
สูตร IF คืออะไร? 

สูตร IF (หรือจะเรียกให้ถูกคือฟังกช์ัน่ IF) คือ ฟังกช์ัน่ (Function) ท่ีเราจะโยนเง่ือนไขให้ไปตรวจสอบ ถา้เง่ือนไขมีผลลพัธ์เป็นจริง (TRUE) จะท าการ

ค  านวณแบบนึง ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็ (FALSE) จะค านวณอีกแบบนึง 

สูตร IF เป็นฟังกช์ัน่พื้นฐานท่ีใชบ่้อยมากถึงมากท่ีสุดอนัหน่ึงของ Excel เลยทีเดียว ดงันั้นทุกคนท่ีตอ้งการจะเก่ง Excel จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชสู้ตรน้ีให้เป็นนะ

ครับ 

วธีิเขยีนสูตร แบบเป็นทางการ 

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) 

ประเภท Argument ท่ีใส่ลงไป 

=IF(ตรรกกะ จริง เทจ็, ค่าอะไรกไ็ด ้เป็นสูตรกไ็ด,้ ค่าอะไรกไ็ด ้เป็นสูตรกไ็ด)้ 

ประเภทผลลัพธ์ท่ีได้จากฟังก์ช่ัน 

เป็นไปตามผลจริงเทจ็ วา่เป็นค่าประเภทไหน 

วธีิเขยีนสูตร ภาษาชาวบ้าน 

=IF(เง่ือนไขท่ีเราโยนเข้าไปให้ทดสอบ, [ถ้าจริงจะท าอันนี]้, [ถ้าเทจ็จะท าอันนี]้) 

เช่น หากเทียบกบัภาษาพูด จะไดว้า่ 

 ถา้ ฉนัสอบตก ฉนัจะเล้ียงขา้ว ไม่งั้น เธอเป็นคนเล้ียงขา้ว 

 ฉนัสอบตก = เง่ือนไข 

 ฉนัเล้ียงขา้ว = การกระท าหากเง่ือนไขเป็นจริง 

 เธอเป็นคนเล้ียงขา้ว = การกระท าหากเง่ือนไขเป็นเทจ็ 

ซ่ึงเง่ือนไขท่ีเราโยนเขา้ไปให้ทดสอบ นั้นจะตอ้งมี  ตวัเปรียบเทียบ (COMPARISON OPERATOR) อยูด่ว้ย เพ่ือให้ค่าออกมาเป็นจริง 

(TRUE)  หรือเท็จ (FALSE) เช่น 

 = เท่ากบั 

 < นอ้ยกวา่ 

 > มากกวา่ 

 <> ไม่เท่ากบั 

 >= มากกวา่หรือเท่ากบั 

 <= นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

http://www.inwexcel.com/formula-function/


ตัวอย่าง 1 

หากช่อง B4 เราเขียนวา่ 

=IF(B2>10, 20*3,”ขีเ้กียจท า”) 

ส่ิงท่ีมนัจะท าคือดูวา่ค่าใน B2 มากกวา่ 10 หรือไม่? 

 สมมติวา่ค่าใน B2 เป็น 15 =>เง่ือนไขเป็นจริง =>ค านวณ 20*3 => แสดงค่า 60 ในช่อง B4 

 สมมติวา่ค่าใน B2 เป็น 7 => เง่ือนไขเป็นเทจ็ =>แสดงค่า “ข้ีเกียจท า” ในช่อง B4 

หากมหีลายเง่ือนไขจะท าอย่างไร? 

โดยหากมีหลายเง่ือนไข เราสามารถเอาแต่ละเง่ือนไขมาเช่ือมกบัฟังกช์ัน่ทางตรรกกศาสตร์ ไดอี้ก เช่น 

 AND(เง่ือนไข1,เง่ือนไข2,เง่ือนไข3,…) => และ : ตอ้งเป็นจริงทุกอนั ถึงจะออกมาเป็นจริง 

 OR(เง่ือนไข1,เง่ือนไข2,เง่ือนไข3,…) => หรือ : หากอนัใดอนัหน่ึงจริงถือวา่จริง 

ตัวอย่าง 2 

หากช่อง B4 เราเขียนวา่ 

=IF(AND(B2>10,B3<=5), 20*3,”ขีเ้กียจท า”) 

ส่ิงท่ีมนัจะท าคือดูวา่ค่าใน B2 มากกวา่ 10 และ B3นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 หรือไม่? 

 สมมติวา่ค่าใน B2 เป็น 15 และ B3 เป็น 4 =>=> เง่ือนไขเป็นจริง =>ค านวณ 20*3 => แสดงค่า 60 ในช่อง B4 

 สมมติวา่ค่าใน B2 เป็น 15 และ B3 เป็น 6 => เง่ือนไขเป็นเทจ็ =>แสดงค่า “ข้ีเกียจท า” ในช่อง B4 

การเขยีน IF ซ้อน IF 

เราสามารถเขียน IF ซ้อนกนัไปเร่ือยๆ ได ้(จริงๆแลว้จะเอาฟังกช์ัน่อ่ืนมาซ้อนดว้ยกย็งัได)้ 

โดย IF แต่ละตวักจ็ะมีการเช็คเง่ือนไขของตวัเอง และท าค่าจริง/เทจ็ ของตวัเองแลว้แต่ผลลพัธ์ท่ีประมวลได ้เช่น 

=IF(เง่ือนไข 1, IF( เง่ือนไข2,จริง2,เท็จ2),IF(เง่ือนไข3,จริง3,เท็จ3)) 

  

เทคนิคการเขยีน IF ซ้อนกนัหลายตัว 

 จ านวนวงเลบ็เปิดตอ้งเท่ากบัวงเลบ็ปิด (ในท่ีน้ีมีอยา่งละ 4 อนัเท่ากนั) 

 ในแต่ละก่ิงท่ี จริง /เทจ็ เราสามารถเลือกท่ีจะใส่ IF ซ้อนลงไปอีกหรือไม่กไ็ด ้ลองดูไดจ้ากตวัอยา่งท่ีจะเห็นต่อไป 



 

ตัวอย่าง 3 

หากเราตอ้งการจะจดัเกรดจากคะแนนดิบของนกัเรียน โดยมีเกณฑด์งัน้ี 

 คะแนน <50 : F 

 50 <= คะแนน<60 : D 

 60 <= คะแนน<70  : C 

 70 <= คะแนน<80  : B 

 คะแนน >= 80 : A 

สมมติคะแนนดิบอยูใ่นช่อง A2 และเราจะใส่เกรดในช่อง B2 / ในช่อง B2 เราตอ้งเขียนดงัน้ี 

=IF(A2<50,”F”,IF(A2<60,”D”,IF(A2<70,”C”,IF(A2<80,”B”,”A”)))) 

อธิบายแนวคิด 

ให้ใส่เง่ือนไขทีละ Step อนัแรกเช็ควา่นอ้ยกวา่ 50 หรือไม่? ถา้นอ้ยกวา่ให้แสดงเกรด F ถา้ไม่นอ้ยกวา่ ตอ้งเช็คต่อวา่ < 60 หรือไม่?… ท าแบบน้ีไปเร่ือยๆ 

http://www.inwexcel.com/wp-content/uploads/2013/11/Nested-IF-1.gif


 

  

หวงัวา่เพือ่นๆ อ่านแลว้จะเขา้ใจมากข้ึนนะครับ 
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