
วชิา การค านวณด้วยโปรแกรม EXCEL 



หัวข้อบรรยาย 

• บทที่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับโปรแกรม Microsoft Excel  
• บทที่ 2 การจัดการและตกแต่งงานด้วย Excel  
• บทที่ 3 การสร้างสูตรและใช้ฟังก์ชันในการค านวณ  
• บทที่ 4 การเรียงล าดับและการสร้างแผนภูมิ  



บทที่ 1  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับโปรแกรม Microsoft Excel 

• มารู้จกักบั Microsoft Excel กนัดีกว่า 
• คุณสมบติัท่ีส าคญัของโปรแกรม Microsoft Excel 

• เขา้สู่การใชง้านโปรแกรมMicrosoft Excel 

• โครงสร้างของ Microsoft Excel 

• การสร้างแฟ้มขอ้มูล 
• การเลือกช่วงของเซลล ์ 
• ชนิดของขอ้มูล 
• การป้อนขอ้มูล 
• การแกไ้ขขอ้มูล 
• การบนัทึกสมุดงาน (Save) 
• การปิดแฟ้มขอ้มูล 



บทที่ 2 การจัดการและตกแต่งงานด้วย Excel  

• การแทรก/ลบ เซลล์ คอลัมน์ แถว และแผ่นงาน 

• การคัดลอกและการย้ายข้อมูล 

• การตกแต่งตาราง 

• การปกป้องข้อมูลในเซลล์ 
• การพิมพ์เอกสาร 



บทที่ 3 การสร้างสูตรและใช้ฟังก์ชันในการค านวณ  

•   การใช้สูตรในการค านวณ 

•   การป้อนสูตรในการค านวณ 

•   การอ้างอิงเซลล์หรืองช่วงเซลล์ในสูตร 

•   การใช้ฟังก์ชันในตาราง  



บทที่ 4 การเรียงล าดับและการสร้างแผนภูมิ  

•  การเรียงล าดับ 

•  วิธีการกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ  

•  การสร้างแผนภูมิ 

•  การปรับแต่งส่วนประกอบของแผนภูมิหรือชาร์ต  



มารู้จักกับ Microsoft Excel กันดีกว่า 



การสร้างเอกสารใหม่  



การเลื่อนตัวช้ี  



ชนิดข้อมูล  

• 1.  ข้อมูลประเภทข้อความ (Text) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่น ามาค านวณ อาจเป็น
ตวัอกัษร  ตวัเลข เคร่ืองหมาย การใส่ข้อมูลที่มคีวามยาวมากกว่าความกว้างของเซลล์ข้อความ
นั้นจะถูกแสดงต่อไปในเซลล์ที่อยู่ทางขวามอื ตราบใดที่เซลล์ทางขวามอืนั้นยงัไม่มข้ีอมูล ข้อมูล
ชนิดนีจ้ะถูกจดัให้อยู่ชิดซ้ายของเซลล์เสมอ 

• 2.  ข้อมูลประเภทตวัเลข (Numeric) ข้อมูลที่น ามาค านวณได้ ข้อมูลจะอยู่ชิดขวา  และ
ไม่สามารถแสดงผลเกนิความกว้างของเซลล์ได้ ถ้าความกว้างของเซลล์ไม่พอจะปรากฏ
เคร่ืองหมาย ####### การแก้ไขโดยขยายความกว้างของเซลล์ออกไป 

• 3.  ข้อมูลประเภทวนัที่ (Date) หมายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยวนัที่และเดอืน เดือนและปี 
หรือวนัที่ เดือนและปี โดยเดือนสามารถก าหนดได้ทั้งแบบตวัเลข หรือตวัอกัษร ข้อมูลชนิดนี้
น าไปค านวณได้ 

•  4.  ข้อมูลประเภทเวลา (Time) หมายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยช่ัวโมงและนาที โดยมี
เคร่ืองหมาย : ข้อมูลชนิดนีส้ามารถน าไปค านวณได้ 

• 5.    ข้อมูลประเภทสูตร (Formular) ข้อมูลประเภทนีค้อืสมการคณติศาสตร์ จะต้องใช้
เคร่ืองหมายเท่ากบั (=) น าหน้า 



การป้อนข้อมูล  

คลิกเซลลท่ี์ตอ้งการป้อนขอ้มูล 
พิมพข์อ้มูลเม่ือตอ้งการข้ึนบรรทดัใหม่ให ้
กดปุ่ ม ALT +  ENTER จะพบว่า 
เคอร์เซอร์จะข้ึนบรรทดัของเซลลเ์ดิม 

ป้อนขอ้มูลแลว้  ENTER จะ
พบว่าเคอร์เซอร์จะข้ึนบรรทดัของ
เซลลใ์หม่ 



การแก้ไขข้อมูล  

วธีิที่ 2 

1)  คลิกท่ีเซลลท่ี์ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล 
2) ใชเ้มาส์คลิกท่ีจุดท่ีตอ้งการแกไ้ข หรือกดแป้น 

 F2 แลว้ กดแป้นลูกศร เพ่ือเล่ือนเคอร์เซอร์ 
ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการแกไ้ข 
3)  ท าการแกไ้ขขอ้มูล 
4)  กด  Enter 

วธีิที่ 1 

1)  คลิกท่ีเซลลท่ี์ตอ้งการแกไ้ข
ขอ้มูล 
2)  พิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการใหม ่
3)  กดแป้น Enter 



การบันทึกข้อมูล  



การปิดแฟ้มและจบการท างาน  



บทที่ 2 การจัดการและตกแต่งงานด้วย Excel  

• การแทรก/ลบ เซลล์ คอลัมน์ แถว และแผ่นงาน 

• การคัดลอกและการย้ายข้อมูล 

• การตกแต่งตาราง 

• การปกป้องข้อมูลในเซลล์ 
• การพิมพ์เอกสาร 



การคัดลอก 

1 เลือก เซล 
2 เลือก เมนู แกไ้ข 
คดัลอก ตามล าดบั 

3 จะเกิด marky 
ตามรูป 

4 น าcurser 

ไปวางท่ี cell 
แลว้เลือก เมนู แกไ้ข 
วาง ตามล าดบั 



การคัดลอก ด้วย Ctrl กับปุ่ ม C  

1 เลือก เซล 

2 กดปุ่ม Ctrl  
กบัปุ่ม C พร้อมกนั 
ปรากฏ  

3 จะเกิด marky 
ตามรูป 

4 น าcurser 

ไปวางท่ี cell 

แลว้กดปุ่ ม Ctrl  
กบัปุ่ม C พร้อมกนั 



การคัดลอกข้อมูลโดยใช้ AutoFill 

1.       คลิกเมาส์เลือกเซลลแ์ละเล่ือนเมาส์ไปท่ีมุมขวาล่างของเซลลเ์ป็น
เคร่ืองหมาย + เลก็ ๆ 
2.      คลิกเมาส์คา้งไวพ้ร้อมกบั ลากเมาส์ (Drag mouse) 

3.      ปล่อยเมาส์ขอ้มูลถูกคดัลอกมา 



การคัดลอกเซลล์โดยการลากที่ จุดจับเติม (Fill handle) 

1.       เลือกเซลลท่ี์ตอ้งการคดัลอก 
2.      น าเมาส์ไปช้ีท่ีมุมขวาล่างของเซลลท่ี์เลือกไว ้หรือเรียกว่า จุดจบัเติม (Fill 

Handle) ซ่ึงตอ้งใหเ้มาส์เปล่ียนเป็นรูปกากบาทสีด า (+) แลว้ใหล้ากเมาส์ลงมา 



การย้ายข้อมูล 



การเลื่อนเซลล์ 



การลบเซลล์ 



การแทรกแถว 



การแทรกคอลัมภ์ 



การพิมพ์เอกสาร 

สามารถท าไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ม  หรือ คลิกท่ีค  าสัง่ แฟ้ม (File) >พิมพ ์ (print) 
1.      ช่ือเคร่ืองพิมพ์ หมายถึงเคร่ืองพิมพ์ที่จะใช้ในการ

พิมพ์ 
2.      ระบุช่วงท่ีพิมพ์ พิมพ์ข้อมูลท้ังหมดคลกิท่ี

ทั้งหมด (All)  พิมพ์เฉพาะหน้าคลกิที่ หน้า (Page)  พิมพ์
ในช่วงหน้าต่อเน่ือง 

3.         ส่ิงท่ีพิมพ์ (print) สามารถเลอืกส่วนของ
เอกสารที่ต้องการพิมพ์ ดังนี้ ส่วนที่เลอืก(Selection) พิมพ์
เฉพาะส่วนท่ีเลอืก พิมพ์ท้ังสมุดงาน (Entire Workbook) 
พิมพ์ทุกแผ่นงานท่ีมีในสมุดงานน้ัน ๆ   แผ่นงานท่ีใช้งานอยู่ 
(Active Cell) ก าหนดให้พิมพ์เฉพาะแผ่นงานท่ีใช้งานอยู่ 

4.         ก าหนดจ านวนส าเนาที่พมิพ์ (Number of 
copies) พิมพ์กีชุ่ด 

เม่ือเลอืกก าหดส่ิงท่ีต้องการพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้กด
ปุ่ มตกลง (Ok) เพื่อส่ังพิมพ์ 



การต้ังค่าหน้ากระดาษ 



ใบงานที่ 1  

• จงแบ่งกลุ่มและสร้างตารางดังนี ้

• ป้อนรายช่ือ และข้อมูลนักเรียนในกลุ่ม 

• ส่ังพิมพ์ส่งอาจารย์ ๒๐ นาที 

ล าดับที่ ยศ ช่ือ สกลุ สังกดั  วันเกดิ คะแนน 
PRETEST 

คะแนน 
POSTEST 

มากขึน้ ได้/ตก อายุ 



บทที่ 3 การสร้างสูตรและใช้ฟังก์ชันในการค านวณ  

•   การใช้สูตรในการค านวณ 

•   การป้อนสูตรในการค านวณ 

•   การอ้างอิงเซลล์หรืองช่วงเซลล์ในสูตร 

•   การใช้ฟังก์ชันในตาราง  



การใช้สูตรในการค านวณ 

เคร่ืองหมาย ความหมาย ตวัอย่างสูตร 

+ บวก =40 + 10  จะได้ผลลพัธ์เท่ากบั 50 

- ลบ = 40 – 10  จะได้ผลลพัธ์เท่ากบั  30 

* คูณ =40*2        จะได้ผลลพัธ์เท่ากบั  80 

/ หาร =  40/2       จะได้ผลลพัธ์เท่ากบั   20 

% เปอร์เซ็นต์ =  40%       จะได้ผลลพัธ์เท่ากบั  0.4  

^ ยกก าลงั =40^2        จะได้ผลลพัธ์เท่ากบั 1600 



การใช้สูตรในการค านวณ 

เคร่ืองหมาย ความหมาย ตัวอย่างสูตร 

= เท่ากับ = 40=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False 

> มากกว่า =40>30    จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  True 

< น้อยกว่า =40<30     จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False 

>= มากกว่าหรือเท่ากับ =40>=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ True 

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ =40<=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False 

< > ไม่เท่ากับ 40< >40    จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False 



การใช้สูตรในการค านวณ 

เคร่ืองหมาย ความหมาย ตวัอย่างสูตร 

& เช่ือมหรือน าค าสองค า
มาต่อกนัให้เกดิค่า 
ข้อความต่อเนื่องที่
เป็นค่าเดียวกนั 

=STORY&BOARD จะได้ผลลพัธ์
เท่ากบั  STORYBOARD 



การใช้สูตรในการค านวณ 

เคร่ืองหมาย ความหมาย ตัวอย่างสูตร 

: (Colon) 

เว้นวรรค 
(Insection) 

, (Comma) 

บอกช่วงของ
ข้อมูล 

ก าหนดพืน้ที่ทับ
กัน 2 ช่วงเอา
ข้อมูลทั้ง 2 ช่วง
มาเช่ือมต่อกัน 

=(B1:B5) 
=SUM(B1:C1 D1:E5) 
=Sum(C1:C5,D7:D8) 



การใช้สูตรในการค านวณ 

ล าดับ เคร่ืองหมาย รายละเอียด 

1 (  ) วงเล็บ 

2 ^ ยกก าลัง 

3 * และ / คูณและหาร 

4 +  และ  - บวกและลบ 

5 & ตัวเช่ือม 

6 =,<,<= เท่ากับ น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

7 > ,>=, < > มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ  ไม่เท่ากับ 



การป้อนสูตรในการค านวณ 

• 1.    คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่จะป้อนสูตรค านวณหาผลรวม 

• 2.    พิมพ์เคร่ืองหมาย = ตามด้วยต าแหน่งของเซลล์ที่ต้องการน ามา
ค านวณหาผลรวม เช่น =D4+D5+D6+D7+D8 

• 3.    กด Enter เม่ือเขียนสูตรเสร็จ ถ้าพิมพ์สูตรผิด Excel ไม่
สามารถค านวณได้ จะแสดง ERR! ในเซลล์ที่ใช้สูตรค านวณน้ัน 



การป้อนสูตรในการค านวณ 

• 1.  ถ้าค่าที่ค านวณเป็นตัวเลขเกิน 10หลัก และรูปแบบตัวเลขเป็นแบบทั่วไป 
คอมพิวเตอร์จะเขยีนให้เป็นเลขยกก าลัง เช่น 8.98 E  + 
10107            ถ้าต้องการให้แสดงเป็นตัวเลขปกติต้องเปลี่ยนรูปแบบเซลล์
เป็นแบบตัวเลข 

•      2.  ถ้าน าข้อมูลต่างประเภทกันมาค านวณ คอมพิวเตอร์จะแจ้งข้อความว่าผิ
อดพลาดเป็น # VALUE 

•      3.  ข้อมูลประเภทตัวอักษรในแต่ละเซลล์น ามาเช่ือมกันได้โดยใช้
เคร่ืองหมาย & 

•      4.  ถ้าใช้สัญลักษณ์ในการค านวณที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักจะแจ้งการผดิพลาด
เป็น #NAME     ถ้าอ้างอิงไม่ถูกต้อง #REF!        

•      5.  การเปรียบเทียบค่าระหว่างเซลล์  คอมพิวเตอร์จะแจ้งว่า จริง 
(True) หรือไม่จริง (False) เท่าน้ัน  



การอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเซลล์ในสูตร 

• อ้างอิงแบบสัมพัทธ์ (Relative) หมายความว่า เซลล์ใด ที่มีการ
อ้างอิงแบบสัมพัทธ์ เม่ือถูกส าเนาไปยังเซลล์ใหม่ เซลล์ที่ถูกอ้างอิงใน
สูตรจะมีการเปล่ียนแปลง เช่น ในเซลล์ C1  ก าหนดสูตร 
=A1+B1  ถ้าท าส าเนาสูตรจาก C1 ไป C2 ได้สูตร 
=A2+B2  ถ้าไปไว้ที่ D1 จะได้สูตร =B1+C1  ตัวอย่าง  



การอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเซลล์ในสูตร 
• การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์(Absolute) หมายความว่าเซลล์ใดที่มีการ

อ้างอิงแบบสัมบูรณ์ เม่ือถูกส าเนาไปยังเซลล์ใหม่ เซลล์ที่ถูกอ้างอิงใน
สูตรแบบสัมบูรณ์จะไม่มีการเปล่ียนแปลง ตังอย่าง ในเซลล์ B4 

ก าหนดสูตร =$B$2+$C$3 ถ้าท าการส าเนาสูตร 
=$B$2+$C$3  จากเซลล์ B4 ไปยังเซลล์ C5 สูตรใน C5 
เหมือนเดิม ตัวอย่าง 



การเปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเซลล์ในสูตร 

• 1.      เลือกเซลล์ที่ต้องการเปลี่ยนการอ้างอิง 

• 2.    กดปุ่ ม F2 เพื่อขอแก้ไขสูตร และกดปุ่ ม F4  จะปรากฏชนิด
ของการอ้างอิงแต่ละชนิดตามที่ต้องการ โดยจะมีรูปแบบของการใส่
เคร่ือง $ ก ากับเซลล์ 

• 3.       กด Enter เม่ือเลือกชนิดตามที่ต้องการได้แล้ว 



การใช้ฟังก์ชันในตาราง 

•   1.คลิกที่ค าส่ังแทรก (Insert) บนเมนูบาร์ เลือกค าส่ัง ฟังก์ชัน 
(Function) 

• 2. จะเกิดกรอบโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน (Insert Functions)
คลิกเลือกรูปแบบฟังก์ชันที่ต้องการ 



ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก 

•  =AVERAGE(D5:D20)     หมายถึง  ค่าเฉลีย่ของค่าที่อยู่ในช่วงเซลล์ D6 ถึง D20 
•   =MAX(D6:D20)             หมายถึง  ค่าสูงสุดของค่าที่อยู่ในช่วงเซลล์ D6 ถึง D20 
•   =MIN(D6:D20)             หมายถึง  ค่าต า่สุดของค่าที่อยู่ในช่วงเซลล์ D6 ถึง D20 
• =STDEVP(D6:D20)        หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาในช่วงเซลล์ D6ถึงD20 
• =COUNTIF(ช่วงเขตข้อมูล,ค่าที่ต้องการนับ) เช่น 
• =COUNTIF($J$6:$J$20,4)  หมายถึง ช่ว 16 ถึง J20  มเีลข 4  กีเ่ซลล์ (ให้ค่าเป็นจ านวนนับ) 
• =RANK(I6,I$6:I$20,0)    หมายถึง  ค่าล าดับของตวัเลขในเซลล์ I6 ที่อยู่ในรายการตวัเลขในช่วง

เซลล์ I6 ถึง I20 ส่วนตวัเลขศูนย์เป็นการระบุวธิีการจดัเรียงรายการตวัเลขในช่วงทีก่ าหนดจาก
มากไปหาน้อย(ถ้าเป็นค่าอืน่ที่ไม่ใช่ศูนย์จะเป็นการจดัเรียงรายการ 

• =IF(เงื่อนไข,ค่าที่แสดงเมือ่เงื่อนไขจริง,ค่าที่แสดงเมือ่เงื่อนไขเท็จ) เช่นตวัเลขจากน้อยไปมาก 
• =IF(I6>=80,4,IF(I6>=70,3,IF(I6>=60,2,IF(I6>=50,1,0)))) หมายถึง การหาผลการเรียนตาม

เงื่อนไข โดยให้คะแนนรวมอยู่ในเซลล์ I6 



ความผิดพลาดการป้อนสูตรค านวณ 

ความ
ผดิพลาด 

ความหมาย 

#DIV/0! สูตรถูกหารด้วยศูนย์ 

#N/A มีการอ้างอิงเซลล์ที่ไม่มีค่าหรือไม่มีข้อมูลใน
สูตร 

#NAME สูตรมีการกล่าวอ้างถึงช่ือเซลล์ที่ไม่ปรากฏใน
สูตร 

#NUL! สูตรที่มีการอ้างถึงเซลล์ใด ๆ ที่โปรแกรมไม่
รู้จัก 

#NUM! สูตรมีการใช้ตัวเลขผดิรูปแบบ 

#REF! สูตรที่มีการอ้างอิงเซลล์ไม่ถูกต้อง 

#VALUE! สูตรมีการใช้อาร์กิวเมนต์หรือโอเปอร์เรเตอร์ 

ผดิรูปแบบ 



บทที่ 4. การเรียงล าดับและการสร้างแผนภูมิ  

•  การเรียงล าดับ 

•  วิธีการกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ  

•  การสร้างแผนภูมิ 

•  การปรับแต่งส่วนประกอบของแผนภูมิหรือชาร์ต  



การเรียงล าดับ 
•  1.  เลอืกเขตข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการจะเรียงล าดับ  
•  2. เลอืกเมนูค าส่ัง ข้อมูล (Data)> เรียงล าดับ (Sort)  

•  3.  เกดิกรอบโต้ตอบ  Sort  (การเรียงล าดับ)  เรียงล าดับตาม (sort by) เลอืกสดมภ์ที่จะเรียงล าดับ
และเลอืกแบบที่จะจัดเรียง  จากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย  เลอืกThen by (ตามด้วย)ตัวที่ 
2  Then by ตามด้วย...  

•  4.  เลอืกตกลง 



วิธีการกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอตัโนมัติ 
•  1.  เลอืกค าส่ัง ข้อมูล (DATA) > ตัวกรอง (FILTER) ตัวกรองอตัโนมัติ (AutoFilter) 

•  2.  ถ้าต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมดตามเดิมให้คลกิที่ช่องลกูศรน้ัน แล้วเลอืก All หรือ เลอืกค าส่ังข้อมูล 
(DATA) > ตัวกรอง (FILTER)> แสดงทั้งหมด (Show All) 

•  3.  ถ้าไม่ต้องการค้นหาอกี หรือยกเลกิการใช้งาน ให้เลอืกเมนูข้อมูล DATA)> ตัวกรอง(FILTER)>ตัว
กรองอตัโนมัติ (AutoFilter) อกีคร้ังเคร่ืองหมายจะหายไป 

 



การสร้างแผนภูมิ 
•  1.  ชุดข้อมูล (Data Series)  เป็นกลุ่มของข้อมูลที่ถูกสร้างขึน้มาเหมอืนกนั เช่นใน

แผนภูมแิท่งจะอยู่ที่กราฟสีเดียวกนั ถ้าเป็นกราฟเส้นตรงจะอยู่ทีจุ่ดบนเส้นตรงเดียวกนั 
•  2.  จุดข้อมูล (Data Point)   เป็นส่ิงที่เป็นตวัแทนข้อมูลตวัเลขแต่ละตวัในชุดข้อมูล 

เช่น ในแผนภูมแิท่งคอืแท่งแต่ละแท่งในชุดข้อมูล ถ้าเป็นกราฟเส้นตรง คอืจุดที่วางอยู่ที่บนเส้น
แต่ละจุดของข้อมูล 

•  3.  ประเภทข้อมูล (Data Category)   แต่ละชุดจะแทน้วยรูปชาร์ตที่แตกต่างกนั 
เช่น ในแผนภูมแิท่งจะแทนด้วยแท่งสีแตกต่างกนัไป 

•  4.  พืน้ที่แผนภูม ิ(Chart   Area  )  คอื  พืน้ที่ทั้งหมดของแผนภูมทิี่แสดงผล
ออกมา 

•  5.  พืน้ที่การพลอ็ต (Plot Area)   คอื บริเวณที่แสดงข้อมูลที่ถูกพลอ็ตไว้ อยู่ระหว่าง
แกนทั้ง 2 ด้าน คอืแกน X และแกน Y   หรือคอืพืน้ที่ในกราฟที่ใช้แสดงข้อมูล 

•  6.  แกน (Axes)   ปกตจิะมอียู่ 2 แกน คอื แกน X เป็นแกนในแนวระดับ แกน Y เป็น
แกนในแนวดิ่ง และถ้าเป็นแผนภูมแิบบ 3 มติ ิจะมแีกน Z เป็นแกนแนวลกึ 

•  7.  ไตเตลิ   (Title)   คอืข้อความที่ใช้แสดงช่ือแผนภูม ิแกนของแผนภูม ิ
•  8.  เลเจนด์ (Legend)   คอืส่วนที่ใช้บอกประเภทของแผนภูม ิหรือเป็นค าอธิบายชุด

ของข้อมูลในชาร์ต 
•  9.  เส้นกริดs (Gridline)   คอื เส้นที่ลากผ่านจากแกนด้านหนึง่ไปยงัแกนอกีด้านหนึ่ง

ท าให้ดูข้อมูลหรือประมาณค่าข้อมูลได้ง่ายขึน้ ใช้เปรียบเทียบตวัเลขแต่ละค่าในกราฟ 



การสร้างแผนภูมิ 



การสร้างแผนภูมิ 



การเปลี่ยนรูปแบบของแผนภูมิ  
• คลิกที่รูปแผนภูมิที่ต้องการเปลี่ยน 

• คลิกขวาจะปรากฏรายการให้เลือก ชนิดของแผนภูมิ (Chart Type) 

• เลือกชนิดของแผนภูมิตามที่ต้องการ 

• คลิกปุ่ม ตกลง (OK) 



การจัดรูปแบบของแผนภูมิหรือชาร์ต 

• ดับเบิล้คลกิที่ค าอธิบายรายการในแผนภูม ิ(Legend) 

• จะปรากฏกรอบโต้ตอบของจดัการรูปแบบค าอธบิายแผนภูม ิ
• คลกิเลอืกแถบ ลวดลาย (Patterns) 
• เลอืกหรือก าหนด เส้นขอบ (Border) การแรเงา (Shadow) พืน้ที่สี (Area) 

ตามที่ต้องการ หากต้องการเพิม่ลกัษณะพเิศษ ให้คลกิปุ่ม เตมิลกัษณะพเิศษ (Fill 
Effects) แล้วกดปุ่ม ตกลง (OK)  



ใบงานที่ 2  

• จากตารางใบงานที่ 1 
• เขยีนสูตรค านวณทั้งหมด 

• ฝึกสร้าง กราฟ 

ล าดับที่ ยศ ช่ือ สกลุ สังกดั  วันเกดิ คะแนน 
PRETEST 

คะแนน 
POSTEST 

มากขึน้ ได้/ตก อายุ 



 


