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โปรแกรม Microsoft Excel คือ อะไร
Microsoft Excel เปนโปรแกรมประเภท Spreadsheet ซึ่งออกแบบมาสําหรับบันทึกวิเคราะห และ
แสดงข อมู ลเกี่ ย วกั บ ตัว เลขได อย า งมี ป ระสิทธิภ าพ ทั้งในรูป แบบของแผนภาพหรือรายงาน ซึ่งโปรแกรม
Microsoft Excel ยังมีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารได โดยโปรแกรม Microsoft Office 2010
ไดรับการพัฒนาใหสามารถทํางานไดเหนือกวา Microsoft Office 2007 โดย Microsoft จะสนับสนุนรูปแบบ
ไฟลแบบ XML และเพิ่มชุดเสริมสําหรับการบันทึกไฟล Acrobat (PDF) นอกจากนั้น Microsoft Office 2010
ยังไดรับการเพิ่มในสวนของลูกเลนและฟงกชันการทํางานใหมีความเปนมืออาชีพมากกวา Microsoft Office
2007 โดยโปรแกรม Microsoft Excel เปนหนึ่งในโปรแกรมของโปรแกรม Microsoft Office Suite ซึ่ง
ประกอบดวยโปรแกรมหลักๆ คือ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint และ
Microsoft Access

หนาจอของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

หนาจอของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 ไดรับการพัฒนาใหมีความแตกตางกับ
Microsoft Excel 2007 โดยจะแสดงคําสั่งตางๆ บนริบบอน (Ribbon) ซึ่งจะอํานวยความสะดวกใหผูใชงาน
สามารถใชคําสั่งตางๆ ไดอยางสะดวก โดยคําสั่งตางๆ จะแสดงอยูบน Ribbon โดยแยกหมวดหมูของคําสั่งอยู
บนแท็บ (Tab)
Office Button

Quick Access Tool bar

Title Bar

Max/Restore Button

Tab List
Name Box

Formular Bar
 Column 

Cell

 Row 

Page View Buttons

Work Sheet
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Zoom Control

ริบบอน(Ribbon) คือ อะไร
ไดนําคําสั่งตางๆ ที่นิยมใชมากที่สุดมาไวในสวนหนาสุดโดยที่ผูใชไมจําเปนตองเขาไปคนหาสิ่งที่ใชอยู
ประจําในสวนตางๆ ของโปรแกรม สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือเพื่อใหผูใชสามารถทํางานไดงายและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยไดมีการวิจัยและออกแบบ Ribbon อยางละเอียดจากประสบการณของผูใช เพื่อใหคําสั่งตางๆ อยู
ในตําแหนงที่ดีที่สุด เพื่อชวยใหเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใช Ribbon ไดดียิ่งขึ้น โดย Ribbon ประกอบดวย
องคประกอบพื้นฐานดังนี้
1

3
2

1. แท็บริบบอน (Ribbon Tab): ประกอบไปดวยแท็บตางๆ หลายแท็บ ในที่นี้ไดแสดงใหเห็นแท็บ ขอความ
แตละแท็บจะสอดคลองกับการทํางานแตละชนิดที่ทํางาน บนแท็บจะมีคําสั่งและปุมที่เคยใชกอนหนานี้
2. กลุม (Group) : แตละแท็บจะมีกลุมหลายกลุมซึ่งจะแสดงรายการที่สอดคลองกันไวดวยกัน ขอความ
พื้นฐาน คือกลุมๆ หนึ่ง
3. คําสั่ง (Commands) : คือคําสั่ง โดยคําสั่งอาจจะเปนปุม, กลองเพื่อใสขอมูล ขนาดตัวอักษร และรายการ
แบบอักษร (แสดงแบบอักษร Tahoma) หรือเมนูก็ได คําสั่งที่มีการใชงานทั่วไปมากที่สุด อยางเชน คําสั่งวาง
จะเปนปุมที่ขึ้นขนาดใหญสุด

4 - 45

แท็บของ Microsoft Office Excel 2010
แท็บของโปรแกรม MS Excel 2010 จะแยกกลุมของริบบอนตามฟงกชันและการทํางานของ
โปรแกรม หากผูใชตองการแทรกวัตถุ หรือรูปภาพลงในเอกสาร ตองคลิกแท็บแทรกริบบอนที่เกี่ยวของกับการ
แทรกวัตถุหรือรูปภาพจึงจะแสดงขึ้นมา หรือในกรณีของการใสสูตรคํานวณ จะตองคลิ๊กที่แท็บสูตร เปนตน
แท็บแฟม : กลุมของคําสั่งที่เกี่ยวของกับการจัดไฟล บันทึก เปด/ปดไฟล การแสดงรายละเอียดของไฟล สราง
เอกสาร พิมพเอกสาร เปนตน

แท็บหนาแรก : กลุมของคําสั่งที่เกี่ยวของกับการจัดรูปแบบขอความ แบบอักษร รูปแบบตัวเลข ตําแหนง
ขอความภายใน Cell คําสั่งที่ใชบอยในคลิปบอรด

แท็บแทรก : กลุมของคําสั่งเกี่ยวกับการเพิ่มตาราง รูปภาพ แผนภูมิ ขอความ สัญลักษณพิเศษ
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แท็บเคาโครงหนากระดาษ : กลุมของคําสั่งเกี่ยวกับการตั้งคาหนากระดาษ การวางแนวเอกสาร

แท็บสูตร: กลุมของคําสั่งเกี่ยวกับการใสสูตรคํานวณ และเรียกใชฟงกชั่นตางๆ ที่โปรแกรมจัดเตรียมไวให

แท็บขอมูล: กลุมของคําสั่งเกี่ยวกับการจัดการดานขอมูล เชน การนําเขาขอมูล การเรียงลําดับ

แท็บตรวจทาน : กลุมของคําสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ สรางหมายเหตุ การปองกันขอมูล
ของแผนงาน การทํางานรวมกัน

แท็บ มุมมอง : กลุมของคําสั่งเกี่ยวกับการจัดมุมมองการทํางานของเอกสาร เชน การยอ-ขยาย การแสดง การ
จัดเรียง การตรึงแนว
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หนาตางสําหรับแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม (Dialog box launchers)
หนาตางสําหรับแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม หากกลุมคําสั่ง (Group) บนแท็บมีสัญลักษณ
แสดงวากลุม
คําสั่งนั้นสามารถกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได เชน กลุมคําสั่ง แบบอักษร, การจัดแนว เปนตน

การแสดงแท็บชวยเหลือเพิ่มเติม (Additional tabs)
สําหรับคําสั่งใน Microsoft Excel 2010 จะแสดงบนแท็บ แท็บชวยเหลือจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อ
สถานะการทํางานปจจุบันของวัตถุนั้นถูกเลือก เชน แท็บ Picture Tools จะปรากฏเมื่อคลิกที่รูป

เมื่อคลิกออกนอกรูป แท็บเครื่องมือรูปภาพ
จะหายไปโดยอัตโนมัติ และหากคลิ๊กรูป
อีกครั้ง แท็บเครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏอีก
ครั้ง ดังภาพขางตน

1. คลิกบนรูปที่ตองการแกไข/ตกแตง
2. แท็บเครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏโดยอัตโนมัติ
3. กลุม (Groups) คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของจะปรากฏ ใหเลือกใชคําสั่งที่เกี่ยวของกับ เชน รูปแบบ
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ลักษณะของตัวชี้เมาส
Mouse Pointer ใน Microsoft Excel 2010 มีหลายแบบซึ่งจะเปลี่ยนไปตามลักษณะการใชงานและ
การวางตําแหนงของ Mouse มีดังนี้

การเลือกเซลล
บน MS Excel สามารถเลือกเซลลที่ตองการทํางานแบบ 1 เซลล หรือหลายๆ เซลล ได ดังนี้
• เลือกเซลลเดียว : ใช Mouse คลิกที่เซลลที่ตองการ หรือใช Arrow Key เลื่อนไปยังตําแหนงที่
ตองการ
• เลือกกลุมของเซลลที่ตอเนื่อง :
ใช Mouse คลิกที่เซลลเริ่มตน และลากเมาสเพื่อคลุมถึงเซลลสุดทาย หรือ
ใช Mouse คลิกเซลลเริ่มตนจากนั้นกดปุม Shift คางไวและคลิกที่ตําแหนงสุดทาย
• เลือกกลุมของเซลลที่ไมตอเนื่อง : คลิกเซลลแรก กดปุม Ctrl คางไว และเลือกเซลลที่ตองการ
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รูปแบบของขอมูล
ขอมูลประเภทขอความ : ขอมูลที่ไมนํามาคํานวณ อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย การใสขอมูลที่มีความ
ย า ว ม า ก ก ว า ค ว า ม ก ว า ง ข อ ง เ ซ ล ล ข อ ค ว า ม นั้ น จ ะ ถู ก แ ส ด ง ต อ ไ ป ใ น เ ซ ล ล ที่ อ ยู ท า ง ข ว า มื อ
หากเซลลทางขวามือนั้นยังไมมีขอมูล ขอมูลชนิดนี้จะถูกจัดใหอยูชิดซายของเซลลเสมอ

ขอมูลประเภทตัวเลข : ขอมูลที่นํามาคํานวณไดขอมูลจะอยูชิดขวา และไมสามารถแสดงผลเกินความกวาง
ของเซลลได ถาความกวางของเซลลไมพอจะปรากฏเครื่องหมาย ####### การแกไขโดยขยายความกวาง
ของเซลลออกไป ถาตัวเลขมีเครื่องหมาย % จะถูกหารดวย 100 สามารถพิมพขอมูลในรูป Exponential เชน
2.4E+04 (คือ 2.5 x 104)
ขอมูลประเภทเวลา : ขอมูลเวลาที่ประกอบดวยชั่วโมง นาที และวินาที โดยมีเครื่องหมาย “:” ขอมูลชนิดนี้
สามารถนําไปคํานวณได ที่แสดงที่ แถบสูตรจะเห็นเวลาในรูปแบบที่แสดง AM และ PM
ขอมูลประเภทสูตร : ขอมูลประเภทนี้คือสมการคณิตศาสตร จะตองใชเครื่องหมายเทากับ (=) นําหนาสูตร
หรือฟงกชัน
ขอมูลประเภทวันที่ : ขอมูลที่ประกอบดวยวันที่และเดือน เดือนและป หรือวันที่ เดือนและป โดยเดือน
สามารถกําหนดไดทั้งแบบตัวเลข หรือตัวอักษร ขอมูลชนิดนี้นําไปคํานวณได ขอมูลประเภทวันที่ (Date) จะ
แสดงในรูปแบบวันที่สากล คือ ป ค.ศ. จึงควรพิมพทั้งวัน/เดือน/ปค.ศ.เลข 4 หลักเต็มเสมอ ดังนั้นหากตองการ
ใสขอมูลประเภทเปน พ.ศ. จึงควรพิมพรูปแบบวันที่สากล (ค.ศ.) และจึงเปลี่ยน Format Cells แสดงรูปแบบ
เซลลตามที่ตองการ เชน พิมพ 16/05/2555 จะหมายถึงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม ป 2555 แตถาใส
16/05/55 จะหมายถึงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 1955 แทน
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การจัดการ Worksheet
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 เมื่อสรางเอกสารใหมจะมี Worksheet เริ่มตนใหใชงาน
จํานวน 3 Worksheet โดยผูใชสามารถจัดการเกี่ยวกับ Worksheet เชน แทรก ลบ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี ยาย
หรือคัดลอก ซอน ยกเลิกการซอน เปนตน โดยการคลิ๊กขวาที่ Worksheet
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คําสั่งบนแท็บแฟม
ปุมแฟม
จะแสดงอยูที่มุมซายสุดของหนาตางโปรแกรมใชสําหรับเปดเมนูการใชงาน
พื้นฐานเชน คําสั่ง สราง/ เปด/ บันทึก/ บันทึกเปน/ พิมพ และอื่นๆ รวมถึงคําสั่งที่ใชปรับแตงการทํางาน
พื้นฐานของโปรแกรม ตัวเลือกของ Excel เปนตน

คําสั่งหลักในปุม แฟม มีดังนี้
คําสั่ง
หนาที่การทํางาน
บันทึก
บันทึกเอกสาร

คําสั่ง
บันทึกเปน

เปด
ขอมูล
สราง

เปดเอกสารเกาที่มีอยู
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล
สรางเอกสารใหม

ปด
ลาสุด
พิมพ

บันทึกและสง

บั น ทึ ก เพื่ อ ส ง เอกสารไปทาง วิธีใช
อีเมล เว็บ หรือ SharePoint
รายการโปรแกรม/ฟ งกชั่น การ ตัวเลือก
ใชงานเพิ่มเติม

Add-Ins
จบการทํางาน

ปดโปรแกรม
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หนาที่การทํางาน
บันทึกเอกสารที่เคยบันทึกแลว
เก็ บ ไว ใ นชื่ อ ใหม / รู ป แบบ
เอกสารใหม
ปดเอกสาร
แสดงชื่อไฟลที่เปดใชงานสราง
สั่งพิมพเอกสาร และดูเอกสาร
กอนพิมพ
รายการแสดงความชวยเหลือที่
จัดไว
กํ า หนดค า พื้ น ฐานเบื้ อ งต น
สํ า ห รั บ ก า ร ทํ า ง า น ต า ง ๆ
ภายในโปรแกรม

การสรางไฟลเอกสาร (Workbook)
1. การสรางไฟลเอกสาร (Blank and Recent)
เลือกปุมไฟล >> สราง>> สมุดงานเปลา>> กดปุม สราง

2. การสรางไฟลเอกสารสําเร็จรูป
เลือกปุมไฟล >> สราง>> สมุดงานเปลา>> กดปุม สราง

3. การสรางไฟลเอกสารสําเร็จรูปแบบ Online
เลือกปุมไฟล >> สราง >> แมแบบ Office.com >>เลือกรูปแบบเอกสาร>> กดปุมดาวนโหลด
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การบันทึกเอกสาร
บันทึก : บันทึกเอกสารทับไฟลเดิมแตหากเปนเอกสารที่ยังไมเคยถูกบันทึกจะปรากฏไดอะล็อกบอกซบันทึกเปน
บันทึกเปน : บันทึก เอกสารเปนชื่อไฟลใหม หรือเปลี่ยนประเภทของไฟล ดังนี้
Excel Workbook (xlsx) : ไฟล MS Excel 2010
Excel Macro-Enabled Workbook (xlsm) : ไฟล Workbook นี้สามารถใชงาน Macro ได
Excel 97-2007 Workbook (xls) : ไฟล MS Excel 97-2007
รูปแบบไฟลอื่นๆ เชน *.txt , *.csv , *.htm , *.xml , *.prn (*.xltx ไฟล Template) เปนตน

การตั้งรหัสผานใหเอกสาร Microsoft Excel
ในการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลภายในไฟล เราสามารถตั้งรหัสผานในการเปดไฟลเพื่อปองกัน
ไมใหผูไมมีสิทธิ์เขามาเปดใชงาน มีขั้นตอนดังนี้
วิธีที่ 1
1. แฟม >> ขอมูล >> ปองกันสมุดงาน>> เขารหัสลับดวยรหัสผาน : วิธีนี้เปนการตั้งรหัสผานในการเปดไฟล
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การเปดไฟลเอกสาร
เปด : เปดไฟลโดยเลือกจากตําแหนงไฟลที่เก็บไฟล

ลาสุด : เปดไฟลที่ถูกใชงานบอยๆ หรือไฟลลาสุดที่ถูกเรียกใชงาน

การ Double Click ที่ไอคอนไฟล : เปดไฟลผานไอคอนของไฟลนั้นๆ
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คําสั่งบนแท็บหนาแรก
Microsoft Office Excel 2010 มีเครื่องมือที่สนับสนุนการกําหนดรูปแบบเซลล และขอมูลใหตรงกับ
ความตองการของงานแตละงานไดเปนอยางดี การกําหนดรูปแบบของเซลล และขอมูลที่ดีนั้นจะทําใหเอกสาร
ที่ไดมีความถูกตอง สวยงาม งายตอการใชงาน
สวนใหญแลวเครื่องมือตางๆ ใน Microsoft Office Excel 2010 นั้นมีการทํางานเหมือนเวอรชั่นกอน
หนานี้เพียงแตถูกกําหนดในสวนติดตอกับผูใชใหม เพื่อใหสามารถเขาถึงเครื่องมือตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยไดรวบรวมเครื่องมือที่สําคัญในการจัดรูปแบบขอมูลไวที่แท็บ Home ซึ่งแตละกลุมเครื่องมือ
มีรายละเอียดดังนี้

กลุมคําสั่ง
แบบอักษร
การจัดแนว
ตัวเลข
ลักษณะ
เซลล
การแกไข

คําอธิบาย
จัดการเกี่ยวกับการกําหนดแบบ ขนาด ลักษณะ สี พื้นหลังของตัวอักษร และเซลล
กลุมคําสั่งจัดการเกี่ยวกับตําแหนงของตัวอักษร หรือขอความในเซลล
กลุมคําสั่งจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลของตัวเลข
กลุมคําสั่งจัดการรูปแบบเซลลอัตโนมัติ รูปแบบตาราง รูปแบบการแสดงผลตาม
เงื่อนไข
กลุมคําสั่งจัดการรูปแบบของเซลล ขนาดแถว-คอลัมน การเพิ่ม-ลบเซลล
กลุมคําสั่งจัดการขอมูลใน Worksheet เชน ใสสูตรอยางงาย กรอก หรือคนหาขอมูล

ในกลุมที่มีเครื่องหมาย
สามารถกําหนดรายละเอียดคําสั่งเพิ่มเติมไดอีก เชน ที่กลุมแบบอักษร
มีคําสั่งเพิ่มเติมในการจัดรูปแบบตัวเลข การจัดแนว แบบอักษร เสนขอบ การเติม และการปองกัน
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คําสั่งสําหรับตกแตงเซลล
การวาดเสนกรอบเซลล

กําหนดลักษณะของเซลล
สามารถเลือกลักษณะจากลักษณะที่ถูกสรางหรือสรางลักษณะเซลลใหมขึ้นมาใชงาน

สรางลักษณะเซลลใหม
1. เลือกคําสั่งลักษณะเซลลใหม
2. ตั้ ง ชื่ อลั ก ษณะใหม แ ละ
กําหนดรูปแบบ
3. บันทึกลักษณะเซลลใหม

การแกไขลักษณะเซลล /การลบลักษณะเซลล
คลิกขวาที่ลักษณะเซลลที่ตองการแกไข หรือลบ
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ลองทําดู : การตกแตง Worksheet อัตโนมัติ
1. เลือกเขตของขอมูลที่ตองการจัดรูปแบบชวงของเซลลและแปลงเปนตารางดวยการเลือกลักษณะที่
ตารางที่กําหนดไว

2. เลือกลักษณะที่กําหนด และยืนยัน
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ลองทําดู : การจัดรูปแบบเซลล

1
2

3
5

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5

4

ตั้งคาวันที่ วิธีตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกจัดรูปแบบเซลล เลือกตัวเลข เลือกวันที่ และเลือกชนิด
ของวันที่
ตั้งคารูปแบบของหมายเลขโทรศัพท วิธีตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกจัดรูปแบบเซลล เลือกตัวเลข
เลือกกําหนดเอง พิมพชนิดของรูปแบบที่กําหนดเอง ตัวอยาง 0-####-####
ตั้งคารูปแบบของจํานวนเงิน วิธีตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกจัดรูปแบบเซลล เลือกสกุลเงิน เลือก
ชนิดและตําแหนงทศนิยม
กําหนดสูตรผลรวม =SUM(EX:EX) *X คือตําแหนงของเซลล
กําหนดสูตรแปลงคาตัวเลขแสดงจํานวนเงินในภาษาไทย(บาท) =BAHTTEXT(EX)
*X คือตําแหนงของเซลล
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การจัดการเซลลและขอมูล
ในการจัดการขอมูลที่กรอกลงในเซลลสามารถทําไดหลายวิธี เชน การแกไข การทําซ้ําหรือการคัดลอก
ขอมูล การยายตําแหนง เปนตน โดยการจัดการกับเซลลสวนใหญจะตองเลือกตําแหนงเซลลกอน แลวจึงเลือก
คําสั่งที่ ที่ตองการจัดการกับเซลล ดังนี้

1. การคัดลอกเซลล ใชคําสั่งคัดลอกขอมูล จากนั้นวางลงบนเซลลที่ตองการ
2. การยายเซลล เลือกตําแหนงขอมูลที่ตองการยาย คลิกคําสั่งตัด คลิก Mouse ลงบนตําแหนง เซลล
ที่ตองการ วางขอมูล และคลิกคําสั่งวาง โดยการคัดลอกและ ตัดตางกันตรงที่การ คัดลอกขอมูลใน
ตําแหนงเดิมจะยังคงอยู แตการ ตัดขอมูลในตําแหนงเดิมจะถูกยายมาอยูตําแหนงใหม
3. การวางเซลลแบบพิเศษ
การวางแบบพิเศษตางจากการวางแบบทั่วไปคือ การวางทั่วไปจะเปนการคัดลอกรูปแบบจากตนฉบับ
ทั้งหมดตั้งแต รูป แบบ ลั กษณะ สี หรือสู ตร แตการวาง แบบพิเศษนี้ส ามารถเลือกไดวาตองการ
ผลลัพธใน รูปแบบใด มาวางยังตําแหนงที่ตองการ มีคําสั่งดังนี้
 ทั้งหมด : คัดลอกคุณสมบัติจากตนฉบับมาทั้งหมด
 สูตร : คัดลอกเฉพาะสูตร
 คา : คัดลอกเฉพาะคาของขอมูลโดยไม คัดลอกสูตร
 รูปแบบ : คัดลอกเฉพาะรูปแบบเซลล
 ขอคิดเห็น : คัดลอกเฉพาะขอคิดเห็น
 ทั้งหมดที่ใชชุดรูปแบบตนฉบับ : คัดลอก เฉพาะธีม
 ทั้งหมดยกเวนเสนขอบ : คัดลอกทั้งหมด ยกเวนเสน
กรอบ
 ความกว า งคอลั มน : คั ดลอกเฉพาะความกวาง
คอลัมน
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 สูตรและรูปแบบตัวเลข : คัดลอกเฉพาะสูตร และ
รูปแบบตัวเลข
 คาและรูปแบบตัวเลข : คัดลอก เฉพาะคาของขอมูล
และรูปแบบตัวเลข
หากเซลลที่ตองการคัดลอก และเซลล ที่ตองการ
วางมี คาเปนตัวเลข เราสามารถกําหนดใหทั้ง 2 เซลลมี
การ คํานวณกอนที่จะวางไดดังนี้ (กลุมคําสั่ง Operation)
 ไมมี : ไมมีการคํานวณใดๆ
 และ : นําเซลลที่คัดลอกมาบวกกับเซลล ปลายทาง
กอนที่จะวาง
 ลบ: นําเซลลที่คัดลอกมาลบกับเซลล ปลายทาง
ตัวอยาง
กอนที่จะวาง
 บวก : นําเซลลที่คัดลอกมาคูณกับเซลล ปลายทาง
กอนที่จะวาง
 หาร : นําเซลลที่คัดลอกมาหารกับเซลล ปลายทาง
กอนที่จะวาง
กลุมคําสั่งใน Excel 2010
 ขามเซลลที่วาง : ถาเซลลตนฉบับเปนเซลลวาง และ
เซลลปลายทางมีขอมูล เซลลปลายทางจะถูก แทนที่ ใชคําสั่ง สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน
ดวยเซลลตนฉบับที่เปนเซลลวาง
 สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน : การวางขอมูลกลับจาก
เซลล ตนฉบับ เชน จากแนวตั้งเปนแนวนอน

4. การลบเซลล เมื่อคลิกขวา จากนั้นใชคําสั่งลบ
 เลื่อนเซลลไปทางซาย : ลบเซลลเดิม และเลื่อนเซลล
ที่อยู ดานขวามาแทนที่
 เลื่อนเซลลขึ้น : ลบเซลลเดิม และเลื่อนเซลลที่อยู
ดานลางมาแทนที่
 ทั้งแถว : ลบทั้งแถว และเลื่อนเซลลที่อยู ดานลางมา
แทนที่
 ทั้งคอลัมน : ลบทั้งคอลัมน และเลื่อนเซลลที่ อยู
ดานขวามาแทนที่
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5.





การลางขอมูลในเซลล เลือกคําสั่งลางจากกลุมคําสั่งแกไข บนแท็บหนาแรก
ลางทั้งหมด : ลางขอมูลทุกประเภท
ลางเฉพาะรูปแบบ : ลางเฉพาะรูปแบบ
ลางเฉพาะขอมูล : ลางเฉพาะขอมูล
ลางขอคิดเห็น : ลางเฉพาะขอคิดเห็น

6.





การแทรกเซลล/แถว/คอลัมน
แทรกเซลล : การแทรกเซลล
แทรกแถวในแผนงาน : การเพิ่มแถว
แทรกคอลัมนในแผนงาน : การเพิ่มคอลัมน
แทรกแผนงาน : การเพิ่ม Sheet

7.





การลบเซลล/แถว/คอลัมน
ลบเซลล : การลบเซลล
ลบแถวในแผนงาน : การลบแถว
ลบคอลัมนในแผนงาน : การลบคอลัมน
ลบแผนงาน : การลบ Sheet

8. การซอน/ยกเลิกการซอน
 การซอน : ซอนเซลลไมตองการใหแสดง
 ยกเลิกการซอน : เปดการแสดงผลของเซลลที่
ซอนไว
9. การเรียกใชฟงกชั่นการคํานวณ
ฟงกชั่นเพิ่มเติม
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10. การจัดเรียงขอมูล
การเรียงลําดับขอมูลตาม เงื่อนไขที่กําหนด โดยใหคลิก
ณ ตําแหนงภายในคอลัมน ที่ตองการจัดเรียง หรือเลือก
พื้นที่ทั้งหมดที่ตองการ จัดเรียง และเลือกคําสั่งเรียงลําดับ
และกรอง ที่แท็บหนาแรก >> กลุมคําสั่งการแกไข >>
เรียงลําดับและกรอง หรือที่แท็บขอมูล >> กลุมคําสั่ง
เรียงลําดับ
11. การกรองขอมูล
การกรองขอมูลตาม เงื่อนไขที่กําหนด เพื่อตรวจสอบ
ขอมูลตามเงื่อนไข ที่กําหนด
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การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
หากตองการกําหนดเงื่อนไขในการจัดรูปแบบของขอมูล ใชการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อชวยใหคุณสํารวจ
และวิเคราะหขอมูล ตรวจหาปญหาที่สําคัญ และระบุรูปแบบและแนวโนมที่มองเห็นได เชน ตัวเลขของ
ยอดขายสินคาใหเปนสีแดงหากสินคานั้นมียอดขายเกิน 70,500 บาท สามารถใชคําสั่งดังกลาวไดที่
แท็บหนาแรก > การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้
ตัวอยาง
1. เลือกเขตขอมูล >การจัดรูปแบบของเซลล >เนนกฎของเซลล >มากกวา

2. กําหนดการสรางเงื่อนไขมากกวา และกําหนดการแสดงผลดวยการเติมสีแดงออนดวยขอความสีแดงเขม

3. ผลลัพธจากเงื่อนไขมากกวา และการเติมสีแดงออนดวยขอความสีแดงเขม
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คําสั่งบนแท็บแทรก

บนโปรแกรม Microsoft Execl 2010 ไดรวบรวมกลุมของคําสั่งที่จะใชในการแทรกขอมูลตางๆ ลงใน
Worksheet เชน รูปภาพ รูปทรง กราฟ การใส Link กลองขอความ เปนตน สังเกตวากลุมคําสั่งสวนใหญจะ
คลายกับโปรแกรม Microsoft Word 2010 ทําใหผูใชสามารถใชงานคําสั่งไดคลายกัน โดยสามารถเรียกใช
คําสั่งในการแทรกขอมูลตางๆ ไดจากแท็บแทรกดังภาพ

กลุมคําสั่ง
ตาราง
ภาพประกอบ
แผนภูมิ
การเชื่อมโยง
ขอความ

อธิบาย
กลุมคําสั่งที่ใชในการสรางรายงานแบบสรุป (Pivot Table) การสรางตาราง (Table)
กลุมคําสั่งที่ใชในการแทรกรูป รูปภาพสําเร็จรูปจากโปรแกรม (Clip Art) รูปทรง หรือ
รูปทรงกราฟฟก โดยการใชงานคําสัง่ จะเหมือนกับโปรแกรม MS Word 2010
กลุมคําสั่งที่ใชในการสรางกราฟแบบตางๆ เชน กราฟแทง กราฟวงกลม เปนตน
กลุมคําสั่งที่ใชในการสรางลิงคสําหรับเชื่อมโยงระหวาง Worksheet ไฟล หรือเว็บ เปนตน
กลุมคําสั่งที่ใชในการแทรกกลองขอความ ขอความหัวตาราง (Header & Footer)
สัญลักษณพิเศษ เปนตน

การสรางรายงานแบบสรุป (Pivot Table)
Pivot Table เปนเครื่องมือบน Excel ที่นําขอมูลที่อยูในลักษณะตารางฐานขอมูล มาใหเราพลิก
แพลงไปมาเพื่อดูผลสรุปขอมูลในรูปแบบ และ มุมมองตางๆ กัน
โดยเวลาสรางตาราง Pivot ขึ้นมาแลว หัวตารางของขอมูลตนฉบับของเรา จะกลายรางเปน Pivot
Table Field List ดานขวาบน ซึ่งมันจะเปนเหมือน Item ที่ใหเราหยิบไปใชทําอะไรไดมากมาย
1. ขอมูลตองมีหัวคอลัมน คลิ๊กตําแหนงใดก็ไดของ work sheet
2. เลือกแท็บแทรก > เลือก Pivot table

3. โปรแกรมจะเลือกเขตขอมูลทั้งหมดอัตโนมัติ หรือสามารถเลือกชวงขอมูลเองจาก pop-up ที่แจง
ขึ้นมาจากนั้นเลือกตําแหนงที่ตองการวางรายงาน Pivot Table
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4. เมื่อเลือกแผนงานใหม ปรากฏพื้นที่คือ สวนแสดงรายงาน เขตขอมูล และสวนแสดงเงื่อนไข

5. สามารถเลือกขอมูลที่ตองการทราบ ผลลัพธแสดงที่ตาราง Pivot Table และเงื่อนไขจะแสดง
อัตโนมัติที่พื้นที่ดานลาง หรือสามารถลากยายเขตขอมูลเองได
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การใชภาพประกอบ

ตัวอยาง 1. การใชงาน Smart Art โดยการเลือกแท็บแทรก > เลือก SmartArt
3. ตกแตงเพิ่มเติม เลือกคลิ๊กที่ Smart Art แท็บออกแบบและรูปแบบจะแสดงอัตโนมัติ

การสรางแผนภูมิ
ขอมูลในโปรแกรม Excel สวนใหญจะเปนขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข หากเรานําตัวเลขเหลานั้นมาแสดง
เปนกราฟจะทําใหขอมูลดูงายขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกชวงขอมูลที่ตองการนํามาสรางกราฟ
2. คลิกแท็บแทรก เลือกประเภทของกราฟจากหัวขอกราฟ จากตัวอยางเลือกแบบเสน
3. จะปรากฏรูปแบบยอยใหคลิกเลือกไดทันที
4. เมื่อปรากฏกราฟตามรูปแบบที่เลือก สามารถตกแตงเพิ่มเติมจากแท็บออกแบบ เคาโครงและ
รูปแบบ ได
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การสรางการเชื่อมโยงหลายมิติ
การสรางการเชื่อมโยงหลายมิติ
วิธีที่ 1 สามารถเลือกบนแผนงาน แลวคลิกเซลลที่ตองการสรางการเชื่อมโยงหลายมิติ
จากนั้นเลือกบนแท็บแทรก ในกลุมการเชื่อมโยง ใหคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ

วิธีที่ 2 คุณสามารถคลิกขวาที่เซลลหรือกราฟก
แลวคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

วิธีที่ 3 สามารถกด CTRL+K ก็ได
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รูปแบบของการเชื่อมโยง
การอางอิงจากแฟ ม มีป ระโยชน เมื่ อไม
สะดวกที่ จ ะเก็ บ เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งไว
ดวยกันในสมุดงานเดียวกัน
การอางอิงจากเว็บเพจ คือ ชวยสรางการ
เชื่ อ มโยงไปยั ง เบราเซอร ที่ เ กี่ ย วข อ ง
มี ป ระโยชน ช ว ยให ก ารเชื่ อ มโยงข อ มู ล
ระหวางแฟมกับขอมูลภายนอกที่เกี่ยวของ
หาไดงายเพียงกดลิงค

ตําแหนงในเอกสารนี้ คือการอางอิงไปยัง
เนื้อหาของเซลลในสมุดงานอื่น

สรางเอกสารใหม คือการเลือกเพื่อสราง
เอกสารใหม
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คําสั่งบนแท็บเคาโครงหนากระดาษ (Page Layout)
เคาโครงหนากระดาษ เปนแท็บที่รวบรวมคําสั่งเกี่ยวกับการจัดหนาเอกสารของ Worksheet เชน การ
กําหนดเอกสารสําเร็จรูป สีของหนาเอกสาร ระยะขอบเอกสาร การเลือกขนาดกระดาษใหเหมาะสมกับงาน
การกําหนดพื้นที่ในการพิมพ การพิมพ Header ซ้ําทุกหนา การจัดวางตําแหนงขอความและรูปภาพ (Arrage)
เปนตน โดยการกําหนดคาบนแท็บ Page Layout จะมีสวนเกี่ยวของกับแท็บ Design

กลุมคําสั่ง
ชุดรูปแบบ
ตั้งคา
หนากระดาษ
ปรับพอดี
ตั ว เลื อ กของ
แผนงาน
จัดเรียง

อธิบาย
กลุมคําสั่งที่ใชในการกําหนดชุดสีในการตบแตงตัวอักษร การกําหนดรูปแบบตัวอักษร เปนตน
กลุมคําสั่งที่ใชในการตั้งขอบกระดาษ แนววางกระดาษ พื้นที่พิมพซ้ํา ใสรูป Background
เปนตน
กลุมคําสั่งที่ใชแสดงผลขอมูลเวลาพิมพใหพอดีกับ Width/Height ที่กําหนด ปรับขนาดขอมูล
กลุมคําสั่งที่ใชในการแสดงเสนตารางสมมุติ (Gridlines) การแสดงพื้นที่พิมพ การแสดง Row
เปนตน
กลุมคําสั่งที่ใชในการจัดตําแหนงของรูปทรง รูปภาพ การรวม Object เปนชิ้นเดียวกัน
การหมุน
ชุดรูปแบบ

สี

แบบอักษร

 ชุดรูปแบบ : กําหนดชุดสีในการตบแตงตัวอักษร
 สี : เหมือนชุดรูปแบบ สามารถกําหนดชุดสีได
 แบบอักษร : กําหนดรูปแบบตัวอักษรใหกับชุด
รูปแบบ
 ลั กษณะพิ เ ศษ : กํ า หนดลั ก ษณะพิ เ ศษให กับ ชุ ด
รูปแบบ

ลักษณะพิเศษ
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การตั้งขอบกระดาษ
เอกสารที่สรางขึ้นมาใหมนั้น Microsoft Excel จะตั้งคาขอบกระดาษ หรือระยะหางระหวาง ขอความ
กับริมขอบหนากระดาษทั้ง 4 ดาน เอาไวใหแลวเปนคาพื้นฐาน ปกติจะใชคาเปน ปกติ แตเราสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาขอบกระดาษได เพื่อเวนพื้นที่สวนขอบเตรียมไวสาหรับการใสเลขหนา วันที่ หรือโลโกลงไป
ในสวนที่เรียกวา หัวกระดาษ/ทายกระดาษ โดยคาสั่งนี้จะอยูที่แท็บ เคาโครงหนากระดาษ >> ตั้งคาหนากระดาษ

ขั้นตอนการตั้งคาขอบกระดาษ
1. คลิกแท็บ เคาโครงหนากระดาษ >> กลุมคําสั่งตั้งคาหนากระดาษ >> ระยะขอบ
2. คลิกปุม ระยะขอบแบบกําหนดเองเพื่อกําหนดการตั้งคา

ตั้งขอบทั้ง 4 ดาน
1

แนวการวางกระดาษ
2
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การพิมพแถวหรือคอลัมนซ้ํากันทุกหนา

1. เลือกลูกศรที่มุมลางของกลุมคําสั่ง
ตัวเลือกของแผนงาน
2. ที่แท็บแผนงานเลือกแถวหรือ

$3:$4

คอลัมนทจี่ ะพิมพซ้ํา

4. เลือกตกลง

4. เลือกแถวที่จะพิมพซ้ําดานบน

5. แสดงผลลัพธที่หนาแสดงตัวอยางกอนพิมพ

31 - 45

คําสั่งบนแท็บสูตร
Microsoft Excel 2010 มีความสามารถอยางมากในการคํานวณดานตางๆ เชน ดานการเงิน ตรรกะ
วันที่ เวลา คณิตศาสตร หรือดานสถิติ เปนตน รวมทั้งยังมีฟงกชั่นมาตรฐานสาหรับการใชงานทั่วไป และ
ฟงกชั่นการคํานวณที่ซับซอนหลากหลายที่รองรับการใชงาน โดยผูใชสามารถเรียกใชผานการพิมพคําสั่งบน
แถบสูตรโดยตรง หรือเรียกใชคําใชคําสั่งไดจากแท็บสูตร ดังภาพ
แถบสูตร
แท็บสูตร

การคํานวณดวยสูตร
=H15+H16+H17

การคํานวณดวยฟงกชั่นสําเร็จรูป
=SUM(H15:H17)

การคํานวณดวยสูตร
ในการคํานวณขอมูลในโปรแกรม Microsoft Excel จะตองพิมพเครื่องหมายเทากับ (=) ลงในเซลลที่
ตองการคํานวณ และตามดวยสูตรที่ตองการคํานวณซึ่งจะประกอบดวยคาที่ตองการดําเนินการ และตัว
ดําเนินการ (Operator)
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การอางอิงตําแหนงของเซลล
การอางอิงตําแหนงเซลล
การเปลี่ยนตําแหนงอัตโนมัติ (Relative Reference)
การล็อคตําแหนงเซลล (Absolute Reference)

Mixed Reference

คําอธิบาย
เปนการอางอิงตําแหนงเซลลแบบสัมพัทธ คือ เซลลที่
ถูกคัดลอกหรือยายตําแหนงจะถูกเปลี่ยนตําแหนงโดย
อัตโนมัติเมื่อวางทีเ่ ซลลปลายทาง
เปนการอางอิงเซลลแบบสัมบูรณ คือ เซลลที่ถูก
คัดลอกหรือยายตําแหนงจะคงตําแหนงเดิมเมื่อวางที่
เซลลป ลายทาง โดยสามารถกํา หนดให แถวหรื อ
คอลัมนคงตําแหนงเดิมไดโดยใสเครื่องหมาย $ ไวหนา
แถวหรือหนาคอลัมน
เป น การอ า งอิ ง เซลล แ บบผสมทั้ ง
Relative
Reference และ Absolute Reference

การเปลี่ยนตําแหนงอัตโนมัติ (Relative Reference)
=H15*G15
=H16*G16
=H17*G17

การล็อคตําแหนงเซลล (Absolute Reference)
=$H$16*G15
=$H$16*G16
=$H$16*G17
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การแสดงขอความผิดพลาดจากการคํานวณ
ในบางครั้งที่เราใชสูตรในการคํานวณอาจเกิดขอผิดพลาดที่โปรแกรม Microsoft Excel ไดแสดง
ขอความผิดพลาดใหผูใชทราบไดดังนี้
ขอความแสดงความผิดพลาด
สาเหตุ
#####
ขอมูลในเซลมีความยาวเกินกวาที่แสดงผลได
#VALUE!
ใชตัวดําเนินการ (Operand) หรืออารกิวเมนตผิดประเภท
#NULL!
เซลที่อางอิงผิด ทําใหไมสามารถกําหนดเซลที่ตองการได
#DIV/0!
ตัวหารเปนศูนย
#NAME!
พิมพชื่อของฟงกชันที่ใชในสูตรโดยสะกดไมถูกตอง หรือไมมีชื่อเซลที่
อางอิง หรือไมมีชื่อฟงกชั่น ใส Argument ผิด ใชขอความตัวอักษรโดยไม
ใสเครื่องหมาย “”
#N/A
การใส Argument ใหฟงกชันไมครบ หรือใชคา Argument ที่ไมถูกกับ
ฟงกชัน
#REF!
เซลที่อางอิงถูกลบ หรือถูกขอมูลจากเซลลอื่นยายมาทับแทนที่
#NUM!
ใช Argument ที่ไมใชตัวเลขกับสูตรที่ตองใชตัวเลข
การเรียกใชงานฟงกชันสําเร็จรูป
• พิมพชื่อ Function และ Argument ลงในเซลที่ตองการโดยตรง : เหมาะกับผูใชที่รูชื่อ Function
หรือ Agrument (โปรแกรม Microsoft Excel จะแสดงรูปแบบการใส Agrument ให)
• โดยการเลือก ฟงกชันจากไลบารีฟงกชัน ที่ถูกรวบรวมไวเปนกลุม โดยแยกตามประเภทการใชงาน
โดยสามารถเรียกใชไดจากแท็บสูตร
กลุมฟงกชัน
การเงิน
แบบตรรกะ

ความหมาย
ฟงกชันเกี่ยวกับดานการเงิน เชน การชําระคางวด หรืออัตราดอกเบี้ย
ฟงกชันเกี่ยวกับการคํานวณแบบมีเงื่อนไขตรรกะทางคณิตสาสตร มีผลลัพธที่เปนจริง
หรือ เปนเท็จ
ขอความ
ฟงกชันเกี่ยวกับขอมูลประเภทตัวอักษร เชน การแปลงตัวอักษร การตัดคํา การตอคํา
วันที่และเวลา
ฟงกชันเกี่ยวกับวันและเวลา เชนการแปลงคาวัน เวลา หรือการเพิ่ม-ลด วันเวลา
การคนหาและการ ฟงกชันเกี่ยวกับการคนหา และการอางอิงขอมูลภายในตารางตามเงื่อนไขที่กําหนด
อางอิง
คณิตศาสตรและ ฟงกชันเกี่ยวกับการคํานวณทางคณิตศาสตร เชน ผลรวม หรือหารากที่สอง
ตรีโกณมิติ
ฟงกชันเพิ่มเติม
ฟงกชันเกี่ยวกับสูตรในดานอื่นๆ เชน ทางดานสถิติ วิศวกรรมศาสตร
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ฟงกชันสําเร็จรูปที่เรียกใชงานประจํา
ชื่อฟงกชัน
SUM
AVERAGE
COUNT
DATE

รูปแบบของฟงกชัน
SUM(จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)
AVERAGE(จํานวนที่1 , จํานวนที่ 2 , n)
COUNT(จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)
DATE(จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)

IF
MAX
MIN
ABS

IF (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)
MAX (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)
MIN (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)
ABS (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)

ROUND

ROUND (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)

FLOOR
RANK

FLOOR (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)
RANK (จํานวนที่ 1 , จํานวนที่ 2 , n)

HYPERLINK HYPERLINK (จํานวนที1่ , จํานวนที่ 2 , n)
การอางอิงตําแหนงเซล
การอางอิงเซลที่อยูในเวิรคชีตเดียวกัน
การอางอิงเซลที่อยูตางเวิรคชีต
การอางอิงเซลที่อยูตางไฟล
การอางอิงโดยใชกลุมเซล (Ranges Name)

การนําไปใช
ใชในการหาผลรวมของขอมูล
ใชหาคาเฉลี่ย
ใชนับจํานวนขอมูล
แปลงคา ป, เดือน, วัน ใหกลายเปนตัวเลขที่ Excel
สามารถนําไปคํานวณได
ใชตรวจสอบเงื่อนไขที่กําหนด
ใชคนหาขอมูลที่มีคามากที่สุด
ใชคนหาขอมูลที่มีคานอยที่สุด
ใชในการหาคาสัมบูรณ (เลขที่ไมมีเครื่องหมายลบ)
ของตัวเลข เชน ABS (-1) เทากับ 1 และ ABS (1)
เทากับ 1
ใชปดเศษเลขทศนิยมโดยวิธีที่นิยมกันคือ ถานอย
กวา .5 ใหปดลงนอกนั้นใหปดขึ้น ดังนั้น 5.5 ก็จะ
ถูกปดเปน 6
ใชปดเศษเลขทศนิยมทิ้ง
ใชในการหาลาดับขอมูลวาขอมูลที่เรามีอยูในลําดับ
ที่เทาใด
ใชในการสรางการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น

คําอธิบาย
เปนการใชขอมูลของเซลที่อยูในเวิรคชีตเดียวกันในการ
คํานวณ โดยสูตรที่สรางขึ้นจะประกอบดวยตําแหนง
อางอิงเซล เชน =SUM(B1:B3)
เป น การใช ข อ มู ล ของเซลที่ อ ยู ต า งเวิ ร ค ชี ต ในการ
คํานวณ โดยสูตรที่สรางขึ้นจะประกอบดวยตําแหนง
อางอิงเซล เชน =SUM(ชื่อเวิรคชีต!B1:B3)
เป น การใช ข อ มู ล ของเซลที่ อ ยู ต า งเวิ ร ค ชี ต ในการ
คํานวณ โดยสูตรที่สรางขึ้นจะประกอบดวยตําแหนง
อางอิงเซล เชน =SUM([ชื่อไฟล]ชื่อเวิรคชีต!B1:B3)
เปนการตั้งชื่อกลุมของเซล เพื่อนาไปใชอางอิงในสูตร
- แท็บ Formulas > Define Name
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ลองทําดู : การใชฟงกชัน SUM – AVERAGE – MAX - MIN

=SUM(B5:B9) 
=AVERAGE(B5:B9) 
=MAX(B5:B9) 
=MIN(B5:B9) 

B5:B9
AVERAGE

ผลลัพธ
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ลองทําดู : การใชฟงกชัน IF

กําหนดอารกิวเมนตลงไปที่ชองแสดงผลเกรด

กําหนดอารกิวเมนตของฟงกชัน ที่ตําแหนงแรกเซลล D2 =IF(C2>=90,"A+")

จากนั้นกําหนดเงื่อนไข IF ตอจากกรณี A+ กําหนดกรณีอื่นๆ ตอ
=IF(C2>=90,"A+",IF(C2>=80,"A",IF(C2>=70,"B",IF(C2>=60,"C",IF(C2>=50,"D","F")))))

ใชเมาส COPY สูตรจากเซลล
ดานบน
ไดผลลัพธ

37 - 45

การคนหาขอมูลตามแนวคอลัมน (VLOOKUP)
ฟงกชั่น VLOOKUP สามารถใช คนหาคาที่เราตองการ ดวยการกําหนดคาอางอิง จากคอลัมน
(Column) ที่อยูซายสุดในตารางขอมูล (Table_array) เพื่อคืนคาคาตอบจาก "แถว(Row) เดียวกัน" ดวย
คอลัมน (Column) ที่เรากําหนดขึ้น และเงื่อนไขคือ ตารางขอมูล (Table_array) ที่ใช VLOOKUP คนหา
ตองเปนตารางที่มีการ Sort หรือจัดเรียงแลวและไมควรมีขอมูลซ้ําๆ กันหลายแถว เพราะจะทําใหหาขอมูลไม
เจอ หรือ ใหผลลัพธที่ผิดพลาดได
รูปแบบของฟงกชั่น
=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
• Lookup_value คือ คาอางอิงซึ่งอาจเปน ตัวเลข หรือตัวอักษรก็ได เพื่อใหสูตรคนหาขอมูล จาก
ตารางหลัก
• Table_array ตารางขอมูลเบื้องตน ใชเก็บขอมูล ตัวอักษร,ตัวเลข
• Col_index_num อันดับของ Column ใน Table_array โดยนับ Coulmn แรกเปนคอลัมภที่ 1
• Range_lookup เพื่อใหฟงกชั่นคืนคาตามเงื่อนไข TRUE (omitted)/ FALSE (exact value)

1

กําหนดคา ดังนี้
1. Lookup_value คือ คาอางอิงจากเซลล B10 แสดงผลลัพธ
ที่ C10
2. Table_array ตารางขอมูล เลือกเขตขอมูล A1:C7
3. Col_index_num ลําดับของ Column ใน Table_array
โดยนับ Coulmn แรกเปนคอลัมนที่ 1
4. Range_lookup คืนคา FALSE (exact value) ใสคา 0

2

3
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คําสั่งบนแท็บขอมูล

เปนแท็บที่รวบรวมคําสั่งที่ใชในการติดตอกับฐานขอมูล การเลือกขอมูลจากโปรแกรมอื่น ๆการ
เรียงลําดับขอมูล การคนหาและกรองขอมูลขั้นสูง เปนตน

รับขอมูลภายนอก

กลุมคําสั่ง

อธิบาย
กลุ ม คํ า สั่ ง ที่ ใ ช ใ นการนํ า ข อ มู ล จากภายนอกมาใช
ภายในโปรแกรม Microsof Excel เชน Access Text
เปนตน และเรียกใชขอมูลจาก Connection ที่สราง
การเชื่อมตอกับขอมูลอื่น
กลุ ม คํ า สั่ ง ที่ ใ ช ใ นการสร า งการเชื่ อ มต อ ระหว า ง
Worksheet และขอมูลภายนอก
กลุมคําสั่งที่ใชในการจัดเรียงขอมูล การกรองขอมูล
กลุมคําสั่งที่ใชในการจัดการขอมูล เชน แยกขอมูลเปน
คอลัมน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เปนตน
กลุมคําสั่ งที่ใชในการจัด /กลุมยกเลิกขอมูล ในแตล ะ
รายการ สามารถสรางยอดรวมแตละรายการ

การเชื่อมตอ
เรียงลําดับและการกรอง
เครื่องมือขอมูล
เคาราง

การกรองขอมูลโดยใชเงื่อนไขชั้นสูง
บอยครั้งที่เรามีขอมูลดิบจํานวนหนึ่ง แตขอมูลที่เรากําลังสนใจจําเพาะเจาะจงกวานั้น ดังนั้นการกรอง
ขอมูลใหแสดงเฉพาะสิ่งที่เราสนใจเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก ซึ่งทําไดดวยเครื่องมือตัวกรอง
การกรองขอมูลโดยใชเงื่อนไขชั้นสูง
1. สรางเขตขอมูลสําหรับกําหนดเงื่อนไข และกําหนดเงื่อนไขสิ่งที่เราสนใจ
2. เลือกเขตขอมูลดิบทั้งหมด
3. เลือกคําสั่งเรียงลําดับและตัวกรอง ขั้นสูง

39 - 45

4. เลือกชวงรายการ (ถูกเลือกเมื่อเลือกเขตขอมูลดิบไปแลว)
5. เลือกชวงเงื่อนไข โดยใชเมาสลากคลุมเขตขอมูล

6. เลือกตกลง

7. ผลลัพธ
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คําสั่งบนแท็บตรวจทาน (Review)

เปนแท็บที่รวบรวมคําสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ ขอความที่พิมพ สรางหมายเหตุ
การปองกันขอมูลของแผนงาน การทํางานรวมกัน เปนตน

กลุมคําสั่ง
การพิสูจนอักษร

อธิบาย
กลุมคําสั่งที่ใชในการตรวจสอบการสะกดและไวยกรณ ขอความที่พิมพ การแปล
ขอความ
กลุมคําสั่งที่ใชในการใสหมายเหตุ (Comment) ใหกับเซลล
กลุมคําสั่งที่ใชในการปองกันการเขาถึง Worksheet , Workbook การติดตามการ
แกไขเอกสาร เปนตน

ขอคิดเห็น
การเปลี่ยนแปลง

การใสหมายเหตุใหกับเซลล (Comment)
2

3
1

5
4
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คําสั่งที่ใชในการปองกันการเขาถึง (Protect Sheet)
เมื่อตองการปองกันไมใหผูใชเปลี่ยน ยาย หรือลบขอมูลสําคัญออกจากแผนงานหรือสมุดงานไมวาโดย
บังเอิญหรือตั้งใจ โปรแกรมสามารถปองกันองคประกอบของแผนงาน หรือสมุดงานที่ตองการไดไมวาจะมี
หรือไมมีรหัสผาน สิ่งสําคัญ ไมควรสับสนระหวางการปองกันองคประกอบของแผนงานและสมุดงานกับการ
รักษาความปลอดภัยดวยรหัสผานในระดับสมุดงาน ควรปองกันสมุดงานทั้งสมุดงานดวยการใชรหัสผาน การ
ทําเชนนี้จะอนุญาตใหผูใชที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่สามารถดูหรือปรับเปลี่ยนขอมูลในสมุดงานได

1

2

3

4

5

6

กดตกลง และใสรหัสผานอีกครั้ง

เมื่อเลือกไขเซลลที่ทําการปองกันไว จะมีแจงเตือนแสดง

ยกเลิกการปองกัน โดยใสรหัสผานที่ตั้งไว
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คําสั่งบนแท็บมุมมอง (View)

เปนที่รวบรวมคําสั่งในการจัดมุมมองการทํางานของเอกสาร แผนงาน ในขณะนั้น เชน การยอ-ขยาย
เอกสาร การเปลี่ยนมุมมองของเอกสาร เปนแบบปกติทั่วไป แบบเคาโครงหนากระดาษ การสลับไปที่หนาตาง
อื่นๆ หากเปดไวหลายหนาตางการจัดเรียงเอกสารแบบ การแสดงเสนสมมุติ (Gridline) เปนตน

กลุมคําสั่ง
มุมมองของสมุดงาน
แสดง
ยอ/ขยาย
หนาตาง
แมโคร

อธิบาย
กลุมคําสั่งที่ใชในการแสดงผลหนาจอในการทํางาน และสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามผูใช
กลุมคําสั่งที่ใชในการแสดงหรือซอนไมบรรทัด Gridlines แถบ Formular Bar
แถบแสดงหัวคอลัมนหรือแถว
กลุมคําสั่งที่ใชในการยอหรือขยายหนาจอแสดงขอมูล
กลุมคําสั่งที่ใชในการแบงหนาจอในการทํางาน เชน การแบงหนาจอในการทํา
การเปนหลายหนา และสามารถสั่งใหตรึงหนาจอ การสลับการทางานระหวาง
หนาจอ (Window) การบันทึกหนาจอในการทํางาน เปนตน
กลุมคําสั่งที่ใชในการสรางและและเรียกใชใชงานคําสั่งขั้นสูง (Macros)
มุมมองในการทํางานกับ Workbook

ปกติ

^ เคาโครงหนากระดาษ
< แสดงตัวอยางตัวแบงหนา
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การแบง Worksheet ในแนวตั้ง และแนวนอน (Split)
งานบางประเภทนั้นมีขอมูลอยูใน Worksheet จํานวนมาก บางครั้งมีความจําเปนตองแสดงผลขอมูล
ของแถว หรื อ คอลั ม น ที่ ห า งกั น มากให แ สดงผลภายในหน า เดี ย วกั น ซึ่ ง เราสามารถทํ า ได โ ดยการแบ ง
Worksheet ในแนวตั้ง หรือแนวนอน การแบงWorksheet ในแนวตั้ง และแนวนอนสามารถทําไดโดยทําตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ 1. เลือกแถว หรือคอลัมนที่ตองการแบงหนาจอ
3. เลือกเครือ่ งมือแยก
2. เลือกแท็บมุมมอง

เสนแบง Worksheet

4.หากตองการยกเลิกการแบง Worksheet ใหดับเบิลคลิกที่เสนแบง Worksheet
การตรึงแนวหรือการล็อกแถว/คอลัมน (Freeze Panes)
Excel สามารถดูพื้นที่สองสวนบนแผนงาน แลวล็อกแถวหรือคอลัมนในพื้นที่หนึ่งดวยการตรึงหรือ
แยกแนว (บานหนาตาง: สวนหนึ่งของหนาตางเอกสารที่แยกจากสวนอื่นดวยแถบแนวตั้งและแถบแนวนอน)
เมื่อตรึงแนว จะเลือกแถวหรือคอลัมนที่เฉพาะเจาะจงที่ยังคงมองเห็นไดเมื่อเลื่อนแผนงาน
ตัวอยางเชน ตรึงแนวเพื่อใหมองเห็นปายชื่อแถวและคอลัมนในขณะที่คุณเลื่อนไปมา ดังที่แสดงใน
ตัวอยางตอไปนี้
2

3

1
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ชื่อคอลัมนที่ถูกตรึงในขณะที่
เลื่อนเมาสไปมา

ชื่อแถวที่ถูกตรึงในขณะที่
เลื่อนเมาสไปมา

45 - 45

