คานา
ปั จจุบนั นี้นับเป็ นยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารที่เรี ยกกันสั้นๆว่า “ยุคโลกาภิวัฒน์ ” ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็ นส่ วนส าคัญ ในชี วิต ประจาวัน ของม นุ ษ ย์ม ากขึ้ น “คอมพิ วเตอร์ ” (COMPUTER)
นับว่าเป็ นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ งที่ ก ้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก
การเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นสาหรั บ เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้ น สถานศึ ก ษาต่ า งๆ จึ ง
จัด ให้ว ิช าคอมพิ ว เตอร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ย นการสอน ในระดับ ชั้น อนุ บ าล ประถมศึก ษา
มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา
บริ ษทั ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา จึงได้จดั ทา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ ให้กบั แต่ล ะสถาบัน และ
สอดคล้อ งกับ สาระการเรี ย นรู ้ต ามหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เพื่อเป็ นงานวิชาการส าหรับการเรี ยนสอนนักเรี ยนในหลักสู ตรวิชาการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel 2013 ซึ่ งมีเนื้ อ หาเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรม Excel 2013 เพื่อ ใช้ต้ งั แต่การเริ่ มต้นใช้
งาน , การบันทึกไฟล์ และการสร้างไฟล์เอกสาร และการทางานในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ ภายในเล่มจะมีแบบฝึ กหัดท้ายบท สาหรับนักเรี ยนเพือ่ เสริ มทักษะทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิจนครบเนื้อหาภายในเล่มแล้ว จะทาให้นักเรี ยนมีความรู ้
ความสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียในโปรแกรมต่างๆ ได้
คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยบเรี ยงแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์เล่มนี้ข้ ึนมา เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนส าหรั บ สถานศึกษาต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อ มให้แ ก่ ผูเ้ รี ย นในการน าไป
ประยุกต์กบั การทางานในยุคปั จจุบนั มิได้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ จาหน่าย
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แนะนาการใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ป Microsoft Excel 2013
คุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมหนึ่ งที่ทางานภายใต้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
วินโดวส์ โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป Microsoft Excel จัดเป็ นโปรแกรมทางด้านการจัดการกับ
กระดาษทาการ (Worksheet หรื อ Spreadsheet) ที่มีขีดความสามารถสู ง ทั้งในด้านการคานวณ,
การจัดการฐานข้อมูล (Database), การสร้างแผนภูมิ (Chart), การใช้แผนที่ขอ้ มูล (Data Map),
และการวาดรู ปในแบบกราฟิ ก ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังอินเตอร์เน็ต
ถ้าพิจารณาลักษณะการทางานทัว่ ไปว่าเราต้องการอะไรกันบ้าง ก็จะพบว่าห้องทางานของ
เราจะประกอบไปด้วยโต๊ะทางาน บนโต๊ะ ทางานแต่ล ะคนก็จะมี ส มุ ดหรื อ กองเอกสาร กอง
กระดาษบันทึกเครื่ องคิดเลข กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ดังนี้ งานส่ วนใหญ่มกั จะต้องมีการ
จดบันทึกลงบนกระดาษ มี การสร้างรู ปแบบของการเขียน มี การคิดคานวณ การเขียนข้อ ความ
การสร้างรู ปแบบ หรื อการคิดคานวณเหล่านี้ ถ้าเกิดผิดพลาดหรื อต้องการเปลี่ยนแปลงก็อาจแก้ไข
ได้โดยใช้ยางลบนอกจากนี้อาจต้องมีการจัดเก็บรวบรวมงานเหล่านี้เป็ นแฟ้ ม
ลักษณะการใช้โปรแกรมกระดาษทาการเมื่อเปรี ยบเทียบกับโต๊ะทางานตามรู ปแล้วจะกล่าว
ได้ดงั นี้คือ เราใช้หน่ วยความจาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ในรู ปกระดาษทาการแทนกระดาษ โดยมี
จอภาพเปรี ยบเสมือนช่องหน้าต่างที่ส่องเข้าสู่กระดาษทาการในหน่วยความจา สื่อบันทึกข้อมูลของ
ไมโครคอมพิว เตอร์ เ สมื อ นแฟ้ มเอกสาร แป้ นพิม พ์เปรี ยบเสมื อ นปากกา ดิ นสอ และหากมี
ข้อ ความที่ เ ขี ย นลงกระดาษผิ ด พลาดก็ ส ามารถลบออกได้เ สมื อ นยางลบ โดยหลัก การของ
คอมพิวเตอร์ย่อมต้อ งมี ขีดความสามารถในการคิดคานวณได้ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงเสมื อนการ
แทนเครื่ องคิดเลขที่อยูบ่ นโต๊ะทางาน โดยเป็ นเครื่ องคิดเลขที่มีขีดความสามารถในการคานวณได้
เหนื อ กว่าเครื่ อ งคิ ดเลขธรรมดา ในเวลาทางานจะมี ก ารเรี ย กข้อ มู ล จากสื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล เข้า สู่
หน่วยความจา ซึ่งเสมือนการดึงเอกสารจากแฟ้ มวางไว้บนโต๊ะทางาน หากมีการขีดเขียนใดๆ ก็ได้
โดยการใช้แป้ นพิมพ์ กระดาษทาการนี้จะใช้กบั งานได้หลายอย่าง จึงถือเป็ นกระดาษอเนกประสงค์
เช่นเขียนบันทึก เขียนจดหมาย ทาโจทย์คิดคานวณ หรื องานอื่นๆ ตามที่ตอ้ งการ
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 ความสามารถในการเก็บข้ อมูลแบบดาต้ าเบส

สมมุติว่าโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งต้องการเก็บข้อมูล ทะเบียนนักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วยประวัติ
ของนักเรี ยน ผลการเรี ยน และข้อมูลการชาระเงิน เมื่อนาข้อมูลมาบันทึกรวมกันมากๆ ก็จะเป็ น
แฟ้ มข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ หารสามารถเรี ยกดูได้ว่ามีนักเรี ยนใดที่คา้ งค่าเทอมบ้าง มีนักเรี ยนรายใดที่ควร
ได้รับรางวัลเรี ยนดี นักเรี ยนคนนี้ มีโรคประจาตัวอะไร และจะแก้ไขอย่างไรเมื่อมีอาการ ดังนั้น
การเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์จึงเป็ นเรื่ องที่ให้ความสะดวกต่อการทางาน สามารถค้นหาข้อมูล
ได้ ร วดเร็ ว กว่ า การค้น หาจากเอกสาร ลัก ษณะการเก็ บ ข้อ มู ล เป็ นแฟ้ มสามารถท าได้ บ น
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์และให้จอภาพเสมือนเป็ นกระดาษทาการจดบันทึกข้อมูล
 ความสามารถในการใช้ งานแบบกระดาษทาการ

ข้อดีของกระดาษทาการเห็นจะได้แก่การใช้งานสะดวก ง่าย และรวดเร็ ว ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์สามารถป้ อนตัวเลขหรื อสูตรลงไปบนกระดาษทาการได้โดยง่ายและดูผลลัพธ์ได้
ทันทีโดยไม่ตอ้ งเขียนโปรแกรม รู ปแบบของกระดาษทาการต้องอยู่ในรู ปแบบที่ผูใ้ ช้จะกาหนด
ตาแหน่งที่จะเขียนได้ง่าย และคอมพิวเตอร์จะต้องทราบตาแหน่ งต่างๆ ของกระดาษเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงการทางาน
กระดาษทาการที่ใช้จะมีการแบ่งออกเป็ นคอลัมน์ A, B, C,… และเป็ นแถว 1, 2, 3…
ดังนั้นกระดาษทาการจึงแบ่งเป็ นช่อ งๆ ซึ่ งเรี ยกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์แต่ละเซลล์มีชื่อเรี ยกตาม
ตาแหน่งคอลัมน์และแถว เช่น เซลล์ที่อยูใ่ นตาแหน่งคอลัมน์ A แถว 1 จะเรี ยกว่า เซลล์ A1 การ
เขียนข้อความจะเขียนลงในเซลล์ต่างๆ ข้อความเหล่านี้ อ าจเป็ นตัวเลข ตัวอักษร หรื อสู ตรก็ไ ด้
ลักษณะของการคานวณใดๆ จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามสู ตรที่กาหนด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ตัวเลขในเซลล์ที่กระทบกับสูตรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนเซลล์ที่ใส่สูตรจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลใหม่ดว้ ย
 ความสามารถในการรายงานผลด้ วยกราฟ

การแสดงรายงานต่างๆ มักจะมีการย่นย่อ ให้ดูเข้าใจได้ง่าย ลองนึ กสภาพของกระดาษ
รายงานที่มีแต่ตวั อักษร และตัวเลขจานวนมาก จะพบว่าการตีความหมายจากข้อความหรื อตัวเลข
เหล่านั้นบางทีทาได้ยากมาก แต่หากได้มีการย่อขนาดของตัวอักษรเหล่านั้นลง หรื อเขียนออกมา
ในรู ปกราฟ เราจะตีความหมายจากตัวเลขเหล่านั้นได้โดยง่าย วิธีการรายงานผลด้วยรู ปกราฟจึง
เป็ นแบบอย่างที่นิยมกันค่อนข้างมาก
จากตัวอย่างข้อ มู ลที่เก็บไว้ในรู ปของผลการเรี ยนของนักเรี ยน ผูส้ อนสามารถนาเสนอ
ข้อ มู ล ในรู ป กราฟได้โ ดยแยกแยะตามวิ ช าเรี ย นแล้ว จะเป็ นอย่า งไร ในที่ น้ ี เราสามารถให้
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คอมพิวเตอร์จดั รายงานให้ดว้ ยวิธีการสัง่ พิมพ์กราฟ รู ปกราฟที่ได้มามีหลายแบบตามความต้องการ
ของการสัง่ งาน เช่น เป็ นกราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม ฯลฯ
 ความสามารถในเรื่องการจัดพิมพ์ เอกสารและบันทึกข้ อความ

งานที่ใช้กบั ไมโครคอมพิวเตอร์อีกอย่างหนึ่ งที่นับว่ามีความจาเป็ นสาหรับการทางานทัว่ ไป
คืองานจัดพิมพ์เอกสาร จดหมาย บันทึกข้อความ การจัดพิมพ์เอกสารด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ น้ ี
สามารถนามาแก้ไ ข แทรก ลบ เพิ่มเติมได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถจัดเก็บข้อ ความของ
เอกสารไว้ในสื่ อบันทึก เช่ น บน Diskette และเรี ยกใช้ไ ด้ในภายหลัง เพื่อจัดพิม พ์หรื อ แก้ไ ข
เพิม่ เติมก็สามารถกระทาได้
จากความต้องการดังกล่าวนี้จึงมีผอู ้ อกแบบโปรแกรมสาเร็จรู ปให้ทางานในสิ่งต่างๆ เหล่านี้
ได้หมดและหนึ่งในโปรแกรมสาเร็จรู ปที่กล่าวถึงนี้คือ Microsoft Excel ได้รับการพัฒนาเพือ่ ให้มี
ความสามารถในการทางานได้ดีและใช้ง่าย ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ภาษาคอมพิวเตอร์เลยก็
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทนี้ จะแนะนาการทางานพื้นฐาน เช่ น การสร้างไฟล์งานในรู ปแบบต่างๆ และการ
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เมื่อเปิ ดโปรแกรม Miceosoft Excel 2013 เข้ามาครั้งแรก โปรแกรมให้เลือกว่าต้องการ
เริ่ มต้นสร้างสุมดงานหรื อเวิร์คบุค๊ (Workbook) แบบไหน ซึ่งจะมีท้งั เวิร์คบุค๊ เปล่ามีแต่หน้าเวิร์คชีต
(Worksheet) ว่างๆ และเวิร์คบุ๊คแบบเท้มเพลต ที่มีการวางโครงสร้างพื้นฐานของเนื ทอ้ หาและ
จัดรู ปแบบเบื้องต้นเอาไว้ ซึ่ งคุณสามารถนามาใช้งานได้เลย โดยนามาปรับปรุ งเนื้ อหาให้เข้ากับ
งานของคุณ ดังตัวอย่างจะเลือกเป็ น Blank workbook เวิร์คบุค๊ ว่างๆ
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การเลือก Blank workbook จะได้เวิร์กบุ๊กใหม่ชื่อ Book1 และมี Worksheet (แผ่นงาน)
ว่างๆ มาให้ 1 เวิร์กชีต (เพอ่มจานวนเวิร์กชีตภายหลังได้ตามต้องการ)
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ใน 1 เวิร์กบุค๊ จะมี Worksheet (แผ่นงาน) จะเรี ยกสั้นๆว่า ชีต เป็ นพื้นที่ในการเก้บข้อมูล
โดยจะมีชื่อเรี ยกส่วนต่างๆดังนี้
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 Active cell คือ ตาแหน่ งเซลล์ที่คลิกเลือกหรื อเลือกใช้งานปั จจุบนั สังเกตจากเส้นขอบ
หนาๆรอบเซลล์
 Formula bar แถบสูตรคานวณที่ใช้สาหรับใส่สูตร แก้ไข และแสดงสูตรของเซลล์ที่เลือก
 Row (แถว) พื้นที่แถวแนวนอนจากบนลงล่าง เริ่ มจากแถวที่ 1ไปจนถึงแถวที่ 1,048,576
รวมทั้งหมดล้านกว่าแถว
 Column (คอลัมน์ ) พื้นที่ของคอลัมน์แถวตั้งจากซ้ายไปขวา เริ่ มจากคอลัมน์ A ไปจนถึง
คอลัมน์ XFD รวมทั้งหมด 16,384 คอลัมน์
 Cell (เซลล์ ) คือช่องตารางที่เป็ นจุดตัดระหว่าง Row และ Column ซึ่ งจะเรี ยกชื่อเซลล์
จากชื่อคอลัมน์ตามด้วยหมายเลขแถว เช่น จุดตัดที่คอลัมน์ C ในแถวที่ 9 จะเรี ยกว่าเซลล์
“C9” เป็ นต้น
 Name Box (กล่ องชื่อ) แสดงชื่อเซลล์ที่เลือกและชื่อเซลล์ที่กาหนดขึ้นมาใหม่ เมื่อคลิกใน
เซลล์ใดจะแสดงชื่ อ เซลล์ใ นช่ อ งนี้ และสามารถใส่ ขื่ อ เซลล์เพื่อ กระโดดไปยังเซลล์ที่
ต้องการได้
 Sheet Tab คือ ป้ ายชื่อของเวิร์กชีต เริ่ มแรก เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊คเข้ามาใหม่จะมีแค่ 1 เวิร์ก
ชีต คือ Sheet1 สามารถเปลี่ยนเพิ่มจานวนชี ตใหม่ไ ด้โดยคลิกปุ่ ม
เพิ่มชี ตได้ตาม
ต้องการ

7
 Background Removal Tool
สามารถลบฉากหลัง หรื อ Background ออกจากรู ปภาพได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ตอ้ งพึ่ง
โปรแกรม Graphic อื่น ๆ เพียงแค่เลือกพื้นที่ ๆ ต้องการในลบฉากหลังก็จะไดภาพที่ตอ้ งการ

รูปภาพต้ นฉบับ

ใช้ คาสั่งลบพืน้ หลัง

จะได้ ภาพที่ถูกลบพืน้ หลังดังรูป

8

การเรียกใช้ โปรแกรม Microsoft Excel 2013
มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้

 เลือกคาสัง่ Microsoft Office 2013
 เลือกโปรแกรม Microsoft Excel 2013

คลิกปุ่ ม Start

 เลือกเมนู All Programs

เมื่อสิ้นสุดคาสัง่ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 จะเปิ ดขึ้นมาพร้อมกับเปิ ดเวิร์คชีท
ว่าง ๆ หนึ่งเวิร์คชีท ดังรู ป
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แท็บ Ribbon พืน้ ฐานของ Excel 2013
หน้ าแรก แท็บเครื่ องมือจัดรู ปแบบเนื้อหา ข้อความ ตาแหน่ง การแสดงผล ลบ-แทรกแถวและ
คอลัมน์และค้นหาข้อความ

แทรก แท็บเครื่ องมือกลุ่มแทรกออบเจ็กต์ต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ รายงาน

เค้าโครงหน้ ากระดาษ แท็บเครื่ องมือกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่น เลือกชุดธีม, เลือกโทนสี
, ขนาดของหน้ากระดา, ระยะขอบ และตั้งค่าการพิมพ์งาน

สูตร แท็บเครื่ องมือสร้างสูตรคานวณ แสดงกลุ่มคาสัง่ ฟังก์ชนั คานวณ, แทรกสูตร, การตั้งชื่อ
เซลล์ และ การตรวจสอบแก้ไขสูตร

ข้อมูล แท็บเครื่ องมือจัดการกับข้อมูลประเภทฐานข้อมูล เช่น จัดเรี ยง, กรอง, นาเข้าและ
ส่งออกข้อมูล
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รี ววิ แท็บเครื่ องมือสาหรับตรวจสอบข้อมูล เช่น ตรวจคาสะกด, แปล, ป้ องกัน
และใส่ขอ้ คิดเห็น

มุมมอง แท็บแสดงเครื่ องมือช่วยงาน เปลี่ยนมุมมองสมุดงาน, จัดเรี ยงหน้าต่าง
และเปรี ยบเทียบงาน

เครื่ องมือแผนภูมิ แท็บเครื่ องมือพิเศษที่สมั พันธ์กบั การเลือกออบเจ๊กต์ เช่น Picture, Chart,
SmartArt และ Tablet เพือ่ ใช้จดั การกับสิ่งที่เลือกนั้น เช่น เมื่อเลือกกราฟจะแสดงแท็บ CHART
TOOLS โดยจะมีแท็บย่อ DESIGN และ FORMAT ที่มีคาสัง่ ในการออกแบบและจัดรู ปแบบให้กบั
กราฟ เป็ นต้น
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การบันทึกเวิร์กบุ๊คลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Save)
การบันทึกเวิร์กบุค๊ ในโปรแกรม Excel จะมีตวั เลือกการบันทึกได้เหมือนโปรแกรมอื่นๆ ในชุด
Office 2013 คือ บันทึกลงเครื่ องฯ ที่ใช้งานอยู่ หรื อบันทึกเก็บไว้ที่ OneDrive ในหัวข้อนี้จะแนะนา
การบันทึกลงในเครื่ องฯ โดยเลือกไดรว์และโฟลเดอร์ที่จะเก็บบันทึกได้ซ่ ึงจะมีข้นั ตอนการบันทึก
ดังนี้

 คลิกเมนูไฟล์ > บันทึก

 คลิกที่ คอมพิวเตอร์

 คลิกปุ่ ม เรี ยกดู
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 คลิกเลือกไดรว์
 ตั้งชื่อไฟล์เวิร์กบุก๊
 คลิก บันทึก

เลือกเปิ ดไฟล์ทใี่ ช้ งานไปล่าสุ ดจาก Recent
Recent คือ รายการไฟล์เวิร์กบุก๊ ที่เปิ ดใช้งานไปล่าสุ ด หรื อไฟล์งานที่เปิ ดบ่อยๆ เรา
สามารถคลิกเลือกไฟล์ที่จะเปิ ดได้เลย เพื่อความรวดเร็ วไม่ตอ้ งเข้าไปเปิ ดไฟล์ ตามที่ตน้
ทางที่เก็บไฟล์
 คลิกเมนูไฟล์ > เปิ ด
 คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่เคยเปิ ดใช้งาน
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เลือกเปิ ดไฟล์จากไดรว์ หรือโฟลเดอร์ ทตี่ ้ องการ
 คลิกเมนูไฟล์ > เปิ ด

 คลิกที่ คอมพิวเตอร์

 คลิกที่ เรี ยกดู
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การออกจากโปรแกรม
วิธีที่ 1 มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
คลิก ribbon ไฟล์

 คลิกเลือกคาสัง่ ปิ ด
วิธีที่ 2

คลิกเมาส์ที่ปมปิ
ุ่ ด
โปรแกรมการทางานของ Microsoft Excel 2013 ที่อยู่
ด้านบนขวามือของจอภาพ

คลิกปุ่ ม

 เมื่อสิ้นสุดคาสัง่ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ถูกปิ ดและหายไปจากหน้าจอ
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ตาแหน่ งอ้างอิงเซลล์
ในชีทที่ทางานจะมีลกั ษณะเป็ นตาราง แต่ละช่องตารางเรี ยกว่า “เซลล์ ” แต่ละเซลล์จะมีชื่อ
ของตนเอง เพือ่ ให้ผสู ้ อนสามารถบอกได้วา่ เซลล์ไหนชื่ออะไร
ชื่อของเซลล์มาจากการนาชื่ อของคอลัมน์และชื่อ ของเซลล์ม ารวมกัน เช่น เซลล์ที่อ ยูใ่ น
คอลัมน์ C และอยูใ่ นแถวที่ 3 จะมีชื่อเซลล์วา่ C3 เป็ นต้น
ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงตาแหน่งอ้างอิงเซลล์ของ A1, B3, D6 และ G4
C5
A1
B4
D6

การใช้ คาสั่ งในโปรแกรม Microsoft Excel 2013
เราสามารถที่จะใช้งานในโปรแกรมได้หลายวิธีดงั นี้
 วิธีที่ 1 เรียกจากริบบอน แฟ้ม
ซึ่ งแถบริ บบอน แฟ้ม นี้จะมาแทนปุ่ ม Office button ในเวอร์ชนั่ 2013 นี้ เป็ นปุ่ มที่เข้า
มาแทนเมนูไฟล์ โดยจะรวมชุดคาสัง่ ต่าง ๆ ได้แก่ สร้าง , เปิ ด , บันทึก , บันทึกเป็ น , พิมพ์ ,
จัดเตรี ยม , ส่ง , ประกาศ และ ปิ ด ไว้สาหรับการทางานทั้งหมดในโปรแกรม Office
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ซึ่งพื้นที่การทางานของริ บบอนแฟ้ มนี้ในเวอร์ชนั่ 2013 จะเรี ยกว่า Backstage View Office 2010
ซึ่งจะทาให้ผใู ้ ช้งานสะดวกในการเรี ยกใช้คาสัง่ และเรี ยกใช้มุมมองที่อยูใ่ นเมนู
ในริ บบอนแฟ้ มมีคาสัง่ ล่าสุด ซึ่งหมายถึงแฟ้ มข้อมูลที่เปิ ดไว้ล่าสุด ซึ่งเราสามารถเรี ยกใช้งาน
ได้ทนั ทีโดยการคลิกที่ชื่อไฟล์

เก็บรายชื่อไฟล์ไว้ในคาสัง่ ล่ าสุ ด

 เพิ่มเติม เรี ยกใช้ จากเมนูลัด (Shortcut bar)
 คลิกปุ่ มขวาของเมาส์ Cell ที่ต้องการแก้ ไข
หรื อ  กดปุ่ ม Shift + F10

ป้ อนข้อมูลและจัดรู ปแบบเวิร์กชีต
การป้อนข้ อมูลลงในเวิร์กชีต
การป้ อนข้อมูลลงในเวิร์กชีตของ Excel นั้นสามารถทาได้ง่ายๆโดยไม่มีข้นั ตอนที่วนุ่ วายซับซ้อน แต่อย่าง
ใดเพราะ Excel ไม่ได้มีรูปเหมือน word หรื อ PowerPoint เพียงแต่คุณเลือกตาแหน่งเซลล์ ที่จะใส่ขอ้ มูล
จากนั้นก็พมิ พ์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้วกดปุ่ ม Enter หรื อกดปุ่ มลูกศร     เพือ่ นาข้อมูลลงใน
เซลล์ได้เลย

 คลิกเลือกเซลล์พิมพ์ข้อความ

แล้ วกดปุ่ ม

 คลิกเลือกชีต

กรอกตัวเลข
ค่าเริ่มต้ น 2
ค่าเพื่อใช้
เติมอัตโนมัติ

 พิมพ์เลข 1

และ 2

 เลือกเซลล์ตวั เลขทัง้ 2 เซลล์ เลื่อนเมาส์มาชี ้ที่

มุมล่าง แล้ วคลิกลากลงเติมตัวเลขต่อเนื่องได้

ผลการเติมข้ อมูล
ชนิดตัวเลขอัตโนมัติ
หรื อ Fill Series

 เลื่อนเมาส์มาชี ้ที่เส้ นแบ่ง
 ป้อนข้ อมูลอื่นๆ

ตามหัวรายการในแต่
ละคอลัมน์ตามลาดับ

คอลัมน์แล้ วลากขยายคอลัมพ์ให้
กว้ างเท่ากับจานวนข้ อมูล

ข้อมูลประเภทข้อความ ปกติจะจัดชิดขอบซ้ายเซลล์เสมอ ตัวเลขเมื่อป้ อนลงไปจะจัดชิดขวาโดย
อัตโนมัติ ใน1คอลัมน์เริ่ มต้นจะกว้าง 72 pixels จานวนตัวอักษรที่ป้อนได้จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดใหญ่หรื อเล็ก แต่
สามารถย่อ-ขยายได้ตามต้องการ
เทคนิคการป้ อนข้อมูลที่เร็วคือ ให้พมิ พ์ขอ้ ความเสร็จแล้วกดปุ่ มลูกศร     เพือ่ ไปรอรับค่าที่จะ
ป้ อนในเซลล์ถดั ไปในทิศทางที่คุณต้องการได้ เช่น จะป้ อนลงต่อเนื่องก็กดลูกศรลง  ได้เลย
ข้อมูลที่เป็ นวันที(่ Date) เรื่ มต้นโปรแกรมจะตั้งค่าการป้ อนเป็ น เดือน-วัน-ปี (mm-aa-yy) และเป็ นปี ค.ศ. เช่น
12/25/13 คือวันที่ 25 เดือนธันวาคม ปี 2013 หรื อจะป้ อน 12-25-13 เมื่อกดปุ่ ม Enter โปรแกรมจะ
แสดงเป็ น 12/25/2013 แต่คุณสามารถจัดรู ปแบบวันที่ให้เป็ นแบบไทย เช่น 25 ธ.ค. 56 ภายหลังได้

ข้ อความและตัวเลข

ข้ อความ

ตัวเลข

ข้ อมูลแบบวันที่

ชนิดของข้ อมูลที่ใช้ ใน Excel
ชนิดข้อมูลที่ใช้ใน Excel หลักๆมีดงั นี้
 Text (ชนิดตัวอักษร) คือ ข้อมูลแบบข้อความทีไ่ ม่นามาคานวณอาจเป็ นตัวเลข ข้อความ หรื อ
ตัวอักษรก็ได้
 Number (ชนิดตัวเลข) คือ ข้อมูลตัวเลขที่นาไปคานวณได้มีลกั ษณะดังนี้
 ข้อมูลเป็ นตัวเลข สามารถใช้เครื่ องหมาย ( , ) หรื อ ( . ) หรื อสัญลักษณ์ทางการเงินได้ เช่น
2,000 , 5,000 ,$2000 , ฿500
 สามารถเขียนในรู ป Exponential เช่น 2.5E+04=25,000
 ถ้าตัวเลขต่อท้ายเครื่ องหมาย% ค่าจริ งขิงข้อมูลตัวนั้นต้องหารด้วย 100 การพิมพ์ค่าที่เป็ น
เปอร์เซ็นต์อาจพิมพ์0.05 หรื อ 5% หมายถึง 5 %หรื อ0.1 คือ 10% เป็ นต้น
 เมื่อป้ อนข้อมูลลงไปในเซลล์เสร็จแล้วข้อมูลจะชิดทางด้านขอบขวาเซลล์เสมอ
 Formula (ชนิดสูตร) หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วยเครื่ องหมายทางคณิ ตศาสตร์หรื อฟังก์ชนั
 เมื่อป้ อนข้อมูลลงในเซลล์จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่ องหมาย = ,+,- หรื อ@ เช่น +A1+A2-A3
หรื อ =A1+A2-A3 ฟังก์ชนั เช่น SUM(A1..A10) หรื อ @SUM (A1:A10)
 Dates (ชนิดวันที่) หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วย วันที่ เดือน ปี

 เมื่อป้ อนข้อมูลเดือนอาจใส่ตวั เลขที่แทนเดือนนั้น หรื อพิมพ์ชื่อเดือนเป็ นคาเต็มก็ได้
 เมื่อป้ อนข้อมูล ปี อาจพิมพ์แค่ตวั เลข2หลัก หรื อ 4หลักได้ ถ้าไม่ระบุปีจะถือว่าเป็ นปี ปั จจุบนั
 วันที่/เดือน เช่น 10Jan , 10 Jan หรื อ เดือน/วัน 10/1 , 10-1 และ วัน/เดือน/ปี 25 dec 13 หรื อ
12/25/13
 Time (ชนิดเวลา) คือ ข้อมูลเวลา ที่ประกอบด้วยชัว่ โมงและนาทีโดยมีเครื่ องหมาย(:) คัน่ ระหว่าง
ชัว่ โมง:นาที:วินาที เช่น 10:30 หรื อ 9:30:15
 กาหนด AM และ PM ต่อท้ายเวลาเพือ่ บอกเวลากลางวันกลางคืน เช่น 8:00 PM , 8:00 AM

การเติมข้ อมูลอัตโนมัติ
นอกจากการป้ อนข้อมูลด้วยตนเองตามค่าต่างๆ ที่มีแล้ว คุณสามารถป้ อนข้อมูลทีม่ ีลาดับต่อเนื่องได้
แบบรวดเร็ว โดยจะเป็ นชุดข้อมูลตัวเลข วันที่ หรื อชุดข้อมูลวัน (Mon - Sun) เดือน(Jan - Dec) หรื อปี ลง
ภายในลงในเซลล์ เพียงแต่ใส่ขอ้ มูลเริ่ มต้น แล้วคลิกลากปุ่ ม Fill Handle (จุดจับเติม) ก็จะเติมข้อมูลต่อเนื่อง
ให้อตั โนมัติตามค่าเริ่ มต้น

 พิมพ์

ตัวเลข
เริ่มต้ น 2 ค่า

 เลื่อนเมาส์ไปชี ้ที่จด
ุ จับ

 คลิกลากเติมข้ อมูล

เติมข้อมูลตัวเลข
การเติมจะต้ องมีคา่ เริ่มต้ น 2 ค่า (2เซลล์)
เสมอ เช่น 1,2 หรื อ 1001,1002 หรื อ
500,600 ค่าที่เพิม่ จะมาจากช่วงของตัวเลข
ในเซลล์ที่1และ2ที่กาหนดไว้

+
+

เติมข้อมูลแบบวันที่
การเติมข้ อมูลประเภทวัน,เดือนหรื อวันเดือน-ปี เพียงแต่ใส่คา่ ที่จะใช้ เป็ นรูปแบบ
เริ่มต้ น 1 ค่า เมื่อคลิกลากเติมก็จะได้ ข้อมูล
ต่อเนื่องเป็ นวันที่อตั โนมัติ เช่นกัน

ตัวเลขจะแสดงต่อเนื่องอัตโนมัติ

ตัวอย่างการเติมตัวเลขหลายๆหลัก

 พิมพ์วน
ั ที่เริ่ มต้ น เช่น
Jan-13

คลิกกาหนดตัวเลือก
 เลื่อนเมาส์ไปชี ้ที่จด
ุ จับ

การเติมตัวข้อมูลแบบวันที่

แล้ วคลิกลากเติม

การเติมข้อมูลแบบวันที่ หลังจากลากเติมแล้วให้คลิกปุ่ ม
เพือ่ กาหนดตัวเลือกการเติมวันที่ได้เช่น Fill
Day , weekdays ,Fill Months และ Fill Years โดยให้เปลี่ยนค่าในตาแหน่งใด

เติมข้ อมูลแบบรวดเร็วด้วย Flash Fill
ฟี เจอร์ใหม่ของ Excel 2013 ที่จะช่วยให้คุณเติมข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยได้ท้งั การเติมอัตโนมัติ,รวม
ข้อมูลจากเซลล์ต่างๆ หรื อใช้แยกข้อมูลบางส่วนออกมาแสดงในเซลใหม่ได้อย่างง่ายดาย โดยจะทาได้หลาย
แบบ ดังนี้

ใช้ Flash Fill รวมข้อมูล
ตัวอย่างการนา Flash Fill มาใช้รวมข้อมูลในเซลล์ไว้ที่เซลล์ใหม่
เซลล์ขอ้ มูลเดิม

 พิมพ์ข้อมูลเริ่ มต้ น ซึ่งเป็ นข้ อมูลของ

แต่ละเซลล์ที่จะนามารวมกัน อาจคัน่
ด้ วย, หรื อเคาะเว้ นวรรค

 คลิกปุ่ มFlash Fill
(การเติมแบบรวดเร็ ว)

 เลือกเซลล์เริ่ มต้ น และ

เซลล์ที่จะเติมข้ อมูล

ใช้ Flash Fill แยกข้ อมูล
นอกจากใช้รวมข้อมูลได้แล้ว Flash Fill
ยังใช้แยกข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลยาวๆ
อาจจะแยกออกมาบางส่ วนได้ ด้วยการ
พิมพ์เซลล์ที่ 2 ก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมา
เมื่อกดปุ่ ม Enter ก็จะเติมข้อมูลใน
เซลล์ให้ตามค่าที่ใส่ ไป

+

ข้อมูลเดิม

ผลลัพธ์การเติมอัตโนมัติจะ
รวมข้อมูลเข้ามาในเซลล์

กรอกข้อมูล 2 เซลล์

เซลล์ขอ้ มูลเดิม
ข้อมูลที่กรอกไปแล้วสามารถใช้ Flash Fill มา
ช่วยจัดรู ปแบบใหม่ได้ ตัวอย่าง เช่น เมื่อคุณ
กรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปในเซลล์แล้ว ปรากฏ
ว่าอ่านยากอาจนามาจัดระยะห่ าง หรื อใส่
เครื่ องหมายวงเล็บเพิ่มก็ทาได้ง่ายๆ ดังนี้

 พิมพ์ตามรูปแบบใหม่

 เลือกกลุม
่ เซลล์ที่จะเติมข้ อมูล

 คลิกปุ่ ม

ข้อมูลเดิม

บนแท็บข้ อมูล

ผลลัพธ์ที่ได้

ใช้ Flash Fill เติมข้อมูลอัตโนมัติ
การทางานของ Flash Fill จะใช้เติมข้อมูลโดยอ้างอิงข้อมูลในเซลล์ที่มีอยูใ่ นเวิร์กชีต โดยแนวข้อมูลต้องเป็ น
แนวเดียวกัน และเซลล์ที่จะแสดงข้อมูลที่เติมต้องอยูต่ ิดกับพื้นที่ผนื ข้อมูลที่ตอ้ งใช้อา้ งอิงด้วย (หากไม่อยูต่ ิด
จะใช้คาสัง่ ไม่ได้) แต่หลังจากเติมข้อมูลด้วย Flash Fill แล้วคุณสามารถลบข้อมูลที่อา้ งอิงทิ้ง หรื อย้าย
ตาแหน่งข้อมูลใหม่ที่ได้ไปยังตาแหน่งอื่นหรื อเวิร์กชีตอื่นๆได้ตามต้องการ
เมื่อเริ่ มพิมพ์ขอ้ มูลเซลล์ที่2 ข้อมูลที่เหลือจะเริ่ มปรากฏ

คลิกปุ่ มตัวเลือกการเติมของ
Flash Fill เพื่อยกเลิกหรื อปิ ด
คาแนะนาได้ (ปิ ดปุ่ มลงไป)

นอกจากนี้ Flash Fill ยังใช้เติม
ข้อความที่มีมาแสดงต่อท้ายได้
เช่น ใส่ คาว่าคุณนาหน้าชื่อ

การจัดการกับ Worksheet
เพิม
่ เวิรก
์ ชีตใหม่ (New worksheet)

การเพิม่ เวิร์กชีตใหม่ในเวิร์กบุก๊ ทาได้ โดย
คลิกปุ่ มเพิม่ ชีต หรื อกดปุ่ ม
Shift

+

F11

จากแป้ นพิมพ์

คลิกปุ่ ม New Sheet (แผ่นงานใหม่)

ตั้งชื่อให้เวิร์กชีต (Rename)
เวิร์กชีตที่แทรกหรื อสร้างเข้ามาใหม่จะ
มีชื่อตามชื่อที่แทรกเข้ามา เช่น Sheet 1
,Sheet2, … คุณจาเป็ นต้องตั้งชื่อใหม่
เพือ่ ให้สื่อความหมายตรงกับลักษณะ
งานหรื อข้อมูลที่เก็บ เมื่อมีชีตงาน
จานวนมากจะเรี ยกใช้ได้อย่างถูกต้อง

ดับเบิลคลิกที่ชื่อชีต เดิมพิมพ์ชื่อใหม่แล้วกดปุ่ ม

เปลีย่ นสีแท็บชื่อเวิร์กชีต (Tab Color)

คลิกขวาบนแท็บชื่อชีต เลือก สีแท็บ แล้ ว
คลิกเลือกสีแท็บชีต

สีแท็บชีต

คลิกเลือกสีให้ กับชีตอื่นๆ

ย้ายตาแหน่ งเวิร์กชีต (Move Sheet)
ลาดับการแสดงเวิร์กชีตจะมาจากการสร้าง หรื อเพิม่ เข้ามาตามลาดับก่อนหรื อหลัง
เรี ยงลาดับใหม่ก็ทาได้ดว้ ยการย้ายตาแหน่งของเวิร์กชีต ดังนี้

เลื่อนเมาส์ไปชี ้ที่ชื่อชีต แล้ วคลิกลากไปวางในตาแหน่งใหม่

ตาแหน่งใหม่ของชีต

หากต้องการ

ซ่ อนเวิร์กชีต (Hide Sheet)
ชีตไหนที่ไม่ได้ใช้งาน หรื อเก็บข้อมูลทีไ่ ม่ตอ้ งการให้คนอื่นเห็นก็อาจใช้วธิ ีการซ่อนชีตนั้นเอาไว้ก่อน
ได้ ดังนี้

แท็บชื่อชีต ที่ซ่อนจะหายไป


คลิกขวาบนแท็บชื่อชีต แล้ วเลือกคาสัง่ Hide (ซ่อน)

ยกเลิกการซ่ อนเวิร์กชีต (Unhide Sheet)
 คลิกชื่อชีตที่จะยกเลิก

การซ่อนแล้ วคลิกปุ่ ม OK

แท็บชื่อชีต จะแสดงขึ ้นมา

คลิกขวาบนแท็บชื่อชีตใดๆ แล้ วเลือกคาสัง่ Unhide…
(ยกเลิกการซ่อน)


ลบเวิร์กชีต (Delete)
ชีตไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลบทิ้งออกไปจากเวิร์กบุก๊ ได้ แต่ควรระวังในการลบ เพราะคาสัง่ ลบเวิร์ค
ชีตนี้ไม่สามารถ Undo หรื อยกเลิกการลบได้

 คลิกขวาบนชื่อชีตที่จะลบ

แล้ วเลือกคาสัง่ Delete (ลบ )

 คลิกปุ่ ม ลบ เพื่อยืนยันการลบ

ก๊อปปี้ หรือย้ายเวิร์กชีต (Move or Copy)
ในคาสัง่ Move or Copy นี้จะเลือกการทางานได้ 2 แบบคือ ย้ายเวิร์กชีตไปตาแหน่งใหม่ในเวิร์กบุก๊
เดียวกันหรื อย้ายข้ามเวิร์คบุก๊ และการก๊อปปี้ เวิร์กชีต ภายในเวิร์กบุก๊ เดียวกัน หรื อก๊อปปี้ ไปไว้ขา้ มเวิร์กบุก๊
เลือกได้ดงั นี้

 คลิกเลือกชื่อไฟล์

 คลิกเลือกตาแหน่งที่

วางชีต

 คลิกเลือกถ้ า
 คลิกขวาบนแท็บชื่อชีตแล้ วเลือกคาสัง่

Move or Copy… (ย้ ายหรื อคัดลอก...)

จะก๊ อปปี ้

 คลิกปุ่ ม OK

 ดังตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 ได้เลือกเป็ น
ไฟล์เวิร์กบุก๊ อื่น และเลือก Create a
Copy ก็จะเป็ นการก๊อปปี้ ชีตนี้ไปไว้ยงั
ไฟล์เวิร์กบุก๊ ที่เลือกจากข้อ 2

ก๊อปปี้ เนือ้ หาไปวางอีกเวิร์กชีต (Copy & Paste)
 หากคุณเก็บข้อมูลที่มีหวั ข้ อหรื อโครงสร้ างเนื ้อหาคล้ ายๆกันเอาไว้ อาจจะใช้ วธิ ีก๊อปปี ้ ข้ อมูลจากชีตหนึ่งแล้ ว
นาไปวางอีกชีตหนึ่ง จากนันก็
้ แก้ ไขเนื ้อหาที่แตกต่างในภายหลังได้

 คลิก

ปุ่ ม Copy

คลิกลาก

คลุมเนื ้อหา
ต้ นฉบับที่จะ
ก๊ อปปี ้

 คลิกปุ่ ม
Paste (วาง)

เนื ้อหาที่ก๊อปปี ม้ าวาง

 คลิกเลือกชีตที่จะวาง

ปรับพืน้ ที่การแสดงแท็บชื้อชีตและเลือ่ นไปยังชีตต่ างๆ
คลิกเลื่อนให้ แสดงชีตทางด้ านขวา

หรื อคลิกเลื่อนชีตจากที่นี่

คลิกเลื่อนให้ แสดงชีตทางด้ านซ้ าย

คลิกลากปรับพื ้นที่แสดงชื่อชีตให้ กว้ าง

คลิกลากขยายพื ้นที่แสดงแท็บชีต

การเลือกพืน้ ที่การทางานในเวิร์กชีต
การทางานกับข้อมูล และพื้นที่ส่วนประกอบของเวิร์กชีต เราต้องเลือกพื้นที่เป้ าหมายก่อนใช้คาสัง่ ซึ่งการ
เลือกพื้นที่ต่างๆจะมี ดังนี้

เลือกทั้งเวิร์กชีต (Select All)
 หรื อกดปุ่ ม

Ctrl

+

A

คาสัง่ Select All

เลื่อนเม้ าส์ไปชี ้ที่นี่แล้ วคลิก ก็จะเลือกทุกเซลล์บนชีต

เลือกเซลล์ ,แถว ,และคอลัมน์
การเลือกเซลล์สามารถคลิกเซลล์ที่ต้องการได้ การเลือกแถวให้ คลิกที่หมายเลขของแถว ส่วน
การเลือกคอลัมน์ให้ คลิกที่ชื่อคอลัมน์ และถ้ ากดปุ่ ม Ctrl ค้ างไว้ จะคลิกเลือกพื ้นที่อื่นที่ไม่อยู่ตดิ กันได้ หรื อปุ่ ม
Shift

ค้ างไว้ จะช่วยเลือกหลายๆเซลล์,หลายๆแถว หรื อหลายๆคอลัมน์ที่อยู่ตดิ ต่อเนื่องกันได้ จานวนมาก

 การเลือกแถว จะเลือกตังแต่
้ คอลัมน์ A ไปจนถึงคอลัมน์ XFD รวมทังหมด
้
16,384 คอลัมน์ของแถวที่เลือก ปกติ
จะใช้ เลือกเพื่อปรับความสูง , แทรกแถว หรื อลบแถว เป็ นต้ น (ห้ ามใช้ คาสัง่ จัดรูปแบบ เช่น สีหรื อเส้ นขอบ เพราะ
เป็ นพื ้นที่ขนาดใหญ่ให้ อาจทาให้ คอมฯ ค้ างหรื อแฮงค์ได้ )

 การเลือกคอลัมน์ จะเลือกตังแต่
้ แถวที่1 ไปจนถึงแถวที่ 1,048,576 ของคอลัมน์ที่เลือก ปกติจะเลือกเพื่อใช้ คาสัง่
บางอย่าง เช่น ปรับความกว้ าง , แทรก และลบคอลัมน์ เป็ นต้ น

คลิกเลือก 1คอลัมน์

คลิกปุ่ ม

ค้ างแล้ วคลิกเลือกหลายๆคอลัมน์

เลื่อนเมาส์ไปชี ้เลขแถวแล้ วคลิกเลือก
หรื อคลิก ลากลงเลือกหลายๆแถว
หรื อกดปุ่ ม
ช่วยเลือกได้

และ

ปรับความสู งของแถว (Row Height)
การปรับความสูงของแถวใดๆให้เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ เส้นแบ่งระหว่างแถว แถวที่ตอ้ งการ (บน/ล่างเลข
แถว)แล้วคลิกลากขึ้นหรื อลากลงเพือ่ ลากลงเพือ่ ปรับขนาดได้
เลื่อนเมาส์ไปชี ้ที่เส้ นแบ่งแถว แล้ วคลิกลากขึ ้นหรื อลง

 การปรับความสูงหลายๆแถวพร้ อมกันให้ เลือกแถวที่จะปรับก่อน จากนันก็
้ คลิกลากปรับที่เส้ นแบ่ง
แถวใดๆก็ได้ ภายใต้ แถวที่เลือกมาทังหมด
้
เลื่อนเมาส์ไปชี ้ที่เส้ นแบ่งระหว่างแถว แล้ วคลิกลากขึ ้นหรื อคลิกลากลง

ปรับความกว้างคอลัมน์ (Column Width)
เลื่อนเมาส์ไปชี ้ที่เส้ นแบ่งคอลัมน์ (ระหว่างชื่อคอลัมน์) แล้ วคลิกลากไปทางซ้ ายหรื อขวาเพื่อย่อหรื อขยายความกว้ าง

คลิกคอลัมน์แรกแล้ วคลิกลากเลือกหลายๆคอลัมน์

เลื่อนไปที่เส้ นแบ่งคอลัมน์ใดๆ แล้ วคลิกลากปรับได้

ปรับความกว้ างคอลัมน์ ให้ พอดีเนือ้ หาอัตโนมัติ (AutoFit Content)
 คลิกที่คอลัมน์แรกลากไปถึงคอลัมน์สดุ ท้ าย

 ดับเบิ ้ลคลิกที่ เส้ นแบ่งคอลัมน์

 เป็ นวิธีการปรับความกว้ าง
คอลัมน์ที่ง่ายและเร็วที่สดุ
โดยไม่ต้องใช้ คาสัง่ ใดๆ

 สังเกตว่าแต่ละคอลัมน์จะ
ปรับความกว้ างให้ พอดีกบั
เนื ้อหาที่มากที่สดุ ของ
คอลัมน์นนๆ
ั้

แทรกเซลล์ ,แถว และคอลัมน์ (Insert)
การแทรกเซลล์ใหม่เข้ามาในกลุ่มเซลล์ขอ้ มูลเดิมที่มีอยู่ จะใช้วิธีการแทรกและขยับข้อมูลได้ 2 แบบ
คือ Shift cells down แทรกเซลล์ใหม่ดา้ นบนเซลล์แล้วขยับเซลล์ที่เลือกลงข้างล่าง และ Shift cells right คือ
แทรกเซลล์ใหม่เข้ามาแล้วขยับเซลล์เดิมออกไปทางขวา ดังตัวอย่าง
 คลิกในเซลล์ที่จะแทรก

 คลิกปุ่ ม แทรก เลือก แทรกเซลล์

 เลือกรูปแบบ เลื่อนเซลล์ลง

แทรกแบบ เลื่อนเซลล์ลง

เลือกใช้ รูปแบบให้ เหมือนเซลล์ทางซ้ ายหรื อขวา

แทรกแบบ เลื่อนเซลล์ไปทางขวา

แทรกแถว (Insert Row)
 เลือกแถว หรื อคลิกเลือกเซลล์ในแถวที่จะแทรก

 คลิกปุ่ ม แทรก เลือก

แทรกแถวในแผ่นงาน

เลือกใช้ รูปแบบ เหมือนแถวบนหรื อแถวล่าง

 เมื่อใช้คาสัง่ แทรกแถวไปแล้วจะมีปุ่ม คาสัง่ การใช้รูปแบบแสดงขึ้นมาให้เลือกกว่าแถวใหม่ที่
แทรกเข้ามาจะใช้รูปแบบใด ดังนี้
 จัดรู ปแบบเหมือนแถวบน
 จัดรู ปแบบเหมือนแถวล่าง
 ทั้งหมด โดยไม่ใช้รูปแบบใดๆ

แทรกคอลัมน์ (Insert Column)
 คลิกปุ่ มแทรก เลือกแทรกคอลัมน์
 เลือกคอลัมน์ หรื อคลิกเลือกเซลล์ในคอลัมน์

 เมื่อใช้คาสัง่ แทรกคอลัมน์ไปแล้วจะมีปุ่ม
ใหม่ที่แทรกเข้ามาจะใช้รูปแบบใด ดังนี้
 จัดรู ปแบบเหมือนคอลัมน์ซา้ ย
 จัดรู ปแบบเหมือนคอลัมน์ขวา
 ทั้งหมด โดยไม่ใช้รูปแบบใดๆ

ในแผ่นงาน

คาสัง่ การใช้รูปแบบแสดงขึ้นมาให้เลือกกว่าคอลัมน์

ลบเซลล์ , แถว และคอลัมน์ (Delete)
ลบแถว (Delete Row)
การลบแถวจะเป็ นการลบแถวที่เลือกออก แล้วขยับแถวด้านล่างขึ้นมาแทนที่ ซึ่งเนื้อหาภายใต้แถว
นั้น (จากซ้าย ไปขวา ) ตั้งแต่คอลัมน์A ไปจนถึงคอลัมน์ XFD รวมทั้งหมด16,384 คอลัมน์จะถูกลบไปด้วย
 คลิกเลือกแถวหรื อคลิกเซลล์ในแถว

 คลิกปุ่ ม ลบ แล้ วเลือก ลบแถวในแผ่นงาน

ลบคอลัมน์ (Delete Column)
การลบคอลัมน์จะเป็ นการลบคอลัมน์ที่เลือกออก แล้วขยับคอลัมน์ทางขวาเข้ามาแทนที่ ซึ่งเนื้อหา
ภายใต้คอลัมน์น้ นั (จากบนลงล่าง) ตั้งแต่แถวที่1 ไปจนถึงแถว1,048,576 รวมทั้งหมดล้านกว่าแถวจะถูก
ลบไปด้วย  คลิกเลือกชื่อคอลัมน์หรื อคลิกเซลล์
ในคอลัมน์

 คลิกปุ่ ม ลบ แล้ วเลือก ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน

ลบเซลล์ (Delete Cell)
การลบเซลล์จะมี 2แบบคือ Shift cells up ลบเซลล์ที่เลือก แล้วเลื่อนเซลล์ดา้ นล่างมาแทนที่ และ
Shift cells left ลบเซลล์แล้วเลือกเซลล์ที่อยูท่ างขวามาแทนที่ ดังตัวอย่าง
 คลิกเลือกเซลล์ที่จะลบ

 คลิกปุ่ ม ลบ แล้ วเลือกลบเซลล์...

คลิกเลือกการลบ

ตัวอย่างการลบแบบ เลื่อนเซลล์ไปทางซ้ าย

ตัวอย่างการลบแบบ เลื่อนเซลล์ขึ ้น

เทคนิคการแทรกหรือลบแถวและคอลัมน์ แบบง่ายๆ

เลือกแถวหรื อคอลัมน์ที่จะแทรก
แล้ วคลิกขวาเลือกคาสัง่ แทรก

เลือกแถวหรื อคอลัมน์ที่จะลบ
แล้ วคลิกขวาเลือกคาสัง่ ลบ

41

การจัดรู ปแบบข้อมูลให้ สวยงามน่ าอ่ าน
เมื่ อเราใส่ ขอ้ มูลต่ างๆในเวิร์กชี ตหลัก เราสามารถจัดรู ปแบบของข้อมูลให้มีความ
สวยงามได้ต ามรู ปแบบต่ า งๆ โดยวิ ธี ก ารปรั บแต่ ง ข้อมู ล จะสามารถปรั บ แต่ งจาก
เครื่ องมือจัดรู ปแบบทางข้อมูล และเครื่ องมือ Mini Toolbar ด้วยรายละเอียดต่อไปนี้
เครื่องมือจัดรูปแบบข้ อมูล
แท็บ HOME จะรวมเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดรู ปแบบข้อมูลแทบจะทั้งหมดเอาไว้ครบ ทั้ง
แบบอักษร, จัดตาแหน่ง, ตัวเลข และลักษณะ รวมทั้งคาสัง่ ที่ใช้จดั การเซลล์

เลือกฟอนต์, ขนาด,
สีและสีพ้นื

จัดตาแหน่ง

รู ปแบบตัวเลข

ลักษณะ/สไตล์

ลบ/แทรกเซลล์

เครื่องมือ Mini Toolbar
ดับเบิล้ คลิกในเซลล์จะแสดง
เครื่ องมือขนาดเล็กขึ้นด้านบน
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จัดตาแหน่ งข้ อความในเซลล์ (Alignment)
จัดตาแหน่ งแนวนอน (ตามความกว้ างของเซลล์ )
เนื้ อ หาในเซลล์โดยปกติ จะแสดงตาม
ประเภทของข้อมูลที่ป้อนลงไป แต่คุณสามารถ
จัดตาแหน่งใหม่ได้ตามความเหมาะสม โดยใช้
 คลิกเลือกการจัดตาแหน่ง
คาสั่ง ในกลุ่ ม Alignment บนแท็บ HOME
เช่น จัดชิดซ้าย, กลาง และขวา

 เลือกเซลล์ที่จะจัดตาแหน่ง

จัดตาแหน่ งแนวตั้งตามความสู งของแถว
การจัดตาแหน่ งตามข้อ ความในเซลล์ตามความสู งของแถวจะจัดได้ 3 ตาแหน่ ง คือ Top
(บน), Middle (กลาง) และ Bottom (ล่าง)
 คลิกเลือกการจัดตาแหน่ง

 เลือกเซลล์ที่จะจัดตาแหน่ง
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รวมเซลล์ ขนาดใหญ่ (Merge Cells)
ใน 1 เซลล์เราสามารถป้ อนข้อมูลได้จานวนมากก็จริ ง แต่ลกั ษณะการเก็บข้อมูลของ Excel
ที่เป็ นลักษระตารางหัวข้อไม่ยาวมาก จึงไม่นิยมพิมพ์อะไรยาวๆใน 1 เซลล์ เพราะถ้าเซลล์อื่น
เนื้อหาน้อยก็จะเปลืองพื้นที่ไปเปล่าประโยชน์ และข้อความที่ยาวก็จะบังเซลล์ขา้ งๆด้วย หากเป็ น
ข้อความกับเรื่ องยาวๆ ก็ใช้วธิ ีรวมเซลล์ให้เป็ นเซลล์ขนาดใหญ่ได้ ดังนี้
- Merge & Center (ผสานและจัดกึ่งกลาง) รวมเซลล์และจัดกึ่งกลาง
- Merge Across (ผสานตามขวาง) รวมเซลล์เฉพาะเซลล์ที่อยูใ่ นแถวเดียวกันเท่านั้น
- Merge Cells (ผสานเซลล์) รวมเซลล์ที่เลือกทั้งหมด

 คลิกปุ่ ม Merge & Center

 เลือกกลุ่มเซลล์หลายๆเซลล์
ดั

จัดรูปแบบตัวเลข (Number Format)
รู ปแบบตัวเลขคอมม่าและทศนิยมให้กบั ตัวเลขจะเลือกจากปุ่ มรู ปแบบดังนี้

 คลิกเลือกรู ปแบบตัวเลข

 เลือกกลุ่มเซลล์ตวั เลขที่จะจัดรู ปแบบ
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 คลิกลดจานวนทศนิยม

ตัวเลขรู ปแบบใหม่ที่ได้

ใส่ สีพนื้ เซลล์ (Fill Format)
การใส่สีพ้นื เซลล์เพือ่ เน้นหัวรายการและแยกรายการข้อมูลออกจากกัน ทาให้อ่านข้อมูล
ได้ชดั เจนขึ้น หรื อนามาตกแต่งข้อมูลให้มีสีสนั สวยงามเพือ่ นาเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้คาสัง่
Fill เติมสีพ้นื เซลล์ได้ดงั นี้

 คลิกปุ่ ม Fill แล้วเลือกสี

 เลือกเซลล์ที่จะใส่สี
คลิกที่ More Colors... เปิ ดหน้าต่างสีเพิม่ เติม

คลิกเลือกสีจากตารางสี
คลิกเลือกผสมสีเอง

45

จัดรูปแบบวันที่ (Date Format)
การจัดรู ปแบบวันที่จะเลือกได้จากปุ่ ม Format Number โดยมีให้เลือก 2 แบบ คือ Shot
Date วันที่แบบสั้น และ Long Date วันที่แบบยาว แต่ถา้ คุณต้องการเลือกรู ปแบบวันที่และเวลา
แบบอื่นๆ เช่น วันที่ – เดือน – ปี แบบไหนก็เข้าไปที่คาสัง่ Format Cells แล้วตั้งค่าได้ ดังนี้
 เลือกเซลล์วนั ที่

 คลิกเปิ ดหน้าต่าง Format Cells
 คลิกหัวข้อ Date

คลิกเลือกรู ปแบบวันที่
แบบสากล (อังกฤษ)
 คลิกเลือกรู ปแบบวันที่ที่จะใช้

 คลิกเลือก Local (location) เป็ น Thai ในหัวข้อ
Calendar type จะแสดงเป็ น Thai Buddhist

ตัวอย่างวันที่แบบไทย
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จัดรู ปแบบตัวอักษร
การจัดรู ปแบบตัวอักษร หรื อข้อความใน Excel จะใช้คาสั่งเหมือนการจัดรู ปแบบ
ในเอกสารด้วย โปรแกรมต่างๆในชุด Office แต่จะต่างที่การเลือกพื้นที่เซลล์เท่านั้นเอง
 คลิกเลือกคาสัง่ ในกลุ่ม Font (ฟอนต์)

 เลือกเซลล์

เลือกฟอนต์แบบอักษร

คลิกเพิม่ หรื อลดขนาด

เลือกขนาด
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เลือกสีอกั ษร

เลือกขนาด

คลิกเปิ ดหน้าต่าง Format Cells

เลือกฟอนต์

เลือกลักษณะ

เลือกสีตวั อักษร

เลือกขนาด
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จัดรูปแบบเส้ นขอบเซลล์ (Border)
หากต้องการเปลี่ยนขอบเขตการแสดงเนื้อหาแต่ละเซลล์ให้ชดั เจนในแต่ละเซลล์
ให้ชดั เจนในแต่ละรายการหรื อแต่ละหัวข้อ อาจจัดรู ปแบบด้วยเส้นขอบเซลล์ได้โดยจะ
เลือกจากปุ่ ม Border ซึ่ งจะมีเส้นขอบให้นามาใช้กบั เซลล์แต่ละด้าน เช่น เส้นขอบบน
(Top Border), เส้นขอบล่ างเซลล์ (Bottom Border) หรื อจะใส่ เส้นของเซลล์ทุกด้านก็
เลือกเป็ น All Border ได้
 คลิกปุ่ ม Border แล้วเลือกเส้น

 เลือกเซลล์หรื อกลุ่มเซลล์ที่จะใส่เส้น

เลือกขอบเขต และลักษณะของเส้นขอบ

กลุ่มเครื่ องมือวาดเส้นขอบด้วยตนเอง
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วาดเส้ นขอบเอง (Draw Table)
คุณสามารถวาดเส้นขอบลงไปในแต่ละเซลล์ หรื อแต่ละขอบเขตได้เองเหมือน
การขีดเส้นด้วยดินสอ ด้วยการเลือกคาสั่ง Draw Border หรื อคลิกเลือกสี เส้นก็จะเปิ ด
คาสั่งวาดเส้นอัตโนมัติ การวาดเส้นทาได้ดงั นี้

 คลิก Line Color และเลือกสีเส้น

 คลิก Line Style เลือกลักษณะเส้น
คลิกขวาเลือกคาสัง่ Format Cells แล้วคลิกแท็บ Border

คลิกเลือกการแสดงเส้นจากค่าที่ต้งั ไว้ (Presets)

เลือกรู ปแบบและลักษณะแบบที่ต้งั ค่าไว้
เลือกสีเส้น
คลิกเลือกแสดงหรื อไม่แสดงเส้น
ดูตวั อย่างเส้นที่ได้
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ดังตัวอย่างได้เลือกกลุ่มเซลล์ท้งั หมด แล้วเลือกใส่เส้นแบบ Outline จะได้เส้นรอบเซลล์ท้งั หมด

ลบ/ยกเลิกเส้ นขอบ
การยกเลิกเส้นขอบออกจากเซลล์ทาได้ 2 วิธี คือ เลือกคาสั่ง No Border และใช้
เครื่ องมือ Eraser Border เหมือนใช้ยางลบไปลบที่เส้น

ยกเลิกเส้นในเซลล์ที่เลือก

ลบเส้นในแต่ละจุดเอง

กรณี เลือก Eraser Border เมาส์พอยเตอร์จะเป็ นรู ปยางลบ
ให้นาไปคลิกลบเส้นในเซลล์ต่างๆ ได้เลย หรื อจะลากคลุม
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ลบข้ อมูลและลบรูปแบบ (Clear)
การลบข้อมูลในเซลล์ที่เก็บอยู่ในชี ตของ Excel จะลบได้เหมื อนการลบข้อมูล
ทัว่ ไปคือ เลือกเซลล์ขอ้ มูลแล้วกดปุ่ ม Delete แต่ว่ารู ปแบบต่างๆ ที่ได้ใช้จดั ข้อมูลนั้นจะ
ไม่ถูกลบไปด้วย เช่น ขนาดตัวอักษร, สี , เส้น, ตัวเลข, ทศนิ ยม, รู ปแบบวันที่ และเวลา
รวมถึงสี พ้ืนเซลล์ดว้ ย หากคุณต้องการลบข้อมูลบางอย่างก็เลื อกใช้คาสั่งจากปุ่ ม Clear
แล้วเลือกการลบสิ่ งที่ตอ้ งการได้ ดังนี้
คลิกปุ่ ม Clear แล้วเลือกการลบ

เลือกข้อมูล

- ลบทั้งหมด ลบหมดทุกอย่าง
- ล้างรู ปแบบ ลบเฉพาะรู ปแบบทั้งหมด
- ล้างเนื้อหา ลบเฉพาะเนื้อมาในเซลล์ รู ปแบบคงอยู่
- ล้างข้อคิดเห็น ลบข้อคิดเห็น
- ล้างไฮเปอร์ ลิง้ ค์ ลบลิง้ ค์การเชื่อมโยง
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จัดรูปแบบด้ วยเซลล์สไตล์ (Cell Style)
Cell Style (ลักษณะเซลล์) เรี ยกสั้นๆ ว่า “สไตล์” คือ รู ปแบบสาเร็ จรู ปที่รวมเอา
การจัดรู ปแบบต่างๆ เช่น แบบอักษรและขนาด รู ปแบบตัวเลข เส้นขอบเซลล์ สี พ้ืน
เซลล์มาตั้งเป็ นชื่อต่างๆ เริ่ มต้นจะเป็ นสไตล์ที่โปรแกรมสร้างไว้ให้แต่คุณสามารถสร้าง
สไตล์เก็บรู ปแบบที่คุณชอบใช้งานบ่อยๆ มาเก็บเพิ่มได้เพื่อนามาใช้งานซ้ าได้
เลือกกลุ่มเซลล์ที่จะใช้สไตล์

คลิกปุ่ ม Cell Styles

คลิกเลือกสไตล์ที่จะใช้

สไตล์ที่โปรแกรมมีให้จะแบ่งรู ปแบบออกเป็ นกลุ่ มตามลักษณะงานหรื อข้อมูล
เช่น Title and Headings ใช้กบั ข้อความประเภทหัวเรื่ อง หรื อ Themed Cell Styles สไตล์
ที่เข้าชุดกับสี ของชุดธีมที่ใช้ในเอกสาร
คลิกข้อมูลในเซลล์กลุ่มอื่นๆ

คลิกเลือกสไตล์
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การย่อ / ขยายสมุดงาน
การย่อ / ในการทางานของสมุ ดงาน เราสามารถย่อ / ขยาย มุ มมองสมุ ดงาน
เพื่อแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม โดยใน Office 2013 เราสามารถย่อ / ขยาย สมุด
งาน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิธีที่ 1 การย่ อ / ขยายโดยการใช้ แถบเมนู

 คลิกที่เมนู มุมมอง

 คลิกที่ไอคอน

ย่อ/ขยาย

เมื่อทาการคลิกปุ่ มย่อ/ขยายเรี ยบร้อยแล้วโปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏ
ไดอะล็อคบ็อกซ์ดงั รู ปภาพ
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 ทาการกาหนดขนาดที่ตอ้ งการ
โดยการเลื่ อ นเมาส์ไ ปคลิ กที่ ช่ อ ง
ขนาดที่ตอ้ งการ หรื อ ถ้าต้องการ
ก าหนดขนาดเองให้ ค ลิ ก ที่ หั ว
ข้อ กาหนดเอง แล้วใส่ ตวั เลขของ
มุมมองที่ตอ้ งการลงไป
 คลิกปุ่ ม ตกลง

เมื่อทาการเลือกขนาดที่ตอ้ งการได้แล้วนั้นโปรแกรม Microsoft Excel 2013
จะทาการย่อขนาดที่ตอ้ งการได้ดงั รู ปภาพ

มุมมองของสมุดงานที่ขยายโดยมีการขยายขนาดที่ 166 %
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วิธีที่ 2 การ ย่ อ / ขยาย สมุดงานโดยการใช้ แถบ Slide บน Status bar

แถบ Slide ของการกาหนดมุมมองด้วยตนเอง
** หรื อ สามารถคลิ กที่ตวั เลขที่บอก
จานวนของมุ ม มองจะปรากฏกรอบ
คาสัง่ ตัวเลือกมุมมองเช่นเดียวกับการ
ใช้แถบมุมมอง **
 คลิกที่ปมุ่ – ค้างไว้
เมื่อ ต้องการลดขนาด
ของสมุดงาน

 คลิกที่ปมุ่ + ค้างไว้
เมื่อ ต้องการเพิม่ ขนาด
ของสมุดงาน

** หรื อสามารถคลิ ก ที่ ล ากแท่ ง สไลด์ ไ ปยัง
ต า แห น่ ง ข อ ง ตั ว เล ข ที่ ต้ อ ง ก า ร ปรั บ ก็ ไ ด้
เช่นเดียวกัน **
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การเคลือ่ นย้ ายข้ อมูล
บางครั้งเราอาจป้ อนข้อมูลลงผิดเซลล์ เราจาเป็ นที่จะต้องแก้ไขข้อมูลที่ป้อนผิด
เซลล์แต่เราไม่จาเป็ นที่จะต้องทาการแก้ไขข้อมูลโดยการล้างข้อมูลและพิมพ์ลงไปใหม่
เราสามารถทาการ แก้ไขข้อมูลได้โดยการเคลื่อนย้ายตาแหน่งข้อมูล
การเคลื่ อนย้ายข้อมูลในกระดาษทาการ หมายถึ ง การย้ายข้อมูลในเซลล์หรื อ
พิสัยหนึ่ งไปอยู่ในเซลล์หรื อพิสัยใหม่ การเคลื่อนย้ายต่างจากการคัดลอก กล่าวคือผล
จากการคัดลอกจะทาให้มีขอ้ มูลเพิ่มขึ้นจากเดิม ผลจากการเคลื่อนย้ายไม่ ทาให้ขอ้ มูล
เพิม่ ขึ้น เพียงแต่เป็ นการย้ายข้อมูลที่อยูอ่ อกจากบริ เวณเดิมไปอยูบ่ ริ เวณใหม่
ข้อมูล ที่เ คลื่ อนย้ายมาจะเข้า ไปในเซลล์ห รื อพิ สัย ใหม่ โดยการเข้า ไปแทนที่
ข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิมทาให้ขอ้ มูลที่มีอยู่เดิมหายไป และไม่สามารถเรี ยกคืนมาได้อีก ดังนั้น
การกาหนดเซลล์หรื อพิสัยสาหรับรับข้อมูลที่เคลื่อนย้ายจะต้องแน่ ใจว่าเซลล์ที่เราจะย้าย
ไปไม่มีขอ้ มูลที่ยงั ต้องการใช้อยู่
ย้ายสิ่ งที่เลือกไว้จากชีทและวางไว้บนคลิบบอร์ ด สิ่ งที่เลือกไว้น้ นั สามารถที่จะ
เป็ นเซลล์ , ช่องของเซลล์, ตัวอักษรจะถูกลบออกและไปแทนที่ในคลิบบอร์ ด เนื้ อหาที่
ตัดมาสามารถนาไปวางลงในตาแหน่งใหม่ได้
วิธีที่ 1 การย้ายข้อมูลโดยการลากเมาส์

 ทาการเลือกเซลล์หรื อกลุ่ม
เซลล์ทตี่ อ้ งการย้าย

 เลื่อนตัวชี้เมาส์ให้ตรงกับส่ วนของกรอบ
ที่ล ้อ มรอบเซลล์ ซึ่ งตัวชี้ เมาส์จะเปลี่ ยนเป็ น
รู ปลูกศร
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คลิกเมาส์คา้ งไว้ จากนั้นทาการเลื่อน
เมาส์ไปยังตาแหน่งใหม่ที่ตอ้ งการ

 เมื่อถึงตาแหน่งที่ตอ้ งการแล้วทาการ
ปล่อยเมาส์

 เมื่อทาการปล่ อยเมาส์ โปรแกรม Microsoft Excel

จะทาการย้ายข้อมูลให้ดงั

รู ปภาพ

ในกรณี ที่ยา้ ยไปแทรกยังส่ วนที่มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว ให้กดปุ่ ม Shift ค้างไว้ในขณะที่ลาก
วิธีที่ 2 การย้ ายข้ อมูลโดยการใช้ คาสั่ งจากแถบเมนู
 คลิกที่คาสัง่ ตัด
จะสังเกตเห็นว่าส่วน
ของเซลล์ที่เลือกจะมี
ลักษณะเป็ นจุดประ
ล้อมรอบข้อความที่
เลือก
 คลิกแถบ Ribbon หน้าแรก
 เลือกเซลล์หรื อกลุ่มเซลล์ที่ตอ้ งการย้าย
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 เลื่อนเมาส์ ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการวาง
คลิกที่คาสัง่ วาง

 ข้อความจะปรากฏบนตาแหน่งใหม่ที่
เลือก

เมื่อสิ้ นสุ ดคาสั่งโปรแกรม Microsoft Excel จะทาการย้ายข้อมูลไปยังเซลล์ที่เรา
ต้องการ

การคัดลอกข้ อมูล
หากต้องการป้ อนข้อมูลเดียวกันลงในเซลล์หลายเซลล์ภายในสมุดงาน แทนที่จะต้อง
ป้ อนข้อมูลลงไปใหม่หรื อป้ อนข้อมูลเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง ผูเ้ รี ยนสามารถทาการคัดลอกได้
ซึ่ งจะเป็ นการง่ายกว่า
เมื่ อ ต้อ งการนาข้อมู ล ที่ มี อ ยู่แ ล้ว ในกระดาษท าการไม่ ว่ า จะเป็ นข้อ มู ล แบบ
ข้อความ หรื อตัวเลขไปใช้ในบริ เวณอื่นของกระดาษทาการเดียวกันนั้น กระดาษทาการ
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มีคาสั่งอานวยความสะดวกสาหรับการคัดลอกสิ่ งที่มีอยู่แล้วไปใช้โดยไม่จาเป็ นต้องใส่
เข้าไปใหม่
ในการคัดลอกข้อมูลนั้นสิ่ งที่คดั ลอกมาจะเข้าไปในเซลล์หรื อพิสัยใหม่โดยการ
เข้า ไปแทนที่ สิ่ งที่ มี อยู่เ ดิ ม ทาให้สิ่ งที่ มี อยู่เ ดิ ม หายไปและไม่ ส ามารถเรี ย กคื นได้อี ก
ดังนั้นการกาหนดเซลล์หรื อพิสัยสาหรับสิ่ งที่คดั ลอกจะต้องไม่ให้ซ้ ากับเซลล์หรื อพิสัยที่
มีขอ้ มูลที่ผเู ้ รี ยนยังต้องการอยู่
วิธีที่ 1 การคัดลอกโดยใช้ แถบ Ribbon

 คลิกปุ่ มคาสัง่ คัดลอก
โดยเลือกคาสัง่ ย่อย คัดลอก

 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ตอ้ งการ
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 คลิกที่คาสัง่ วาง

 คลิกเซลล์ที่ตอ้ งการนาข้อมูลไปวาง

จะปรากฏข้อมูลที่ทาการคัดลอกในตาแหน่งใหม่ที่ผเู ้ รี ยนเลือก
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 Tip
สาหรับการ คัดลอก โดยใช้ปมค
ุ่ าสัง่ นี้ผใู ้ ช้งานในเวอร์ชนั่ 2013 สามารถเลือกได้วา่ สิ่งที่
จะคัดลอกไม่วา่ จะเป็ นข้อความ หรื อ รู ปภาพ นั้นจะให้เป็ นชนิดใด เช่น ข้อความ , หรื อ
เป็ นรู ปภาพ ดังรู ป

วิธีที่ 2 การคัดลอกโดยการใช้ แป้ นคีย์บอร์ ด (ปุ่ ม Ctrl)

 เลือกกลุ่มเซลล์
ที่ตอ้ งการคัดลอก

 กดปุ่ ม Ctrl + C ที่แป้ นคียบ์ อร์ด เพือ่ คัดลอก และกดปุ่ ม Ctrl + V เพือ่ วางในเซลล์ที่ตอ้ งการ

 เมื่อวางข้อมูลในเซลล์ที่ตอ้ งการจะได้ขอ้ มูลที่ทาการวาง
ดังรู ป
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การกาหนดเส้ นแบ่ งหน้ า
สาหรับการใช้งานในโปรแกรม Excel นั้นจะเปรี ยบเสมือนกระดาษแผ่นใหญ่ ๆ
ที่ให้เราใส่ ขอ้ มูลตามต้องการ แต่ถา้ หากเราต้องการแบ่งกระดาษทาการออกเป็ นหน้า
หรื อ ส่ วน ๆ สามารถกาหนดเส้นแบ่งหน้าได้ตามต้องการ ตามขั้นตอนดังนี้
 คลิกแท็บ มุมมอง จะปรากฏปุ่ มคาสัง่ ต่าง ๆ ของแท็บมุมมอง
 คลิกปุ่ มคาสัง่
แสดงตัวอย่ างตัวแบ่ งหน้ า

โดยโปรแกรม Excel จะมีเส้นสี น้ าเงินจุดไข่ปลาขึ้นมาให้โดยเส้นสี น้ าเงินนี้ จะ
เ ป็ น เ ส้ น ที่ ใ ช้ ส า ห รั บ แ บ่ ง
หน้ า กระดาษออกเป็ นส่ วน ๆ
โดยโปรแกรมจะมีหมายเลขหน้า
บอกด้วยว่าขณะนี้ มีการแบ่งหน้า
ไ ว้ เ ท่ า ไ ร ห า ก ต้ อ ง ก า ร
เปลี่ ย นแปลงขนาดของการแบ่ ง
หน้านี้ให้ทาการคลิกเมาส์ ที่เส้นสี
น้ า เงิ น แล้ว ลากไปยัง ต าแหน่ ง
ใหม่ที่ตอ้ งการ
 ลากเส้นสีน้ าเงินเพือ่ กาหนดขอบเขตของเส้นแบ่งหน้าตามต้องการ
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 การยกเลิกการแสดงเส้ นแบ่ งหน้ าและกลับสู่ มุมมองปกติ

คลิกที่ปุ่มคาสั่ง ปกติ ในแท็ป มุมมอง โปรแกรมจะทาการยกเลิกการแสดงเส้น
แบ่งหน้าและกลับสู่ มุมมองปกติ ดังรู ป
คลิกปุ่ มคาสัง่ ปกติ บนแท็ป มุมมอง

จะยกเลิกเส้นแบ่งหน้าและกลับสู่ มุมมองปกติ

เรื่อง สู ตรคานวณ
Formula & Function
ความสามารถที่โดดเด่นของ Excel คือ การนาข้อมูลที่เก็บอยูใ่ นเวิร์กชีตมาวิเคราะห์และ
ประมวลผล เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์จากการใช้สูตรคานวณ โดนการนาค่าคงที่ ตัวเลข คัวแปร หรื อการ
อ้างอิงตาแหน่งเซลล์บนเวิร์กชีตที่เก็บค่าต่างๆ แล้วใช้ตวั ดาเนิ นการหรื อเครื่ องหมายคานวณ เช่น
บวก, ลบ, คู ณ หรื อหาร และแสดงผลลัพธ์ในเซลล์ เราจึงมาดู วิธรการสร้างสู ตรคานวณพื้นฐาน
และการอ้างอิงตาแหน่งเซลล์ที่ใช้ในสูตรคานวณในลักษณะต่างๆ
นอกจากการค านวณพื้นฐานแล้ว Excel ยังมี Function (ฟั ง ก์ชัน) สาเร็ จรู ปเพื่อ นามา
คานวณค่าอัตโนมัติสาเร็จรู ปที่ได้เขียนเอาไว้เรี ยบร้อยแล้ว เพียงแต่ใส่ ชื่อ Function แล้วระบุค่าที่จา
นะไปคานวณตามรู ปแบบของฟังก์ชนั ก็คานวณสูตรยากๆที่ซับซ้อนได้แบบรวดเร็ ว และโปรแกรม
ได้เตรี ยมฟังก์ชนั ให้หลายร้อยฟั งก์ชนั แยกเป็ นประเภทต่างๆ เช่น ฟั งก์ชนั การเงิน, ฟั งก์ชนั สถิติ
เป็ นต้น

สู ตรคานวณและตัวดาเนินการ
การคานวณพื้นฐานใน Excel ทาได้ง่ายๆเหมือนเราใช้เครื่ องคิดเลขทัว่ ไปในชีวิตประจาวัน
เช่น + (บวก), - (ลบ), * (คูณ), / (หาร) และ ^ (ยกกาลัง) จะต่างกันที่สูตรคานวณ (Formula) ใน
Excel นั้นจะต้องใส่ เครื่ องหมาย = (เท่ากับ) นาหน้าสู ตรก่อน แล้วตามด้วยตาแหน่ งเซลล์ หรื อตัว
เลขที่เป็ นเหมือนตัวแปรที่จะนาค่าไปคานวณ เช่น =A2+50 คือ การนาค่าที่เก็บในเซลล์ A5 ไป
บวกกับค่า 50 เป็ นต้น

ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)
หรื อเรี ยกง่ายๆว่า “เครื่ องหมายคานวณ” เช่น บวก, ลบ, คูณ, หาร และยกกาลัง ซึ่ งตัวแปรที่
ใช้กบั ตัวดาเนินการนี้จะต้องเป็ นข้อมูลตัวเลขเท่านั้น และผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็ นตัวเลขเช่นเดียวกัน
เครื่องหมายคานวณ

ตัวอย่ างการใช้ งาน

+

บวก

=A2+A3 นาค่าในเซลล์ A2 ไปบวกกับค่าในเซลล์ A3
หรื อ =A2+50 นาค่า A2 ไปบวกกับค่า 50

-

ลบ

=B2-C2 นาค่าในเซลล์ B2 ไปลบกับค่าในเซลล์ C2 หรื อ =B2-10 นา
ค่า B2 ไปลบ 10

*

คูณ

=A2*A3 นาค่าในเซลล์ A2 ไปคูณกับค่าในเซลล์ A3 หรื อ =A2*5
หรื อ =5*5

/

หาร

=B2/C2 นาค่าในเซลล์ B2 ไปหารกับค่าในเซลล์ C2 หรื อ B2*3 หรื อ
=100/4

%

เปอร์เซ็นต์

^

ยกกาลัง

=15% ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0.1.5
=A2^3 ถ้าค่าในเซลล์ A2 คือ 5 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 125

ตัวดาเนินการอ้างอิง (Reference Operator)
ใช้ในการอ้างอิงตาแหน่ งเซลล์บนเวิร์กชีต โดยใช้เครื่ องหมาย , (comma), : (colon) หรื อ
เว้นวรรค (space) ในการอ้างอิงถึงกลุ่มเซลล์บนเวิร์กชีต
การอ้ างอิงเซลล์

สู ตรตัวอย่ าง

การทางาน

: (colon)

=SUM(A2:A7)

นาค่าในเซลล์ A2,A3,A4,A5,A6,A7 มาบวกรวมกัน

, (comma) ข้ อมูล 2 ช่ วง

=SUM(B2:B5,C5:C10) นาค่าในเซลล์ B2 ถึง B5 มาบวกกัน และนาค่า C5 ถึง
C10 มาบวกรวม รวมทั้งหมด 10 เซลล์

เว้ นวรรค (space) ช่ องว่ าง =SUM(B2:B5 D2:D5) นาค่าในเซลล์ B2 ถึง B5 มาบวกรวมกับเป็ นชุดที่ 1
และนาค่า D2 ถึง D5 มาบวกรวมกันเป็ นชุดที่ 2

ตัวดาเนินการข้ อความ (Text Operation)
ใช้สาหรับเชื่อมข้อความ อาจจะเป็ นข้อความแบบค่าคงที่ หรื อข้อความที่เก็บอยูใ่ นเซลล์
มาแสดงร่ วมกันได้ หรื อจะใช้เชื่อมเนื้อหาหลายๆ เซลล์ให้แสดงที่เซลล์ใหม่ได้
ตัวดาเนินการ
&

สูตรตัวอย่าง
=A5 & B5
=”ยอดขาย” & A4

การทางาน
นาค่าในเซลล์ A5 และ B5 มาแสดงต่อกัน
นาค่าจาก A4 มาแสดงต่อกับคาว่า ยอดขาย
ซึ่งค่าในเซลล์ A4 อาจเป็ นได้ท้งั ข้อความและตัวเลข

ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator)
ใช้เปรี ยบเทียบข้อมูล เช่น = (เท่ากับ), > (มากกว่า) เป็ นต้น โดยแปรฟลในเชิงตรรกะคือ
TRUE (จริ ง) หรื อ FALSE (เท็จ) เช่น 15>20 คือ 15 มากกว่า 20 หรื อไม่ ซึ่ งก็คือไม่ใช่ก็เป็ น เท็จ
(FALSE) เป็ นต้น
เครื่ องหมายเปรี ยบเทียบ

ตัวอย่างการใช้งาน

< น้ อยกว่ า

A3 < B3 ถ้า A3 เก็บค่า 10 และ B3 เก็บค่า 12 ผลการเปรี ยบเทียบที่
ได้คือ TRUE (จริ ง) เพราะ 10 น้อยกว่า 12

<= น้ อยกว่ าหรือเท่ ากับ

A3<B3 ถ้า A3 เก็บค่า 10 และ B3 เก็บค่า 12 ผลการเปรี ยบเทียบที่ได้
คือ FALSE (เท็จ) เพราะ 10 น้อยกว่าแต่ก็ไม่เท่ากับ 12

> มากกว่ า

A2 > 20 ถ้า A2 เก็บค่า 50 ผลการเปรี ยบเทียบที่ได้คือ FALSE (เท็จ)

>= มากกว่ าหรือเท่ ากับ

B4 >=90 นาค่า B4 ไปเทียบกับค่า 90 ว่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 90 ถ้า
ใช่ก็คือจริ ง

= เท่ ากับ

B5=”Sale” เป็ นการเจาะจงค่าที่ใช้เปรี ยบเทียบ เช่น ในเซลล์ B5 มีค่า
คาว่า Sale หรื อไม่ ถ้ามีคือจริ งถ้าไม่มีคอื เท็จ

< > ไม่ เท่ ากับ

B5< >”Sale” หรื อ B5< >90 จะใช้ค่าที่ระบุมาเปรี ยบเทียบ ถ้าเป็ นค่า
จริ งจะยกเว้นค่าที่ระบุน้ ี

ระดับความสาคัญเครื่องหมายคานวณ (ลาดับการคานวณ)
สู ตรการคานวณใน Excel จะคานวณจากซ้ายไปขวาเสมอ แต่เครื่ อ งหมายคานวณทาง
คณิ ตศาสตร์ต่างๆ จะมีลาดับความสาคัญต่างกัน โดยจะประมวลผลจากตัวดาเนินการระดับสู งไปยัง
ระดับรองลงมา หรื อ ตามล าดับการค านวณภายในสู ต ร เช่ น A5+B5*C5-10 จะกระโดดข้า ม
เครื่ องหมาย + ไปทาที่เครื่ องหมาย * (คูณ) ก่อนตามลาดับความสาคัญแล้วจึงย้อนกลับไปคานวณยัง
เครื่ องหมายที่เหลือ และถ้าในสูตรคานวณเดียวกันมีตวั ดาเนินการที่มีระดับความสาคัญเท่าๆกัน เช่น
+ หรื อ – ก็จะคานวณจากซ้ายไปขวาจนครบตามปกติ
ตัวดาเนินการ

การทางาน

: (โคล่ อน)
ช่ องว่ าง
; (เซมิโคล่อน)
* และ /

ตัวดาเนินการอ้างอิง

+ และ -

การบวก (+) และลบ (-)

&

นาข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไปมาเชื่อมเป็ นข้อความเดียวกัน

การคูณ (*) และหาร (/)

=, <, >, <=, >=, < > เครื่ องหมายเปรี ยบเทียบค่าต่างๆ
- (ค่าลบ)

เครื่ องหมายลบที่แสดงค่าติดลบของตัวเข เช่น -1

%

เปอร์เซ็นต์ เช่น 20% โปรแกรมจะแปลงค่าเป็ น 0.3 ก่อนแล้วจึงคานวณ
ค่าอื่นๆ ตามเลขยกกาลัง เช่น 2^3 (หรื อเลขชี้กาลัง)

^

เลขยกกาลัง เช่น 2^3 (หรื อเลขชี้กาลัง)

สร้ างสู ตรคานวณพืน้ ฐาน

 คลิกในเซลล์ที่จะแสดงผล ใส่ เครื่ องหมาย = ตามด้วยชื่อเซลล์ที่จะนามาคานวณ เช่น =B3
สูตรคานวณบนแถบสูตร

ใส่เครื่ องหมาย = ตามด้วยชื่อเซลล์ที่จะนามาคานวณด้วย เช่น =B3-C3 แล้วกดปุ่ ม Enter

ผลลัพธ์การคานวณค่า คลิกลากที่จุดจับเดิมถ้าต้องการก๊อปปี้ สูตรลงไปยังเซลล์ดา้ นล่าง

แถบสู ตร (Formula Bar)
การใส่สูตรคานวณลงในเซลล์น้ นั จะทาได้โดยคลิกเซลล์ที่ตอ้ งการแสดงผลลัพธ์ก่อน แล้ว
พิมพ์สูตรลงไปในเซลล์โดยตรง หรื อจะพิมพ์ลงบนแถบสูตร (Formula Bar) ซึ่งจะมีการใช้งานแถบ
สูตร ดังนี้
ยกเลิกสูตร

แสดงชื่อฟังก์ชนั ที่ใช้งานย่อย







นาสูตรลงเซลล์

แทรกฟังก์ชนั

สูตรคานวณ

 Enter หรื อปุ่ มกด Enter นาสูตรลงไปในเซลล์
 Center ยกเลิกการสร้างสูตร
Insert Function แทรกฟังก์ชนั
Expand Formula Bar ขยายแถบสูตร
Collapse Formula ย่อแถบสูตร

แก้ ไขสู ตรคานวณ
สู ตรคานวรที่ล งบนเซลล์ไ ปแล้ว หากต้องการแก้ไ ข เช่ น เปลี่ ยนตาแหน่ งเซลล์ที่อา้ งอิ ง
หรื อแก้ไขเครื่ องหมายคานวณ เปลี่ยนชื่อฟังก์ชนั ก็จะทาได้ 2 แบบ ดังนี้
วิธีที่ 1

 คลิกบนแถบสูตร
 คลิกในเซลล์ที่มีสูตร

วิธีที่ 2

 ช่วงเซลล์ที่อา้ งอิงสูตร สามารถปรับ
ย่อ-ขยาย หรื อเปลี่ยนการอ้างอิงใหม่ได้

 ดับเบิลคลิกในเซลล์ที่มีสูตร

เลือกเซลล์ทจี่ ะนามาคานวณด้ วยเมาส์
การอ้างอิงตาแหน่งเซลล์ในสูตรคานวณของ Excel ที่ง่ายและแม่นยาที่สุด สามารถทาได้
โดยใช้เมาส์คลิกเลือกเพือ่ นาเอาตาแหน่งเซลล์มาใส่ได้เลย โดยไม่ตอ้ งพิมพ์ชื่อของตาแหน่งเซลล์
ลงไปเอง การเลือกนั้นจะคลิกเลือกเพียงเซลล์เดียว หรื อคลิกลากเลือกช่วงเซลล์แบบกลุ่มหลายๆ
เซลล์ก็ทาได้เช่นกัน

 คลิกในเซลล์ผลลัพธ์
แล้วใส่เครื่ องหมาย =

ตาแหน่งจะปรากฏในสูตร
 คลิกเลือกเซลล์ที่ตอ้ งการ

 ใส่ เครื่ องหมายคานวณ
เช่น * (หรื อเครื่ องหมาย
คานวณอื่นๆ ที่จะใช้)

สูตรคานวณอื่นๆบนแถบ Formula Bar

 คลิกเลือกเซลล์ที่จะนามาคานวณด้วย

 กดปุ่ ม Enter ก็จะ
ได้ ผลลัพธ์ หรื อคลิก
 บนแถบสูตร

การจัดลาดับการคานวณค่ าก่ อนหรือหลัง
การคานวณของ Excel จะคานวณสูตรที่ใช้จากซ้ายไปขวา ตาจะตรวจสอบความสาคัญ
หรื อลาดับก่อนว่าจะทาอะไรก่อนหรื อหลัง ฉะนั้นถ้าจัดลาดับไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่
ถูกต้องไปด้วย วิธีการจัดลาดับเราจะใช้เครื่ องหมายวงเล็บ ( ) มาช่วยจัดลาดับ เพือ่ บังคับว่าให้ทา
อะไรก่อนหรื อหลัง เช่น =(B2+50)/SUM(D2:D5) ให้นา B2 บวกกับ 50 ก่อนแล้วไปหาผลรวมจาก
ฟังก์ชนั SUM จากนั้นก็เอาผลลัพธ์ของค่าแรกไปหารกับผลรวมเป็ นต้น

สร้างสูตรในเซลล์ F3 =
D3+(E3*D3) แล้วก๊อปปี้ ไป
ยังเซลล์อื่นๆ

สร้ างสู ตรคานวณด้ วย Function
Function (ฟังก์ชนั ) คือ ชุดคาสัง่ ในการคานวณอัตโนมัติเป็ นฟังก์ชนั สาเร็ จรู ปที่ได้เขียน
เอาไว้เรี ยบร้อยแล้ว เพียงแต่ใส่ชื่อฟังก์ชนั แล้วระบุค่าที่จะนาไปคานวณตามรู ปแบบของฟังก์ชนั
หรื อเรี ยกว่า Argument (อาร์กิวเมนต์) เช่น การคานวณทางการตาแหน่งเซลล์ และคาสที่กาหนด
เพือ่ ให้ฟังก์ชนั นาไปคานวณแล้วแสดงผลออกมาได้ถูกต้อง เช่น การคานวณทางการเงินบางฟังก์ชนั
ต้องระบุเงินต้น, ดอกเบี้ยและระยะเวลา เป็ นต้น

คลิกในเซลล์แล้วใส่เครื่ องหมาย =
ตามด้วยชื่อฟังก์ชนั เช่น = sum

คลิกลากเลือกกลุ่มเซลล์ที่จะนามา
คานวณ แล้วกดปุ่ ม Enter

เมื่อใส่ตวั อักษรเริ่ มต้น ซึ่งจะเป็ นตัวอักษรของชื่อฟังก์ชนั เช่น =S ก็จะแสดงรายการของ
ฟังก์ชนั ที่ข้ นึ ต้นด้วยตัว S ขึ้นมาให้เลือกหากพิมพ์ตวั ต่อไปก็จะกรองเข้าไปถึงชื่อฟังก์ชนั ตามที่จะ
ใช้งาน เช่น =SUM ก็จะขึ้นรายการฟังก์ชนั ที่ข้ นึ ต้นด้วย SUM ทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก
หรื อคลิกแทนการกดปุ่ ม Enter

สูตรที่ได้ในแถบสูตร

เลือกฟังก์ ชันคานวณพืน้ ฐาน
การเลือกฟังก์ชนั เพือ่ ให้คานวณอัตโนมัติ ซึ่งเป็ นฟังก์ชนั พืน้ ฐานเลือกได้อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็ น
วิธีเดิมๆ ที่เคยใช้กนั มาทุกเวอร์ชนั คือ คลิกปุ่ ม AutoSum โดยจะมีฟังก์ชนั ให้เลือกใช้งานหลาย
ตัวเลือกได้ง่ายๆ ดังนี้
การคานวณอัตโนมัติน้ ีโปรแกรมจะตัดสินใจเลือกกลุ่มเซลล์มาคานวณจากตาแหน่งเซลล์
ผลลัพธ์ที่เลือก เช่น เลือกแสดงผลด้านล่างก็จะมองไปหาเซลล์ที่อยูเ่ หนือตาแหน่งผลลัพธ์ แต่ถา้
เลือกเซลล์แสดงผลทางขวาก็จะมองหาเซลล์ตวั เลขที่อยูด่ า้ นซ้ายมาคานวณ
เลือกช่วงเซลล์ที่จะแสดงผลลัพธ์

คลิกบนปุ่ ม AutoSum (จะได้
ฟังก์ชนั Sum) หรื อคลิกลูกศร เพือ่
เลือกฟังก์ชนั อื่นๆ

ผลลัพธ์การคานวณจะแสดงใน
เซลล์ที่เลือก

คลิกที่สูตรเพือ่ เลือกฟังก์ชนั อื่น

ฟังก์ชนั พื้นฐานจะเป็ นฟังก์ชนั ที่นิยมนามาใช้งานบ่อยๆ เช่น
- Sum (ผลรวม) หาผลรวมตัวเลข
- Average (ค่าเฉลี่ย) หาค่าเฉลี่ย
- Count Numbers (นับจานวนตัวเลข) นับจานวนเซลล์ที่เก็บค่าตัวเลขเอาไว้
- Min (ค่าที่น้อยที่สุด) หาค่าต่าสุดของตัวเลขที่เลือก
- Max (ค่ามากที่สุด) หาค่าสูงสุดของตัวเลขที่เลือก
- More Functions… เลือกฟังก์ชนั อื่นๆ

ดูผลการคานวณพืน้ ฐานโดยไม่ ต้องใส่ สูตร
หารคุณต้องการดูผลลัพธ์การคานวณแบบรวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งสร้างสูตร ก็เลือกตัวเลขแล้ว
ดูผลลัพธ์ที่แสดงผลแถบสถานะด้านล่างได้ ซึ่งจะมีการคานวณพื้นฐานเช่น Sum หาผลรวม,
Average หาค่าเฉลี่ย และ Count นับจานวนเซลล์ขอ้ มูลที่เลือก

เลือกช่วงเซลล์ที่จะคานวณ

ดูผลลัพธ์ได้ที่แถบสถานะ

เพิม่ ฟังก์ ชันการแสดงค่ าบนแถบสถานะ
คุณสามารถเพิม่ ฟังก์ชนั การคานวณค่าพื้นฐาน อื่นๆ ให้แสดงค่าที่แถบสถานะได้ เช่น
ฟังก์ชนั Minimun แสดงค่าต่าสุด และ Maximum แสดงค่าสูงสุด หือจะคลิกปิ ดฟังก์ชนั ที่ไม่ตอ้ งการ
แสดงค่าได้

คลิกขวาบนแถบสถานะ

เลือกฟังก์ชนั ที่จะแสดงค่า

เลือกฟังก์ ชันจากแท็บสู ตร FORMULAS
เลือกฟังก์ชนั กลุ่มต่างๆ ที่แยกออกเป็ นกลุ่มๆ

หรื อคลิกเลือกฟังก์ชนั กลุ่มอื่นๆ

ฟังก์ชนั ในแต่ละกลุ่ม
- Financial (การเงิน) ฟังก์ชนั ทางด้านการเงิน ใช้คานวณหาค่าทางการเงินต่างๆ เช่น มูลค่าเงินใน
อนาคต, อัตราดอกเบี้ย, ค่าเสื่อมราคา, จานวนเงินชาระต่องวด หรื อจานวนงวดสาหรับการลงทุน
เป็ นต้น
- Logical (ตรรกะ) ฟังก์ชนั ทางด้านตรรกศาสตร์ ใช้ในการคานวณแบบกาหนดเงื่อนไข เช่น การ
เปรี ยบเทียบค่าที่ให้ผลลัพธ์เป็ นจริ ง (TRUE) หรื อเท็จ (FALSE)
- Text (ข้ อความ) ใช้จดั การกับข้อมูลประเภทข้อความ เช่น นับจานวนตัวอักษร ค้นหาคา แทนที่
ข้อความแปลงข้อความ แปลงตัวอักษร พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ เป็ นต้น
- Date & Time (วันที่และเวลา) ฟังก์ชนั เกี่ยวกับวันที่และเวลา ใช้คานวณหาวันและเวลา แสดงวันที่
ปั จจุบนั แปลงวันที่เป็ นเลขลาดับ หรื อแปลงเลขลาดับเป็ นวัน เดือน สัปดาห์ หรื อปี เป็ นต้น
- Lookup & Reference (การค้นหาและการอ้ างอิง) ฟังก์ชนั ที่ใช้ในการค้นหาและอ้างอิง โดยใช่
ค้นหาข้อมูลในตารางเพือ่ ดึงค่าที่คน้ หาเจอมาใช้งาน

- Math & Trig (คณิตศาสตร์ และตรีโกณมิติ) ฟังก์ชนั ทางด้านคณิ ตศาสตร์และตรี โกณมิติใช้
คานวณหาค่าทางคณิ ตศาสตร์หรื อตรี โกณมิติ เช่น ค่าผลรวม ค่าสัมบูรณ์ ค่าปั ดเศษทศนิยม แปลง
มุมเรเดียนเป็ นมุมองศาหาค่ารากที่สองของตัวเลข เป็ นต้น
- Statistical (ทางสถิติ) ฟังก์ชนั การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ใช้คานวณหาค่าสถิติต่างๆ เช่น
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ต่าสุด ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต นับจานวนค่า นับจานวนตัวเลข นับเซลล์วา่ ง หา
ค่าลอการิ ทึมหรื อหาค่ารากที่สองของตัวเลข เป็ นต้น
- Database (ข้ อมูล) ฟังก์ชนั เกี่ยวกับฐานข้อมูลใช้จดั การข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในตาราง เช่น ค้นหา
คานวณค่าในตาราง เช่น หาผลรวม, หาค่าสูงสุด-ต่าสุด, นับจานวน, หาค่าเฉลี่ยในกลุ่มฐานข้อมูล
เป็ นต้น
- Information (ข้ อมูล) ฟังก์ชนั ทางด้านสารสนเทศที่ใช้ตรวจสอบลักษณะหรื อสถานะของข้อมูลที่
อยูใ่ นเซลล์ เช่น ตรวจสอบว่ามีขอ้ มูลในเซลล์น้ นั หรื อไม่ ข้อมูลในเซลล์เป็ นตัวเลขหรื อข้อความ
เป็ นต้น
- More Functions (ฟังก์ ชันเพิ่มเติม) เลือกฟังก์ชนั กลุ่มอื่นๆเพิม่ เติม

ใส่ สูตรคานวณอัตโนมัติจาก Quick Analysis
ฟังก์ชนั ใหม่ของ Excel 2013 เมื่อคุณคลิกลากคลุมเซลล์ขอ้ มูลที่เป็ นตัวเลข สามารถคลิกปุ่ ม
Quick Analysis ในหัวข้อ TOTALS เพือ่ เลือกการคานวณค่าด้วยฟังก์ชนั พื้นฐานต่างๆได้ เช่น
Sum, Average, Count ได้แบบรวดเร็ว

เลือกเซลล์ตวั เลขที่จะคานวณค่า
คลิกปุ่ ม

แล้วเลื่อนไปที่แท็บ TOTALS

รายการฟังก์ชนั (แถบสีฟ้าจะคานวณค่า
แถวด้านบนแล้วแสดงผลแถวล่างสุด)

จะคานวณค่าด้านบนแล้วแสดง
ผลลัพธ์ในเซลล์ดา้ นล่างถัดไปทันที

หรื อคลิกเลื่อนไปเลือก
ฟังก์ชนั คานวณแนวตั้ง
 คลิกเลือกฟังก์ชนั Sum

ถ้าเลือกฟังก์ชนั คานวณแนวตั้ง
(ดูแถบสีสม้ ) จะคานวณค่าทางซ้าย
และแสดงผลคอลัมน์ขวาสุด
คลิกเลื่อนไปเลือกฟังก์ชนั

เช่น เลือกฟังก์ชนั Sum

การก็อปปี้ สู ตรคานวณ
คุณสมบัติเด่นทางด้านการคานวณของ Excel คือ จากการที่เราอ้างอิงตาแหน่งเซลล์ที่เก็บค่า
ตัวเลขมาใช้ในสูตรหากว่าสูตรคานวณลักษณะนี้ตอ้ งนาไปใช้กบั เซลล์อื่นๆ ที่คานวณแบบเดียวกัน
เราจะสร้างแค่สูตรแรกที่เหลือใช้วิธีก็อปปี้ สูตรแทนตาแหน่งเซลล์ที่อา้ งถึงก็จะเปลี่ยนตามทิศ
ทางการก็อปปี้ สูตรไปวาง ผลการคานวณก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ

ก็อปปี้ สู ตรคานวณแบบต่ อเนื่อง
การก็อปปี้ สูตรแบบต่อเนื่องจะทาได้ง่าย ด้วยการใส่สูตรแรกเสร็ จแล้ว ให้คลิกเลือกเซลล์ที่
มีสูตร แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่เครื่ องหมาย + ที่เป็ นจุดจับเติมในมุมล่างขวาของเซลล์ แล้วคลิกลากไป
ตามทิศทางที่จะก็อปปี้ สูตรไป เช่น คลิกลากลงจะหมายถึงก็อปปี้ สูตรไปใช้เซลล์ดา้ นล่าง เป็ นต้น

 คลิกเซลล์ที่มีสูตรแล้วเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวา

 คลิกลากเครื่ องหมาย + จนถึงเซลล์ที่จะใช้สูตร

ก็อปปี้ สู ตรด้ วยคาสั่ ง Copy & Paste
การก็อปปี้ สูตรแบบนี้จะทาได้เหมือนการก็อปปี้ ข้อมูลทัว่ ไป แต่สูตรจะเปลี่ยนไปตาม
ตาแหน่งเซลล์ที่วางโดยอัตโนมัติ
 คลิกปุ่ ม Copy

 คลิกปุ่ ม Paste

 คลิกในเซลล์ทมี่ ีสูตร

 คลิกปุ่ ม Paste

ก๊อปปี้ สู ตรข้ ามเวิร์กชีต
นอกจากการก๊อปปี้ สูตรไปวางในพื้นที่ติดกันในเวิร์กชีตเดียวกันแล้ว คุณยังสามารถก๊อปปี้
สูตรจากเวิร์กบุค๊ หนึ่งไปวางอีกเวิร์กบุค๊ หนึ่งได้ โดยวิธีการก๊อปปี้ ด้วยคาสัง่ Copy (คัดลอก) และวาง
สูตรในตาแหน่งปลายทางด้วยคาสัง่ Paste (วาง) ได้ดงั นี้
 คลิกปุ่ ม Copy

 เลือกช่วงเซลล์ที่มีสูตร

 คลิกปุ่ ม Paste วางสูตร

 คลิกเลือกเซลล์ปลายทางที่จะวางสูตรที่ก๊อปปี้ มา

การป้อนสู ตรโดยใช้ ฟังก์ชัน
ฟังก์ ชัน จะหมายถึง สู ตรพิเศษที่ได้เขียนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผใู ้ ช้นาไปใช้ได้โดยสะดวก
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ฟังก์ชนั ได้โดยการใส่ ฟังก์ชนั เหล่านั้นไปในสู ตรบนแผ่นงานของผูเ้ รี ยน ลาดับ
ตัวอักษรที่ใช้ในฟั งก์ชนั เรี ยกว่า รู ปแบบ ฟั งก์ชันทั้งหมดมี รูปแบบพื้นฐานเดี ยวกัน ถ้าผูเ้ รี ยน
ไม่ได้ทาตามรู ปแบบนี้ โปรแกรม Microsoft Excel จะแสดงข้อความกาหนดข้อผิดพลาดในสู ตร
ถ้าเป็ นฟังก์ชนั นั้น เหมือนกับสูตรอื่นๆ
ในโปรแกรม Microsoft Excel จะมีฟังก์ชนั ให้ผเู ้ รี ยนเลือกมากมาย ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถเลือก
ได้จากเครื่ องมือ
บนแถบเครื่ องมือ

 คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องมือ

จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ของการเลือกฟังก์ชนั ดังรู ป

ประเภทของฟังก์ ชัน
-

ที่ใช้ ไปล่ าสุ ด
ทั้งหมด
การเงิน
วันและเวลา
คณิตศาสตร์ และตรีโกณมิติ
ทางสถิติ
การค้นหาและการอ้ างอิง
ฐานข้ อมูล
ข้ อความ
ตรรกศาสตร์
ข้ อมูล

ชื่อฟังก์ชนั ที่ถูกใช้งานบ่อย ๆ ใน Excel
ให้ค่าสมบูรณ์ของตัวเลข

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

ABS
ABS (number)
=Abs(A1)

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

AVERAGE
ให้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรของมัน
AVERAGE(number1.number2,…..)
=AVERAGE(A1:A5)

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

COUNT
COUNT(valuel,value2,…)
=COUNT(A1:A5)

นั บ จ า น ว น ตั ว เ ล ข ที่ มี อ ยู่ ใ น
รายการตัวแปร

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

MAX
MAX(number1,number2,…..)
=MAX(A1:A5)

ให้ค่าสูงสุดในรายการของตัวแปร

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

MIN
MIN(number1,number2,…..)
=MIN(A1:A5)

ให้ค่าต่าสุดในรายการของตัวแปร

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

MOD
MOD(number1,divisor2,…..)
=MOD(A1:A5)

ให้ค่าเศษของการหาร

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

ROUND
ROUND(number,num digits)
=ROUND(A1,2)

ปั ด เศษจ านวนให้ เ ป็ นต าแหน่ ง
ทศนิยมที่ระบุ

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ

ROUNDDOWN
ROUNDDOWN(number,num_
digits)
=ROUNDDOWN(A1,2)

ปั ดเศษจานวนลง

ปั ดเศษจานวนขึ้น

ตัวอย่าง

ROUNDUP
ROUNDUP
(number,num_digits)
=ROUNDUP(A1,2)

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

SUM
SUM(number1,number2,…..)
=SUM(A1:A5)

ให้ค่าผลรวมของตัวแปร

ตัวอย่าง
ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ

 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับฟังก์ชัน
 ฟังก์ชนั จะเริ่ มต้นด้วยเครื่ องหมายเท่ากับเสมอ (=)
 ข้อมูลที่เอ็กเซลใช้ในการคานวณในฟังก์ชนั นั้นจะอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ ( )
=SUM(A1,A2,A3)
=AVERAGE(C1,C2,C3)
=MAX(B7,C7,D7,E7)
=COUNT(D12,D13,D14)
การกาหนดกลุ่มเซลล์ในการคานวณให้ใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,) ระหว่างเซลล์อา้ งอิง
ในฟังก์ชนั ตัวอย่างเช่น =SUM(A1,A2,A3) จะเท่ากับ =A1+A2+A3
=SUM(A1:A3)
=AVERAGE(C1:C3)
=MAX(B7:E7)
=COUNT(D12:D14)

การกาหนดกลุ่มเซลล์ในการคานวณให้ใช้เครื่ องหมายจุดคู่ (:) ระหว่างเซลล์อา้ งอิงต้นและ
ปลายฟั งก์ชัน แล้วเอ็ก เซลจะคานวณโดยใช้เซลล์อ ้างอิ งทุกเซลล์ระหว่างเซลล์อ ้างอิ งทุกเซลล์
อ้างอิงปลาย ตัวอย่างเช่น =SUM(A1:A3) จะเท่ากับ =A1+A2+A3

 การคานวณทัว่ ไป
AVERAGE
สู ตรนี้ใช้ หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข
ตัวอย่างเซลล์น้ ีประกอบไปด้วย
ฟังก์ชนั
=AVERAGE(A1:A4)
=25

MAX
สู ตรนี้ใช้ หาตัวเลขที่มีค่ามากทีส่ ุ ดตัวอย่าง
เซลล์น้ ีประกอบไปด้วยฟังก์ชนั
=MAX(A1:A4)
=40

SUM
สู ตรนี้ใช้ หาผลรวมของตัวเลขตัวอย่าง
เซลล์น้ ีประกอบไปด้วยฟังก์ชนั
=SUM(A1:A4)
=A1+A2+A3+A4
=10+20+30+40
=100

COUNT
สู ตรนี้ใช้ กับการนับจานวนเซลล์ ตวั อย่าง
เซลล์น้ ีประกอบไปด้วยฟังก์ชนั
=COUNT(A1:A4)
=4

MIN
สู ตรนี้ใช้ หาค่าตัวเลขที่น้อยทีส่ ุ ด
ตัวอย่างเซลล์น้ ีประกอบไปด้วยฟังก์ชนั
=MIN(A1:A4)
=10

การใส่ ฟังก์ชัน
การใส่ฟังก์ชนั ในการคานวณนั้นสะดวกและรวดเร็วกว่าการนั่งป้ อนสู ตรเอง อีกทั้งฟั งก์ชนั ก็
ใช้ง่ายมาก เพราะจะมีคาแนะนาพร้อมกับขั้นตอนที่อานวยความสะดวกในการใส่ ขอ้ มูลในสู ตร

 คลิกเซลล์ที่ตอ้ งการใส่ฟังก์ชนั

 คลิกที่ปมุ่

บนแถบสูตร

เมื่อสิ้นสุดคาสัง่ โปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏไดอะล็อคบ็อกซ์ แสดงขึ้นมาดังรู ป

คลิกที่กลุ่มฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการ

หมายเหตุ : ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ทราบว่าฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการจัดอยูใ่ นกลุ่มใด
ให้ทาการเลือกที่ “ทั้งหมด” ซึ่งเป็ นกลุ่มรวมฟังก์ชนั ทั้งหมด

ฟังก์ชนั ของกลุ่มจะแสดงขึ้นมาบริ เวณนี้
 คลิกที่ฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการ

พืน้ ที่บริ เวณนี้จะอธิบายสรุ ปและวิธีใช้คร่ าว ๆ
ของฟังก์ชนั ที่เลือก
 ใส่ ฟังก์ชนั ในสมุดงานได้
โดยเลื่อนเมาส์คลิกที่ปมุ่ ตกลง

เมื่อสิ้ นสุ ดคาสั่งโปรแกรม Microsoft Excel จะแสดงไดอะล็อคบ็อกซ์ข้ ึนมาทันที ถ้า
ไดอะล็อคบ็อกซ์น้ ีบงั ข้อมูลที่ผเู ้ รี ยนต้องการดูอยู่ ก็สามารถทาการเลื่อนไดอะล็อคบ็อกซ์น้ ี ไป
วาง ยังตาแหน่งใหม่ได้

 เลื่อนไดอะล็อคบ็อกซ์ โดยคลิก
เมาส์แถบชื่อเรื่ อง (แถบสีน้ าเงิน)

 คลิ ก เมาส์ ค ้ า งไว้ แล้ ว เลื่ อ น
ไดอะล็ อ คบ็ อ กซ์ ไ ปวางยัง ต าแหน่ ง
ใหม่ ที่ ต ้อ งการ จากนั้ น ก็ ป ล่ อ ยปุ่ ม
เมาส์

 เมื่อผูเ้ รี ยนใส่ ฟังก์ชนั เข้าไปแล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องกาหนดตัวเลขหรื อเซลล์อา้ งอิงเพื่อใช้ในการ
คานวณของฟั งก์ชนั ด้วย

ช่องสาหรับใส่ตวั เลขที่จะใช้ในการคานวณในฟั งก์ชนั

 ใส่ ชื่อเซลล์ที่ตอ้ งการคานวณลง
ไป โดยเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ช่อง
Number1 เช่น E5:E9

ส่วนบริ เวณนี้เป็ นข้อความอธิบายตัวเลขที่ใส่ลงไป

 คลิกปุ่ ม ตกลง
ช่องนี้จะแสดงค่าในเซลล์ที่เราทาการเลือก

ผลการคานวณของฟังก์ชนั จะแสดงที่เซลล์ทนั ที

สาหรับสูตรในฟังก์ชนั จะแสดงขึ้นที่แถบ
สูตร

การใส่ สูตรแบบมีเงือ่ นไขโดยใช้ ฟังก์ชัน IF
ในบางครั้งที่ผลลัพธ์ของสู ตรไม่ไ ด้ตรงไปตรงมา แต่ข้ ึนอยูก่ ับเงื่อนไข ดังนั้นจึงต้องนา
ฟังก์ชนั IF เข้ามาช่วย ฟังก์ชนั IF ใช้สาหรับการกาหนดเงื่อนไขว่า ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขจะให้ทา
อย่างไร และถ้าไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขจะให้ทาอย่างไร
** ฟังก์ชนั IF มีโครงสร้างดังนี้
* IF (เงื่อนไข, ค่าที่จะเป็ นเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง , ถ้าเงื่อนไขไม่เป็ นจริ งจะทาส่วนนี้)
* เงื่อนไข คือ การตรวจสอบว่าสิ่งที่เรากาหนดให้เป็ นจริ ง (TRUE) หรื อไม่เป็ นจริ ง (FALSE)

ตัวอย่ าง การใช้ ฟังก์ชัน IF
อาจารย์ผูห้ นึ่ งมีคะแนนของนักเรี ยนจานวนมาก จึ งต้องการจะสร้างระบบที่ช่วยตัดเกรด
นักเรี ยน โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด A , ตั้งแต่ 70 คะแนน ถึง 79 คะแนน
ได้เกรด B, ตั้งแต่ 60 คะแนน ถึง 69 คะแนน ได้เกรด C, ตั้งแต่ 59 คะแนน ถึง 50 คะแนน ได้เกรด D
และถ้าได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน ถือว่าได้เกรด F
สาหรับการใช้ ฟังก์ ชั่นสาหรับการตัดเกรด คือ

=IF(H4>79,"A",IF(H4>69,"B",IF(H4>59,"C",IF(H4>49,"D","F"))))
** H4 คือ ช่ อ งเซลล์ที่จะคิดเป็ น
เกรด โดยปกติก ารคิ ดเกรดนี้ จะมาจากช่ อ ง
คะแนนรวมของนักเรี ยนแต่ละคน **
โดยให้ พิ ม พ์ฟั ง ก์ ชั่ น ทั้ งหมดนี้ ใน
เซลล์ที่ตอ้ งการให้แสดงเกรด จากนั้นกดปุ่ ม
Enter โปรแกรมก็จะแสดงเกรดที่กาหนดใน
ช่องเซลล์ที่ตอ้ งการ

Note : อย่ าใช้ ฟังก์ ชันซ้ อนกัน
ในตัวอย่าง คุ ณจะสังเกตเห็ นว่า เราสามารถซ้อ นการใช้ง านฟั ง ก์ชัน IF เข้าไปใน
ฟั งก์ชนั IF ได้ ซึ่ งในโปรแกรม Excel 201 เราสามารถซ้อนฟั งก์ชนั่ กันได้ไม่เกิน 64 ชั้น
หรื อ 64 ลาดับ
IF(F4<=1000,10%*F4, IF(F4<=5000,15%*F4,20%*F4))
ชันที
้ ่สอง

ชันที
้ ่หนึ่ง

ทุกฟังก์ชนั ในโปรแกรม Excel ล้วนแต่มีขอ้ จากัดนี้ ดังนั้นในการใช้ฟังก์ชนั จึงต้อง
ระวัง ไม่ ส ร้ า งซ้อ นกัน เกิ น กว่ า ที่ ก าหนด และควรระมัด ระวัง ในการใส่ ฟั ง ก์ ชั่น และ
เครื่ องหมายต่าง ๆ เพราะหากมีเครื่ องหมาย หรื อ มีความผิดพลาดโปรแกรมจะไม่สามารถ
คานวณได้และฟ้ อง Error ทันที

ข้ อผิดพลาดในการคานวณสู ตร
ในการคานวณหากมีขอ้ ผิดพลาดโปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ์ออกมาให้ผเู ้ รี ยนทราบโดยจะ
แสดง ณ ตาแหน่งเซลล์ที่ใช้ในการคานวณ ดังตัวอย่างของผิดพลาดที่พบบ่อย ๆ มีดงั นี้

#####
ความหมาย คอลัมน์น้ นั แคบเกินที่จะแสดงผลลัพธ์ได้ท้งั หมด
การแก้ ไข ปรับขนาดของความกว้างคอลัมน์ให้พอดีกบั ขนาดของข้อมูลใหม่

เซลล์น้ ีประกอบด้วยสูตร
=A1*A2

ทาการขยายเซลล์ให้กว้างขึ้นก็
จะสามารถมองเห็นตัวเลข
ทั้งหมด

#DIV/0!
ความหมาย ตัวหารที่ใช้ในสูตรมีค่าเป็ น 0 หรื อ การอ้างอิงเซลล์เปล่าเป็ นตัวหาร
การแก้ ไข ตรวจสอบค่าตัวหารที่ใช้ในสู ตรและแก้ไขให้ถูกต้อง

เซลล์น้ ีประกอบไปด้วยสูตร
=A1/A2

#NAME?
ความหมาย ในสูตรมีชื่อฟังก์ชนั หรื อเซลล์อา้ งอิงที่โปรแกรมไม่รู้จกั
การแก้ ไข ตรวจสอบว่าพิมพ์สูตรผิด หรื อ กาหนดสูตรอ้างอิงต่าง ๆ ผิดหรื อไม่

เซลล์น้ ีประกอบไปด้วยสูตร
=SUM (A1:A3)

จากตัวอย่ างนี้ มีขอ้ ผิดพลาดคือชื่อของฟังก์ชนั SUM พิมพ์ผดิ เป็ น SUMM หากเราแก้ไขก็จะ
สามารถใช้สูตรนี้ได้ตามปกติ

#VALUE!
ความหมาย ในสูตรมีการใส่ขอ้ มูลในเซลล์อา้ งอิงที่ไม่สามารถคานวณได้ เช่น ข้อความ เป็ นต้น
การแก้ ไข ตรวจสอบว่าพิมพ์สูตรผิด หรื อ กาหนดสูตรอ้างอิงต่าง ๆ ผิดหรื อไม่

เซลล์น้ ีประกอบไปด้วยสูตร
=A1+A2+A3

คานวณวนซ้า (Circular Reference)
ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา หากสูตรนั้นมีเซลล์อา้ งอิงซึ่งเป็ นเซลล์ของสูตรอยูด่ ว้ ย ทาให้ไม่
สามารถคานวณได้

เซลล์น้ ีประกอบด้วยสูตร =A1+A2+A3+A4+A6 ซึ่งเซลล์ A6 จะเป็ นเซลล์ที่ใส่สูตร
โปรแกรมจะไม่สามารถคานวณได้
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การจัดการข้ อมูล
การจัดการข้อมูล คื อ การที่ทาให้ขอ้ มูลอยูใ่ นรู ปที่กะทัดรัด มีความหมายและสะดวกต่อ
การใช้งาน การค้นหา สามารถนาเสนอในรู ปแบบที่ง่ายต่อการตัดสิ นใจ ซึ่ งประกอบด้วยวิธีต่างๆ
ดังนี้

การป้ อนสู ตรในการคานวณ
โปรแกรม Microsoft Excel สร้างขึ้นมาเพื่องานคานวณโดยเฉพาะ ผูเ้ รี ยนสามารถใส่
ข้อมูลดิบ (ตัวเลข) ลงในหน้ากระดาษทาการ แล้วบอกวิธีคานวณตัวเลขให้กบั Microsoft Excel
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ผเู ้ รี ยนต้องการ ผูเ้ รี ยนจะบอกวิธีการคานวณให้กบั Microsoft Excel โดยการ
เขี ยนเป็ นสู ตร ตัว อย่า งของสู ต รอย่า งง่ าย ๆ ก็ เช่ น การบวกกัน ระหว่างตัว เลข 2 จ านวน
ประโยชน์ของโปรแกรมประเภท สเปรตชีทอย่างโปรแกรม Microsoft Excel ก็คือ ผูเ้ รี ยนสามารถ
ทาการเขียนสูตรลงในเซลล์เพือ่ ให้เอ็กเซลทาการคานวณค่าจากเซลล์อื่น ๆ ให้ ตัวอย่างเช่น ผูเ้ รี ยน
สามารถทาการใส่สูตรลงในเซลล์เพือ่ ให้ Excel หาผลรวมของค่าต่างๆ ที่ผเู ้ รี ยนต้องการได้
ในการคานวณตัวเลขสามารถทาได้ทุกๆ ตาแหน่ งในกระดาษทาการโดยใส่ ค่านิ พจน์ทาง
คณิ ตศาสตร์ลงไป เมื่อกดปุ่ ม Enter ก็จะให้ผลทันที กระดาษทาการที่ใช้จะประกอบไปด้วย
คอลัมน์ A,B,C,….. และเป็ นแถว 1,2,3,….. ช่อง ๆ ที่ถูกแบ่งเรี ยกว่า เซลล์(Cell) เซลล์แต่ละ
เซลล์มีชื่อเรี ยกตามตาแหน่งการตัดกันระหว่างคอลัมน์และแถว เช่น เซลล์ที่อยูใ่ นตาแหน่ ง A แถว
1 จะเรี ยกว่าเซลล์ A1 ดังนั้นการคานวณสามารถใช้สูตรด้วยการอ้างชื่อเซลใดเซลหนึ่ งเพื่อมาใช้
ในการคานวณได้ หากผูเ้ รี ยนมีการเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลที่อยูใ่ นเซลล์ที่ถูกอ้างอิงโดยสู ตร เซลล์ที่
มีสูตรนั้นอยูก่ ็จะเปลี่ยนแปลงค่าโดยอัตโนมัติ

 สู ตร (Formula)
เกิดจากเครื่ องหมาย , ค่าตัวเลข , ตาแหน่ งเซลล์ที่เก็บข้อมูล , ฟั งก์ชนั ของ
โปรแกรม Microsoft Excel , หรื อชื่อกลุ่มข้อมูล นามาผสมกันเพือ่ ให้เกิดค่าใหม่
 โปรแกรม Microsoft Excel จะมองสูตรอยูใ่ นรู ปของสมการ เช่น


75=25+50
ผลลัพธ์

สูตร
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ดังนั้นสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel จึงขึ้นต้นด้วยเท่ากับ (=) เสมอ

 เครื่องหมายทีใ่ ช้ ในการคานวณในโปรแกรม Microsoft Excel
เครื่องหมาย

ตัวอย่ างสู ตร

เครื่องหมายในการคานวณ
+ บวก
- ลบ

=20+4*2

/ หาร

จะได้ผลลัพธ์ คือ 28

* คูณ
% เปอร์เซ็นต์
^ ยกกาลัง
เครื่องหมายในการเชื่อมข้ อความ
& เชื่อมข้ อความ

เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ
= เท่ากับ
> มากกว่า
< น้อยกว่า
> = มากกว่าหรื อเท่ากับ
< = น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
< > ไม่เท่ากับ

=”Microsoft ”&A1
ถ้ า A1 เก็บค่า ”Excel” จะได้ ค่า Microsoft Excel

=A10 < 5000
จะให้ค่าเป็ นจริ ง (Ture) เมื่ อค่าในเซลล์ A10
น้อยกว่า 5000 แต่ถ ้ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5000
จะให้ค่าเป็ นเท็จ (False)
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เครื่องหมาย

ตัวอย่ างสู ตร

เครื่องหมายในการอ้ างอิง
: (โคลอน) บอกช่วงข้อมูล

A1:A20
A:A
1:1
1:3
A:IV

เว้ นวรรค เอาเฉพาะข้ อมูลซ้า
(Intersection)

หมายถึง จากเซลล์ A1 ถึง A20
หมายถึง ทั้งคอลัมน์ A
หมายถึง ทั้งแถวที่ 1
หมายถึง ทั้งแถวที่ 1 และ 3
หมายถึง ทั้งกระดาษทาการ

ถ้า “Sales” หมายถึง ช่วง B2:D2
“Q4”
หมายถึง ช่วง C2:C5
“Q4 Sales” จะหมายถึง เซลล์ C2

, (คอมม่ า) เอาข้อมูลทั้งหมดของทั้ง
2 ช่วง (Union)

ลาดับขั้นการทางานของการคานวณ
ลาดับ

เครื่องหมาย

คาอ่ าน

1.

()

วงเล็บ

2

%

เปอร์ เซ็นต์

3

^

ยกกาลัง

4

* และ /

คูณ และ หาร

5

+ และ -

บวก และลบ
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ใน Excel มี การลาดับความสาคัญของเครื่ อ งหมาย โดยเครื่ อ งหมายที่มีลาดับแรกจะถู ก
คานวณก่ อน ถ้าต้องการบังคับให้โปรแกรม Microsoft Excel คานวณตามลาดับเครื่ องหมาย
คณิ ตศาสตร์ที่ผเู ้ รี ยนต้องการ ก็ให้ใส่เครื่ องหมายวงเล็บ ( ) ก่อน

 การป้ อนสู ตรโดยใช้ เซลล์อ้างอิง
ผูเ้ รี ย นควรใช้เ ซลล์ อ้า งอิ ง (ตัว อย่า งเช่ น =A1+A2) แทนการป้ อนตัว เลขไปตรงๆ
(ตัวอย่า งเช่ น =10+30 เพราะถ้า ผูเ้ รี ยนใช้เซลล์อ ้างอิ ง เมื่ อ มี การเปลี่ ย นตัวเลขในเซลล์อ ้า งอิ ง
โปรแกรม Microsoft Excel จะคานวณผลลัพธ์ให้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่เมื่อป้ อนตัวเลขไปตรงๆ
ผูเ้ รี ยนจะต้องมานัง่ แก้ไขสู ตรทุกครั้ง หรื อผูเ้ รี ยนจะเรี ยกว่าการใช้เซลล์อา้ งอิงเปรี ยบเสมือนกับ
การใช้ตวั แปรในการคานวณนัน่ เอง)
 ตัวอย่ างการหาผลรวมโดยใช้ สูตรโดยการอ้ างอิงเซลล์

ตัวแปรที่ใช้ ในการคานวณ
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เมื่อใส่ตวั แปรเรี ยบร้อยแล้วให้ทาการกดปุ่ ม Enter โปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏ
คาตอบทันที ดังรู ป

คาตอบที่ได้ จากการใช้ สตู รโดยอ้ างอิงเซลล์

 ตัวอย่ างสู ตรอื่นๆ
โดยจะเห็นว่าตัวเลขในเซลล์เดียวกัน แต่ใช้เซลล์อา้ งอิงในการคานวณและลาดับขั้นของ
เครื่ องหมายในการคานวณที่แตกต่างกันเท่านั้นก็จะทาให้การคานวณได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A1+A2+A3*A4
=10+20+30*40
=1230
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เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A1*A3+A2+A4
=10*30+20+40
=360

เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A3/A1+A2+A4
=30/10+20+40
=63

เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A1+(A2+A3)*A4
=10+(20+30)*40
=2010
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เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A1*(A3-A2)+A4
=10*(30-20)+40
=140

นอกจากนี ก้ ารใช้ เ ซลล์ อ้ า งอิ ง หากเราเปลี่ย นตัว เลขในการค านวณใหม่ แต่สูต รยัง
เหมือนเดิม ก็จะทาให้ คาตอบนี ้เปลีย่ นแปลงไปได้ โดยที่เราไม่ต้องทาการคานวณใหม่ ดังรูป

เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A1+A2+A3+A4

เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A1+A2+A3+A4
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การป้ อนสู ตรโดยใช้ ฟังก์ชัน
ฟังก์ ชัน จะหมายถึง สู ตรพิเศษที่ได้เขียนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผใู ้ ช้นาไปใช้ได้โดยสะดวก
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ฟังก์ชนั ได้โดยการใส่ ฟังก์ชนั เหล่านั้นไปในสู ตรบนแผ่นงานของผูเ้ รี ยน ลาดับ
ตัวอักษรที่ใช้ในฟั งก์ชนั เรี ยกว่า รู ปแบบ ฟั งก์ชันทั้งหมดมี รูปแบบพื้นฐานเดี ยวกัน ถ้าผูเ้ รี ยน
ไม่ได้ทาตามรู ปแบบนี้ โปรแกรม Microsoft Excel จะแสดงข้อความกาหนดข้อผิดพลาดในสู ตร
ถ้าเป็ นฟังก์ชนั นั้น เหมือนกับสูตรอื่นๆ
ในโปรแกรม Microsoft Excel จะมีฟังก์ชนั ให้ผเู ้ รี ยนเลือกมากมาย ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถเลือก
ได้จากเครื่ องมือ
บนแถบเครื่ องมือ

 คลิกที่ปมเครื
ุ่ ่ องมือ
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จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกซ์ของการเลือกฟังก์ชนั ดังรู ป

ประเภทของฟังก์ ชัน
-

ที่ใช้ ไปล่ าสุ ด
ทั้งหมด
การเงิน
วันและเวลา
คณิตศาสตร์ และตรีโกณมิติ
ทางสถิติ
การค้นหาและการอ้ างอิง
ฐานข้ อมูล
ข้ อความ
ตรรกศาสตร์
ข้ อมูล
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ชื่อฟังก์ชันทีถ่ ูกใช้ งานบ่ อย ๆ ใน Excel
ให้ค่าสมบูรณ์ของตัวเลข

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

ABS
ABS (number)
=Abs(A1)

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

AVERAGE
ให้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรของมัน
AVERAGE(number1.number2,…..)
=AVERAGE(A1:A5)

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

COUNT
COUNT(valuel,value2,…)
=COUNT(A1:A5)

นั บ จ า น ว น ตั ว เ ล ข ที่ มี อ ยู่ ใ น
รายการตัวแปร

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

MAX
MAX(number1,number2,…..)
=MAX(A1:A5)

ให้ค่าสูงสุดในรายการของตัวแปร

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

MIN
MIN(number1,number2,…..)
=MIN(A1:A5)

ให้ค่าต่าสุดในรายการของตัวแปร

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

MOD
MOD(number1,divisor2,…..)
=MOD(A1:A5)

ให้ค่าเศษของการหาร

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

ROUND
ROUND(number,num digits)
=ROUND(A1,2)

ปั ด เศษจ านวนให้ เ ป็ นต าแหน่ ง
ทศนิยมที่ระบุ
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ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ

ROUNDDOWN
ROUNDDOWN(number,num_
digits)
=ROUNDDOWN(A1,2)

ปั ดเศษจานวนลง

ปั ดเศษจานวนขึ้น

ตัวอย่าง

ROUNDUP
ROUNDUP
(number,num_digits)
=ROUNDUP(A1,2)

ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ
ตัวอย่าง

SUM
SUM(number1,number2,…..)
=SUM(A1:A5)

ให้ค่าผลรวมของตัวแปร

ตัวอย่าง
ชื่อฟังก์ชนั
รู ปแบบ

 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับฟังก์ชัน
 ฟังก์ชนั จะเริ่ มต้นด้วยเครื่ องหมายเท่ากับเสมอ (=)
 ข้อมูลที่เอ็กเซลใช้ในการคานวณในฟังก์ชนั นั้นจะอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ ( )
=SUM(A1,A2,A3)
=AVERAGE(C1,C2,C3)
=MAX(B7,C7,D7,E7)
=COUNT(D12,D13,D14)
การกาหนดกลุ่มเซลล์ในการคานวณให้ใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,) ระหว่างเซลล์อา้ งอิง
ในฟังก์ชนั ตัวอย่างเช่น =SUM(A1,A2,A3) จะเท่ากับ =A1+A2+A3
=SUM(A1:A3)
=AVERAGE(C1:C3)
=MAX(B7:E7)
=COUNT(D12:D14)
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การกาหนดกลุ่มเซลล์ในการคานวณให้ใช้เครื่ องหมายจุดคู่ (:) ระหว่างเซลล์อา้ งอิงต้นและ
ปลายฟั งก์ชัน แล้วเอ็กเซลจะคานวณโดยใช้เซลล์อ ้างอิ งทุกเซลล์ระหว่างเซลล์อ ้างอิ งทุกเซลล์
อ้างอิงปลาย ตัวอย่างเช่น =SUM(A1:A3) จะเท่ากับ =A1+A2+A3

 การคานวณทัว่ ไป
AVERAGE
สูตรนี้ใช้ หาค่ าเฉลี่ยของตัวเลข
ตัวอย่างเซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยฟั งก์ชนั
=AVERAGE(A1:A4)
=25

MAX
สูตรนี้ใช้ หาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด
ตัวอย่างเซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยฟั งก์ชนั
=MAX(A1:A4)
=40

SUM
สูตรนี้ใช้ หาผลรวมของตัวเลข
ตัวอย่างเซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยฟั งก์ชนั
=SUM(A1:A4)
=A1+A2+A3+A4
=10+20+30+40
=100
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COUNT
สูตรนี้ใช้ กับการนับจานวนเซลล์
ตัวอย่างเซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยฟั งก์ชนั
=COUNT(A1:A4)
=4

MIN
สูตรนี้ใช้ หาค่ าตัวเลขที่น้อยที่สุด
ตัวอย่างเซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยฟั งก์ชนั
=MIN(A1:A4)
=10
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 การใส่ ฟังก์ชัน
การใส่ฟังก์ชนั ในการคานวณนั้นสะดวกและรวดเร็วกว่าการนั่งป้ อนสู ตรเอง อีกทั้งฟั งก์ชนั ก็
ใช้ง่ายมาก เพราะจะมีคาแนะนาพร้อมกับขั้นตอนที่อานวยความสะดวกในการใส่ ขอ้ มูลในสู ตร

 คลิกเซลล์ที่ต้องการใส่ฟังก์ชนั
 คลิกที่ปมุ่
สูตร

บนแถบ

เมื่อสิ้นสุดคาสัง่ โปรแกรม Microsoft Excel จะปรากฏไดอะล็อคบ็อกซ์ แสดงขึ้นมาดังรู ป

 คลิกที่กลุม่ ฟั งก์ชนั ที่ต้องการ

หมายเหตุ : ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ทราบว่าฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการจัดอยูใ่ นกลุ่มใด
ให้ทาการเลือกที่ “ทั้งหมด” ซึ่งเป็ นกลุ่มรวมฟังก์ชนั ทั้งหมด

111

ฟั งก์ชนั ของกลุม่ จะแสดง
ขึ ้นมา
บริเวณนี ้
 คลิกที่ฟังก์ชนั ที่ต้องการ

พื ้นที่บริเวณนี ้จะอธิบายสรุปและวิธีใช้ คร่าว ๆ
ของฟั งก์ชนั ที่เลือก
 ใส่ฟังก์ชนั ในสมุดงานได้
โดยเลื่อนเมาส์คลิกที่ปมุ่ ตกลง

เมื่อสิ้ นสุ ดคาสั่งโปรแกรม Microsoft Excel จะแสดงไดอะล็อคบ็อกซ์ข้ ึนมาทันที ถ้า
ไดอะล็อคบ็อกซ์น้ ีบงั ข้อมูลที่ผเู ้ รี ยนต้องการดูอยู่ ก็สามารถทาการเลื่อนไดอะล็อคบ็อกซ์น้ ี ไปวาง
ยังตาแหน่งใหม่ได้

 เลื่อนไดอะล็อคบ็อกซ์
โดยคลิกเมาส์แถบชื่อเรื่ อง
(แถบสีน ้าเงิน)
 คลิก เมาส์ ค้า งไว้ แล้ วเลื่อ น
ไดอะล็อคบ็อกซ์ไปวางยังตาแหน่ง
ใหม่ที่ต้องการ จากนันก็
้ ปล่อยปุ่ ม
เมาส์
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 เมื่อผูเ้ รี ยนใส่ ฟังก์ชนั เข้าไปแล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องกาหนดตัวเลขหรื อเซลล์อา้ งอิงเพื่อใช้ในการ
คานวณของฟังก์ชนั ด้วย

ช่องสาหรับใส่ตวั เลขที่จะใช้ ในการคานวณในฟั งก์ชนั

 ใส่ชื่อเซลล์ที่ต้องการคานวณลงไป โดยเลื่อน
เมาส์ไปคลิกที่ช่อง Number1 เช่น E5:E9

ส่วนบริเวณนี ้เป็ นข้ อความอธิบายตัวเลขที่ใส่ลงไป

 คลิกปุ่ ม ตกลง
ช่องนี ้จะแสดงค่าในเซลล์ที่เราทาการเลือก
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ผลการคานวณของฟั งก์ชนั จะแสดงที่เซลล์ทนั ที

สาหรับสูตรในฟั งก์ชนั จะแสดงขึ ้นที่แถบสูตร

 การหาผลรวมอัตโนมัติ (Auto Sum)

 คลิกที่เซลล์ด้านล่างหรื อด้ านขวาของกลุ่ม
เซลล์ที่ต้องการหาผลรวม

 คลิกปุ่ ม
บนแท็ป
หน้ าแรก ของ Ribbon
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โปรแกรม Microsoft Excel จะแสดงเส้นประล้อมรอบกลุ่มเซลล์ที่จะหาผลรวม โดย
โปรแกรมจะวิเคราะห์วา่ ควรจะเป็ นกลุ่มเซลล์ใดให้อย่างอัตโนมัติ

เส้ นประล้ อมรอบกลุ่ม
เซลล์ที่จะหาผลรวม

ในกรณี ที่กลุ่มเซลล์ที่โปรแกรมวิเคราะห์มาไม่ถูกต้อง ผูเ้ รี ยนสามารถทาการเลือ กกลุ่ ม
เซลล์ใหม่ได้

กดปุ่ ม Enter เพื่อหาผลรวมของข้ อมูล
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การใช้ คุณสมบัติคานวณอัตโนมัติ
ถ้าเป็ นการคานวณพื้นฐานทัว่ ไป เราสามารถที่จะดู ผลลัพธ์ก่อนที่จะใส่ สูตรหรื อใช้ฟังก์ชัน
ก่อนได้เลย

 เลือกกลุม่ เซลล์ที่ต้องการคานวณ

 พืน้ ที่ แถบสถานะ (Status bar) จะแสดงค่า
ต่าง ๆ ที่เลือกเปิ ดการแสดงผลในส่วนของแถบสถานะ
ไว้ เช่น ค่าเฉลี่ย , จานวนนับ , ผลรวม เป็ นต้ น

สาหรับการดูค่าต่าง ๆ นั้นสามารถกาหนดได้จากแถบสถานะ หรื อ Status bar ได้ทนั ที โดย
การคลิกเมาส์ทางขวาบนแถบสถานะ ซึ่ งจะมีกรอบคาสั่งให้เลือ กหัวข้อ หรื อ คาสั่งที่ตอ้ งการให้
ปรากฏบนแถบสถานะนั้น โดยคาสัง่ ใดมีเครื่ องหมาย  อยูด่ า้ นหน้าคาสั่ง แสดงว่าเราได้เปิ ดใช้
คาสัง่ นี้
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 คลิกคาสัง่ ที่ต้องการ

คาสัง่ ที่เปิ ดใช้ จะแสดงค่าตามที่กาหนด
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การใส่ สูตรแบบมีเงือ่ นไขโดยใช้ ฟังก์ชัน IF
ในบางครั้งที่ผลลัพธ์ของสู ตรไม่ไ ด้ตรงไปตรงมา แต่ข้ ึนอยูก่ ับเงื่อนไข ดังนั้นจึงต้องนา
ฟังก์ชนั IF เข้ามาช่วย ฟังก์ชนั IF ใช้สาหรับการกาหนดเงื่อนไขว่า ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขจะให้ทา
อย่างไร และถ้าไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขจะให้ทาอย่างไร
** ฟังก์ชนั IF มีโครงสร้างดังนี้
* IF (เงื่อนไข, ค่าที่จะเป็ นเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง , ถ้าเงื่อนไขไม่เป็ นจริ งจะทาส่วนนี้)
* เงื่อนไข คือ การตรวจสอบว่าสิ่งที่เรากาหนดให้เป็ นจริ ง (TRUE) หรื อไม่เป็ นจริ ง (FALSE)

ตัวอย่ าง การใช้ ฟังก์ชัน IF
อาจารย์ผูห้ นึ่ งมีคะแนนของนักเรี ยนจานวนมาก จึงต้องการจะสร้างระบบที่ช่วยตัดเกรด
นักเรี ยน โดยมีกฎเกณฑ์ว่า ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด A , ตั้งแต่ 70 คะแนน ถึง 79 คะแนน
ได้เกรด B, ตั้งแต่ 60 คะแนน ถึง 69 คะแนน ได้เกรด C, ตั้งแต่ 59 คะแนน ถึง 50 คะแนน ได้เกรด D
และถ้าได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน ถือว่าได้เกรด F
สาหรับการใช้ ฟังก์ ชั่นสาหรับการตัดเกรด คือ

=IF(H4>79,"A",IF(H4>69,"B",IF(H4>59,"C",IF(H4>49,"D","F"))))
** H4 คือ ช่องเซลล์ที่จะคิดเป็ น
เกรด โดยปกติการคิดเกรดนี้ จะมาจากช่อง
คะแนนรวมของนักเรี ยนแต่ละคน **
โดยให้พิม พ์ฟั ง ก์ชั่น ทั้ง หมดนี้ ใน
เซลล์ที่ ตอ้ งการให้แสดงเกรด จากนั้นกด
ปุ่ ม Enter โปรแกรมก็จะแสดงเกรดที่
กาหนดในช่องเซลล์ที่ตอ้ งการ
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Note : อย่ าใช้ ฟังก์ ชันซ้ อนกันเกิน 64 ชั้น
ในตัวอย่าง คุ ณ จะสังเกตเห็ นว่า เราสามารถซ้อ นการใช้งานฟั งก์ชัน IF เข้าไปใน
ฟังก์ชนั IF ได้ ซึ่ งในโปรแกรม Excel 2007 เราสามารถซ้อนฟั งก์ชนั่ กันได้ไม่เกิน 64 ชั้น
หรื อ 64 ลาดับ
IF(F4<=1000,10%*F4, IF(F4<=5000,15%*F4,20%*F4))
ชันที
้ ่สอง

ชันที
้ ่หนึ่ง

ทุกฟังก์ชนั ในโปรแกรม Excel ล้วนแต่มีขอ้ จากัดนี้ ดังนั้นในการใช้ฟังก์ชนั จึงต้อง
ระวัง ไม่ ส ร้ า งซ้อ นกัน เกิ น กว่า ที่ ก าหนด และควรระมัด ระวัง ในการใส่ ฟั ง ก์ชั่น และ
เครื่ องหมายต่าง ๆ เพราะหากมีเครื่ องหมาย หรื อ มีความผิดพลาดโปรแกรมจะไม่สามารถ

ข้ อผิดพลาดในการคานวณสู ตร
ในการคานวณหากมีขอ้ ผิดพลาดโปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ์ออกมาให้ผเู ้ รี ยนทราบโดยจะ
แสดง ณ ตาแหน่งเซลล์ที่ใช้ในการคานวณ ดังตัวอย่างของผิดพลาดที่พบบ่อย ๆ มีดงั นี้

#####
ความหมาย คอลัมน์น้ นั แคบเกินที่จะแสดงผลลัพธ์ได้ท้งั หมด
การแก้ ไข ปรับขนาดของความกว้างคอลัมน์ให้พอดีกบั ขนาดของข้อมูลใหม่

เซลล์นี ้ประกอบด้ วยสูตร
=A1*A2

ทาการขยายเซลล์ให้ กว้ าง
ขึ ้นก็จะสามารถมองเห็น
ตัวเลขทังหมด
้

119

#DIV/0!
ความหมาย ตัวหารที่ใช้ในสูตรมีค่าเป็ น 0 หรื อ การอ้างอิงเซลล์เปล่าเป็ นตัวหาร
การแก้ ไข ตรวจสอบค่าตัวหารที่ใช้ในสู ตรและแก้ไขให้ถูกต้อง

เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A1/A2

#NAME?
ความหมาย ในสูตรมีชื่อฟังก์ชนั หรื อเซลล์อา้ งอิงที่โปรแกรมไม่รู้จกั
การแก้ ไข ตรวจสอบว่าพิมพ์สูตรผิด หรื อ กาหนดสูตรอ้างอิงต่าง ๆ ผิดหรื อไม่

เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=SUMM(A1:A3)

จากตัวอย่ างนี้ มีขอ้ ผิดพลาดคือชื่อของฟังก์ชนั SUM พิมพ์ผดิ เป็ น SUMM หากเราแก้ไขก็จะ
สามารถใช้สูตรนี้ได้ตามปกติ

120

#VALUE!
ความหมาย ในสูตรมีการใส่ขอ้ มูลในเซลล์อา้ งอิงที่ไม่สามารถคานวณได้ เช่น ข้อความ เป็ นต้น
การแก้ ไข ตรวจสอบว่าพิมพ์สูตรผิด หรื อ กาหนดสูตรอ้างอิงต่าง ๆ ผิดหรื อไม่

เซลล์นี ้ประกอบไปด้ วยสูตร
=A1+A2+A3

คานวณวนซ้า (Circular Reference)
ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา หากสูตรนั้นมีเซลล์อา้ งอิงซึ่งเป็ นเซลล์ของสูตรอยูด่ ว้ ย ทาให้ไม่
สามารถคานวณได้

เซลล์นี ้ประกอบด้ วยสูตร =A1+A2+A3+A4+A6 ซึ่งเซลล์ A6 จะเป็ นเซลล์ที่ใส่
สูตร โปรแกรมจะไม่สามารถคานวณได้
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การคัดลอกสู ตร
สู ต รที่ ใ ช้กัน หลายๆ ที่ ในสมุ ด งานเราสามารถท าการคัด ลอกสู ต รไปลงในเซลล์ที่เ รา
ต้องการคาตอบได้เลย โดยไม่ตอ้ งทาการพิมพ์ข้ นึ ใหม่

 การคัดลอกสู ตรโดยใช้ เซลล์อ้างอิงทีแ่ น่ นอน

 ใส่สตู รที่ต้องการคัดลอก

 คลิกขอบขวาล่างของเซลล์ (สังเกตว่ารูป
เมาส์เปลี่ยนจาก  เปลี่ยนเป็ น
)

 เลื่อนเมาส์คลิกเซลล์ที่มีสตู รที่ เราต้ องการคัดลอก

 คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วให้ ลากเมาส์ไปคลุมเซลล์ที่
จะคัดลอกสูตรไป จากนันก็
้ ปล่อยเมาส์
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จะปรากฏค่าหรื อผลลัพธ์ของการคานวณของสูตรที่คดั ลอกมา

การดูสตู รในเซลล์ที่คดั ลอกมา เพียง เลื่อนเมาส์
ไปคลิกที่เซลล์ที่คดั ลอกสูตรมา

สูตรในเซลล์จะแสดงที่แถบสูตร
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เรื่อง กราฟฟิ ก, รู ปภาพและ SmartArt
นอกจากข้อมูลพื้นฐานไม่วา่ จะเป็ นตัวเลข ข้อความ สูตรคานวณแล้วใน Excel คุณสามารถ
สร้างข้อมูลประเภทกราฟฟิ กมาเพิม่ เพือ่ ใช้อธิบายหรื อนาเสนอข้อมูลได้หลากหลาย และเพิ่มความ
เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น เช่น การสร้างไดอะแกรมจาก SmartArt มาอธิบายขั้นตอนการทางาน แทรก
รู ป ภาพมาประกอบเนื้ อ หาที่ น าเสนอ หรื อ น ารู ปภาพมาตกแต่ งเอกสารให้ส วยงามก่ อ นนาไป
เผยแพร่ หรื อ แจกจ่ายได้ใน Excel 2013 จะมี คาสั่งแทรกรู ปภาพให้เลื อ กทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์พร้อมคาสัง่ ปรับแต่งแบบมืออาชีพ
ในบทนี้จะแนะนาวิธีการแทรกรู ปภาพ, ตกแต่งรู ปภาพ, วาดภาพกราฟฟิ ก, สร้างข้อความ
WordArt, สร้าง SmartArt ในรู ปแบบต่างๆ เพือ่ ให้คุณนามาใช้งานร่ วมกับเนื้อหาอื่นๆ ใน Excel ได้
อย่างสวยงาม

ใส่ รูปภพลงในเวิร์กชีต
รู ปภาพที่แนะนามาแทรกลงในเอกสารของ Excel จะเลือกได้ 2 แบบคือ แทรกไฟล์รูปภาพ
ที่มี เ ก็ บ อยู่ภ ายในเครื่ อ ง และแทรกรู ป ภาพออนไลน์ ส าหรั บ การแทรกรู ป ภาพจากไดรว์ห รื อ
โฟลเดอร์ในเครื่ องฯ จะทาได้ดงั นี้
บนแท็บ INSERT คลิกปุ่ ม รู ปภาพ (Picture)

เปิ ดไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ คลิก
เลือกรู ปภาพ แล้วคลิกปุ่ ม Insert
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รู ปภาพที่ไ ด้บนเวิร์กชี ตจะวางอยู่ดา้ นบนสุ ด หากบนเซลล์มี ขอ้ มูล ก็จะบังเซลล์ ให้ปรับ
ขนาดและลากย้ายไปวางในตาแหน่งใหม่
ชุดเครื่ องมือ PICTURE TOOLS รวมคาสัง่ แต่งภาพ

คลิกลากหมุนภาพ

คลิกลากปรับขนาด
รู ปภาพที่ได้บนเวิร์กชีต

คลิกลากย้าย

คลิกลากที่จุดปรับย่อ-ขยาย
ภาพ

แทรกภาพออนไลน์ (Online Pictures)
Online Pictures คือ รู ปภาพที่เก็บอยูใ่ นเว็บไซต์ Office.com Clip Art ที่ไมโครซอฟต์ได้
เตรี ยมไว้ให้ผใู ้ ช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในเอกสารได้ฟรี โดยที่คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
เอาไว้ก่อนจึงจะใช้คุณสมบัติน้ ีได้ นอกจากนี้ยงั เลือกแทรกรู ปภาพจาก OneDrive และ Facebook ได้
ด้วยชื่อบัญชีของคุณได้อีกด้วย

คลิกปุ่ มรู ปภาพออนไลน์
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กรอกคียเ์ วิร์ดภาพที่จะค้นหา เช่น ค้นหาคาว่า Phone แล้วคลิกปุ่ มค้นหา หรื อกดปุ่ ม Enter

จะแสดงภาพที่คน้ หา
ได้คลิกเลือกรู ปที่จะใช้

กรอกคียเ์ วิร์ดภาพที่จะค้นหา เช่น ค้นหาคาว่า Phone แล้วคลิกปุ่ มค้นหา หรื อกดปุ่ ม Enter

รู ปภาพที่แทรกได้จาก Clip
Art Online
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โหลดภาพจาก Facebook
หากชื่อบัญชีที่คุณใช้งานโปรแกรม Excel อยู่ และเปิ ดใช้บริ การ Facebook เอาไว้แล้ว คุณ
สามารถนารู ปภาพที่เก็บไว้ใน Facebook มาแทรกลงเอกสารได้โดยเลือกจาก Online Pictures ดังนี้
คลิกปุ่ ม Online Pictures

คลิกเลือก Facebook

คลิกเลือกอัลบั้มภาพ
(ถ้ามีหลายอัลบั้ม)
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คลิกเลือกภาพ

คลิกปุ่ ม แทรก (Insert)

ปรับแก้ไขภาพได้ตามต้องการ
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ตัดขอบภาพ
รู ปภาพขนาดใหญ่ที่มีองค์ประกอบในภาพเยอะหรื อกว้างเกินไป คุณอาจนามาตัดขอบเพือ่
เลือกให้แสดงสัดส่วนภาพในจุดที่ตอ้ งการได้โดยใช้คาสัง่ Crop ตัดขอบภาพทั้ง 4 ด้านออกได้ ดังนี้
คลิกปุ่ ม Crop

คลิกเลือกภาพ

คลิกลากปรับขอบเขตภาพที่ตอ้ งการ

คลิกบนเซลล์วา่ งๆ ก็จะได้ขนาดภาพใหม่
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จัดรูปแบบภาพ (Picture format)
คาสัง่ Picture Style มีสไตล์แต่งภาพสาเร็จรู ปให้เรี ยกใช้หลายแบบ เช่น ใส่กรอบ, ตัดขอบ,
ตัดภาพให้เป็ นวงกลม, ทาเงาสะท้อน, ใส่เอฟเฟ็ กต์ 3 มิติ หรื อหมุนภาพในแนวต่างๆ เป็ นต้น จะ
เลือกมาใช้งานได้แบบรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนรู ปแบบได้ตลอดเท่าที่ตอ้ งการ
คลิกเลือกสไตล์

คลิกปุ่ ม Picture Border

เลือกสีเส้นขอบภาพ

เลือกขนาดเส้นและลักษณะเส้น
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ตัวเลือกการจัดรู ปแบบเส้ นมี ดังนี้
- Color เลือกสีเส้นขอบ
- No Outline ยกเลิกเส้นขอบ
- More Outline Colors เปิ ดตารางสี เพิม่
- Line Dropper ก็อปปี้ เส้นขอบ
- Weight เลือกความหนาของเส้นขอบ
- Dashes เลือกลักษณะลายเส้น
- More Lines เลือกเส้นเพิม่ เติม
คลิกปุ่ ม Picture Border

เลือกสีเส้นขอบ

ลักษณะของเส้น

ขนาดของเส้น
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จัดรูปแบบจากหน้ าต่ าง Format Picture
บน Excel 2013 จะมีคาสัง่ จัดรู ปแบบออฟเจ็กต์ และรู ปภาพ เช่น สี, เส้น และเอฟเฟ็ กต์ให้
ในหน้าต่างชื่อ Format picture โดยให้คุณคลิกขวาบนภาพแล้วเลือกคาสัง่ Format Picture ก็จะแสดง
หน้าต่างคาสัง่ ที่ดา้ นขวาเอกสาร โดยจะเลือกคาสัง่ ในแท็บย่อย Fill & Line เพือ่ เลือกคาสัง่
จัดรู ปแบบสีพ้นื และเส้นใต้ ดังตัวอย่าง

หรื อคลิกขวาบนภาพเลือกคาสัง่ จัดรู ปแบบรู ปภาพ

หน้าต่างคาสัง่ จัดรู ปแบบภาพ

เลือกเอฟเฟ็ กต์ ให้ รูปภาพ (Picture Effects)
นอกเหนือจากสไตล์แต่งภาพในกลุ่ม Picture Styles แล้ว คุณสามารถเพิม่ เอฟเฟ็ กต์แต่ง
ภาพเองได้โดยเลือกคาสัง่ ย่อยของเอฟเฟ็ กต์แต่งภาพเพิม่ เติมได้ ดังนี้
1. คลิกเลือกรู ปภาพ
2. คลิกปุ่ ม เอฟเฟ็ กต์ของรู ปภาพ
3. เลือกประเภทของเอฟเฟ็ กต์
4. คลิกเลือกรู ปแบบเอฟเฟ็ กต์ในชุด
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เอฟเฟ็ กต์ ในชุดต่ างๆมีดังนี้
- Preset ชุดเอฟเฟ็ กต์สาเร็ จรู ป
- Shadow สร้างเงาภาพ
- Reflection สร้างเงาสะท้อน
- Glow ใส่สีเรื องแสงที่ขอบภาพ
- Soft Edges ปรับขอบภาพให้เบลอ
- Bevel ทาให้ภาพนูนขึ้นหรื อยุบลง
- 3-D Rotation หมุนภาพแบบ 3 มิติ ในทิศทางต่างๆ

133

เอฟเฟ็ กต์ Soft Edges

เอฟเฟ็ กต์ 3-D Rotation

เอฟเฟ็ กต์ Shadow

ตัวอย่างภาพที่เลือก Shadow แบบต่างๆ
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แทรกกล่องข้ อความใน (Text Box)
ใน Excel นอกจากการพิมพ์ขอ้ ความลงในเซลล์แล้ว หากคุณต้องการพิมพ์ขอ้ ความพิเศษที่
ไม่ตอ้ งการใช้อา้ งอิงหรื อจะใช้อธิบายเนื้อหาในเซลล์ก็แทรกกล่องข้อความอิสระแบบ Text Box ลง
ไปได้ ซึ่งข้อความนี้จะใช้วธิ ีการวาดเป็ นกรอบข้อความสามารถนาไปวางในตาแหน่งใดๆ เหนือ
ข้อความในเซลล์ได้ นอกจากนี้ยงั จัดรู ปแบบได้เหมือนรู ปวาดดังที่ผา่ นมา

คลิกปุ่ ม Text Box บนแท็บ แทรก (INSERT)

คลิกลากวาดกาหนดขอบเขตของกรอบข้อความ

 พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการลงไปในกรอบ
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 จัดรูปแบบข้อความในกรอบได้เหมือนข้อความทัว่ ไปได้เหมือนรู ปวาดทัว่ ไป เช่น ข้อความ, สี
พื้น หรื อเอฟเฟ็ กต์อื่นๆ

ตัวอย่างกรอบข้อความทีไ่ ด้

สร้ างไดอะแกรม (SmartArt)
SmartArt หรือ Diagram (ไดอะแกรม) เป็ นการนาเสนอข้ อมูลและความคิดออกเป็ น
แผนภาพกราฟิ กที่มีลาดับหรือขั้นตอนที่เกีย่ วข้ องและสั มพันธ์ กัน ทาให้ มองเห็นภาพรวมของคิดได้
ชัดเจนเข้ าใจง่ ายมากยิ่งขึน้

คลิกปุ่ ม SmartArt บนแท็บ แทรก (INSERT)

คลิกเลือกประเภท SmartArt หลัก

คลิกเลือก SmartArt ย่อย

ดูตวั อย่างแล้วกดปุ่ ม OK
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เครื่ องมือ SmartArt

 คลิกแล้วพิมพ์ขอ้ ความ
 คลิกปุ่ ม เพิม่ รู ปร่ าง เพือ่ เพิม่ รู ปทรง
เข้ามา

คลิกขวาบนรู ปทรงที่เพิม่ ใหม่
แล้วเลือกคาสัง่ Edit Text พิมพ์
ข้อความลงไป
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เปิ ดกรอบพิมพ์ข้อความใน SmarArt
เพือ่ ให้การพิมพ์ขอ้ ความลงใน SmartArt ที่มีแบบซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ก็แสดงกรอบข้อความ
ขึ้นมาพิมพ์หรื อแก้ไขได้

 คลิกเปิ ดกรอบ หรื อคลิกซ่อนกรอบข้อความ
 คลิกแล้วพิมพ์ขอ้ ความลงไป

ประเภทของเค้ าโครง SmartArt
SmartArt จะมีเค้าโครงให้เลือกนาเสนอได้ตามความเหมาะสมกับสิ่งที่ตอ้ งการแสดงเป็ นแผนภาพ
แยกได้ดงั นี้
 List (รายการ) แสดงปุ่ มข้อมูลที่เป็ นลาดับและไม่เป็ นลาดับ โดยการจับกลุ่มหลักและกลุ่ม
รายการย่อยของข้อมูล ที่อาจจะเป็ นไปตามกระบวนการจะใส่ได้ท้งั ข้อความและรู ปแบบ
ตามประเภทที่เลือก
 Process (กระบวนการ) แสดงความคืบหน้าของกระบวนการทางานที่เป็ นไปตามทิศทาง
เช่น ตามเส้นเวลาตามลาดับในงาน กระบวนการที่ไปยังผลลัพธ์ จะมีท้งั รายการข้อมูลแบบ
หัวข้อย่อยทั้งแบบที่มีการโต้ตอบและมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล
 Cycle (วงกลม) แสดงข้อมูลตามลาดับหรื อขั้นตอนงานในเหตุการณ์ในแนววงกลม ใช้
แสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในรู ปแบบวงกลม บางประเภทสามารถแสดงข้อความ
ระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีความสัมพันธ์กบั วงกลมเป็ นรู ปทรงที่อยูล่ อ้ มรอบได้
 Hierarcy (ลาดับขั้น) แสดงความสัมพันธ์แบบลาดับขั้น มีท้งั แบบจากบนลงล่าง หรื อแบบ
ลาดับชั้น จะใช้กบั กลุ่มหรื อรายการข้อมูลหลายแบบ เช่น กสนแสดงข้อมูลแบบลาดับขั้น
แบบแผนผังองค์กรเป็ นต้น
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 Relationship (ความสัมพันธ์) เปรี ยบเทียบหรื อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหรื อ
แนวคิดแบบต่างๆ เช่น แนวคิดที่ตรงข้ามกัน ความคิดที่มีความสัมพันธ์เหลื่อมกัน หรื อ
แนวคิดที่เชื่อมโยงถึงกันไปยังจุดศูนย์กลางหรื อเป็ นวงจรได้
 Matrix (เมตริ กซ์) แสดงความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ (Components) ที่แยกประเภท
ออกมากับส่วนประกอบทั้งหมดในแนวทาง (Quadrants) จะใช้ได้กบั ข้อมูลที่เป็ นหัวข้อ
ย่อยเพียง 4 หัวข้อเท่านั้น
 Pyramid (พีระมิด) ใช้แสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมถึงกันหรื อ
ความสัมพันธ์ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นชั้นต่างๆ เรี ยงจากบนลงล่าง หรื อจากล่างขึ้นไป
ข้างบน โดยระเริ่ มจากฐานที่ใหญ่สุดแล้วค่อยแคบลงตามลาดับ ซึ่งระเหมาะกับข้อความ
ระดับ 1 เท่านั้น
 Picture (รู ปภาพ) รู ปแบบ SmartArt แบบใหม่ที่เพิม่ เข้ามาใน Excel 2010, 2013 ใช้จดั วาง
ชุดรู ปภาพและใช้ขอ้ ความอธิบายภาพ หรื อใช้เป็ นภาพประกอบที่สมั พัธก์ นั

เปลีย่ นสี และสไตล์ให้ SmartArt
การออกแบบ SmartArt ได้สวยงามและรวดเร็วที่สุดคือการเลือกชุดสีและเลือกสไตล์จาก
ชุดสาเร็ จรู ปที่โปรแกรมเตรี ยมไว้ให้ดงั ภาพ
- สีและสไตล์ของกราฟิ ก SmartArt พื้นฐานที่จะขึ้นอยูก่ บั ชุดรู ปแบบโครงร่ างสีของ
Theme ที่คุณเลือกใช้กบั เอกสารเปลี่ยนได้จากปุ่ ม Themes – colors บนแท็บ PAGE LAYOUT
คลิกปุ่ ม Change Colors เลือกชุดสี

คลิกเลือกชุดสไตล์

139

เลือกรูปภาพสาหรับ SmartArt
SmartArt ประเภทชุดรู ปภาพจะใส่ภาพประกอบได้การเลือกรู ปภาพมาใส่ทาได้ดงั นี้

 คลิกไอคอนภาพ

ใส่ชื่อหรื อประเภทภาพ
ที่จะค้นหา จาก Clip Art
แล้วคลิกปุ่ ม
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 คลิกเลือกภาพแล้วคลิกปุ่ ม Insert

ใส่ภาพอื่นๆ
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พลิกกลับด้ าน SmartArt
ปกติเมื่อสร้าง SmartArt ใหม่จะแสดงลาดับหรื อกระบวนการจากซ้ายไปขวาเสมอ หาก
ต้องการเปลี่ยนมุมมองการนาเสนอ SmartArt หรื อไล่ลาดับใหม่ ก็ใช้วธิ ีกลับด้านการแสดงผลจาก
ขวาไปซ้ายแทนได้ ดังตัวอย่าง
คลิกปุ่ ม Right to left กลับจากขวาไปซ้าย

คลิกซ้ าเพือ่ กลับด้านเดิม

จัดรูปแบบ SmartArt เพิม่ เติม
การจัดรู ปแบบ SmartArt สามารถจัดได้เหมือนการจัดรู ปแบบของรู ปวาดหรื อออบเจ็กต์
อื่นๆ โดยเลือกคาสัง่ จัดรู ปแบบจากแท็บ FORMAT เช่น Shape Styles, Shape Fill, Shape Outline
และข้อความ WordArt
เลือกสไตล์

เลือกสี, เส้นขอบ, เอฟเฟ็ กต์

ข้อความแบบ WordArt
รู ปแบบข้อความ
เพิม่ เติม
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จัดรูปแบบกล่ องข้ อความ Shape Effects
คุณสามารถตกแต่งกล่องข้อความของ SmartArt ด้วยเอฟเฟ็ กต์ต่างๆ ได้เหมือนการตกแต่ง
รู ปวาดหรื อรู ปภาพที่ผา่ นๆมาโดยคลิกปุ่ ม Shape Effects

เลือกเอฟเฟ็ กต์ประเภทต่างๆ

ตัวอย่างการใส่เอฟเฟ็ กต์แต่ละกล่องข้อความ
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จัดรูปแบบข้ อความใน SmartArt
การจัดรู ปแบบข้อความใน SmartArt สามารถใช้คาสัง่ รู ปแบบข้อความจากแท็บ Home ได้
เหมือนข้อความทัว่ ไป จะจัดทั้งหมดก็คลิกกรอบ Smart-Art หรื อคลิกที่กล่องข้อความแต่ละชิ้นเพือ่
จัดแยกให้แตกต่างกันได้
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เลือ่ นปรับลาดับกล่องข้ อความใน SmartArt
หากต้องการจัดลาดับของกล่องข้อความใน SmartArt ใหม่ให้แสดงก่อนหรื อหลัง ก็คลิก
เลือกได้ 2 แบบ คือ Move Up เลื่อนขึ้น และ Move Down เลื่อนลง ดังตัวอย่าง
คลิกเลือกการเลื่อน
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เปลีย่ นเค้ าโครง SmartArt ใหม่
เค้าโครงของ SmartArt เดิม

คลิกเลือกเค้าโครง SmartArt
ใหม่ จาก Layout
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จับภาพหน้ าจอ (Screenshot)
จับภาพหน้ าต่ างทีเ่ ปิ ดอยู่ (Windows)
จะเป็ นการจับภาพหน้าต่างงานหรื อโปรแกรมที่เปิ ดค้างเอาไว้ เพือ่ นามาใช้งานในเอกสาร
ในชุดOffice ได้

คลิกปุ่ ม Screenshot จะเห็นภาพหน้าต่างที่เปิ ดอยู่ ให้คลิกเลือกหน้าต่างที่ตอ้ งการใช้ภาพ

ภาพของหน้าต่างที่เลือกก็จะวางลงในเอกสารของ Excel ที่ใช้คาสัง่ จากนั้นก็ปรับแต่งได้เหมือนภาพทัว่ ๆไป

การสร้ างแผนภูมิ
Chart (Graph) หรื อแผนภูมิคือการนาข้อมูลตัวเลขข้อมูลที่เก็บในเวิร์กชีตมานาเสนอในลักษณะของกราฟิ ก
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงสถิติเพื่อเปรี ยบเทียบค่าออกมาเป็ นกราฟิ ก ทาให้เรามองเห็นความต่างของชุดข้อมูล เช่ น
การเปรี ยบเทียบสัดส่วนมากหรื อน้อยของข้อมูลแต่ละชุด แนวโน้มของตัวเลขที่ข้ ึนๆ ลงๆ หรื อวิเคราะห์ให้เป็ นภาพ
ทาให้มองภาพรวมของข้อมูลได้เด่นชัดและสื่อความหมายได้ดีกว่าการมานัง่ อ่านแต่ตวั เลข
การสร้างกราฟใน Microsoft office Excel เป็ นเรื่ องง่ายเพราะจะมีคาสั่งให้สร้างและจัดรู ปแบบและได้แบบ
มืออาชีพโดยเฉพาะ Excel 2013 ที่ได้ปรับปรุ งคาสัง่ ในการจัดการกับกราฟได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสวยงามยิง่ ขึ้น

สร้ างกราฟ (Chart)
การสร้างกราฟ หรื อ Chart ใน Excel จะทาได้คล้ายๆ กับการสร้างในโปรแกรมในชุด MS-Office อื่นๆ ทั้ง
ขั้นตอนการสร้างและการตกแต่งกราฟ แต่ใน Excel 2013 จะสร้างกราฟได้แบบรวดเร็วจากปุ่ ม
ซึ่งจะมีรูปแบบกราฟมาตรฐานให้เลือกและสร้างได้ง่ายๆ ในขั้นตอนเดียง ดังนี้

Quick Analysis

 คลิกลากคลุมเซลล์ขอ้ มูลที่
จะนามาสร้างกราฟ

 คลิกปุ่ ม
Quick Analysis แล้ว
เลื่อนไปที่ แผนภูมิ

ตัวอย่างกราฟแบบต่างๆ

ดูตวั อย่างเมื่อเลื่อน
เมาส์ไปวางบนกราฟ

คลิกเลือกประเภทของกราฟที่จะใช้

สร้ างกราฟแบบ Recommended Chart
คุ ณ สมบัติ ใหม่ ข อง Excel 2013 คื อ Recommended Chart (แผนภูมิ ที่แนะน า) เป็ นวิธีการสร้างกราฟแบบ
รวดเร็ วตามคาแนะนา โดยโปรแกรมจะดู จากชุ ดข้อมู ล ในช่ วงเซลล์ที่คุณเลือ กมาว่าจะสร้างกราฟแบบไหนจึงจะ
เหมาะสมกับข้อมูล

คลิกช่วงเซลล์ขอ้ มูล

คลิกปุ่ ม แผนภูมิที่แนะนา

หรื อคลิกดูกราฟแบบอื่นๆ

คลิกเลือกชนิดของกราฟ
และเลือกกราฟที่จะใช้

การสร้างกราฟด้วยวิธีจะแก้ไขหรื อ
จัดรู ปแบบได้เหมือนวิธีอื่นๆ
แสดงกราฟที่แนะนาให้เลือกสร้าง

คลิกปุ่ ม OK

เลือกจัดรู ปแบบ
กราฟ จากปุ่ ม Chart
Style

ประเภทของกราฟ (Chart Type)

กราฟหรื อแผนภูมิใน Excel มีให้เลือกหลายชนิ ด เพื่อให้คุณเลือกมานาเสนอได้ตรงกับข้อมูลที่ตอ้ งการได้
โดยจะมีให้เลือกหลายแบบ ดังนี้
 Column (คอลัมน์) เปรี ยบเทียบข้อมูลแต่ละค่าให้เห็นความแตกต่างอย่างต่า / สูงอย่างชัดเจน
 Line (เส้น ) แสดงค่าของข้อ มู ลและแนวโน้มภายในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง มักใช้เปรี ยบเทียบค่าขึ้น/ลงของ
ข้อมูล
 Bar (แท่ง) เปรี ยบเทียบข้อมูลให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นกัน เพียงแต่แผนภูมิจะอยูใ่ นแนวนอนซึ่ ง
ให้ความรู ้สึกในด้านเวลาหรื อระยะทางมากกว่า
 Area (พื้นที่) แสดงให้เห็นผลรวมแนวโน้มผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
 X Y (Scatter) (กระจาย) แผนภู มิ xy (กระจาย) แสดงความสัมพันธ์ข องค่ าที่ เป็ นตัวเลขที่อ ยู่ในชุ ดข้อ มู ล
หลายๆ ชุด หรื อการรวมตัวเลข 2 กลุ่มเป็ นข้อมูล xy ที่สัมพันธ์กนั หนึ่ งชุดแผนภูมิกระจายนั้นมักนามากับ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 Stock (หุ ้น) แผนภูมิ หุ้นแสดงแนวโน้ม ตลาดโดยกาหนดราคาเปิ ด ราคาต่าสุ ด ราคาสู งสุ ด ราคาปิ ด และ
ผลรวม
 Surface (พื้นผิว) การรวมชุ ดข้อมู ลสองชุดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแผนภูมิ ชนิ ดนี้ แสดงแนวโน้มของค่าใน
สองมิติบนเส้นโค้งที่ต่อเนื่องกัน
 Rader (เรดาร์) แผนภูมิเรดาร์ทาหน้าที่เปรี ยบเทียบค่าสะสมของชุดข้อมูลหนึ่ งชุด จะแสดงการเปลี่ยนแปลง
ของค่าที่สมั พันธ์กบั จุดกึ่งกลางโดยข้อมูลแต่ละชุดจะมีศูนย์กลางร่ วมกัน
 Combo (ผสม) สาหรับการสร้างแผนภูมิ แบบผสม สาหรับชุดข้อ มูลที่มีค่าตัวเลขแตกต่างกันมากเช่น ราคา
ขายกับรวมการขาบก็อาจจะเลือกแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้นผสมกันได้

 นอกจากนี้ แผนภูมิบางชนิ ดยังเลือกรู ปแบบได้ 2 แบบคือ แผนภูมิพ้นื ฐาน 2 มิติที่มี แกน x และแกน y และ
แผนภูมิสามมิติ (3D) ที่เพิม่ มีมิติความลึกของแกน z เข้ามาด้วย

เครื่ องมือปรับแต่ งกราฟ
ใน Excel 2013 จะมีเครื่ อ งมื อให้ใช้จดั รู ปแบบกราฟได้ปรับปรุ งเครื่ องมื อใหม่ ให้คุณเลือกใช้งานได้หลาย
แบบ เรี ยกใช้งานง่าย หรื อจะเรี ยกใช้ตามความถนัดของผูใ้ ช้แต่ละคนได้

คลิกปุ่ ม จัดการรู ปแบบส่ วนที่เลือก จะแสดงหน้าต่างคาสัง่ Format เพือ่ จัดรู ปแบบกราฟ

แสดงเครื่ องมือ Chart Tools เมื่อคลิกพื้นทีก่ ราฟ

คาสัง่ และเครื่ องมือปรับแต่งกราฟ

เมื่อคลิกเลือกกราฟจะแสดงเส้น
ไฮไลท์เขตข้อมูลในกราฟ สีแดงคือ
ค่าแกน X สีน้ าเงินคือค่าแกน Y

เครื่ องมือแผนภูมิ สาหรับปรับแต่งกราฟ

คลิกลากย้าย หรื อปรับขนาด กราฟ
ได้เหมือนรู ปภาพ

เครื่ องมือเพิม่ องค์ประกอบ
จัดรู ปแบบและกรองกราฟ

เปลีย่ นสไตล์กราฟ (Chart Style)
คลิกเลือกรู ปแบบและองค์ประกอบ
ของกราฟจากกราฟสไตล์

แท็บ ออกแบบ ออกแบบกราฟ

เปลีย่ นชุดสี ให้ กบั กราฟ (Chart Colors)
ใน Excel 2013 คุณสามารถจัดรู ปแบบกราฟได้แบบรวดเร็ว ด้วยการเลือกคาสั่ง Chart Styles จากปุ่ ม
ที่ดา้ นข้างกราฟ โดยเลือกได้ท้งั Style (สไตล์) และ Color (สี) ดังนี้

คลิกปุ่ ม เปลี่ยนสี

เปลีย่ นชุดเค้ าโครงกราฟ (Quick Layout)

การเลือ กเค้าโครงการแสดงองค์ประกอบต่างๆ ของกราฟได้ง่ายและรวดเร็ วที่สุดได้จากปุ่ ม เค้ าโครงด่ วน
แล้วเลื อ กแบบเค้าโครงมาตรฐานที่นิยมใช้งานเอาไว้ให้หลายแบบโดยลองเลื่ อ นเมาส์ไ ปบนแบบเค้าโครงแล้วดู
ตัวอย่างก่อน
111100000000000

คลิกปุ่ ม เค้าโครงด่ วน แล้ว
เลือกชุดเค้าโครงด่วนที่จะใช้

ตัวอย่างเค้าโครงกราฟแบบที่แสดง
ตารางข้อมูลที่นามาสร้างกราฟด้วย

จัดรูปแบบด้ วย Quick Style & Color
ใน Excel 2013 ผูเ้ รี ยนสามารถจัดรู ปแบบกราฟได้แบบรวดเร็ ว ด้วยการเลือกคาสั่ง สไตล์แผนภูมิ จากปุ่ ม
ที่ดา้ นข้างกราฟ โดยเลือกได้ท้งั Style และ Color ดังนี้
คลิกที่ปมุ่ สไตล์ แผนภูมิ

ถ้าต้องการเปลี่ยนโทนสีของกราฟทั้งชุดต้องไป
เลือกชุดสีเอกสารที่เลือกจากคาสัง่ สี บนแท็บ
Page Layout

หรื อคลิกเลือกสี

เพิม่ องค์ ประกอบของกราฟ (Chart Elements)
ชื่อแกน

ชื่อแผนภูมิ

ป้ายชื่อข้อมูล

คลิกเปิ ดตัวเลือกเพิม่ / ยกเลิก
องค์ประกอบกราฟ

คลิกแสดง
รายการย่อย

แสดง
ไม่แสดง

แกนตั้ง (Y)

คาอธิบายแผนภูมิ

แกนนอน (X)

 แกน คือ ชุดข้อมูลในแกนตั้ง และแกนนอน
 ชื่อแกน จะเป็ นชื่อที่ใช้สาหรับอธิบายประเภทข้อมูลที่แสดงอยูใ่ นแกนตั้ง และแกนนอน
 ชื่อแผนภูมิ ชื่อหรื อหัวเรื่ องของกราฟ
 คาอธิบายกราฟ เป็ นคาอธิบายการใช้สีและลวดลายของแกนข้อมูลกราฟ เพือ่ ให้ทราบว่าสี และลวดลายแต่ละ
แบบใช้แทนข้อมูลอะไร
 ป้ ายชื่อข้อมูล คือ ข้อมูลที่ผเู ้ รี ยนกรอกลงในเวิร์กชีตที่นามาพล็อตสร้างกราฟนั้นแสดงข้อ มูลที่นามาสร้าง
กราฟ
 เส้นตาราง คือ เส้นที่ลากโยงมาจากแกนข้อมูลของกราฟ เพือ่ แบ่งข้อมูลในแต่ละจุดหรื อแต่ละกลุ่มให้ดูกราฟ
ได้ชดั เจนขึ้น
ใส่ขอ้ ความและจัดรู ปแบบข้อความในกราฟ
ให้ผูเ้ รี ยนใส่ ขอ้ ความในส่ วนประกอบของกราฟอย่าง ชื่ อ กราฟ และ ชื่ อ แกน ที่ เพิ่ม เข้า แล้วจัดรู ป แบบ
ข้อความได้เหมือนการจัดข้อความทัว่ ไปจากเครื่ องมือกลุ่ม Font โดยคลิกเลือกองค์ประกอบก่อนแล้วใช้คาสัง่

 คลิกและพิมพ์ขอ้ ความชื่อกราฟ

คลิกเพือ่ พิมพ์ขอ้ ความแกน y

คลิกเพือ่ พิมพ์ขอ้ ความแกน x

คลิกเลือกรู ปแบบฟอนต์

เปลีย่ นชนิดของกราฟ (Chart Type)
หลังจากสร้างกราฟแบบใดแบบหนึ่งเอาไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนไปเป็ นกราฟประเภทอื่นก็เลือกได้ หรื อ
เปลี่ยนเป็ นกราฟแบบผสม 2 กับข้อมูลแต่ละชุดได้ แต่จะทาได้กบั กราฟ 2 มิติ ส่ วนกราฟ 3 มิติตอ้ งเปลี่ยนทุดชุดไม่
สามารถเลือกแบบผสมได้

 คลิกปุ่ ม เปลีย่ นชนิดแผนภูมิ บนแท็บ ออกแบบ

เลือกชนิดกราฟหลัก

เลือกกราฟที่จะใช้

ตกแต่ งกราฟ(Format Chart)
การตกแต่ งกราฟนอกจากการเลื อ กจากรู ปแบบสาเร็ จจากชุ ด Chart Styles ที่โปรแกรมเตรี ยมไว้ให้แล้ว
ผูเ้ รี ยนสามารถตกแต่งละองค์ประกอบของกราฟได้ เช่ น เปลี่ ยนสี ชุดข้อ มู ล ใส่ รูปภาพ เส้น ขอบ เอฟเฟ็ กต์ และ
ข้อความได้ในแต่ละจุด โดยใช้เครื่ องมือจากแท็บ รู ปแบบ ของ เครื่ องมือแผนภูมิ
 คลิกปุ่ ม เติมสีรูปร่ าง บนแท็บ รู ปแบบ
แล้วคลิกเลือกสีให้กบั พื้นที่กราฟ

 คลิกเลือกพื้นทีก่ ราฟ (Chart Area)

 คลิกเลือกสไตล์

 คลิกเลือกพื้นทีล่ งจุด (Plot Area)

คลิกเลือกสี

 คลิกเลือกชุดข้อมูล

 คลิกเลือกเส้นกริ ด

 คลิกเลือกสีและขนาดเส้น

 คลิกเลือกสี

 คลิกเลือกพื้นกราฟ (Floor)
ใส่ เอฟเฟ็ กต์ ตกแต่ งกราฟ
ออบเจ็กต์กราฟทั้งชุด หรื อชุดข้อมูล (Series) สามารถใส่ เอฟเฟ็ กต์พิเศษเพื่อเพิ่มความน่ าสนใจให้กบั กราฟ
ได้ เช่นใส่เงา หรื อใส่ขอบเรื องแสงที่พ้นื ที่กราฟ (Chart Area) ได้
 คลิกเลือกกราฟ

 คลิกปุ่ ม เอฟเฟ็ กต์ รูปร่ าง แล้วเลือกเอฟเฟ็ กต์ เรื องแสง

 คลิกเลือก เรื องแสง

ผลลัพธ์กราฟและเอฟเฟ็ กต์ เรื องแสง

เอฟเฟ็ กต์ แรเงา

กราฟบางชนิด เช่น
กราฟวงกลม จะเลือกชุด
เอฟเฟ็ กต์แบบ 3 มิติ

เอฟเฟ็ กต์ ยกนูน

จัดรูปแบบจากองค์ประกอบ Format Selection
การตกแต่ ง กราฟนอกจากการเลื อ กจากแท็ บ เครื่ อ งมื อ แผนภู มิ แล้ว ใน Excel 2013 ผูเ้ รี ย นสามารถ
จัดรู ปแบบกราฟได้จากหน้าต่าง รู ปแบบ

คลิกปุ่ ม จัดรู ปแบบส่ วนที่เลือก

คลิกเลือกองค์ประกอบหรื อชุดข้อมูล

หน้าต่างจัดรู ปแบบ

คาสัง่ และตัวเลือกที่ใช้ปรับแต่ง องค์ประกอบที่เลือก เช่น เลือกรู ปทรงกราฟแต่ละชุดต่างกันได้
 คาสัง่ ในกรอบ Format ในกลุ่ม สีพน้ื และสี เส้น และกลุ่ม เอฟเฟ็ กต์ จะทางานคล้ายกับการจัดรู ปแบบรู ปภาพ
และกราฟิ กที่เราได้ใช้งานที่ผา่ นมา
แท็บเอฟเฟ็ กต์

ใส่ รูปภาพในชุดข้ อมูล

แท็บสี

นอกจากการตกแต่งชุดข้อมูลกราฟแต่ละชุดด้วยสี พ้นื แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถนารู ปภาพมาตกแต่งในชุดข้อมูล
ได้ เพื่อสื่ อความหมายในการนาเสนอกราฟได้ เช่น การใส่ ภาพสิ นค้า บริ การ รู ปข้อมูลที่ตอ้ งการสื่อออกมา หรื อจะ
นามาตกแต่งเพือ่ ความสวยงานก็ได้เช่นกัน
คลิกปุ่ ม เติมสีรูปร่ าง
และคลิกเลือกรู ปภาพ

คลิกที่ เรี ยกดู จากไฟล์
เพือ่ เลือกภาพจากเครื่ อง

1

คลิกเลือกชุดข้อมูล
คลิกเลือกภาพ

รู ปภาพที่ได้บนชุดข้อมูลกราฟ

คลิกปุ่ ม แทรก
รู ปภาพที่ได้บนชุดข้อมูลกราฟเริ่ มต้นนั้นจะยืดภาพ 1 ภาพสูงเท่ากับค่าในชุดข้อมูลหรื อแท่งกราฟ

ปรับแต่ งขนาดรู ปภาพในชุดข้ อมูล
รู ปภาพที่แสดงในแท่งกราฟตามค่าพื้นฐานนั้นจะถูกยืดภาพให้แสดง 1 รู ปเท่ากับความสูงของกราฟแท่ง
เท่านั้น แต่ผเู ้ รี ยนสามารถปรับการแสดงของภาได้ดงั นี้
คลิกปุ่ ม รู ปแบบส่ วนที่เลือก

คลิกแท็บ การเติมและเส้ น

คลิกเลือกชุดข้อมูล

เลือกการแสดงภาพ
 ยีด (Stretch) ยืดภาพให้พอดีกบั แท่งกราฟ (1 ภาพ)
 กองซ้อน (Stack) ซ้อนภาพตามค่าสเกลหลัก (Major Unit) ของชุดข้อมูลที่อยูซ่ า้ ยสุด (ค่าแกน Y)
 กองซ้อนและจัดมาตราส่ วนกับ (Stack and Scale) ให้ผเู ้ รี ยนกาหนดค่าของสเกลลงไปได้วา่ 1 ภาพแสดงใน
ค่าสเกลลงไปได้วา่ 1 ภาพแสดงในค่าสเกลแกน Y เท่าไร

ตกแต่ งกราฟด้ วยรู ปภาพ

ถ้าเลือก กองซ้อนและจัด
มาตรส่วน ต้องระบุ Units/
Picture จานวนสเกลต่อภาพ

คลิกเลือกพื้นกราฟ และคลิกปุ่ ม รู ปแบบส่ วนที่เลือก

คลิกที่ เพิม่ รู ปภาพหรื อพื้นผิว
แล้วคลิกปุ่ ม ไฟล์ ไปเลือกภาพ

รู ปภาพที่ได้บนพื้นหลังกราฟ (Chart Area)

ผูเ้ รี ยนสามารถนาภาพมาตกแต่งองค์ประกอบของ
กราฟได้ทุกจุด โดยคลิกเลือกองค์ประกอบแล้ว
คลิกเลือก รู ปภาพ จากปุ่ ม Shape Fill หรื อเลือก
จากคาสัง่ จัดรู ปแบบส่ วนที่เลือก

รู ปภาพที่ได้บนพื้นหลังกราฟ (Chart Area)
ชุดข้อมูลของกราฟ 1 ชุด สามารถเลือกใส่สีหรื อภาพที่ต่างกันแต่ละแท่งกราฟได้ โดยคลิกที่ชุดข้อมูล
แล้วคลิกซ้ าที่กราฟแท่งใดๆ ที่ตอ้ งการได้แล้วไปเลือกภาพ

รู ปภาพที่ได้บนพื้นหลังกราฟ (Chart Area)

หรื อคลิกที่ชิ้นกราฟ/แท่งกราฟใดๆ แล้วเลือก
รู ปภาพมาตกแต่งกราฟแต่ละชุดข้อมูลได้

แก้ไขชุดข้ อมูล (Edit Data)
หลังจากที่ผเู ้ รี ยนสร้างกราฟไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่พล็อตลงไปในกราฟ เพิม่ -ลดชุด
ข้อมูล หรื อสลับชุดข้อมูลก็ทาได้ ดังนี้
เพิม่ หรื อลดชุดข้อมูล
วิธีการเพิม่ หรื อลดชุดข้อมูลที่นามาพล็อตเป็ นกราฟที่ทาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ วที่สุดคือ เมื่อคุณคลิกเลือก
กราฟแล้วจะเห็ น เส้นอ้างอิ ง เส้นสี แดงคือข้อมู ลแกน X ส่ วนเส้นสี น้ าเงินคือ ชุดข้อ มู ล แกน Y นั้นเอง หากผูเ้ รี ยน
ต้องการปรับเพิม่ หรื อลดชุดข้อมูลก็คลิกลากเส้นขอบเขตของช่วงเซลล์ได้

คลิกลากเพือ่ ลดชุดข้อมูล

คลิกลากเพือ่ ขยายชุดข้อมูล

สลับแนวข้ อมูล (Switch Row/Colum)
เป็ นการสลับชุ ดข้อมู ลจาการพล็อตแนวแถว (Row) ให้เป็ นพล็อตแนวคอลัมน์ (Colum) หรื อกลับกันเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอีกด้านหนึ่งได้

คลิกปุ่ ม สลับแถว / คอลัมน์

เลือกและแก้ ไขข้ อมูล (Select Data)
หากต้องการเลือกชุดข้อมูล สลับข้อมูล หรื อจัดลาดับชุดข้อมูลใหม่ให้เลือกคาสัง่ เลือกข้ อมูล ซึ่ งจะมีคาสัง่
ให้ผเู ้ รี ยนแก้ไขชุดข้อมูลของกราฟได้ ดังนี้

คลิกปุ่ ม เลือกข้ อมูล

 คลิกปุ่ ม

เพือ่ เพิม่ ชุดข้อมูล

 คลิกปุ่ ม

เพือ่ แก้ไขชุดข้อมูล

 คลิกปุ่ ม

เพือ่ ยกเลิกชุดข้อมูล

 คลิกปุ่ ม

เพือ่ เลื่อนชุดข้อมูลขึ้น

 คลิกปุ่ ม

เพือ่ เลื่อนชุดข้อมูลลง

 คลิกปุ่ ม

เพือ่ สลับชุดข้อมูล

การจัดองค์ประกอบของกราฟ (Chart Element)
องค์ประกอบของกราฟจะมีหลายอย่าง ซึ่งจะช่วยให้การนาเสนอกราฟได้สมบูรณ์ เพราะองค์ประกอบแต่ละ
ส่วนจะช่วยอธิบายกราฟได้ชดั เจนมากขึ้น เบื้องต้นอาจแสดงเฉพาะองค์ประกอบหลักๆ ที่จาเป็ น แต่ยงั มีส่วนอื่นๆที่
ยังไม่ ไ ด้เลื อ กแสดง คุ ณอาจเพิ่มองค์ป ระกอบเหล่ านั้น เข้ามา หรื อ จะยกเลิ กการแสดงผลขององค์ประกอบที่ ไ ม่
ต้องการได้โดยจะเลือกคาสัง่ ใน Chart Elements (องค์ประกอบแผนภูมิ) ดังนี้

จัดตาแหน่ งชื่ อกราฟ
ชื่ อ กราฟหรื อ ชื่ อ แผนภู มิ (Chart Title) เป็ นข้อ ความที่ เราใส่ ล งไปในกราฟ ซึ่ งช่ วยอธิ บ ายเรื่ อ งราวหรื อ
ภาพรวมของกราฟที่นาเสนอได้ว่ารู ปภาพหรื อกราฟแต่ละแท่งนั้นจะบอกค่าอะไร ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญซึ่ ง
กราฟจะขาดไม่ได้ จะเลือกแสดงและจัดรู ปแบบได้ ดังนี้
คลิกเปิ ดแสดงรายชื่อองค์ประกอบ

แสดงบนสุดเหนือกราฟ
ตัวเลือกเพิม่ เติม
แสดงซ้อนตรงกลาง

- ข้อความของ Chart Title สามารถจัดรู ปแบบได้เหมือนข้อความทัว่ ไป จากเครื่ องมือกลุ่ม Font บนแท็บ Home หรื อ
จัดแบบข้อความWordArt

แสดงข้ อมูลของกราฟ (Data Lables)
ข้อมูลในเซลล์บนเวิร์กชีตของ Excel ที่เรานามาอ้างอิงเพือ่ พล็อตสร้างกราฟนั้น จะนามาแสดงร่ วมกับกราฟ
ได้ เพือ่ จะดูรายละเอียดข้อมูลของกราฟได้มากขึ้น เช่น แสดงตัวเลขค่าข้อมูล หรื อข้อความเป็ นต้น โดยเลือกได้จาก
คาสัง่ Data Labels (ป้ายชื่อข้อมูล) ดังนี้
คลิกเปิ ดแสดงรายชื่อองค์ประกอบ

คลิกเลือกป้ายชื่อข้อมูล

คาบรรยายภาพ

แสดงตารางข้ อมูล (Data Table)
ข้อมูลทีค่ ุณกรอกลงในเวิร์กชีตของ Excel ที่เรานามาพล็อตสร้างกราฟนั้น สามารถนามาแสดงร่ วมกับกราฟ
ได้ เพือ่ จะได้ดูรายละเอียดข้อมูลของกราฟได้มากขึ้น เช่น แสดงค่าข้อมูล หรื อข้อความเป็ นต้น โดยเลือกให้แสดงได้
จากคาสัง่ Data Labels (ป้ายชื่อข้อมูล) ดังนี้

แสดงตารางและมีคีย ์
คาอธิบายแผนภูมิดว้ ย

แสดงเส้นแนวนอน
แสดงเส้นแนวตั้ง
แสดงเส้นขอบรอบ
เลือกคียค์ าอธิบาย

แสดงเส้ นตาราง (Gridline)
เส้นตารางหรื อเส้นกริ ดคือ เส้นที่ลากโยงมาจากแกนข้อมูลของกราฟ เพือ่ แบ่งข้อมูลในแต่ละจุดหรื อแต่ละ
กลุ่มให้อ่านง่ายขึ้น การใส่เส้นตารางลงไปในกราฟก็จะช่วยให้ดูกราฟได้ชดั เจนและแม่นยาขึ้น เช่น การดูกราฟเส้นที่
อยูข่ วาสุดว่ามีมูลค่าตัวเลขเท่าไหนก็ดูตามเส้นกริดที่โยงมาที่ค่าข้อมูลของแกนได้ เส้นตารางจะมีท้งั แนวนอน
(Primary Horizoltal (แกน Y)) คือเส้นที่ลากโยงจากซ้ายมาขวา และเส้นตารางแนวตั้ง (Primary Vertical (แกน X))
คือเส้นที่ลากโยงจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนเพือ่ แบ่งกลุ่มแกนตั้ง เส้นตารางจะมี 2 แบบดังนี้
- Major Gridlines (เส้นตารางหลัก) หลักที่แบ่งแกนออกเป็ นค่าหน่วยหลัก โดยมีตวั เลขแสดงค่าที่ตาแหน่งนั้น
กากับอยูด่ ว้ ยบนค่าสเกล ซึ่งเป็ นเส้นมาตรฐานที่เราเห็นเมื่อสร้างกราฟแรกๆ
- Minor Gridlines (เส้นตารางรอง) ที่แบ่งช่วงระหว่างเส้นตารางหลักออกเป็ นหน่ วยรอง เพือ
่ แยกค่าข้อมูลให้
ถี่และละเอียดมากขึ้น เส้นจะบางกว่าเส้นตารางหลักเล็กน้อย โดยเริ่ มแรกเส้นตารางรองจะไม่แสดง เราต้อง
ไปเลือกให้แสดงเพิม่ เข้ามาได้ (ความถี่ของเส้น Minor ต้องไปกาหนดที่หวั ข้อการกาหนดมาตราส่วน

เส้นตาราง Major

เส้นตาราง Minor

คลิกเปิ ดเลือก Gridlines
เส้นตารางแนวนอน
เส้นตารางรอง

เส้นตารางแนวตั้ง
เส้นตารางแนวตั้ง

จัดตาแหน่ งคาอธิบายกราฟ (Legend)
Legend คือ คาอธิบายสัญลักษณ์หรื อสีของชุดข้อมูลในกราฟ โดยเลือกแสดงของคาอธิบายได้ดงั นี้
คลิกเปิ ดเลือก Legend

คลิกเลือก

คาอธิบายกราฟ

เปลีย่ นมาตราส่ วนของแกนตั้ง (ค่ า) ในกราฟ
ตามค่าเริ่ มต้น Microsoft Office Excel จะกาหนดค่ามาตราส่วน (สเกล) ต่าสุดและสูงสุดของแกนตั้ง (ค่า) ใน
กราฟมาให้อตั โนมัติโดยดูจากจานวนค่าของข้อมูลที่พล็อตลงไปในกราฟ แต่คุณสามารถกาหนดมาตราส่วนเอง
เพือ่ ให้ตรงตามความต้องการได้
รายละเอียดของ AXIS OPTIONS มีดงั นี้
 Minimum และ Maximum ค่าต่าสุดและค่าสูงสุดบนแกน
 Major unit ระยะระหว่าง tick mark หลัก โดยเลือก Auto กาหนดอัตโนมัติ (พื้นฐาน) หรื อ Fixed คือกาหลด
ค่าลงไปเอง
 Minor unit ระยะระหว่าง tick mark ย่อย โดยเลือก Auto กาหนดอัตโนมัติ (พืน้ ฐาน) หรื อ Fixed คือ
กาหนดค่าลงไปเอง
 Value in reverse order กลับค่าบนแกนโดยให้ค่าสูงสุดอยูด่ า้ นล่างและค่าต่าสุดอยูด่ า้ นบน
 Logarithmic scale ให้ใช้สเกลแบบลอการิ ทึม คือแทนที่สเกลจะเริ่ มจาก 10, 20, 30 ก็จะเปลี่ยนเป็ น 10, 100,
1000
 Display units เลือกหน่วยการแสดงผล เช่น ร้อย, พัน, ล้าน เป็ นต้น

ค่าสเกลของแกนโดนพื้นฐาน

ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด

หน่วยสเกลหลัก
หน่วยสเกลรอง
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พิมพ์ และแชร์ ข้อมูล (Print & Share)
ข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ที่เก็บเอาไว้ในเวิร์กบุก๊ นอกจากการนามาดูในหน้าจอแล้ว สุดท้ายอาจจะต้องนา
ข้อมูลนั้นมานาเสนอด้วยการสัง่ พิมพ์เพือ่ ดูหรื อแจกจ่าย หรื อแชร์ให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดู ซึ่งใน Excel 2013
นั้นมีตวั เลือกการแชร์เอกสารที่สนับสนุนการใช้งานผ่านสังคมออนไลน์หรื อโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ครบถ้วน
คุณสามารถแชร์เอกสารขึ้นไปไว้บน OneDrive แชร์ให้เพือ่ นบน Facebook หรื อหรื อแชร์ไว้บนบล็อก
Twitter ได้ง่ายๆ ผ่านหน้าต่างโปรแกรม Excel ได้เลย เพียงแต่คุณเชื่อมต่อเข้าบริ การต่างๆ เหล่านี้เท่านั้นเอง
ในบทนี้จะแนะนาการเชื่อมต่อและแชร์เอกสารแบบต่างๆ

176

ตั้งค่ าหน้ ากระดาษ (Page Layout)
คลิกปุ่ ม Size แล้วเลือกขนาดกระดาษ

กระดาษขนาดต่างๆ

คลิกเลือกขนาดอื่นๆ เพิม่ เติม

เลือกขนาดกระดาษ (Size)
ขนาดของกระดาษของเอกสาร ซึ่งจะมีผลกับการกาหนดขอบเขตหน้าในหน้าจอ และขอบเขตของ
เอกสารเมื่อสัง่ พิมพ์ (Print) จะเลือกได้จากปุ่ ม Size (ขนาด) บน PAGE LAYOUT
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ตั้งระยะขอบกระดาษ (Margins)
จากการเลือกขนาดกระดาษหัวข้อที่ผา่ นมาจะมีการกาหนดขอบเขตของกระดาษตามที่เลือก หากคุณ
ต้องการกาหนดระยะขอบเพิม่ เติมจากปุ่ ม Size (ขนาด) ให้คลิกที่ ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วคลิกแท็บ Margins
(ระยะขอบ) จากนั้นก็กาหนดระยะขอบได้ ดังนี้
ระยะขอบบน

ระยะหัวกระดาษ

ระยะท้ายกระดาษ

ระยะขอบซ้าย

ระยะขอบล่าง
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ระยะขอบกระดาษในมุมมองสัง่ พิมพ์ (Print)
การวางแนวกระดาษ (Orientation)
แนวกระดาของเอกสารจะวางได้ 2 แนวคือ แนวตั้ง (Portait) ซึ่งเป็ นค่ามาตรฐาน และแนวนอน
(Landscape) จึงจะเลือกเปลี่ยนแนวได้จากปุ่ ม Orientation บนแท็บ Page Layout

จัดวางหน้าแนวตั้ง
จัดวางหน้าแนวนอน
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ตัวอย่างการจัดวางหน้าแนวตั้งในมุมมองสัง่ พิมพ์ (Print)

ตัวอย่างการจัดวางหน้าแนวนอนในมุมมองสัง่ พิมพ์ (Print)

ปรับตัวแบ่ งหน้ า (Page Break)
โดยปกติการแบ่งหน้าเอกสารจะมาจากการเลือกขนาดกระดาษจากปุ่ ม Size (ขนาด) หากเนื้อหาเกิน
หน้าที่จะแบ่งขึ้นหน้าใหม่ให้อตั โนมัติ หากคุณต้องการเองก็ทาได้โดยใช้คาสัง่ Insert Page Break (แทรกตัว
แบ่งหน้า) ได้ดงั นี้
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3 คลิกปุ่ ม Breaks แล้วคลิกเลือก Insert Page Break

2 คลิกเซลล์จุดที่จะแทรกเส้นแบ่งหน้า

1 คลิกมุมมอง Page Break

เส้นแบ่งหน้าที่แทรก
เส้นแสดงขอบเขต
เนื้อหาที่มีท้งั หมด

หมายเลขหน้าเอกสาร
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หากต้องการยกเลิกเส้นแบ่งหน้าให้คลิกที่เส้นแบ่งแล้วคลิกปุ่ ม Breaks เลือก Insert Page Break เพื่อ
ยกเลิกได้
ปรับขอบเขตหน้ า
การจัดการกับเส้นแบ่งหน้าที่แทรกเข้ามาใหม่ หรื อเส้นแบ่งหน้าเดิมที่มีอยูส่ ามารถปรับแต่งได้ตาม
ต้องการ ทาได้ง่ายๆ โดยให้คลิกลากที่เส้นแบ่งหน้าไปวางในตาแหน่งแถวหรื อคอลัมน์ที่ตอ้ งการให้อยูใ่ น
หน้าต่างๆได้
- การปรับขอบเขตหน้าด้วยการลากเส้นแบ่งหน้านี้ หากคุณขยายขอบเขตเอาไว้มากโปรแกรมจะ
ปรับลดขนาด (เปอเซนต์ของ Scale) การพิมพ์เนื้อหาให้เล็กลงไปด้วยเพือ่ บีบเนื้อหาให้ลงหน้า

เส้นแบ่งหน้าในตาแหน่ง
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คลิกลากขยายเส้นแบ่งหน้าลงมา

กาหนดพืน้ ที่พมิ พ์ (Print Area)
พืน้ ที่พมิ พ์ (Print Area) คือขอบเขตพืน้ ที่ของเนื้อหาที่จะพิมพ์ออกหน้ากระดาษ โดยปกติโปรแกรม
จะหมายถึงพื้นที่ท้งั หมดในเวิร์กชีต หากเกินหน้าก็จะแบ่งขึ้นหน้าใหม่ให้อตั โนมัติ แต่คุณสามารถกาหนด
ขอบเขตพื้นที่เองได้ตามต้องการว่าจะให้พมิ พ์แค่ไหน โดยใช้คาสัง่ Set Print Area (กาหนดพื้นทีพ่ มิ พ์) จาก
ปุ่ ม Print Area (พื้นที่ผวิ ) บนแท็บ PAGE LAYOUT ได้ดงั นี้

2 คลิกปุ่ ม Print Area (พื้นที่พมิ พ์) แล้วคลิก
เลือก Set Print Area (กาหนดพื้นที่พมิ พ์)

1 คลิกลากคลุมช่วงเซลล์
ที่ตอ้ งการพิมพ์
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ช่วงเซลล์ที่กาหนดเป็ นพื้นที่พมิ พ์

ช่วงเซลล์ที่ไม่ได้เลือก
จะไม่ได้ถูกพิมพ์ออก

3 คลิกมุมมอง Page Break เพือ่ ดูพ้นื ที่ที่เลือก
- ในมุมมอง Page Break จะเห็นขอบเขตพื้นที่ที่เลือกกาหนดเป็ นพื้นที่พมิ พ์ได้ชดั เจน และสามารถ
คลิกลากเพือ่ ลดหรื อเพิม่ พื้นที่ได้ โดยคลิกลากที่เส้นสีน้ าเงิน

ข้อมูลที่จะพิมพ์ออก
ตามที่ได้กาหนด
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พิมพ์ซ้าชื่อเรื่อง (Print Titles)
การสัง่ พิมพ์พน้ื ฐานโดยปกติโปรแกรมจะมองว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็ นพืน้ ที่พมิ พ์ (Print Area) ก็จะ
พิมพ์ต่อเนื่องตามลาดับหน้าและเนื้อหาที่มี ในกรณี ที่ขอ้ มูลยาวๆ แต่หวั เรื่ องรายการนั้นอยูท่ ี่แถวต้นๆ หัว
เรื่ องจะถูกพิมพ์เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น หากคุณต้องการให้พมิ พ์หวั เรื่ องซ้ าทุกๆหน้าต้องไปกาหนดให้หัว
เรื่ องให้เป็ นพื้นที่ของ Print Title (พิมพ์ชื่อเรื่ อง) ก่อนดังนี้

1 คลิกปุ่ ม Print Titles (พิมพ์ชื่อ
เรื่ อง)
3 คลิกเลือกแถวที่นามาเป็ นหัว
เรื่ อง (1 หรื อหลายแถวได้)

2 คลิกในช่อง Print Titles

4 คลิกปุ่ ม Ok
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- Rows to repeat at Top คือ แถวที่ตอ้ งการพิมพ์ซ้ าด้านบนหน้า
- Column to repeat at Left คือ คอลัมน์ที่ตอ้ งการพิมพ์ซ้ าด้านซ้ายหน้า

5 คลิกเมนู File แล้วคลิกคาสัง่ Print เพือ่ ดูการพิมพ์จะเห็นว่าถ้าเอกสารมีหลายหน้าจะแสดงหัวเรื่ อง
ซ้ าให้ทุกหน้า ทาให้การอ่านข้อมูลตามหัวเรื่ องได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น

พิมพ์เฉพาะพืน้ ทีท่ ลี่ ากคลุม (Selection)
การสัง่ พิมพ์พ้นื ฐานโดยปกติโปรแกรมจะมองว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็ นพื้นที่พมิ พ์ (Print Area) ก็จะ
พิมพ์ต่อเนื่องตามลาดับหน้าและเนื้อหาที่มี ในกรณี ที่ขอ้ มูลยาวๆ
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1 คลิกลากคลุมช่วง
เซลล์ที่ตอ้ งการพิมพ์

2 คลิก เมนู File > Print

ส่วนของเนื้อหาที่จะพิมพ์
ตามที่ได้เลือกมา
3 คลิกเลือก Print Selection
(พิมพ์ส่วนที่เลือก)
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สร้ างหัวกระดาษและท้ ายกระดาษ
เครื่องมือจัดการหัวกระดาษ/ท้ ายกระดาษ
เมื่อใช้คาสัง่ เกี่ยวกับการสร้างข้อความหัวหรื อท้ายกระดาษจะปรากฏแท็บเครื่ องมือหัวกระดาษและ
ท้ายกระดาษ (HEADER & FOOTER TOOLS) ขึ้นมาเพือ่ ใช้จดั การกับองค์ประกอบของเนื้อหาทีจ่ ะใส่ลง
ในหัวข้อหรื อท้ายกระดาษ
เครื่ องมือหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

ใส่ ข้อความหัวกระดาษ
ข้อความหัวกระดาษคือข้อความที่จะปรากฏทุกๆหน้ากระดาษเมื่อสัง่ พิมพ์ ส่วนใหญ่มกั ใส่เกี่ยวกับ
ชื่อเรื่ องเอกสาร ชื่อ-ที่อยูบ่ ริ ษทั , ชื่อเจ้าของเอกสาร, วันที่, รู ปโลโก้หน่วยงาน หรื อเลขชุดเอกสาร เป็ นต้น
การสร้างหัวกระดาษจะทาได้ในมุมมอง page Layout ดังนี้

2 คลิกในพื้นที่ของหัวกระดาษเพือ่ ใส่เนื้อหา

1 คลิกมุมมอง Page Layout
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แสดงชุดเครื่ องมือหัวกระดาษ

3 คลิกช่องขวาสุดหัว
กระดาษแล้วพิมพ์ขอ้ ความ

ใส่ ภาพโลโก้ หรือภาพหัวจดหมาย

2 คลิกปุ่ มรู ปภาพ (Picture)
บนแท็บออกแบบ (DESIGN)

1 คลิกในพื้นที่ของหัว
กระดาษช่องที่จะใส่ภาพ
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3 คลิกเลือกรู ปภาพที่จะนามา
ใส่หวั บนกระดาษ แล้วคลิกปุ่ ม
Insert

4 คลิกปุ่ ม จัดรู ปแบบรู ปภาพ
(Format Picture)
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5 กาหนดขนาดภาพตามความเหมาะสม

ใส่ หมายเลขหน้ าเอกสาร
ถ้าเอกสารที่จะพิมพ์มีหลายๆ หน้าก็อาจใส่หมายเลขหน้าเอกสารลงไปด้วย โดยปกติมกั นิยมใส่ที่
ท้ายกระดาษ
2 คลิกปุ่ ม หมายเลขหน้า
เพือ่ แทรกหมายเลขหน้า

พิมพ์ & [Page] ซึ่งเป็ นฟิ ลด์
ที่ใช้แสดงหมายเลขหน้า

1 คลิกในช่องข้อความท้ายกระดาษ
แล้วพิมพ์ขอ้ ความ เช่น หน้าที่
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ข้อความบนหัวกระดาษ (Header)

เมื่อดูเอกสารในมุมมองสัง่ พิมพ์จะเห็น
ข้อความและเลขหน้าที่ทา้ ยกระดาษ
แทรกเนื้อหาหัวกระดาษและท้ ายกระดาษแบบอื่นๆ
การแทรกเนื้อหาในหัวกระดาษและท้ายกระดาษในรู ปแบบอื่นๆ สามารถเลือกได้จากปุ่ ม Header
และ Footer ซึ่งจะมีให้เลือกใส่ท้งั หมายเลขหน้า, ชื่อไฟล์เอกสาร, ชื่อเวิร์กชีต, วันที่ปัจจุบนั , วันที่สร้างหรื อ
แก้ไขเอกสาร และรวมถึงแทรกข้อมูลหลายๆ แบบในชุดเดียวกัน
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คลิกเลือกแทรกเนื้อหา

ตัวเลือกการแทรกเนื้อหาหัว
กระดาษหรื อท้ายกระดาษที่มีให้

ยกเลิกหัวกระดาษท้ ายกระดาษออก
หากจะยกเลิกเนื้อหาที่หวั กระดาษหรื อท้ายกระดาษให้คลิกปุ่ ม Header หรื อ Footer แล้วเลือก
(none)

คลิกปุ่ ม Header หรื อ Footer
แล้วเลือก ไม่มี (non) ยกเลิก
เนื้อหาหัวกระดาษหรื อท้าย
กระดาษ
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จัดเวิร์กชีตให้ พอดีกบั หน้ ากระดาษ
กรณี ที่มีเนื้อหาเกินขอบเขตหน้าไปไม่มาก คุณอาจเลือกใช้คาสัง่ ปรับบีบเนื้อหาให้แสดงในหน้า
เดียวหรื อตามจานวนหน้าที่ตอ้ งการได้

ปรับความกว้างความสูงหน้าใหม่เพือ่
บีบหน้า หรื อใช้ค่าอัตโนมัติ

บีบลดขนาด % เนื้อลง (ตัวอักษรจะเล็กลง)
เนื้อหาภายในหน้า(ภายในเส้นประ)
เนื้อหาส่วนที่เกินหน้า

ปรับเปอร์เซ็นต์
มาตราส่วน (Scale)

หลังจากปรับคอลัมน์ส่วนที่เกิน
หน้าจะถูกบีบเข้ามาในหน้าเดียว
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หรื อปรับความกว้างให้เป็ น 1 Page (1 หน้า)

ตัวเลือกการพิมพ์ในเมนู Print
1. คลิกเมนู File > Print

2 ปรับแต่งตัวเลือกการ
พิมพ์ในหัวข้อต่างๆ
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- เลือกสิ่งที่จะพิมพ์เวิร์กชีตหรื อทั้งเวิร์กบุก๊

พิมพ์เวิร์กชีตที่เลือก
พิมพ์ท้งั เวิร์กบุก๊
พิมพ์ช่วงเซลล์ที่เลือก

- เลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ์

- เลือกการเรี ยงลาดับการพิมพ์ (กรณี พมิ พ์หลายจุด)

พิมพ์เรี ยงทีละชุด

พิมพ์ไม่เรี ยงชุด
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- เลือกขนาดการเว้นระยะขอบ (Margins)

ตั้งค่าแบบกาหนดเอง
ระยะขอบปกติ
ระยะขอบกว้าง
ระยะขอบแคบ
ตั้งระยะขอบใหม่
- กาหนดมาตรส่วนการพิมพ์ (หรื อบีบเนื้อหาให้พอดี)
ไม่มีมาตรส่วน 100%
ปรับให้พอดีหนึ่งหน้า
ปรับคอลัมน์ท้งั หมดให้พอดีหนึ่งหน้า
ปรับแถวทั้งหมดให้พอดีหนึ่งหน้า
กาหนดตัวเลือกมาตราส่วนเอง
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ย่ อ/ขยายตัวอย่างงานที่พิมพ์

คลิกปุ่ มขยายมุมมอง
เอกสารตัวอย่างที่จะพิมพ์

คลิกปุ่ มย่อมุมมอง
เอกสารตัวอย่างที่จะพิมพ์

ตั้งค่ าการพิมพ์จาก Page Setup
นอกจากการตั้งค่าต่างๆ จากเครื่ องมือ HEADER & FOOTER TOOLS แล้วคุณสามารถเข้าไปตั้งค่า
ในไดอะล็อกบ็อกซ์ ตั้งค่าหน้ากระดาษ Page Setup เหมือน Excel เวอร์ชนั เก่าๆ ได้ ซึ่งจะมีตวั เลือกการตั้งค่า
ต่างๆ ได้ดงั นี้
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- แท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (Hearder/Footer) ตั้งค่าข้อความหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

ตั้งค่าข้อความหัวกระดาษ

ตั้งค่าข้อความท้ายกระดาษ

- แท็บ Sheet ตั้งค่าการพิมพ์ซีต
กาหนดพื้นที่การ
พิมพ์เส้นตาราง
พิมพ์แบบขาว-ดา
พิมพ์หวั แถวและหัว
คอลัมน์
เลือกลาดับการพิมพ์
จากหน้าบนลงล่าง
หรื อจากหน้าซ้ายไป
ขวาแล้วลง

กาหนดแถวพิมพ์ซ้ า
กาหนดคอลัมน์พมิ พ์ซ้ า
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การพิมพ์ ไฟล์ PDF/การพิมพ์ XPS
การนาผลลัพธ์เอกสารไปใช้งานนอกจากการสัง่ พิมพ์ออกทางกระดาษแล้วในปั จจุบนั แนวโน้มการ
เผยแพร่ เอกสารจะไปทางด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ใช้ส่งแนบไฟล์กบั อีเมล์, วางไว้ในเว็บไซต์ หรื อ
โพสต์ในช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook, Twitter หรื อ OneDrive ซึ่งจะสร้างเป็ นเอกสาร
ประเภท PDF หรื อ XPS ได้ ซึ่งใน Excel จะมีคาสัง่ Excel ให้เลือกการสร้างไฟล์เอกสารแบบนี้ได้
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1. คลิกเมนู File > Export
2. คลิกที่ Create PDF/XPS Document
3. คลิกปุ่ ม Create PDF/XPS
4. ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง File name
5. คลิกในช่อง Save as type เลือกว่าจะบันทึกเป็ นไฟล์ PDF หรื อ XPS
6. คลิกปุ่ ม Publish
- ไฟล์ PDF (Portable Document Format) เป็ นรู ปแบบไฟล์ที่ส่วนประกอบของเอกสารที่แสดง
ออกมาในลักษณะ Electronic image ซึ่งสามารถดู เปลี่ยน พิมพ์ หรื อสัง่ ต่อได้ง่ายโดยเอกสารจะรักษาเค้า
โครง, รู ปแบบ, ฟอนต์และรู ปภาพเอาไว้ครบถ้วน การสร้างไฟล์ PDF ทาได้โดยโปรแกรม Adobe Acrobat,
บันทึกจากโปรแกรมชุด MS-Office หรื อโปรแกรมอื่นๆ สามารถเปิ ดอ่านโดยใช้โปรแกรม Adobe Reader
หรื อปั จจุบนั มีโปรแกรมอีกหลายตัวที่อ่านได้ เช่น แอพฯ Reesder ใน Windows 8 หรื อแอพฯ ibooks บน
iPad,iPhone เป็ นต้น
- ไฟล์ XPS (XML Paper Specification) ไฟล์เอกสารที่พฒั นาโดย Microsoft เอง เป็ นไฟล์ประเภท
เดียวกับ PDF ข้อดีคือไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมเพิม่ เพราะ Microsoft ได้ติดตั้งไดรเวอร์ เครื่ องพิมพ์ในการ
แปลงมาแล้วสามารถสร้างได้จากโปรแกรมชุด Microsoft Office ทุกตัว และสามารถเปิ ดดูผา่ นโปรแกรม
XPS Viewer หรื อเปิ ดผ่าน โปรแกรม Internet Explorer ได้ดว้ ย
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- ผลลัพธ์การส่งออกเอกสารเป็ นไฟล์ PDF และเมื่อดับเบิ้ลคลิกเปิ ดขึ้นมาก็จะแสดงด้วยโปรแกรม
อ่านไฟล์ PDF ที่มีในเครื่ อง เช่น Adobe Reader เป็ นต้น

- ผลลัพธ์การส่งออกเอกสารเป็ นไฟล์ XPS ละเมื่อดับเบิ้ลคลิกเปิ ดขึ้นมาก็จะแสดงด้วยโปรแกรม
อ่านไฟล์ XPS ที่มีในเครื่ อง เช่น XPS Viewer เป็ นต้น
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การโพสต์ เอกสารขึน้ Social Networks
ในยุคที่สงั คมออนไลน์หรื อโซเชียลเน็ตเวิร์คเฟื่ องฟู การนาเสนอข้อมูลต่างๆ ก็ถูกพ่วงเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในสังคมนั้นด้วยใน Office 2013 ได้เพิม่ ความสามารถนี้เข้ามา ทาให้คุณโพสต์ (แชร์) ไฟล์เอกสารขึ้นไป
บนไทม์ไลน์ของ Facebook หรื อ Twitter ได้ง่ายผ่านโปรแกรมต่างๆ ในชุด Office 2013 ดังการโพสต์จาก
Excel 2013 ได้ดงั นี้
การโพสต์ เอกสารขึน้ Facebook
ไฟล์เอกสารที่จะโพสต์ข้ นึ Facebook ได้น้ นั คุณต้องบันทึกเก็บไว้ที่ OneDrive ก่อน(บังคับ) คาสัง่
การ Post to Social Networks จึงจะแสดงขึ้นมาให้เลือก (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย)
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3 คลิกเลือก Facebook

2 คลิกปุ่ ม Add a service
คลิกเมนู File > Account

4 แสดงชื่อบัญชีที่ใช้เชื่อมกับ Facebook ให้คลิกปุ่ ม Connect
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5 ใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ใช้เชื่อม
กับ Facebook ให้คลิกปุ่ ม Login

6 คลิกปุ่ ม เสร็จ ถ้าเชื่อมต่อสาเร็จ

หลังเชื่อมต่อได้จะแสดงบริ การ Facebook
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9 คลิกเลือก Facebook
และพิมพ์ขอ้ ความสถานะ

8 คลิกคาสัง่ Post to Social
Networks เพือ่ แชร์ไฟล์

10 คลิกปุ่ มโพสต์

7 คลิกเมนู File > แชร์

11 เปิ ดแอพฯ หรื อเรี ยกเข้าหน้า
Facebook ของคุณก็จะเห็นบน
ไทม์ไลน์
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12 หากคลิกทีไ่ อคอนไฟล์ Excel ที่แชร์ก็จะเปิ ดไฟล์แสดงลักษณะของ Excel Web App
ให้ใช้งานผ่านหน้าเว็บซึ่งจะแสดงเวิร์กบุก๊ มีแท็บเวิร์กชีต และคาสัง่ บางส่วนให้ใช้งาน

การโพสต์ เอกสารขึน้ Twitter
การโพสต์หรื อแชร์เอกสารขึ้นบน Twitter จะทาได้คล้ายๆ กับ Facebook คือขั้นแรกเราต้องสร้าง
การเชื่อมต่อเข้ากับบัญชี Twitter ก่อน จากนั้นจึงแชร์ไฟล์ข้ นึ ไป (ไฟล์ที่จแชร์ตอ้ งบันทึกไว้บนบัญชี
OneDrive ออนไลน์ก่อนและต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย)

3 คลิกเลือก Twitter

2 คลิกปุ่ ม Add a service
1 คลิกเมนู File>Account
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4 แสดงชื่อบัญชีที่ใช้เชื่อมกับบัญชี Twitter ที่คุณมีให้คลิกปุ่ ม Connect

5 คลิกปุ่ ม เสร็จ (Done) ถ้าเชื่อมต่อกับชื่อบัญชีสาเร็จ

หลังเชื่อมต่อได้จะแสดงบริ การ Twitter ขึ้นมา
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8 คลิกเลือก เครื่ องหมายถูก
ในช่อง Twitter และพิมพ์
ข้อความสถานะ
7 คลิกคาสัง่ Post to Social
Networks เพือ่ แชร์ไฟล์
9 คลิกปุ่ ม Post
6 คลิกเมนู File > Share

10 เปิ ดแอพฯ หรื อเรี ยกเข้าหน้า
Twitter ของคุณก็จะเห็นบนไทม์ไลน์
มีโพสต์ใหม่และเห็นลิงค์ไฟล์ Excel
ที่แชร์

11 คลิกลิงค์
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แสดงเอกสารที่แชร์ไว้

แชร์ เอกสารให้ คนทีต่ ้ องการ (Invite People)
เป็ นการแชร์เอกสารของคุณให้คนอื่นเข้าไปเปิ ดดูในอินเตอร์เน็ต ด้วยการบันทึกไว้ที่ระบบ Cloud
บนโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ เมื่อสัง่ บันทึกไว้ที่ OneDrive แล้วก็สามารถแชร์เอกสารแบบ Invite People
ได้ โดยใส่ ชื่ออีเมล์ของคนที่คุณต้องการเชิญเข้ามาเปิ ดดูเอกสารได้ จากนั้นโปรแกรมจะส่งลิงค์ที่ใช้สาหรับ
คลิกเข้าไปดูเอกสารไปให้คนที่คุณเชิญไปที่อีเมล์

2 คลิกคาสัง่ Invite People

3 ใส่ชื่ออีเมล์คนที่จะ
เชิญหรื อส่งลิงค์ให้

4 เลือกการแชร์ Can view ดูได้
อย่างเดียว Can edit แก้ไขได้

5 คลิกปุ่ ม Share (แชร์)

1 คลิกเมนู File > Share
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6 เมื่อผูท้ ี่ถูกเชิญได้รับอีเมล์ จะมีขอ้ ความแจ้งว่ามีการแชร์เอกสาร
ให้ พร้อมชื่อไฟล์ เมื่อคลิกที่ชื่อไฟล์ก็จะเปิ ดไฟล์บนเว็บ
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ส่ งเอกสารไปกับอีเมล์ (Share > Email)

3 คลิกเลือก Send as Attachment
เพือ่ ส่งเป็ นไฟล์เวิร์กบุก๊

1 คลิกเมนู File >
Share

6 คลิกปุ่ ม Send

2 คลิกคาสัง่
Email

4 ใส่ ชื่ออีเมล์ผรู ้ ับ

5 พิมพ์ขอ้ ความอีเมล์

กรณี เลือกส่งเป็ นไฟล์แบบ PDF หรื อ XPS ชื่อไฟล์ในช่องนี้ก็จะต่างกัน
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แชร์ ลงิ ค์ ไฟล์บน OneDrive (Get a Sharing link)
หากคุณบันทึกเอกสารไว้บน OneDrive และต้องการแชร์ให้คนอื่นได้เข้าไปดู อาจใช้วธิ ีสร้างลิงค์
(Link) เป็ นที่อยูแ่ บบ URL แล้วส่งที่อยูข่ องเอกสารไปให้ได้ เมื่อคนที่ได้รับที่อยูล่ ิงค์น้ นั ก็จะสามารถเปิ ดเข้า
ไปดูไฟล์เอกสารนั้นได้ วิธีการสร้างลิงค์ไฟล์ทาได้ดงั นี้

1 คลิกเมนู File > Share

2 คลิกคาสัง่ รับลิงค์ที่แชร์

3 คลิกปุ่ ม Create Link

หรื อคลิกปิ ดการแชร์ลิงค์

4 ก็อปปี้ ทีอ่ ยูล่ ิงค์น้ ีเพือ่ นาไปแจกจ่ายหรื อ
แจ้งให้คนที่ตอ้ งการให้เข้าไปยังเอกสารที่
แชร์เพือ่ ดูเอกสารได้

แสดงการแชร์ลิงค์ไฟล์

