สรุปสาระสําคัญการอบรม
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ชั้น ๕ อาคารกรมการแพทย
วันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.
-----------------------------------การอบรมโปรแกรม
Microsoft Office Excel 2007 โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยากร นายกัมปนาท มาลัยศรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
โปรแกรม
Microsoft Office Excel 2007 เปนโปรแกรมประเภท Spread sheet ใชสําหรับงาน
ตาราง คํานวณและนําเสนอขอมูลตัวเลขดวยกราฟแบบตาง ๆ
การเริ่มใชงานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

2. เลือก
All Programs

3. เลือก Microsoft Office
1. คลิกปุม Start

4. เลือก Microsoft Office Excel 2007
จะเปดใหใชงานไดทันที

สวนประกอบของหนาจอโปรแกรม
• Office Button ปุมคําสั่งเกี่ยวกับการทํางานของแฟมงาน เชน
New, Open, Save,
Save As, Print, Close, ฯลฯ
• Quick Access Toolbar แถบเครื่องมือใหเรียกใชงานไดอยางรวดเร็ว ผูใชสามารถเพิ่มปุมคําสั่งที่
ใชงานบอยๆ ไวในแถบเครื่องมือนี้ได
• Title bar แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟลปจจุบันที่เปดใชงานอยู
• แถบ Ribbon
แถบที่รวบรวมคําสั่งตางๆ ของเมนูหรือทูลบาร เพื่อใหเลือกใชงานงายขึ้น
• Name box
แสดงตําแหนงเซลลปจจุบัน
• Formula bar
แถบแสดงสูตรคํานวณหรือขอมูลที่พิมพ
• Active cell
เซลลปจจุบันที่กําลังทํางานอยู
• Worksheet
พื้นที่ใชงานของโปรแกรม
Office Button

Quick Access Toolbar

Title bar

แถบ Ribbon

Name box

Formula bar
Active cell
Worksheet

การทํางานกับแผนงาน (Sheet)
ปกติแฟมงานของ Excel จะแสดง Worksheet 3 sheet ใหใชงาน ซึ่งสามารถ เพิ่ม , ลบ, คัดลอก
โดยคลิกขวาชื่อ sheet ที่ตองการ จะปรากฏคําสั่งใหเลือกใช
แทรก/เพิ่ม sheet ใหม
ลบ sheet ที่เลือก
เปลี่ยนชื่อ sheet
ยายหรือคัดลอก sheet
แสดง code ทีเ่ ขียนในโปรแกรม Visual Basic
ปองกันการแกไขขอมูลใน sheet
เปลี่ยนสีชื่อ sheet
ซอน/แสดง sheet
เลือก sheet ทั้งหมด

การเลือกชวงขอมูล ทําได 4 วิธี ดังนี้
วิธีการเลือก

สัญลักษณของเมาส

1) แบบเปนชวง

วางเมาสเปนรูป

2) แบบเปนชวงหางกัน

Drag คลุมขอมูลชวงแรก กดปุม Ctrl+drag คลุมชวงอื่นๆ
คลิกสวนหัวคอลัมน หรือหัวแถวที่ตองการ

3) ทัง้ คอลัมน ทัง้ แถว
4) ทัง้ sheet

drag คลุมขอมูลที่ตองการ

คลิกจุดตัดระหวางหัวคอลัมนกับหัวแถว

การใชงานตาราง
ในกรณีที่ตองการแทรกขอมูล หรือลบตาราง มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกชวงขอมูลที่ตองการ เชน คอลัมน
C ถึง E
2. คลิกขวาหัวคอลัมน/แถว จะปรากฏคําสั่งใหเลือก
Insert
แทรกคอลัมน/แถว
Delete
ลบคอลัมน/แถว
Rename
เปลี่ยนชื่อ sheet
Column Width
ปรับความกวางของคอลัมน
Hide ซอนคอลัมน/แถว
Unhide
ยกเลิกการซอนคอลัมน/แถว
หรือ ใชปุมเครื่องมือในการทํางานจากแท็บ Home เลือกจากหัวขอ Cells

แท็บ Home

หัวขอ Cells

การใชงานสูตรและฟงกชั่น
การใสสูตรคํานวณปกติ
1. เลือกเซลลที่ตองการแสดงผลลัพธ เชน เลือกตําแหนงเซลลที่ B4

ตําแหนงเซลล B4

2. พิมพเครื่องหมาย = ตามดวยตําแหนงเซลล แลวตามดวยสูตรที่ตองการคํานวณ เชน การคํานวณหาผล
คูณของเซลลที่ B2 และ B3 ใหใสสูตรการคํานวณ โดยพิมพ =B2*B3 เสร็จแลวกดปุม Enter

พิมพ=B2*B3 เสร็จแลวกดปุม Enter

3. ที่เซลล B4 จะแสดงผลลัพธ และที่ Formula bar จะแสดงสูตรคํานวณที่กําหนดไว
Formula bar จะแสดงสูตรคํานวณที่กําหนดไว

เซลล B4 จะแสดงผลลัพธ

ลําดับความสําคัญของเครื่องหมายทางการคํานวณ
การคํานวณในเครื่องคอมพิวเตอร จะแตกตาง จากเครื่องคิดเลข เนื่องจากโปรแกรมจะ ประมวล
ความสําคัญของเครื่องหมายทางการคํานวณและคํานวณผลลัพธตามลําดับความสําคัญจากลําดับที่ 1 ถึง 4 เชน
ลําดับความสําคัญ
1
2
3
4

เครือ่ งหมายทีใ่ ช
( )
^
*, /
+,-

ความหมาย
วงเล็บ
ยกกําลัง
คูณ , หาร
บวก , ลบ

การคํานวณหาผลรวม
ถาตองการหาผลรวมของตัวเลขหลายๆ ตําแหนง ใหใชฟงกชSUM
ั่น (
1. เลือกเซลลที่ตองการแสดงผลลัพธ เชน ตําแหนงเซลลอยูที่ H4

) มีขั้นตอนดังนี้

ตําแหนงเซลล B4

2. ทีแ่ ท็บ Formulas คลิกปุม
บนทูลบาร
จะปรากฏสูตรคํานวณ =SUM(จํานวนที่ 1, จํานวนที่ 2...) ใหดูชวงขอมูลที่จะคํานวณวาถูกตอง
หรือไม (สังเกตจากเสนประที่วิ่งรอบๆ ขอมูล) ถาถูกตองแลวกดปุม Enter
แท็บ Formulas

คลิกปุม

3. ที่เซลล B4 จะแสดงผลลัพธ และที่ Formula bar จะแสดงสูตรการหาผลรวม

Formula bar
จะแสดงสูตรการหาผลรวม
เซลล B4 จะแสดงผลรวมของตัวเลข

การคํานวณโดยการใชฟงกชั่น ฟงกชั่นเปนสิ่งที่ชวยสรางสูตรไดงายขึ้น
ชื่อฟงกชั่น

SUM
COUNT
IF
MAX
MIN
AVERAGE

การใชงานฟงกชั่น
SUM (จํานวนที่1, จํานวนที่ 2...)
COUNT (จํานวนที่1, จํานวนที่2…)
IF (จํานวนที่1, จํานวนที่2…)
MAX (จํานวนที่1, จํานวนที่…2)
MIN (จํานวนที่1, จํานวนที่2…)
AVERAGE (จํานวนที่1, จํานวนที่2…)

การนําไปใช
ใชในการหาผลรวมของขอมูล
ใชนับจํานวนขอมูล
ใชตรวจสอบเงื่อนไขที่กําหนด
ใชคนหาขอมูลที่มีคามากที่สุด
ใชคนหาขอมูลที่มีคานอยที่สุด
ใชหาคาเฉลี่ย

ขอผิดพลาดทั่วไปเมื่อสรางสูตร
#VALUE!
หมายถึง ในสูตรคํานวณปกติมีการอางอิงตําแหนงเซลลที่เปนตัวอักษร
#NAME? หมายถึง ชื่อฟงกชั่นที่ใชพิมพผิด
การสรางกราฟ
ขอมูลในโปรแกรม
Excel สวนใหญจะเปนขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข ซึ่งนํามาแสดงเปนกราฟจะทําให
ขอมูลดูงายขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกชวงขอมูลที่ตองการนํามาสรางกราฟ ในที่นี้เลือกชวงเซลล A2-B5, D2-D5
2. คลิกแท็บ Insert เลือกประเภทของกราฟจากหัวขอ Chart จากตัวอยางเลือกแบบ Column
3. จะปรากฏรูปแบบยอยใหคลิกเลือกไดทันที
4. จากนั้น จะแสดงรูปกราฟที่สรางไว พรอมกับแถบ Ribbon ชื่อChart Tools
หัวขอ Design ใหกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปลี่ยนชนิดของกราฟ
หลังจากสรางกราฟเสร็จแลว ตองการเปลี่ยนแบบกราฟใหม คุณสามารถทําได มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกกราฟที่ตองการเปลี่ยนรูปแบบ
2. แถบ Chart Tools  Design หัวขอ Type คลิกปุม
3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ Change Chart Type ใหคลิกเลือกแบบที่ตองการ

การลบกราฟ
กราฟที่ไมใชแลว ตองการลบออก มีขั้นตอนดังนี้
• คลิกกราฟที่ตองการลบ กดปุม Delete ที่คียบอรด

