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โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช้ส าหรับงานตาราง ค านวณ และน าเสนอข้อมลู
ตวัเลขด้วยกราฟแบบตา่งๆ 

การเร่ิมใช้งานโปรแกรม 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 เร่ิมใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 

 รู้จกัสว่นประกอบของหน้าจอโปรแกรม 

 การเพิม่ปุ่ มทลูบาร์ใน Quick Access Toolbar 

 การยกเลกิปุ่ มทลูบาร์ใน Quick Access Toolbar 

 การป้อนข้อมลู แก้ไขข้อมลู ลบข้อมลู 

 การบนัทกึเอกสารลงใน disk 

 

เร่ิมใชง้านโปรแกรม Microsoft Office Excel 
1. คลกิปุ่ ม Start บนแถบ Task bar 

2. เลอืก All Programs  Microsoft Office  

3. เลอืก Microsoft Office Excel 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทนัที 

ส่วนประกอบของหนา้จอโปรแกรม 
ก่อนที่จะท างานกบัโปรแกรม Microsoft Office Excel คณุจะต้องรู้จกักบัสว่นประกอบของหน้าจอโปรแกรม
ก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถงึสว่นตา่งๆ ท่ีจะกลา่วอ้างถึงในหนงัสอืเลม่นีไ้ด้ง่ายขึน้  

 
 

  

  

  

  

  

บทที ่1 Microsoft Office Word 2007 

 

Office Excel 2007 

 

แถบ Ribbon 
Office Button Title bar Quick Access Toolbar 

Name box Formula bar 

Active cell 

Worksheet 
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 Office Button  เป็นปุ่ มค าสัง่เก่ียวกบัการท างานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save 

As, Print, Close, ฯลฯ  

 Quick Access Toolbar เป็นแถบเคร่ืองมือให้คณุเรียกใช้งานได้อยา่งรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่ มค าสัง่
ที่ใช้งานบอ่ยๆ ไว้ในแถบเคร่ืองมอืนีไ้ด้ 

 Title bar   แถบแสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟล์ปัจจบุนัท่ีคณุเปิดใช้งานอยู ่

 แถบ Ribbon  เป็นแถบท่ีรวบรวมค าสัง่ตา่งๆ ของเมนหูรือทลูบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลอืกใช้งานง่ายขึน้ 

 Name box  แสดงต าแหนง่เซลล์ปัจจบุนั 
 Formula bar แถบแสดงสตูรค านวณหรือข้อมลูที่คณุพิมพ์ 
 Active cell  เซลล์ปัจจบุนัท่ีก าลงัท างานอยู ่
 Worksheet  พืน้ท่ีใช้งานของโปรแกรม 

การเพิ่มปุ่มทูลบาร์ใน Quick Access Toolbar 
ปุ่ มทลูบาร์ที่ต้องการใช้งานบอ่ยๆ คณุสามารถเพิ่มเข้ามาใน Quick Access Toolbar ได้ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิปุ่ มลกูศรลงของ Quick Access Toolbar จะปรากฏค าสัง่  
ให้เลอืกใช้  

2. เลอืกค าสัง่ที่ต้องการใช้บอ่ย เช่น New, Open, Print Preview,   

Quick Print, ฯลฯ  
  
 

 

การยกเลิกปุ่มทูลบาร์ใน Quick Access Toolbar  
ปุ่ มทลูบาร์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วไมต้่องการใช้งาน คณุสามารถยกเลกิออกได้   
มีขัน้ตอนดงันี ้
1. คลกิขวาในแถบ Quick Access Toolbar จะปรากฏค าสัง่ให้

เลอืกใช้  
 

 

 
 

2. ต้องการยกเลกิปุ่ มทลูบาร์ให้เลอืกค าสัง่ Remove from Quick Access Toolbar 

การป้อนขอ้มูล มี 3 วิธี 
1. พิมพ์ข้อมลูที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ ม Enter 
2. พิมพ์ข้อมลูที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ ม Arrow key (ลกูศรสีท่ิศ) ที่คีย์บอร์ด 
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3. พิมพ์ข้อมลูที่ต้องการ เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม  Enter บน Formula bar 

การยกเลิกขอ้มูลท่ีก าลงัพิมพ ์มี 2 วิธี 
 วิธีที่ 1 กดปุ่ ม Esc ที่คีย์บอร์ด 

 วิธีที่ 2 คลกิปุ่ ม  Cancel บน Formula bar 

การแกไ้ขขอ้มูล มี 3 วิธี 
1. เลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการแก้ไขข้อมลู 

วิธีที่ 1 กดปุ่ ม F2 ที่คีย์บอร์ด 
วิธีที่ 2 คลกิต าแหนง่ที่จะแก้ไขบน Formula bar 
วิธีที่ 3 ดบัเบิล้คลกิที่ต าแหนง่เซลล์นัน้ 

2. ท าการแก้ไขข้อมลู เสร็จแล้วกด Enter 

การลบขอ้มูล มี 3 วิธี 
 เลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการลบข้อมลู 

วิธีที่ 1 กดปุ่ ม Delete ที่คีย์บอร์ด 

วิธีที่ 2 คลกิขวาเลอืกค าสัง่ Clear Contents  

วิธีที่ 3 ที่แท็บ Home คลกิลกูศรลงของปุ่ ม  Clear จะปรากฏค าสัง่ให้เลอืกใช้ 
  
  
  
  
                            

การบนัทึกเอกสารลงใน disk 
เมื่อคณุสร้างแฟ้มงานเสร็จแล้ว ต้องท าการบนัทกึข้อมลูลงใน disk มีขัน้ตอนดงันี ้
 

1. คลกิปุ่ ม   Save บนแถบ Quick Access Toolbar หรือ คลกิปุ่ ม  
Office Button เลอืกค าสัง่ Save หรือ Save As ก็ได้ 

2. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ของ Save As ให้ก าหนดรายละเอยีด 
 

ลบทัง้ข้อมลูและรูปแบบ 

ลบเฉพาะรูปแบบ เหลอืข้อมลูเดมิ 

ลบเฉพาะข้อมลู เหลอืรูปแบบ 

ลบ Comment 
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3. ที่ช่อง Save in เลอืกต าแหนง่ไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมลู 
4. ทีช่่อง File name พิมพ์ช่ือไฟล์ จากตวัอยา่งนีใ้ห้ช่ือวา่ Salary  คลกิปุ่ ม Save จะได้ไฟล์นามสกลุ 

.xlsx 



 

2.1 
 

  

การใช้งานแผ่นงานและตาราง 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การท างานกบัแผน่งาน 

 การเลอืกช่วงข้อมลู 

 การใช้งานตาราง 

 การจดัรูปแบบข้อมลูในแผน่งาน 
 

การท างานกบัแผน่งาน (Sheet) 

ปกติแฟ้มงานของ Excel จะแสดง Worksheet 3 sheet ให้ใช้งาน ถ้าต้องการเพิ่ม sheet, ลบ sheet, 

copy sheet, ฯลฯ มีขัน้ตอนดงันี ้

 คลกิขวาช่ือ sheet ที่ต้องการ จะปรากฏค าสัง่ให้เลอืกใช้ 
 
 

 

 

 

 

 

การเลือกช่วงขอ้มูล 
ไมว่า่จะท าอะไรก็ตามกบัข้อมลูใน Worksheet อยา่งแรกที่ต้องท าคือ การเลอืกชว่งข้อมลู ซึง่มีหลายวิธี ดงันี ้
 

วธีิการเลือก สัญลกัษณ์ของเมาส์ 

เลอืกข้อมลูแบบเป็นช่วง วางเมาส์เป็นรูป  drag คลมุข้อมลูที่ต้องการ 

เลอืกข้อมลูแบบเป็นช่วงหา่งกนั Drag คลมุข้อมลูชว่งแรก กดปุ่ ม Ctrl+drag คลมุช่วงอื่นๆ 

เลอืกข้อมลูทัง้คอลมัน์ ทัง้แถว คลกิสว่นหวัคอลมัน์ หรือหวัแถวที่ต้องการ 

บทที ่2 Microsoft Office Word 2007 
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แทรก/เพิ่ม sheet ใหม ่
ลบ sheet ที่เลอืก 
เปลีย่นช่ือ sheet 

ย้ายหรือคดัลอก sheet 

แสดง code ที่เขียนในโปรแกรม Visual Basic 

ป้องกนัการแก้ไขข้อมลูใน sheet 

เปลีย่นสช่ืีอ sheet 

ซอ่น/แสดง sheet 

เลอืก sheet ทัง้หมด 
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วธีิการเลือก สัญลกัษณ์ของเมาส์ 

เลอืกข้อมลูหมดทัง้ sheet คลกิจดุตดัระหวา่งหวัคอลมัน์กบัหวัแถว 

 

 

 
 

การใชง้านตาราง 
ในกรณีที่คณุท างานกบัตาราง แล้วต้องการแทรกข้อมลู หรือลบตาราง มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการ เช่น คอลมัน์ C ถึง E 
2. คลกิขวาหวัคอลมัน์ / แถว จะปรากฏค าสัง่ให้เลอืก 

Insert   แทรกคอลมัน์ / แถว 
Delete   ลบคอลมัน์ / แถว  
Column Width ปรับความกว้างของคอลมัน์ 
Hide  ซอ่นคอลมัน์ / แถว  
Unhide  ยกเลกิการซอ่นคอลมัน์ / แถว 

หรือ ใช้ปุ่ มเคร่ืองมือในการท างานก็ได้ ท่ีแท็บ Home เลอืกจากหวัข้อ Cells  

การจดัรูปแบบขอ้มูลในแผน่งาน 

เมื่อพิมพ์ข้อมลูเสร็จแล้วก็ท าการตกแตง่ข้องมลูให้สวยงาม มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการ 
2. แถบ Ribbon ช่ือ Home คลกิปุ่ มเคร่ืองมือบนทลูบาร์ 

 
 

 

หรือจดัรูปแบบข้อมลูโดยการใช้เมน ูมีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการ 
2. คลกิขวาเลอืกค าสัง่ Format Cells 

Number  จดัรูปแบบตวัเลข 
Alignment การจดัวางข้อความ 

ใช้ตกแตง่ตวัอกัษร การจดัวางข้อความ จดัรูปแบบตวัเลข 
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Font  ชนิดของตวัอกัษร 
Border ก าหนดเส้นขอบ 
Fill  ก าหนดสพีืน้และลาย 
Protection     ป้องกนัการแก้ไขข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ก าหนดรายละเอยีดเสร็จแล้วคลกิปุ่ ม OK 
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การจัดรูปแบบตามเงือ่นไข 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การเพิม่ เปลีย่น หรือลบการจดัรูปแบบตามเง่ือนไข 

 การค้นหาเซลล์ที่มกีารจดัรูปแบบตามเง่ือนไข 
 

การจดัรูปแบบแบบมีเง่ือนไข 

บางครัง้คณุต้องการก าหนดเง่ือนไขในการจดัรูปแบบข้อมลู เช่น ตวัเลขของเงินเดือนพนกังานให้เป็นสนี า้เงิน
เฉพาะคนท่ีเงินเดือนไมเ่กิน 40000 ให้ใช้เร่ืองของ Conditional Formatting มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการจดัรูปแบบ จากตวัอยา่งเง่ือนไขด้านบน ใช้ชว่งข้อมลูของ Salary ไมร่วมหวัข้อ 

(เลอืกช่วงข้อมลูต าแหนง่ G2-G115)  

2. แถบ Ribbon ช่ือ Home หวัข้อ Styles คลกิปุ่ ม   

3. จะปรากฏค าสัง่ให้เลอืกใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในท่ีนีเ้ลอืกค าสัง่ New Rule  จะปรากฎไดอะลอ็กบ็อกซ์ New Formatting Rule เลอืก Format 

only cells that 

contain  ก าหนด
เง่ือนไขเอง จากตวัอยา่ง
เลอืกเป็น Cell Value  

less than or equal to 

 40000 คลกิปุ่ ม 
Format เลอืกรูปแบบ
ตวัอกัษรท่ีต้องการ  คลกิ
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Highlight เซลล์ที่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

แสดงข้อมลูตวัเลข 10 อนัดบัสงูสดุหรือต ่าสดุ  

แสดงข้อมลูเป็นกลุม่เดียวกนัแบบกราฟแทง่ 

แสดงข้อมลูเป็นกลุม่เดียวกนัด้วยสตีา่งๆ 

แสดงข้อมลูเป็นกลุม่เดียวกนัด้วยสญัลกัษณ์ไอคอน 

สร้างเง่ือนไขเอง 

ลบเง่ือนไขที่ไมต้่องการใช้งาน 

จดัการกบัเง่ือนไขที่ก าหนด 



การจดัรูปแบบตามเง่ือนไข 
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ปุ่ ม OK 

 
 

การเปล่ียนเง่ือนไขหรือรูปแบบท่ีก าหนด 
หลงัจากคณุก าหนดเง่ือนไขในการจดัรูปแบบข้อมลูแล้ว ต้องการเปลีย่นเง่ือนไขจากเดิม เป็น ตวัเลขของเงินเดือน
พนกังานให้จดัรูปแบบโดยเปลีย่นสพีืน้เป็นสเีหลอืง เฉพาะคนท่ีเงินเดือนตัง้แต ่30000-50000 คณุสามารถ
แก้ไขได้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูเดิมที่ท าการจดัรูปแบบไว้ 
2. แถบ Ribbon ช่ือ Home หวัข้อ Styles คลกิปุ่ ม                       
3. เลอืกค าสัง่ Manage Rules คลกิปุ่ ม Edit Rule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ Edit Formatting Rule ให้แก้ไขรายละเอียด เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม OK 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การลบรูปแบบขอ้มูลท่ีก าหนดเง่ือนไข 
ช่วงข้อมลูที่มีการจดัรูปแบบตามเง่ือนไขที่ตัง้ไว้ เมื่อไมไ่ด้ใช้งานแล้ว คณุสามารถท าการยกเลกิเง่ือนไขนัน้ได้ โดย
มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูเดิมที่ท าการจดัรูปแบบไว้ 
2. แถบ Ribbon ช่ือ Home หวัข้อ Styles คลกิปุ่ ม                       



การจดัรูปแบบตามเง่ือนไข 
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3. เลอืกค าสัง่ Clear Rules 
 

 
 

ในท่ีนีเ้ลอืกค าสัง่ Clear Rules from Selected Cells 

การคน้หาเซลลท่ี์มีการจดัรูปแบบตามเง่ือนไข 
 1. แถบ Ribbon ช่ือ Home หวัข้อ Editing คลกิปุ่ ม 

2. เลอืกค าสัง่ Conditional Formatting 
3. จะแสดงช่วงข้อมลูที่มกีารก าหนดเง่ือนไขให้ทนัที  
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การท างานกบักราฟ 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การสร้างกราฟ 

 ชนิดของกราฟ 

 การเปลีย่นชนิดของกราฟ 

 การลบกราฟ 
 

การสร้างกราฟ 
ข้อมลูในโปรแกรม Excel สว่นใหญ่จะเป็นข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลข ถ้าคณุน าตวัเลขเหลา่นัน้มาแสดงเป็นกราฟจะ
ท าให้ข้อมลูของคณุดงูา่ยขึน้ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการน ามาสร้างกราฟ ในท่ีนีเ้ลอืกช่วงเซลล์ A2-B5, D2-D5 

2. คลกิแท็บ Insert เลอืกประเภทของกราฟจากหวัข้อ Chart จากตวัอยา่งเลอืกแบบ Column 

3. จะปรากฏรูปแบบยอ่ยให้คลกิเลอืกได้ทนัที 

4. จากนัน้ จะแสดงรูปกราฟท่ีสร้างไว้ พร้อมกบัแถบ 
Ribbon ช่ือ Chart Tools หวัข้อ Design ให้ 
ก าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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การเปล่ียนชนิดของกราฟ 
หลงัจากสร้างกราฟเสร็จแล้ว ต้องการเปลีย่นแบบกราฟใหม ่คณุสามารถท าได้ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกกราฟท่ีต้องการเปลีย่นรูปแบบ 

2. แถบ Chart Tools  Design หวัข้อ Type คลกิปุ่ ม     
3. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ Change Chart Type ให้คลกิเลอืกแบบที่ต้องการ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การลบกราฟ 
กราฟท่ีไมใ่ช้แล้ว ต้องการลบออก มีขัน้ตอนดงันี ้

 คลกิกราฟที่ต้องการลบ กดปุ่ ม Delete ที่คีย์บอร์ด 
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การใช้งานสูตรและฟังก์ช่ัน 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การใสส่ตูรค านวณปกต ิ

 ล าดบัความส าคญัของเคร่ืองหมายทางการค านวณ 

 การค านวณหาผลรวม และการสร้างสตูรด้วยฟังก์ชัน่อื่น 

 การสร้างสตูรอยา่งงา่ยพร้อมคา่คงที่ 

 ข้อผิดพลาดทัว่ไปเมื่อสร้างสตูร 
 

การใส่สูตรค านวณปกติ 
1. เลอืกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลพัธ์ จากตวัอยา่งนี ้ ต าแหนง่เซลล์อยูท่ี่ D4 

2. พิมพ์เคร่ืองหมาย = แล้วตามด้วยต าแหนง่เซลล์ เช่น =D2*D3 เสร็จแล้วกดปุ่ ม Enter 

3. ทีเ่ซลล์ D4 จะแสดงผลลพัธ์ และที่ Formula bar จะแสดงสตูรค านวณทีก่ าหนดไว้ 

 
 
 

 
ล าดบัความส าคญัของเคร่ืองหมายทางการค านวณ 
การค านวณในเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบัการค านวณจากเคร่ืองคิดเลข ผลลพัธ์ที่ได้จะตา่งกนั  เนื่องจากการค านวณ
ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โปรแกรมจะดคูวามส าคญัของเคร่ืองหมายทางการค านวณด้วย จงึเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิ่ง
ที่ user จะต้องทราบในเร่ืองนี ้เพื่อไมใ่ห้ผลลพัธ์ที่ต้องการผิดเพีย้นไปจากปกติ  
 

เคร่ืองหมายทีใ่ช้ ความหมาย 
(     ) วงเลบ็ 

^ ยกก าลงั 
* ,  / คณู , หาร 
+ , - บวก , ลบ 

 
ความส าคญัของเคร่ืองหมายทางการค านวณ จะไลจ่ากบนลงลา่ง บนสดุจะส าคญัสงูสดุ และลา่งสดุจะส าคญั
ต ่าสดุ ในสตูรค านวณสตูรหนึง่ ถ้าเคร่ืองหมายใดส าคญักวา่ก็จะท าการค านวณเคร่ืองหมายนัน้ก่อนแล้วไล่
ตามล าดบัไปเร่ือยๆ  
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การค านวณหาผลรวม 
ถ้าต้องการหาผลรวมของตวัเลขหลายๆ ต าแหนง่ ให้คณุใช้ฟังก์ชัน่ของการหาผลรวมเข้ามาชว่ย มขีัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลพัธ์ จากตวัอยา่งนี ้ ต าแหนง่เซลล์อยูท่ี่ H4 

2. ที่แท็บ Home คลกิปุ่ ม  Sum บนทลูบาร์ 
3. จะปรากฏสตูรค านวณ =SUM(B4:G4) ให้ดชูว่งข้อมลูตวัเลขทีจ่ะค านวณวา่ถกูต้อง

หรือไม ่สงัเกตจากเส้นประวิ่งรอบๆ ข้อมลู ถ้าถกูต้องแล้วกดปุ่ ม Enter ถ้าไมถ่กูต้อง drag คลมุช่วงข้อมลู
ใหมแ่ล้ว กดปุ่ ม Enter 

การสร้างสูตรดว้ยฟังกช์ัน่ท่ีใชง้านบ่อย 
โปรแกรม Excel จะท าการแบง่ชดุของสตูรค านวณตามประเภทการใช้งาน ถ้าคณุต้องการใช้สตูรค านวณ
ประเภทใด คลกิเลอืกปุ่ มนัน้ได้เลย หรือคลกิปุ่ ม Insert Function ก็ได้ สตูรค านวณที่น ามายกตวัอยา่งจะเป็น
สตูรที่ใช้งานบอ่ยๆ มขีัน้ตอนดงันี ้

1. เลอืกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลพัธ์ จากตวัอยา่งนี ้ต าแหนง่เซลล์อยูท่ี่ C13 
2. ที่แท็บ Formula จะแสดงประเภทของสตูรค านวณให้เลอืกใช้ ในท่ีนีค้ลกิปุ่ มลกูศรลงของ AutoSum 

 
 

 
 

3. จะปรากฏสตูรค านวณทีใ่ช้งานบอ่ยๆ ให้เลอืก 
Average   สตูรการหาคา่เฉลีย่ 
Count Numbers  สตูรการนบัจ านวนข้อมลู 
Max   สตูรการหาคา่สงูสดุ 
Min    สตูรการหาคา่ต า่สดุ 
More Functions  สตูรอื่นๆ  

4. ในท่ีนีเ้ลอืกคา่สงูสดุ คลกิที่ฟังก์ชัน่ Max  drag คลมุชว่งข้อมลูตวัเลขที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ ม Enter 

การสร้างสูตรอยา่งง่ายพร้อมค่าคงท่ี 
ในสตูรค านวณบางครัง้ต้องการอ้างองิค่าต าแหนง่เซลล์เดียว เวลา copy สตูร ไมต้่องการให้เปลีย่นแปลง 
เรียกวา่ การอ้างอิงแบบ Absolute ในตวัอยา่งนีต้้องการค านวณหาผลตา่งระหวา่งคา่ใช้จา่ย (B3) กบัคา่เฉลีย่ 
(C16) มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลพัธ์ จากตวัอยา่งนี ้ต าแหนง่เซลล์อยูท่ี่ C3 
2. ใสส่ตูรค านวณ =B3-$C$16 เสร็จแล้วกดปุ่ ม Enter 
3. ท าการ copy สตูรค านวณลงมา จะเห็นวา่ต าแหนง่ C16 จะเป็นคา่คงที่ตลอด ไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
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ขอ้ผดิพลาดทัว่ไปเม่ือสร้างสูตร 
#VALUE! หมายถึง ในสตูรค านวณปกตมิีการอ้างองิต าแหนง่เซลล์ที่เป็นตวัอกัษร 
#NAME?   หมายถึง ช่ือฟังก์ชัน่ท่ีใช้พมิพ์ผิด 
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การเรียงล าดบัข้อมูล 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 ล าดบัการจดัเรียงเร่ิมต้น 

 การเรียงล าดบัข้อมลูในช่วงหรือตาราง 
 

ล ำดบักำรจดัเรียงเร่ิมตน้ 
เมื่อคณุน างานฐานข้อมลูมาสร้างในโปรแกรม Excel สว่นใหญ่หลงัจากสร้างงานเรียบร้อยแล้ว สิง่ที่จะท าตอ่ไป 
คือ การจดัเรียงข้อมลู มีขัน้ตอนดงันี ้
1. คลกิต าแหนง่เซลล์ในหวัข้อทีต้่องการจดัเรียง จากตวัอยา่งนี ้เลอืก เซลล์ใดก็ได้ในหวัข้อ Salary 

2. ที่แท็บ Data หวัข้อ Sort & Filter คลกิปุ่ มบนทลูบาร์ เพื่อเลอืกเกณฑ์การจดัเรียง  
 Sort Smallest to Largest จดัเรียงจากน้อยไปมาก (AZ) 
 

 Sort Largest to Smallest  จดัเรียงจากมากไปน้อย (ZA) 

 

กำรเรียงล ำดบัขอ้มูลในช่วงหรือตำรำง 

1. ต าแหนง่เซลล์อยูใ่นงาน Database 

2. คลกิปุ่ ม                                           เพื่อเปิดไดอะลอ็กบ็อกซ์ Sort ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม 
  

  

3. ทีช่่อง Sort by เลอืกหวัข้อหลกัในการจดัเรียง 
ที่ช่อง Order เลอืกเกณฑ์การจดัเรียง 

4. คลกิปุ่ ม                                           เพื่อเพิ่มหวัข้อรอง, หวัข้อที่ 3, 4, 5 ในการจดัเรียง เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม 
OK 
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การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การสร้างรายการแบบรายการจากช่วงของเซลล์ ** 

 การป้องกนัการป้อนข้อมลูที่ไมถ่กูต้องในแผน่งาน 
 

การสร้างรายการแบบรายการจากช่วงของเซลล ์
1. คลกิปุ่ ม Start บนแถบ Task bar 

2. เลอืก All Programs  Microsoft Office  

3. เลอืก Microsoft Office Word 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทนัที 

การป้องกนัการป้อนขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งในแผน่งาน 
เพื่อให้การกรอกข้อมลูมีความถกูต้องมากยิง่ขึน้ คณุควรจะก าหนดกฏข้อบงัคบัในการป้อนข้อมลู มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกช่วง ข้อมลูที่ต้องการพิมพ์ 

2. ที่แท็บ Data หวัข้อ Data 

Tools คลกิปุ่ ม  
3. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ Data Validation ทีห่วัข้อ Settings ให้

ก าหนดเง่ือนไข ในที่นีก้ าหนดวา่ ข้อมลู
ตวัเลขที่ป้อนจะต้องอยูใ่นช่วงตัง้แต ่
8000-40000 เทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. คลกิ
หวัข้อ Input Message ระบุ
ข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อต าแหนง่
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เลอืกวา่ข้อมลูที่ป้อนเป็นชนิดไหน  

เลอืกเคร่ืองหมายในการเปรียบเทียบ 

ก าหนดช่วงตวัเลขเร่ิมต้น 

ก าหนดช่วงตวัเลขสดุท้าย 
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เซลล์อยูใ่นช่วงนัน้ เป็นการบอกให้ user รู้วา่ให้ท าอะไร 
5. คลกิหวัข้อ Error Alert เพื่อก าหนดวา่ ถ้า user ป้อนข้อมลูไมต่รงตาม

กฎข้อบงัคบั ให้แสดง Message 

และไอคอนเตือนด้วย เสร็จแล้ว
คลกิปุ่ ม OK 
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การกรองข้อมูล 
หลงัจากจบบทเรียนนี ้คณุจะสามารถใช้งานเก่ียวกบั :- 

 การกรองข้อมลูในช่วงหรือตาราง 

 การยกเลกิข้อมลูที่ท าการกรองไว้ 

 การกรองคา่ที่ไมซ่ า้กนัหรือการเอาคา่ทีซ่ า้กนัออก 

 การกรองโดยใช้เง่ือนไขขัน้สงู 
 

การกรองขอ้มูลในช่วงหรือตาราง 
เมื่อคณุท างานกบัฐานข้อมลู อีกเร่ืองหนึง่ที่คณุใช้งานบอ่ย นอกจากการจดัเรียงแล้ว ก็จะเป็นเร่ืองการค้นหา
ข้อมลูหรือการกรองข้อมลูนัน่เอง มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ต าแหนง่เซลล์อยูใ่นงาน Database 

2. ทีแ่ท็บ Data หวัข้อ Sort & Filter คลกิปุ่ ม                        จะปรากฏลกูศรลงทกุหวัข้อ       

 
 
 

 
3. คลกิปุ่ มลกูศรลงของหวัข้อที่จะค้นหา เลอืกข้อมลูที่ต้องการ ในท่ีนีค้ลกิหวัข้อ Department เลอืก 

Engineering เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม OK                                                 

สงัเกตแถบ Status bar ด้านลา่ง จะแสดงจ านวน record ที่ค้นหาได้ 

 

การยกเลิกขอ้มูลท่ีท าการกรอง (Filter) ไว ้
1. ต าแหนง่เซลล์อยูใ่นงาน Database 

2. ที่แท็บ Data หวัข้อ Sort & Filter คลกิปุ่ ม  บนทลูบาร์ 
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การกรองค่าท่ีไม่ซ ้ ากนัหรือการเอาค่าท่ีซ ้ ากนัออก 
ในงาน Database เมื่อท าการป้อนข้อมลูจ านวนมากๆ อาจมีบาง record ที่พิมพ์ซ า้กนั คณุสามารถเอาค่าทีซ่ า้
กนัออกได้ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ต าแหนง่เซลล์อยูใ่นงาน database 
2. ที่แท็บ Data คลกิปุ่ ม                      จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ Remove Duplicates            

  
 
 
 
 
 
      

 
 

 

3. คลกิเลอืกหวัข้อฟิลด์ที่ให้ตรวจสอบข้อมลูซ า้ ในที่นีเ้ลอืกฟิลด์ Emp ID เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม OK 
4. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์แสดงจ านวน record ที่ซ า้กนั คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

การกรองโดยใชเ้ง่ือนไขขั้นสูง 
การกรองข้อมลูที่กลา่วมาแล้วเป็นการกรองข้อมลูแบบงา่ยๆ แตม่กีารกรองข้อมลูอีกแบบหนึง่เป็นการกรองข้อมลู
ที่ซบัซ้อนขึน้  โดยคณุสามารถเลอืกแสดงผลในต าแหนง่อื่นได้ มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ท าการคดัลอกข้อมลูและหวัข้อทีใ่ช้เป็นเง่ือนไขในการค้นหา จากตวัอยา่งนี ้หวัข้อคือ Department และ

ข้อมลูคือ Admin.  copy ไปวางไว้ที่ ต าแหนง่เซลล์ K1-K2  
2. ต าแหนง่เซลล์อยูใ่นงาน database 
3. ที่แท็บ Data หวัข้อ Sort & Filter เลอืกปุ่ ม  จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ Advanced 

Filter  ให้ก าหนดรายละเอยีด  
 
 
 
 
 
 
 

แสดงผลลพัธ์ที่ได้ในงาน database นัน้เลย 

คดัลอกผลลพัธ์ที่ได้ไปวางไว้ในชว่งข้อมลูที่เลือก 

ช่วงข้อมลูของงาน database ทัง้หมดทีใ่ช้ในการกรอง 
เลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ใช้เป็นเง่ือนไข คือ K1-K2 

เลอืกช่วงข้อมลูทีต้่องการน าผลลพัธ์ไปแสดง 

แสดงเฉพาะข้อมลูที่ไมซ่ า้กนั 



การกรองขอ้มูล 

 

8.3 
 

4. หลงัจากเลอืกรายละเอียดตา่งๆ เสร็จแล้ว คลกิปุ่ ม OK 
5. จะปรากฏผลลพัธ์ดงัรูป และแสดงสรุปท่ีแถบ Status bar ด้านลา่ง วา่มีคนท่ีอยูใ่นแผนก Admin. 14 คน ใน

จ านวนพนกังานทัง้หมด 114 คน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


