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เรากับงานวิจัย 

R2R 

EXCEL 



     สนุกกับงานวิจัยด�วย 

(format cell) 

(data validation) 

Print title

• Conditional formatting 

• ฟังก�ชั่นทางสถิติ  



ป�ญหาท่ีพบ เอกเซลช�วยคุณได� 

1. ข�อมูลจำนวนมหาศาลท่ีต�องถูกแปลผล  เปลี่ยนข�อมูลในกระดาษลงสู� Excel  

Collection	  date……………..dd/mm/yy	



ออกแบบฐานข�อมูลในเอกเซล 



ประโยชน�และข�อจำกัดการใช�งานเอกเซล 

3.  ใช�กับงานท่ีมีข�อมูลไม�มากนัก  

4.  ข�อมูลไม�มีความซับซ�อน 

5.  มีผู�ใช�งานร�วมกันไม�มาก  



ป�ญหาท่ีพบ เอกเซลช�วยคุณได� 

2. ค�ามีหลายรูปแบบ เอกเซลแปลค�าบางค�า
ให�เม่ือคีย�ข�อมูล 

กำหนดรูปแบบของค�าด�วย format cell 

พิมพ 02-16   Feb-16 

พิมพ 0216  216 
พิมพ 02-16   02-16 

พิมพ 0216  0216 



Format Cell  



ป�ญหาท่ีพบ เอกเซลช�วยคุณได� 

3. ผู�กรอกข�อมูลไม�ตรวจทาน ได�ค�าท่ีคลาด
เคลื่อน ผิดพลาดจากความเป�นจริงมาก 

กำหนดให�เอกเซล ตรวจสอบค�าให� ด�วย 

Data validation หรือ กำหนดค�าให�

เลือกเลยก็ได� 

Disappear	  
Conscoius	  
Conscious	  
Disappear	  
Familiar	  
Dissapear	  
Familiar	  
Conscious	  

ID Run  Chol  CA 125  Note 

001  12  8.9  CA patient 

002  1300  2400  Healthy case 

ID Run  Chol  CA 125  Note 

001  120  8900  CA patient 

002  130  2.40  Healthy case 



Data validation  



การใช� Data Validation 



ป�ญหาท่ีพบ เอกเซลช�วยคุณได� 

4. ข�อมูลบางอย�างมีความสำคัญ อยากทำ
สีให�เห็นได�ชัดเจน 

ใช�คำสั่งไฮไลท� ข�อมูลท่ีน�าสนใจอัตโนมัติ 

ด�วย Conditional formatting 

ID run  result 

001  negative 

002  negative 

003  positive 

004  negative 

005  negative 

006  negative 

007  negative 

008  negative 

009  negative 

010  positive 

ID run  result 

001  negative 

002  negative 

003  positive 

004  negative 

005  negative 

006  negative 

007  negative 

008  negative 

009  negative 

010  positive 



Conditional Formatting 



การใช� Conditional formatting 



ป�ญหาท่ีพบ เอกเซลช�วยคุณได� 

1.  นำเสนอข�อมูลดิบท้ังหมด มีหลายหน�า 
เวลาปริ้นท�แล�วไม�อยู�หน�าเดียวกัน หัว
คอลัมน�หาย ต�องมาเติมใหม�เอง 

ใช� page set up -- Print title, row and 
column to repeat  

2. อยากนำเสนอข�อมูลเป�นตาราง ต�องมา
คำนวณท่ีละตัวแปร  

ใช� Pivot table  

3. ต�องคำนวณจำนวนตัวอย�าง ต�องทำ
ทดสอบสมมุติฐาน หาค�าทางสถิติ นักสถิติ
แนะนำให�ใช� SPSS ก็ยากเกิน ต�องซ้ือ
โปรแกรมอีก 

ใช�ฟังก�ชั่นสถิติในเอกเซล 



ป�ญหาท่ีพบ เอกเซลช�วยคุณได� 

1.  นำเสนอข�อมูลดิบท้ังหมด มีหลายหน�า 
เวลาปริ้นท�แล�วไม�อยู�หน�าเดียวกัน หัว
คอลัมน�หาย ต�องมาเติมใหม�เอง 

ใช� page set up -- Print title, row and 
column to repeat  



Page Set up  



ป�ญหาท่ีพบ เอกเซลช�วยคุณได� 

2. อยากนำเสนอข�อมูลเป�นตาราง ต�องมา
คำนวณท่ีละตัวแปร  

ใช� Pivot table  

3. ต�องคำนวณจำนวนตัวอย�าง ต�องทำ
ทดสอบสมมุติฐาน หาค�าทางสถิติ นักสถิติ
แนะนำให�ใช� SPSS ก็ยากเกิน ต�องซ้ือ
โปรแกรมอีก 

ใช�ฟังก�ชั่นสถิติในเอกเซล 





     สนุกกับงานวิจัยด�วย 

(format cell) 

(data validation) 

Print title

•  Conditional formatting 

•  ฟังก�ชั่นทางสถิติ  

ฝ�กทำโจทย�จริงเป�นหลัก  






