยม  บางครั้ง เรียกวา

ขอมูลแบบตอเนื่อง  

1.3 ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  (Observation Data) เปนขอมูลที่ไดจากการติดตามหรือ

เฝาสังเกตพฤติกรรม หรือปรากฏการณตางๆ เปนตน  

1.4 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  (Interview Data) เปนขอมูลที่ไดจากการถามตอบ

โดยตรง ระหวางผูสมัภาษณและผูถกูสัมภาษณ  

2. จําแนกตามลักษณะขอมูล แบงไดเปน 2 ประเภท คอื  

2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative Data) เปนขอมูลที่แสดงความแตกตางในเรื่อง

ปริมาณหรือขนาด  ในลักษณะของตัวเลขโดยตรง เชน อายุ สวนสูง น้ําหนัก ซ่ึงแบงไดเปน 2 

ประเภท คอื  

- ขอมูลแบบไมตอเนื่อง (Discrete Data) หมายถึง ขอมูลที่มีคาเปนเลขจํานวนเต็มที่

มีความหมาย เชน จํานวนสิ่งของ จํานวนคน   เปนตน  

- ขอมูลแบบตอเนื่อง (Continuous Data) หมายถึง ขอมูลที่อยูในรูปตัวเลขที่มีคาได

ทุกคาในชวงที่กําหนด และมีความหมายดวย เชน รายได น้ําหนัก เปนตน  

2.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative Data) เปนขอมูลที่แสดงลักษณะที่แตกตางกัน เชน 

เพศชาย เพศหญิง จะเปนขอมูลที่ไมไดอยูในรูปของตัวเลขโดยตรง  

3. จําแนกตามการจัดการขอมูล แบงไดเปน 2 ประเภท คอื  

 3.1 ขอมูลดิบ (Raw Data) เปนขอมูลที่ไดจาการเก็บ ยังไมไดจัดรวบรวมเปนหมูเปน

กลุมหรือจัดเปนพวก  

 3.2 ขอมูลที่จัดเปนกลุม  (Group Data) เปนขอมูลที่เกิดจากการนําขอมูลดิบมารวบรวม

เปนกลุมเปนหมวดหมู  

4. จําแนกตามแหลงที่มาของขอมูล แบงไดเปน 2 ชนิด คือ  

4.1 ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการที่ผูใชเปนผูเก็บขอมูล

โดยตรง ซ่ึงอาจจะเก็บดวยการสัมภาษณหรือสังเกตการณ  เปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด 

เนื่องจากยังไมมีการเปล่ียนรูป และมีรายละเอียดตามที่ผูใชตองการ แตจะตองเสียเวลาและคาใชจาย
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มาก เชน ขอมูลที่ไดจากการนับจํานวนรถที่เขา - ออก มหาวิทยาลัยในชวงเวลา  08.00 - 09.00 น. 

ขอมูลจากการสัมภาษณนกัศึกษา  

4.2 ขอมูลทุติภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลที่มีผูเก็บรวบรวม

ไวแลว เปนขอมูลในอดีต  และมักจะเปนขอมูลที่ไดผานการวิเคราะหเบื้องตนมาแลว  ผูใชนํามา

ใชไดเลย จึงประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย  บางครั้งขอมูลทุติยภูมิจะไมตรงกับความตองการหรือมี

รายละเอียดไมเพียงพอ  นอกจากนั้นผูใชจะไมทราบถึงขอผิดพลาดของขอมูล  ซ่ึงอาจจะทําใหผูที่

นํามาใช สรุปผลการวิจัยผิดพลาดไปดวย เชน  สถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนตของ

นักศึกษาในป 2540 - 2541 เปนขอมูลที่บางครั้งอาจถูกแปรรูปไปแลว  แตเนื่องจากบางครั้งเราไม

สามารถที่จะจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิไดเราจึงตอง ศึกษาจากขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมไวแลว  

5. แบงตามมาตรของการวดั จะแบงได 4 ชนิด  

5.1 มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) เปนการวัดคาที่งายที่สุดหรือสะดวกตอการใช

มากที่สุด เพราะเปนการแบงกลุมของขอมูล เพ่ือสะดวกตอการวิเคราะห  โดยการแบงกลุมจะถือวา

แตละกลุมจะมีความเสมอภาคกันหรือเทาเทียมกัน  คาที่กําหนดใหแตละกลุมจะไมมีความหมาย 

และไมสามารถมาคํานวณได เชน เพศ มี 2 คา คอื ชายและหญงิ การจาํแนกเพศอาจจะกําหนดคาได 

2 คา คือ ถา 0 หมายถึงเพศชาย ถา 1 หมายถึงเพศหญงิ เปนตน  

5.2 มาตรวัดอันดับ  (Ordinal Scale) เปนการวัดที่แสดงวาขอมูลที่อยูในแตละกลุมจะมี

ความแตกตางกัน โดยพิจารณาจากลําดับดวย นั่นคือสามารถบอกไดวา กลุมใดดีกวากลุมอื่น ๆ หรือ 

กลุมใดที่มากกวาหรือนอยกวากลุมอื่นๆ แตไมสามารถบอกปริมาณความมากกวาหรือนอยกวาเปน

เทาใด  และคาที่กําหนดใหแตละกลุมไมสามารถนํามาคํานวณได เชน คําถามที่วา “ทานอยากทํา

อะไรเม่ือมีวันหยุดพิเศษ” โดยใหเรียงลําดับตามที่ตองการจะทํามากที่สุด 5 อันดับ  

- ไปเที่ยวหางสรรพสินคา ลําดับที่ 4                 

-  ดูทีวีที่บาน ลําดับที่ 1  

- ไปพักผอนที่ตางจังหวัด ลําดับที่ 2                

- ไปเลนกีฬา ลําดับที่ 5  

- ไปดูภาพยนตร ลําดับที่ 3  

จากขางตนจะพบวา ทานนี้ชอบดูทีวีที่บานมากกวาไปพักผอนตางจังหวัด แตไมทราบ

วา ชอบมากกวาเทาใด  

5.3 มาตรวัดแบบชวง  (Interval Scale) เปนการวัดที่แบงส่ิงที่ศึกษาออกเปนระดับหรือ

เปนชวง ๆ โดยแตละชวงมีขนาดหรือระยะหางเทากัน ทําใหสามารถบอกระยะหางของชวงได  อีก

ทั้งบอกไดวามากหรือนอยกวากัน เทาไร  จึงทําใหมีความแตกตางกันในเชิงปริมาณ เชน อุณหภูมิ 

คะแนนสอบ  ซ่ึงตัวเลขเหลานี้ บวก ลบ ได แต คูณ หาร ไมได  แตศูนยของขอมูลชนิดนี้เปน ศูนย

สมมติ ไมใชศูนยแท เชน อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ไมไดหมายความวา ณ จุดนั้นไมมีความรอนอยู
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เลย หรือการที่นักศึกษาไดคะแนน 0 ก็ไมไดหมายความวา  นักศึกษาไมมีความรูเลย แตเปนเพียงตัว

เลขที่บอกวา นักศึกษาทําขอสอบนั้นไมได  

5.4 มาตรวัดอัตราสวน  (Ratio Scale) เปนการวัดที่ละเอียดและสมบูรณที่สุด  ที่สามารถ

บอกความแตกตางในเชิงปริมาณ โดยแบงส่ิงที่ศึกษาออกเปนชวง ๆ เหมือนมาตรวัดอันตรภาค ที่แต

ละชวงมีระยะหางเทากัน และ ศูนยของขอมูลชนิดนี้เปนศูนยแท  ซ่ึงหมายถึงไมมีอะไรเลยหรือมีจุด

ที่เริ่มตนที่แทจริง และสามารถนาํตัวเลขนีม้า บวก ลบ คณู หารได เชน ความยาว เวลา  

6. แบงตามเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล จะแบงได 2 ชนิด  

6.1 ขอมูลอนุกรมเวลา  (Time-series Data) เปนขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมตามลําดับเวลาที่

เกิดขึ้นตอเนื่องไปเรื่อย  ๆ เชน จํานวนประชากรของประเทศไทยในแตแตละป  จํานวนผูปวยที่เขา

รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตางๆ ในแตละป เปนตน  ขอมูลอนุกรมเวลาเปนประโยชนใน

การวิจัยระยะเวลายาว ทําใหผูวิจัยมองเห็นแนวโนมของเรื่องตาง ๆ นั้นได  

6.2 ขอมูลภาคตัดขวาง  (Cross-sectional Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวม ณ  เวลาใดเวลา

หนึ่งเทานั้น  เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยอยางไรก็ตามในการจัดประเภทของขอมูลนี้  จะขึ้นอยู

กับวัตถุประสงคในการนําไปวิเคราะหและใชประโยชนดวย 

3. การวิเคราะหขอมูล  

การ วิเคราะหขอมูล หมายถึง การจัดการขอมูลดวยวิธีตาง ๆ เชน การคํานวณ  การนําเสนอ

ขอมูล เปนตน เพ่ือใหไดผลลัพธตามวัตถุประสงค  

การวิเคราะหขอมูลสถิติ สามารถทําไดหลายแบบดังนี้  

1. การวิเคราะหดวยมือ ( Manual Data Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทาง

สถิติโดยการคํานวณเอง  หรืออาจจะใชเครื่องมือบางอยางชวยได เชน เครื่องคิดเลข เปนตน  วิธีนี้

เหมาะสําหรับขอมูลที่มีจํานวนไมมากนัก การคํานวณไมยุงยาก  

2. การวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร ( Computer Data Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีการทางสถิติ  โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรมาชวย  ซ่ึงผูใชจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรได

และเลือกโปรแกรมวิเคราะหได  เหมาะสม วิธีนี้เหมาะสําหรับขอมูลจํานวนมาก เปนวิธีทางที่

สะดวก รวดเรว็  แตตองมีความระมัดระวังในเรื่องของขอมูล กลาวคือ  ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห

ตองผานการตรวจสอบความถูกตองมาแลว 

4. การวิเคราะหขอมูลสถิติดวย โปรแกรมคอมพิวเตอร 

4.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

การวิเคราะหขอมูลสถิติที่มีจํานวนมาก  ควรเลือกคอมพิวเตอร มาชวยในการวิเคราะห 

ซ่ึงตองอาศัยโปรแกรมหรือซอฟตแวรมาชวย  
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โปรแกรมหรือซอฟ ตแวร หมายถึง ชุดของคําส่ังที่มีการจัดเรียงลําดับไดอยางถูกตอง 

ซ่ึงสามารถทํางานและไดผลลัพธตามที่ผูใชโปรแกรมตองการ  

โปรแกรมจําแนกไดเปน 2 ประเภท คอื  

 1. โปรแกรมที่ผูใชเขียนขึ้นเอง ( User's Written Program) เปนโปรแกรมที่ผูใชเขียน

ส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานไดตามความตองการ หรือ  ตรงตามวตัถุประสงค และเหมาะสมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร  โดยใชเทคนิคและความชํานาญของผูเขียนโปรแกรมดวย ภาษาคอมพิวเตอร  ที่

นิยมใช เชน ภาษาเบสิก ภาษาซี เปนตน  

 2. โปรแกรมสําเร็จรูป ( Package Program) เปนโปรแกรมที่มีผูเขียนไดเขียนไว

เรียบรอยแลว  โปรแกรมสําเร็จรูปจะใหความสะดวกในการใชงานมาก  โดยที่ผูใชไมจําเปนตองมี

ความรูทางดานคอมพิวเตอรมากนัก  เพียงแตเรียนรูวิธีการใชงาน ซ่ึงสวนมากจะมีคําอธิบายการใช

โปรแกรมมาให  และในขณะทํางานก็สามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตลอดเวลาในการใช

โปรแกรมสําเร็จรูป  

โปรแกรมคอมพิวเตอร ( Computer Program) คือ กลุมชุดคําส่ังที่ใชอธิบายชิ้นงาน 

หรือกลุมงานที่จะประมวลผลโดยคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรอาจหมายถึง ซอฟตแวร  

แอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอรสวนใหญนั้นเปนชุดคําส่ังที่ออกแบบตาม

อัลกอริทึม โดยปกติแลวเขียนโดยโปรแกรมเมอร หรือไมก็สรางโดยโปรแกรมอื่น โปรแกรม

คอมพิวเตอรชุดหนึ่ง ๆ อาจเขียนขึ้นดวยระบบรหัส หรือที่เรียกวา ภาษาเครื่อง ซ่ึงมักเขียนไดยาก

และเหมาะกับชางเทคนคิเฉพาะทาง ภายหลังจงึไดมกีารสรางภาษาโปรแกรมทีใ่กลเคยีงภาษามนษุย

มากขึน้ เชน ภาษาแอสเซมบลี ( Assembly) ภาษาซี ( C) ภาษาโคบอล ( COBOL) ภาษาเบสิก 

(BASIC) ภาษา C# ภาษาจาวา เปนตน ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรอาจเขียนโปรแกรมไวใช

สวนตัว หรือเพ่ือใหผูอื่นใชตอ ไมวาจะเปนโปรแกรมประยุกตหรือไลบรารี เชน โปรแกรมสําหรับ

วาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคํา ( word processing) โปรแกรมตารางจัดการ ( spread 

sheet) โปรแกรมระบบ ( systems software) ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ควบคุมการทํางานของเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยมักติดต้ังมาจากโรงงานที่ผลิต และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ( operating system) 

ที่จะทําหนาที่เหมือนผูจัดการคอยดูแลใหอุปกรณตาง ๆ ทํางานใหประสานกัน ในการเขียน

โปรแกรม ผูเขียนจะตองเขาใจขั้นตอนวิธี (อัลกอริทึม) และภาษาที่จะใชเปนอยางดี จึงจะสามารถ

เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมเครื่องใหทํางานไดตามความตองการ (วกิพิเีดยี สารานกุรมเสรี, 2552) 

4.2 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ 

ในปจจุบันไดมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานไมโครคอมพิวเตอร จึงมีการนํา

คอมพิวเตอรมาชวยในการวิเคราะหขอมูลอยางแพรหลาย ทําใหการประมวลผลขอมูลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นนักวิจัยจึงหันมาใชเครื่องคอมพิวเตอรมากขึ้น  เพราะมีความสะดวก

มากกวา จึงทําใหมีผูผลิตโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรมากขึ้น  
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โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package) เปนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติโดยตรง  ในระยะแรกโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชกับคอมพิวเตอร  มีไมมากนัก

และมีใชเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม โปรแกรมที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันดีคือ โปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โปรแกรมสําเร็จรูป SAS (Statistical 

Analysis System) และโปรแกรมสําเรจ็รปู BMDP (Biomedical Computer Program) (ทักษิณ, 

มหาวิทยาลัย: 2552) 

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติอาจจําแนกตามองคประกอบของโปรแกรมไดเปน 2 

ประเภทใหญ ๆ คือ  

1. โปรแกรมเบ็ดเสร็จ  เปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ

อเนกประสงค  มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติทุกประเภท  โดยทั่วไปแลวจะเปน

โปรแกรมที่มีขนาดใหญ เชน โปรแกรม SPSS/PC, SAS, BMDP-PC, GENSTAT, MINITAB และ 

STATA เปนตน  

2. โปรแกรมที่เนนเฉพาะดาน เปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพ่ือเนนการวิเคราะหเชิงสถิติ

ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ เชน  

- โปรแกรมสําหรับกําหนดการเชิงเสน ( Linear Programming) เชน โปรแกรม 

LINDO โปรแกรม GINO ฯลฯ 

- โปรแกรมที่เนนการพยากรณของขอมูลอนุกรมเวลา เชน โปรแกรม TSP (Time 

Series Program) ฯลฯ 

- โปรแกรมที่เนนทางดาน Statistical Modeling เชน โปรแกรม GLIM ฯลฯ 

ลักษณะการใชงานของโปรแกรมทางสถิติ อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  

1. โปรแกรมชนิดส่ังใหทํางานดวยคําส่ัง ( Command Driven) กอนที่จะใชโปรแกรม

ชนิดนี้ผูใชจะตองศึกษาคําส่ัง (Commands) ตางๆใหเขาใจเสียกอน  จากนั้นจึงเขียนชุดคําส่ังเพ่ือทํา

การวิเคราะหขอมูล ตัวอยางของโปรแกรมประเภทนี้ เชน SPSS/PC, MINITAB, SAS และ STATA 

เปนตน  

2. โปรแกรมชนิดส่ังใหทํางานโดยอาศัยเมนู ( Menu Driven) โปรแกรมประเภทนี้จะ

ใชงานงายกวาโปรแกรมชนิดคําส่ัง  จึงเหมาะสําหรับผูเริ่มใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ทั้งนี้

เนื่องจาก โปรแกรมประเภทนีจ้ะแสดงรายการตางๆออกทางหนาจอ  แลวใหผูใชเลือกวาตองการใช

รายการใด เชน โปรแกรม STATPACK, SPSS for Windows  

ตัวอยางโปรแกรม การวิเคราะห ขอมูลสถิติตาง ๆ เชน โปรแกรม SPSS, MINITAB, 

SAS STATA, LINDO, GINO, TSP, R, EPIINFO, MEDCALC, HLM, S-PLUS, EVIEWS,  

GENSTAT, JMP, LISREL, MATHCAD, NCSS, S-PLUS, XLSTAT และ MS-EXCEL เปนตน  
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สําหรับการวิเคราะหขอสอบและความลําเอียงขอสอบมีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใชหลาย

โปรแกรม ทั้งการวิเคราะหขอสอบตามทฤษฎีการสอบแบบคลาสสิก  และการวิเคราะหขอสอบตาม

ทฤษฎีการตอบขอสอบ  เชน โปรแกรม  BILOG, ITEM (Item Analysis Program), IRT, SIRI, B-

Index, TAP (Test Analysis Program), SIBTEST, EVANA, PYTIA, SIA, IRT-BAY เปนตน  

โปรแกรมทั้งหลายที่พัฒนาขึ้นสวนใหญเปนโปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงใหความสะดวก

ตอผูใชเปนอยางมาก แตผูใชตองศึกษาวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวที่คอนขางจะยุงยาก

สักหนอย ในการวิเคราะหขอสอบ และสถิตนิัน้ ๆ แตนวตักรรม ชุดโปรแกรมชวยการวิเคราะห

งานวิจัยในชั้นเรียนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนี้ เปนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปที่รูจักและใชงานงาย คือ 

โปรแกรมตารางคํานวณ  MS-Excel 2007 ที่มีสูตรคํานวณทางสถิติอยูบางแลว นํามาจัดวางรูปแบบ

การกรอกขอมูล การวเิคราะหขอมูลทางสถิต ิและการสรปุ/รายงานผลการวิเคราะห เพื่ออํานวย

ความสะดวก รวดเร็ว และกอใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการวิเคราะหขอมูลและแปลผล

สําหรับงานวิจัยในชั้นเรียนของครูมืออาชีพ 

5. การวิเคราะหขอมูลสถิติดวยโปรแกรม MS-Excel 2007 

5.1 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) 

5.1.1 ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม MS-Excel  

โปรแกรมตารางงาน หรือโปรแกรมสเปรดชีต ( Spread  Sheet) หรือตาราง

คํานวณอิเล็กทรอนิกส  เปนโปรแกรมที่อํานวยความสะดวกในการทํางานเก่ียวกับการคํานวณ

ขอมูล  แสดงขอมูลในลักษณะเปนคอลัมน  หรือเปนชองตาราง  ซ่ึงเราสามารถบันทึกขอมูลตาง ๆ 

โดยสวนมากมักจะเปนตัวเลขลงในตารางส่ีเหล่ียมที่แบงออกเปนชองเล็ก ๆ มากมาย เรียกวา เซลล 

(cell) พรอมทั้งสามารถใสสูตรลงในเซลลบางเซลลเพ่ือใหโปรแกรมทําการคํานวณหาผลลัพธจาก

ขอมูลที่บันทึกไวออกมาไดตามตองการ เชน  การทํารายงานทางดานบัญชี  การจัดทําสตอกสินคา

คงเหลือ  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอผลลัพธ  การวิเคราะหยอดขาย  และงานทางธุรกิจอื่น ๆ 

ใหสําเร็จไปอยางงายและรวดเร็ว 

โปรแกรม  Excel ชวยใหเราคํานวณตัวเลขในตารางไดงาย ๆ ต้ังแตคณิตศาสตร

ขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงสูตรทางการเงินที่ซับซอน และเรายังสามารถใช  Excel ในการจัดกลุมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล สรางรายงาน และสรางแผนภูมิไดอีกดวย 

โปรแกรม Excel มีประโยชนกับผูคนแทบทุกสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนบัญชี ซ่ึง

สามารถนํา  Excel มาชวยคํานวณรายรับรายจายและงบการเงินได  นักวิเคราะหการตลาด ที่จะนํา  

Excel มาชวยในการสรุปขอมูลแบบสอบถามจํานวนมาก ๆ วิศวกรที่สามารถนําขอมูลจากการ

ทดลองมาให Excel สรางเปนแผนภูมิลงในรายงานของตนเองไดงาย ๆ นักวางแผนสามารถทดลอง

ไดวาจะเกิดเหตุการณอะไรถาตัวแปรบางตัวเปล่ียนไป แมกระทั่งครูอาจารยก็ยังสามารถคํานวณ



- 8 - 

 

เกรดของนักศึกษาไดดวย และนอกจากที่กลาวแลว  Excel ก็ยังสามารถประยุกตใชกับงานอื่น ๆ ได

อกีมากมาย 

5.1.2 คุณสมบัติของโปรแกรม Excel 

โปรแกรม Excel มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. สรางและแสดงรายงานของขอมูล ตัวอกัษร และตัวเลข โดยมีความสามารถ

ในการจดัรปูแบบใหสวยงามนาอาน เชน การกําหนดสีพืน้  การใสแรเงา  การกําหนดลักษณะและสี

ของเสนตาราง  การจัดวางตําแหนงของตัวอักษร  การกําหนดรูปแบบและสีตัวอักษร  เปนตน 

2. อาํนวยความสะดวกในดานการคาํนวณตาง ๆ เชน  การบวก  ลบ  คณู  หาร

ตัวเลข  และยังมีฟงกชั่นที่ใชในการคํานวณอีกมากมาย  เขน  การหาผลรวมของตัวเลขจํานวนมาก  

การหาคาทางสถิตแิละการเงิน  การหาผลลัพธของโจทยทางคณิตศาสตร  เปนตน 

3. สรางแผนภูม ิ( Chart) ในรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือใชในการแสดงและการ

เปรียบเทียบขอมูลไดหลายรูปแบบ เชน แผนภูมิคอลัมน ( Column  Chart หรือBar Chart) แผนภูมิ

เสน (Line  Chart)  แผนภูมวิงกลม  (Pie  Chart)  ฯลฯ 

4. มีระบบขอความชวยเหลือ  ( Help)  ที่จะคอยชวยใหคําแนะนํา  ชวยใหผูใช

สามารถทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  เชน  หากเกิดปญหาเก่ียวกับการใชงานโปรแกรม  หรือ

สงสัยเก่ียวกับวิธีการใชงาน  แทนที่จะตองเปดหาในหนังสือคูมือการใชงานของโปรแกรม  ก็

สามารถขอความชวยเหลือจากโปรแกรมไดทันที 

5. มีความสามารถในการคนหาและแทนที่ขอมูล  โดยโปรแกรมจะตองมี

ความสามารถในการคนหาและแทนที่ขอมูล เพ่ือทําการแกไขหรือทําการแทนที่ขอมูลไดสะดวก

และรวดเร็ว 

6. มีความสามารถในการจัดเรียงลําดับขอมูล  โดยเรียงแบบตามลําดับ จาก A ไป 

Z หรือจาก 1 ไป 100 และเรยีงยอนกลับจาก Z ไปหา A หรือจาก 100 ไปหา 1 

7. มีความสามารถในการจัดการขอมูลและฐานขอมูล  ซ่ึงเปนกลุมของขอมูล

ขาวสารที่ถูกรวบรวมเขาไวดวยกันในตารางที่อยูใน Worksheet ลักษณะของการเก็บขอมูลเพ่ือใช

เปนฐานขอมูลมนโปรแกรมตารางงานจะเก็บขอมูลในรูปแบบของตาราง  โดยแตละแถวของ

รายการจะเปนระเบียนหรือเรคอรด  (Record)  และคอลัมนจะเปนฟลด  (Field) 

5.1.3 คุณลักษณะใหม0 1 ของโปรแกรม Excel 2007 

5.1.3.1 สวนติดตอผูใชที่มุงเนนที่ผลลัพธ 

สวนติดตอผูใชใหมที่มุงเนนที่ผลลัพธจะชวยใหเราทํางานใน Microsoft 

Excel ไดอยางงายดาย คําส่ังและคุณลักษณะตางๆ  ที่มักจะถูกฝงอยูในเมนูและแถบเครื่องมือที่

                                                         
1
 http://office.microsoft.com/th-th/ 
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ซับซอนตอไปนี้จะคนหาไดงายขึ้นบนแท็บที่มุงเนนที่งานซ่ึงมีกลุมของคําส่ังและคุณลักษณะแบง

ตามตรรกะ หลาย ๆ กลองโตตอบจะถูกแทนที่ดวยแกลเลอรีแบบหลนลงที่แสดงตัวเลือกที่พรอมใช

งาน และคําแนะนําเครื่องมือแบบอธิบายหรือการแสดงตัวอยางก็จะมีจัดเตรียมไวใหเพ่ือชวยใหเรา

เลือกตัวเลือกไดอยางถูกตอง 

ไมวาเราจะทํากิจกรรมใดในสวนติดตอผูใชใหม  ไมวาจะเปนการ

จัดรูปแบบหรือการวิเคราะหขอมูล Excel จะแสดงเครื่องมือที่มีประโยชนที่สุดที่จะทําใหงานนั้น

เสร็จสมบูรณ 

5.1.3.2 แถวและคอลัมนเพิ่มเติมและขอจํากัดใหมอ่ืน ๆ 

เพ่ือจะทําใหเราสามารถสํารวจปริมาณขอมูลจํานวนมากในแผนงาน 

Excel 2007 สนบัสนนุแถวถึง 1 ลานแถว และคอลัมนถึง 16,000 คอลัมนตอแผนงาน  โดยเฉพาะ

อยางยิง่ เสนตาราง Excel 2007 คือ 1,048,576 แถวกับ 16,384 คอลัมน ซ่ึงใหเรามีแถวมากกวาที่มีใน 

Excel 2003 ถึง 1,500 เปอรเซ็นตและคอลัมนมากกวาถึง 6,300 เปอรเซ็นต และสําหรับเราที่กําลังนึก

สงสัย คอลัมนจะส้ินสุดที่ XFD แทนที่จะเปน IV 

แทนที่จะเปนการจัดรูปแบบ 4,000 ชนิด ขณะนี้เราสามารถใชไดไม

จํากัดจํานวนในสมุดงานเดียวกัน  และจํานวนการอางอิงเซลลตอเซลลก็เพ่ิมขึ้นจาก 8,000 เปน

จํานวนจํากัดตามหนวยความจําที่มีอยู 

เม่ือตองการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Excel การจัดการหนวยความจํา

ไดเพ่ิมขึ้นจากหนวยความจํา 1 กิกะไบต ใน Excel 2003 เปน 2 กิกะไบตใน Excel 2007 

นอกจากนี้  เรายังจะพบวาการคํานวณแผนงานที่มีสูตรมากมายทําได

อยางรวดเร็วขึ้นเนื่องจาก Excel 2007 สนับสนุนตัวประมวลผลแบบคูและชิปเซตแบบหลายเธรด 

Excel 2007 ยังสนับสนุนสีถึง 16 ลานสีอีกดวย 

5.1.3.3 ชุดรูปแบบของ Office และลักษณะของ Excel 2007 

ใน Excel 2007 เราสามารถจัดรูปแบบขอมูลในแผนงานของเราไดอยาง

รวดเร็วดวยการนําชุดรูปแบบไปใช และโดยใชลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ชุดรูปแบบตางๆ สามารถใช

รวมกันไดตามโปรแกรม 2007 Office release อื่น ๆ เชน Microsoft Office Word และ Microsoft 

Office PowerPoint เปนตน ในขณะที่ลักษณะตาง ๆ ไดรับการออกแบบขึ้นเพ่ือเปล่ียนแปลงรูปแบบ

ของรายการทีเ่ฉพาะเจาะจงกับ Excel เชน ตาราง แผนภูม ิPivotTables รูปราง หรือไดอะแกรมของ 

Excel 

การนําชุดรูปแบบไปใช    ชุดรูปแบบคือชุดของสี แบบอักษร  เสน และ

การเติมลักษณะพิเศษที่กําหนดไวลวงหนา  ซ่ึงสามารถนําไปใชกับทั้งสมุดงานของเราหรือกับ

รายการที่เฉพาะเจาะจงได เชน  แผนภูมิหรือตาราง เปนตน  ชุดรูปแบบสามารถชวยใหเราสามารถ

สรางเอกสารที่มีรูปลักษณสวยงาม  โดยบริษัทของเราอาจมีชุดรูปแบบขององคกรซ่ึงเราสามารถ
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ใชได หรือเราสามารถเลือกจากชุดรูปแบบที่กําหนดไวลวงหนาที่มีอยูใน Excel ได นอกจากนี้  การ

สรางชุดรูปแบบของเราเองสําหรับรูปลักษณแบบเดียวกันและมีลักษณะเปนมืออาชีพที่สามารถ

นําไปใชกับสมุดงาน  Excel ของเราทัง้หมดและเอกสาร 2007 Office release อื่นๆ ยังสามารถทําได

อยางงายดายอีกดวย เม่ือเราสรางชุดรูปแบบ สี แบบอักษร  และการเติมลักษณะพิเศษสามารถ

เปล่ียนแปลงแบบแยกกันตางหากไดเพ่ือใหเราสามารถเปล่ียนแปลงตัวเลือกเหลานี้ตัวใดตัวหนึ่ง

หรือตัวเลือกทั้งหมดได 

การใชลักษณะ    ลักษณะ คือรูปแบบที่ยึดตามชุดรูปแบบที่กําหนดไว

ลวงหนาที่เราสามารถนําไปใชเปล่ียนแปลงลักษณะหนาตาของตาราง  แผนภูม ิPivotTables รูปราง 

หรือไดอะแกรมของ Excel ได ถาลักษณะที่กําหนดไวลวงหนาที่มีอยูแลวภายในไมตรงกับความ

ตองการของเรา  เราสามารถกําหนดลักษณะเองได สําหรับแผนภูมิตาง ๆ  เราสามารถเลือกจาก

ลักษณะที่กําหนดไวลวงหนาที่มีอยูเปนจํานวนมาก  แตเราจะไมสามารถสรางลักษณะแผนภูมขิอง

เราเองได  

แบบเดียวกับใน Excel 2003 ลักษณะเซลลถูกใชเพ่ือจัดรูปแบบเซลลที่

เลือก แตขณะนี้เราสามารถนําลักษณะเซลลที่กําหนดไวลวงหนาไปใชไดอยางรวดเร็ว  โดยลักษณะ

เซลลสวนใหญไมไดยึดตามชุดรูปแบบที่นําไปใชกับสมุดงานของเรา  และเราสามารถสรางลักษณะ

เซลลของเราเองไดอยางงายดาย 

5.1.3.4 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ใน 2007 Office release เราสามารถใชการจัดรูปแบบตามเง่ือนไขเพ่ือ

ใสคําอธิบายประกอบแบบมองเห็นไดใหกับขอมูลของเราเพ่ือวัตถุประสงคทั้งในการวิเคราะหและ

การนําเสนอ  เม่ือตองการคนหาขอยกเวนและกําหนดตําแหนงแนวโนมที่สําคัญในขอมูลของเรา

อยางงายดาย เราสามารถใชและจัดการกับกฎการจัดรูปแบบตามเง่ือนไขตางๆ  ซ่ึงนําการจัดรูปแบบ

ที่มองเห็นไดแบบเพ่ิมเติมมาใชกับขอมูลที่ตรงกับกฎนั้น ๆ  ในรูปแบบของการไลระดับสี แถบ

ขอมูล และชุดไอคอนได นอกจากนี้  การจัดรูปแบบตามเง่ือนไขยังงายตอการนําไปใชอีกดวย เพียง

การคลิกเพียงไมก่ีครั้ง เราก็สามารถมองเห็นความสัมพันธในขอมูลของเราซ่ึงเราสามารถใชเพ่ือทํา

การวิเคราะหได 

5.1.3.5 การเขียนสูตรอยางงาย 

การปรับปรุงดังตอไปนี้ทําใหการเขียนสูตรใน Office Excel 2007 งาย

ยิ่งขึ้น แถบสูตรแบบปรับขนาดได   แถบสูตรจะปรับขนาดใหรองรับสูตรที่ยาวและซับซอนไดโดย

อตัโนมัติ ซ่ึงปองกันไมใหสูตรครอบคลุมขอมูลอื่นในแผนงานของเรา  เรายังสามารถเขียนสูตรได

ยาวขึ้นโดยมีระดับที่ซอนกันมากกวาที่เราสามารถทําไดใน Excel รุนกอนหนา 

ฟงกชันการทําใหสมบูรณอัตโนมัติ    ดวยฟงกชันการทําใหสมบูรณ

อตัโนมัติ  เราจึงสามารถเขียนไวยากรณของสูตรที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็ว  จากการตรวจพบ
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ฟงกชันที่เราตองการใชเพ่ือชวยทําใหอารกิวเมนตของสูตรสมบูรณอยางงายๆ  ทําใหเราไดสูตรที่

เหมาะสมต้ังแตแรกและในทกุครัง้ 

การอางอิงที่มีแบบแผน    นอกจากการอางองิเซลล เชน A1 และ R1C1 

แลว Office Excel 2007 ยังมีการอางอิงที่มีแบบแผนที่อางถึงชวงและตารางที่มีชื่อในสูตรเชนกัน 

การเขาถึงชวงที่มีชื่ออยางงาย    โดยใชตัวจัดการชื่อของ Office Excel 

2007 เราสามารถจัดระเบียบ ปรับปรุง และจัดการชวงที่มีชื่อหลาย ๆ ชวงในตําแหนงที่ต้ังสวนกลาง  

ซ่ึงชวยใหบุคคลใดก็ตามที่ตองการทํางานบนแผนงานของเราสามารถแปลสูตรและขอมูลของแผน

งานได 

5.1.3.6 สูตร OLAP และฟงกชันคิวบใหม 

เม่ือเราทํางานกับฐานขอมูลหลายมิติ (เชน บริการการวิเคราะห SQL 

Server) ใน Office Excel 2007 เราสามารถใชสูตร OLAP เพ่ือสรางรายงานที่ถูกผูกไวกับขอมูล  

OLAP โดยมีรูปแบบอิสระและซับซอนได ฟงกชันคิวบใหมจะใชเพ่ือแยกขอมูล OLAP (ชุดขอมูล

และคา) จากบรกิารการวเิคราะหและแสดงขอมูล OLAP ในเซลล สูตร OLAP อาจถูกสรางขึ้นเม่ือ

เราแปลงสูตรใน PivotTable เปนสูตรในเซลล  หรือเม่ือเราใชการทําใหสมบูรณอัตโนมัติสําหรับ

อารกิวเมนตของฟงกชันคิวบเม่ือเราพิมพสูตรตางๆ 

5.1.3.7 การเรียงลําดับและการกรองที่ปรับปรุงข้ึน 

ใน Office Excel 2007 เราสามารถจัดเรียงขอมูลในแผนงานของเราได

อยางรวดเร็วเพ่ือคนหาคําตอบที่เราตองการโดยใชการกรองและการเรียงลําดับที่ไดปรับปรุงเพ่ิมเติม

แลว ตัวอยางเชน ขณะนี้เราสามารถเรียงลําดับขอมูลตามสีและตามระดับมากกวา 3 (และมากถึง 64) 

ระดับ นอกจากนี้ เรายังสามารถกรองขอมูลตามสีหรือตามวันที่ แสดงรายการมากกวา  1,000 

รายการในรายการแบบหลนลงของตัวกรองอัตโนมัติ เลือกหลายรายการเพ่ือกรอง  และกรองขอมูล

ใน PivotTable ไดอีกดวย 

5.1.3.8 การเพิ่มคุณสมบัติใหกับตารางของ Excel 

ใน Office Excel 2007 เราสามารถใชสวนติดตอผูใชใหมเพ่ือสราง 

จัดรูปแบบ และขยายตาราง Excel (หรือคือรายการ Excel ใน Excel 2003) ไดอยางรวดเร็วเพ่ือจัด

ระเบียบขอมูลในแผนงานของเราเพ่ือใหทํางานไดงายขึ้น  หนาที่การใชงานใหมหรือที่ไดรับการ

ปรับปรุงสําหรับตารางนั้นรวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้ 

แถวสวนหัวของตาราง  แถวสวนหัวของตารางสามารถเปดหรือปดได 

เม่ือสวนหัวของตารางถูกแสดง  สวนหัวของตารางยังคงมองเห็นไดพรอมกับขอมูลในคอลัมนของ

ตารางดวยการแทนที่สวนหัวของแผนงานเม่ือเราเล่ือนไปเรื่อยๆ ในตารางแบบยาว 

คอลัมนจากการคํานวณ  คอลัมนจากการคํานวณจะใชสูตรเดียวที่จะ

ปรบัไปตามแถวแตละแถว และยังขยายโดยอัตโนมัติเพ่ือรวมแถวเพ่ิมเติม เพ่ือใหสูตรถูกขยายไปยัง
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แถวเหลานั้นไดทันที ส่ิงที่เราตองทําทั้งหมดคือ  ใสสูตรเพียงครั้งเดียว ซ่ึงนั่นก็คือเราไมจําเปนตอง

ใชคําส่ัง เติม หรือ คัดลอก 

การกรองอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ  ตัวกรองอัตโนมัติจะถูกเปดอยูตามคา

เริ่มตนในตารางเพ่ือเปดใชงานการเรียงลําดับและการกรองขอมูลในตารางอยางมีประสิทธิภาพ 

การอางอิงที่มีแบบแผน  การอางอิงชนิดนี้อนุญาตใหเราใชชื่อสวนหัว

ของคอลัมนตารางในสูตรแทนการใชการอางอิงเซลล เชน A1 หรือ R1C1 

แถวผลรวม  ในแถวผลรวม  ขณะนี้เราสามารถใชสูตรแบบกําหนดเอง

และรายการขอความได 

ลักษณะตาราง  เราสามารถนําลักษณะตารางไปใชในการเพิ่มการ

จัดรูปแบบที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบและเปนมืออาชีพไดอยางรวดเร็ว  ถาลักษณะแถวแบบอื่น

ถูกเปดใชงานในตาราง Excel จะคงกฎเก่ียวกับลักษณะแบบอื่นนั้นตลอดการกระทําที่อาจทําลายเคา

โครงนี้ได เชนการกรอง การซอนแถว หรือการจัดเรียงแถวและคอลัมนใหมดวยตนเอง 

5.1.3.9 ลักษณะหนาตาใหมของแผนภูมิ 

ใน Excel 2007 เราสามารถใชเครื่องมือการสรางแผนภูมิใหมเพ่ือสราง

แผนภูมิที่มีลักษณะเปนมืออาชีพที่ส่ือสารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางงายดาย  และโดย

ตามชุดรูปแบบที่ถูกนําไปใชกับสมุดงานของเรา  ลักษณะหนาตาใหมที่ทันสมัยของแผนภูมินั้น

รวมถึงลักษณะพิเศษ เชน สามมิติ ความโปรงใส และเงาจาง เปนตน 

สวนติดตอผูใชใหมชวยใหการสํารวจชนิดแผนภูมิที่มีอยูงายขึ้น  เพ่ือให

เราสามารถสรางแผนภูมิที่เหมาะสมกับขอมูลของเรา นอกจากนี้ นอกจากนี้  ลักษณะและเคาโครง

แผนภูมิที่กําหนดไวลวงหนาเปนจํานวนมากยังมีเตรียมไวใหเพ่ือใหเรานํารูปแบบที่สวยงามไป

ใชไดอยางรวดเร็วและมีรายละเอียดที่เราตองการในแผนภูมิของเราอีกดวย 

ตัวเลือกองคประกอบแผนภูมิที่มองเห็นได   นอกจากเคาโครงดวนและ

รูปแบบดวนแลว  ขณะนี้เราสามารถใชสวนติดตอผูใชใหมเพ่ือเปล่ียนแปลงทุกองคประกอบของ

แผนภูมิไดอยางรวดเร็วเพ่ือนําเสนอขอมูลของเราไดอยางดีที่สุด  และดวยเพียงการคลิกไมก่ีครั้ง เรา

สามารถเพ่ิมและเอาชื่อแผนภูมิ คําอธิบายแผนภูมิ  ปายชื่อขอมูล เสนแนวโนม และองคประกอบ

แผนภูมิอื่นๆ ได 

ลักษณะหนาตาที่ทันสมัยดวย OfficeArt  เนื่องจากแผนภูมิใน Excel 

2007 ถูกวาดดวย OfficeArt ดังนั้นเกือบทุกส่ิงที่เราสามารถทํากับรูปราง OfficeArt จึงสามารถทําได

กับแผนภูมิและองคประกอบแผนภูมิเชนกัน ตัวอยางเชน  เราสามารถเพ่ิมเงาจางหรอืลักษณะพิเศษ

แบบยกนูนเพ่ือทําใหองคประกอบเห็นเดนชัด  หรือใชความโปรงใสเพ่ือใหองคประกอบดูมัวเปน

บางสวนในเคาโครงแผนภูมิได เรายังสามารถใชลักษณะพิเศษสามมิติที่เหมือนจริงไดอีกดวย 
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เสนและแบบอักษรที่ชัดเจน  เสนในแผนภูมิจะปรากฏรอยขรุขระนอย

กวา และแบบอกัษร ClearType จะถูกนํามาใชกับขอความเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอาน 

สีที่มากกวาที่เคยมี  เราสามารถเลือกจากสีชุดรูปแบบที่กําหนดไว

ลวงหนาไดอยางงายดายและเปล่ียนความแตกตางของความเขมสี  สําหรับตัวควบคุมเพ่ิมเติม เรายัง

สามารถเพ่ิมสีของเราเองดวยการเลือกจาก 16 ลานสีในกลองโตตอบสี ไดอีกดวย 

แมแบบแผนภูมิ การบันทึกแผนภูมิโปรดของเราเปนแมแบบแผนภูมิยิ่ง

เปนเรื่องงายขึ้นในสวนติดตอผูใชใหม 

5.1.3.10 การสรางแผนภูมิที่ใชรวมกัน 

การใชแผนภูมิ Excel ในโปรแกรมอื่น  ใน 2007 Office release การ

สรางแผนภูมจิะถูกใชรวมกันระหวาง Excel, Word และ PowerPoint แทนที่จะใชคุณลักษณะการ

สรางแผนภูมิที่มีอยูใน Microsoft Graph ขณะนี้ Word และ PowerPoint ไดรวมคุณลักษณะการ

สรางแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพของ Excel เขาไวดวยกัน และเนื่องจากแผนงาน Excel ถูกใชเปน

แผนขอมูลแผนภูมิสําหรับแผนภูมิใน Word และ PowerPoint การสรางแผนภูมิที่ใชรวมกันจึงมี

หนาที่การใชงานของ Excel มากมาย รวมทั้งการใชสูตร การกรอง การเรียงลําดับ และความสามารถ

ในการเชื่อมโยงแผนภูมิไปยังแหลงขอมูลภายนอก เชน Microsoft SQL Server และบรกิารการ

วิเคราะห ( OLAP) เพ่ือใหไดขอมูลลาสุดในแผนภูมิของเรา  สําหรับแผนงาน Excel ที่มีขอมูล

แผนภูมิของเราอาจเก็บอยูในเอกสาร Word หรืองานนําเสนอ PowerPoint หรือในแฟมที่แยก

ตางหากเพ่ือลดขนาดเอกสารของเรา 

การคัดลอกแผนภูมิไปยังโปรแกรมอื่น  แผนภูมสิามารถถูกคดัลอกและ

วางขามระหวางเอกสารหรือจากโปรแกรมหนึ่งไปยังโปรแกรมอื่นไดอยางงายดาย  เม่ือเราคัดลอก

แผนภูมจิาก Excel ไปยัง Word หรือ PowerPoint แผนภูมิจะไดรับการเปล่ียนแปลงใหตรงตาม

เอกสาร Word หรืองานนําเสนอ PowerPoint โดยอัตโนมัติ แตเรายังสามารถเก็บรูปแบบแผนภูมิ 

Excel ไวไดดวย ขอมูลในแผนงาน  Excel สามารถฝงตัวในเอกสาร Word หรืองานนําเสนอ 

PowerPoint ได ทั้งนี้เราสามารถทิ้งไวในแฟมตนฉบับ Excel ไดเชนกัน 

การทําใหแผนภูมิเคล่ือนไหวใน PowerPoint   ใน PowerPoint เรา

สามารถใชภาพเคล่ือนไหวไดอยางงายดายขึ้นเพ่ือเนนขอมูลในแผนภูมิที่ใชใน Excel เราสามารถทํา

ใหทั้งแผนภูมิหรือขอความคําอธิบายแผนภูมิและปายชื่อแกนเคล่ือนไหวได  ในแผนภูมิคอลัมน  เรา

สามารถแมแตการทําใหคอลัมนแตละคอลัมนเคล่ือนไหวเพ่ือแสดงแตละประเด็นไดดียิ่งขึ้น  

คุณลักษณะภาพเคล่ือนไหวนั้นหาไดงาย และเราสามารถควบคุมไดมากขึ้น ตัวอยางเชน เราสามารถ

เปล่ียนแปลงแตละขั้นตอนภาพเคล่ือนไหวแตละขั้น  และใชลักษณะพิเศษภาพเคล่ือนไหวไดมาก

ขึ้น 
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5.1.3.11 PivotTables ที่ใชงานงาย 

ใน Excel 2007 นั้น PivotTable จะใชงานงายกวาใน Excel รุนกอนหนา 

โดยใชสวนติดตอผูใชใหมของ PivotTable ขอมูลตางๆ  ที่เราตองการแสดงเก่ียวกับขอมูลของเราจะ

แสดงขึ้นมาดวยการคลิกเพียงไมก่ีครั้ง  เราไมตองลากขอมูลไปยังโซนที่จะปลอยซ่ึงมักจะไมใช

เปาหมายงายๆ อีกตอไป เราพียงแคเลือกเขตขอมูลที่ตองการดูในรายการเขตขอมูล PivotTable ใหม

แทนเทานั้น  และหลังจากเราสราง PivotTable แลว เราสามารถใชประโยชนของคุณลักษณะที่

ปรับปรุงหรือคุณลักษณะใหมอื่นๆ  มากมายเพ่ือสรุป วิเคราะห และจัดรูปแบบขอมูล PivotTable 

ของเราได การใชการเลิกทําใน PivotTable   ขณะนี้เราสามารถเลิกทําการกระทําสวนใหญที่เราได

ทําเพ่ือสรางหรือจัดเรียง PivotTable ใหมได 

ตัวบงชี้การเขาถึงรายละเอียดมากขึ้นหรือนอยลง   ตัวบงชี้เหลานี้ใชเพ่ือ

ระบุวาเราสามารถขยายหรือยุบสวนตางๆ ของ PivotTable เพ่ือดูขอมูลที่เพ่ิมขึ้นหรือนอยลงได

หรือไม 

การเรยีงลําดบัและการกรอง    ขณะนี้การเรียงลําดับนั้นทําไดงายเพียง

แคเลือกรายการในคอลัมนที่เราตองการเรียงลําดับและใชปุม 'เรียงลําดับ ' เราสามารถกรองขอมูลได

โดยใชตัวกรอง PivotTable เชน มากกวา เทากับ หรือ มี 

การจัดรูปแบบตามเง่ือนไข    เราสามารถนําการจัดรูปแบบตามเง่ือนไข

ไปใชกับ Pivot Table ของ Excel 2007 ไดตามเซลลหรือตามจุดตัดของเซลล 

ลักษณะและเคาโครงของ PivotTable   เชนเดียวกับที่เราสามารถทําได

กับตารางและแผนภูม ิExcel เราสามารถนําลักษณะที่กําหนดไวลวงหนาหรือที่กําหนดเองไปใชกับ 

PivotTable ไดอยางรวดเร็ว และการเปล่ียนเคาโครงของ PivotTable ก็ยังทําไดงายขึ้นในสวนติดตอ

ผูใชใหมนี้ 

PivotChart ดวยลักษณะเดียวกันกับ PivotTable นั้น PivotChart จะ

สรางขึ้นไดงายกวามากในสวนติดตอผูใชนี้  การปรับปรุงการกรองทั้งหมดยังพรอมใหใชงาน

สําหรับ PivotChart อีกดวย เม่ือเราสราง PivotChart เครื่องมือ PivotChart ทีเ่ฉพาะเจาะจงและเมนู

บริบทจะพรอมใหใชงานเพ่ือใหเราสามารถวิเคราะหขอมูลในแผนภูมิได  เรายังสามารถเปล่ียนเคา

โครง ลักษณะ และรูปแบบของแผนภูมิหรือองคประกอบตางๆ  ดวยวิธีเดียวกันกับที่เราสามารถทํา

ไดกับแผนภูมิทั่วไป ใน Excel 2007 การจัดรูปแบบแผนภูมิที่เรานําไปใชจะสงวนไวเม่ือเรา

เปล่ียนแปลง PivotChart ซ่ึงเปนการปรับปรุงจากวิธีการทํางานเดิมใน Excel รุนกอนหนา 

5.1.3.12 การเช่ือมตอกับขอมลูภายนอกอยางรวดเรว็ 

ใน Excel 2007 เราไมจําเปนตองทราบชื่อเซิรฟเวอรหรือฐานขอมูลของ

แหลงขอมูลขององคกรอีกตอไป เพราะเราสามารถใช เปดใชดวน เพ่ือเลือกจากรายการแหลงขอมูล

ที่ผูดูและระบบของเราหรือผูเชี่ยวชาญเวิรกกรุปทําใหพรอมใชงานสําหรับเราแทนได ตัวจัดการการ
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เชื่อมตอใน Excel อนุญาตใหเราแสดงการเชื่อมตอทั้งหมดในสมุดงาน และยังทําใหการนําการเชื่อม

ตอมาใชใหมหรือการแทนที่การเชื่อมตอหนึ่งตอดวยอีกการเชื่อมตอหนึ่งงายยิ่งขึ้น 

5.1.3.13 รูปแบบแฟมแบบใหม 

รูปแบบแฟมจาก XML ใน 2007 Microsoft Office system Microsoft 

ไดแนะนํารูปแบบแฟมใหมสําหรับ Word, Excel และ PowerPoint ที่เรียกวารูปแบบ Microsoft 

Office Open XML โดยรูปแบบแฟมแบบใหมเหลานี้จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับการรวมกับ

แหลงขอมูลภายนอก และยังใหขนาดแฟมที่ลดลงรวมทั้งการกูคืนขอมูลที่ไดรับการปรับปรุงอีกดวย 

ใน Office Excel 2007 รูปแบบเริ่มตนสําหรับสมุดงาน Excel จะเปนรูปแบบแฟม Excel 2007 จาก 

XML (.xlsx) สวนรูปแบบจาก XML อื่นที่มีอยูไดแก รูปแบบแฟม  Excel 2007 ที่เปดใชงานใน

แมโครและจาก XML (.xlsm) รูปแบบแฟม Office Excel 2007 สําหรับแมแบบ Excel (.xltx) และ

รูปแบบแฟม Office Excel 2007 ที่เปดใชงานในแมโครสําหรับแมแบบ Excel (.xltm) 

รูปแบบแฟม Excel 2007 แบบไบนารี   นอกจากรปูแบบแฟมจาก XML 

แบบใหมแลว Excel 2007 ยังแนะนํารุนไบนารีของรูปแบบแฟมที่บีบอัดแบบเปนสวนๆ  สําหรับ

สมุดงานขนาดใหญหรือซับซอนอีกดวย รูปแบบแฟม Excel 2007 แบบไบนารี  (หรือ BIFF12) 

(.xls) นี้สามารถใชเพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเขากันไดแบบยอนกลับ 

ความเขากันไดกับ Excel รุนกอนหนา    เราสามารถตรวจสอบสมุดงาน 

Excel 2007 เพ่ือดูวาสมุดงานมีคุณลักษณะหรือการจัดรูปแบบที่เขากันไมไดกับ Excel รุนกอนหนา

หรือไม เพ่ือใหเราสามารถทําการเปล่ียนแปลงที่จําเปนสําหรับความเขากันไดแบบยอนกลับที่ดีขึ้น  

ใน Excel รุนกอนหนา  เราสามารถติดต้ังโปรแกรมปรับปรุงและตัวแปลงที่ชวยเราเปดสมุดงาน 

Excel 2007 เพ่ือใหเราสามารถแกไข บันทึก และเปดสมุดงานนั้นอีกครั้งไดใน Excel 2007 โดยไม

สูญเสียคุณลักษณะหรือหนาที่การใชงานที่เฉพาะเจาะจงกับ Excel 2007 ไป 

5.1.3.14 ประสบการณการพิมพที่ดีข้ึน 

มุมมองเคาโครงหนากระดาษ  นอกจากมุมมอง  ปกติ และมุมมอง แสดง

ตัวอยางตัวแบงหนา แลว Excel 2007 ยงัมีมมุมอง เคาโครงหนากระดาษ  ดวย เราสามารถใชมมุมอง

นี้สรางแผนงานในขณะที่คอยดูวาแผนงานนั้นจะมีลักษณะหนาตาอยางไรในรูปแบบที่พิมพออกมา  

ในมุมมองนี้ เราสามารถทํางานกับสวนหัว สวนทาย  และการต้ังคาระยะขอบหนากระดาษที่

เหมาะสมในแผนงาน และวางวตัถุ เชน  แผนภูมิหรือรูปราง ในตําแหนงที่เราตองการวางไดอยาง

แมนยํา นอกจากนี้  เรายังสามารถเขาถึงตัวเลือกการต้ังคาหนากระดาษทั้งหมดบนแท็บ  เคาโครง

หนากระดาษ  ในสวนติดตอผูใชใหมไดงายดายเพ่ือใหเราสามารถระบุตัวเลือก  เชนการวางแนว

หนากระดาษ ไดอยางรวดเร็ว ดั้งนั้นจึงทําใหงายที่จะเห็นส่ิงที่จะพิมพบนทุกๆ หนา ซ่ึงจะชวยใหเรา

หลีกเล่ียงการตองพยายามพิมพหลายครั้งและไมมีขอมูลที่ตัดทอนในส่ิงที่พิมพออกมา 
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การบันทึกเปนรูปแบบ PDF และ XPS เราสามารถบันทึกเปนแฟม PDF 

หรือ XPS จากโปรแกรม 2007 Microsoft Office system เฉพาะเม่ือเราติดต้ัง Add-in สําหรับขอมูล

เพ่ิมเติม โปรดดูที่  Hการเปดใชการสนับสนุนรูปแบบแฟมอื่น  เชน PDF และ XPSH (แสดงเปน

ภาษาองักฤษ) 

5.1.3.15 วิธีการใหมในการใชงานรวมกัน 

การใช Excel Services เพ่ือใชงานของเรารวมกัน  ถาเราเขาถึง Excel 

Services ได เราสามารถใช Excel Services เพ่ือใชขอมูลแผนงาน Excel 2007 ของเรารวมกับผูใช

รายอื่นๆ ได เชน  ผูบริหารและผูถือหุนในหนวยงานของเรา เปนตน ใน Excel 2007 เราสามารถ

บันทึกสมุดงานเปน Excel Services และระบุขอมูลแผนงานที่ตองการใหผูใชรายอื่นมองเห็นได ใน

เบราวเซอร (เบราวเซอร: ซอฟตแวรที่ตีความแฟม HTML จดัรปูแบบและแสดงผลแฟม HTML ให

เปนเว็บเพจ เว็บเบราวเซอร เชน Windows Internet Explorer จะสามารถตามการเชือ่มโยงหลายมิต ิ

ถายโอนแฟม  และทํางานกับแฟมเสียงหรือวิดีโอที่ฝงอยูในเว็บเพจนั้นได)  ผูใชสามารถใช 

Microsoft Office Excel Web Access เพ่ือแสดง วเิคราะห  พิมพและแยกขอมูลแผนงานนี้ได 

นอกจากนี้ผูใชยังสามารถสราง Snapshot แบบคงที่ของขอมูลในชวงเวลาปกติหรือตามที่ตองการได 

Office Excel Web Access ทําใหงายตอการทํากิจกรรม เชน การเล่ือน การกรอง การเรียงลําดับ การ

แสดงแผนภูมิ  และการใชการเขาถึงรายละเอียดใน PivotTables อีกทั้งเรายังสามารถเชื่อมตอ Excel 

Web Access Web Part กับ Web Part อื่นๆ เพ่ือแสดงขอมูลในวิธีอื่น และเม่ือมีสิทธิ์ที่เหมาะสม ผูใช 

Excel Web Access สามารถเปดสมุดงานใน Excel 2007 เพ่ือใหสามารถใช Excel ไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือวิเคราะหและทํางานกับขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชเองถาผูใชไดติดต้ัง  

Excel ไว 

การใชวิธีนี้เพ่ือใชงานของเรารวมกันทําใหแนใจไดวาผูใชรายอื่น

สามารถเขาถึงขอมูลรุนเดียวกันในตําแหนงที่ต้ังเดี่ยว  ซ่ึงเราสามารถเก็บขอมูลปจจุบันที่มี

รายละเอียดลาสุดได  ถาเราตองการใหบุคคลอื่น เชน สมาชิกในทีม ใหขอคิดเห็นและขอมูลที่

ปรับปรุงแลว  เราอาจตองการใชสมุดงานรวมกันในวิธีเดียวกับที่เราทําใน Excel รุนกอนหนาเพ่ือ

รวบรวมขอมูลที่เราตองการกอนเราจะบันทึกลงใน Excel Services 

การใชเซิรฟเวอรการจัดการเอกสาร  Excel Services สามารถรวมกับ

เซิรฟเวอรการจัดการเอกสารเพ่ือสรางขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองตลอดรายงานใหมของ  

Excel และการกระทาํเวริกโฟลวการคาํนวณสมุดงาน เชน  การแจงใหทราบตามเซลลหรือขั้นตอน

เวิรกโฟลวตามการคํานวณที่ซับซอนของ Excel นอกจากนี้เรายังสามารถใชเซิรฟเวอรการจัดการ

เอกสารเพ่ือจัดกําหนดการการคํานวณตัวแบบของสมุดงานที่ซับซอนในเวลากลางคืนไดอีกดวย 

 

 

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA101675271054&CTT=5&Origin=1054�
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5.1.3.16 การเขาถึงดวนไปยังแมแบบเพิ่มเติม 

ใน Excel 2007 เราสามารถใชสมุดงานใหมตามแมแบบตางๆ ที่ถูก

ติดต้ังมากับ  Excel หรือเราอาจเขาถึงดวนและดาวนโหลดแมแบบจากเว็บไซต Microsoft Office 

Online ก็ได 

5.2 การคํานวณโดยใชการพิมพสูตรทางคณิตศาสตร 

การคํานวณโดยการพิมพสมการทางคณิตศาสตรนั้น ตองมีการเรียนรูถึงหลักการและ

การนําไปใช ดังนี้  

5.2.1 หลักการพิมพสูตรคํานวณทางคณิตศาสตรในเซลล 

ในการพิมพสูตรสมการทางคณิตศาสตรแบบบรรทัดเดียวนั้น มีหลักการ

ดังตอไปนี้ 

5.2.1.1 เครื่องหมายสถานะของสูตร 

ใหพิมพเครื่องหมายเทากับ ( =) หรือคลิกเครื่องหมายเทากับบนแถบ

สูตร จะมีแผนกรอกขอมูลใหมา โดยโปรแกรม Excel จะรูทันทีวากําลังทํางานอยูในสถานะสูตร  

   
ภาพที่ 1

เปนการคํานวณโดยใชเครื่องหมาย บวก (+) ลบ (-) คณู (*) หาร (/)  เลข

ยกกําลัง (^) เปอรเซ็นต ( %) และใชเครื่องหมายวงเล็บ ()  แตเราไมสามารถที่จะใสสัญลักษณทาง

คณิตศาสตรที่ซับซอน เชน   (Square root) ลงในสูตรของ Excel ได ดังนั้นจึงตองมี

การนําฟงกชันมาชวยทํางาน ตัวอยาง 

 การพิมพ = ลงไปโดยตรงในเซลล และการคลิก = ที่แถบสูตร 

 

5.2.1.2 ตวัเลขและการอางอิงเซลล 

เม่ือพิมพ = แลว ก็เปนการพิมพสมการทางคณิตศาสตรบรรทัดเดียว ซ่ึง

จะใชตัวเลขหรือเซลลมาพิมพก็ได ถาเปนตัวเลข Excel จะถือวาเปนคาคงที่ แตถาเปนเซลล จะ

ขึ้นอยูกับการอางอิงเซลล โดยการพิมพชื่อเซลลลงไปโดยตรง หรือใชเมาสคลิกเลือกเซลลที่อางอิง

นั้นก็ได เชน =1/2 หรือ =6*B3 หรือ =A4+B4 เปนตน  

5.2.1.3 เครื่องหมายการคํานวณและเปรียบเทียบ 

7  จะเขียนเปน SQRT (7) แทน เปนตน ซ่ึงการคํานวณจาก

เครื่องหมายคํานวณนี้ จะมีลําดับงานการคํานวณกอนหลัง ดังตาราง 
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ตารางที่ 

ลําดับที่ 

1 ลําดับงานการคํานวณสูตรในโปรแกรม Excel 

เครื่องหมาย คําอาน 

1 ( ) วงเล็บ 

2 % เปอรเซ็นต 

3 ^ ยกกําลัง 

4 * และ / คณู  และ  หาร 

5 +  และ - บวก  และ  ลบ 

 

ตารางที่ 

เครื่องหมาย 

2 เครื่องหมายในการเปรียบเทียบในการคํานวณสูตรของโปรแกรม Excel 

คําอาน ตัวอยาง 

= เทากับ =A1=250 หรือ =A1>=250  

ถาคาเปนจริงหรือถูก จะได

ผลลัพธ เปน TRUE แตถาคา

เปนจริงหรือเท็จ จะไดผลลัพธ 

เปน FALSE 

> มากกวา 

< นอยกวา 

>= มากกวาหรือเทากับ 

<= นอยกวาหรือเทากับ 

<> ไมเทากับ 

 

5.2.1.4 หลักการพิมพสูตรสําเร็จหรือฟงกชันในเซลล 

ในการพิมพสูตรสําเร็จหรือฟงกชันแบบบรรทัดเดียวนั้น มีหลักการ

ดังตอไปนี้ 

1. เครือ่งหมายสถานะของสูตร  ใหพิมพเครื่องหมายเทากับ ( =) หรือ

คลิกเครื่องหมาย  fx บนแถบสูตร จะมีแผน แทรกฟงกชันขึ้น มา โดยโปรแกรม Excel จะรูทันทีวา

ขณะนี้กําลังทํางานอยูในสถานะสูตร  

2. ชื่อสูตรสําเร็จหรือฟงกชัน  ใหพิมพชื่อสูตรสําเร็จหรือฟงกชันที่รูจัก

ตอจากเครื่องหมายเทากับ (=) ไดแก SUM AVERAGE COUNT MAX MIN ฯลฯ  

3. การอางองิเซลล  หลังจากพิมพชื่อสูตรสําเร็จหรือฟงกชัน จะเปน

วงเล็บที่เปนขอมูลการอางอิงเซลล โดยใชเครื่องหมายโคลอน ( :) คั่นระหวางเซลล เปนขอมูล

ตอเนื่องจากเซลลหนึ่งถึงอีกเซลลหนึ่ง และใชเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมา ( ,) เปนขอมูลเวนชวง

ระยะไปอีกเซลลหนึ่งหรืออีกกลุมเซลลหนึ่ง โดยการพิมพชื่อเซลลลงไปโดยตรง หรือใชเมาสคลิก

เลือกเซลลที่อางอิงนั้นก็ได ถาเปนกลุมเซลล การอางอิงเซลลติดตอกันใหใชเมาสลาก แตถาเปน
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เซลลหรือกลุมเซลลเวนชวงระยะกัน ใหใช Ctrl + เมาสคลิกหรือลาก  ตามแตกรณี เชน =SUM 

(A1:A4, A6) เปนตน  

 
ภาพที่ 2 การพิมพ = สูตรและขอมูลลงไปโดยตรงในเซลล  

 

แตถาเปนการคลิกเครื่องหมาย fx บนแถบสูตรหรือที่แท็บสูตรแลว จะ

แสดงแผนกลองโตตอบแทรกฟงกชันขึ้นมาใหเลือกประเภท และสูตรหรือฟงกชันที่ตองการ ดังรูป 

 
ภาพที่ 3 กลองโตตอบแทรกฟงกชันถูกเปดขึ้นมา เม่ือคลิกเลือกแทรกฟงกชันหรือฟงกชันเพ่ิมเติม  

 

5.2.1.5 การใชฟงกชันประเภทตาง ๆ 

ที่กลองโตตอบแทรกฟงกชัน  ใหเลือกประเภทที่ตองการทาง ดานบน 

แลวจึงเลือกสูตรหรือฟงกชันที่ตองการทางดานลาง เชน ตองการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ตัวอยาง ตองเลือกประเภททางสถิติ และเลือกฟงกชันชื่อ STDEV เปนตน  
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ภาพที่ 4 คลิกเลือกประเภท และชื่อฟงกชันที่ตองการ  

 

เสร็จแลวคลิกตกลง จะเปดแผนกรอกขอมูลที่มีการนําคาเซลลมากรอก

ใหเรียบรอยแลว หากตองการแกไขก็ใหลบและคลิกเลือกเซลลใหมเขามาแทนที่ แลวจึงคลิกตอบ

ตกลง  

 
ภาพที่ 5 เม่ือคลิกเลือกชื่อสูตรหรือฟงกชัน STDEV จะมีแผนกรอกขอมูลเซลลใหเลย 

 

ใน แผนกรอกขอมูลนี้ จะมี ชองจํานวนชุดที่1 และ2 (ถามี) แผนนี้

สามารถยายได ในกรณีที่แผนบังขอมูลดิบอยู โดยนําเมาสไปลากยายออกมา หรือสามารถที่จะยอ

แผนใหเหลือแตชองที่จะกรอกขอมูลก็ได โดยใหคลิกที่รูป  ทายชองนั้น และคลิกที่รูป  

ทายชองนั้นอีกครั้ง เพ่ือเปดแบบเต็มแผนขึ้นมาใหม  

 

 
ภาพที่ 6 การยอแผนกรอกขอมูล ใหเหลือเพียงชองกรอกขอมูลที่ตองการ 
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5.3 การคํานวณทางสถิติโดยใชสูตรสําเร็จจากแทรกฟงกชัน  

การคํานวณโดยการใชสูตรสําเร็จจากการแทรกฟงกชันนี้ เปนที่รวบรวมสูตรหรือ

ฟงกชนัประเภทตาง ๆ  ไดแก การเงิน วนัและเวลา คณิตศาสตรและตรโีกณมิต ิทางสถิต ิการคนหา

และการอางอิง ฐานขอมูล ขอความ ตรรกศาสตร ขอมูล เปนตน ดังนั้น การใชประโยชนจากการ

แทรกฟงกชนัของโปรแกรม Excel นั้นมีอยูอยางมากมายมหาศาล แตส่ิงสําคัญยิ่งในการใช

ประโยชนจากเครื่องมือนี้ก็คือ ความรูและความเขาใจในการใชสูตรประเภทตาง ๆ ที่ตองไดรับ

การศึกษามาในแตละสาขาวิชา ซ่ึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งในการนําไปใชกรอกขอมูลหรือสราง

ตารางคํานวณไดถูกตองและตรงกับการนําไปใชในสูตรหรือฟงกชันนั้น ๆ  

การคํานวณโดยการใชสูตรหรือฟงกชันไมวาจะเกิดจากการพิมพเองหรือมีการวาง

ฟงกชันก็ตาม ควรไดทําความเขาใจถึงหลักการการนําสูตรหรือฟงกชันไปใชในการคํานวณ ซ่ึงใน

การคํานวณทางสถิติ มีสูตรใหถึง 83 สูตร จะสรุปเฉพาะสูตรที่สําคัญในการใชงาน ดังตารางขางลาง

นี้ 

ตารางที่ 

 

3 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันทางสถิติ 

ขอมลู ความหมาย 

Number1, number2,...    เปนอารกิวเมนต 1 ถึง 30 อารกิวเมนตที่เปนตัวเลขซ่ึงตองการหา

คาเฉล่ีย 

Actual_range   เปนชวงของขอมูลที่เปนคาสังเกตที่จะถูกใชทดสอบกับคาที่

คาดหมาย 

Expected_range   เปนชวงของขอมูลที่มีอัตราสวนของผลคูณของผลรวมแถวและ

ผลรวมคอลัมน กับผลรวมทั้งหมด 

Alpha เปนระดับนัยสําคัญ ( significance level ) ที่ใชในการคํานวณระดับ

ความเชื่อม่ัน ( confidence level ) 

Standard_dev   เปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสําหรับชวงของขอมูล 

Size  เปนขนาดของตัวอยางของประชากร 

Array เปนอารเรยหรือชวงของขอมูล ซ่ึงสามารถใชกําหนดตําแหนง

สัมพัทธได 

Array1   เปนชวงเซลลที่มีคา หรือเปนอารเรยหรือชวงของขอมูลแรก หรือ

เปนชุดของคาที่เปนอิสระ 

Array2   เปนชวงเซลลที่ 2 ที่มีคา หรือเปนอารเรยหรือชวงของขอมูลที่ 2 

หรือเปนชุดของคาที่ไมเปนอิสระ 
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ตารางที่ 3 (ตอ

ขอมลู 

) รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันทางสถิติ 

ความหมาย 

Value1, value2, …   คือ อารกิวเมนต 1 ถึง 30 อารกิวเมนตที่สามารถมีหรืออางถึงชนิด

หลายชนิดที่แตกตางกันของขอมูล อยางไรก็ตาม เพียงตัวเลข

เทานั้นที่ถูกนับ  

X เปนจุดขอมูลที่ตองการทํานายคา 

Known_y’s   เปนอารเรยของขอมูลหรือชวงของขอมูลตัวเลขที่ใชเปนคาที่ไม

เปนอิสระ (y) 

Known_x’s   เปนอารเรยของขอมูลหรือชวงของขอมูลตัวเลขที่ใชเปนคาอิสระ 

(x) 

Data_array   เปนอารเรยของหรือการอางอิงไปยังชุดของคา ที่ตองการนับหา

ความถ่ี (ที่วางและขอความจะถูกละเวน) 

Bins_array   เปนอารเรยของ หรือการอางอิงไปยัง ที่ตองการใหนับความถ่ีของ 

data_array ถาไมมีคาใน bins_array FREQUENCY จะสงกลับ

จํานวนขององคประกอบใน data_array 

Mean    เปนคาเฉล่ียเลขคณิตของการแจกแจง 

Cumulative เปนคาตรรกศาสตรที่กําหนดรูปแบบของฟงกชัน ถา cumulative 

เปน TRUE ฟงกชนั NORMDIST จะสงกลับฟงกชนัการแจกแจง

ความถ่ีแบบสะสม ( cumulative distribution ) ถาคานั้นเปน 

FALSE ก็จะสงกลับฟงกชันความนาจะเปนรวม (probability mass) 

K  เปนคาเปอรเซ็นตไทล ในชวงระหวาง 0 ถึง 1 

Significance  เปนคาตัวเลือกที่ใชระบุจํานวนเลขนัยสําคัญสําหรับคาเปอรเซ็นต

ที่ถูกสงกลับมา ถาไมใสอะไรไว ฟงกชัน PERCENTRANK จะใช

เลขทศนยิมสามตําแหนง (0.xxx%) 

X_range   เปนชวงของคาตัวเลขของ x ที่มีความนาจะเปนสัมพันธอยูกับแต

ละคาตัวเลข 

Prob_range   เปนชุดของความนาจะเปนที่สัมพันธกับคาใน x_range 

Lower_limit   เปนขีดจํากัดลางของคาที่ตองการใชในการหาคาความนาจะเปน 

Upper_limit   เปนขีดจํากัดบนของคา (ใสหรือไมก็ได) ที่ตองการใชในการหาคา

ความนาจะเปน 
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ตารางที่ 3 (ตอ

ขอมลู 

) รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันทางสถิติ 

ความหมาย 

Quart เปนจํานวนที่ระบุคาที่ตองการ 

Number   เปนตัวเลขที่ตองการหาลําดับที่ 

Ref   เปนอารเรยรายการตัวเลขหรือเปนการอางอิงไปยังรายการของ

ตัวเลข (คาที่ไมใชตัวเลขจะถูกละเวน 

Order เปนตัวเลข ที่ระบุวิธีเรียงลําดับที่ตัวเลข 

New_x's   เปนชวงหรืออารเรยของคา x ใหมที่ตองการให TREND สงคา y ที่

เปนไปตามสมการ y = mx+b กลับ  

Const   เปนคาตรรกศาสตรที่ระบุวาจะบังคับใหคาคงที ่b เทากับ 0 หรือไม  

Tails ระบุจํานวนทางของการแจกแจงที่ตองการใหใช ถาตองการใชการ

แจกแจงแบบดานเดียว ใหใช tails = 1 แลวถาตองการใชการแจก

แจงแบบสองดาน ใหใช tails = 2  

Type  เปนชนิดของการทํา t-Test 

Sigma เปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (ที่ทราบอยูแลว) ถาไม

ใสคาอะไรไว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยางจะถูกใช 

ตารางที่ 

ช่ือฟงกชัน 

4 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ 

รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

AVEDEV AVEDEV (number1, number2, ...) 

= AVEDEV (4, 5, 6, 7, 5, 4, 3) เทากับ 

1.020408 

สงกลับคาเฉล่ียของสวน

เบี่ยงเบนสัมบูรณของจุดขอมูล

จากคาเฉล่ียขอมูล 

AVERAGE AVERAGE (number1, number2, ...) 

= AVERAGE (A1:A5) เทากับ 11 

สงกลับคาเฉล่ียของ

อารกิวเมนตทั้งหมด 
CHIDIST CHIDIST (x,degrees_freedom) 

= CHIDIST (18.307,10) เทากับ 

0.050001 

สงกลับคาความนาจะเปนดาน

เดยีวของการแจกแจงแบบไคส

แควร 

CHITEST CHITEST(actual_range, 

expected_range) 

= CHITEST(B3:C5,B9:C11) เทากับ 

0.000308 

สงกลับการทดสอบความเปน

อสิระ 
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ตารางที่ 4 (ตอ

ช่ือฟงกชัน 

) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ 

รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

CONFIDENCE CONFIDENCE(alpha,standard_dev,size) 

= CONFIDENCE(0.05,2.5,50) เทากับ 

0.692951 

สงกลับคาชวงความเชื่อม่ัน 

(confidence interval) ของ

คาเฉล่ียประชากร 

CORREL CORREL(array1,array2) 

= CORREL({3,2,4,5,6},{9,7,12,15,17}) 

เทากับ 0.997054 

สงกลับคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางชุดขอมูล 

2 ชุดขอมูล 

COUNT COUNT(value1,value2, ...) 

= COUNT(A1:A7) เทากับ 3 

นับจํานวนที่อยูในรายการ

ของอารกิวเมนตวามีเทาไร 

COVAR COVAR(array1,array2) 

= COVAR({3, 2, 4, 5, 6}, {9, 7, 12, 15, 

17}) เทากับ 5.2 

สงกลับคาความแปรปรวน

รวม ซ่ึงเปนคาเฉล่ียของผล

คูณของสวนเบี่ยงเบนชนิดคู 

FDIST FDIST(x, degrees_freedom1, 

degrees_freedom2) 

= FDIST(15.20675,6,4) เทากับ 0.01 

สงกลับคา F ของการแจกแจง

ความนาจะเปน 

FORECAST FORECAST(x,known_y's,known_x's) 

= FORECAST(30,{6,7,9,15,21},{20,28, 

31,38,40}) เทากับ 10.60725 

สงกลับคาตามแนวโนมเชิง

เสน 

FREQUENCY FREQUENCY(data_array,bins_array)= 

=FREQUENCY(A1:A9,C4:C6) เทากับ 

{0;2;5;2} 

สงกลับการแจกแจงความถ่ี

เปนอารเรยแนวต้ัง 

FTEST FTEST(array1,array2) 

= FTEST({6,7,9,15,21},{20,28,31,38, 

40}) เทากับ 0.648318 

สงกลับคาผลลัพธของการ

ทดสอบ F (F-test) 

INTERCEPT INTERCEPT(known_y's,known_x's) 

= INTERCEPT({2, 3, 9, 1, 8}, {6, 5, 11, 

7, 5}) เทากับ 0.0483871 

สงกลับสวนตัดของเสน

ถดถอยเชิงเสน 

MAX MAX(number1,number2,...) 

= MAX(A1:A5) เทากับ 27 

สงกลับคาที่มากที่สุดใน

รายการของอารกิวเมนต 
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ตารางที่ 4 (ตอ

ช่ือฟงกชัน 

) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ 

รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

MEDIAN MEDIAN(number1,number2, ...) 

= MEDIAN(1, 2, 3, 4, 5) เทากับ 3 

สงกลับคามัธยฐานของ

จํานวนที่ระบุ 

MIN MIN(number1,number2, ...) 

= MIN(A1:A5) เทากับ 2 

สงกลับคาที่นอยที่สุดใน

รายการของอารกิวเมนต 

MODE MODE(number1,number2, ...) 

= MODE({5.6, 4, 4, 3, 2, 4}) เทากับ 4 

สงกลับคาฐานนิยมในชุด

ขอมูล 

NORMDIST NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumu

lative) 

= NORMDIST(42,40,1.5,TRUE) เทากับ 

0.908789 

สงกลับคาการแจกแจงแบบ

ปกติสะสม 

PEARSON PEARSON(array1,array2) 

= PEARSON({9,7,5,3,1},{10,6,1,5,3}) 

เทากับ 0.699379 

สงกลับคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของผลิตภัณฑ

เพียรสัน ( Pearson product 

moment correlation) 

PERCENTILE PERCENTILE(array,k) 

= PERCENTILE({1,2,3,4},0.3) เทากับ 

1.9 

สงกลับคาเปอรเซ็นตไทลที่ k 

ของคาในชวงที่ระบุ 

POISSON POISSON(x,mean,cumulative) 

= POISSON(2,5,FALSE) เทากับ 

0.084224 

สงกลับคาการแจกแจง

แบบปวซอง 

PROB PROB(x_range,prob_range,lower_limit,

upper_limit) 

= PROB({0,1,2,3},{0.2,0.3,0.1,0.4},2) 

เทากับ 0.1 

สงกลับคาความนาจะเปนที่คา

ในชวงจะอยูระหวางสอง

ขีดจํากัด (limit) 

QUARTILE QUARTILE(array,quart) 

= QUARTILE({1,2,4,7,8,9,10,12},1) 

เทากับ 3.5 

สงกลับคาควอรไทล 

(quartile) ของชุดขอมูล 
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ตารางที่ 4 (ตอ

ช่ือฟงกชัน 

) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ 

รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

RANK RANK(number,ref,order) 

= RANK(A2,A1:A5,1) เทากับ 3 

สงกลับลําดับที่ของตัวเลขใน

รายการของตัวเลข 

RSQ RSQ(known_y's,known_x's) 

= RSQ({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4,4}) 

เทากับ 0.05795 

สงกลับคากําลังสองของ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ชั่วขณะของผลิตภัณฑเพียร

สัน (Pearson product 

moment correlation 

coefficient) 

SKEW SKEW(number1,number2,...) 

= SKEW(3,4,5,2,3,4,5,6,4,7) เทากับ 

0.359543 

สงกลับคาความเบของการ

แจกแจง 

SLOPE SLOPE(known_y's,known_x's) 

= SLOPE({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4, 

4}) เทากับ 0.305556 

สงกลับคาความชันของการ

ถดถอยเชิงเสน 

STANDARDIZE STANDARDIZE(x,mean,standard_dev) 

= STANDARDIZE(42,40,1.5) เทากับ 

1.333333 

สงกลับคามาตรฐาน 

(normalized value) 

STDEV STDEV(number1,number2,...) 

= STDEV(A2:E3) เทากับ 27.46 

วิเคราะหหาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานที่มีพ้ืนฐานอยูบนคา

ตัวอยาง 

STEYX STEYX(known_y's,known_x's) 

= STEYX({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4, 

4}) เทากับ 3.305719 

สงกลับคาความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของคา y ที่ถูก

ทํานายสําหรับคา x แตละคา

บนเสนถดถอย 

TDIST TDIST(x,degrees_freedom,tails) 

= TDIST(1.95999,60,1) เทากับ .0273224 

= TDIST(1.95999,60,2) เทากับ .054644 

สงกลับคาในรูปเปอรเซ็นต

ของการแจกแจงคา t แบบ

นักเรียน 
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ตารางที่ 4 (ตอ

ช่ือฟงกชัน 

) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันทางสถิติ 

รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

TREND TREND(known_y's,known_x's,new_x's,

const) 

= TREND(B2:B13,,{13;14;15;16;17}) 

เทากับ {146172;147190;148208;149226; 

150244} 

สงกลับคาตามเสนแนวโนม

เชิงเสน 

TTEST TTEST(array1,array2,tails,type) 

= TTEST({3,4,5,8,9,1,2,4,5},{6,19,3,2, 

14,4,5,17,1},2,1) เทากับ 0.196016 

สงกลับคาความนาจะเปนที่

ไดจากการทําการทดสอบ t 

(student's t-test) 

VAR VAR(number1,number2,...) 

= VAR(A2:E3) เทากับ 754.3 

ประมาณคาความแปรปรวน

โดยใชคาตัวอยางเปนพ้ืนฐาน 

VARP VARP(number1,number2,...) 

= VARP(A2:E3) เทากับ 678.8 

 

คํานวณหาคาความแปรปรวน

โดยใชประชากรทั้งหมดใน

การคํานวณ 

ZTEST ZTEST(array,x,sigma) 

= ZTEST({3,6,7,8,6,5,4,2,1,9},4) เทากับ 

0.090574 

สงกลับคา P สองดานของการ

ทดสอบ z 

 

5.3.1 คณิตศาสตรและตรีโกณมิต ิ

การใชฟงกชันพ้ืนฐาน มักจะเปนฟงกชันเก่ียวกับคณิตศาสตรเบื้องตนเปนสวน

ใหญ  แตจะมีรายละเอียดเก่ียวกับฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติที่สําคัญ  

 
ภาพที่ 7 การวางฟงกชนัคณิตศาสตรและตรโีกณมิติ 
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ตารางที่ 5 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 

 

ตารางที่ 6 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 

ขอมลู ความหมาย 

Number   - เปนคาจํานวนจริงที่คุณตองการคาสัมบูรณ ในสูตรคาจํานวนเต็ม 

- เปนคาที่ตองการจะปดขึ้น ในสูตรปดเศษ 

- เปนคามุมในหนวยเรเดียนที่คุณตองการคาไซนจาก คามุมเรเดียน

สามารถหาไดจากสูตร องศา* PI ()/180 = เรเดียน ในสูตรตรีโกณมิติ 

Number1, number2..   เปนจํานวน 1 ถึง 30 จํานวน ที่คุณตองการหาผลคูณ 

Num_digits   เปนตําแหนงทศนิยมที่คุณตองการปดเศษ  

Base  เปนฐานของลอการิทึม จะถูกต้ังใหเปน 10 ถาไมใสคาอะไรไว  

Range เปนชวงของเซลลที่คุณตองการนับ 

เซลลที่ไมวาง และตรงตามเง่ือนไข 

Sum_range   เปนชวงของเซลลจริงที่คุณตองการคาผลรวม เซลลใน sum_range จะ

ถูกรวมถาเซลลที่สอดคลองกันในชวงตรงกับเง่ือนไข ถาไมใสคาอะไร

ไว sum_range จะรวมเซลลในชวง 

Criteria เปนเง่ือนไขซ่ึงอยูในรูปแบบตัวเลข นิพจน หรือขอความ ซ่ึงจะเปน

ตัวกําหนดวาเซลลใดจะถูกนับ ตัวอยางเชน เง่ือนไขอาจจะแสดงเปน 

32, "32", ">32", "apples" 

Power   เปนเลขชี้กําลัง ซ่ึงอยูเหนือเลขฐาน 

Angle    เปนมุมในรูปองศาที่คุณตองการแปลงใหเปนมุมเรเดียน 

Function_num   เปนตัวเลข 1 ถึง 11 ที่ใชระบุฟงกชันที่จะใชสําหรับการคํานวณผลรวม

ยอยในรายการ 

Ref1, ref2   เปนชวง 1 ถึง 29 ชวงหรือการอางอิงที่คุณตองการทําผลรวมยอย 

ช่ือฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

ABS ABS (number) 

= ABS (-2) เทากับ 2 

สงกลับคาสัมบูรณของตัวเลข 

SIN SIN (number) 

= SIN (PI ()/2) = 1 

สงกลับคาไซนของมุมที่

กําหนด 

COS COS (number) 

= COS 1.047) เทากับ 0.500171 

สงกลับคาโคไซนของจํานวน 
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ตารางที่ 6 (ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 

 

ช่ือฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

TAN TAN (number) 

=TAN (45*PI ()/180) = 1 

สงกลับคาแทนเจนตของ

จํานวน 

LN LN (number)  

= LN (2.7182818) เทากับ 1 

สงกลับคาลอการิทึมธรรมชาติ

ของตัวเลข 

LOG LOG (number, base) 

= LOG (8, 2) เทากับ 3 

สงกลับคาลอการิทึมของ

ตัวเลข โดยใชฐานลอการิทึมที่

ระบ ุ

COUNTIF COUNTIF (range, criteria)  

= COUNTIF (B3:B6,">55") เทากับ 2 

สมมติวา B3:B6 บรรจุ 32, 54, 75, 86 

ตามลําดบั 

นับจํานวนของเซลลที่ไมวาง

ภายในชวงที่ตรงตามเง่ือนไข

ที่กําหนด 

ODD ODD (number) 

= ODD (1.5) เทากับ 3 

ปดตัวเลขขึ้นเปนจํานวนเต็มคี่

ที่ใกลที่สุด 

POWER POWER (number, power) 

= POWER (5,2) เทากับ 25 

สงกลับคาผลลัพธของเลขยก

กําลัง 

PRODUCT PRODUCT (number1,number2, ...) 

= PRODUCT (A2:C2) = 2,250 

ถาเซลลA2:C2 มี 5,15 และ 30แลว 

คูณอารกิวเมนตที่สงไป 

RADIANS RADIANS (angle)= RADIANS (270) 

เทากับ 4.712389 (3π/2 เรเดียน) 

แปลงมุมองศาเปนมุมเรเดียน 

ROUND ROUND (number,num_digits) 

=ROUND (2.15, 1) = 2.2 

ปดเศษจํานวนใหเปนจํานวนที่

มีตําแหนงทศนิยมตามที่ระบุ 

ROUNDDOWN ROUNDDOWN (number,num_digits) 

= ROUNDDOWN (76.9,0) เทากับ 76 

ปดเศษจํานวนลง ใหเขาใกล

ศูนย 

ROUNDUP ROUNDUP (number,num_digits) 

= ROUNDUP (76.9,0) เทากับ 77 

ปดเศษจํานวนขึ้น ใหหางจาก

ศูนย 

SIGN SIGN (number) 

= SIGN (10) = 1 

สงกลับคาเครื่องหมายของ

จํานวน 
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ตารางที่ 6 (ตอ) รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ 

 

5.3.2 การคนหาและการอางอิง 

การใชฟงกชันที่เก่ียวกับการคนหา  (Lookup)  และการอางองิ ( Reference) 

ฟงกชันที่ดูจะมีประโยชนเปนอยางยิ่งสําหรับนักวิเคราะหขอมูลและนักวางแผน คือฟงกชัน  

INDEX, VLOOKUP และ HLOOKUP ที่สามารถเปล่ียน Excel เปนโปรแกรมฐานขอมูลได โดยไม

จําเปนตองศึกษาโปรแกรม Access อีกใหเสียเวลา  

 
ภาพที่ 8 การวางฟงกชนัคนหาและการอางองิ   

 

 

ช่ือฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

SQRT SQRT (number) 

= SQRT (16) = 4 

สงกลับคารากที่สองที่เปน

บวก 

SUBTOTAL SUBTOTAL (function_num, ref1,ref2,...) 

= SUBTOTAL (9,C3:C5) จะสรางผลรวม

ยอยของเซลล C3:C5 โดยการใชฟงกชัน 

SUM 

สงกลับคาผลรวมยอยใน

รายการหรือฐานขอมูล 

SUM SUM (number1,number2, ...) 

= SUM (3, 2) = 5 

บวกอารกิวเมนตที่สงให

ฟงกชันนั้น 

SUMIF SUMIF (range,criteria,sum_range) 

= SUMIF (A1:A4,">160000", B1:B4)  

ทําการบวกเซลลระบุดวย

เง่ือนไขที่กําหนด 
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ตารางที่ 7 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันคนหาและการอางอิง   

 

 

 

ขอมลู ความหมาย 

Row_num   เปนหมายเลขแถวที่ใชในการอางอิงเซลล 

Column_num   เปนหมายเลขคอลัมนที่ใชในการอางอิงเซลล 

Abs_num   ระบุชนิดในการอางอิงเพ่ือสงกลับคา 

Reference เปนการอางอิงไปยังเซลลหรือชวงของเซลล และสามารถเปนการอางอิงไปยัง

หลายๆ พ้ืนที่ได 

Index_num   ระบุ value อารกิวเมนตที่ตองการ index_num ตองมีคาระหวาง 1 ถึง 29 หรือ

เปนสูตรหรือการอางอิงไปยังตัวเลขที่มีคาระหวาง 1 ถึง 29  

Value1,value2,...   เปนตัวเลข 1 ถึง 29 ตัวเลข ,การอางองิเซลล, ชื่อที่ถูกกําหนด, สูตร, ฟงกชนั 

หรือ อารกิวเมนตขอความที ่CHOOSE จะเลือก 

Lookup_value เปนคาที่ตองการคนหาในแถวแรกของตาราง lookup_value สามารถเปนได

ทั้งคา การอางอิง หรือสายอักขระขอความ 

Table_array   เปนตารางของขอมูลที่ถูกคนหา ใหใชการอางอิงไปยังชวง หรือชื่อของชวง 

Row_index_num  เปนหมายเลขแถวใน table_array 

Col_index_num   เปนหมายเลขคอลัมนใน table_array 

Range_lookup   เปนคาตรรกศาสตรที่ระบุวาคุณตองการให HLOOKUP คนหาคาที่ตรงกัน

อยางแทจริง หรือตรงกันโดยประมาณ ถาเปน TRUE หรือคาที่ละไว จะ

สงกลับคาที่ตรงกันโดยประมาณ ในทางตรงกันขาม ถาไมพบคาที่ตรงกัน

จรงิๆ จะสงกลับคาที่ใหญที่สุดถัดไปที่นอยกวา lookup_value ถาเปน FALSE 

Array  เปนชวงของเซลลหรือคาคงที่อารเรย 

Row_num   เลือกหมายเลขแถวในอารเรยหรือการอางอิงชวง ที่ตองการใหสงคาที่อยู

ภายในกลับ ถาไมระบุอะไรใน row_num จะใช column_num แทน 

Column_num   เลือกหมายเลขคอลัมนในอารเรยหรือการอางอิงชวง ที่ตองการใหสงคาที่มีอยู

ภายในกลับ ถาไมระบุใน column_num ไว จะใช row_num แทน  

Area_num  เลือกชวงในการอางอิงชวง ที่ตองการใหสงคาที่อยูภายในกลับ ซ่ึงสงกลับคา

จุดตัดของ row_num และ column_num ถามีการละ area_num ไว INDEX จะ

ใชพ้ืนที่ที่ 1 
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ตารางที่ 8 รูปแบบและการนํามาใชของฟงกชันคนหาและการอางอิง   

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

ADDRESS ADDRESS(row_num,column_num,abs_n

um,a1,sheet_text) 

= ADDRESS(2,3) เทากับ "$C$2" 

สงกลับการอางอิงเปนขอความไปยัง

เซลลเดี่ยวในแผนงาน 

CHOOSE CHOOSE(index_num,value1,value2,...) 

= CHOOSE(2,"1st","2nd","3rd", 

"Finished") เทากับ "2nd" 

เลือกคาจากรายการของ value 

COLUMN COLUMN(reference) 

= COLUMN(A3) เทากับ 1 

สงกลับหมายเลขคอลัมนของการ

อางอิง 

HLOOKUP HLOOKUP(lookup_value,table_array, 

row_index_num,range_lookup) 

= HLOOKUP("Axles", A1:C4,2,TRUE) 

เทากับ 4 

คนหาในแถวบนของอารเรยและ

สงกลับคาของเซลลที่ระบุไว 

INDEX INDEX(array,row_num,column_num) or 

INDEX(reference,row_num,column_num,

area_num) 

= INDEX(B5:C6,2,2) เทากับ Pears 

ใชดัชนีเพ่ือเลือกคาจากการอางอิง

หรืออารเรย 

ROW ROW(reference) 

= ROW(A3:B5) เทากับ {3;4;5} 

สงกลับหมายเลขแถวของการอางองิ 

VLOOKUP VLOOKUP(lookup_value,table_array,col

_index_num,range_lookup) 

= VLOOKUP(1,Range,3,TRUE) เทากับ 

100 

คนหาคาในคอลัมนแรกของอารเรย

และยายขามแถวเพ่ือสงกลับคาของ

เซลล 
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5.3.3 แบบตรรกะหรือทางตรรกศาสตร 

การวางฟงกชนัแบบตรรกะหรอืทางตรรกศาสตรหรอืการใชสูตรการตรวจสอบ

ความเปนเหตุเปนผล เง่ือนไข หรือคาของความเปนจริง  มีฟงกชันสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 9 การแทรกฟงกชนัแบบตรรกะหรอืทางตรรกศาสตร 

 

ตารางที่ 9 รายการของขอมูลที่นํามาใชในฟงกชันแบบตรรกะหรือทางตรรกศาสตร 

 

 

 

ขอมลู ความหมาย 

Logical  เปนคาหรือนิพจนที่สามารถถูกประเมินไดวาเปน TRUE หรือคา FALSE 

ถา logical เปนคา FALSE แลว NOT จะสงกลับคา TRUE แตถา logical 

เปนคา TRUE แลว NOT จะสงกลับคา FALSE 

Logical1, logical2,...    เปนเง่ือนไข 1 ถึง 30 เง่ือนไขที่ตองการทดสอบ ที่สามารถเปนไดทั้ง 

TRUE หรือ FALSE  

Logical_test   เปนคาหรือนิพจนใดๆ ที่สามารถถูกประเมินเปน TRUE หรือ FALSE 

ได ยกตัวอยาง A10=100 คือ logical expression เชน ถาคาในเซลล A10 

เปน 100 แลว logical_test เปน TRUE มิฉะนั้น logical_test จะเปน 

FALSE อารกิวเมนตนี้สามารถใช ตัวดําเนินการคํานวณเปรียบเทียบใดๆ 

Value_if_true   เปนคาที่ถูกสงกลับ ถา logical_test เปน TRUE  

Value_if_false    เปนคาที่ถูกสงกลับถา logical_test เปน FALSE  
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ตารางที่ 10 รปูแบบและการนาํมาใชของฟงกชนัแบบตรรกะหรอืทางตรรกศาสตร 

 

5.3.4 การตรวจสอบการติดตามเซลลจากสูตรหรือฟงกชัน 

เม่ือมีการใชสูตรหรือวางฟงกชันในการพิมพงานตารางคํานวณมาก ๆ  เรา

สามารถที่จะตรวจสอบวาสูตรที่เราสนใจเก่ียวของกับเซลลใดบาง  และยังสามารถจะตรวจสอบดูวา

เซลลใดที่เปนสาเหตุใหเกิดผลลัพธเปนขอความผิดพลาดไดอีกดวย โดยใชคําส่ังตาง ๆ จากกลุม

คําส่ังตรวจสอบสูตรจากแท็บสูตร จะเกิดลูกศรสีฟาขึ้นตามรายการ ซ่ึงเราสามารถลบลูกศรไดดวย

คําส่ังเอาลูกศรออกจากกลุมคําส่ังตรวจสอบสูตรในแท็บสูตร และยังสามารถเพ่ิมเซลลที่ตองการ

ตรวจสอบเขามาในหนาตางการตรวจสอบเซลลได 

 
ภาพที่ 10 กลุมคําส่ังตรวจสอบสูตรจากแท็บสูตร 

 

 

 

 

 

 

ช่ือฟงกชัน รูปแบบ/ตัวอยาง นาํไปใชในการคาํนวณ 

AND AND(logical1,logical2, ...) 

= AND(TRUE, TRUE) เทากับ TRUE 

สงคา TRUE กลับถาอารกิวเมนต

ทุกอยางถูกตอง 

FALSE FALSE( ) สงกลับคาตรรกศาสตรเปน FALSE 

IF IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 

= IF(A10<=100,"Within budget","Over 

budget") 

ระบุการทดสอบคาตรรกศาสตรที่

ปฏิบัติ 

NOT NOT(logical) 

= NOT(FALSE) เทากับ TRUE 

กลับคาตรรกศาสตรของ

อารกิวเมนต 

OR OR(logical1,logical2,...) 

= OR(1+1=1,2+2=5) เทากับ FALSE 

สงคา TRUE กลับถาอารกิวเมนตใด

อารกิวเมนตหนึ่งเปน TRUE 

TRUE TRUE( ) สงกลับคาตรรกศาสตรเปน TRUE 

การ

ตรวจสอบ

 

แสดง/ซอนสูตร 

การประเมิน
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5.4 ผลลัพธขอความแปลก ๆ  

การทํางานในโปรแกรม Excel 2007 มักอาจเกิดผลลัพธที่ไมไดคาดคิดอยูเสมอ โดย

ผลลัพธนี้ จะเปนขอความแปลก ๆ ที่เราอาจไมเขาใจได ซ่ึงสามารถสรุปได ดังตาราง 

ตารางที่ 11 ขอความแปลก ๆ เก่ียวกับผลลัพธของสูตรในโปรแกรม Excel 2007 

 

 

ผลลัพธที่เกิด สาเหตุที่เกิด แนวทางการแกไข 

##### จะเกิดขึ้นเม่ือตัวเลขในเซลลยาวกวา

ขนาดกวางของเซลล                                                      

แกไขไดโดยการขยายขนาดความกวาง

ของเซลล                                                      

#VALUE จะเกิดเม่ือเราใชสูตรผิดหลักไวยากรณ

ของสูตรเชนนําตัวเลขไปบวกกับ

ตัวอักษรเปนตน 

แกไขไดโดยการสํารวจดูวาประเภท

ของขอมูลถูกตองตามหลักคณิตศาสตร

หรือไม 

#DIV/0! จะเกิดเม่ือเราใช  0 เปนตัวหารเชน 10/0 

ซ่ึงทําไมไดโดยเด็ดขาด  

แกไขโดยใชตัวเลขอื่น ๆ  เปนตัวหาร

แทน 

#NAME? จะเกิดเม่ือในสูตรมีขอความที่  Excel 

ไมสามารถบอกไดวาคืออะไร เชน 

A21+ วัสดุโดยที่คําวา วัสดุ ไมได

เก่ียวของอะไรเลยในแผนงานนั้น 

แกไขโดยการตรวจสอบสูตรดูวามี

ขอความอะไรแปลกปลอมเขาไป

หรือไม 

#N/A จะเกิดขึ้นเม่ือโปรแกรมไมสามารถ

คนหาตําแหนงอางอิงเซลลที่ใชในสูตร

ได  มักพบเม่ืออางอิงเซลลขามแผนงาน

หรอืขามสมุดงาน                    

แกไขโดยการตรวจสอบวาประเภทตัว

แปรของฟงกชันคืออะไร แลวเปล่ียน

ใหถูกตอง 

#REF! จะเกิดขึ้นเม่ือโปรแกรมไมสามารถ

คนหาตําแหนงอางอิงเซลลที่ใชในสูตร

ได  มักพบเม่ืออางอิงเซลลขามแผนงาน

หรอืขามสมุดงาน                    

แกไขโดยการตรวจสอบตําแหนง

อางอิงเซลลที่อาจจะหายไป 

#NULL! จะเกิดขึ้นเม่ือเรากําหนดพ้ืนที่เซลลสอง

เซลลที่ไมไดมีสวนใดตอกัน  แตลืม

แบงแยกดวยเครื่องหมายคั่น  (,) เชน 

SUM (A1:B2, C2:D5) เขียนผิดเปน

SUM (A1:B2 C2:D5) เปนตน 

แกไขโดยการใสเครื่องหมายคั่นให

ถูกตอง 



- 36 - 

 

 

บรรณานุกรม 

 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึ กษาธิการ . 2541. สาระนารูเก่ียวกับคอมพิวเตอร . กรงุเทพฯ: ครุสุภา

ลาดพราว. 

กังวล เทียนกัณฑเทศน . 2540. การวดั การวิเคราะห  การประเมินทางการศึกษาเบื้องตน . กรงุเทพฯ: 

ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ. 

กานดา พูนลาภทวี.2530. สถิติเพื่อการวิจัย. กรงุเทพฯ: ฟสิกสเซ็นเตอร. 

กัลยา วานิชยบัญชา. 2542. การวิเคราะหขอมูลดวย  SPSS for Windows.พิมพครั้งที่ 3.กรงุเทพฯ : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

            .  2549. การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. พิมพครั้งที่ 9. กรงุเทพฯ  : ธรรม

สาร. 

            .  2550. การวิเคราะหสถิติ สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย . พิมพครั้งที่ 10 . กรงุเทพฯ : 

ภาควชิาสถิต ิคณะพาณิชยศาสตรและการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

กัลยา วานิชยบัญชา. 2542. การวิเคราะหขอมูลดวย  SPSS for Windows.พิมพครั้งที่ 3.กรงุเทพฯ : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์. 2544 . บทความสถิติ.  เมษายน -กุมภาพันธ 2544. (Online) Available: 

http://www.watpon.com.  

ชัยยงค พรหมวงศ . 2523. "ระบบส่ือการสอน " ในเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา . กรงุเทพฯ : 

ชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.  

            .  2527. “การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน ” ในเอกสารการสอนชุดส่ือการสอนระดบั

ประถมศึกษา  หนวยที่ 8 – 15. หนา 490 - 493 พิมพครั้งที่ 3. กรงุเทพฯ : โรงพิมพสห

มิตร. 

            .  2529. กระบวนการสนนเิวทนาการและระบบส่ือการสอน.  เอกสารการสอนชุดวชิา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หนวยที่ 1 – 5 .  กรงุเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

            .  2537. “การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน”.  เอกสารการสอนชุดวชิาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา หนวยที่ 1 – 5.  กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2526. เทคโนโลยีทางการศกึษา: หลักการ และแนวปฏิบัต.ิ กรงุเทพฯ: วฒันา

พานิช. 

http://www.watpon.com/�
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            . 2533. เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและพฒันา . พิมพครั้งที่ 2. กรงุเทพฯ: โอเดียนส

โตร. 

            .  2533. เทคโนโลยีการศกึษา: ทฤษฎีและการวิจัย. กรงุเทพฯ : โอเดียนสโตร, ข. 

            .  2546. เทคโนโลยีการศกึษา: ทฤษฎีและการวิจัย. กรงุเทพฯ: โอเดียนสโตร.  

            .  2549. การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนและบทเรียนบนเครือขาย . มหาสารคาม : คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

ชวลิต ชกูาํแพง.  2550. การประเมินการเรียนรู. มหาสารคาม: สํานกัพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

ชวาล แพรตักุล. 2516. เทคนิคการวัดผล. กรงุเทพฯ: วัฒนาพานิช. 

            .  2524. การทดสอบเพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพ . กรงุเทพฯ : สํานักงานทดสอบทาง

การศึกษาและจติวทิยา คณะวจิยัการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร. 

ชศูร ีวงศรตันะ. 2534. สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพครั้งที่ 3. กรงุเทพฯ: โรงพิมพเจรญิพร.  

            .  2541. เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย. พิมพครั้งที่ 7. กรงุเทพฯ: เทพเนรมิตการพิมพ. 

            .  2544. เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย . กรงุเทพฯ :  ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

            .  2550 .  เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย . พิมพครั้งที่ 10 . นนทบุรี : ไทเนรมิตกิจ อินเตอร 

โปรเกรสซิฟ.   

ญาณี ทองพลับ. 2529. “การเผยแพรผลงานวจิยัและการใชประโยชน ”. น. 3, 16-20 เอกสารการวิจัย

ในช้ันเรียนหนวยที่  11. กรงุเทพฯ: สํานักงานโครงการรับความชวยเหลือ , สํานกังาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 

ณรงค รอดพันธุ. 2542. “ครูกับการพัฒนาตนเอง”. ขาราชการครู. 3 (กุมภาพันธ-มิถุนายน 2542): 7. 

ดนัย ไชยโยธา และสุวิทย จําปา . 2549. การวิจัย: โครงสราง แนวคดิ และหลักการ . กรงุเทพฯ: โอ

เดียนสโตร. 

ดํารง ศิริเจริญ . 2529. การวดัผลแบบอิงเกณฑ . พิษณุโลก  : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก. 

ถนอมพร เลาหจรสัแสง . 2545. Designing e – learning หลักการออกแบบและสรางเวบ็เพือ่การ

เรียนการสอน. กรงุเทพฯ: อรณุการพิมพ. 

ถาวร กสานติกลุ. 2544. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อการพยากรณราคาน้ํามัน . กรงุเทพฯ:  

วิทยานิพนธ (ค.อ.ม.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

ทักษิณ , มหาวิทยาลัย . 2552. บทเรียนออนไลน รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ . (Online) 

Available: http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/math2/lesson1/index.htm.  
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ทิศนา แขมมณี และ สรอยสน  สกลรกัษ. 2540. แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา . 

กรงุเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ทองพูล บุญอึ่ง. 2544. “สูความเปนครูมืออาชีพ ”. ขาราชการครู . 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2544): 46-

47. 

ธัญลักษณ จิระเพชรอําไพ . 2547. โปรแกรมแปลงฐานขอมูล . เชียงใหม: ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ธานินทร ศิลปจารุ. 2551. การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. พิมพครั้งที่ 9.  กรงุเทพฯ: 

บิสซิเนสอารแอนดดี. 

ธีรชัย ปูรณะโชติ.  2532. การสรางผลงานวชิาการเ พื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน . กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ธีระศักดิ์ ลักษณะวิลาศ . 2546. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อวิเคราะหขอสอบและ

แบบสอบถามบนระบบปฏิบัติการวินโดวส . กรงุเทพฯ: วิทยานิพนธ  (ค.อ.ม.) , สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

นงนุช วรรธนวหะ. 2536. การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบการศึกษาของโรงเรียน . กรงุเทพฯ: 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ . 2547. การใชคอมพิวเตอรคัดเลือกคําตอบที่เหมาะสม  ของฐานขอมลูแบบ

สัมพันธ. เชียงใหม: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ . 2526. การทดสอบแบบอิงเกณฑ : แนวคิดและวิธีการ . กรงุเทพฯ  : 

ภาคพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

            .  2527. การทดสอบแบบอิงเกณฑ: แนวคิดและวิธีการ.กรงุเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

บุญชม ศรสีะอาด. 2537. การพฒันาการสอน. กรงุเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน.  

_____. 2543. การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรงุเทพฯ: ชมรมเดก็.  

_____. 2545. วิธีการสรางสถิติสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งที่ 6. กรงุเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

_____. 2547. วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งที่ 4. กรงุเทพฯ: สุวีริยาสน.  

บุญชม ศรสีะอาด และมนตรี อนันตรักษ. 2549. เอกสารประกอบวชิา  504702 การสรางเครื่องมือใน

การวิจัย . มหาสารคาม : ภาควชิาการวจิยัและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

บุญเรียง ขจรศิลป. 2543. วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 5. กรงุเทพฯ: พี.เอ็น.การพิมพ.  

            .  2545. สถิติวิจัย 1. พิมพครั้งที่ 8. กรงุเทพฯ: พี.เอ็น.การพิมพ. 

            .  2549. สถิติวิจัย1 . พิมพครั้งที่ 9 . กรงุเทพฯ : ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 
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บุหลัน เจนรวมจิต . 2547. การพัฒนาระบบคลังขอสอบ  โดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล สําหรับ

วทิยาลัยอาชีวศกึษานครราชสีมา.  นนทบุรี:  วิทยานิพนธ  (ศษ.ม.) , 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ประคอง กรรณสูตร . 2523. สถิติศาสตรประยุกตสําหรับครู .  พิมพครั้งที่ 6. กรงุเทพฯ:  ไทยวัฒนา

พานิช. 

            .  2538. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

            .  2542. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  (ฉบับปรับปรุงแกไข ). กรงุเทพฯ: พิมพครั้ง

ที่ 3. ดานสุทธาการพิมพ.  

ปราณี ทองคํา. 2539.เครื่องมือวัดทางการศึกษา. ปตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ผกาวดี ศิริรังษี. 254 8. การวิเคราะหขอมูล  =Data Analysisม การประยุกตสถิติในงานวิจัย.  

กรงุเทพฯ: พระจอมเกลาพระนครเหนอื. 

เผชญิ  กิจระการ. ม.ป.ป. ดัชนีประสิทธิผล  Effectiveness Index. ม.ป.ท.   

            .  2542. การวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 2. มหาสารคาม : ภาควิชา

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม.   

            .  2544. “การวิเคราะหประสิทธิภาพส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  (E1/E2)” การวดัผล

การศกึษามหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 7(7): 44-51; กรกฎาคม.  

            .  2544. “การวิเคราะหหาประสิทธิภาพส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา”.  วารสารการ

วัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. กรกฎาคม 2544: 49-50. 

            .  2544. “ดัชนีประสิทธผล ”. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร .   

กรกฎาคม 2544: 30-36. 

เผชิญ กิจระการ และสมนกึ ภัททิยธานี. 2545. “ดัชนีประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล ”. วารสาร 

การวดัผลการศกึษา. ปที่ 8 (6): 31-51; กรกฎาคม.  

            .  2545. “ดัชนีประสิทธิผล” วารสารการวดัผลการศกึษา.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(1): 

31-36; กรกฎาคม.  

            .  2545. “ดัชนีประสิทธิผล” . เอกสารประกอบการสอน. หนา 1–6. มหาสารคาม : ภาควชิา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

            .  2546. “ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.)”. การวดัผลการศกึษา .  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.  หนา 31-34.  

            .  2549. ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา . มหาสารคาม : ภาควิชาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

พจน  สะเพียรชยั.  มปป. เครือ่งมอืการวดัผล. เอกสารประกอบการบรรยาย (อัดสําเนา). 
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            .  2516. หลักเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางการศึกษา เลม 1. กรงุเทพฯ: วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

 ประสานมิตร. 

พัชรนิทร แซแฮ . 2544. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหอภิมานตามแนวคิด

ของกลาส. กรงุเทพฯ : วิทยานิพนธ (ค.ม.), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ไพฑูรย เวทการ. 2536. การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ. ลําปาง: ภาควิชาทดสอบและวิจัย

ทางการศึกษา วิทยาลัยลําปาง. 

ไพโรจน ตีรณธนากุล. 2530.สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา. กรงุเทพฯ: ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพฯ.  

เพ่ิมพร เธียรถาวร .  2529. การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน . 

ภาควชิาทดสอบและวจิยัการศึกษา คณะวชิาครศุาสตร วิทยาลัยครูลําปาง. 

พวงรตัน ทวีรัตน. 2530. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ . กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ไพศาล หวงัพานชิ. 2526. การวดัผลการศกึษา.  กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

พีระพล ศิรวิงศ . 2546. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการสอนวิชาการวิเคราะหเชิงตัวเลข. 

อุบลราชธานี: คณะวทิยาศาสตร สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 

พิศษิฐ ตัณฑวณิช.  2547.  สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 3. กรงุเทพฯ: บุค พอยท. 

พิศมัย หาญมงคลพิพฒัน. 2550. หลักสถติิ1. พิมพครั้งที่ 3. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 
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