ใบความรู้
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ชื่อหน่ วย การปรับแต่งเวิร์กชีต และการคานวณตัวเลข
ชื่อเรื่อง
การปรับแต่งเวิร์กชีต และการคานวณตัวเลข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
สามารถปรับรู ปแบบการจัดวางข้อมูลได้
2.
สามารถใส่สีลงในตารางได้
3.
สามารถใส่เส้นขอบให้กบั ตารางได้
4.
สามารถปรับเส้นขอบเฉพาะบางส่วนได้
5.
สามารถจัดรู ปแบบอัตโนมัติได้
6.
สามารถจัดรู ปแบบตัวเลขได้
7.
สามารถคานวณตัวเลขได้

หน่ วยการเรียนที่ 4.3
ระดับ ปวช. 2 จานวน 2 หน่ วยกิต
จานวน 3
ชั่วโมง
จานวน 1
สัปดาห์

เนือ้ หาสาระ
เครื่องมือจัดรูปแบบข้ อมูล
ตามปกติ
Excel จะตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมไว้อยุแ่ ล้วอย่างเช่น ฟอนต์ตวั อักษร สีตวั อักษร การจัด
ตาแหน่งข้อมูล ซึ้งบางทีอาจไม่ตรงกับการใช้งานจริ งที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถปรับแต่ง
ข้อมูลนั้นในเวิร์กชีตให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ได้ โดยใช้เครื่ องมืองต่างๆบนแท็บ Home (หน้าแรก) ดังนี้
บนแท็บ Home (หน้าแรก) มีกลุ่มเครื่ องมือสาหรับสาหรับจัดรุ ปแบบเซลแยกออกเป็ นกลุ่มดังนี้
- Font (แบบอักษร) จัดการเกี่ยวกับตัวอักษร เช่น แบบอักษร ขนาด ตัวหนา เส้นขอบเซล สีพ้นื เป็ น
ต้น
- Alignment (การจัดแนว) จัดตาแหน่งข้อความ เช่น ชิดขวา หมุนข้อความในเซล รวมเซล เป็ นต้น
- Number (ตัวเลข) ใช้กาหนดรู ปแบบข้อมุลที่เป็ นตัวเลข เช่น เพิ่มทศนิยม ใส่เครื่ องหมาย %
- Styles (ลักษณะ) ใช้จดั รู ปแบบเซล ตาราง รวมถึงการจัดรุ ปแบบเซลตามเงื่อนไข
- Cell (เซล) ใช้จดั การกับเซลบนเวิร์กชีต เช่น เพิ่ม-ลบเซล แทรกแถว ลบแถว และปรับขนาด เป็ นต้น
- Editing (แก้ไข) ใช้ปรับแต่งข้อมูลในเวิร์กชีต เช่น ลบ เติมข้อมูล กรองข้อมูล เรี ยงลาดับข้อมูลและ
ค้นหาเซล เป็ นต้น
เครื่องมือ Mini Toolbar

Mini Toolbar (แถบเครื่ องมือสถานะ) เป็ นคุณสมบัติใหม่ใน Office 2007 ที่เก็บคาสัง่ การจัดรู ปแบบ
ข้อมูลพื้นฐานเอาไว้ เช่น ฟอนต์ สี ตัวหนา ตัวเอียง และเลือกทศนิยม เป็ นต้น ซึ่งปรากฎขึ้นมาเมื่อคลิกเมาสื
ขวาบนเซล หรื อเลือกข้อมุลในเซล
จัดรูปแบบตัวอักษร
ข้อความที่กรอกไว้ในเซลต่างๆบนเวิร์คชีต สามารถจัดรู ปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการได้ ไม่
ว่าจะเป็ นฟอนต์ตวั อักษร การจักตาแหน่งข้อความ วึ่งนอกจากจะทาให้เกิดความสวยงามแล้ว ยังใช้เพื่อเน้น
ถึงความสาคัญของข้อมูลด้วย เช่น ข้อความหัวรายการตัวอักษรควรจะใหญ่และหนากว่าเนื้อหาปกติ เป็ นต้น
ซึ่งการรุ ปแบบข้อความในเซลทาได้ดงั นี้
กาหนดสีตวั อักษร
ตามปกติตวั อักษรที่พิมพ์ไว้เซลนั้น โปรแกรมจะตั้งค่าเป็ นสีดาให้อตั โนมัติ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนสี
ตัวอักษรได้
จัดรูปแบบตัวอักษรพิเศษ
หากต้องกรกาหนดรู ปแบบตัวอักษรพิเศษ เช่น ตัวยก ตัวห้อย หรื อเลือกขีดเส้นใต้แบบอื่นๆ ก็ให้
คลิกปุ๋ ม ที่อยูม่ ุมล่างขวาของคสัง่ Font (แบบอักษร) เพื่อเปิ ดเข้าไปในไดอะล็อกบ๊อกซ์ Format Cells ใน
แท็บ Font แล้วเลือกการจัดรู ปแบบตัวอักษรพิเศษซึ่งอยูใ่ นกลุ่ม Effects คือ
- Strikethrough (ขีดเส้นทับ) มีลกั ษณะเหมือนข้อความนั้นถูกขีดฆ่าอยู่ เช่น
- Superscript (ตัวยก) ตัวอักษรจะอยูส่ ูงกว่าระดับปกติ
- Subscript (ตัวห้อย) ตัวอักษรจะอยุต่ ากว่าระดัปกติ
จัดตาแหน่ งข้ อมูลในเซล
โดยปกติขอ้ มูลในเซลจะถูกจัดอยูใ่ นตาแหน่ต่งๆตามชนิดของข้อมุล เช่น ข้อความชิดซ้าย ตัวเลขชิด
ขวาเซล แต่คุณสามารถนามาจัดตาแหน่งใหม่ได้ตามต้องการ โดยใช้คาสัง่ ในกลุ่ม Alignment (การจักแนว)
บนแท็บ Home ซึ่งจะมีคาสัง่ ในการจัดตาแหน่ง
ตาแหน่งของข้อมูลในเซลจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ตาแหน่งแนวนอน คือการจัดชิดซ้าย ขวา หรื อ
กึ่งกลางเซล และตาแหน่งแนวตั้ง ตามความสูงของเซล คือชิดขอบด้านบน กลาง หรื อชิดล่างขอบเซล
การจัดข้ อความแนวนอน
การจัดตาแหน่งข้อมุลชิดซ้าย กลาง และขวาให้กบั ข้อมูลในเซลนั้น ทาได้โดยคลิกเลือกเซลที่
ต้องการแล้วคลิกเครื่ องมือในกลุ่มคาสัง่ Alignment (การจัดแนว) ดังนี้

- General (ทัว่ ไป) ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของข้อมูลในเซล
- Left (ซ้าย)
- Center (กึ่งกลาง)
- Right (ขวา)
- Fill แสดงข้อมุลซ้ าไปเรื่ อยๆจนเต็มเซล
- Justify (ชิดขอบ) ถ้าข้อมความยาวเกินพื้นที่เซล จะปัดลงในบรรทัดต่อไปและจัดข้อความใช้ชิด
ขอบซ้ายและขวา
- Center Across Selection (กึ่งกลางของส่วนที่เลือกทั้งหมด) จัดข้อความให้อยูต่ รงกลางของกลุ่มเซล
ที่เลือกไว้
- Distributed (กระจาย) (ย่อหน้า) จักย่อข้อความให้ห่างจากขอบด้านซ้ายแล้วขวาและกระจาย
ข้อความโดยเพิม่ ระยะห่างตัวอักษร เพื่อไม่ให้วรรคระหว่างประโยคห่างกันเกินไป
การจัดข้ อความแนวตั้ง
นอกจากการจัดตาแหน่งตามแนวนอนแล้ว คุสามารถจัดข้อความให้อยุใ่ นตาแหน่งบน กลาง ล่าง
ของแต่ละเซลได้อีกด้วย โดยมรขั้นตอนคล้ายกับการจักข้อความกับกรจัดข้อความแนวนอน
รู ปแบบการจัดตาแหน่งข้อความตามแนวตั้ง (
Vertical) มีดงั นี้
- Top (บน) จัดข้อความให้อยูด่ า้ นบนเซล
- Center หรื อ Middle (กึ่งกลาง) จัดข้อความให้อยุก่ ่ึงกลางเซล
- Bottom (ล่าง) จัดข้อความให้อยุด่ า้ นล่างของเซล
- Justify (ชิดขอบ) ถ้าข้อความมีหลายบรรทัด จะยึดระหว่างบรรทัดจนชิดขอบทั้งบนและล่าง
-

Distributed (กระจาย) ถ้าข้อความมีหลายบรรทัด จะยึดระยะระหว่างบรรทัดจนชิดขอบบนและล่าง

สร้ างเซลขนาดใหญ่ สาหรับข้ อความยาวๆ
การทางานกับ
Excel วึ่งมีลกั ษณะเป็ นตารางนั้นมีพ้นื ที่ในการพิมพ์จากัดเพียงในเซลหนึ่งๆเท่านั้น
หากพิมพ์ขอ้ ความเกินพื้นที่เซลในตารางมีขนาดใหญ่เกินไป วิธีหนึ่งจะช่วยเซลให้มีขนาดใหย่ข้ ึน คือการ
รวมเซล (Merge) โดยการนาเซลหลายๆเซลมารวมให้เป็ นเซลเดียวกัน
คุณสามารถรวมเซลในแบบอื่นๆได้โดยคลิกลูกศรท้ายปุ๋ ม
Merge & Center เพื่อเลือกรู ปแบบการ
รวมเซลดังนี้
- Merge & Center (ผสานและจัดกึ่งกลาง)
- Merge Across (ผสานตามขวาง)

- Merge Cells (ผสานตามเซล)
- Un Merge Cells (ยกเลิกการผสานเซล)
การหมุนข้ อมุลในเซล
ตามปกติขอ้ มูลที่พิมพ์ลงในเซลจะเรี ยงกันเป็ นแนวนอน ซึ่งในบางครั้งอาจมีความจาเป็ นต้อง
จัดเรี ยงให้อยุใ่ นรู ประนาบอื่นๆ โดยใช้เครื่ องมือ Orientation (การวางแนว) หมุนข้อมุลในเซล
กาหนดสีพนื้ หลัง
ปกติค่าเริ่ มต้นของเซลที่อยุบ่ นเวิร์กชีตนั้นจะไม่ได้ลงสีพ้นื หลังไว้เลย วึ่งคุรสามารถใส่สีลวดลาย
เป็ นพื้นหลังให้กบั เซลได้ โดยคลิกเลือกสีจากปุ๋ ม Fill Color
- เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนคารางสี โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ให้เห็นบนเวิร์กชีตทันที ถ้าต้องการใช้สีใด
ก็ให้คลิกเลือกสีน้ นั เลย
- หากไม่ตอ้ งการใช้สีพ้นื เซล และต้องการยกเลิกสีพ้นื หลังเซลออก ก็คลิกที่ลกู ศรท้ายปุ๋ ม Fill Color
แล้วเลือกคาสัง่ No Fill
ใส่ ลวดลายให้ กบั เซล
นอกจากการเติมสีพ้นื หลังให้กบั เซลแล้ว คุณยังสามารถใส่ลวดลาย และสีแบบไล่ระดับได้ดว้ ย โดย
คลิกที่ปุ๋ม Fill Effects ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Format Cell แล้วกาหนดลักษณะสีพิเศษดังนี้
จัดรูปแบบข้ อมุลด้ วยตัวเลข (Number)
ใส่คอมม่าและทศนิยม
ข้อมูลใน
Excel ที่เป็ นตัวเลขนั้น หากไม่ได้กาหนดรุ ปแบบให้เป็ นแบบ Currency หรื อ Accounting
ไว้โปรแกรมจะไม่ใส่เครื่ องหมายคอมม่า (Comma) ปละทสนิยมให้ ซึ่งคุณสามารถใส่เครื่ องหมายเหล่านี้เอง
ได้ ดังนี้
เพิม่ และยกเลิกทศนิยม
การเพิ่มหรื อลดตาแหน่งทศนิยมทาได้โดยใช้เครื่ องมือในกลุ่มคาสัง่
Number ดังต่อไปนี้
- Increase Decimal (เพื่มตาแหน่งทศนิยม) เพิ่มทศนิยมครั้งละ 1 ตาแหน่ง (เพิ่มได้สูงสุด 30
ตาแหน่ง)
- Decrease Decimal (ลดตาแหน่งทศนิยม) ลดตาแหน่งทศนิยมครั้งละ 1 ตาแหน่ง
เลิกรูปแบบตัวเลขาเร็จรูป
เมื่อพิมพ์ตวั เลขลงใน
Excel แล้ว ค่าเริ่ มต้นข้อมูลในเซลจะเป็ นแบบ General (ทัว่ ไป) จนกว่าเราจะ
กาหนดรุ ปแบบของข้อมูลให้กบั ตัวเลขลักษณะต่างๆ โดยคลิกเลือกรู ปแบบตัวเลขในกลุ่มคาสัง่ Number
ตัวเลขแบบเปอร์ เซ็นต์

ตัวเลขแบบเปอร์เซ็นต์สามารถป้ อนลงไปตรงๆได้ เช่น เมื่อคุณกดคีย ์ 10
% แล้วกดคีย ์ Enter ข้อมูล
ในเซลก็จะแสดงเป็ น 10% เช่นเดียวกัน หรื อจะพิมพ์แบบ 0.1 ก็ได้ จากนั้นค่อยมาเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบ
เปอร์เซ็นต์ภายหลัง
รุปแบบสัญลักษณ์ทางการเงิน
เมื่อใดก็ตามที่กาหนดรู ปแบบข้อมูลเป็ นแบบ
Currency หรื อ Acconting ค่าเริ่ มต้นของโปรแกรมจะ
ใส่สญ
ั ลักษณ์ทางการเงินมาเป็ น $ (ยูเอสดอลล่าร์ ) ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบสกุลเงินอื่นๆ เช่น
ตัวเลขเงินบาทไทย ฿ ได้ดงั ต่อไปนี้
จัดรูปแบบตัวเลขแบบอืน่ ๆ
นอกจากรู ปแบบตัวเลขที่แสดงอยูบ่ นกลุ่มคาสัง่
Number แล้วยังมีรูปแบบอื่นๆอีกมากมายซึ่ง
สามารถเรี ยกใช้ได้ หรื อจะกาหนดรู ปแบบตัวเลขขึ้นมาใหม่ โดยเรี ยกเข้าไปที่ไดอะล็อกบ็อกซ์ Format Cells
ซึ่งจะเห็นรู ปแบบของตัวเลขด้วยเครื่ องหมายต่างๆ ดังนี้
- # (Sharp) แสดงแทนตัวเลข
- 0 (ศูยน์) แสดงแทนเลขศูนย์
- _ (underscore) เพิ่มชิ่งว่าง
นอกจากนี้แล้วอาจกาหนดตัวเลขแสดงด้วยสีต่างๆได้ โดยใส่สีโค้ดก่อนรู ปแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น
[Red] 0.00 ซึ่งโค้ดสีที่ใช้ใน Excel ได้แก่ [Red], [Blue], [Green], [Yellow], [Magenta] และ [Cyan] เป็ นต้น
กาหนดเงื่อนไขให้ รูปแบบตัวเลข
หากคุณต้องการกาหนดเงื่อนไขให้กบั ตัวเลขก็ทาได้โดยใส่เงื่อนไขไว้ในวงเล็บ [] ซึ่งภายในวงเล็บ
นั้นจะประกอบด้วยตัวนาเนินการเปรี ยบเทียบ เช่น = (เท่ากับ), < (มากกว่า), >(น้อยกว่า), <=(มากกว่าหรื อ
เท่ากับ), >= (น้อยกว่าหรื อเท่ากับ), ,. (ไม่เท่ากับ) ตามด้วยตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น กาหนดให้จานนมากกว่า
50000 ใช้ตวั อักษรสีเขียว และจานวนที่ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 50000 ใช้อกั ษรสีแดง จะได้โค้ดเป็ น
[Green][>50000]; [Red][<=50000]
- บนไดอะล็อกบ็อกซ์ Format Cell (จัดรู ปแบบเซล) ให้เลือกเป็ นแท็บ Number (ตัวเลข) แล้วเลือก
Category เป็ น Custom (กาหนดเอง) จากนั้นลบรู ปแบบเดิมในช่อง Type (ชนิด) ออกแล้วใส่โค้ด
ตัวเลขลงไปแทนที่ ซึ่งจากตัวอย่างนี้เป็ น [Green][>50000]; [Red][<=50000] ซึ่งหมายถึงถ้าตัวเลข
มากกว่า 50000 ให้เป็ นสีเขียว แต่ถา้ ต่ากว่าให้เป็ นสีแดง
จัดรู ปแบบวันที่

ข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่มกั จะใช้กนั บ่อยๆ คือข้อมูลประเภทวันที่ ซึ่งใน
Excel สามารถพิมพ์ได้ง่าย
เพียงแต่กรอกตัวเลขวัน เดือน ปี แล้วคัน่ ด้วยเครื่ องหมาย – (ขีด) หรื อ / (Slash) โปรแกรมจะมองว่าเป็ นข้อมุ
ลแบบวันที่อตั โนมัติ วึ่งจะเลือกให้แสดงผลวันที่แบบเต็มหรื อย่อแบบอื่นๆในภายหลังก็ได้
กาหนดรูปแบบวันที่ไทยและอืน่ ๆ
นอกจากนี้แล้วหากต้องการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการแสดงผลวันที่ให้เป็ นวันที่แบบไทยหรื อแบบ
อื่นๆ ให้คลิกเลือกเซลข้อมูลวันที่ แล้วทาตามขั้นตอนดังนี้
ใส่ เส้ นขอบเซล (Borders)
ในเวิร์กชีตที่มีลกั ษณะเป็ นตาราง แม้ว่าจะเห็นเซลเป็ นชิ่งๆ แต่เส้นตัดระหว่างคอลัมน์และแถวที่
เห็นบนหน้าจอนั้นไม่ใช่เส้นขอบเขตแต่อย่างใด แต่เป็ นเพียงเส้น Grid ที่แสดงพื้นที่ของแต่ละเซลเท่านั้น
เมื่อสัง่ พิมพ์เอกสารผ่านเครื่ องพริ นเตอร์ก็จะไม่มีเส้นขอบแสดงให้เห็น นอกจากใส่เส้นขอบให้กบั เซลต่างๆ
ในตารางโดยใช้เครื่ องมือ Border (เส้นขอบ)
จัดรูปแบบเซลด้ วยสไตล์
คุณสามารถจัดรู ปแบบโดยใช้รูปแบบสาเร็ จรู ปจาก
Cell Style (ลักษณะของเซล) หรื อจะเรี ยกว่า
“สไตล์” เมื่อต้องการจัดรู ปแบบต่างๆไว้ภายในขั้นตอนเดียวกัน ซึ่งจะรวมการจัดรู ปแบบต่างๆ เช่น แบบ
อักษรและขนาด รู ปแบบตัวเลข เส้นขอบเซล สีพ้นื เซล โดยจะเป็ นรู ปแบบที่เข้าชุดและสอดคล้องกันให้
เลือก นอกจากนี้คุณสามารถแก้ไข ทาซ้ า หรื อสร้างสไตล์รูปแบบเซลขึ้นมาเองเพิ่มได้
- ลักษณะของเซล (สีและข้อความ) อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ชุดรู ปแบบเอกสาร ที่ใช้กบั สมุดงาน
เมื่อคุณสลับไปยังชุดเอกสารอื่น ลักษณะเซลจะได้รับการปรับปรุ งให้ตรงกับชุดรู ปแบบเอกสาร
ใหม่โดยอัตโนมัติ
สร้ างสไตล์และกาหนดรูปแบบใหม่
นอกจากสร้างสไตล์แบบง่ายๆจากรู ปแบบเซลที่จดั เตรี ยมไว้แล้ว คุณสามารถสร้างสไตล์ชุดใหม่
ขึ้นมาโดยเข้าไปกาหนดรู ปแบบต่างๆเอง เช่น เลือกฟอนต์ เลือกสีพ้นื เส้นขอบ และการจัดตาแหน่งข้อมูล
ให้กบั สไตล์ชุดใหม่น้ ีผา่ นไดอะล็อกบ็อกซ์ Format Cells (จัดรู ปแบบเซลล์) ได้ตามต้องการ ดังนี้
แก้ไขรูปแบบเซล
คุณสามารถแก้ไขรู ปแบบเซลต่างๆในแกลลอรี ได้ เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรู ปแบบเซล หรื อยกเลิก
รู ปแบบของลักษณะเซล ได้ดงั นี้
- เปลี่ยนชื่อสไตล์ พิมพ์ชื่อเข้าไปแทนที่ในช่อง Style name (ชื่อลักษณะ)
- เปลี่ยนรู ปแบบสไตล์ คลิกปุ่ ม Format… เพื่อเข้าไปกาหนดค่าใหม่ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Format Cell
เหมือนตอนที่สร้างใหม่

ทาซ้าสไตล์
หากต้องการสร้างสไตล์ใหม่ที่มีรูปแบบคล้ายกับสไตล์ที่มีอยูแ่ ล้ว ก็ใช้วิธีก๊อปปี้ หรื อทาซ้ า
(Duplicate) สไตล์น้ นั แล้วนามาแก้ไขเพิ่มเติมได้
จัดรูปแบบเป็ นตาราง (Format as Table)
ตาราง (Table) ใน Excel 2007 นั้น ปรับปรุ งมาจากลิสต์ในเวอร์ชนั่ 2003 และการจัดรู ปแบบด้วย
คาสัง่ AutoFormat ซึ่งเป็ นการนาช่วงเซลที่เก็บข้อมูลต่อเนื่องกันและสัมพันธ์กนั มาเก็บในลักษณะของาราง
ข้อมูล ซึ่งสามานามาใช้เพิ่มเติมในลักษณะต่างๆ เช่น บนหัวรายการจะมีลกู สรสาหรับกรอกข้อมูล จัดเรี ยง
ข้อมูล และเพิม่ แถวผลรวมเป็ นต้น โดยมีลกั ษณะตารางที่ออกแบบไว้แล้วจานวนมาก ที่สามารถนามา
จัดรู ปแบบตารางได้อย่างรวดเร็ วและสวยงาม
จัดข้ อมูลให้ เป็ นตาราง
ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อคลิกขวาที่รูปแบบตารางแล้วเลือกคาสัง่ การนาไปใช้งาน จะมีตวั เลือกดังนี้
- Apply and Clear Formatting
- Apply ใช้รูปแบบตาราง โดยไม่เปลี่ยนรู ปแบบเซลที่กาหนดไว้ก่อนหน้าเอาไว้
- หลังจากแปลงข้อมูลบนกลุ่มเซลให้เป็ นตารางแล้วจะถือว่าเป็ นกลุ่มตารางข้อมูลชนิดหนึ่งบนหัว
ตารางจะมีลกู ศร ใช้สาหรับกรองข้อมูลในรายการของหัวตารางนั้นๆ
- หากข้อมูลแถวแรกมีหวั เรื่ องไม่ครบทุกเซล โปรแกรมจะใส่ชื่อหัวเรื่ องเสริ มด้วย เช่น Column 1
สร้ างรูปแบบตารางอัตโนมัติ
แม้ว่ารู ปแบบตารางอัตโนมัติที่โปรแกรมจัดไว้ให้จะมีมากมาย แต่บางครั้งอาจที่จะต้องสร้างรุ ป
แบบตารางเพื่อนาไปใช้งานเฉพาะอย่างได้
คลิกเลือกองค์ประกอบในตารางในขั้นที่ 3 จะกาหนดรู ปแบบดังนี้

- Whole Table
- First Column Stripe
- Second Column Stripe
- First Row Stripe
- Second Row Stripe
- Last Column
- First Column
- Header Row
- Total Row
- First Header Cell
- Last Header Cell
- First Total Cell
- Last Total Cell
แก้ไขรูปแบบตาราง
เมื่อคลิกขวาบนรู ปแบบตารางอัตโนมัติ จะมีคาสัง่ เลือกแก้ไขรู ปแบบตารางดังนี้
- คลิกคาสัง่ Modify…. เปิ ดเข้าไปแก้ไขรู ปแบบตาราง
- คลิกคาสัง่ Duplicate ก๊อปปี้ หรื อทาซ้ ารู ปแบบตารางเดิม ใช้ในกรณี ที่จะสร้างรู ปแบบตารางใหม่
โดยปรับปรุ งแบบจากตารางเดิมเพิ่มเติม
- คลิกคาสัง่ Delete ลบรู ปแบบตารางออกจากแกลอรี
- คลิกคาสัง่ Set As Default กาหนดให้รูปแบบตารางที่เลือกนี้ใช้ค่าเริ่ มต้นในการจัดรู ปแบบครั้ง
ต่อไป
เปลีย่ นชื่อตาราง
การจัดรู ปแบบเป็ นแบบตารางนั้น โปรแกรมจะตั้งชื่อตารางให้อตั โนมัติ เช่น
Table 1, Teble2,
ตามลาดับ
ปรับขนาดพืน้ ที่ตาราง
โดยปกติเมื่อมีการเพิ่มแถวหรื อคอลัมน์ในตาราง พื้นที่ของของตารางจะขยายออกโดยอัตโนมัติ แต่
ถ้าทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของตาราง
ยกเลิกรูปแบบเซลบนตาราง

การยกเลิกรู ปแบบของตารางนี้จะเป็ นการล้างรู ปแบบเซลออกแต่ขอ้ มูลยังคงลักษณะเป็ น
ตาราง ซึ่งสามารถใช้คุณสมบัติการจัดการกับตารางได้ เช่น กรองข้อมูล จัดเรี ยงข้อมูลหรื อเลือกรู ปแบบใหม่

ยกเลิกตารางเป็ นข้ อมูลทั่วไป (Convert to Range)
คุณจะสามารถยกเลิกตารางให้กลับเป็ นข้อมูลปกติทวั่ ไปในเวิร์กชีต แต่หลังจากยกเลิกแล้วจะไม่
สามารถใช้คุณสมบัติของรู ปแบบตาราง เช่น กรอกข้อมูล เลือกรู ปแบบ หรื อจัดเรี ยงโดยเลือกคาสัง่ Convert
to Range
- คาสัง่ บางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าในเวิร์กชีตมีการจัดข้อมูลแบบ Table ไว้ เช่นการ Share
Worksheet เป็ นต้น
จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
การจักรู ปแบบเซลที่ผา่ นมา เราสามารถจัดรู ปแบบได้ตามความต้องการ แต่ถา้ ต้องการนาข้อมูลที่มี
อยูม่ าเปรี ยบเทียบตามเงื่อนไขได้ เช่น ให้ใส่สีแดงในเซลที่มีตวั เลขมากกว่า 10000 หรื อให้แสดงแบบบาร์ใน
คาตัวเลขจากมากไปหาน้อย เป็ นต้น วึ่งจะทาให้คุณเห็นข้อมูลที่แตกต่างได้อย่างชัดเจน จึงเหมาะสาหรับ
เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลในเวิร์ดชีตได้ดี
กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
เมื่อคลิกที่ปุ่ม
Conditional Formatting (การจัดรู ปแบบตามเงื่อนไข) จะมีวิธีการสร้างกฏหรื อ
เงื่อนไขการจัดรู ปแบบเซลจะแบ่งออกได้หลายกลุ่มให้เลือกใช้งานดังนี้
- Hidlight Cell Rules (เน้นกฏของเซลล์) จัดรู ปแบบเซลโดยเน้นสีเซลที่ตงกันกับเงื่อนไข
- Top/Bottom Rules (กฏอันดับแรก/สุดท้าย) จัดรู ปแบบเซลจากค่าสูงสุดหรื อค่าต่าสุดตามช่วงที่ระบุ
- Data Bars (แถบข้อมูล) จัดรู ปแบบเซลโดยแสดงแถบสีตามค่าของข้อมูลมากหรื อน้อยตามลาดับ
- Color Scales (ระดับสี ) จัดรู ปแบบเซลโดยแสดงสีแบบไล่ระดับค่าในเซลที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
- Icon Sets (ชุดไอคอน) จัดรู ปแบบเซลโดยแสดงเป็ นไอคอนลักษณะต่างๆตามค่าของเซลที่ระบุใน
เงื่อนไข
- New Rule … (สร้างกฏ) สร้างกฏการจัดรู ปแบบเซลขึ้นเองใหม่
จัดรูปแบบเซลด้ วยสัไฮไลท์
เป็ นการเน้นสีไฮไลท์ในเซลที่ตรงกับเงื่อนไขที่กาหนด เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า 100000 บาท ให้
จัดรู ปแบบเป็ นสีพ้นื สีแดงออนและสีตวั อักษรแดงเข้ม เป็ นต้น ซึ่งจะทาให้เราเห็นข้อมูลที่แตกต่างได้ง่ายขึ้น
ตัวเลือกการจัดรู ปแบบเน้นด้วยสีไฮไลท์

- General Than … (มากกว่า...) ไฮไลท์เซลที่มีค่ามากกว่าค่าที่ระบุ
- Less Than … (น้อยกว่า...) ไฮไลท์เซลที่มีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุ
- Between … (ระหว่าง...) ไฮไลท์เซลที่มีค่าอยูร่ ะหว่างค่าที่ระบุ
- Equal To … (เท่ากับ...) ไฮไลท์เซลที่มีค่าเท่ากับค่าที่ระบุ
- Text that Contains … (ข้อความที่มี...) ไฮไลท์เซลที่มีคาที่ระบุ
- A date Occurring … (วันที่เกิด...) ไฮไลท์เซลที่มีวนั ที่ที่ระบุ
- Duplicate Values … (ค่าที่ซ้ ากัน...) ไฮไลท์ค่าที่ซ้ ากัน
จัดรูปแบบเซลตามอันดับสู งสุ ดและตา่ สุ ด
หากต้องการเปรี ยบเทียบข้อมูลในเซลในช่วงที่สูงสุดหรื อในช่วงที่ต่าสุด ก็เลือกการจัดรุ ปแบบเซล
ตามเงื่อนไข Top/Bottom Rules (กฏกอันดับแรก/สุดท้าย)
- Top 10 Items … (รายการ 10 อับดับแรก) ไฮไลท์เซลที่มีค่าสูงสุดในรายการ 10 อันดับแรก
- Top 10% … (10 % แรก...) ไฮไลท์ที่มีเซลทีทมีค่าเป็ นเปอร์เซ่นต์สูงสุดในรายการ 10 อันดับแรก
- Bottom 10 Items … (10 รายการสุดท้าย ...) ไฮไลท์เซลที่มีค่าต่าสุดในรายการ 10 อับดับ
-

Bottom 10% … (10 % สุดท้าย...) ไฮไลท์ที่มีเซลทีทมีค่าเป็ นเปอร์เซ่นต์ต่าสุดในรายการ 10 อันดับ
แรก

- Above Average … (สูงกว่าค่าเฉลี่ย...) ไฮไลท์ที่มีค่าสูงสุดในค่าเฉลี่ยในรายการ
- Below Average … (ต่ากว่าค่าเฉลี่ย...) ไฮไลท์ที่มีค่าต่าสุดในค่าเฉลี่ยในรายการ
จัดรูปแบบข้ อมูลด้ วย Data Bar
Data bar Z\(แถบข้อมูล) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้แสดงกราฟเปรี ยบเทียบข้อมูลตัวเลขในเซลกับข้อมูล
ทั้งหมดที่เลือก โดยแสดงความกว้างของ Bar (แถบ) ด้วยสัพ้นื หลังไล่ระดับ ตามค่าในแต่ละเซล เหมาะ
สาหรับแสดงค่าข้อมูลที่เปรี ยบเทียบเป็ นปริ มาณ มาก- น้อยได้เห็นชัดเจนขึ้น
จัดรูปแบบข้ อมูลด้ วยColor Scale

Color Scales (ระดับสี ) เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งที่ใช้เปรี ยบเทียบข้อมูลตัวเลขในเซลกับข้มลู ที่เลือกทัง่
หมด โดยจะแสดงสีพ้นื ไปตามค่าในเซล โดยจะเลือกแสดงแบบ 2 ระดับสี หรื อ 3 ระดับสี
- ค่าสูงสุดและต่าสุดจากเซลทัง่ หมดจะแสดงด้วยสีพ้นื กลังต่างๆกัน

ใส่ รูปไอคอนกากับเซล
Icon Sets เป็ นการจัดรู ปแบบตามเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งที่จะช่วยให้คุณแยกความแตดต่างข้องข้อมูล
ได้อย่างชัดเจนด้วยการใส่รูปไอคอนขนาดเล็กกากับไว้ที่เซลข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขเดียวกัน และแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลที่เหมือนกันได้หลายระดับ

