หนวยที่ 3 หลักการพื้นฐานในการใชโปรแกรม Excel 2007
หัวขอเรื่องและงาน
ความรูเบื้องตนและสวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel หลักการพื้นฐานใน
การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel
สาระสําคัญ
โปรแกรม Microsoft Excel 2000 เปนโปรแกรมตารางคํานวณที่นิยมใชกันมากใน
สํานักงาน มีสวนประกอบที่เปนเซลลเปนตารางในแผนงาน ชวยใหเกิดความสะดวกในการใชสูตร
คํานวณ สามารถพิมพงานไดเชนเดียวกับเวิรด เพียงแตเปนการพิมพลงบนแถวหรือเซลล การแกไข
ตัวกรองเรียงลําดับ มีประโยชนทําใหงานรวดเร็วยิ่งขึ้น การแทรกรูปภาพ แผนภูมิหรือกราฟ และ
วัตถุตาง ๆ ยังทําไดเชนเดียวกับเวิรด
จุดประสงคการสอน

จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหมีความรูเบื้องตนเกีย่ วกับโปรแกรม Microsoft Excel
2. เพือ่ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีหลักการพื้นฐานในการใชงานโปรแกรม Microsoft
Excel

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. สามารถบอกถึงความสําคัญและประโยชนของโปรแกรม Microsoft Excel ได
2. สามารถอธิบายถึงสวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ได
3. สามารถอธิบายและใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ได

เนื้อหาห
1. หลักการพื้นฐานและการใชงานใน Excel 2007
หลักการพื้นฐานในการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ยังมีสวนที่เหมือนกันกับการใช
งานโปรแกรม Microsoft Word ไดแก การเขา/ออกจากโปรแกรม การเปด/ปดแฟม การบันทึก/
บันทึกเปน การเรียกใชคําสั่งในเมนู/เมนูลัด การใชแถบเครื่องมือ/การกําหนดเอง การเลิกทํา/ทําซ้ํา
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สําหรับการพิมพงานตาราง จําเปนที่ตองเรียนรูหลักการพื้นฐานในการใชงานกับโปรแกรม
Microsoft Excel เสียกอน ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 การพิมพงานหรือการปอนขอมูล
การพิมพงานหรือการปอนขอมูลในแผนงานนั้น มีขอมูลอยูหลายลักษณะดวยกัน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
1.1.1 การพิมพและการแกไขงานที่พิมพ
1.1.1.1 การพิ ม พ ค รั้ ง แรก ให เ ลื อ กเซลล แล ว พิ ม พ ง านลงไปได เ ลย
ขอความหรือขอมูลที่มีความยาวมากกวาความกวางของคอลัมนเซลลนั้น จะทับไปในเซลลทางดาน
ขวามือตอไปเรื่อย ๆ แตเมื่อใดก็ตามที่เซลลดานขวามือมีขอความใด ๆ อยู เซลลที่พิมพจะถูกซอน
ไวในเซลลนั้น เมื่อจบงานพิมพแลว สามารถใชไดทั้ง Enter ผลลัพธตําแหนงเซลลจะเลื่อนลงมา
หรือกดแปนลูกศร ผลลัพธตําแหนงเซลลจะไปตามทิศทางของลูกศร หรือกดแปนTab ผลลัพธ
ตําแหนงเซลลจะเลื่อนไปทางเซลลขวามือ และ คลิกปุมปอนคา (เครื่องหมายถูก) ที่แถบสูตร
ผลลัพธตําแหนงเซลลจะอยูที่เดิม

รูปที่ 3-1 การพิมพงานครั้งแรก การเคาะแปน Enter และการคลิกปุมปอนคา
1.1.1.2 การแก ไ ขงานพิ ม พ ห รื อ การพิ ม พ ค รั้ ง ต อ ไปในเซลล เ ดิ ม มี อ ยู 2
ลักษณะ คือ
1) การแกไ ขงานทั้ ง เซลล ห รื อ การพิม พง านใหม ใหเ ลื อกเซลล ที่ มี
ขอมูลหรือขอความเกา แลวพิมพงานทับไดเลยเชนเดียวกับการพิมพใหม ขอความใหมจะทับลงไป
ในเซลลเดิม

รูปที่ 3-2 การพิมพงานใหมทับเซลลงานเดิม
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2) การแกไขงานในเซลลเปนบางสวน ใหเลือกเซลลที่มีขอมูลหรือ
ขอความเกา แลวดับเบิลคลิกใหตําแหนงพิมพลงไปในเซลล (ผลลัพธ ตําแหนงการพิมพจะเลื่อนยาว
ออกไปตามขอความที่พิมพ) หรือคลิกตําแหนงพิมพลงไปในชองขอความที่แ ถบสูตร(ผลลัพ ธ
ตําแหนงการพิมพจะอยูในเซลลที่พิมพ ไมเลื่อนยาวออกไปตามขอความที่พิมพ) แลวจึงพิมพงานที่
ตองการ เสร็จแลวใหคลิกตกลงหรือกดแปน Enter เทานั้น ไมสามารถใชแปนพิมพลูกศรไดเลย

รูปที่ 3-3 ดับเบิลคลิกและพิมพเพิ่มลงไปในเซลล A1
1.1.2 ตําแหนงการพิมพขอความลวนและการพิมพขอความปนตัวเลข
ขอความและตัวเลขที่พิมพนั้น จะอยูชิดทางดานซายของเซลล

รูปที่ 3-4 การพิมพขอความและตัวเลข
1.1.3 ตําแหนงการพิมพตัวเลขลวน
ตัวเลขที่พิมพหรือปอนคาลงไป จะอยูชิดทางดานขวาของเซลล

รูปที่ 3-5 การพิมพตัวเลข 0 นําหนา ซึ่งผลลัพธจะไมมีเลข 0 และตัวเลขชิดขวา
1.1.4 การพิมพเซลลตัวเลขประเภทพิเศษ
การปอนคาตัวเลข สวนใหญนิยมปอนแตตัวเลขทั้งหมด ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยน
รูปแบบของเซลลนั้น ๆ ได เชน วันที่ เวลา ขอความ ฯลฯ หรือถาตองการจัดรูปแบบตัวเลข เชน
สกุลเงิน คาเปอรเซ็นต จุลภาค เพิ่ม/ลดทศนิยม เปนตน ก็ใชชุดคําสั่งตัวเลข ที่แท็บหนาแรกของ
แถบเครื่องมือ Ribbon และการพิมพตัวเลข 0 นําหนา จะไมแสดงเลข 0 ออกมา เชน 001 จะแสดง
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รูปที่ 3-6 ชุดคําสั่งตัวเลข ที่แท็บหนาแรกของแถบเครื่องมือ Ribbon ที่ใชจัดรูปแบบเซลล
ตารางที่ 3-1 ปุมไอคอนชุดคําสั่งตัวเลข แท็บหนาแรก ที่ใชจัดรูปแบบเซลล
ปุมคําสั่ง
ชื่อปุมคําสั่ง
หนาที่และการใช
รูปแบบตัวเลข
เปลี่ยนรูปแบบใหเปนทั่วไป ตัวเลข สกุลเงิน บัญชี วันที่
เวลา เปอรเซ็นต เศษสวน เชิงวิทยาศาสตร และขอความ
รูปแบบตัวเลขทาง สกุลเงิน เชน 25 เปน ฿ 25.00 ฯลฯ
บัญชี
ลักษณะ
คาเปอรเซ็นต เชน .05 เปน 5% ฯลฯ
เปอรเซนต
ลักษณะจุลภาค
ใสจุลภาคใหกบั คาตัวเลขที่เปนหลักพันขึน้ ไป เชน
4,540,255 ฯลฯ
เพิ่มตําแหนง
เพิ่มหลักทศนิยมทีละหลัก เชน 12.5 เปน 12.51 ฯลฯ
ทศนิยม
ลดตําแหนง
ลดหลักทศนิยมทีละหลัก เชน 12.5 เปน 13 ฯลฯ
ทศนิยม
1.1.5 การพิมพสูตรและการใชสูตรฟงกชัน
หลักการพิมพสูตรนั้น ตองมีเครื่องหมายเทากับ (=) อยูขางหนาเสมอ และ
ในขณะที่ตําแหนงพิมพอยูหลังเครื่องหมายเทากับนั้น เมื่อเรานําเมาสไปคลิกที่เซลลใด ๆ จะเปน
การนําเอาชื่อเซลลนั้นมากรอกใชในการคํานวณเสมอ และการพิมพสูตร สามารถทําได 5 วิธี คือ
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1.1.5.1 การพิมพแบบสมการคณิตศาสตร เปนการคํานวณโดยใชเครื่องหมาย
บวก (+) ลบ (-) คูณ (*) หาร (/) ยกกําลัง (^) เชน =5*20% หรือ =A1/(2 +3*A6) ฯลฯ

รูปที่ 3-7 การพิมพสมการทางคณิตศาสตรแบบตัวเลขลวน และแบบอางอิงเซลล
1.1.5.2 การพิมพแบบสูตรฟงกชัน เปนการคํานวณโดยใชสูตรฟงกชันจาก
แท็บหนาแรก ชุดคําสั่งการแกไข หรือ แท็บสูตร ชุดคําสั่งผลรวมอัตโนมัติ ไดแก SUM AVERAGE
IF MAX ฯลฯ ซึ่งมีรูปแบบในการพิมพ คือ พิมพ = ตามดวยชื่อสูตร และวงเล็บ ซึ่งในวงเล็บเปน
เซลลอางอิงถึงขอมูลที่จะนํามาใชในการคํานวณสูตรนั้น เชน สัญลักษณ : ใชแทนถึง และ
สัญลักษณ , ใชแทนอีกกลุมเซลลหนึ่ง เชน = SUM (C4:C6,C8) หมายถึงการหาผลรวมจากเซลล C4
ถึง C6 และเซลล C8 เปนตน

รูปที่ 3-8 การพิมพสมการแบบสูตรฟงกชัน
1.1.5.3 การเรียกใชสูตรฟงกชันที่ใชไปลาสุด เปนการเรียกใชสูตรฟงกชันที่ใช
ไปลาสุด จากแถบเครื่องมือสูตร โดยเริ่มตนจากการพิมพเครื่องหมาย = แลวตําแหนงการอางอิง
เซลลทางดานหนาจะเปลี่ยนเปนชื่อสูตรขึ้น 1 สูตร ถาเปนสูตรที่ตองการใช ก็คลิกที่ชื่อสูตรนี้ไดเลย
แตถาตองการใช สูตรอื่น ใหคลิก หัวลูก ศรเปดรายการที่ซอ นสูตรออกมา แลว คลิกเลือกสู ตรที่
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รูปที่ 3-9 การพิมพเครื่องหมาย = และเรียกใชสูตรฟงกชันลาสุด
1.1.5.4 การเรียกใชสูตรฟงกชันที่ใหมาบนแถบ Ribbon เปนการเรียกใชสูตร
ฟงกชันที่ไดจัดทํารายการใหมาแลวจากแท็บหนาแรก ชุดคําสั่งการแกไข หรือ แท็บสูตร ชุดคําสั่ง
ผลรวมอัตโนมัติ ไดแก ผลรวม คาเฉลี่ย นับตัวเลข คามากที่สุด และคานอยที่สุด ฯลฯ

รูปที่ 3-10 การเรียกใชสูตรฟงกชันที่แท็บหนาแรก และแท็บสูตร
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1.1.5.5 การเรียกใชสูตรฟงกชันเพิ่มเติม ที่แถบ Ribbon เปนการเรียกใชสูตร
ฟงกชันเพิ่มเติมนอกจากที่ใหมา จากแท็บหนาแรก ชุดคําสั่งการแกไข หรือ แท็บสูตร ชุดคําสั่ง
ผลรวมอัตโนมัติ ไดแก ผลรวม คาเฉลี่ย นับตัวเลข คามากที่สุด และคานอยที่สุด ฯลฯ

รูปที่ 3-11 การเรียกใชสูตรฟงกชันเพิ่มเติมที่แท็บหนาแรก และแท็บสูตร
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รูปที่ 3-12 กลองโตตอบจากการเรียกใชสูตรฟงกชันเพิ่มเติม ใหเลือกประเภทและสูตรฟกชัน
1.1.6 การใชคําสั่งดวยแปนพิมพ
เปนลักษณะการใชคําสั่งที่แปนพิมพ กับ Excel 2007 ใหมีประโยชนและมี
ความรวดเร็วมากที่สุด
ตารางที่ 3-2 แปนพิมพและหนาที่ของแปนพิมพใน Excel 2007
ชื่อแปนพิมพ(ปุม)
หนาที่
1. แปนฟงกชนั
แสดงวิธีใชหรือเรียกผูชวย Office
F1
เปดเผยการจัดรูปแบบ
Shift + F1
แกไขเซลลที่ใชงานอยู
F2
แกไขขอคิดเห็นของเซลล
Shift + F2
บันทึกเปน
Alt + F2 หรือ Alt + Shift + F2
บันทึก
Ctrl + S
วางฟงกชันลงในสูตร
Shift + F3
กําหนดชื่อ
Ctrl + F3
สรางชื่อดวยการใชปายชื่อแถวและคอลัมน
Ctrl + Shift + F3
ทําซ้ําการกระทําครั้งลาสุด
F4
ทําซ้ําการคนหาครั้งลาสุด คนหา (คนหาถัดไป)
Shift + F4
ปดหนาตาง
Ctrl + F4
ออกจากโปรแกรม
Alt + F4
ไปที่
F5
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ตารางที่ 3-2 (ตอ) แปนพิมพและหนาที่ของแปนพิมพใน Excel 2007
ชื่อแปนพิมพ(ปุม)
หนาที่
1. แปนฟงกชนั (ตอ)
คนหา
Shift + F5
คืนขนาดหนาตาง
Ctrl + F5
ยายไปทีห่ นาตางของสมุดงานถัดไป
Ctrl + F6
ยายไปทีห่ นาตางของสมุดงานกอนหนา
Ctrl + Shift + F6
คําสั่ง สะกด
F7
ปรับขนาดหนาตางใหม
Ctrl + F8
แสดงกลองโตตอบแมโคร
Alt + F8
ยอสมุดงาน
Ctrl + F9
ทําใหแถบเมนูใชงานไดดวยแปนพิมพตอไป
F10
แสดงเมนูลัด
Shift + F10
ขยายหรือคืนหนาตางของสมุดงาน
Ctrl + F10
สรางแผนภูมิ
F11
แทรกแผนงานใหม
Shift + F11
แทรกแผนงานแมโครของ Microsoft Excel 4.0
Ctrl + F11
แสดงตัวแกไข Visual Basic
Alt + F11
คําสั่ง บันทึกเปน
F12
คําสั่ง บันทึก
Shift + F12
คําสั่ง เปด
Ctrl + F12
คําสั่ง พิมพ
Ctrl + Shift +F12
2. การปอนขอมูล
จบการปอนขอมูลลงในเซลลและยายลง(ปกติ)
Enter
ยกเลิกการปอนขอมูลลงในเซลล
Esc
จบการปอนขอมูลลงในเซลลและยายขึน้
Shift + Enter
ทําซ้ําการกระทําครั้งลาสุด
F4 หรือ Ctrl + Y
เริ่มบรรทัดใหมในเซลลเดียวกัน
Alt + Enter
ลบอักขระทางซายของจุดแทรกหรือลบการเลือก
Backspace
ลบอักขระทางขวาของจุดแทรกหรือลบการเลือก
Delete
ลบขอความจนถึงทายเซลล
Ctrl + Delete
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ตารางที่ 3-2 (ตอ) แปนพิมพและหนาที่ของแปนพิมพใน Excel 2007
ชื่อแปนพิมพ(ปุม)
หนาที่
2. การปอนขอมูล (ตอ)
ยายหนึ่งอักขระขึ้น ลง ทางซาย หรือทางขวา
แปนลูกศร
ยายไปจุดเริ่มตนของแถว
Home
เติมเต็มลง
Ctrl + D
เติมเต็มไปทางขวา
Ctrl + R
จบการปอนขอมูลลงในเซลลและยายไปทางขวา
Tab
จบการปอนขอมูลลงในเซลลและยายไปทางซาย
Shift + Tab
3. การทํางานในเซลลหรือแถบสูตร
เริ่มตนสูตร
=
ยกเลิกการปอนขอมูลลงในเซลลหรือแถบสูตร
Esc
เชื่อมตอขอความของเซลล เชน A1 & B5 ฯลฯ
&
แทรกสูตรผลรวมอัตโนมัติ
Alt + =
ปอนวันเดือนป
Ctrl + ;
ปอนเวลา
Ctrl + Shift + :
แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ
Ctrl + K
คัดลอกคาเซลลดานบนลงในเซลลหรือแถบสูตร
Ctrl + Shift + “
คัดลอกสูตรดานบนลงในเซลลหรือแถบสูตร
Ctrl + ‘
แสดงแผนสูตรหลังจากที่พมิ พชื่อสูตรแลว
Ctrl + A
แทรกวงเล็บกรอกขอมูลของฟงกชันสูตรที่พิมพ
Ctrl + Shift + A
แสดงรายการทําใหสมบูรณโดยอัตโนมัติ
Alt + ลูกศรลง
4. การจัดรูปแบบเซลล/แถว/คอลัมน
แสดงกลองโตตอบจัดรูปแบบเซลล
Ctrl + Shift +F
ใชรูปแบบสกุลเงิน
Ctrl + Shift + $
ใชรูปแบบตัวเลข (จุลภาคและทศนิยมสองตําแหนง)
Ctrl + Shift + !
ใชรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร
Ctrl + Shift + ^
ใชรูปแบบเปอรเซ็นต
Ctrl + Shift + %
ใชรูปแบบกําหนดเอง เวลา 22/1/1900 0:00:00
Ctrl + Shift + @
ใชรูปแบบกําหนดเอง วันที่ 22/1/1900
Ctrl + Shift + #
ใชเสนขอบโครงราง
Ctrl + Shift + &
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ตารางที่ 3-2 (ตอ) แปนพิมพและหนาที่ของแปนพิมพใน Excel 2007
ชื่อแปนพิมพ(ปุม)
หนาที่
4. การจัดรูปแบบเซลล/แถว/คอลัมน (ตอ)
ลบเสนขอบโครงราง
Ctrl + Shift +_
ใชหรือลบรูปแบบตัวหนา
Ctrl + B
ใชหรือลบรูปแบบตัวเอียง
Ctrl + I
ใชหรือลบรูปแบบตัวขีดเสนใต
Ctrl + U
ใชหรือลบรูปแบบตัวขีดฆา
Ctrl + 5
ซอนแถว
Ctrl + 9
ยกเลิกการซอนแถว
Ctrl + Shift + (
ซอนคอลัมน
Ctrl + 0
ยกเลิกการซอนคอลัมน
Ctrl + Shift + )
5. การเลือก และการแกไข
เพิ่มพื้นที่การเลือกไปตามทิศทางของลูกศรทุกเซลล
Shift + ลูกศร
เพิ่มพื้นที่การเลือกไปตามทิศทางของลูกศรตามเซลลที่มี
Ctrl + Shift + ลูกศร
ขอมูลอยู
เลือกพื้นที่จากเซลลที่เลือกจนครอบคลุมถึงเซลลที่มีงาน
Ctrl + Shift + End
พิมพอยูทายแผนงาน
เลือกพื้นที่จากเซลลที่เลือกจนครอบคลุมถึงเซลลที่อยูตน
Ctrl + Shift + Home
แผนงาน (A1)
เลือกจัดกลุมแผนงานกอนหนา
Ctrl + Shift + Page Up
เลือกจัดกลุมแผนงานถัดไป
Ctrl + Shift + Page Down
คัดลอกการเลือก
Ctrl + C
วางการเลือก
Ctrl + V
ตัดหรือยายการเลือก
Ctrl + X
เติมอัตโนมัติลง
Ctrl + D
เติมอัตโนมัติขวา
Ctrl + R
ลบเนื้อหา แตไมลบรูปแบบ
Delete
เปดเมนูแทรก\เซลล... โดยสามารถเลือกแทรกแถวและ
Ctrl + +
คอลัมนไดดวย
เปดเมนูแกไข\ลบ...เซลลหรือแถวหรือคอลัมน
Ctrl + -
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ตารางที่ 3-2 (ตอ) แปนพิมพและหนาที่ของแปนพิมพใน Excel 2007
ชื่อแปนพิมพ(ปุม)
หนาที่
5. การเลือก และการแกไข (ตอ)
ยกเลิกการกระทําครั้งลาสุด
Ctrl + Z,
Alt + Backspace
6. การยายหรือเลื่อนบนแผนงานหรือสมุดงาน
ยายทีละเซลลไปตามทิศทางของลูกศร
แปนลูกศร
การจัดรูปแบบแผนขอมูล
Ctrl + 1
ยายไปทางซายทีละเซลลจนสุดแถว
Tab
ยายไปสมุดงานหรือหนาตางถัดไป
Ctrl + F6,
Ctrl + Tab
ยายไปสมุดงานหรือหนาตางกอนหนา
Ctrl + Shift +F6,
Ctrl + Shift + Tab
ยายไปที่หัวแถว
Home
ยายไปจุดเริ่มตนของแผนงาน
Ctrl + Home
ยายลงหนึ่งหนาจอ
Page Down
ยายขึ้นหนึ่งหนาจอ
Page Up
ยายไปทางขวาหนึ่งหนาจอ
Alt + Page Down
ยายไปทางซายหนึ่งหนาจอ
Alt + Page Up
ยายไปแผนงานถัดไป
Ctrl + Page Down
ยายไปแผนงานกอนหนา
Ctrl + Page Up
ยายไปที่ขอบเขตของขอมูลที่มีจนถึงเซลลสุดทาย
Ctrl + แปนลูกศร
7. การพิมพออกทางเครื่องพิมพ
คําสั่งพิมพ...เปดกลองโตตอบการพิมพ
Ctrl + P
1.2 การเลือกและการแกไข
กอนที่จะพิมพงานหรือแกไขงานตาง ๆ เราจําเปนที่ตองเลือกเซลล แถว คอลัมน หรือ
ตาราง ใหเปนเสียกอน โดยวิธีการใชเมาส เนื่องจากไดอธิบายการใชแปนพิมพจากตารางมาแลว ซึ่ง
มีรายละเอียด ตอไปนี้
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1.2.1 การเลือก
เมื่อเปดโปรแกรมขึ้นมาแลว ตําแหนงพิมพเริ่มแรกจะอยูที่ A1 และใหสังเกต
รูปตัวชี้จะมีลักษณะเปนกากบาทแบบบล็อก (
) ซึ่งใชในการเลือกตําแหนงที่จะใชงาน เมื่อ
เลือกมากกวาหนึ่งเซลลแลว จะเกิดขอบเขตที่เลือกไวมีสีเขมขึ้นใหเราสังเกตได ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1.2.1.1 การเลือกเซลล ในการจะใชคําสั่งจัดการเซลลใด ๆ ตองเลือกเพื่อระบุ
ตําแหนงเซลลที่จะถูกดําเนินการตามคําสั่งนั้น ๆ เสียกอน ซึ่งมีวิธีการเลือก ดังนี้
1) การเลือกเซลลเดียว ใหคลิกเลือกเซลลที่ตองการ

รูปที่ 3-13 การเลือกเซลล A1 เซลลเดียว
2) การเลือกหลายเซลลติดกัน ใหคลิกเลือกเซลลที่หัวหรือทายหรือ
เซลลทายในลักษณะทแยงมุมของกรอบพื้นที่เซลลทั้งหมดที่จะเลือก แลวลากไปในทิศทางตรงขาม
ที่ตองการ หรือหลังจากคลิกเลือกเซลลแรกแลว ใหกดแปน Shift + คลิกเลือกที่เซลลทาย หรือ
หลังจากคลิกเลือกเซลลแรกแลว ใหกดแปน Shift + แปนลูกศรก็ได ดังรูป

รูปที่ 3-14 การเลือกหลายเซลลและเริ่มตนที่เซลล A1 ลากไปที่ B4
3) การเลือกหลายเซลลที่ไมติดกัน ใหคลิกเลือกเซลลหรือลากพื้นที่
หลาย ๆ เซลลที่ไมอยูติดกัน โดยกดแปน Ctrl คางไว การเลือกวิธีนี้ไมสามารถใชคําสั่งแกไขตัด
หรือคัดลอกได ดังรูป

รูปที่ 3-15 การเลือกหลายเซลลที่ติดกันและไมติดกัน
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1.2.1.2 การเลือกแถว ใหคลิกเลือกที่หัวแถวตัวเลขที่ตองการ หากเลือกหลาย
แถวใหทําลักษณะเดียวกันกับการเลือกเซลล

รูปที่ 3-16 การเลือกแถว
1.2.1.3 การเลือกคอลัมน ใหคลิกเลือกที่หัวคอลัมนตัวอักษรที่ตองการ หาก
เลือกหลายคอลัมนใหทําลักษณะเดียวกันกับการเลือกเซลล

รูปที่ 3-17 การเลือกคอลัมน
1.2.1.4 การเลือกทั้งหมดหรือทั้งแผนงาน ใหคลิกเลือกที่วางมุมบนซายหรือ
บนหัวแถวที่ 1 หรือหนาหัวคอลัมนที่ A หรือ กดแปน Ctrl + A

รูปที่ 3-18 การเลือกทั้งแผนงาน
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1.2.1.5 การยกเลิ ก การเลื อ ก ให ค ลิ ก ที่ เ ซลล ใ ดเซลล ห นึ่ ง หรื อ กดปุ ม ESC
ขอบเขตที่เลือกไวจะหายไปทันที
1.2.2 การแกไข
การพิมพงาน ยอมตองมีการแกไขงานอยูเสมอ หลังจากที่เราเปนการเลือกแลว
เราจะมาแกไขงานตอไปได ซึ่งมีอยูหลายหัวขอ ดังตอไปนี้
1.2.2.1 การเลิกทําหรือการทําซ้ํา จากแถบเครื่องมือดวน ใหคลิกปุมคําสั่งเลิก
ทํา หรือทําซ้ํา

รูปที่ 3-19 รายการคําสั่งเลิกทํา หรือทําซ้ําบนแถบเครื่องมือดวน
1.2.2.2 การตั ด หรื อ การย า ยเนื้ อ หา ให เ ข า ไปในเซลล แล ว เลื อ กเนื้ อ หาที่
ตองการ แลวใชคําสั่งตัด คลิกที่ปุมไอคอนตัดที่ชุดเครื่องมือคลิปบอรดของแท็บหนาแรก หรือคลิก
ขวาเปดเมนูลัด หรือใชแปน Ctrl + X เนื้อหาจะหายไปอยูในคลิปบอรด จากนั้นคลิกเลือกเซลล
ตําแหนงที่จะวาง แลวใชคําสั่งวาง ที่ชุดเครื่องมือคลิปบอรดของแท็บหนาแรก หรือคลิกขวาเปดเมนู
ลัด หรือใชแปน Ctrl + V ซึ่งสามารถวางไดหลายครั้ง ในกรณีที่ไมไดวางหรือลืมวาง เนื้อหาก็จะอยู
ที่คลิปบอรด ซึ่งสามารถนํามาวางอีกหรือลบออกจากคลิปบอรดก็ได

รูปที่ 3-20 การใชคําสั่งตัดในการยายเนื้อหาบางสวนในเซลล
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รูปที่ 3-21 เนื้อหาถูกจําเขาไปในคลิปบอรด สามารถวางหรือลบออกไปได
1.2.2.3 การคัดลอกเนื้อหา ใหเขาไปในเซลล แลวเลือกเนื้อหาที่ตองการ แลว
ใชคําสั่งคัดลอก คลิกที่ปุมไอคอนคัดลอกที่ชุดเครื่องมือคลิปบอรดของแท็บหนาแรก หรือคลิกขวา
เปดเมนูลัด หรือใชแปน Ctrl + C เนื้อหาจะเขาไปอยูในคลิปบอรด จากนั้นคลิกเลือกเซลลตําแหนง
ที่จะวาง แลวใชคําสั่งวาง ที่ชุดเครื่องมือคลิปบอรดของแท็บหนาแรก หรือคลิกขวาเปดเมนูลัด หรือ
ใชแปน Ctrl + V ซึ่งสามารถวางไดหลายครั้ง ในกรณีที่ไมไดวางหรือลืมวาง เนื้อหาก็จะอยูที่คลิป
บอรด ซึ่งสามารถนํามาวางอีกหรือลบออกจากคลิปบอรดก็ได

รูปที่ 3-22 การใชคําสั่งคัดลอกเนื้อหาบางสวนในเซลล

รูปที่ 3-23 เนื้อหาถูกจําเขาไปในคลิปบอรด สามารถวางหรือลบออกไปได
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1.2.2.4 การตัดหรือการยายเซลล/แถว/คอลัมน เมื่อเลือกเซลลหรือแถวหรือ
คอลัมนที่ตองการแลว แลวใชคําสั่งตัดดวยวิธีใดก็ได จะปรากฏแนวเสนประเคลื่อนไหวรอบบริเวณ
พื้นที่ถูกเลือก จากนั้นคลิกเลือกเซลลตําแหนงแรกสุดของดานบนซายของพื้นที่ที่จะวาง แลวใช
คําสั่งวาง ดวยวิธีใดก็ได หรือกดแปน Enter ซึ่งสามารถวางไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น หากตองการวาง
อีกตองใชการวางที่คลิปบอรด และเราสามารถใชเมาสลากมาวางก็ได แตตองวางเมาสไวที่ขอบของ
เซลลที่เลือกใหรูปตัวชี้เมาสจะมีลักษณะเปนลูกศรสีขาวหันไปทางซาย ( ) จึงจะเปนการยาย

รูปที่ 3-24 การใชชุดคําสั่งตัดและวาง (ยาย) เซลลจากแท็บหนาแรก
1.2.2.5 การคัดลอกเซลล/แถว/คอลัมน เมื่อเลือกเซลลหรือแถวหรือคอลัมนที่
ตองการแลว ใชคําสั่งคัดลอกดวยวิธีใดก็ได จะปรากฏแนวเสนประเคลื่อนไหวรอบบริเวณพื้นที่ที่
ถูกเลือก จากนั้นคลิกเลือกเซลลตําแหนงแรกสุดของดานบนซายของพื้นที่ที่จะวาง แลวใชคําสั่งวาง
ดวยวิธีใดก็ได หรือกดแปน Enter ซึ่งสามารถวางไดหลายครั้ง และยังเก็บไวที่คลิปบอรดใหสามารถ
วางในภายหลังอีกได และเราสามารถใชเมาสลากพรอมทั้งกดแปน Ctrl คางไวมาวางก็ได แตตอง
วางเมาสไวที่ขอบของเซลลที่เลือกใหรูปตัวชี้เมาสจะมีลักษณะเปนลูกศรสีขาวหันไปทางซายมี
เครื่องหมาย + (

)จึงจะเปนการคัดลอก
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รูปที่ 3-25 การใชคําสั่งคัดลอกเซลล
การใชปุมตัวเลือกการวาง ในการคัดลอกและวางแลว จะปรากฏปุม
ตัวเลือกการวางขึ้นมา สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการวางทั้งเนื้อหาและรูปแบบไดอีกหลายรูปแบบ
ไดแก รักษาการจัดรูปแบบตามตนฉบับ ใชชุดรูปแบบของปลายทาง ตรงกับการจัดรูปแบบของ
ปลายทาง คาและการจัดรูปแบบตัวเลข เก็บความกวางคอลัมนตามตนฉบับ การจัดรูปแบบเทานั้น
และการเชื่อมโยงเซลล

รูปที่ 3-26 การคัดลอกและตัวเลือกการวางแบบตาง ๆ

รูปที่ 3-27 ตัวเลือกการวางแบบรักษาการจัดรูปแบบตามตนฉบับ
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รูปที่ 3-28 ตัวเลือกการวางแบบใชชุดรูปแบบของปลายทาง

รูปที่ 3-29 ตัวเลือกการวางแบบตรงกับการจัดรูปแบบของปลายทาง

รูปที่ 3-30 ตัวเลือกการวางแบบคาและการจัดรูปแบบตัวเลข

รูปที่ 3-31 ตัวเลือกการวางแบบเก็บความกวางคอลัมนตามตนฉบับ
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รูปที่ 3-32 ตัวเลือกการวางแบบการจัดรูปแบบเทานั้น

D4

รูปที่ 3-33 ตัวเลือกการวางแบบการเชื่อมโยงเซลล
และการวางแบบพิเศษ เมื่อสั่งคัดลอกแลว ยั งสามารถวางเปนแบบ
พิเศษได โดยคลิกที่พื้นที่ปุมหัวลูกศรใตไอคอนวางที่ชุดเครื่องมือคลิปบอรดของแท็บหนาแรก
แลวเลือกรายการที่ตองการ หรือรายการวางแบบพิเศษ หรือคลิกขวาเปดเมนูลัด เลือกวางแบบพิเศษ
ก็ไดขึ้นอยูกับความตองการของเรา ตัวอยางเชน วางทั้งหมด วางเปนสูตร คา รูปแบบ ขอคิดเห็น
การตรวจสอบความถู ก ต อง ทั้ ง หมดยกเว น เสน ขอบ และความกว า งคอลั มน ทั้ งยัง วางเป น ตั ว
ดําเนินการ หมายถึงนําเซลลที่คัดลอกมาคํานวณกับเซลลที่จะวาง เชน ตัวดําเนินการไมมี คูณ บวก
หาร ลบ หรือจะวางเซลลที่วาง หรือจะวางสลับเปลี่ยนแถวเปนคอลัมน
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รูปที่ 3-34 การวางแบบพิเศษสลับเปลี่ยนแถวเปนคอลัมน
การคัดลอกในเซลลตนแบบที่เปนสูตรนั้น การวางธรรมดาก็จะไดเปน
สูตร เชนเดียวกับการวางแบบพิเศษเปนสูตร แตถาสูตรใดมีการอางอิงเซลลอยูดวย เมื่อวางแลวการ
อางอิงเซลลจะเปลี่ยนไปตามแถวและคอลัมนที่เซลลที่วางนั้น ตัวอยางจากรูป ที่เซลล A6 เปนการ
ใชสูตรผลรวม =A2+A3+A4+A5 เมื่อคัดลอกมาวางที่เซลล A8 การอางอิงเซลลเปลี่ยนไปเปน
=A4+A5+A6+A7 ซึ่งเซลล A7ไมมีขอมูลใด ๆ จึงไดผลลัพธเทากับ 170

รูปที่ 3-35 การวางแบบพิเศษเปนสูตร
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รูปที่ 3-36 การวางแบบพิเศษเปนวางคาและวางการเชื่อมโยง

รูปที่ 3-37 การวางแบบพิเศษเปนรูปแบบ แลวทดลองพิมพ 500 จะไดรปู แบบ 500.00

รูปที่ 3-38 การวางแบบพิเศษเปนตัวดําเนินการคูณ จะไดผลลัพธ = 20*100.00
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รูปที่ 3-39 การคัดลอกเปนรูปภาพตามลักษณะที่ปรากฏและรูปแบบรูปภาพหรือบิตแมป

รูปที่ 3-40 การวางเปนรูปภาพ
1.2.2.6 การคั ด ลอกข อ ความจากโปรแกรมอื่ น มา เมื่ อ เลื อ กข อ ความจาก
โปรแกรมอื่น เชน Word ที่ตองการแลว สั่งคัดลอกที่ Word จากนั้นจึงเปดโปรแกรม Excel ที่จะใช
งานพิมพนั้น คลิกตําแหนงเซลลที่ตองการ แลวสั่งวาง ก็จะไดขอความนั้นอยูในเซลลที่เลือก โดยมี
การจัดขอความลงในเซลลตามการพิมพงานดวยตัวแบงแบบแท็บหรือจุลภาคหรือยอหนา

รูปที่ 3-41 การใชคําสั่งคัดลอกขอความที่พมิ พงานดวยแท็บจาก Word 2007
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รูปที่ 3-42 การใชคําสั่งวางขอความใน Excel 2007 และจัดความกวางคอลัมนแลว
1.2.2.7 การคัดลอกขอความออกไปยังโปรแกรมอื่น เมื่อเลือกงานพิมพจาก
ตารางงาน Excel แลว สั่งคัดลอก จากนั้นจึงเปดโปรแกรมอื่น เชน Word คลิกตําแหนงพิมพที่
บรรทัดและหนาที่ตองการจะวาง ใชคําสั่งวาง ก็จะไดตารางงานพรอมรูปแบบเซลลมาดวย แตที่ไม
ไดมาคือสูตรคํานวณ

รูปที่ 3-43 การใชคําสั่งคัดลอกตารางงานทีพ่ ิมพใน Excel 2007
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รูปที่ 3-44 การใชคําสั่งวางตารางงานใน Word 2007
1.2.2.8 การเติมอัตโนมัติ (Auto Fill) เปนการเติมใหกับขอมูลที่อยูในเซลล
ติ ด กั น ตามแถวหรื อ คอลั ม น ก็ ไ ด โดยการนํ า เมาส ไ ปวางที่ จุ ด มุ ม ล า งซ า ยของขอบเซลล ที่
เลือก
ใหรูปตัวชี้เมาสมีลักษณะเปนบวกดํา ( ) หรือเรียกวา Fill Handle แลวจึงลากไป
ตามแถวหรื อ คอลั มน ที่ต อ งการ หรื อใชปุ ม เติม ในกลุ มคํ าสั่ งแก ไ ข ของแท็บ หน า แรกบนแถบ
Ribbon โดยจะมีผลลัพธแตกตางกันไปตามชนิดของขอมูลตนแบบ ดังนี้
1) ข อ มู ล เป น ข อ ความล ว น เมื่ อ ลากตั ว เติ ม อั ต โนมั ติ จ ะได เ ป น 2
รูปแบบ คือ การคัดลอกขอความ กับ การเรียงลําดับขอความ ในกรณีที่มีรายการอยูในกลองโตตอบ
รายการแบบกําหนดเอง การเติมอัตโนมัติจะเปนการเรียงลําดับตามรายการนั้น สวนขอความใดที่
ไมไดจัดทํา จะเปนการคัดลอก ซึ่งมีวิธีการจัดทํารายการแบบกําหนดเอง ดังนี้

รูปที่ 3-45 การใชตัวเติมอัตโนมัติใหกับขอความแบบคัดลอกและเรียงลําดับ

รูปที่ 3-46 การใชปุมเติมในกลุมคําสั่งแกไขของแท็บหนาแรก

3-26
(1) การพิมพขอความเรียงลําดับที่แผนงาน มีวิธีการ ดังนี้
ก. พิมพขอความของแตละลําดับในแตละเซลล ใหเลือกเซลล
ทั้งหมด เสร็จแลวคลิกปุม Office คลิกที่ปุมตัวเลือกของ Excel จะเปดกลองโตตอบรายการแบบ
กําหนดเอง การอางอิงเซลลจะถูกนําเขามา จากนั้นให คลิกปุมนําเขา โปรแกรมจะนํารายการพิมพ
ในเซลลที่อางเขามาใหเอง แลวจึงคลิกปุมตกลง

รูปที่ 3-47 การพิมพรายการเตรียมไวทแี่ ผนงาน ใหเลือกเซลลที่พิมพกอน
ข. พิมพขอความของแตละลําดับในแตละเซลล เสร็จแลวคลิก
ปุม Office คลิกที่ปุมตัวเลือกของ Excel จะเปดกลองโตตอบรายการแบบกําหนดเอง จากนั้นจึงคลิก
ปุม
เพื่อนําไปเลือกเซลลที่พิมพแลว แลวคลิก
เปดกลองโตตอบรายการแบบกําหนดเอง
คลิกปุมนําเขา โปรแกรมจะนํารายการพิมพในเซลลที่อางเขามาใหเอง แลวจึงคลิกปุมตกลง
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รูปที่ 3-48 การพิมพรายการกําหนดเองเตรียมไว โดยยังไมตองเลือกเซลลกอน
(2) การพิมพในกลองโตตอบที่รายการแบบกําหนดเองรายการ
กําหนดเอง มีวิธีการ คือ ใหคลิกปุม Office คลิกที่ปุมตัวเลือกของ Excel จะเปดกลองโตตอบ
รายการแบบกําหนดเอง คลิกเลือกรายการใหมจากรายการดานซาย แลวปอนขอความเซลลละ
บรรทัดทางดานขวา จบบรรทัดเคาะ Enter เสร็จแลวคลิกปุมเพิ่ม จากนั้นจึงคลิกปุมตกลง

รูปที่ 3-49 การพิมพปอนรายการใหมในกลองโตตอบรายการแบบกําหนดเอง
(3) การลบรายการที่ไมตองการ เมื่อเขามาที่กลองโตตอบที่รายการ
แบบกําหนดเองรายการ ใหคลิกเลือกรายการที่ไมตองการทางดานซายมือ เสร็จแลวคลิกปุมลบ จะมี
แผนคําเตือน ถาตองการลบใหคลิกตกลง หรือถาเปลี่ยนใจไมตองการลบ ใหคลิกยกเลิก

รูปที่ 3-50 การลบรายการในกลองโตตอบรายการแบบกําหนดเอง

3-28
2) ขอมูลเปนตัวเลขลวน เมื่อพิมพตัวเลขแลว ใหลากตัวเติมอัตโนมัติ
จะไดเปน 2 รูปแบบ คือ การคัดลอกตัวเลข กับ การเรียงลําดับตัวเลข โดยการคัดลอกตัวเลข จะ
เลือกเซลลตนแบบเพียงเซลลเดียว สวนการเรียงลําดับตัวเลขหรือการสรางตัวเลขอนุกรม จะตอง
เลือกเซลลตนแบบอยางนอย 2- 3 เซลล หรือถาจะเลือกเซลลเดียว ก็ตองลาก + Ctrl จะไดรูปเมาส
เรียงลําดับเพิ่มเซลลละ 1 หรือจะใชปุมเติมในกลุมคําสั่งแกไข ของแท็บหนาแรกบน Ribbon ก็
ได

รูปที่ 3-51 การใชตัวเติมอัตโนมัติใหกับตัวเลขแบบคัดลอกและเรียงลําดับ

รูปที่ 3-52 การใชปุมเติมชุดขอมูลในกลุมคําสั่งแกไข ของแท็บหนาแรก
3) ข อ มู ล เป น ข อ ความและตั ว เลข เมื่ อ ลากตั ว เติ ม อั ต โนมั ติ ที่ เ ซลล
ตนแบบเพียงเซลลเดียว ก็จะไดการเรียงลําดับตัวเลขตอไป

รูปที่ 3-53 การใชตัวเติมอัตโนมัติใหกับขอความและตัวเลขเปนเรียงลําดับ
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รูปที่ 3-54 การใชตัวเติมชุดขอมูลเรียงลําดับจากคําสั่งเติมที่แท็บหนาแรก
4) การใชตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ขอมูลเปนขอความและตัวเลข เมื่อ
ลากตัวเติมอัตโนมัติที่เซลลตนแบบเพียงเซลลเดียว ก็จะไดการเรียงลําดับตัวเลขตอไป

รูปที่ 3-55 การใชตัวเลือกการเติมอัตโนมัติในการคัดลอกเซลล

รูปที่ 3-56 การใชตัวเลือกการเติมอัตโนมัติในการเติมชุดขอมูล

3-30

รูปที่ 3-57 การใชตัวเลือกการเติมอัตโนมัติในการเติมรูปแบบเทานั้น

รูปที่ 3-58 การใชตัวเลือกการเติมอัตโนมัติในการเติมโดยปราศจากรูปแบบ
5) การใช ตั ว เติ ม อั ต โนมั ติ ข อ มู ล เป น สู ต รคํ า นวณ เมื่ อ ลากตั ว เติ ม
อัตโนมัติที่เซลลตนแบบเพียงเซลลเดียว ก็จะไดการเรียงลําดับเซลลในสูตรตามไปดวย

รูปที่ 3-59 การใชตัวเติมอัตโนมัติในการเติมชุดขอมูลแบบสูตร
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1.2.2.9 การเชื่ อ มข อ ความเป น เซลล เ ดี ย วกั น เป น การใช เ ครื่ อ งหมาย &
เชื่อมตอระหวางเซลลที่ตองการ ภายใตการใชสูตร หรือใชการยายขอความจากเซลลหนึ่งไปวางตอ
อีกเซลลหนึ่งก็ได เชนที่ B3 พิมพ =A1&C1 จะเปนการเชื่อมขอความของเซลล A1 กับเซลล C1

รูปที่ 3-60 การเชื่อมตอขอความดวยเครื่องหมาย & ในการใชสูตร
1.2.2.10 การเปลี่ยนขอความใหเปนคอลัมน เปนการเปลี่ยนงานขอมูลที่ตอน
แรกพิมพอยูในเซลลเดียวกัน โดยอาจจะเวนวรรค หรือใชจุลภาค หรืออัฒภาค หรือแท็บคั่น แลว
ตอนหลั งตองการที่ จ ะแยกข อความออกไปอี กเซลล ห นึ่ง สามารถทํา ไดโ ดยการเลือ กข อความ
ทั้งหมด แล ว คลิก แท็บขอมู ล เลือกคํ าสั่งขอความเป น คอลัมน จะมีแ ผน ตัวชวยสร างการแปลง
ขอความเปนคอลัมนทําตามขั้นตอน

รูปที่ 3-61 เลือกคําสั่งขอความเปนคอลัมนที่แท็บขอมูล

รูปที่ 3-62 ตัวชวยสรางการแปลงขอความเปนคอลัมนขั้นที่ 1 เลือกชนิดการแบงคอลัมนดวยตัวคั่น
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รูปที่ 3-63 ตัวชวยสรางการแปลงขอความเปนคอลัมนขั้นที่ 2 เลือกชนิดตัวคัน่ เปนชองวาง

รูปที่ 3-64 ตัวชวยสรางการแปลงขอความเปนคอลัมนขั้นที่ 3 เลือกรูปแบบของเซลลแตละคอลัมน
และจะนําไปไวที่เซลลใด

รูปที่ 3-65 ผลลัพธจากการแปลงขอความเปนคอลัมนแลว ชื่อและนามสกุลอยูคนละคอลัมน
1.2.2.11 การลา ง เปน การจั ดการล างเซลล ที่เลือกไว ไดแ ก รู ป แบบ เนื้ อหา
ขอคิดเห็น และทั้งหมด เปนตน โดยไปที่แท็บหนาแรก ชุดคําสั่งการแกไข ดังรายละเอียดตอไปนี้
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รูปที่ 3-66 คําสั่งการลาง
1) ลางทั้งหมด เปนการลางทั้งรูปแบบ เนื้อหา และขอคิดเห็น

รูปที่ 3-67 คําสั่งการลางทั้งหมด
2) ลางรูปแบบ เปนการลางรูปแบบ แตไมไดลางเนื้อหาที่เปนขอมูล
หรือขอความ เชน สกุลเงินหายไป หรือ 20% ลางแลวจะได .2 ฯลฯ

รูปที่ 3-68 คําสั่งการลางรูปแบบ
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3) ล า งเนื้ อ หา เป น การล า งแต เ นื้ อ หาที่เ ปน ข อมู ลหรือ ข อ ความ แต
ไมไดลางรูปแบบ ซึ่งเมื่อมองดวยตาเปลา จะเห็นเปนเซลลเปลา ๆ แตเมื่อพิมพงานเขาไปจะได
รูปแบบเหมือนเดิม เชน เซลล 20% ลางแลวจะไดเซลลเปลา เมื่อพิมพ 1 ลงไปในเซลลที่ลางนั้น จะ
ไดผลลัพธเปน 100% ฯลฯ

รูปที่ 3-69 คําสั่งการลางเนื้อหา แตรูปแบบยังอยู ทอลองพิมพเลข 20
4) ลางขอคิดเห็น เปนการลางเฉพาะขอคิดเห็นเทานั้น

รูปที่ 3-70 คําสั่งการลางขอคิดเห็น
1.2.2.12 การคนหาและเลือก เปนการจัดการลบสวนที่เลือก เชน จะลบเซลล
หรือลบแถวหรือลบคอลัมนที่ไดเลือกไว เปนตน โดยใชคําสั่งการคนหาและเลือก ที่ชุดคําสั่งการ
แก ไ ขของแท็ บ หน า แรก จะมี ร ายการต า ง ๆได แ ก ค น หา แทนที่ ไปที่ ไปที่ แ บบพิ เ ศษ สู ต ร
ขอคิดเห็น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คาคงที่ การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เลือกวัตถุ และ
บานหนาตางสวนที่เลือก เปนตน
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รูปที่ 3-71 รายการตาง ๆ จากคําสั่งการคนหาและเลือก

รูปที่ 3-72 คําสั่งการคนหาสูตร
1.2.2.13 การลบ เปนการจัดการลบสวนที่เลือก เชน จะลบเซลล หรือลบแถว
หรือลบคอลัมน ที่ได เลือกไว เปนต น โดยใชคําสั่ งลบ ที่ชุดคําสั่งเซลลของแท็บหนาแรก จะมี
ชุดคําสั่งอยู 4 คําสั่ง ไดแก ลบเซลล ลบแถวในแผนงาน ลบคอลัมนในแผนงาน และลบแผนงาน
เปนตน หรือใชคลิกขวาเปดเมนูลัดในสวนที่เลือก แลวเลือกรายการลบ... จะมีกลองโตตอบลบ
ออกมาใหเลือกวาจะลบอะไร ไดแก ลบเซลลแลวเลื่อนเซลลไปทางซาย/ขึ้น หรือลบทั้งแถว หรือลบ
ทั้งคอลัมน เปนตน

รูปที่ 3-73 คําสั่งลบ ที่ชุดคําสั่งเซลลของแท็บหนาแรก

3-36

รูปที่ 3-74 กลองโตตอบลบเซลล แถว หรือคอลัมน
1.2.2.14 การแทรก เปนการจัดการแทรกสวนที่เลือก เชน จะแทรกเซลล หรือ
แทรกแถวหรือแทรกคอลัมนที่ไดเลือกไว เปนตน โดยใชคําสั่งแทรก ที่ชุดคําสั่งเซลลของแท็บหนา
แรก จะมีชุดคําสั่งอยู 4 คําสั่ง ไดแก แทรกเซลล แทรกแถวในแผนงาน แทรกคอลัมนในแผนงาน
และแทรกแผนงาน เปนตน หรือใชคลิกขวาเปดเมนูลัดในสวนที่เลือก แลวเลือกรายการแทรก... จะ
มีกลองโตตอบแทรกออกมาใหเลือกวาจะแทรกอะไร ไดแก แทรกเซลลแลวเลื่อนเซลลไปทางขวา/
ลง หรือแทรกทั้งแถว หรือแทรกทั้งคอลัมน เปนตน นอกจากนี้ยังมีปุมตัวเลือกการแทรกเกิดขึ้นมา
ดวย ชวยใหมีการจัดรูปแบบเซลลที่แทรกมางายขึ้น

รูปที่ 3-75 กลองโตตอบแทรกเซลล แถว หรือคอลัมน

รูปที่ 3-76 ปุมตัวเลือกการแทรก จัดรูปแบบเซลลใหเหมือนกับเซลลดานบน
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รูปที่ 3-77 ปุมตัวเลือกการแทรก จัดรูปแบบเซลลใหเหมือนกับเซลลดานลาง

รูปที่ 3-78 ปุมตัวเลือกการแทรก ลางการจัดรูปแบบเซลล
1.2.2.15 การสรางขอคิดเห็น เปนการสรางและการจัดการขอคิดเห็นตาง ๆ เชน
ลบ แสดง/ซอน คนหากอนหนา ถัดไป แสดงขอคิดเห็นทั้งหมด เปนตน โดยใชกลุมคําสั่งขอคิดเห็น
ของแท็บตรวจทาน

รูปที่ 3-79 การสรางขอคิดเห็น
1.2.2.16 ชื่อที่กําหนด เปนการจัดการชื่อที่ใชแทนการอางอิงเซลลที่เปนคาสูตร
ทําใหเขาใจไดงายขึ้น โดยใชกลุมคําสั่งชื่อที่กําหนดในแท็บสูตร

รูปที่ 3-80 กลุมคําสั่งชื่อที่กําหนดในแท็บสูตร
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รูปที่ 3-81 การสรางชื่อจากคําสั่งกําหนดชือ่ ที่กลุมคําสั่งชื่อที่กําหนดในแท็บสูตร

รูปที่ 3-82 การกําหนดชื่อในแท็บสูตรเสร็จแลวชื่อรวมเงินเดือน
การสรางชื่อจากสวนที่เลือก เราสามารถสรางชื่ออีกวิธีหนึ่งได โดยการ
เลือกเซลลที่หัวตารางดานซายหรือดานบนกอน แลวจึงใชคําสั่งสรางชื่อจากสวนที่เลือกของกลุมคํา
สั่งชื่อที่กําหนดในแท็บสูตร
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รูปที่ 3-83 การสรางชื่อจากสวนที่เลือก
การจัดการชื่อ เราสามารถจัดการชื่อ ทั้งสรางชื่อ การแกไข และการ
ลบชื่อ โดยใชคําสั่งตัวจัดการชื่อจากสวนที่เลือกของกลุมคําสั่งชื่อที่กําหนดในแท็บสูตร

รูปที่ 3-84 การสราง แกไข หรือลบชื่อจากตัวจัดการชื่อในคําสั่งตัวจัดการชื่อ

2. การจัดการแผนงาน
ในการบางครั้งเราตองมีจัดการกับแผนงาน เพื่อใชงานในปจจุบันอยูตลอดเวลา โดยคลิก
ขวาที่ชื่อแผนงาน จะเปดเมนูลัดขึ้นมาใหเลือกรายการที่ตองการทํางาน

