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เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่ 12  

Microsoft Excel  คร้ังที่ 3 

Uสาระสําคัญ 

 ตัวเลขที่ใชในโปรแกรม  Microsoft Excel  มีการกําหนดรูปแบบของตัวเลขใหเหมาะสมกับการใชงาน  

อาทิ วัน/เวลา  ตัวเลขทศนิยม  ตลอดจนตัวเลขที่มีหนวยสกุลเงินที่แตกตาง 

 นอกจากน้ียังสามารถคํานวณดวยสูตรตาง ๆ ซึ่งมีทั้งสูตรพื้นฐาน และสูตรที่ใชทางสถิติ  เพื่อใหเกิด

ความถูกตองและแมนยํา  จากการใชฟงกชั่นในการคํานวณ  อีกทั้งมีการจัดรูปแบบหรือ  Styles ใหตารางมีความ

สวยงามนาใชงานในรูปของ Themes ที่มาพรอมกับ Version 2007 น้ี 

Uวัตถุประสงค 

1. เพือ่ใหสามารถกําหนดคุณลักษณะของตัวเลขในรูปแบบตาง ๆ ได 

2. เพื่อใหสามารถใชสูตรและฟงกชั่นชวยในการคํานวณคาตาง ๆ ได 

3. เพื่อใหสามารถกําหนดรูปแบบหรือ Styles ของตารางใน Themes ตาง ๆ ได 

Uกิจกรรมการเรียนรู 

Uตอนท่ี 1 U การใชรูปแบบสําเร็จ (Themes) ในการตกแตงขอมูล และการจัดรูปแบบขอมูลอัตโนมัติ (Table Styles) 

 Microsoft Excel  2007 ไดเตรียมรูปแบบของการตกแตงตารางไวมากมาย ที่เรียกวา  "Format as Table" 

เราสามารถคลิกเลือกเพื่อตกแตง sheet ของเราไดอัตโนมัติ  เพียงคลิกเดียว 
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วิธีตกแตงตารางดวยรูปแบบสําเร็จรูป 

 

1. เปดเอกสาร Excel  

2. บันทึกขอมูลลงตาราง  

3. คลุมขอมูลที่ตองการตกแตง  

4. ที่แท็ป Home  

5. เลอืก Format as Table  

6. เลือกรูปแบบที่ตองการ 

 นอกเหนือจากการสรางและตกแตงตารางดวย "Format as Table" แลว  Excel 2007 ยังไมเตรียมเครือง

มือในการปรับแตงตาราง สีสรร รูปแบบตัวอักษรใหดวย เราเรียกเคร่ืองมือเหลาน้ีวา "Themes" ซึ่งเปนคําสั่ง

ที่อยูภายใตแท็ป "Page Layout"  

 วิธีเลือกตกแตงเอกสารดวย Themes 

1. สรางเอกสารตารางดวย Excel 2007  

2. คลกิเลอืกคลมุเอกสาร  

3. จากน้ันตกแตงเอกสารดวย "Format as Table" กอน  

4. จากน้ันถาตองการเปลี่ยนรูปแบบใหม หรือ "Themes"  

5. ใหคลิกแท็ปเมนู Page Layout  

6. ที่ดานหนาคําสั่ง ใหคลิกเลือก Themes จะเห็นรูปแบบสําเร็จรูปใหเลือก 
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7. คลิกเลือกรูปแบบใดๆ ก็ไดตามตองการ 

 ถาตองการเปลี่ยนแปลงสีสรร หรือตัวอักษร เราสามารถคลิกเลือก คําสั่ง Fonts หรือ Colors ทางดาน

ขวามือของคําสั่ง Themes ไดตามตองการอีกดวย 

จงทําตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. เปดโปรแกรม Ms. Excel 2007 

2. ใน Worksheet1 พิมพขอมูลตามตัวอยาง 



4 
 

 

 

3. ใน Worksheet เดิมใหเลือกใช Themes ชื่อ Verve พรอมทั้งใช Table Styles ชื่อ Medium 2 ซึ่งจะได

ตัวอยางดังรูปดานลาง 
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ตอนท่ี 2  การจัดรูปแบบตามเง่ือนไข (Conditional Formatting) 

 ในบางโอกาสเราอาจจะตองการใหแสดงความแตกตางของขอมูลใน  Cell เชน ถาคะแนนตํ่ากวา 50 ให

แสดงเปนตัวอักษรสีแดง เพื่อจะไดดูสะดวกขึ้น เชน  

 

 เราอาจจะไปกําหนดทีละ Cell กไ็ด โดยพิจารณาแตละ Cell วามคีาคะแนนนอยกวา 50 หรือไม ถามี ก็

ไปกาํหนดสขีองตัวอักษร แตจะเห็นวา ถามีขอมูลมาก ๆ ก็เสียเวลามาก มีวิธีที่ดีกวาน้ัน คือ ให Excel พิจารณา

เอง โดยการกาํหนดเงือ่นไขใหแก Excel และถาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ก็ให Excel จัดรูปแบบของ Cell 

ตามที่เราตองการ  

หลักการ 

 1. เลอืก Cell ขอมูลที่ตองการทั้งหมด โดยการลากดําใหคลุมบริเวณที่ตองการจัดรูปแบบ เปนการ ระบุ

ขอบเขตเอาไว กอน  

 2. เลอืกการจัดรูปแบบเซลแบบมีเงื่อนไข ไปที่ HOME > Conditional Formating >Manage Rules 
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 จะเกดิหนาจอใหต้ังเงือ่นไขและกาํหนดรูปแบบของ Cell ดังภาพ  

 

คลิก New Rule.. 

 

3. กาํหนดเงือ่นไข เชน คะแนนตํ่ากวา 50  

 เราตองการแสดงคะแนนทีน่อยกวา 50 ใหเปนสแีดง ดังน้ัน ใหคลิกเงื่อนไข เลือกนอยกวา หรือ less 

than  กาํหนดคา 50 ในชองถดัไป ซึ่งจะเปนการกําหนดวา เงื่อนไขน้ีคือ คาที่นอยกวา 50 

 

4. กาํหนดรูปแบบ เชน กาํหนดให font เปนสแีดง ถาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  
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 คลิกเลือกปุม Format... เพื่อไปกําหนด รูปแบบของ Cell ถาเปนไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไว คือมีคา

นอยกวา 50 จะแสดงตามเงื่อนไขนี้   

 

 จะเปดหนาจอใหเลือกรูปแบบที่ตองการ  เราสามารถเลือก รูปแบบของ ตัวอักษร )font) ลักษณะของ

เสนของ (Border) หรือ ลักษณะของสีพื้น (Fill) ได ตามตองการ โดยการคลิกเลือกแถบที่ตองการกอน แลวไป

กาํหนดรายละเอียดในหนาจอน้ัน ๆ ถาตองการยกเลิก ใหกดปุม Clear แตถาพอใจแลว ใหกดปุม OK   

 

 จะกลับมาหนาเดิม กอนที่จะเขาไปกําหนดรูปแบบ จะสังเกตเห็นรูปแบบที่กําหนดปรากฎใหเปนใน

กรอบ ในที่น้ี จะเห็นวาตัวหนังสอืเปนสีแดง ตามที่กําหนด น่ันแสดงวา ถาในบริเวณ Cell ที่เราไดระบุขอบเขต

เอาไว มีคานอยกวา 50 ตามเงื่อนไขที่กําหนด ตัวหนังสอืใน Cell ก็จะมีสีแดง  
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 ใหคลิก OK  จะกลับมาที่หนาขอมูล Excel และ จะพบวา มีการจัดรูปแบบเปนไปตามที่กําหนด คือ ชอง 

Cell ทีม่คีะแนนนอยกวา 50 จะเปนสแีดง  

           

จงทําตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 จากขอมูลที่ไดในตอนที่ 1 ใหใช Conditional Formatting ในขอมูลที่อยูใน Column  ราคา/หนวย (D4 – 

D7) และกําหนดเงื่อนไขดังน้ี ถาขอมูลใน Cell ใดมีคามากกวา 100 ใหมีลักษณะตัวอักษรเปนตัวหนาสแีดง (Red 

Text) ลักษณะของเสนขอบสแีดง (Border) และ ลักษณะของสีพื้นสเีหลอืง (Fill) ดังภาพดานลาง 
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ตอนท่ี 3  การใชสูตรคํานวณ 

 ลําดับและเคร่ืองหมายที่ใชในการคํานวณ การคํานวณใน Excel จะคํานวณตามลําดับความสําคัญของ

เคร่ืองหมายโดยจะเร่ิมตํานวณต้ังแตเคร่ืองหมายดังตอไปน้ี  

   -  ( )    เคร่ืองหมายวงเล็บ 

   -  ^      เคร่ืองหมายยกกําลัง 

   -  * /    เคร่ืองหมายคูณและหาร 

   -  + -   เคร่ืองหมายบวกและลบ 

 

สรางสูตรโดยอางอิงตําแหนงเซลล 

        ทุกคร้ังที่จะทําการสรางสูตรคํานวณจะตองเร่ิมตนดวยเคร่ืองหมาย  =เสมอ  จากน้ันก็ตามดวยเซลลหรือ

ตัวเลขเร่ิมตนที่ตองการจะนํามาคํานวณ ตามดวยเคร่ืองหมายในการคํานวณ และสุดทายคือเซลลหรือตัวเลขที่จะ

ใชเปนตัวคํานวณอีกตัวเลข จากน้ันกดแปน Enter ก็จะไดผลลัพธที่ถูกตอง ดังภาพตัวอยาง 

เปนสีแดง 
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การคํานวณอางอิงตําแหนงเซลลแบบ Relative 

                โดยปกติเวลาที่เราสรางสูตรน้ันจะไมนิยมพิมพเปนตัวเลขเขาไป เชน ถามีตัวเลข  1000 อยูในเซลล A1 

และเลข 9 อยูในเซลล B1 ถาหากตองการจะเอาเลขทั้งสองตัวนี้มาคูณกัน เราจะไมสรางสูตร =1000*9 แตเราจะ

สรางสูตรเปน =A1*B1 เน่ืองจากวาถาหากวาในเซลล A1 หรือ B1 มีการเปลี่ยนแปลงคาก็จะทําใหผลลัพธ

เปลี่ยนไปตามโจทยโดยอัตโนมัติ และถาหากวาในบรรทัดอ่ืนๆ หรือเซลลอ่ืน ๆ ที่มีสูตรเหมือนกันก็สามารถที่

จะกอบปสูตรดังกลาวไปไดทันที โปรแกรมก็จะทําการเปลี่ยนตําแหนงเซลลใหโดยอัตโนมัติ เชน  ในชอง D3 

เราสรางสตูร B3*C3 ถาหากกอบปเซลล D3 ลงไปไวที่ D4 สูตรก็จะเปลี่ยนเปน B4*C4 และถาหากกอบปลงไป

เซลลอ่ืน ๆ อีกก็จะเปลี่ยนสูตรลักษณะน้ีไปเร่ือย ๆ โดยอัตโนมัติซึ่งจะเปนความสัมพันธหรือที่เรียกวา  Relative 

  

การใช AutoSum 

 เคร่ืองหมาย AutoSum   ดังภาพ  บนเมนูบาร ใชสําหรับการบวกตามแนว คอรลัมน โดย

อัตโนมติั ซึ่งมีวิธีการใช ดังน้ี  

1. ไปที่ ชอง H1  

2. พิมพ 6 แลวกด Enter  

3. พิมพ 5 แลวกด Enter  

http://imagehost.compgamer.com/getimg.php?img=ce00cb9433.jpg�
http://imagehost.compgamer.com/getimg.php?img=110ee4859a.jpg�
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4. พิมพ 7 แลวกด Enter  

5. พิมพ 7 แลวกด Enter  

  ขณะน้ี เคอรเซอร จะมาอยูที่ชอง H5 

  

 

6. คลิกปุม  บนเมนูบาร จะเห็นวา ชอง H1 ถงึ H4 ถูกเลือก ดังน้ี   

 

                                    

 7. ใหกดปุม Enter เพื่อตอบตกลง จะไดผลดังภาพขางลางน้ี  

 
 

กอบปสูตร 

           วิธีการกอบปสูตรมีอยูหลายวิธีดวยกัน อาจจะกอบปเหมือนการกอบปขอมูลธรรมดาดวยคําสั่ง Copy & 

Paste กไ็ด หรือจะใชเทคนิคในการกอบปสูตรดวย AutoFill Handle หรือ Ctrl + Enter กไ็ดอีกเชนกัน 
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จงทําตามข้ันตอนตอไปน้ี          

1. จงใสสูตรคํานวณ  (Formula) ใน cell ต้ังแต cell E4 ถึง E7 (E4:E7) เพื่อหาผลคูณของขอมูลใน 

Column จํานวน กับ ราคา/หนวย ดังรูปดานลาง 

 

 

2. จงใสผลรวมของชวงขอมูลโดยเรียกใชฟงกชัน  Auto sum ที่ไดแตละ Column ลงใน cell C8, D8 

และ E8 ดังรูปดานลาง 

 

 


