การใช้ โปรแกรม Microsoft office excel
1. การเข้ าโปรแกรม ไปที่ Start - Programs - Microsoft office - Microsoft office excel
2. การป้อนข้ อมูล ให้คลิกเมาส์ลงใน เซลล์ที่ตอ้ งการแล้วพิมพ์ขอ้ มูลลงไปได้เลย
3. การพิมพ์เลขลาดับ หรือข้ อความลาดับ เช่นต้องการพิมพ์ 1 2 3 ..... 10 ให้พิมพ์ 1 ลงในเซลล์
A1 พิมพ์ 2 ลงในเซลล์ A 2 จากนั้นเอาเมาส์ไปเลือกเซลล์ท้ งั 2 คือทั้ง A1 และ A2 แล้วเอาเมาส์ไป
คลิกที่มุมล่างขวาของเซลล์ A2 แล้วลากลงไปเรื่ อย ๆ จนถึง A10 ก็จะได้เลขลาดับ 1 – 10
4.การแก้ไขข้ อความทีพ่ มิ พ์ผิดพลาดในเซลล์ ให้ดบั เบิ้ลคลิกในเซลล์ที่ตอ้ งการแก้ไขแล้วพิมพ์แก้
ข้อความได้ หรื อพิมพ์แก้ไขที่แถบสู ตรที่อยูด่ า้ นบนก็ได้
5.การใส่ สีเส้ นให้ ตาราง ให้คลิกลากเลือกขอบเขตของตารางที่ตอ้ งการ แล้วไปคลิกที่เครื่ องมือเส้น
ขอบ จากนั้นเลือกลักษณะเส้นขอบตามต้องการ
6.การผสานเซลล์เข้ าด้ วยกัน ให้ทาการเลือก (Selection) เซลล์ที่ตอ้ งจะผสานเข้าด้วยกัน จากนั้นไป
คลิกที่เครื่ องมือผสานเซลล์และจัดกึ่งกลาง การยกเลิกการผสานเซลล์ ก็ให้คลิกในเซลล์ที่เราได้
ทาการผสานไว้ จากนั้นไปคลิกที่เครื่ องมือเดิม(ผสานเซลล์และจัดกึ่งกลาง) หรื อคลิกที่เครื่ องมือ
ยกเลิกผสานเซลล์
7.การจัดข้ อมูลชิ ดซ้ าย กึง่ กลาง หรือชิ ดขวา ให้คลิกในเซลล์ที่ตอ้ งการแล้วไปคลิกที่เครื่ องมือ ชิด
ซ้าย กึ่งกลาง หรื อชิดขวาได้เลย
8.การย่อ ขยายความกว้างของเซลล์ ให้เอาเมาส์ไปคลิกค้างไว้ที่ขอบระหว่างแถว(เช่น 1 กับ 2 )
จากนั้นลากขยายความกว้างของแถวตามต้องการ ถ้าต้องการขยายความกว้างของคอลัมน์ก็ทา
เช่นเดียวกันแต่ไปคลิกลากที่ตาแหน่งระหว่างคอลัมน์(เช่น ระหว่าง A กับ B ) หรื อจะใช้วธิ ี ดบั เบิ้ล
คลิกที่ตาแหน่งระหว่างแถว หรื อระหว่างคอลัมน์ก็จะเป็ นการจัดความกว้างให้โดยอัตโนมัติ
9.การพิมพ์ข้อความในเซลล์เดียวให้ มีมากกว่า 1 แถว ให้พิมพ์ขอ้ ความลงไปปกติ แต่เมื่อต้องการตัด
ข้อความลงแถวที่ 2 ให้กดแป้ น Alt + Enter แล้วก็สามารถพิมพ์แถวที่ 2 ได้เลย
10.การจัดรู ปแบบเซลล์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ที่ตอ้ งการ แล้วคลิกจัดรู ปแบบเซลล์ จากนั้นเลือก
จัดรู ปแบบเซลล์ตามต้องการ เช่น จัดย่อให้พอดี จัดตัวอักษรให้อยูก่ ลางบรรทัด เป็ นต้น
11.การดูหน้ ากระดาษ ให้คลิกที่เครื่ องมือตัวอย่างก่อนพิมพ์ จากนั้นสามารถจัดระยะขอบโดยการ
คลิกที่ระยะขอบ แล้วลากเส้นขอบตามต้องการ หรื อปรับเปอร์ เซ็นต์ก็ได้ และเมื่อคลิกปิ ด ใน
หน้ากระดาษก็จะเกิดเส้นประเป็ นเส้นแบ่งหน้าให้เราจัดข้อมูลลงในหน้ากระดาษได้
12.การค้ นหา หรือแทนทีข่ ้ อมูล ให้เลือกคลุมดาในส่ วนที่ตอ้ งการค้นหา หรื อแทนที่ จากนั้นไปคลิก
ที่เมนูแก้ไข – ต่อไปที่คน้ หา แล้วจึงพิมพ์คาที่ตอ้ งการลงไป แล้วคลิกที่ตาแหน่งค้นหาทั้งหมด หรื อ
ค้นหาถัดไป แต่ถา้ จะให้แทนที่ดว้ ยก็ให้ไปคลิกที่แทนที่ แล้วพิมพ์คาที่จะให้แทนที่ลงไป จากนั้นไป
คลิกที่แทนที่ท้ งั หมด

13. การเรียงลาดับข้ อมูล สามารถเรี ยงจากน้อยไปหามาก จากมากไปหาน้อย หรื อเรี ยงตามเงื่อนไข
ให้ทาการSelection คลุมดาข้อมูลทั้งหมดก่อน จากนั้นไปคลิกที่เมนู ข้อมูล – คลิกเรี ยงลาดับ แล้ว
ให้เลือกเงื่อนไขในการเรี ยง – ตอบตกลง
14. การกรองข้ อมูล สามารถกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการ หรื อตามเงื่อนไข ให้ทาการSelection
คลุมดาข้อมูลทั้งหมดก่อน จากนั้นไปคลิกที่เมนู ข้อมูล – คลิกตัวกรอง – ตัวกรองอัตโนมัติ จากนั้น
เลือกแถวที่จะกรองโดยการคลิกที่จุดกรอง เลือกเงื่อนไข หรื อจะกาหนดเงื่อนไขเองก็ได้
15. การตรึงแนว ให้คลิกตรงแถวหรื อแนวที่จะตรึ ง เช่นจะตรึ งแถวที่ 3 ก็ให้คลิกที่แถวเลข 3 –
จากนั้นไปคลิกที่เมนูหน้าต่าง - แล้วคลิกตรึ งแนว
16. การแทรกแผ่นงาน( Sheet) ให้เอาเมาส์คลิกตรงแผ่นงาน(Sheet) ที่จะแผ่นงาน – จากนั้นไป
คลิกที่เมนูแทรก – คลิกแผ่นงาน หรื อจะให้เร็ วก็ให้กด ปุ่ ม Shift + f11 และถ้าต้องการจะย้ายสลับ
ตาแหน่งแผ่นงานก็สามารถคลิกลากไปวางตาแหน่งที่ตอ้ งการได้
17.การเพิม่ ลดตาแหน่ งทศนิยม ให้คลิกเมาส์เลือกคอลัมน์ หรื อตาแหน่งที่ตอ้ งการ (คลุมดา) –
จากนั้นไปคลิกที่เครื่ องมือเพิ่ม หรื อลดทศนิยม
18. การแทรกรู ปภาพ เหมือนกับ MS Word คือคลิกที่เมนูแทรก – รู ปภาพ – จากแฟ้ ม –เลือก
รู ปภาพจากโฟลเดอร์ – แทรก
19. การแทรกข้ อคิดเห็น คลิกในเซลที่ตอ้ งการ – แทรกข้อคิดเห็น – พิมพ์ขอ้ คิดเห็น- คลิกที่วา่ ง
20. การลบ คลิกเมาส์ลงในช่องที่จะลบแล้วพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการทับลงไปได้เลย แต่ถา้ จะลบ
พร้อมกันหลายๆเซล ให้คลิกเมาส์ลากเลือกเซลที่จะลบ – กดแป้ น Delete
21. การคัดลอก/วาง คลิกขวาเซลที่ตอ้ งการคัดลอก – คัดลอก – คลิกขวาในตาแหน่งเซลที่ตอ้ งการ
– วาง หรื อจะวางแบบพิเศษในกรณี ที่ตอ้ งการวางแบบเชื่อมโยง
22. การเชื่อมโยงไปยังตาแหน่ งอืน่ คลิกขวาในเซลที่ตอ้ งการเชื่อมโยง – การเชื่อมโยงหลายมิติ –
เลือกตาแหน่งเชื่ อมโยงไปยัง เช่น ตาแหน่งในเอกสารนี้ – เลือก Sheet ที่ตอ้ งการ – ตกลง
23. การสร้ างเอกสารให้ เหมือนกันที่เดียวครั้งละหลายๆ Sheet กดแป้ น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือก
Sheet 1, Sheet 2 , Sheet 3 , Sheet 4 จากนั้นให้ลงมือสร้างเอกสารที่ Sheet ใดก็ได้ เมื่อทางาน
เสร็ จให้ลองคลิกที่ Sheet อื่นดูก็จะได้เอกสารเหมือนกันทุก Sheet
24. การพิมพ์ (Print) ทีละหลาย Sheet กดแป้ น Ctrl ค้างไว้ คลิกเลือก Sheet ที่ตอ้ งการ – คลิก
เมนู แฟ้ ม – พิมพ์ – ตกลง
25. การป้องกันเซล หรื อกาหนดให้พิมพ์ขอ้ ความได้เฉพาะเซลที่กาหนด – คลิกเลือกเซลที่ให้พิมพ์
ได้ – คลิกขวา – จัดรู ปแบบเซล – การป้ องกัน – คลิกเอาเครื่ องหมายถูกในช่องล็อกออก – จากนั้น
คลิกที่เมนูเครื่ องมือ – การป้ องกัน – การป้ องกันแผ่นงาน – ใส่ รหัสผ่าน – ตกลง – ใส่ รหัสผ่านอีก
ครั้ง – ตกลง และถ้าต้องยกเลิกการป้ องกัน –คลิกที่เมนูเครื่ องมือ – ยกเลิกการป้ องกันแผ่นงาน – ใส่
รหัสผ่าน – ตกลง

ตัวอย่ างสู ตร
=a4 หมายถึง เท่ากับเซล a4
=a1+a2+a3 หมายถึง เท่ากับเซล a1 บวก เซล a2 บวก เซล a3
=(a1*a2)/c3 หมายถึง เซล a1 คูณ เซล a2 แล้วหารด้ วย เซล c3
=sum(b5:b10) หมายถึง ผลรวมของ เซล b5 ถึง เซล b10
=(H14/D14)*100 หมายถึง เซล h14 หารด้ วย เซล d14 แล้ วคูณด้ วย 100 (คิดหาเปอร์ เซ็นต์ )
=((E7*0)+(F7*1)+(G7*2)+(H7*3)+(I7*4))/D7
=SQRT(((E7*0)+(F7*1)+(G7*4)+(H7*9)+(I7*16))/D7-(J7*J7))
=IF(F4>=80,4,(IF(F4>=75,3.5,(IF(F4>=70,3,(IF(F4>=65,2.5,(IF(F4>=60,2,(IF(F4>=55,1.5,
(IF(F4>=50,1,0))))))))))))) ตัดเกรด
=COUNTIF(C5:C49,"เด็กชาย*") นับจานวน
=COUNTIF(I5:I50,"4") นับจานวน
=TRUNC((3*E5)/100,0) ไม่ ปัดทศนิยม แต่ ให้ ทศนิยมเป็ นศูนย์
=max(c2:c6) ค่ าสู งสุ ด
=min(c2:c6) ค่ าต่าสุ ด
=average(c2:c6) ค่ าเฉลีย่
=A1&" "&B1 ="คุณ"&B1&" "&C1 การเชื่อม(และ) คา ในแต่ ละเซลเข้ าด้ วยกัน
=BAHTTEXT(B10) ให้ พม
ิ พ์ข้อความ..................บาทถ้ วน ลงใน เซล b10
="("&BAHTTEXT(B10)&")" ให้ พม
ิ พ์ข้อความ (..................บาทถ้ วน) ลงใน เซล b10
*** ถ้ าเป็ นข้ อความให้ ใส่ เครื่ องหมายคาพูด *** แต่ ถ้าเป็ นตัวเลขไม่ ต้องใส่ ***
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