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             โปรแกรม Microsoft Excel คือ อะไร 
 

Microsoft Excel เปนโปรแกรมประเภท Spreadsheet ซ่ึงออกแบบมาสําหรับบันทึกวิเคราะห และ

แสดงขอมูลเก่ียวกับตัวเลขไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในรูปแบบของแผนภาพหรือรายงาน ซ่ึงโปรแกรม 

Microsoft Excel ยังมีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารได โดยโปรแกรม Microsoft Office 2010 

ไดรับการพัฒนาใหสามารถทํางานไดเหนือกวา Microsoft Office 2007 โดย Microsoft จะสนับสนุนรูปแบบ

ไฟลแบบ XML และเพ่ิมชุดเสริมสําหรับการบันทึกไฟล Acrobat (PDF) นอกจากนั้น Microsoft Office 2010 

ยังไดรับการเพ่ิมในสวนของลูกเลนและฟงกชันการทํางานใหมีความเปนมืออาชีพมากกวา Microsoft Office 

2007 โดยโปรแกรม Microsoft Excel เปนหนึ่งในโปรแกรมของโปรแกรม Microsoft Office Suite ซ่ึง

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) ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกใหผูใชงาน

สามารถใชคําสั่งตางๆ ไดอยางสะดวก โดยคําสั่งตางๆ จะแสดงอยูบน Ribbon โดยแยกหมวดหมูของคําสั่งอยู

บนแท็บ (Tab) 
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              ริบบอน(Ribbon) คือ อะไร 
 

ไดนําคําสั่งตางๆ ท่ีนิยมใชมากท่ีสุดมาไวในสวนหนาสุดโดยท่ีผูใชไมจําเปนตองเขาไปคนหาสิ่งท่ีใชอยู

ประจาํในสวนตางๆ ของโปรแกรม สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือเพ่ือใหผูใชสามารถทํางานไดงายและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน โดยไดมีการวิจัยและออกแบบ Ribbon อยางละเอียดจากประสบการณของผูใช เพ่ือใหคําสั่งตางๆ อยู

ในตําแหนงท่ีดีท่ีสุด เพ่ือชวยใหเรียนรูเก่ียวกับวิธีการใช Ribbon ไดดียิ่งข้ึน โดย Ribbon ประกอบดวย

องคประกอบพ้ืนฐานดังนี้ 

 

  
 

1. แท็บริบบอน (Ribbon Tab): ประกอบไปดวยแท็บตางๆ หลายแท็บ ในท่ีนี้ไดแสดงใหเห็นแท็บ ขอความ 
แตละแท็บจะสอดคลองกับการทํางานแตละชนิดท่ีทํางาน บนแท็บจะมีคําสั่งและปุมท่ีเคยใชกอนหนานี้  

2. กลุม (Group) : แตละแท็บจะมีกลุมหลายกลุมซ่ึงจะแสดงรายการท่ีสอดคลองกันไวดวยกัน ขอความ
พ้ืนฐาน คือกลุมๆ หนึ่ง  

3. คําสั่ง (Commands) : คือคําสั่ง โดยคําสั่งอาจจะเปนปุม, กลองเพ่ือใสขอมูล ขนาดตัวอักษร และรายการ
แบบอักษร (แสดงแบบอักษร Tahoma) หรือเมนูก็ได คําสั่งท่ีมีการใชงานท่ัวไปมากท่ีสุด อยางเชน คําสั่งวาง 
จะเปนปุมท่ีข้ึนขนาดใหญสุด  
 

  

 

 

 
 

1 

3 
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             แท็บของ Microsoft Office Excel 2010 
 

แท็บของโปรแกรม MS Excel 2010 จะแยกกลุมของริบบอนตามฟงกชันและการทํางานของ

โปรแกรม หากผูใชตองการแทรกวัตถุ หรือรูปภาพลงในเอกสาร ตองคลิกแท็บแทรกริบบอนท่ีเก่ียวของกับการ

แทรกวัตถุหรือรูปภาพจึงจะแสดงข้ึนมา หรือในกรณีของการใสสูตรคํานวณ จะตองคลิ๊กท่ีแท็บสูตร เปนตน 

 

แท็บแฟม : กลุมของคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการจัดไฟล บันทึก เปด/ปดไฟล การแสดงรายละเอียดของไฟล สราง

เอกสาร พิมพเอกสาร เปนตน 

 
 

แท็บหนาแรก : กลุมของคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการจัดรูปแบบขอความ แบบอักษร รูปแบบตัวเลข ตําแหนง

ขอความภายใน Cell คําสั่งท่ีใชบอยในคลิปบอรด  

 
 

แท็บแทรก : กลุมของคําสั่งเก่ียวกับการเพ่ิมตาราง รูปภาพ แผนภูมิ ขอความ สัญลักษณพิเศษ  
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แท็บเคาโครงหนากระดาษ : กลุมของคําสั่งเก่ียวกับการตั้งคาหนากระดาษ การวางแนวเอกสาร  

 
 
แท็บสูตร: กลุมของคําสั่งเก่ียวกับการใสสูตรคํานวณ และเรียกใชฟงกชั่นตางๆ ท่ีโปรแกรมจัดเตรียมไวให 

 
 
แท็บขอมูล: กลุมของคําสั่งเก่ียวกับการจัดการดานขอมูล เชน การนําเขาขอมูล การเรียงลําดับ  

 
 
แท็บตรวจทาน : กลุมของคําสั่งเก่ียวกับการตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ สรางหมายเหตุ การปองกันขอมูล
ของแผนงาน การทํางานรวมกัน 

 
 

แท็บ มุมมอง : กลุมของคําสั่งเก่ียวกับการจัดมุมมองการทํางานของเอกสาร เชน การยอ-ขยาย การแสดง การ

จัดเรียง การตรึงแนว 
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หนาตางสําหรับแสดงคุณสมบัติเพ่ิมเติม (Dialog box launchers)  
 

หนาตางสําหรับแสดงคุณสมบัติเพ่ิมเติม หากกลุมคําสั่ง (Group) บนแท็บมีสัญลักษณ    แสดงวากลุม 

คําสั่งนั้นสามารถกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได เชน กลุมคําสั่ง แบบอักษร, การจัดแนว เปนตน 

 
 

การแสดงแท็บชวยเหลือเพ่ิมเติม (Additional tabs)  
 

สําหรับคําสั่งใน Microsoft Excel 2010 จะแสดงบนแท็บ แท็บชวยเหลือจะปรากฏโดยอัตโนมัติเม่ือ

สถานะการทํางานปจจุบันของวัตถุนั้นถูกเลือก เชน แท็บ Picture Tools จะปรากฏเม่ือคลิกท่ีรูป  

 
1. คลิกบนรูปท่ีตองการแกไข/ตกแตง  
2. แท็บเครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏโดยอัตโนมัติ  
3. กลุม (Groups) คําสั่งตางๆ ท่ีเก่ียวของจะปรากฏ ใหเลือกใชคําสั่งท่ีเก่ียวของกับ เชน รูปแบบ  
 
 

เมื่อคลิกออกนอกรูป แท็บเครื่องมือรูปภาพ 

จะหายไปโดยอัตโนมัติ และหากคลิ๊กรูป 

อีกครั้ง แท็บเครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏอีก

ครั้ง ดังภาพขางตน 
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ลักษณะของตัวช้ีเมาส 
Mouse Pointer ใน Microsoft Excel 2010 มีหลายแบบซ่ึงจะเปลี่ยนไปตามลักษณะการใชงานและ

การวางตําแหนงของ Mouse มีดังนี้ 

 
 

การเลือกเซลล 
 

บน MS Excel สามารถเลือกเซลลท่ีตองการทํางานแบบ 1 เซลล หรือหลายๆ เซลล ได ดังนี้  

• เลือกเซลลเดียว : ใช Mouse คลิกท่ีเซลลท่ีตองการ หรือใช Arrow Key เลื่อนไปยังตําแหนงท่ี

ตองการ  

• เลือกกลุมของเซลลท่ีตอเนื่อง :  

ใช Mouse คลิกท่ีเซลลเริ่มตน และลากเมาสเพ่ือคลุมถึงเซลลสุดทาย หรือ  

ใช Mouse คลิกเซลลเริ่มตนจากนั้นกดปุม Shift คางไวและคลิกท่ีตําแหนงสุดทาย  

• เลือกกลุมของเซลลท่ีไมตอเนื่อง : คลกิเซลลแรก กดปุม Ctrl คางไว และเลือกเซลลท่ีตองการ  
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รูปแบบของขอมูล 
 

ขอมูลประเภทขอความ : ขอมูลท่ีไมนํามาคํานวณ อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย การใสขอมูลท่ีมีความ
ย า ว ม าก กว า ค ว า มกว า ง ข อ ง เ ซลล ข อ ค ว าม นั้ น จ ะ ถู ก แสด งต อ ไป ใ น เ ซ ลล ท่ี อ ยู ท า ง ข ว า มื อ  
หากเซลลทางขวามือนั้นยังไมมีขอมูล ขอมูลชนิดนี้จะถูกจัดใหอยูชิดซายของเซลลเสมอ  
 

 
 

ขอมูลประเภทตัวเลข : ขอมูลท่ีนํามาคํานวณไดขอมูลจะอยูชิดขวา และไมสามารถแสดงผลเกินความกวาง

ของเซลลได ถาความกวางของเซลลไมพอจะปรากฏเครื่องหมาย ####### การแกไขโดยขยายความกวาง

ของเซลลออกไป ถาตัวเลขมีเครื่องหมาย % จะถูกหารดวย 100 สามารถพิมพขอมูลในรูป Exponential เชน 

2.4E+04 (คือ 2.5 x 104) 

ขอมูลประเภทเวลา : ขอมูลเวลาท่ีประกอบดวยชั่วโมง นาที และวินาที โดยมีเครื่องหมาย “:”  ขอมูลชนิดนี้
สามารถนําไปคํานวณได ท่ีแสดงท่ี แถบสูตรจะเห็นเวลาในรูปแบบท่ีแสดง AM และ PM  
 
ขอมูลประเภทสูตร : ขอมูลประเภทนี้คือสมการคณิตศาสตร จะตองใชเครื่องหมายเทากับ (=) นําหนาสูตร
หรือฟงกชัน  

ขอมูลประเภทวันท่ี : ขอมูลท่ีประกอบดวยวันท่ีและเดือน เดือนและป หรือวันท่ี เดือนและป โดยเดือน
สามารถกําหนดไดท้ังแบบตัวเลข หรือตัวอักษร ขอมูลชนิดนี้นําไปคํานวณได ขอมูลประเภทวันท่ี (Date) จะ
แสดงในรูปแบบวันท่ีสากล คือ ป ค.ศ. จึงควรพิมพท้ังวัน/เดือน/ปค.ศ.เลข 4 หลักเต็มเสมอ ดังนั้นหากตองการ
ใสขอมูลประเภทเปน พ.ศ. จึงควรพิมพรูปแบบวันท่ีสากล (ค.ศ.) และจึงเปลี่ยน Format Cells แสดงรูปแบบ
เซลลตามท่ีตองการ เชน พิมพ 16/05/2555 จะหมายถึงวันท่ี 16 เดือนพฤษภาคม ป 2555 แตถาใส 
16/05/55 จะหมายถึงวันท่ี 16 เดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 1955 แทน 

 
 

 

 



10 - 45 

การจัดการ Worksheet  
 

โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 เม่ือสรางเอกสารใหมจะมี Worksheet เริ่มตนใหใชงาน

จํานวน 3 Worksheet โดยผูใชสามารถจัดการเก่ียวกับ Worksheet เชน แทรก ลบ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี ยาย

หรือคัดลอก ซอน ยกเลิกการซอน เปนตน โดยการคลิ๊กขวาท่ี Worksheet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



11 - 45 

              คําสั่งบนแท็บแฟม 
 

ปุมแฟม   จะแสดงอยูท่ีมุมซายสุดของหนาตางโปรแกรมใชสําหรับเปดเมนูการใชงาน

พ้ืนฐานเชน คําสั่ง สราง/ เปด/ บันทึก/ บันทึกเปน/ พิมพ และอ่ืนๆ รวมถึงคําสั่งท่ีใชปรับแตงการทํางาน

พ้ืนฐานของโปรแกรม ตัวเลือกของ Excel เปนตน 

 
คําสั่งหลักในปุม แฟม มีดังนี้ 

คําสั่ง หนาท่ีการทํางาน คําสั่ง หนาท่ีการทํางาน 

บันทึก บันทึกเอกสาร บันทึกเปน บันทึกเอกสารท่ีเคยบันทึกแลว
เ ก็บ ไว ในชื่ อ ใหม / รู ปแบบ
เอกสารใหม 

เปด เปดเอกสารเกาท่ีมีอยู ปด ปดเอกสาร 

ขอมูล แสดงรายละเอียดเก่ียวกับไฟล ลาสุด แสดงชื่อไฟลท่ีเปดใชงานสราง 

สราง สรางเอกสารใหม พิมพ สั่งพิมพเอกสาร และดูเอกสาร
กอนพิมพ  

บันทึกและสง บันทึกเ พ่ือสง เอกสารไปทาง
อีเมล เว็บ หรือ SharePoint 

วิธีใช รายการแสดงความชวยเหลือท่ี
จัดไว 

Add-Ins รายการโปรแกรม/ฟงกชั่นการ
ใชงานเพ่ิมเติม  

ตัวเลือก กําหนดคา พ้ืนฐานเบื้ องตน
สํ า ห รั บ ก า ร ทํ า ง า น ต า ง ๆ 
ภายในโปรแกรม  

จบการทํางาน ปดโปรแกรม 
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               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 : บันทึกเอกสารทับไฟลเดิมแตหากเปนเอกสารท่ียังไมเคยถูกบันทึกจะปรากฏไดอะล็อกบอกซบันทึกเปน 

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 

รูปแบบไฟลอ่ืนๆ เชน *.txt , *.csv , *.htm , *.xml , *.prn (*.xltx ไฟล Template) เปนตน 

 

การตั้งรหัสผานใหเอกสาร Microsoft Excel  
 
ในการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลภายในไฟล เราสามารถตั้งรหัสผานในการเปดไฟลเพ่ือปองกัน
ไมใหผูไมมีสิทธิ์เขามาเปดใชงาน มีข้ันตอนดังนี้  
วิธีท่ี 1  
1. แฟม >> ขอมูล >> ปองกันสมุดงาน>> เขารหัสลับดวยรหัสผาน : วิธีนี้เปนการตั้งรหัสผานในการเปดไฟล  
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               การเปดไฟลเอกสาร 
 
เปด : เปดไฟลโดยเลือกจากตําแหนงไฟลท่ีเก็บไฟล 

 
 
ลาสุด : เปดไฟลท่ีถูกใชงานบอยๆ หรือไฟลลาสุดท่ีถูกเรียกใชงาน 

 
 
การ Double Click ท่ีไอคอนไฟล : เปดไฟลผานไอคอนของไฟลนั้นๆ 
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             คําสั่งบนแท็บหนาแรก  
 

Microsoft Office Excel 2010 มีเครื่องมือท่ีสนับสนุนการกําหนดรูปแบบเซลล และขอมูลใหตรงกับ
ความตองการของงานแตละงานไดเปนอยางดี การกําหนดรูปแบบของเซลล และขอมูลท่ีดีนั้นจะทําใหเอกสาร
ท่ีไดมีความถูกตอง สวยงาม งายตอการใชงาน  

สวนใหญแลวเครื่องมือตางๆ ใน Microsoft Office Excel 2010 นั้นมีการทํางานเหมือนเวอรชั่นกอน

หนานี้เพียงแตถูกกําหนดในสวนติดตอกับผูใชใหม เพ่ือใหสามารถเขาถึงเครื่องมือตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว

มากยิ่งข้ึน โดยไดรวบรวมเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดรูปแบบขอมูลไวท่ีแท็บ Home ซ่ึงแตละกลุมเครื่องมือ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

กลุมคําส่ัง คําอธิบาย 
แบบอักษร จัดการเก่ียวกับการกําหนดแบบ ขนาด ลักษณะ ส ีพ้ืนหลังของตัวอักษร และเซลล  
การจัดแนว กลุมคําสั่งจัดการเก่ียวกับตําแหนงของตัวอักษร หรือขอความในเซลล  
ตัวเลข กลุมคําสั่งจัดการเก่ียวกับการแสดงผลของตัวเลข  
ลักษณะ กลุมคําสั่งจัดการรูปแบบเซลลอัตโนมัติ รูปแบบตาราง รูปแบบการแสดงผลตาม

เง่ือนไข  
เซลล กลุมคําสั่งจัดการรูปแบบของเซลล ขนาดแถว-คอลัมน การเพ่ิม-ลบเซลล  
การแกไข  กลุมคําสั่งจัดการขอมูลใน Worksheet เชน ใสสูตรอยางงาย กรอก หรือคนหาขอมูล  
 

ในกลุมท่ีมีเครื่องหมาย            สามารถกําหนดรายละเอียดคําสั่งเพ่ิมเติมไดอีก เชน ท่ีกลุมแบบอักษร 

มีคําสั่งเพ่ิมเติมในการจัดรูปแบบตัวเลข การจัดแนว แบบอักษร เสนขอบ การเติม และการปองกัน  
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คําส่ังสําหรับตกแตงเซลล  
 

การวาดเสนกรอบเซลล  

    
 

กําหนดลักษณะของเซลล 
สามารถเลือกลักษณะจากลักษณะท่ีถูกสรางหรือสรางลักษณะเซลลใหมข้ึนมาใชงาน 
 
 

 
 

 

 
สรางลักษณะเซลลใหม 
1. เลือกคําสั่งลักษณะเซลลใหม 
2. ตั้งชื่อลักษณะใหมและ
กําหนดรูปแบบ 
3. บันทึกลักษณะเซลลใหม 
 
 

การแกไขลักษณะเซลล /การลบลักษณะเซลล 
คลิกขวาท่ีลักษณะเซลลท่ีตองการแกไข หรือลบ 
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ลองทําดู : การตกแตง Worksheet อัตโนมัติ 
1. เลือกเขตของขอมูลท่ีตองการจัดรูปแบบชวงของเซลลและแปลงเปนตารางดวยการเลือกลักษณะท่ี

ตารางท่ีกําหนดไว 

 
2. เลือกลักษณะท่ีกําหนด และยืนยัน 
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ลองทําดู : การจัดรูปแบบเซลล  
 

 
 

หมายเลข 1 ตั้งคาวันท่ี วิธีตามข้ันตอน ดังนี้ เลือกจัดรูปแบบเซลล เลือกตัวเลข เลือกวันท่ี และเลือกชนิด
ของวันท่ี 

หมายเลข 2  
 

ตั้งคารูปแบบของหมายเลขโทรศัพท วิธีตามข้ันตอน ดังนี้ เลือกจัดรูปแบบเซลล เลือกตัวเลข 
เลือกกําหนดเอง พิมพชนิดของรูปแบบท่ีกําหนดเอง ตัวอยาง 0-####-#### 

หมายเลข 3 
 

ตั้งคารูปแบบของจํานวนเงิน วิธีตามข้ันตอน ดังนี้ เลือกจัดรูปแบบเซลล เลือกสกุลเงิน เลือก
ชนิดและตําแหนงทศนิยม 

หมายเลข 4 
 

กําหนดสูตรผลรวม =SUM(EX:EX)   *X คือตําแหนงของเซลล 

หมายเลข 5 กําหนดสูตรแปลงคาตัวเลขแสดงจํานวนเงินในภาษาไทย(บาท) =BAHTTEXT(EX)  
*X คือตําแหนงของเซลล 

 

 

 

1 

2 

3 

4 5 
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การจัดการเซลลและขอมูล  
ในการจัดการขอมูลท่ีกรอกลงในเซลลสามารถทําไดหลายวิธี เชน การแกไข การทําซํ้าหรือการคัดลอก 

ขอมูล การยายตําแหนง เปนตน โดยการจัดการกับเซลลสวนใหญจะตองเลือกตําแหนงเซลลกอน แลวจึงเลือก

คําสั่งท่ี ท่ีตองการจัดการกับเซลล ดังนี้  

 
1. การคัดลอกเซลล ใชคําสั่งคัดลอกขอมูล จากนั้นวางลงบนเซลลท่ีตองการ 

2. การยายเซลล เลือกตําแหนงขอมูลท่ีตองการยาย  คลิกคําสั่งตัด คลิก Mouse ลงบนตําแหนง เซลล 

ท่ีตองการ วางขอมูล และคลิกคําสั่งวาง โดยการคัดลอกและ ตัดตางกันตรงท่ีการ คัดลอกขอมูลใน 

ตําแหนงเดิมจะยังคงอยู แตการ ตัดขอมูลในตําแหนงเดิมจะถูกยายมาอยูตําแหนงใหม 

3. การวางเซลลแบบพิเศษ  

การวางแบบพิเศษตางจากการวางแบบท่ัวไปคือ การวางท่ัวไปจะเปนการคัดลอกรูปแบบจากตนฉบับ 

ท้ังหมดต้ังแต รูปแบบ ลักษณะ สี หรือสูตร แตการวาง แบบพิเศษนี้สามารถเลือกไดวาตองการ

ผลลัพธใน รูปแบบใด มาวางยังตําแหนงท่ีตองการ มีคําสั่งดังนี้  

 ท้ังหมด : คัดลอกคุณสมบัติจากตนฉบับมาท้ังหมด  
 สูตร : คัดลอกเฉพาะสูตร  
 คา : คัดลอกเฉพาะคาของขอมูลโดยไม คัดลอกสูตร  
 รูปแบบ : คัดลอกเฉพาะรูปแบบเซลล  
 ขอคิดเห็น : คัดลอกเฉพาะขอคิดเห็น 
 ท้ังหมดท่ีใชชุดรูปแบบตนฉบับ : คัดลอก เฉพาะธีม 
 ท้ังหมดยกเวนเสนขอบ : คัดลอกท้ังหมด ยกเวนเสน

กรอบ  
 ความกวางคอลัมน : คัดลอกเฉพาะความกวาง 

คอลัมน  
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 สูตรและรูปแบบตัวเลข : คัดลอกเฉพาะสูตร และ
รูปแบบตัวเลข  

 คาและรูปแบบตัวเลข : คัดลอก เฉพาะคาของขอมูล 
และรูปแบบตัวเลข 

        หากเซลลท่ีตองการคัดลอก และเซลลท่ีตองการ
วางมี คาเปนตัวเลข เราสามารถกําหนดใหท้ัง 2 เซลลมี
การ คํานวณกอนท่ีจะวางไดดังนี้ (กลุมคําสั่ง Operation)  
 ไมมี : ไมมีการคํานวณใดๆ  
 และ : นําเซลลท่ีคัดลอกมาบวกกับเซลล ปลายทาง

กอนท่ีจะวาง  
 ลบ: นําเซลลท่ีคัดลอกมาลบกับเซลล ปลายทาง

กอนท่ีจะวาง 
 บวก : นําเซลลท่ีคัดลอกมาคูณกับเซลล ปลายทาง

กอนท่ีจะวาง  
 หาร : นําเซลลท่ีคัดลอกมาหารกับเซลล ปลายทาง

กอนท่ีจะวาง   
กลุมคําสั่งใน Excel 2010  
 ขามเซลลท่ีวาง : ถาเซลลตนฉบับเปนเซลลวาง และ

เซลลปลายทางมีขอมูล เซลลปลายทางจะถูก แทนท่ี
ดวยเซลลตนฉบับท่ีเปนเซลลวาง  

 สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน : การวางขอมูลกลับจาก
เซลล ตนฉบับ เชน จากแนวตั้งเปนแนวนอน 

 

 
 
ตัวอยาง 

 
ใชคําสั่ง สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน 

 
4. การลบเซลล เม่ือคลิกขวา จากนั้นใชคําสั่งลบ 

 เลื่อนเซลลไปทางซาย : ลบเซลลเดิม และเลื่อนเซลล
ท่ีอยู ดานขวามาแทนท่ี  

 เลื่อนเซลลข้ึน : ลบเซลลเดิม และเลื่อนเซลลท่ีอยู 
ดานลางมาแทนท่ี  

 ท้ังแถว : ลบท้ังแถว และเลื่อนเซลลท่ีอยู ดานลางมา
แทนท่ี  

 ท้ังคอลัมน : ลบท้ังคอลัมน และเลื่อนเซลลท่ี อยู
ดานขวามาแทนท่ี  
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5. การลางขอมูลในเซลล เลือกคําสั่งลางจากกลุมคําสั่งแกไข บนแท็บหนาแรก 

 ลางท้ังหมด : ลางขอมูลทุกประเภท  
 ลางเฉพาะรูปแบบ : ลางเฉพาะรูปแบบ  
 ลางเฉพาะขอมูล : ลางเฉพาะขอมูล  
 ลางขอคิดเห็น : ลางเฉพาะขอคิดเห็น 

 
6. การแทรกเซลล/แถว/คอลัมน 

 แทรกเซลล : การแทรกเซลล  
 แทรกแถวในแผนงาน : การเพ่ิมแถว  
 แทรกคอลัมนในแผนงาน : การเพ่ิมคอลัมน  
 แทรกแผนงาน : การเพ่ิม Sheet 

 
7. การลบเซลล/แถว/คอลัมน 

 ลบเซลล : การลบเซลล  
 ลบแถวในแผนงาน : การลบแถว  
 ลบคอลัมนในแผนงาน : การลบคอลัมน  
 ลบแผนงาน : การลบ Sheet 

 
8. การซอน/ยกเลิกการซอน  

 การซอน : ซอนเซลลไมตองการใหแสดง 
 ยกเลิกการซอน : เปดการแสดงผลของเซลลท่ี

ซอนไว 

 
9. การเรียกใชฟงกชั่นการคํานวณ  

 

 

ฟงกชั่นเพ่ิมเติม  
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10. การจัดเรียงขอมูล 

 
   การเรียงลําดับขอมูลตาม เง่ือนไขท่ีกําหนด โดยใหคลิก  
ณ ตําแหนงภายในคอลัมน ท่ีตองการจัดเรียง หรือเลือก 
พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีตองการ จัดเรียง และเลือกคําสั่งเรียงลําดับ
และกรอง ท่ีแท็บหนาแรก >> กลุมคําสั่งการแกไข >> 
เรียงลําดับและกรอง หรือท่ีแท็บขอมูล >> กลุมคําสั่ง 
เรียงลําดับ   

 

 
 

11. การกรองขอมูล 

 
   การกรองขอมูลตาม เง่ือนไขท่ีกําหนด เพ่ือตรวจสอบ
ขอมูลตามเง่ือนไข ท่ีกําหนด 
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การจัดรูปแบบตามเง่ือนไข  
 

หากตองการกําหนดเง่ือนไขในการจัดรูปแบบของขอมูล ใชการจัดรูปแบบตามเง่ือนไขเพ่ือชวยใหคุณสํารวจ

และวิเคราะหขอมูล ตรวจหาปญหาท่ีสําคัญ และระบุรูปแบบและแนวโนมท่ีมองเห็นได เชน ตัวเลขของ

ยอดขายสินคาใหเปนสีแดงหากสินคานั้นมียอดขายเกิน 70,500 บาท สามารถใชคําสั่งดังกลาวไดท่ี 

แท็บหนาแรก > การจัดรูปแบบตามเง่ือนไข มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวอยาง  

1. เลือกเขตขอมูล >การจดัรูปแบบของเซลล >เนนกฎของเซลล >มากกวา 

 
 

2. กําหนดการสรางเง่ือนไขมากกวา และกําหนดการแสดงผลดวยการเติมสีแดงออนดวยขอความสีแดงเขม 

 
 

3. ผลลัพธจากเง่ือนไขมากกวา และการเติมสีแดงออนดวยขอความสีแดงเขม 
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               คําสั่งบนแทบ็แทรก  
บนโปรแกรม Microsoft Execl 2010 ไดรวบรวมกลุมของคําสั่งท่ีจะใชในการแทรกขอมูลตางๆ ลงใน 

Worksheet เชน รูปภาพ รูปทรง กราฟ การใส Link กลองขอความ เปนตน สังเกตวากลุมคําสั่งสวนใหญจะ

คลายกับโปรแกรม Microsoft Word 2010 ทําใหผูใชสามารถใชงานคําสั่งไดคลายกัน โดยสามารถเรียกใช

คําสั่งในการแทรกขอมูลตางๆ ไดจากแท็บแทรกดังภาพ 

 
กลุมคําสั่ง อธิบาย 

ตาราง กลุมคําสั่งท่ีใชในการสรางรายงานแบบสรุป (Pivot Table) การสรางตาราง (Table)  
ภาพประกอบ กลุมคําสั่งท่ีใชในการแทรกรูป รูปภาพสําเร็จรูปจากโปรแกรม (Clip Art) รูปทรง หรือ

รูปทรงกราฟฟก โดยการใชงานคําสัง่จะเหมือนกับโปรแกรม MS Word 2010  
แผนภูมิ กลุมคําสั่งท่ีใชในการสรางกราฟแบบตางๆ เชน กราฟแทง กราฟวงกลม เปนตน  
การเชื่อมโยง กลุมคําสั่งท่ีใชในการสรางลิงคสําหรับเชื่อมโยงระหวาง Worksheet ไฟล หรือเว็บ เปนตน  
ขอความ กลุมคําสั่งท่ีใชในการแทรกกลองขอความ ขอความหัวตาราง (Header & Footer) 

สัญลักษณพิเศษ เปนตน  
 

การสรางรายงานแบบสรุป (Pivot Table) 
Pivot Table เปนเครื่องมือบน Excel ท่ีนําขอมูลท่ีอยูในลักษณะตารางฐานขอมูล มาใหเราพลิก

แพลงไปมาเพ่ือดูผลสรุปขอมูลในรูปแบบ และ มุมมองตางๆ กัน 

โดยเวลาสรางตาราง Pivot ข้ึนมาแลว หัวตารางของขอมูลตนฉบับของเรา จะกลายรางเปน Pivot 

Table Field List ดานขวาบน ซ่ึงมันจะเปนเหมือน Item ท่ีใหเราหยิบไปใชทําอะไรไดมากมาย 

1. ขอมูลตองมีหัวคอลัมน คลิ๊กตําแหนงใดก็ไดของ work sheet  

2. เลือกแท็บแทรก > เลือก Pivot table 

 
 

3. โปรแกรมจะเลือกเขตขอมูลท้ังหมดอัตโนมัติ หรือสามารถเลือกชวงขอมูลเองจาก pop-up ท่ีแจง

ข้ึนมาจากนั้นเลือกตําแหนงท่ีตองการวางรายงาน Pivot Table 
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4. เม่ือเลือกแผนงานใหม ปรากฏพ้ืนท่ีคือ สวนแสดงรายงาน เขตขอมูล และสวนแสดงเง่ือนไข 

 
 

5. สามารถเลือกขอมูลท่ีตองการทราบ ผลลัพธแสดงท่ีตาราง Pivot Table และเง่ือนไขจะแสดง

อัตโนมัติท่ีพ้ืนท่ีดานลาง หรือสามารถลากยายเขตขอมูลเองได 
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การใชภาพประกอบ 
ตัวอยาง 1. การใชงาน Smart Art โดยการเลือกแท็บแทรก > เลือก SmartArt   

3. ตกแตงเพ่ิมเติม เลือกคลิ๊กท่ี Smart Art แท็บออกแบบและรูปแบบจะแสดงอัตโนมัติ

 
 

การสรางแผนภูมิ 
ขอมูลในโปรแกรม Excel สวนใหญจะเปนขอมูลเก่ียวกับตัวเลข หากเรานําตัวเลขเหลานั้นมาแสดง

เปนกราฟจะทําใหขอมูลดูงายข้ึน มีข้ันตอนดังนี้  
1. เลือกชวงขอมูลท่ีตองการนํามาสรางกราฟ   
2. คลิกแท็บแทรก เลือกประเภทของกราฟจากหัวขอกราฟ จากตัวอยางเลือกแบบเสน  
3. จะปรากฏรูปแบบยอยใหคลิกเลือกไดทันที  

4. เม่ือปรากฏกราฟตามรูปแบบท่ีเลือก สามารถตกแตงเพ่ิมเติมจากแท็บออกแบบ เคาโครงและ

รูปแบบ ได 
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การสรางการเช่ือมโยงหลายมิติ 
 

การสรางการเชื่อมโยงหลายมิติ 

วิธีท่ี 1 สามารถเลือกบนแผนงาน แลวคลิกเซลลท่ีตองการสรางการเชื่อมโยงหลายมิต ิ

จากนั้นเลือกบนแท็บแทรก ในกลุมการเชื่อมโยง ใหคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ 

 

 
วิธีท่ี 2 คุณสามารถคลิกขวาท่ีเซลลหรือกราฟก  
แลวคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ 

 
วิธีท่ี 3 สามารถกด CTRL+K ก็ได 
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รูปแบบของการเช่ือมโยง  

 

 
 

การอางอิงจากแฟม มีประโยชน เม่ือไม
สะดวกท่ีจะเก็บเอกสารท่ีเ ก่ียวของไว
ดวยกันในสมุดงานเดียวกัน 
การอางอิงจากเว็บเพจ คือ ชวยสรางการ
เชื่อมโยงไปยัง เบราเซอร ท่ี เ ก่ียวของ 
มีประโยชนชวยใหการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางแฟมกับขอมูลภายนอกท่ีเก่ียวของ
หาไดงายเพียงกดลิงค 

 

 
 
ตําแหนงในเอกสารนี้ คือการอางอิงไปยัง
เนื้อหาของเซลลในสมุดงานอ่ืน  

 

 
 

 
 
 
สรางเอกสารใหม คือการเลือกเพ่ือสราง
เอกสารใหม 
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               คําสั่งบนแทบ็เคาโครงหนากระดาษ (Page Layout)  
 

เคาโครงหนากระดาษ เปนแท็บท่ีรวบรวมคําสั่งเก่ียวกับการจัดหนาเอกสารของ Worksheet เชน การ

กําหนดเอกสารสําเร็จรูป สีของหนาเอกสาร ระยะขอบเอกสาร การเลือกขนาดกระดาษใหเหมาะสมกับงาน 

การกําหนดพ้ืนท่ีในการพิมพ การพิมพ Header ซํ้าทุกหนา การจัดวางตําแหนงขอความและรูปภาพ (Arrage) 

เปนตน โดยการกําหนดคาบนแท็บ Page Layout จะมีสวนเก่ียวของกับแท็บ Design 

 

 

 

 

 

กลุมคําสั่ง อธิบาย 
ชุดรูปแบบ  กลุมคําสั่งท่ีใชในการกําหนดชุดสีในการตบแตงตัวอักษร การกําหนดรูปแบบตัวอักษร เปนตน  
ตั้งคา
หนากระดาษ  

กลุมคําสั่งท่ีใชในการตั้งขอบกระดาษ แนววางกระดาษ พ้ืนท่ีพิมพซํ้า ใสรูป Background 
เปนตน  

ปรับพอดี  กลุมคําสั่งท่ีใชแสดงผลขอมูลเวลาพิมพใหพอดีกับ Width/Height ท่ีกําหนด ปรับขนาดขอมูล  
ตัว เลือกของ
แผนงาน  

กลุมคําสั่งท่ีใชในการแสดงเสนตารางสมมุติ (Gridlines) การแสดงพ้ืนท่ีพิมพ การแสดง Row 
เปนตน  

จัดเรียง กลุมคําสั่งท่ีใชในการจัดตําแหนงของรูปทรง รูปภาพ การรวม Object เปนชิ้นเดียวกัน  
การหมุน  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ชุดรูปแบบ : กําหนดชุดสีในการตบแตงตัวอักษร 
 สี : เหมือนชุดรูปแบบ สามารถกําหนดชุดสีได  
 แบบอักษร : กําหนดรูปแบบตัวอักษรใหกับชุด

รูปแบบ  
 ลักษณะพิเศษ : กําหนดลักษณะพิเศษใหกับชุด

รูปแบบ  
  
 
 
 

 

ชุดรูปแบบ 

สี แบบอักษร 

ลักษณะพิเศษ 
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การตั้งขอบกระดาษ 
เอกสารท่ีสรางข้ึนมาใหมนั้น Microsoft Excel จะตั้งคาขอบกระดาษ หรือระยะหางระหวาง ขอความ

กับริมขอบหนากระดาษท้ัง 4 ดาน เอาไวใหแลวเปนคาพ้ืนฐาน ปกติจะใชคาเปน ปกติ แตเราสามารถ

เปลี่ยนแปลงคาขอบกระดาษได เพ่ือเวนพ้ืนท่ีสวนขอบเตรียมไวสาหรับการใสเลขหนา วันท่ี หรือโลโกลงไป   

ในสวนท่ีเรียกวา หัวกระดาษ/ทายกระดาษ โดยคาสั่งนี้จะอยูท่ีแท็บ เคาโครงหนากระดาษ >> ตั้งคาหนากระดาษ 

 

ข้ันตอนการตั้งคาขอบกระดาษ 

1. คลิกแท็บ เคาโครงหนากระดาษ >> กลุมคําสั่งตั้งคาหนากระดาษ >> ระยะขอบ 
2. คลิกปุม ระยะขอบแบบกําหนดเองเพ่ือกําหนดการตั้งคา 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

แนวการวางกระดาษ 

ตั้งขอบท้ัง 4 ดาน 
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การพิมพแถวหรือคอลัมนซํ้ากันทุกหนา 
 

 
 

 
 5. แสดงผลลัพธท่ีหนาแสดงตัวอยางกอนพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกลูกศรท่ีมุมลางของกลุมคําสั่ง

ตัวเลือกของแผนงาน 

2. ท่ีแท็บแผนงานเลือกแถวหรือ

คอลัมนท่ีจะพิมพซํ้า 

4. เลือกตกลง 

$3:$4 

4. เลือกแถวท่ีจะพิมพซํ้าดานบน 
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               คําสั่งบนแทบ็สูตร  
 

Microsoft Excel 2010 มีความสามารถอยางมากในการคํานวณดานตางๆ เชน ดานการเงิน ตรรกะ 

วันท่ี เวลา คณิตศาสตร หรือดานสถิติ เปนตน รวมท้ังยังมีฟงกชั่นมาตรฐานสาหรับการใชงานท่ัวไป และ

ฟงกชั่นการคํานวณท่ีซับซอนหลากหลายท่ีรองรับการใชงาน โดยผูใชสามารถเรียกใชผานการพิมพคําสั่งบน 

แถบสูตรโดยตรง หรือเรียกใชคําใชคําสั่งไดจากแท็บสูตร ดังภาพ 

 

 
 

 
 

การคํานวณดวยสูตร การคํานวณดวยฟงกชั่นสําเร็จรูป 
=H15+H16+H17 =SUM(H15:H17) 

 

การคํานวณดวยสูตร  
ในการคํานวณขอมูลในโปรแกรม Microsoft Excel จะตองพิมพเครื่องหมายเทากับ (=) ลงในเซลลท่ี

ตองการคํานวณ และตามดวยสูตรท่ีตองการคํานวณซ่ึงจะประกอบดวยคาท่ีตองการดําเนินการ และตัว

ดําเนินการ (Operator) 

 

 
 

 

แถบสูตร 

แท็บสูตร 
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การอางอิงตําแหนงของเซลล  
 

การอางอิงตําแหนงเซลล คําอธิบาย 
การเปลี่ยนตําแหนงอัตโนมัติ (Relative Reference)  เปนการอางอิงตําแหนงเซลลแบบสัมพัทธ คือ เซลลท่ี

ถูกคัดลอกหรือยายตําแหนงจะถูกเปลี่ยนตําแหนงโดย
อัตโนมัติเม่ือวางท่ีเซลลปลายทาง  

การล็อคตําแหนงเซลล (Absolute Reference) เปนการอางอิงเซลลแบบสัมบูรณ คือ เซลลท่ีถูก
คัดลอกหรือยายตําแหนงจะคงตําแหนงเดิมเม่ือวางท่ี
เซลลปลายทาง โดยสามารถกําหนดใหแถวหรือ
คอลัมนคงตําแหนงเดิมไดโดยใสเครื่องหมาย $ ไวหนา
แถวหรือหนาคอลัมน  

Mixed Reference  เปนการอางอิงเซลลแบบผสมท้ัง Relative 
Reference และ Absolute Reference  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

=H15*G15 

=H16*G16 

=H17*G17 

 

การเปลี่ยนตําแหนงอัตโนมัติ (Relative Reference) 

การล็อคตําแหนงเซลล (Absolute Reference) 

 
=$H$16*G15 

=$H$16*G16 

=$H$16*G17 
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การแสดงขอความผิดพลาดจากการคํานวณ 
ในบางครั้งท่ีเราใชสูตรในการคํานวณอาจเกิดขอผิดพลาดท่ีโปรแกรม Microsoft Excel ไดแสดง

ขอความผิดพลาดใหผูใชทราบไดดังนี้ 

ขอความแสดงความผิดพลาด สาเหต ุ
#####  ขอมูลในเซลมีความยาวเกินกวาท่ีแสดงผลได  
#VALUE!  ใชตัวดําเนินการ (Operand) หรืออารกิวเมนตผิดประเภท  
#NULL!  เซลท่ีอางอิงผิด ทําใหไมสามารถกําหนดเซลท่ีตองการได  
#DIV/0!  ตัวหารเปนศูนย  
#NAME!  พิมพชื่อของฟงกชันท่ีใชในสูตรโดยสะกดไมถูกตอง หรือไมมีชื่อเซลท่ี

อางอิง หรือไมมีชื่อฟงกชั่น ใส Argument ผิด ใชขอความตัวอักษรโดยไม
ใสเครื่องหมาย “”  

#N/A  การใส Argument ใหฟงกชันไมครบ หรือใชคา Argument ท่ีไมถูกกับ
ฟงกชัน  

#REF!  เซลท่ีอางอิงถูกลบ หรือถูกขอมูลจากเซลลอ่ืนยายมาทับแทนท่ี  
#NUM!  ใช Argument ท่ีไมใชตัวเลขกับสูตรท่ีตองใชตัวเลข  
 

การเรียกใชงานฟงกชันสําเร็จรูป  
 

• พิมพชื่อ Function และ Argument ลงในเซลท่ีตองการโดยตรง : เหมาะกับผูใชท่ีรูชื่อ Function 
หรือ Agrument (โปรแกรม Microsoft Excel จะแสดงรูปแบบการใส Agrument ให)  

• โดยการเลือก ฟงกชันจากไลบารีฟงกชัน ท่ีถูกรวบรวมไวเปนกลุม โดยแยกตามประเภทการใชงาน       

โดยสามารถเรียกใชไดจากแท็บสูตร 

กลุมฟงกชัน ความหมาย 
การเงิน ฟงกชันเก่ียวกับดานการเงิน เชน การชําระคางวด หรืออัตราดอกเบี้ย 
แบบตรรกะ ฟงกชันเก่ียวกับการคํานวณแบบมีเง่ือนไขตรรกะทางคณิตสาสตร มีผลลัพธท่ีเปนจริง 

หรือ เปนเท็จ 
ขอความ ฟงกชันเก่ียวกับขอมูลประเภทตัวอักษร เชน การแปลงตัวอักษร การตัดคํา การตอคํา  
วันท่ีและเวลา ฟงกชันเก่ียวกับวันและเวลา เชนการแปลงคาวัน เวลา หรือการเพ่ิม-ลด วันเวลา 
การคนหาและการ
อางอิง 

ฟงกชันเก่ียวกับการคนหา และการอางอิงขอมูลภายในตารางตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  

คณิตศาสตรและ 
ตรีโกณมิต ิ

ฟงกชันเก่ียวกับการคํานวณทางคณิตศาสตร เชน ผลรวม หรือหารากท่ีสอง  
 

ฟงกชันเพ่ิมเติม ฟงกชันเก่ียวกับสูตรในดานอ่ืนๆ เชน ทางดานสถิต ิวิศวกรรมศาสตร  
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ฟงกชันสําเร็จรูปท่ีเรียกใชงานประจํา  
 

ชื่อฟงกชัน รูปแบบของฟงกชัน การนําไปใช 
SUM  SUM(จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชในการหาผลรวมของขอมูล  
AVERAGE  AVERAGE(จํานวนท่ี1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชหาคาเฉลี่ย  
COUNT  COUNT(จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชนับจํานวนขอมูล  
DATE  DATE(จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  แปลงคา ป, เดือน, วัน ใหกลายเปนตัวเลขท่ี Excel 

สามารถนําไปคํานวณได  
IF  IF (จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชตรวจสอบเง่ือนไขท่ีกําหนด  
MAX  MAX (จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชคนหาขอมูลท่ีมีคามากท่ีสุด  
MIN  MIN (จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชคนหาขอมูลท่ีมีคานอยท่ีสุด  
ABS  ABS (จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชในการหาคาสัมบูรณ (เลขท่ีไมมีเครื่องหมายลบ) 

ของตัวเลข เชน ABS (-1) เทากับ 1 และ ABS (1) 
เทากับ 1  

ROUND  ROUND (จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชปดเศษเลขทศนิยมโดยวิธีท่ีนิยมกันคือ ถานอย
กวา .5 ใหปดลงนอกนั้นใหปดข้ึน ดังนั้น 5.5 ก็จะ
ถูกปดเปน 6  

FLOOR  FLOOR (จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชปดเศษเลขทศนิยมท้ิง  
RANK  RANK (จํานวนท่ี 1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชในการหาลาดับขอมูลวาขอมูลท่ีเรามีอยูในลําดับ

ท่ีเทาใด  
HYPERLINK  HYPERLINK (จํานวนท่ี1 , จํานวนท่ี 2 , n)  ใชในการสรางการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ่ืน  
 

การอางอิงตําแหนงเซล คําอธิบาย 
การอางอิงเซลท่ีอยูในเวิรคชีตเดียวกัน  เปนการใชขอมูลของเซลท่ีอยูในเวิรคชีตเดียวกันในการ

คํานวณ โดยสูตรท่ีสรางข้ึนจะประกอบดวยตําแหนง
อางอิงเซล เชน =SUM(B1:B3)  

การอางอิงเซลท่ีอยูตางเวิรคชีต  เปนการใชขอมูลของเซลท่ีอยูตางเวิรคชีตในการ
คํานวณ โดยสูตรท่ีสรางข้ึนจะประกอบดวยตําแหนง
อางอิงเซล เชน =SUM(ชื่อเวิรคชีต!B1:B3)  

การอางอิงเซลท่ีอยูตางไฟล  เปนการใชขอมูลของเซลท่ีอยูตางเวิรคชีตในการ
คํานวณ โดยสูตรท่ีสรางข้ึนจะประกอบดวยตําแหนง
อางอิงเซล เชน =SUM([ชื่อไฟล]ชื่อเวิรคชีต!B1:B3)  

การอางอิงโดยใชกลุมเซล (Ranges Name)  เปนการตั้งชื่อกลุมของเซล เพ่ือนาไปใชอางอิงในสูตร  
- 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)  

 

AVERAGE 

ผลลัพธ 

B5:B9 
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ลองทําดู : การใชฟงกชัน IF  
 

 

 
กําหนดอารกิวเมนตลงไปท่ีชองแสดงผลเกรด 

 

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

 
    จากนั้นกําหนดเง่ือนไข IF ตอจากกรณี A+ กําหนดกรณีอ่ืนๆ 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 
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การคนหาขอมูลตามแนวคอลัมน (VLOOKUP) 
ฟงกชั่น VLOOKUP สามารถใช คนหาคาท่ีเราตองการ ดวยการกําหนดคาอางอิง จากคอลัมน 

(Column) ท่ีอยูซายสุดในตารางขอมูล (Table_array) เพ่ือคืนคาคาตอบจาก "แถว(Row) เดียวกัน" ดวย

คอลัมน (Column) ท่ีเรากําหนดข้ึน และเง่ือนไขคือ ตารางขอมูล (Table_array) ท่ีใช VLOOKUP คนหา 

ตองเปนตารางท่ีมีการ Sort หรือจัดเรียงแลวและไมควรมีขอมูลซํ้าๆ กันหลายแถว เพราะจะทําใหหาขอมูลไม

เจอ หรือ ใหผลลัพธท่ีผิดพลาดได 

รูปแบบของฟงกชั่น 
=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) 

• Lookup_value คือ คาอางอิงซ่ึงอาจเปน ตัวเลข หรือตัวอักษรก็ได เพ่ือใหสูตรคนหาขอมูล จาก
ตารางหลัก 

•  Table_array ตารางขอมูลเบื้องตน ใชเก็บขอมูล ตัวอักษร,ตัวเลข 

• Col_index_num อันดับของ Column ใน Table_array โดยนับ Coulmn แรกเปนคอลัมภท่ี 1 

• Range_lookup เพ่ือใหฟงกชั่นคืนคาตามเง่ือนไข TRUE (omitted)/ FALSE (exact value) 
 

 

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

 

 
 
 

1 

2 

 

3 
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               คําสั่งบนแทบ็ขอมูล  
เปนแท็บท่ีรวบรวมคําสั่งท่ีใชในการติดตอกับฐานขอมูล การเลือกขอมูลจากโปรแกรมอ่ืน ๆการ

เรียงลําดับขอมูล การคนหาและกรองขอมูลข้ันสูง เปนตน 

 
 

กลุมคําสั่ง อธิบาย 
รับขอมูลภายนอก  กลุมคําสั่ง ท่ีใชในการนําขอมูลจากภายนอกมาใช

ภายในโปรแกรม Microsof Excel เชน Access Text 
เปนตน และเรียกใชขอมูลจาก Connection ท่ีสราง
การเชื่อมตอกับขอมูลอ่ืน  

การเชื่อมตอ กลุมคําสั่ ง ท่ีใช ในการสรางการเชื่อมตอระหวาง 
Worksheet และขอมูลภายนอก  

เรียงลําดับและการกรอง  กลุมคําสั่งท่ีใชในการจัดเรียงขอมูล การกรองขอมูล  
เครื่องมือขอมูล  กลุมคําสั่งท่ีใชในการจัดการขอมูล เชน แยกขอมูลเปน

คอลัมน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เปนตน  
เคาราง กลุมคําสั่งท่ีใชในการจัด/กลุมยกเลิกขอมูลในแตละ

รายการ สามารถสรางยอดรวมแตละรายการ 
 

การกรองขอมูลโดยใชเง่ือนไขช้ันสูง  
 

บอยครั้งท่ีเรามีขอมูลดิบจํานวนหนึ่ง แตขอมูลท่ีเรากําลังสนใจจําเพาะเจาะจงกวานั้น ดังนั้นการกรอง

ขอมูลใหแสดงเฉพาะสิ่งท่ีเราสนใจเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางมาก ซ่ึงทําไดดวยเครื่องมือตัวกรอง  

การกรองขอมูลโดยใชเง่ือนไขช้ันสูง 

1. สรางเขตขอมูลสําหรับกําหนดเง่ือนไข และกําหนดเง่ือนไขสิ่งท่ีเราสนใจ 

2. เลือกเขตขอมูลดิบท้ังหมด 

 

 

3.  เลือกคําสั่งเรียงลําดับและตัวกรอง ข้ันสูง 
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4. เลือกชวงรายการ (ถูกเลือกเม่ือเลือกเขตขอมูลดิบไปแลว) 

5. เลือกชวงเง่ือนไข โดยใชเมาสลากคลุมเขตขอมูล 

 
6. เลือกตกลง  

 

7. ผลลัพธ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 - 45 

               คําสั่งบนแทบ็ตรวจทาน (Review)  
เปนแท็บท่ีรวบรวมคําสั่งเก่ียวกับการตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ ขอความท่ีพิมพ สรางหมายเหตุ 

การปองกันขอมูลของแผนงาน การทํางานรวมกัน เปนตน 

 
กลุมคําสั่ง อธิบาย 
การพิสูจนอักษร กลุมคําสั่งท่ีใชในการตรวจสอบการสะกดและไวยกรณ ขอความท่ีพิมพ การแปล

ขอความ  
ขอคิดเห็น กลุมคําสั่งท่ีใชในการใสหมายเหต ุ(Comment) ใหกับเซลล 
การเปลี่ยนแปลง กลุมคําสั่งท่ีใชในการปองกันการเขาถึง Worksheet , Workbook การติดตามการ

แกไขเอกสาร เปนตน  
 

การใสหมายเหตุใหกับเซลล  (Comment) 
 

  

  
   

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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คําส่ังท่ีใชในการปองกันการเขาถึง (Protect Sheet) 
เม่ือตองการปองกันไมใหผูใชเปลี่ยน ยาย หรือลบขอมูลสําคัญออกจากแผนงานหรือสมุดงานไมวาโดย

บังเอิญหรือตั้งใจ โปรแกรมสามารถปองกันองคประกอบของแผนงาน หรือสมุดงานท่ีตองการไดไมวาจะมี

หรือไมมีรหัสผาน สิ่งสําคัญ  ไมควรสับสนระหวางการปองกันองคประกอบของแผนงานและสมุดงานกับการ

รักษาความปลอดภัยดวยรหัสผานในระดับสมุดงาน ควรปองกันสมุดงานท้ังสมุดงานดวยการใชรหัสผาน การ

ทําเชนนี้จะอนุญาตใหผูใชท่ีไดรับอนุญาตเทานั้นท่ีสามารถดูหรือปรับเปลี่ยนขอมูลในสมุดงานได 

 

 
   กดตกลง และใสรหัสผานอีกครั้ง 

 
  เม่ือเลือกไขเซลลท่ีทําการปองกันไว จะมีแจงเตือนแสดง 

 
   

ยกเลิกการปองกัน โดยใสรหัสผานท่ีตั้งไว   

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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               คําสั่งบนแทบ็มุมมอง (View)  
เปนท่ีรวบรวมคําสั่งในการจัดมุมมองการทํางานของเอกสาร แผนงาน ในขณะนั้น เชน การยอ-ขยาย

เอกสาร การเปลี่ยนมุมมองของเอกสาร เปนแบบปกติท่ัวไป แบบเคาโครงหนากระดาษ การสลับไปท่ีหนาตาง

อ่ืนๆ หากเปดไวหลายหนาตางการจัดเรียงเอกสารแบบ การแสดงเสนสมมุติ (Gridline) เปนตน 

 

 
 

กลุมคําสั่ง อธิบาย 
มุมมองของสมุดงาน  กลุมคําสั่งท่ีใชในการแสดงผลหนาจอในการทํางาน และสามารถปรับเปลี่ยนได

ตามผูใช  
แสดง  กลุมคําสั่งท่ีใชในการแสดงหรือซอนไมบรรทัด Gridlines แถบ Formular Bar 

แถบแสดงหัวคอลัมนหรือแถว  
ยอ/ขยาย  กลุมคําสั่งท่ีใชในการยอหรือขยายหนาจอแสดงขอมูล  
หนาตาง กลุมคําสั่งท่ีใชในการแบงหนาจอในการทํางาน เชน การแบงหนาจอในการทํา

การเปนหลายหนา และสามารถสั่งใหตรึงหนาจอ การสลับการทางานระหวาง
หนาจอ (Window) การบันทึกหนาจอในการทํางาน เปนตน  

แมโคร  กลุมคําสั่งท่ีใชในการสรางและและเรียกใชใชงานคําสั่งข้ันสูง (Macros)  
   

มุมมองในการทํางานกับ Workbook  
 

  

 

 ^ เคาโครงหนากระดาษ 
ปกต ิ

 < แสดงตัวอยางตัวแบงหนา 
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การแบง Worksheet ในแนวตั้ง และแนวนอน (Split) 
 

งานบางประเภทนั้นมีขอมูลอยูใน Worksheet จํานวนมาก บางครั้งมีความจําเปนตองแสดงผลขอมูล

ของแถว หรือคอลัมนท่ีหางกันมากใหแสดงผลภายในหนาเดียวกัน ซ่ึงเราสามารถทําไดโดยการแบง 

Worksheet ในแนวต้ัง หรือแนวนอน การแบงWorksheet ในแนวต้ัง และแนวนอนสามารถทําไดโดยทําตาม

ข้ันตอนตอไปนี้  1. เลือกแถว หรือคอลัมนท่ีตองการแบงหนาจอ  

 
 

           4.หากตองการยกเลิกการแบง Worksheet ใหดับเบิลคลิกท่ีเสนแบง Worksheet 

 

การตรึงแนวหรือการล็อกแถว/คอลัมน (Freeze Panes)  
Excel สามารถดูพ้ืนท่ีสองสวนบนแผนงาน แลวล็อกแถวหรือคอลัมนในพ้ืนท่ีหนึ่งดวยการตรึงหรือ

แยกแนว (บานหนาตาง: สวนหนึ่งของหนาตางเอกสารท่ีแยกจากสวนอ่ืนดวยแถบแนวตั้งและแถบแนวนอน) 

เม่ือตรึงแนว จะเลือกแถวหรือคอลัมนท่ีเฉพาะเจาะจงท่ียังคงมองเห็นไดเม่ือเลื่อนแผนงาน  

ตัวอยางเชน ตรึงแนวเพ่ือใหมองเห็นปายชื่อแถวและคอลัมนในขณะท่ีคุณเลื่อนไปมา ดังท่ีแสดงใน

ตัวอยางตอไปนี้ 

 

2. เลือกแท็บมุมมอง  

3. เลือกเคร่ืองมือแยก  

เสนแบง Worksheet  

1 

2 

3 
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ช่ือแถวท่ีถูกตรึงในขณะท่ี

เลื่อนเมาสไปมา 

ช่ือคอลัมนท่ีถูกตรึงในขณะท่ี

เลื่อนเมาสไปมา 

 


