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พืน้ฐาน Microsoft Excel 2013 
 

 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet หรือตารางค านวณ ไฟล ์ Excel 1 ไฟล ์                
(1 workbook) อาจมีแผน่งาน (Worksheet) ไดห้ลายแผน่งานได ้ ในแต่ละแผน่งาน ประกอบดว้ย  
 

 
 

 แถว (Row) คือ พื้นท่ีแถวแนวนอน ตั้งแต่แถวท่ี 1 ถึง 65,536 โดยดูไดจ้ากหมายเลขท่ีแสดงท่ีหวัแถว 
 คอลมัน์ (Column) คือ พื้นท่ีแนวตั้งจากซา้ยไปขวา จากคอลมัน์ A ถึง XFD มีทั้งหมด 16,384 

คอลมัน์ โดยดูตวัอกัษรท่ีอยูบ่นหวัคอลมัน์ เช่น A, B, C,… 
 เซล (Cell) เซลแต่ละเซลมีช่ือเรียก โดยใชต้  าแหน่งของคอลมัน์และแถวมาประกอบกนั เช่น B8 = 

คอลมัน์ B  แถวท่ี 8  
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 

Cell 

Column ช่ือคอลัมน์  

หมายเลขแถว 
 
 

Row 

Name box 
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การเลือก Cell 
สามารถเลือก cell โดยใช ้mouse หรือปุ่มลูกศรบนคียบ์อร์ดร่วมกนั  
ไปยงั cell ถดัไป ใชปุ่้ม Tab 
 

 
 

 
 

การเลือกเซลลเ์ป็นช่วง 
 
Click cell แรก  
กดปุ่ม Shift คา้งไว ้
Click ท่ี cell สุดทา้ย 

 
 

การเลือกเซลลท่ี์ไม่อยู่
ติดกนั 
 
กดปุ่ม Control คา้งไว ้
ใช ้mouse เลือก cell 
หรือแถวท่ีตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
กด Control ค้างไว้ 

Click 

กด Control ค้างไว้ 
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การเติมข้อมูลใน Cell 
พิมพข์อ้ความดงัน้ี และสงัเกตผลลพัธ์ท่ีได ้
 
ขอ้ความท่ีพิมพ ์   ขอ้ความท่ีแสดง 

    
 

 ขอ้มูลประเภทตวัหนงัสือ (Text) จะถูกจดัอยูชิ่ดซา้ยของช่องเซลล์ 
 ขอ้มูลประเภทตวัเลข (Number) วนัท่ี-เวลา (Data-time) ผลลพัธ์จากสูตรและฟังกช์ัน่การค านวณ 

(Formular & Function) จะถูกจดัอยูชิ่ดขวาของช่องเซลล์ 
 เลขท่ีเกิน 100 ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมาย , ใหใ้ส่เฉพาะค่าตวัเลข หากตอ้งการ , ใหใ้ชปุ่้มค าสั่งชุด Number  

 
 

 ช่องท่ีเห็นเป็น ### เป็นช่องขอ้มูลตวัเลขท่ีมีความกวา้งของเซลลไ์ม่พอ ใหข้ยายเซลล์ 
Tip ใช ้Double click ระหวา่งช่ือคอลมัน์ เพื่อจดัขนาดกวา้งของคอลมัน์แบบอตัโนมติั (Auto Fit) 

  

Double click 
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 ช่องท่ีเป็นขอ้ความยาวเกินขนาดเซลล ์ก าหนดให้แสดงขอ้ความทั้งหมดไดโ้ดยใชค้  าสั่งWrap Text 

 
 

 สามารถก าหนดใหข้อ้ความอยูชิ่ดขอบบน – ลาง  หรือก่ึงกลางไดจ้ากปุ่มชุดน้ี 

 
 

 หากตอ้งการตดัข้ึนบรรทดัใหม่เอง ใช ้Alternate+Enter 

  
 

 เม่ือ Format ขอ้มูล สีเซลล ์หรืออ่ืนๆแลว้ สามารถใช้ กบัเซลลอ่ื์นๆได ้

 
 

 

  
 

Alt+Enter 
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การใส่ข้อมูลอนุกรมและการคัดลอกสูตร 
 การใส่ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นอนุกรม เช่น 1, 2, 3… หรือ Jan, Feb, Mar,,,, โปรแกรม Excel จะสามารถจดัการขอ้มูล
เหล่าน้ีได ้ เพียงใส่ขอ้มูลแค่ 2 ตวัแรก จากนั้นโปรแกรมจะจดัการเองโดยไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพข์อ้มูลเลย ซ่ึงคุณสมบติัน้ี
เรียกวา่ AutoFill  

    

    
 
กรณีลากจากช่องท่ีมีสูตร จะเป็นการ copy สูตร           

   
 
 

กรณีพิมพเ์อง หากมีตวัอกัษรเร่ิมตน้
เหมือนกนั จะมีขอ้ความข้ึนให ้ดงัภาพ 



เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 2206103     MS Excel - 6 ลิขสิทธ์ิภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
ทกัษะการคน้ควา้และการใชค้อมพิวเตอร์ ภาคตน้ 2559                                                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2559 

เคร่ืองหมายทางคณติศาสตร์และวธีิการค านวณ 

+ บวก 
- ลบ 
* คูณ 
/ หาร 

 

ล าดับขั้นตอนในการท างานของสูตร 
1. วงเล็บ 
2. คูณ หาร (เครื่องหมายระดับเดียวกันจะท าจากซ้ายไปขวา) 
3. บวก ลบ 

 

จงเติมค าตอบท่ีถูกในช่องวา่ง 
3 + 4 * 5 = _______________ (23) 
(3 + 4) * 5 = _______________ (35) 
 
ชุดค าส่ังค านวณพื้นฐาน 

 
 
ค าสัง่หาผลรวม (sum) =sum(ชือ่เซลลแ์รก: ชือ่เซลลส์ดุทา้ยทีต่อ้งการ) 
เช่น   =sum(A2:A10)  หาผลรวมของค่าท่ีอยูใ่นเซลล ์A2 จนถึงเซลล ์A10 

ค าสัง่หาค่าเฉล่ีย (average) =average(ชือ่เซลลแ์รก: ชือ่เซลลส์ดุทา้ยทีต่อ้งการ) 
เช่น   =average (A2:A10)  หาค่าเฉล่ียของค่าท่ีอยูใ่นเซลล ์A2 จนถึงเซลล ์A10 

ค าสัง่นบัจ านวน (count) =count(ชือ่เซลลแ์รก: ชือ่เซลลส์ดุทา้ยทีต่อ้งการ) 
เช่น   =count(A2:A10)  นบัจ านวนของค่าท่ีอยูใ่นเซลล ์A2 จนถึงเซลล ์A10 

ค าสัง่หาค่าสูงสุด (max) =max(ชือ่เซลลแ์รก: ชือ่เซลลส์ดุทา้ยทีต่อ้งการ) 
เช่น   =max(A2:A10) หาค่าสูงสุดของค่าท่ีอยูใ่นเซลล ์A2 จนถึงเซลล ์A10 

ค าสัง่หาค่าต ่าสุด (min) =min(ชือ่เซลลแ์รก: ชือ่เซลลส์ดุทา้ยทีต่อ้งการ) 
เช่น   =min(A2:A10) หาค่าต ่าสุดของค่าท่ีอยูใ่นเซลล ์A2 จนถึงเซลล ์A10 
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วธีิการส่ังการ 

 

พิมพสู์ตรเขา้ไปเอง 
 
หรือ select cell แลว้เลือกค าสัง่ 

 

 

 

ช่องถดัๆมา ใชก้ารคดัลอกสูตรได ้

 

ท าการ Sum กบัขอ้มูลนิสิต 
แต่ละชั้นปี 
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การหาค่าร้อยละ 
 

นิสิตยงัไม่แยกสาขาวชิา   269 
นิสิตทั้งหมด   1272 

 

 

พิมพสู์ตรในช่อง โดยใช ้ cursor 
click เลือก cell 

 

 หากคดัลอกสูตรกบัช่องถดัๆมา 
จาก error  

 
 

 

 

 หากเขา้ไปดูสูตรในเซลล ์จะเห็น
วา่ช่องจ านวนรวมของนิสิตทั้งหมดจะ
เล่ือนตามไปดว้ย 

X      100 สูตร 



เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 2206103     MS Excel - 9 ลิขสิทธ์ิภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
ทกัษะการคน้ควา้และการใชค้อมพิวเตอร์ ภาคตน้ 2559                                                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2559 

 

 ตอ้งแกไ้ขสูตรตั้งตน้ โดยใช้
เคร่ืองหมาย $ น าหนา้ส่วนท่ีตอ้งการ
ตรึงต าแหน่งไว ้

 

เม่ือคดัลอกสูตร เซลลน้ี์จะไม่เล่ือน 

 

ผลท่ีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงัเกตดู ช่องท่ีคลุมไว ้โปรแกรม
จะสรุปสถิติเบ้ืองตน้ให ้เช่น ค่าเฉล่ีย 
จ านวนขอ้มูล ค่าผลรวม  
 

 

 หาค่าเฉล่ีย พิมพสู์ตร
ลงไป แลว้คดัลอกสูตร
ส าหรับช่องอ่ืนๆ 
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การท าแผนภูม ิ

 

1. คลุมช่วงของขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัท า
แผนภูมิ โดยกดปุ่ม Control คา้งไว ้
2. เลือกรูปแบบแผนภูมิ 

 

จะปรากฏแผนภูมิท่ีเลือก แต่
แผนภูมิน้ี ไม่แสดงรายละเอียดท าให้
อ่านแผนภูมิไดย้าก ให้ Click ขวา แลว้
เลือกค าสัง่ Add Data Labels 

1 

1 

2 
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จะปรากฏค่าของขอ้มูลดงัภาพ  
หากตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลอ่ืนๆ ให ้Click ขวา แลว้เลือก 
Format Data Lables 

 

อาจเลือกใหแ้สดง 
Category Name  
 
 
 
 
 
 
อาจก าหนดใหแ้สดง
ขอ้มูลท่ีดา้นนอกของ
แผนภูมิวงกลม เพื่อให้
อ่านสะดวกข้ึน 
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โจทย์ 
จงหาวา่ ราคาขายของหนงัสือแต่ละเล่มหลงัจากลดราคาแลว้ เป็นจ านวนเท่าใด 

 
 
วธีิการคดิ 
หนงัสือท่ีลดราคาแลว้ = 200 บาท (ราคาเตม็) – 10 % ของ 200 บาท 
 
10 % ของ 200 บาท  = 10% x 200 
10 %    =   10  = 10/100  
 
10 % ของ 200 บาท  = 10/100 x 200  = 20  จ านวนท่ีลดราคา 
หนงัสือท่ีลดราคาแลว้ = 200 บาท (ราคาเตม็) – 20 บาท (จ านวนท่ีลดราคา) = 180 บาท 
 

แต่เน่ืองจาก G3 เป็น percentage อยูแ่ลว้    
 
ดงันั้น หนงัสือท่ีลดราคาแลว้ เม่ือแทนค่าดว้ยช่ือเซลล ์จึงเป็น 
หนงัสือท่ีลดราคาแลว้ =ราคาเตม็ – (จ านวน%ท่ีลดราคา ของ ราคาเตม็) 
สูตรจึงเป็น  =F3-(G3*F3) 
 

 

 

100 
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โจทย์ 
จงหาค่า GPA ของแต่ละภาคการศึกษา 

 
 
วธีิการคดิ 
1. แทนค่าเกรดดว้ยค่า 0-4 ตามตาราง ดงัปรากฏผลในคอลมัน์ E  
2. น าจ านวนหน่วยกิต คูณ ค่าของเกรดท่ีไดรั้บ = Credit x value = C2*E2 น าผลมาไวใ้นช่อง F2 
3. ท าเช่นน้ีกบัวชิาท่ีเหลือในภาคการศึกษา 
4. น าผลรวมของผลคูณตั้ง หารดว้ย จ านวนรวมของหน่วยกิต 

 

พิมพ ์= ลงไปแลว้พิมพสู์ตรโดย click 
เลือกเซลล ์ 
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ท าการคดัลอกสูตรส าหรับช่องอ่ืนๆ 

 

หายอดรวมของหน่วยกิตและผลคูณ
โดยใช ้AuroSum 

 

น าผลคูณตั้ง หาร
ดว้ยหน่วยกิต จะได้
เกรดเฉล่ีย 

 

 
 เกรดเฉล่ียมีทศนิยม
หลายหลกั สามารถ
ก าหนดใหเ้ป็นทศนิยม 
2 หลกัไดโ้ดยใช ้

ค าสัง่  
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การส่ังตรึงแนวหัวตาราง  

 

เลือก Ribbon View 
แลว้เลือกค าสัง่ Split 

 

หากตอ้งการตรึง
แนวไว ้ใหเ้ลือกค าสัง่ 
Freeze Panes 

 

จะเห็นวา่แมเ้ล่ือนมา
ดา้นล่าง ก็ยงัแสดงหวั
ตารางท่ีสัง่ตรึงแนวไว ้
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แต่การตรึงแนวเช่นน้ี ไม่มีผลต่อ
การพิมพข์อ้มูล จะเห็นวา่พอข้ึน
หนา้ใหม่ จะไม่มีหวัตาราง 

 

สามารก าหนดใหมี้
หวัตารางเม่ือข้ึนหนา้
ใหม่ไดโ้ดยอตัโนมติัได้
จากค าสัง่ Print Titles 
(หรือท าจาก Page 
Setup) 
 
ใหก้ดท่ีปุ่มในช่อง 
Rows to repeat at top 

 

จะปรากฏหนา้จอน้ี 
ให ้click เลือกแถวท่ี
ตอ้งการก าหนดเป็นหวั
ตาราง 

Click 

Click 
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เม่ือเลือกแถวไดแ้ลว้ 
กดปุ่มน้ี 

 

จากนั้นกดปุ่ม OK 

 

เม่ือ Print Preview ดู จะเห็นวา่มีหวั
ตารางท่ีก าหนดเอาไว ้

 
 
 
 
 

Click 
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การจัดหน้าส าหรับการส่ังพมิพ์ 

 

 Preview ก่อนพิมพด์ว้ย  
Page Break Preview 
 

 

 

 
 

 เลือก Ribbon Page Layout เลือก
กระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน 
 
อาจก าหนด Margin แบบNarrow 
หรือใช ้Scaling  
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หากตอ้งการใส่ขอ้ความใน 
Header/footer เลขหนา้ หรือ
อ่ืนๆ ท าไดจ้าก Page Setup 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


