
Workshop การใช้โปรแกรม Excel 2007 ในการจัดการงานธุรกิจ

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ที่เมน ู   

2. การพิมพ์งานหรือการป้อนข้อมูล 
! การพิมพ์งานหรือการป้อนข้อมูลในแผ่นงานนั้น มีข้อมูลอยู่หลายลักษณะด้วยกัน ซึ่งมีราย
ละเอียด ดังต่อไปน้ ี

2.1 การพิมพ์และการแก้ไขงานที่พิมพ์  

A. การพิมพ์ครั้งแรก ให้เลือกเซลล์ แล้วพิมพ์งานลงไปได้เลย ข้อความหรือข้อมูลที่มีความ
ยาวมากกว่าความกว้างของคอลัมน์เซลล์นั้น จะทับไปในเซลล์ทางด้าน ขวามือต่อไป
เรื่อย ๆ 
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! แต่เมื่อใดก็ตามที่เซลล์ด้านขวามือมีข้อความใด ๆ อยู่ เซลล์ที่พิมพ์จะถูกซ่อน ไว้ในเซลล์นั้น 
เมื่อจบงานพิมพ์แล้ว สามารถใช้ได้ทั้ง Enter ผลลัพธ์ตําแหน่งเซลล์จะเลื่อนลงมา หรือกดแป้นลูกศร 
ผลลัพธ์ตําแหน่งเซลล์จะไปตามทิศทางของลูกศร หรือกดแป้นTab  ผลลัพธ์ ตําแหน่งเซลล์จะเลื่อนไป
ทางเซลล์ขวามือ 

และ คลิกปุ่มป้อนค่า (เครื่องหมายถูก) ที่แถบสูตร ผลลัพธ์ตําแหน่งเซลล์จะอยู่ที่เดิม 

2.2  การแก้ไขงานพิมพ์หรือการพิมพ์ครั้งต่อไปในเซลล์เดิม 

A.  การแก้ไขงานทั้งเซลล์หรือการพิมพ์งานใหม่ 
! ให้เลือกเซลล์ที่มี ข้อมูลหรือข้อความเก่า แล้วพิมพ์งานทับได้เลยเช่นเดียวกับการพิมพ์ใหม่ 
ข้อความใหม่จะทับลงไป ในเซลล์เดิม 

B.  การแก้ไขงานในเซลล์เป็นบางส่วน 
! ให้เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลหรือ ข้อความเก่า แล้วดับเบิลคลิกให้ตําแหน่งพิมพ์ลงไปในเซลล์ 
(ผลลัพธ์ ตําแหน่งการพิมพ์จะเลื่อนยาว ออกไปตามข้อความที่พิมพ์) หรือคลิกตําแหน่งพิมพ์ลงไปใน
ช่องข้อความที่แถบสูตร(ผลลัพธ์ ตําแหน่งการพิมพ์จะอยู่ในเซลล์ที่พิมพ์ ไม่เลื่อนยาวออกไปตาม
ข้อความที่พิมพ์) แล้วจึงพิมพ์งานที่ ต้องการ เสร็จแล้วให้คลิกตกลงหรือกดแป้น Enter เท่านั้น ไม่
สามารถใช้แป้นพิมพ์ลูกศรได้เลย 
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C. ตําแหน่งการพิมพ์ข้อความล้วนและการพิมพ์ข้อความปนตัวเลข 

ข้อความและตัวเลขที่พิมพ์นั้น จะอยู่ชิดทางด้านซ้ายของเซลล ์

D. ตําแหน่งการพิมพ์ตัวเลขล้วน 

ตัวเลขที่พิมพ์หรือป้อนค่าลงไป จะอยู่ชิดทางด้านขวาของเซลล ์

        

การพิมพ์ตัวเลข 0 นําหน้า ซึ่งผลลัพธ์จะไม่มีเลข 0 
ดังนั้นตัวเลขชิดขวา 

E. การพิมพ์เซลล์ตัวเลขประเภทพิเศษ 

! การป้อนค่าตัวเลข ส่วนใหญ่นิยมป้อนแต่ตัวเลขทั้งหมด ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยน รูปแบบของ
เซลล์นั้น ๆ ได ้เช่น วันที ่เวลา ข้อความ ฯลฯ 
! หรือถ้าต้องการจัดรูปแบบตัวเลข เช่น สกุลเงิน ค่าเปอร์เซ็นต ์จุลภาค เพิ่ม/ลดทศนิยม 
เป็นต้น  ก็ใช้ชุดคําสั่งตัวเลข ที่แท็บหน้าแรกของ แถบเครื่องมือ Ribbon 
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! ปุ่มไอคอนชุดคําสั่งตัวเลข แท็บหน้าแรก ที่ใช้จัดรูปแบบเซลล ์
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แบบฝึกหัดที่ 1: ให้นักศึกษาลองสังเกต และทดสอบหาว่าผลลัพธที่ได้ ใช้ฟังก์ชั่นอะไรในการกําหนด
รูปแบบการแสดงผลตัวเลข 

ตัวเลข ผลลัพธ์ ฟังก์ชั่นในการแสดงผล
55555 5555500.00%

11/7/2527 11	  กรกฎาคม	  2527
12345678 ฿12,345,678.00
987654321 987654321

111 1.11E+02

1 1.00

F. การพิมพ์สูตรและการใช้สูตรฟังก์ชัน 
! หลักการพิมพ์สูตรนั้น ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ (=) อยู่ข้างหน้าเสมอ และ ในขณะที่
ตําแหน่งพิมพ์อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนั้น เมื่อเรานําเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ใด ๆ จะเป็น การนําเอา
ชื่อเซลล์นั้นมากรอกใช้ในการคํานวณเสมอ 

การพิมพ์สูตร สามารถทําได้ 5 วิธี คือ 

(1). การพิมพ์แบบสมการคณิตศาสตร์

! เป็นการคํานวณโดยใช้เครื่องหมาย บวก (+) ลบ (-) คูณ (*) หาร (/) ยกกําลัง (^) เช่น 
=5*20% หรือ =A1/(2 +3*A6) ฯลฯ 
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(2). การพิมพ์แบบสูตรฟังก์ชัน 
!
! โดยใช้สูตรฟังก์ชันจาก แท็บหน้าแรก ชุดคําสั่งการแก้ไข หรือ แท็บสูตร ชุดคําสั่งผลรวม
อัตโนมัติ ได้แก่ SUM AVERAGE IF MAX ฯลฯ ซึ่งมีรูปแบบในการพิมพ์ คือ พิมพ์ = ตามด้วยชื่อ
สูตร และวงเล็บ 

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชั่น SUM

                           

(3). การเรียกใช้สูตรฟังก์ชันที่ใช้ไปล่าสุด 

! เป็นการเรียกใช้สูตรฟังก์ชันที่ใช้ ไปล่าสุด จากแถบเครื่องมือสูตร โดยเริ่มต้นจากการพิมพ์
เครื่องหมาย = แล้วตําแหน่งการอ้างอิง เซลล์ทางด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นชื่อสูตรขึ้น 1 สูตร ถ้าเป็น
สูตรที่ต้องการใช้ ก็คลิกที่ชื่อสูตรนี้ได้เลย  แต่ถ้าต้องการใช้สูตรอื่น ให้คลิกหัวลูกศรเปิดรายการที่
ซ่อนสูตรออกมา 
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(4).  การเรียกใช้สูตรฟังก์ชันที่ให้มาบนแถบ Ribbon 

! เป็นการเรียกใช้สูตร ฟังก์ชันที่ได้จัดทํารายการให้มาแล้วจากแท็บหน้าแรก ชุดคําสั่งการ
แก้ไข หรือ แท็บสูตร ชุดคําสั่ง ผลรวมอัตโนมัติ ได้แก่ ผลรวม ค่าเฉลี่ย นับตัวเลข ค่ามากที่สุด และ
ค่าน้อยที่สุด ฯลฯ 

3. การคัดลอกเซลล์/แถว/คอลัมน์

3.1 คัดลอกแต่ข้อความเท่านั้น รูปแบบให้ใช้แบบเดียวกับเอกสารเดิม
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3.2 การคัดลอก โดยปรับการจัดวางสลับจากแนวนอน เป็นแนวตั้ง ดังนี้
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3.3 การคัดลอกในเซลล์ต้นแบบที่เป็นสูตร
! การวางธรรมดาก็จะได้เป็น สูตร เช่นเดียวกับการวางแบบพิเศษเป็นสูตร แต่ถ้าสูตรใดมีการ
อ้างอิงเซลล์อยู่ด้วย เมื่อวางแล้วการ อ้างอิงเซลล์จะเปลี่ยนไปตามแถวและคอลัมน์ที่เซลล์ที่วางนั้น 
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หากต้องการคัดลอกตัวเลข	  ดังกล่าวจะต้องเลือก	  Paste	  และ	  Paste	  Values	  แทน	  ดังภาพ

หรือหากต้องการให้ข้อมูลที่เราคัดลอก	  มีการเปลี่ยนแปลง	  หากต้นฉบับมีการแก้ไขข้อมูล
ให้เลือก	  Paste	  Link

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	  ค่าที่ถูกคัดลอกมาก็จะเปลี่ยนแปลงตามเสมอ
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4.	  	  การจัดการแผ่นงาน	  

	   ในการบางครั้งเราต้องมีจัดการกับแผ่นงาน	  เพื่อใช้งานในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา	  โดยคลิก	  
ขวาที่ชื่อแผ่นงาน	  จะเปิดเมนูลัดขึ้นมาให้เลือกรายการที่ต้องการทํางาน	  

4.1	  การแทรกแผ่นงาน

4.2	  	  การเลื่อนแผ่นงาน
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4.3	  การเลือกหรือสลับแผ่นงานและการจัดกลุ่มแผ่นงาน	  
	   ให้คลิกเลือกที่ป้ายชื่อแผ่นงานที่ต้องการทํางานสลับกันไป	  แต่ถ้าต้องการเลือกหลาย	  แผ่น
งานติดกัน	  ให้กดแป้น	  Shi5	  +	  คลิก	  ถ้าเลือกหลายแผ่นงานไม่ติดกัน	  ให้กดแป้น	  Ctrl	  +	  คลิก	  และถ้า
เลือกแผ่นงานทั้งหมด	  ให้คลิกขวาเปิดเมนูลัดเลือกรายการเลือกแผ่นงานทั้งหมด	  

4.4	  การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน	  
	   ให้ดับเบิลคลิกที่ป้ายชื่อแผ่นงานที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ	  หรือใช้เมนูลัดรายการ	  เปลี่ยนชื่อ	  แล้ว
พิมพ์ชื่อใหม่ทับได้เลย	  เสร็จแล้วกดแป้น	  Enter	  

4.5	  การย้ายแผ่นงาน	  

	   ให้ใช้เมาส์คลิกเลือกแผ่นงานที่ต้องการย้าย	  ถ้าย้ายในสมุดงานเดียวกัน	  สามารถ	  ลากเมาส์	  
ไปวางไว้ที่ที่ต้องการได้เลย	  แต่ถ้าใช้เมนูลัดย้ายหรือคัดลอก...	  จะเปิดกล่องโต้ตอบ	  
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4.6	  การคัดลอกแผ่นงาน	  
	   ให้ใช้เมาส์คลิกเลือกแผ่นงานที่ต้องการคัดลอก	  แล้วกดแป้น	  Ctrl	  ค้างไว้	  แล้ว	  ลากเมาส์	  ไป
วางไว้ที่ที่ต้องการได้เลย	  แต่ถ้าใช้เมนูลัดย้ายหรือคัดลอก...	  จะเปิดกล่องโต้ตอบ	  การย้ายหรือคัด
ลอก	  ให้คลิกเลือกสร้างสําเนา	  เพื่อคัดลอก	  และเลือกว่าจะนําไปที่สมุดงานใด	  และอยู่	  ก่อนแผ่นงาน
ใด	  

4.7	  การลบแผ่นงาน	  
	   ให้เลือกแผ่นงานที่จะลบ	  แล้วใช้เมนูลัดลบ	  หรือใช้คําสั่งลบเลือกรายการลบ	  แผ่นงานจาก
กลุ่มคําสั่งเซลล์ในแท็บหน้าแรก	  ก็จะลบแผ่นงานนั้นออกไปจากสมุดงานโดยถาวรเลย	  ซึ่งจะมีแผ่น
คําเตือนขึ้นมาให้ตัดสินใจอีกครั้งว่าจะลบหรือยกเลิก	  
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4.8	  การซ่อน/ยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน	  
	   ให้เลือกแผ่นงานที่จะซ่อนลบ	  แล้วใช้เมนูลัดซ่อน	  เมื่อต้องการให้แผ่นงาน	  แสดงออกมา	  ใช้
เมนูลัดยกเลิกการซ่อน...จะเปิดกล่องโต้ตอบการยกเลิกการซ่อน	  เลือกชื่อแผ่นงาน	  ที่ต้องการ	  แล้ว
คลิกปุ่มตกลง	  

4.9	  การใส่สีแท็บหรือป้ายชื่อแผ่นงาน	  
	   ให้เลือกแผ่นงานที่ต้องการใส่สีแท็บหรือป้ายชื่อแผ่นงาน	  แล้วใช้เมนูลัดเลือก	  รายการสีแท็บ	  
จะเปิดถาดสีออกมา	  แล้วเลือกสีตามที่ต้องการ	  

4.10	  การใส่รูปพื้นหลังแผ่นงาน	  
	   การใส่รูปพื้นหลังแผ่นงานนี้	  จะสามารถแสดงให้เห็นได้ในมุมมองปกติหรือเค้า	  โครงหน้า
กระดาษหรือบันทึกเป็น	  Web	  Page	  ซึ่งเวลาพิมพ์งานจะไม่มีพื้นหลังนี้มาด้วย	  โดยใช้คําสั่ง	  
บน	  Ribbon	  >	  Page	  Layout	  >	  Background
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4.11	  การป้องกันแผ่นงาน	  

	   การป้องกันแผ่นงาน	  เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขงานในแผ่นงาน	  โดยไม่ได้รับ	  อนุญาต	  ให้
เลือกแผ่นงานที่ต้องการป้องกันแผ่นงาน	  แล้วใช้เมนูลัดเลือกรายการการป้องกันแผ่น	  งาน...	  
	   หรือใช้คําสั่งการป้องกันแผ่นงานจากกลุ่มคําสั่งการเปลี่ยนแปลงในแท็บตรวจทาน	  
	   จะเปิด	  กล่องโต้ตอบการป้องกันแผ่นงาน	  ใส่รหัสผ่าน	  และคลิกเลือกหัวข้อที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้
ทั้งหมดที่ใช้	  แผ่นงานนี้สามารถทําอะไรได้บ้าง	  
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เมื่อใดที่มีการพยายามจะแก้ไข	  จะพบข้อความ	  บอกว่า	  sheet	  นี้ล็อคไม่ให้แก้ไข

4.11	  การยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน
	   เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน	  เพื่อจะได้เข้ามาแก้ไขงานในแผ่นงาน	  
	   ให้เลือกแผ่นงานที่ป้องกันแผ่นงานไว้	  แล้วใช้เมนูลัดเลือกรายการยกเลิกการป้องกันแผ่น
งาน...	  หรือ	  ใช้คําสั่งยกเลิกการป้องกันแผ่นงานจากกลุ่มคําสั่งการเปลี่ยนแปลงในแท็บตรวจทาน	  
	   จะเปิดกล่อง	  โต้ตอบยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน	  ให้ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องแบบตัวเล็กตัวใหญ่	  
แล้วคลิกตกลง	  
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ก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลใน	  sheet	  ได้ตามปกติ

5. การตกแต่งตารางในแผ่นงาน

	   ในการพิมพ์งานตาราง	  จะต้องตกแต่งปรับปรุงแก้ไขงานให้ถูกต้องและสวยงามอยู่	  ตลอด
เวลา	  ซึ่งมีลักษณะงานต่าง	  ๆ	  ดังต่อไปนี้

5.1	  การจัดการคอลัมน์และแถว	  

5.1.1	  การแทรก/ลบคอลัมน์และแถว
	   ที่ตําแหน่งคอลัมน	์  ให้คลิกขวาเปิดเมนูลัด	  เลือก	  รายการแทรกหรือลบ	  หรือใช้ปุ่มคําสั่งแทรก
หรือลบ	  เลือกรายการแทรกหรือลบคอลัมน์	  จากกลุ่ม	  คําสั่งเซลล์ในแท็บหน้าแรก	  จะทํางานทันทีเลย	  
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5.1.2	  	  ความกว้างของคอลัมน์	  
	   การพิมพ์เนื้อหาในเซลล์อาจมีข้อมูลที่น้อยกว่า	  หรือมากกว่าความกว้างของคอลัมน์	  (เริ่มต้น
ที่	  8.38	  หรือ	  72	  พิกเซล)	  และในงานตารางยังต้อง	  คํานึงถึงการจัดตารางให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ
อีกด้วย	  จึงจําเป็นต้องปรับความกว้างของคอลัมน์	  

หรือใช้วิธีการลากเม้าส์
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การดับเบิลคลิกปรับความกว้างพอดีอัตโนมัติของคอลัมน์	  
สังเกตที่คอลัมภ์	  B

5.1.3	  การซ่อน/ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์	  
	   ให้คลิกขวาเปิดเมนูลัด	  เลือกรายการ	  ซ่อน/ยกเลิกการซ่อน	  
	   หรือใช้ปุ่มคําสั่งรูปแบบ	  เลือกรายการซ่อนและยกเลิกการซ่อนของ	  หัวข้อการมองเห็น	  จาก
กลุ่มคําสั่งเซลล์ในแท็บหน้าแรก	  จะทํางานทันทีเลย	  หรือใช้เมาส	์  ลาก	  หรือดับเบิลคลิกเพื่อยกเลิก
การซ่อนก็ได้	  

สังเกตคอลัมภ์	  E,F	  หายไป	  (ซ่อนอยู)่
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6. การคิดคํานวณโดยใช้สูตร	  และการวางฟังก์ชั่น

6.1	  	  การคํานวณโดยใช้การพิมพ์สูตร

1).	  เครื่องหมายสถานะของสูตร	  
	   ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ	  (=)	  หรือคลิกเครื่องหมายเท่ากับบนแถบสูตร	  จะ	  มีแผ่นกรอก
ข้อมูลให้มา	  โดยโปรแกรม	  Excel	  จะรู้ทันทีว่าขณะนี้กําลังทํางานอยู่ในสถานะสูตร	  
2).	  ชื่อสูตรสําเร็จหรือฟังก์ชัน	  
	   ให้พิมพ์ชื่อสูตรสําเร็จหรือฟังก์ชันที่รู้จักต่อจากเครื่องหมายเท่ากับ	  (=)	  ได้แก่	  SUM	  AVERAGE	  

COUNT	  MAX	  MIN	  ฯลฯ	  
3).	  การอ้างอิงเซลล์	  
	   หลังจากพิมพ์ชื่อสูตรสําเร็จหรือฟังก์ชัน	  จะเป็นวงเล็บที่เป็นข้อมูลการ	  อ้างอิงเซลล์	  โดยใช้
เครื่องหมายโคลอน	  (:)	  คั่นระหว่างเซลล์	  เป็นข้อมูลต่อเนื่องจากเซลล์หนึ่งถึงอีก	  เซลล์หนึ่ง	  และใช้
เครื่องหมายจุลภาคหรือคอมม่า	  (,)	  เป็นข้อมูลเว้นช่วงระยะไปอีกเซลล์หนึ่งหรือ	  อีกกลุ่มเซลล์หนึ่ง	  
โดยการพิมพ์ชื่อเซลล์ลงไปโดยตรง	  หรือใช้เมาส์คลิกเลือกเซลล์ที่อ้างอิงนั้นก็ได้	  ถ้าเป็นกลุ่มเซลล์	  
การอ้างอิงเซลล์ติดต่อกันให้ใช้เมาส์ลาก	  แต่ถ้าเป็นเซลล์หรือกลุ่มเซลล์เว้นช่วง	  ระยะกัน	  ให้ใช้	  Ctrl	  +	  
เมาส์คลิกหรือลาก	  ตามแต่กรณี	  

	   	   	   	   เช่น	  =SUM	  (A1:A4,	  A6)	  
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การคัดลอกสูตร	  
	   การคํานวณในตําแหน่งเซลล์อื่น	  ๆ	  แต่มีการใช้สูตรเดียวกัน	  จําเป็นที่ต้องคัดลอกสูตรที่	  ทํา
แล้วนําไปใช้	  แต่การคัดลอกอาจมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นได้	  ดังนั้นควรต้องทําความ	  เข้าใจ	  เกี่ยว
กับการคัดลอกสูตร	  การอ้างอิงเซลล์	  ผลลัพธ์ข้อความแปลก	  ๆ	  ดังต่อไปนี	้  

A. การคัดลอกโดยใช้ตัวเติมอัตโนมัติ
	  	   ในกรณีที่ข้อมูลในตารางที่	  ต้องการคัดลอกสูตรอยู่ในแนวแถวและคอลัมน์เดียวกัน	  ก็
สามารถใช้ตัวเติมอัตโนมัติลากไปได้	  ตลอด	  
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	   และในการคัดลอกตามแนวแถว	  การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะเปลี่ยนไปตามคอลัมน์นั้น	  ๆ

B.	  	  การคัดลอกโดยใช้	  เมน	ู  เครื่องมือ	  และเมาส์ลาก	  
	   เป็นการคัดลอกไป	  ใช้ในตําแหน่งเซลล์ที่ไม่อยู่ในแถวและคอลัมน์เดียวกัน	  หรืออยู่แต่
เป็นการอ้างอิงไม่เหมือนกัน	  
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เป็นการอ้างอิงเลื่อนลําดับคอลัมน์ไปตามต้นฉบับที่มี	  2	  เซลล์	  แต่ในข้อมูลตําแหน่งว่างมีข้อมูลถึง	  3	  
เซลล์	  จึงได้สูตรและผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง	  ต้องแก้ไขสูตร	  ใหม่

ดังนั้นการคัดลอกมาวางในตําแหน่งอื่น	  ๆ	  ต้องระวังว่าเซลล์ต้นฉบับ	  ของสูตรกับเซลล์ปลายทางนั้นมี
ความสอดคล้องเหมือนกันหรือไม่	  

ถ้าไม่เหมือนกันต้องแก้ไขการอ้างอิงให้ถูกต้องด้วย	  ดังภาพ
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C.	  การคัดลอกโดยมีเซลล์อ้างอิงคงที่	  
	   ในกรณีนี้จะแตกต่างกัน	  โดยที่ม	ี  บางเซลล์หรือหลายเซลล์ที่นํามาใช้อ้างอิงในสูตรเป็นเซลล์ที่
อยู่คงที่ไม่ปรับเปลี่ยนไปตามแถวและ	  คอลัมน์

สูตร	  =	  	  	  (จํานวนคนรวมในแต่ละจังหวัด	  /	  จํานวนรวมศูนย์ภาคเหนือ	  )	  x	  100

หากเราคัดลอกไปอาจได้เซลล์ที่มีค่าอื่นหรือเซลล์ว่าง	  คือ	  0	  เป็นข้อมูลลงไปแทนค่า	  ซึ่งจะ	  เกิด
ผลลัพธ์ที่ผิดได้

ดังนั้น	  เราต้องรู้จักวิธีการแก้ไขให้เซลล์บางเซลล์หรือหลายเซลล์อยู่คงที่	  ซึ่งมีวิธีการคือการใส่
เครื่องหมาย	  $	  นําหน้าแถวและ/หรือคอลัมน์ที่ต้องการให้คงที่	  

เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ให้คงที่ได้	  3	  ทาง	  ด้วยกัน	  คือ	  
1)	  อ้างอิงแบบผสม	  คือ	  แถวคงที่	  ให้ใส่ที่หน้าแถว	  เช่น	  C$2	  เป็นต้น	  
2)	  อ้างอิงแบบผสม	  คือ	  คอลัมน์คงที	่  ให้ใส่ที่หน้าคอลัมน	์  เช่น	  $C2	  เป็นต้น	  
3)	  อ้างอิงแบบสัมบูรณ์	  คือแถวและคอลัมน์คงที่	  ให้ใส่ที่หน้าแถวและ	  คอลัมน	์  เช่น	  $C$2	  เป็นต้น	  
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จากตัวอย่าง	  เราต้องแก้ไขที่เซลล์ต้นฉบับ	  B3	  =100*C3/C2	  เปลี่ยนเป็น	  B6	  =100*C3/C$2	  ให้ถูกต้อง
เสียก่อน	  แล้วจึงคัดลอกลงมาได้	  

D. การอ้างอิงเซลล์ในแผ่นงานและสมุดงานอื่น
	   ในกรณีที่มีการใช้สูตร	  และจําเป็นที่ต้องใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตรที่มาจากแผ่นงานอื่นหรือ
สมุดงานอื่นนั้น	  ก็สามารถทํา	  ได้เหมือนปกติ	  โดยเปิดสมุดงานและ/หรือแผ่นงานอื่นแล้วไปคลิกที่
เซลล์เป้าหมายที่ต้องการ	  โปรแกรมก็จะนํามากรอกข้อมูลให้เราเอง
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