
บทที่ 2 

การใชงานฟงกชันและการประยุกตใช 

 

 สำหรับเนื้อหาในบทที่สองนั้นจะกลาวถึงฟงกชันในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเปนสูตรที่ใชในการ

คำนวณและดำเนินการกับขอมูลประเภทตางๆ ไมวาจะเปน ตัวเลข ตักอักษร หรือขอความ โดยเนื้อหาจะประกอบ

ไปดวยฟงกชันยอดนิยมที่ถูกนำมาใชงาน จากนั้นจะมาทำความรูจักกับตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร ซึ่งเกี่ยวของ

กับการคำนวณตัวเลข ตอดวยฟงกชันทางตรรกศาสตร ซี่งเปนการหาคาความเปนจริงและเท็จของขอมูล จากนั้น

เปนฟงกชันที่เกี่ยวกับวันที่และเวลา และเนื้อหาในสวนสุดทายจะเกี่ยวของกับการคนหาและอางอิง ซึ่งเปนการ

ดำเนินการกับขอมูลท่ีเปนตัวอักษรหรือขอความ 

 

2.1 ฟงกชันยอดนิยมที่ถูกนำมาใชงาน 

 2.1.1 การหาผลรวมและคาเฉลี่ย (Sum and Average) 

 ฟงกชันการหาผลรวมและหาคาเฉลี่ย จัดเปนฟงกชันที่ผูใชสวนใหญนิยมนำมาใชงานเปนจำนวนมาก ไมวา

งานนั้นจะมีความงายหรือยากก็ตาม เพราะเนื่องจากเปนฟงกชันท่ีเปนการคำนวณทางสถิติเบื้องตนที่ชวยทำใหเห็น

ภาพกวางๆ ของขอมูลท่ีกำลังพิจารณาอยูได เชน ผลรวมของคาใชจายรายเดือน คาปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายสัปดาห  

ได ปริมาณการสงออกขาวรวมรายป เปนตน รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางท่ี  2.1 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

SUM(…) หาผลรวมของชุดขอมูล 

AVERRAGE(…) หาคาเฉลี่ยของขอมูล 

 

ตารางที่ 2.1 ฟงกชันการหาผลรวมและคาเฉลี่ย 

 

 จากตัวอยางตองการหาผลรวมและคาเฉลี่ยของคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ครั้ง ของนาย A โดย

ในรูปท่ี 2.1 เปนตัวอยางการใชฟงกชันหาคาผลรวม และในรูปท่ี 2.2 เปนตัวอยางการใชฟงกชันหาคาเฉลี่ย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ตัวอยางการใชฟงกชันหาคาผลรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 ตัวอยางการใชฟงกชันหาคาเฉลี่ย 

 

 2.1.2 การตรวจสอบเงื่อนไข (If) 

 ฟงกชันการตรวจสอบเงื่อนไข เปนฟงกชันที่จะตองมีการสรางเงื่อนไขหรือเกณฑบางอยางรวมกับวิธีทาง

ตรรกศาสตรหรือตัวดำเนินการเปรียบเทียบเพ่ือใหไดคาความจริงเปนจริงหรือเท็จ เพ่ือกำหนดวิธีการดำเนินการกับ

ขอมูลใหเปนไปในรูปแบบที่ตองการ เชน คามุมที่พิจารณาอยูเทากับ 90 องศาหรือไม ถาใชแสดงวามุมที่กำลัง

พิจารณาอยูเปนมุมฉาก เปนตน หรือถามีการพิจารณาเงื่อนไข 2 อยางขึ้นไป เชน เงื่อนไขแรกกลาววา “ชางเปน

สัตวบก” เงื่อนไขที่สองกลาววา “ชางเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม” แลวพิจารณาวาถาเงื่อนทั้ง 2 อยางเปนจริง ให



แสดงขอความวา “จริง” ซึ่งผลที่ไดจากการพิจารณานี้ก็คือ “จริง” เปนตน รูปแบบและความหมายของฟงกชัน

แสดงดังตารางท่ี  2.2 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

IF(…) ตรวจสอบเงื่อนไขที่พิจารณาวาเปนจริง

หรือเท็จแลวคืนคาความจริงนั้น 

 

ตารางที่ 2.2 ฟงกชันการตรวจสอบเงื่อนไข 

 จากตัวอยางในรูปที่ 2.3 เปนตัวอยางการใชฟงกชันการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อตองการเปรียบเทียบวา

ระหวางเลข 2 ตัว คาไหนมีคามากกวากัน 

 

รูปที่ 2.3 ตัวอยางการใชฟงกชันการตรวจสอบเง่ือนไข 

  

 2.1.3 การคนหาขอมูลจากขอมูลอางอิง (VLOOKUP) 

 ฟงกชันการคนหาขอมูลจากขอมูลอางอิง เปนฟงกชันที่ใชในการคนหาขอมูลจากตารางหรือแหลงอางอิง

ขนาดใหญ ซึ่งจะทำการพิจารณาคาในคอลัมนใดคอลัมนหนึ่งเปนหลักตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นจะคืน

ผลลัพธที่ตองการคนหาออกมาใหจากการระบุตำแหนงคอลัมนของผลลัพธ เชน ตองการคนหาชื่อผูแตงจากหนังสือ

ที่มีชื่อวา “แฮรรี่ พอตเตอรกับเครื่องรางยมทูต ภาค 1” เมื่อใชคำสั่ง VLOOKUP ก็จะไดรายละเอียดของผูแตง

หนังสือออกมาเปน “J. K. Rowling” เปนตน รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางท่ี 2.3 

 

 



รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

VLOOKUP(…) การคนหาขอมูลจากขอมูลอางอิง 

 

ตารางที่ 2.3 ฟงกชันการคนหาขอมูลจากขอมูลอางอิง 

 

 จากตัวอยางในรูปที่ 2.4 เปนตัวอยางการใชฟงกชันการคนหาขอมูลจากขอมูลอางอิง เพื่อตองการคนหา

วาประชากรในประเทศอียิปตมีกี่คน ซึ่งจะเริ่มจากการระบุคำคนหาคือ “อียิปต” และชวงของขอมูลในตารางที่

ตองการสืบคน จากนั้นทำการกำหนดคอลัมนของผลลัพธโดยอางอิงตำแหนงถัดจากตำแหนงคำคนหา จากตัวอยาง

คือเลข 2 เพราะตองการคาจำนวนประชากร และเลข 0 ตัวสุดทาย คือ รูปแบบการคนหาขอมูลที่ตองตรงกันกับ

คำคนหาแบบ 100 เปอรเซ็นต ก็จะไดผลลัพธดังรูป  

 

รูปที่ 2.4 ตัวอยางการใชฟงกชันการคนหาขอมูลจากขอมูลอางอิง 

 



 2.1.4 การจัดการกับวันที่และเวลา (Date and Time) 

 ฟงกชันการจัดการกับวันที่และเวลา เปนฟงกชันที่ใชในการจัดการแสดงผลลัพธของวันที่หรือเวลาตาม

รูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel กำหนด โดยสามารถระบุวัน เดือน ป และเวลาที่ตองการได นอกจากนั้น

แลวฟงกชันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงคาของวันที่และเวลาไดจากการเพิ่มการคำนวณลงไป รูปแบบและความหมาย

ของฟงกชันแสดงดังตารางท่ี 2.4 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

DATE(…) แสดงผลลัพธในรูปแบบชองวัน เดือน ป 

(รูปแบบเบื้องตนตามระบบ MS Excel) 

TIME(…) แสดงผลลัพธในรูปแบบของเวลา 

(รูปแบบเบื้องตนตามระบบ MS Excel) 

 

ตารางที่ 2.4 ฟงกชันการจัดการกับวันที่และเวลา 

 จากตัวอยางในรูปที่ 2.5 เปนตัวอยางการใชฟงกชันการจัดการกับวันที่และเวลา โดยมีการระบุขอมูลของ

วัน เดือน ป ชั่วโมง และนาทีแยกคอลัมนเอาไว เมื่อใชฟงกชัน DATE(…) ก็จะเปนการจัดการแสดงผลลัพธเกี่ยวกับ

วัน เดือน และป ในขณะที่เม่ือใชฟงกชัน TIME(…) ก็จะเปนการจัดการกับขอมูลชั่วโมงและนาที ดังแสดงในรูป 

รูปที่ 2.5 ตัวอยางการใชฟงกชันการจัดการกับวันที่และเวลา 

 

 



 2.1.5 การคนหาตำแหนงของอักขระ (Search) 

 ฟงกชันการคนหาตำแหนงของอักขระ เปนฟงกชันอีกอยางหนึ่งที่นิยมนำมาใชกับขอมูลประเภทตัวอักษร

หรือขอความ ซึ่งฟงกชันนี้จะคืนคาตำแหนงของอักขระที่ตองการคนหาตามที่กำหนดเงื่อนไขเอาไว ซึ่งมีประโยชน

อยางมากในการที่จะนำไปใชรวมกับฟงกชันอื่นๆ เชน การหาตำแหนงคำนำหนาชื่อ เพื่อแบงแยกออกจากชื่อและ

นามสกุล เปนตน รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางที่ 2.5 สำหรับตัวอยางการนำไปใชงานจะได

กลาวอีกครั้งในหัวขอตอๆ ไป เนื่องจากจะตองใชควบคูกับคำสั่ง LEFT(…) MID(…) และ RIGHT(…) 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

SEARCH(…) คนหาตำแหนงของอักขระ ตามเงื่อนไข

ที่กำหนด 

 

ตารางที่ 2.5 ฟงกชันการคนหาตำแหนงของอักขระ 

 

2.2 ฟงกชันการคำนวณทางคณิตศาสตร 

 2.2.1 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร (Arithmetic Operator) 

 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร ถือวาเปนหัวใจสำคัญอยางหนึ่งของโปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจาก

ตองใชตัวดำเนินการตางๆ ดังกลาวในการคำนวณหาคาขอมูลตางๆ เพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตองการ ไมวาจะเปน

การบวก ลบ คูณ หาร หรือยกกำลัง โดยสัญลักษณท่ีใชแสดงดังตารางท่ี 2.6 

 

การดำเนินการ สัญลักษณที่ใช 

บวก (Plus, Add) + 

ลบ (Minus, Subtract) - 

คูณ (Multiply) * 

หาร (Divide) / 

ยกกำลัง (Power) ^ 

 

ตารางที่ 2.5 ฟงกชันการคนหาตำแหนงของอักขระ 



 สำหรับลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร จะตองพิจารณาวาการยกกำลังมีความสำคัญ

มากที่สุด ตามมาดวยการคูณและหาร สุดทายจะเปนการบวกและลบ ในกรณีที่ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตรมี

ความสำคัญเทากันทั้งหมดจะดำเนินการคำนวณจากซายไปขวาเสมอ ดังตัวอยางการแสดงการคำนวณในตารางท่ี

2.6 ดังนี ้

 

จงหาคำตอบของ 10+2^8/2 

ขั้นตอนที่ การคำนวณ ผลลัพธ รูปแบบโจทยหลังการคำนวณ 

1 2^8 256 10+256/2 

2 256/2 128 10+128 

3 10+128 138 - 

จงหาคำตอบของ 100/5*8/2 

ขั้นตอนที่ การคำนวณ ผลลัพธ รูปแบบโจทยหลังการคำนวณ 

1 100/5 20 20*8/2 

2 20*8 160 160/2 

3 160/2 80 - 

จงหาคำตอบของ 25+10-12-8 

ขั้นตอนที่ การคำนวณ ผลลัพธ รูปแบบโจทยหลังการคำนวณ 

1 25+10 35 35-12-8 

2 35-12 23 13-8 

3 23-8 15 - 

 

ตารางที่ 2.6 ตัวอยางการคำนวณตามลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร 

 ลำดับตอไปจะเปนตัวอยางการนำไปคำนวณเพื่อหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยมีการกำหนดความยาวฐานและ

ความสูงของสามเหลี่ยม ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 2.6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.6 ตัวอยางการคำนวณเพื่อหาพื้นที่สามเหลี่ยม 

 2.2.2 ฟงกชันทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ  

  2.2.2.1 ฟงกชัน PI 

  เปนฟงกชันที่ใชในการกำหนดคา PI = 3.141… เพ่ือไวใชสำหรับการคำนวณเกี่ยวกับวงกลมดังใน

รูปที่ 2.7 หรือสูตรที่มีความจำเปนตองใชคา PI รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางท่ี 2.6  

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

PI(…) กำหนดคา PI = 3.141… (15 หลัก) 

 

ตารางที่ 2.6 ฟงกชัน PI 

รูปที่ 2.6 ตัวอยางการใชฟงกชัน PI ในการคำนวณเกี่ยวกับวงกลม 

 



  2.2.2.2 ฟงกชันการหาคาสัมบูรณ (Absolute) 

  เปนฟงกชันที่จะมองคาผลของตัวเลขเปนจำนวนจริง โดยไมมีการคำนึงเครื่องหมาย ซึ่งทำใหผล

ลัพธที่ไดจะเปนคาบวก รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางท่ี 2.7 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

ABS(…) หาคาสัมบูรณ โดยคืนตัวเลขเปนจำนวน

จริง ไมมีการคำนึงเครื่องหมาย 

 

ตารางที่ 2.7 ฟงกชันการหาคาสัมบูรณ 

  จากตัวอยางในรูปที ่ 2.7 เปนตัวอยางการใชฟงกชันการหาคาสัมบูรณ โดยตองการหาคา

เปอรเซ็นตความผิดพลาดของการชั่งน้ำหนักท่ีเกิดขึ้น ซึ่งในสูตรจำเปนตองใชคาสัมบูรณในการคำนวณหาคาผลตาง

ระหวางน้ำหนักจริงและน้ำหนักจากเครื่องชั่งดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.7 ตัวอยางการใชฟงกชันการหาคาสัมบูรณในการคำนวณเปอรเซ็นตความผิดพลาด 



  2.2.2.3 ฟงกชันการปดเศษทศนิยม (Round) 

  เปนฟงกชันที่ใชสำหรับการกำหนดจุดทศนิยมในการคำนวณ รวมทั้งสามารถปดเศษทศนิยมขึ้น

หรือลงก็ได โดยหลักการพิจารณาการปดขึ้นหรือปดลงของเศษทศนิยมนั้น จะพิจารณาวาหากมีคาตั้งแต 5 ขึ้นไป 

ใหปดเศษขึ้น แตถามีคานอยกวา 5 ลงมา ใหปดเศษลง รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางท่ี 2.8 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

ROUND(…) ปดเศษทศนิยมขึ้นลงตามเกณฑ ถามีคา

ตั้งแต 5 ขึ้นไปปดเศษข้ึน นอยกวา 5 ลง

มาปดเศษลง 

ROUNDUP(…) ปดเศษทศนิยมขึ้นโดยไมคำนึงเกณฑ 

ROUNDDOWN(…) ปดเศษทศนิยมลงโดยไมคำนึงเกณฑ 

 

ตารางที่ 2.8 ฟงกชันการปดเศษทศนิยม 

  จากตัวอยางในรูปที่ 2.8 เปนตัวอยางการใชฟงกชันการปดเศษทศนิยม โดยมีการกำหนดจุด

ทศนิยมที่ตองการ และใชเพียงฟงกชัน ROUND(…) แบบปกติ ดังนั้นการปดเศษทศนิยมขึ้นหรือลงจะถูกพิจารณา

ใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กลาวมาในขางตนดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.7 ตัวอยางการใชฟงกชันการปดเศษทศนิยม 



2.3 ฟงกชันทางตรรกศาสตรและการเปรียบเทียบ 

 สำหรับฟงกชันทางตรรกศาสตรก็เปนอีกฟงกชันหนึ่งที่มีความสำคัญไมนอยไปกวาการดำเนินการทาง

คณิตศาสตร เพราะเนื่องจากวามีความเกี่ยวของกับฟงกชันที่ตองการคาความจริงเปนจริงหรือเท็จ โดยเฉพาะ

ฟงกชันที่มีการตัดสินใจ เชน IF(…), IFERROR(…) เปนตน โดยฟงกชันทางตรรกศาสตรมักจะนิยมใชควบคูกับตัว

ดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อสรางเงื่อนไขในการตัดสินใจขึ้น รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางที่ 

2.9 และตัวดำเนินการเปรียบเทียบแสดงดังตารางท่ี 2.10 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

AND(…) และ ใหผลลัพธเปนจริงหรือเท็จ 

OR(…) หรือ ใหผลลัพธเปนจริงหรือเท็จ 

ISNUMBER(…) เปนคาตัวเลขหรือไม ใหผลลัพธเปนจริง

หรือเท็จ 

 

ตารางที่ 2.9 ฟงกชันทางตรรกศาสตร 

 

สัญลักษณที่ใช ความหมาย 

> มากกวา 

< นอยกวา 

<= นอยกวาหรือเทากับ 

>= มากกวาหรือเทากับ 

= เทากับ 

<> ไมเทากับ 

> มากกวา 

 

ตารางที่ 2.10 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ 

 

 

 



 อีกสิ่งที่จำเปนตองทราบคือคาความเปนจริงของตรรกศาสตร AND และ OR เพราะเนื่องจากวา หาก

ผูใชงานสามารถเขาใจกฎของ AND หรือ OR แลว ก็จะทำใหผูใชงานสามารถใชคาความจริงเพื่อสรางเงื่อนไขการ

ทำงานภายในฟงกชันที่มีการตัดสินใจไดอยางถูกตอง โดยคาความเปนจริงของตรรกศาสตร AND และ OR แสดงได

ดังตารางท่ี 2.11 

 

คา 1 คา 2 คาความจริง AND คาความจริง OR 

จริง จริง จริง จริง 

จริง เท็จ เท็จ จริง 

เท็จ จริง เท็จ จริง 

เท็จ เท็จ เท็จ เท็จ 

 

ตารางที่ 2.11 คาความเปนจริงของตรรกศาสตร AND และ OR 

 

 จากรูปที่ 2.8 เปนตัวอยางการใชฟงกชัน AND โดยเปนการตรวจสอบวาคาของเลขที่กำลังพิจารณา อยู

ในชวงที่กำหนดไวหรือไม โดยเลขนั้นตองมีคามากกวา 5 แตไมเกิน 30 ซึ่งสังเกตวาจะตองมีการตั้งเงื่อนไขโดยใช 

AND มาชวย โดยจะคืนคาเปนจริงเม่ือเลขอยูในชวง และเปนเท็จเมื่ออยูนอกชวงที่กำหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.8 ตัวอยางการใชฟงกชัน AND 



 จากรูปที่ 2.9 เปนตัวอยางการใชฟงกชัน OR โดยเปนการตรวจสอบวาคาของเลขที่กำลังพิจารณา อยูนอก

ชวงที่กำหนดไวหรือไม โดยเลขนั้นตองมีคานอยกวาตั้งแต 6 ลงมา หรือมากกวา 30 ซึ่งสังเกตวาจะตองมีการตั้ง

เงื่อนไขโดยใช OR มาชวย โดยจะคืนคาเปนจริงเม่ือเลขอยูนอกชวง และเปนเท็จเมื่ออยูในชวงท่ีกำหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.9 ตัวอยางการใชฟงกชัน OR 

 

2.4 ฟงกชันที่เกี่ยวของกับวันที ่

 สำหรับในหัวขอนี้จะกลาวถึงฟงกชันที่ใชแยกขอมูลวัน เดือน ป ออกมาจากขอความ ซึ่งมีประโยชนในการ

ที่จะนำคาดังกลาวไปคำนวณตอได รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางท่ี 2.9 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

DAY(…) ดึงขอมูลวันออกมาจากขอความ 

แสดงผลเปนเลข 1-31 

MONTH(…) ดึงขอมูลเดือนออกมาจากขอความ 

แสดงผลเปนเลข 1-12 

YEAR(…) ดึงขอมูลปออกมาจากขอความ 

 

ตารางที่ 2.9 ฟงกชันที่เกี่ยวของกับวันที่ 



 จากรูปที่ 2.10 เปนตัวอยางการใชฟงกชันที่เกี่ยวของกับวันที่ โดยตองการแยกคาวัน เดือน และป ออก

จากขอความวันเกิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.10 ตัวอยางการใชฟงกชันท่ีเกี่ยวของกับวันที่ 

 

2.5 ฟงกชันการคนหา การอางอิง และการดำเนินการกับขอความ 

 สำหรับในหัวขอนี้จะกลาวถึงฟงกชันที่เกี่ยวของกับการคนหาการอางอิง และการดำเนินการกับขอความ 

ซึ่งมีประโยชนในการจัดการกับขอมูลที่เปนประเภทขอความหรืออักขระ เพื่อหาสิ่งที่ตองการและนำไปตอยอดใน

การดำเนินการอยางอื่นได เชน คนหาคาอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ำคางจากขาวการตรวจอากาศการบิน 

เพ่ือนำไปหาคาอุณหภูมิสูงสุดของวัน เปนตน โดยฟงกชันการคนหาและอางอิงท่ีจะกลาวถึงมีดังตอไปนี ้



 2.5.1 ฟงกชันดึงขอความจากทางซาย 

 เปนการคืนคาสายอักขระขอความโดยเริ่มดำเนินการตั้งแตทางดานซายสุดตามจำนวนอักขระที่กำหนดไว 

รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางที่ 2.10 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

LEFT(…) คืนคาสายอักขระขอความ โดยเริ่ม 

ตั้งแตทางดานซายสุดตามจำนวน 

อักขระที่กำหนดไว 

 

ตารางที่ 2.10 ฟงกชันดึงขอความจากทางซาย 

 จากรูปที่ 2.11 เปนตัวอยางการใชฟงกชัน LEFT เพ่ือตองการดึงคำนำหนาชื่อออกจากชื่อและนามสกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.11 ตัวอยางการใชฟงกชันดึงขอความจากทางซาย 

 

2.5.2 ฟงกชันดึงขอความจากทางขวา 

 เปนการคืนคาสายอักขระขอความโดยเริ่มดำเนินการตั้งแตทางดานขวาสุดตามจำนวนอักขระที่กำหนดไว 

รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางที่ 2.11 

 



รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

RIGHT(…) คืนคาสายอักขระขอความ โดยเริ่ม 

ตั้งแตทางดานขวาสุดตามจำนวน 

อักขระที่กำหนดไว 

 

ตารางที่ 2.11 ฟงกชันดึงขอความจากทางขวา 

 จากรูปที่ 2.12 เปนตัวอยางการใชฟงกชัน RIGHT เพ่ือตองการดึงนามสกุลออกมาจากคำนำหนาและชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.12 ตัวอยางการใชฟงกชันดึงขอความจากทางขวา 

2.5.3 ฟงกชันดึงขอความดวยการกำหนดเอง 

 เปนการคืนคาสายอักขระขอความโดยเริ่มดำเนินการตั้งแตจากจุดเริ่มตนที่กำหนดเอง ไปจนถึงจำนวน

อักขระที่กำหนดไว รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางที่ 2.12 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

MID(…) คืนคาสายอักขระขอความ จากจุด 

เริ่มตนทีร่ะบุจนถึงจำนวนอักขระที่

กำหนดไว 

 

ตารางที่ 2.12 ฟงกชันดึงขอความดวยการกำหนดเอง 



 จากรูปที่ 2.13 เปนตัวอยางการใชฟงกชัน MID เพ่ือตองการดึงชื่อออกมาจากคำนำหนาและนามสกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.13 ตัวอยางการใชฟงกชันดึงขอความดวยการกำหนดเอง 

2.5.4 ฟงกชันแทนที่ขอความ 

 เปนการแทนที่สายอักขระขอความเดิมโดยเริ่มดำเนินการตั้งแตจากจุดเริ่มตนที่กำหนด ไปจนถึงจำนวน

อักขระเดิมที่กำหนดไว แลวแทนท่ีดวยขอความใหม รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดังตารางที่ 2.13 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

REPLACE(…) แทนทีส่ายอักขระขอความ จากจุด 

เริ่มตนที่ระบุจนถึงจำนวนอักขระเดิมที่

กำหนดไว แลวแทนท่ีดวยขอความใหม 

 

ตารางที่ 2.13 ฟงกชันแทนที่ขอความ 

 จากรูปที่ 2.14 เปนตัวอยางการใชฟงกชัน REPLACE เพื่อตองการเปลี่ยนชื่อ แตคำนำหนาและนามสกุล

ยังคงเดิมเอาไว 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.14 ตัวอยางการใชฟงกชันแทนที่ขอความ 

 

2.5.5 ฟงกชันการตอขอความ 

 เปนการตอสายอักขระขอความที่แยกกันอยู ใหกลายเปนขอความเดียวกัน รูปแบบและความหมายของ

ฟงกชันแสดงดังตารางท่ี 2.14 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

CONCATENATE 

(…) หรือเครื่องหมาย 

& 

ตอสายอักขระขอความที่แยกอยู 

เขาดวยกัน  

 

 

ตารางที่ 2.14 ฟงกชันการตอขอความ 

 จากรูปที่ 2.15 เปนตัวอยางการใชฟงกชัน CONCATENATE เพื่อตองการนำคำนำหนา ชื่อ และนามสกุล

ตอเขาดวยกันเปนขอความ โดยเพิ่มการเวนวรรคระหวางชื่อและนามสกุล 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.15 ตัวอยางการใชฟงกชันการตอขอความ 

 

2.5.6 ฟงกชันตัดชองวางออกจากขอความ 

 เปนการตัดชองวางที่ไมจำเปนออกจากขอความทั้งหมด รูปแบบและความหมายของฟงกชันแสดงดัง

ตารางที่ 2.15 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

TRIM(…) ตัดชองวางท่ีไมจำเปนออกจากขอความ

ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 2.15 ฟงกชันตัดชองวางออกจากขอความ 

  

 จากรูปที่ 2.16 เปนตัวอยางการใชฟงกชันตัดชองวางออกจากขอความ เพื่อตองการจัดรูปแบบของคำ

นำหนา ชื่อ และนามสกุลใหดูเรียบรอยมากข้ึน โดยตัดชองวางท่ีไมจำเปนออกไป 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.16 ตัวอยางการใชฟงกชันตัดชองวางออกจากขอความ 

 

2.5.7 ฟงกชันหาจำนวนอักขระในขอความ 

 เปนนับจำนวนอักขระในขอความทั้งหมด รวมถึงการเวนวรรคในขอความ รูปแบบและความหมายของ

ฟงกชันแสดงดังตารางท่ี 2.16 และในรูปท่ี 2.17 เปนตัวอยางการใชฟงกชันหาจำนวนอักขระในขอความ 

 

รูปแบบฟงกชัน ความหมาย 

LEN(…) นับจำนวนอักขระในขอความทั้งหมด 

รวมถึงการเวนวรรค 

 

ตารางที่ 2.15 ฟงกชันหาจำนวนอักขระในขอความ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.17 ตัวอยางการใชฟงกชันหาจำนวนอักขระในขอความ 


