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เขียนเกมด้วยสูตร Excel 

Mission I เกมคณิตคิดง่ำยกับทำยศัพท์ภำษำอังกฤษ 
 

 “ในตอนเช้าของวันหนึ่งผมได้ยินเสียงบ่นจากคุณแม่ของนักเรียนที่มาเรียนเขียนเกมด้วยสูตร Excel  
กับผมว่า แกถึงกับร้องไห้ที่ทําไม่ได้ แม้จะขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าท่ีควร ซ้ําร้าย 
บางคนก็บ่ายเบี่ยงที่จะนํางานมาส่งผม ท้ายที่สุดก็รู้ว่าทํางานที่ให้ไม่ได้เช่นกัน และยิ่งร้ายกว่านั้นเมื่อทราบว่า
นักเรียนอีกคนหนึ่งโดดหนีไปเที่ยวพิษณุโลกซะแล้ว” 
 “จริงๆแล้วการเขียนเกมด้วยสูตร Excel ไม่ยากหรอกครับ แต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของผม
ทั้ง 4 คน คงยังไม่พร้อมเท่าที่ควรกระมัง (อย่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมช่วงนี้หัวใจครูยิ่งไม่ปกติอยู่...เฮ้อ) และ
ทั้งหมดก็น่าจะเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ ...” 
 

การนํานักเรียนมาเรียนเขียนเกมด้วยสูตร Excel นั้น เนื่องมาจากการแข่งขันที่จัดขึ้นของบริษัท 
Microsoft ในรายการ Youth Challenge 11th ในหัวข้อ Program Microsoft Excel เกมสนุกคิด โดย 
ให้เลือก 1 เนื้อหาของสาระวิชา “คณิตศาสตร์” มาจัดทําเป็นเกมจากโปรแกรม Microsoft Excel ในมุมมอง
ใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งโดยตัวของโปรแกรม Excel นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เขียนเกมโดยตรง (ในสมัยก่อนผมเคย
เห็นเกมเศรษฐี ที่เขียนใน Excel โดยใช้ VBA ) แต่ความสามารถในการใช้สูตรในการคํานวณของ Excel ก็
สร้างความมหัศจรรย์ ให้มันด้วยเช่นกัน 

 

เกมคณิตคิดง่ำยกับทำยศัพท์ภำษำอังกฤษ 
ขั้นตอนที่ 1 จัดแบ่งส่วนของเกม 
ในแต่ละแผ่นงานของ Excel จะถูกแบ่งออกเป็นแผ่น (Sheet) ดังรูป 

 
โดยเราจะใช้  

 Sheet1 เป็นหน้าแรกของเกม เอาไว้สําหรับเลือกเกม 

 Sheet2 เป็นหน้าเกมคณิตคิดง่าย 

 Sheet3 เป็นหน้าเกมทายศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ก่อนอ่ืนเราจะเขียนเกมคณิตคิดง่ายก่อน ให้คลิกเลือกที่ Sheet2 

 
 
ขั้นตอนที่ 2 ป้ายชื่อเกม 
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แต่ละช่องของExcel จะถูกอ้างอิงตามคอลัมน์ (แนวตั้ง) และแถว (แนวนอน) ดังรูป 

 
ช่องที่ถูกเลือกคือช่อง B2 (คอลัมน์ B กับ แถว 2) 
ให้เลือกช่อง A1 ถึงช่อง C1 แล้วทําการผสานเซลล์โดยคลิกที่ปุ่ม 

 
ช่อง A1 จะถูกรวมยาวจนถึงช่อง C1 ดังรูป 

 
พิมพ์ชื่อเกมตามนี้ “เกมคณิตคิดง่าย”ในช่อง A1  
แล้วปรับขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร สีพ้ืน รูปแบบตัวอักษร ตามต้องการ 

 
 
 

ให้ได้รูปแบบประมาณนี้ครับ 

 
ขั้นตอนที่ 3 ตัวคําถามของ เกมคณิตคิดง่าย 
ในช่อง   A2 พิมพ์ข้อความ “คําถาม”  
  B2 พิมพ์ข้อความ “คําตอบ” 
  C2 พิมพ์ข้อความ “ตรวจ” 

 
 
 
 

รูปแบบตัวอักษร 
ขนาดตัวอักษร 

สีตัวอักษร 

สีพื้น 
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ในช่อง A3-A7 ให้พิมพ์โจทย์คําถาม คณิตศาสตร์ บวกลบ ง่ายๆ (ประมาณ 5 ข้อ หรืออยากทํามากกว่านั้นก็ได้
ครับ) ดังรูป 

 
 
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจคําตอบของ เกมคณิตคิดง่าย 
เกมนี้ (ไม่เหมือนเกมเท่าไหร่...555) จะให้ผู้เล่นพิมพ์คําตอบลงในช่อง คําตอบ ตรงตามตามคําถามข้อนั้นๆ 
และแสดงผลการตรวจในช่องตรวจครับ 
 จากคําถามในช่อง A3 คือ 2+3= คําตอบที่ถูกคือ 5 เราจะทําการตรวจคําตอบที่ผู้เล่นจะพิมพ์ในช่อง 
B3 ว่าเท่ากับ 5 หรือไม่ หากเท่ากับ 5 จะแสดงข้อความว่า “ถูก” โดยใช้คําสั่ง if ดังนี้ 
 ในช่อง C3 ให้พิมพ์สูตร ดังนี้ 
 = if (B3=5, “ถูก”, “”) 

 
ทดสอบโดยการพิมพ์คําตอบ (เลข 5) ลงในช่อง B3 หากสูตรถูกต้อง จะแสดงผลดังนี้ 

 
ส่วนคําถามท่ีเหลือก็ทําเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากมีคําถามมากกว่านั้น เราสามารถคัดลอกสูตรที่พิมพ์ไปแล้ว ไปใช้
ในข้ออื่นได้ โดย  

 คลิกในช่อง C3 (ช่องที่ต้องการคัดลอกข้อมูล) 

 คลิกเมาส์ที่มุมล่างขวาของช่อง 
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 ลากลงด้านล่างจนถึงช่องที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 
จากนั้นลองตรวจสอบ สูตรที่คัดลอกมา โดยคลิกที่ช่อง C4 จะได้สูตร 
=IF(B4=5,"ถูก","") 
 
 
 
แก้ไขสูตรให้ถูกต้องกับความต้องการ จากคําถามในช่อง A4 คือ 4-3= คําตอบที่ถูกต้องคือ 1 ดังนั้น สูตรใน
ช่อง C4 จะต้องแก้เป็น 
=IF(B4=1,"ถูก","") 
ให้ทําการแก้ไขสูตรให้ถูกต้องจนครบทุกข้อ 
 
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบเกมคณิตคิดง่าย 
ขั้นตอนนี้ให้ลองเล่นเกมคณิตคิดง่ายดู โดยพิมพ์คําตอบที่ถูกต้องลงไป จะได้ผลลัพธ์ดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องอ้างอิง Excel จะทําการเปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ  

(**ดังนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องกับความต้องการของเราด้วย) 

ค ำส่ัง if 
รูปแบบ  
=if(เง่ือนไขท่ีตรวจสอบ, ค่าท่ีคืนใหเ้ม่ือจริง, ค่าท่ีคืนใหเ้ม่ือเทจ็) 
ตวัอยา่ง  
=if(B2=6,1, ““ ) 
จากตวัอยา่งค าสั่ง if แปลตรงตวัเป็นภาษาไทยวา่ “ถา้” ถา้เง่ือนไขคือ ขอ้มูลในช่อง B2 มีค่าเท่ากบั 6 
เป็นจริงแลว้ใหคื้นค่าเท่ากบั 1 หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข(เป็นเท็จ)ใหคื้นค่าเท่ากบั 0 
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ขั้นตอนที่ 6 เขียนเกมทายศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ต่อไปเป็นการเขียนเกมทายศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยให้คลิกแผ่นงาน Sheet3  

 
 
แล้วให้ดําเนินการเหมือนขั้นตอนที่ 2-5 เนื่องจากเกมมีลักษณะเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนโจทย์ปัญหาจาก
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังรูป 

 
สูตรที่ใช้ตรวจคําตอบในช่อง C2 ก็เหมือนกับเกมคณิตคิดง่าย ดังนี้ 
=IF(B3="ant","ถูก","") 
จะแตกต่างตรงที่ ข้อความ (ที่ไม่ใช่ตัวเลขที่สามารถนําไปคํานวณได้) จะต้องถูกคร่อมด้วยเครื่องหมาย “” 
หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะ ถือเป็นการทบทวนความรู้จากการเขียนเกมคณิตคิดง่ายครับ 
 
ขั้นตอนที่ 7 หน้าแรกของเกม รายการเลือกเข้าสู่เกม 
คลิกแผ่นงาน Sheet1 ตกแต่งหน้าตาของเกมให้สวยงาม ระบายสี หรือเพ่ิมข้อความสวยๆด้วย WordArt 

 
หรือแทรกรูปตกแต่งด้วยปุ่ม 

 
อันนี้ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน ให้ได้ประมาณนี้ครับ 
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ต่อไปทําการแทรกปุ่มที่จะไปยังเกมทั้งสองที่ทําไว้ในตอนต้น โดยใช้ปุ่ม 

 
วาดรูปสี่เหลี่ยมเป็นปุ่ม 2 ปุ่ม ดังรูป 

 
คลิกขวาที่ปุ่ม เลือก Edit Text 

 
พิมพ์ข้อความลงไปในปุ่ม ดังนี้ 

 
เราสามารถปรับแต่งปุ่มได้เพ่ิมเติมโดยคลิกที่  

 
 
จากนั้นทําการเชื่อมโยงปุ่มที่สร้างขึ้นไปยังหน้าเกมที่ต้องการ ดังนี้ 
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เริ่มที่เกมคณิตคิดง่าย คลิกขวาที่ปุ่ม เลือกคําสั่ง Hyperlink 

 
จะปรากฏกรอบหน้าต่าง Insert Hyperlink 

 
 
คลิกท่ี Place in This Document แล้วคลิก Sheet2 (เพราะเกมคณิตคิดง่ายอยู่ที่ Sheet2) ตามด้วย OK 

 
 
ทําการทดสอบการเชื่อมโยงโดยคลิกที่ปุ่ม “คณิตคิดง่าย” หากถูกต้อง เกมจะกระโดดจากหน้าแรกไปยังหน้า
เกมคณิตคิดง่ายครับ 
 
ให้ทําเช่นเดียวกันนี้กับปุ่ม “ทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษ” และหากยังไม่พอใจให้สร้างปุ่ม “กลับ” ในหน้าเกมทั้ง
สองเพ่ือกลับมายังหน้าแรก เหมือนกับตัวอย่างในรูปนี้ครับ 
 

เชื่อมโยงกับ

ไฟล์ภายนอก 

เชื่อมโยงกับ

ข้อมูลภายใน

ไฟล์นี้ 
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เกมคณิตคิดง่ำยกับทำยศัพท์ภำษำอังกฤษ 
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เขียนเกมด้วยสูตร Excel 
Mission II เกมสวนดอกไม้ของน้องอิ้ง 

 
“ต่อไปเป็นเกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิง (- -)… เอาชื่อนี้แหละ ที่ผ่านมาหลายคนอาจมองไม่เป็นเกม

เท่าไหร่ เหมือนทําข้อสอบผ่าน Excel ยังไงยังงั้น เกมต้องช่วยสร้างจินตนาการ และการแข่งขันจึงจะสนุก” 
“เกมนี้จะเพ่ิมผู้เล่นเป็นสองคน เหมาะสําหรับการแข่งขันและจํานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริงของ

โรงเรียนในบ้านเราที่ต้องนั่งสองคนต่อเครื่องอยู่แล้ว...(* *) ผลัดกันตอบปัญหา หากตอบคําถามถูกดอกไม้ก็จะ
บาน ใครช่วยให้สวนดอกไม้ของน้องอ้ิงบานเต็มก่อนก็ชนะ” 
 
 ในการเขียนเกมตั้งแต่ Mission นี้ไป จะไม่อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาที่ฝึกฝนผ่านมาแล้ว ดังนั้น
หากไม่เข้าใจในส่วนไหนให้กลับไปดูใน Mission I ครับ เกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิง มีหน้าตาแบบนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาพกราฟิกให้กับเกม 
 ทําการจับหน้าจอของโปรแกรม Excel เพ่ือวัดขนาดของพ้ืนที่เกมที่จะเขียน โดยการกดปุ่ม Print 
Screen บนแป้นพิมพ์ หรืออาจเป็นปุ่มที่เขียนแค่ย่อๆว่า pri sc (หากเป็นโน้ตบุคอาจต้องกดปุ่ม function 
หรือ fn ร่วมด้วยครับ fn+pri sc) แล้วนําไปวางไว้ในโปรแกรม Microsoft Paint โดยเลือกคําสั่ง Edit->Paste 
หรือกดปุ่ม Ctrl+v บนแป้นพิมพ์ จะได้ภาพหน้าจอของ Excel ไปอยู่ในโปรแกรม Microsoft Paint ดังรูป 

 
ทําการตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนช่องเนื้อหา ที่ปรากฏบนหน้าจอ  
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โดยทําการเลือกส่วนช่องสีขาวด้วยเครื่องมือ select  และเลือกคําสั่ง Image->Crop จะได้หน้าตาของ
ภาพตั้งต้น ดังรูป 

 
จัดการแบ่งส่วนของเกมโดยใช้รูป สี่เหลี่ยมร่างคราวๆ ดังนี้ 

 
ต่อไปเป็นการวาดภาพ สวนดอกไม้ของน้องอ้ิงกันครับ ใครวาดสวยก็วาดได้ทันที ใครวาดไม่สวยทําแบบนี้ครับ 
ก่อนอ่ืนหารูปจากอินเตอร์เน็ต ที่เราต้องการใช้ ได้แก่ ผืนหญ้า ผืนดิน ต้นดอก(เฉพาะต้น) รูปเด็กน้อยน่ารักๆ 
(รูปน้องอ้ิงคนสวย) อาจใช้ Bing.com ของ Microsoft ตามรูปเลยครับ 

 
หมายเหตุ ภาพบางภาพอาจมีลิขสิทธิ์ต้องระวังในการน ามาใช้ด้วยครับ 

 

คลิก Images 

เพื่อคน้หารูป 
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หาให้ได้ประมาณนี้ครับ 

 
นําภาพผืนหญ้า และผืนดินมาปะละในต้นแบบที่เราสร้างไว้ในตอนแรกครับ โดยการ คัดลอก (copy) แล้ววาง 
(paste) เปิด Microsoft paint อันหนึ่งเป็นภาพที่เราสร้างในตอนแรก และอีกอันหนึ่งเป็นภาพผืนหญ้า ทํา

การเลือกบริเวณหญ้าที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม select  แล้วเลือกคําสั่ง Edit->Copy หรือกด Ctrl+c เพ่ือ
คัดลอก เปลี่ยนมาท่ีภาพร่างคลิก Edit->paste หรือ Ctrl+v ดังรูป 

 
ปะให้เต็มภาพร่างทั้งผืนหญ้า และผืนดิน ตามรูป 

 
ในส่วนของต้นดอกให้ทําการแต่งรูปก่อนตัดมาแปะ เนื่องจากมีภาพพ้ืนหลังที่เราไม่ต้องการให้ ระบายสีขาวลง
ไปในบริเวณท่ีเราไม่ต้องการให้เหลือเฉพาะบริเวณที่เป็นต้นดอก ดังรูป 

 
เมื่อจะทําการคัดลอกมาวางยังภาพร่าง ให้คลิกท่ีปุ่ม ทําให้ครบแปลงละ 12 ดอก 

 

ท าใหภ้าพสีพื้นหลงั

โปร่งใส(ในท่ีน้ีคือสีขาว) 
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เมื่อทําเสร็จแล้วให้ทําขยายขนาดของผืนภาพให้ใหญ่กว่าที่ต้องการจริง อาจประมาณ 1500x1500 (กว้างx
ยาว) โดยคลิกคําสั่ง Image->Attributes  

 
แล้วกด OK  
ทําการบันทึกภาพโดยคลิกคําสั่ง File -> Save ตั้งชื่อในช่อง File name: โดยอาจให้ชื่อว่า ground 

 
โดยชนิดของภาพ Save as type ให้เป็น JPEG แล้วคลิก Save 
 
ขั้นตอนที่ 2 แต่งสวนดอกไม้ของน้องอ้ิง 
 ทําการแทรกภาพที่สร้างในขั้นตอนที่ 1 เข้ามาในแผ่นงาน Excel เพ่ือเป็นพ้ืนหลัง โดยคลิกที่ 
Background 

 
คลิกเลือกภาพท่ีเตรียมไว้ แล้วคลิก Insert 
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จะปรากฏภาพพ้ืนหลังของแผ่นงานดังรูป 

 
ขยับช่อง B5 ให้ตรงกับบริเวณยอดของต้นไม้ 

 
แล้วทําการแทรกรูปดอกไม้ลงไป โดยคลิกที่ Symbol ในแถบ Insert 

 
ปรับ Font: เป็น Wingdings คลิกท่ีรูปดอกไม้ แล้วกด Insert 

 
เปลี่ยนสีตัวอักษรรูปดอกไม้เป็นสีแดง ปรับขนาดให้พอเหมาะกับต้นดอก บางทีอาจจะทําการจัดให้อยู่
กึ่งกลางตามความเหมาะสม ดังรูป 
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ทําการคัดลอกดอกไม้ในช่อง B5 ไปวางไว้ตามช่องต่างๆ ดังรูป ให้ครบทั้งสองแปลง 

 
โดยแปลงที่ 2 อาจเปลี่ยนสีดอกให้เป็นสีเหลือง 
ทําป้ายบอกคะแนน ในช่อง A5 ให้เทสีพื้น และพิมพ์ตัวเลข 0 ปรับขนาด จัดกลางให้เหมาะสม และทํา
เช่นเดียวกันกับช่อง K5 แต่ให้สีพื้นต่างกันดังรูป 

 
 

แทรกภาพน้องอ้ิงคนสวย และข้อความศิลป์ บอกชื่อเกมว่า “เกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิง”(จะใช้ชื่อ
อ่ืนก็ไม่สงวนครับ) สําหรับตัวน้องอ้ิงหากไม่โปรงใส ให้คลิกที่รูปน้องอ้ิงแล้วเลือกคําสั่ง Format -> recolor -> 
Set Transparent Color แล้วนํามาคลิกท่ีพ้ืนหลังของภาพตัวน้องอ้ิง จะทําให้ภาพโปรงใส เช่นเดียวกับตอน
ตัดปะต้นดอกครับ 

 
ตัวน้องอ้ิงอีกด้านหนึ่ง อาจใช้การคัดลอก แล้วกลับด้านของตัวน้องอ้ิงให้ดูเหมือนว่าหันไปคนละทางกัน หรือจะ
แทรกตัวละครอีกตัวหนึ่งในเกมเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจขึ้นอีกก็ได้ครับ หากเสร็จแล้วจะได้ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 3 คําถามของเกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิง 
ปรับแถวที่ 10 ให้ตรงกับขอบของรูป ในช่อง A11 กับ I11 พิมพ์คําว่า “คําถาม” และ  G11 กับ O11 ให้พิมพ์
คําว่า “คําตอบ” ทําการผสานเซลล์ จาก A11-H11 และ I11-N11 แล้วเทสีลงในแต่ละส่วนให้สวยงาม ดังรูป 

 
ให้เพียงพอกับคําถามจํานวน 12 ข้อ 
ในส่วนนี้เว้นช่องคําถามไว้ยาวๆ เพื่อเราต้องการพิมพ์โจทย์ปัญหา หรือคําถามยาวๆ ที่จะต้องใช้พื้นที่ แต่ในที่นี้
จะเอาคําถามสั้นๆเหมือนใน Mission I ก็แล้วกันครับ เพ่ือความรวดเร็ว และท้ังสองคนควรได้คําถามที่มีความ
ยากเท่ากัน หรือใช้คําถามชุดเดียวกันแต่สลับข้อกันครับ 
จากนั้นในช่อง H12 จะพิมพ์สูตร Excel เพ่ือตรวจคําตอบในช่อง G12 ว่าถูกหรือไม่ ถ้าถูกจะให้คะแนน 1 
คะแนน ถ้าไม่ถูกไม่ให้คะแนน (ไม่บอกว่าถูกเหมือนเกมใน Mission I) เพราะจะมีการนับคะแนนรวมด้วยครับ 
สูตรในช่อง H12 เป็นดังนี้ 
=if(G12=3,1, “” ) 
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ใช้เทคนิคการคัดลอก จนถึง H23 และแก้ไขสูตรในแต่ละข้อเหมือนใน Mission I แล้วทําการพิมพ์เพ่ือ
ตรวจสอบ ถ้าพิมพ์คําตอบถูกจะแสดง ค่าเป็น 1 ถ้าไม่ถูกจะไม่ให้คะแนน แล้วทําเช่นเดียวกันกับผู้เล่นอีกคน
หนึ่ง ในช่อง P12-P23 โดยสูตรในช่อง P12 คือ =IF(O12=3,1, “” ) 
แล้วทําการตรวจสอบ โดยพิมพ์คําตอบที่ถูกทั้งสองส่วน 

 
หากตัวเลขข้ึนเป็นหนึ่งในขณะที่พิมพ์คําตอบถูก แสดงว่าถูกต้อง จากนั้นอาจเทสีให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
ระบุข้อและคําตอบได้ชัดเจนว่าคําตอบใดเป็นของคําถามใด 
จากนั้นทําการรวมคะแนนของผู้เล่นแต่ละคน ดังนี้ 

คนที่ 1 คลิกท่ีช่อง A5 (ช่องคะแนนที่ทําไว้ในตอนแรก) แล้วคลิก AutoSum  แล้วลากคลุม
ช่องคะแนนของผู้เล่นคนที่ 1 จาก H12-H23 จะได้สูตรในช่อง A5 ว่า =SUM(H12:H23) หรือจะพิมพ์สูตรนี้ใน
ช่อง A5 ก็ได้โดยไม่ต้องกด AutoSum 
สูตร =SUM(H12:H23) หมายถึงรวมค่าตัวเลขตั้งแต่ช่อง H12 จนถึง H23  
เมื่อเสร็จแล้วลองตรวจสอบโดยการเปลี่ยนแปลงคําตอบ ป้ายบอกคะแนนในช่อง A5 จะต้องเปลี่ยนตาม 
ดังรูป 

 
ส่วนคนที่ 2 ก็ให้ทําเช่นเดียวกัน ที่ช่องป้ายคะแนน K5 ให้รวมคะแนนตั้งแต่ P12-P23 ดังนั้นสูตรในช่อง K5 
จะเป็น =SUM(P12:P23) แล้วทําการตรวจสอบเช่นเดียวกันกับคนท่ี 1 จากนั้นซ่อนคะแนนหลังคําตอบไม่ให้ผู้
เล่นเห็น อาจทําง่ายๆโดยเปลี่ยนสีตัวอักษร ให้เป็นสีเดียวกับสีพ้ืน (ในที่นี้คอืสีขาว) จากนั้นแสดงเป็น
เครื่องหมาย ถูกผิด โดยคลุมคะแนนในช่อง H12-H13 แล้วเลือกคําสั่ง Conditional Formatting->Icon sets  
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ข้อที่ ได้ 1 คะแนนจะแสดงเครื่องหมายถูก ดังรูป 

 
 
ขั้นตอนที่ 4 ดอกไม้บานตามคะแนน 
 ตั้งแต่ตอนแรกท่ีเราให้ดอกไม้บานตลอด แต่คราวนี้จะให้มันบานตามคะแนนที่ได้ ได้ 1 คะแนนบาน 1 
ดอก 2 คะแนน บาน 2 ดอกประมาณนี้ โดยการเขียนสูตรควบคุมการบานของดอกไม้ที่ดอกไม้แต่ละดอก 
แปลงดอกไม้ของผู้เล่นคนที่ 1 
เริ่มที่ช่อง E5 ซึ่งเป็นดอกสุดท้ายที่จะบานเมื่อผู้เล่นคนที่ 1 ตอบคําถามครบทั้ง 12 ข้อ สูตรจะเป็นดังนี้ 
=if(A5>11,"|","") 
เมื่อคะแนนรวมในช่อง A5 มากกว่า 11 (ก็คือ 12 ) จะคืนค่า "|" (ซึ่งเป็นตัวอักษรที่ตรงกับรูปดอกไม้ใน
ตัวอักษร Wingdings) หากไม่เป็นเช่นนั้น จะคืนค่า “” (ว่างเปล่า ไม่วาดดอกไม้) 
และในช่องถัดมาคือช่อง D5 จะใช้สูตร  
=if(A5>10,"|","") 
ลดลงมาเรื่อยๆ จนถึงช่อง B9 ที่ดอกจะบานก็ต่อเมื่อได้ 1 คะแนน สูตรจะเป็น 
=if(A5>0,"|","") 
จากสูตรจะเห็นว่าใช้คําสั่งเงื่อนไขเป็นมากกว่า แทนเงื่อนไขเท่ากับ เนื่องจากดอกไม้จะยังคงอยู่เมื่อคะแนน
เพ่ิมข้ึน เช่นในช่อง B9 สูตร คือ =if(A5>0,"|","") เมื่อได้ 1 คะแนน (1>0) เงื่อนไขเป็นจริง ดอกไม้บาน และ
เมื่อได้คะแนนเพ่ิมข้ึนเป็น 2 คะแนน (2>0) เงื่อนไขเป็นจริงดอกไม้บาน แต่หากใช้เงื่อนไขเท่ากับ  
ดังสูตรว่า =if(A5=1,"|","") เมื่อได้ 1 คะแนน (1=1) เงื่อนไขเป็นจริง ดอกไม้บาน และเมื่อได้คะแนนเพ่ิมข้ึนเป็น 
2 คะแนน (2≠1) เงื่อนไขไม่เป็นจริง ดอกไม้จะหายไป 
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ลองทดสอบดอกไม้จะเพ่ิมลดตามคะแนน จากนั้นทําเช่นเดียวกันนี้กับผู้เล่นคนที่ 2 ในดอกไม้แต่ละช่อง และ
ตรวจสอบคะแนนจากช่อง K5 แทน เริ่มที่ช่อง O5 ซึ่งเป็นดอกสุดท้ายที่จะบานเมื่อผู้เล่นที่ 2 ตอบคําถามครบ
ทั้ง 12 ข้อ สูตรจะเป็นดังนี้ 
=if(K5>11,"|","") 
สรุปสูตรในช่องดอกไม้ 

ผู้เล่นคนที่ 1 ผู้เล่นคนที่ 2 

E5 คือ =if(A5>11,"|","") O5 คือ =if(K5>11,"|","") 

D5 คือ =if(A5>10,"|","") N5 คือ =if(K5>10,"|","") 

C5 คือ =if(A5>9,"|","") M5 คือ =if(K5>9,"|","") 

B5 คือ =if(A5>8,"|","") L5 คือ =if(K5>8,"|","") 

E7 คือ =if(A5>7,"|","") O7 คือ =if(K5>7,"|","") 

D7 คือ =if(A5>6,"|","") N7 คือ =if(K5>6,"|","") 

C7 คือ =if(A5>5,"|","") M7 คือ =if(K5>5,"|","") 

B7 คือ =if(A5>4,"|","") L7 คือ =if(K5>4,"|","") 

E9 คือ =if(A5>3,"|","") O9 คือ =if(K5>3,"|","") 

D9 คือ =if(A5>2,"|","") N9 คือ =if(K5>2,"|","") 

C9 คือ =if(A5>1,"|","") M9 คือ =if(K5>1,"|","") 

B9 คือ =if(A5>0,"|","") L9 คือ =if(K5>0,"|","") 
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จากนั้นไม่แสดงเส้นตาราง โดยเอาเครื่องหมายที่ Grid Line ออก 

 
 

ก็จะได้เกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิง ดังรูป 

 
เกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิง 
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เขียนเกมด้วยสูตร Excel 

Mission III เกมตกปลำฮำเฮ 
 

“ลําบากใจจัง ที่จะเขียนเกมนี้ คนตกปลาไม่เก่ง ปลาไม่ค่อยกินเบ็ด ทั้งที่เหยื่อก็เหมือนคนอ่ืนเขา  
คันเบ็ดก็อาจจะดีกว่าเสียด้วยซ้ํา แต่ไหงเจ้าปลาไม่ยอมกินเบ็ดเสียที มานั่งเขียนเกมตกปลาฮาเฮ ดีกว่า ไงปลา
ก็ต้องกินเบ็ดแน่นอน (แม้คนเขียนจะไม่เฮฮาก็ตาม...เฮ้อ...)” 

 
เกมตกปลาฮาเฮ เป็นการนําเสนอแนวคิดในการสร้างความสนุกให้กับเกมที่นอกจากจะแข่งขันกันแล้ว 

ยังมีดวงเขา้มาเกี่ยวข้องด้วย โดยผู้เล่นจะผลัดกันตอบคําถาม หากตอบคําถามถูกปลาที่จับได้ก็จะเพ่ิมข้ึน แต่ถ้า
หากผู้เล่นคนไหนตกได้ปลาซิว ผู้เล่นคนนั้นต้องหยุดเล่นหนึ่งตา ตัวเกมทั้งหมดจะถอดแบบมาจากเกมสวน
ดอกไม้ของน้องอ้ิงเป็นหลัก แค่เปลี่ยนภาพพ้ืนหลัง ภาพประกอบ และเพ่ิมเติมส่วนที่จะสุ่มปลาที่จับได้เท่านั้น 
ดังนั้นในส่วนที่ไม่ได้อธิบายใน Mission นี้ ก็ขอให้กลับไปดูรายละเอียดใน Mission I และ II ครับ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ต้นแบบเกมตกปลาฮาเฮ 
 เราจะทําเหมือนกับเกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิงครับ สร้างภาพพ้ืนหลังก่อน ในลักษณะแบบนี้ 

 
แล้วทําการแทรกเป็นภาพพ้ืนหลัง ของแผ่นงาน ข้อแตกต่างของเกมตกปลาฮาเฮที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากเกม
สวนดอกไม้ของน้องอ้ิง (อันที่จริงผมใช้คําสั่ง Save as จากเกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิง มาเป็นเกมนี้แล้วทําการ
เปลี่ยนแปลงตามนี้ครับ **สําหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วเท่านั้นครับไม่แนะนําสําหรับคนที่กําลังฝึกทําครับ)
ดังนี้ 
1. เปลี่ยนพื้นหลังเหมือนกับภาพด้านบน 
2. เปลี่ยนชื่อเกมเป็น “เกมตกปลาฮาเฮ” 
3. เปลี่ยนภาพเป็นคนตกปลา  
4. เปลี่ยนตัวอักษรในสูตรที่แสดงเป็นรูปดอกไม้เดิมไปเป็นรูปปลา 
จากดอกไม้ใช้ตัวอักษร Wingdings ปลาใช้ตัวอักษร Webdings 
จากตัวอักษรที่แสดงรูปดอกไม้ "|" ปลาใช้ตัวอักษร "ô"  
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(ซึ่งสามารถพิมพ์ได้โดยการแทรกสัญลักษณ์ Symbol )  
จากนั้นปรับขนาดและสีของตัวปลาให้เหมาะสม จะได้หน้าตาของเกมในลักษณะดังรูป 

 
ซึ่งสามารถเล่นได้ทันที แต่ยังไม่มีส่วนที่เราจะเพ่ิมเติมความสนุกให้กับมันครับ 

 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มปลาที่กินเบ็ด 
 สําหรับผู้เล่นคนที่ 1 ในช่อง A1 พิมพ์ข้อความ “ปลาที่กินเบ็ด” เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพ้ืนตั้งแต่ A1-
E1 ดังรูป 

 
 ในช่อง A2 พิมพ์สูตร Excel ที่จะทําการสุ่มตัวเลขท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ข้อมูลในแผ่นงาน
เปลี่ยนแปลง เพ่ือจะนําตัวเลขจากการสุ่มมาแสดงเป็นปลาที่เกินเบ็ดดังนี้ 
=RANDBETWEEN(1,4) 
 
 
 
 
 
จากนั้นจากช่อง B1-E1 ให้ทําการตรวจสอบค่าตัวเลขจากช่อง A2 มาทําการแสดงผลเป็นชื่อปลาที่กินเบ็ด  
 
 
 

ค าสั่ง RANDBETWEEN  
รูปแบบ RANDBETWEEN(ตัวเลขน้อยสุด, ตัวเลขมากสุด) 
ตัวอย่าง =RANDBETWEEN(1,4) 
จะทําการสุ่มตัวเลขระหว่างเลข 1 ถึงเลข 4 
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B1 พิมพ์สูตร =if(A2=1, “ปลานิล”, “”) 
C1 พิมพ์สูตร =if(A2=2, “ปลาช่อน”, “”) 
D1 พิมพ์สูตร =if(A2=3, “ปลาหมอ”, “”) 
E1 พิมพ์สูตร =if(A2=4, “ปลาซิว”, “”) 
ควรใช้ชื่อปลาที่สามารถหารูปได้ง่ายๆ เพราะเราจะนํารูปปลามาใช้ประกอบด้วย ส่วนในช่อง E1 นั้น บังคับให้
เป็นปลาซิว  

ทําการทดสอบโดยลองตอบคําถาม จะพบว่าค่าตัวเลขในช่อง A2 จะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราตอบคําถาม
เสร็จ และสถานะของชื่อปลาที่กินเบ็ดในช่อง B1-E1 ก็จะเปลี่ยนตาม ให้ทําการระบายสีช่อง A2 และตัวอักษร
เป็นสีเดียวกันเพ่ือซ่อนตัวเลขที่สุ่มได้ 

 
 หากผู้เล่นตกได้ปลาซิวเราจะขึ้นข้อความให้หยุดเล่น 1 ตา โดยทําการผสานเซลล์ B8-E8 ในช่อง B8 
พิมพ์ข้อความ “ปลาซิวกินเบ็ดหยุด 1 ตา” แล้วปรับตัวอักษรให้มีรูปแบบ ขนาดที่เหมาะสม บางครั้งอาจต้อง
เปลี่ยนสีตัวปลาเพ่ือให้ตัวอักษรที่แสดงอ่านได้ชัดเจนขึ้นดังรูป 

 
 จากนั้นพิมพ์สูตร Excel ลงไปแทนในช่อง B8 ดังนี้ 
=IF(A2=4,"ปลาซิวกินเบ็ดหยุด 1 ตา","") 
ถ้าตัวเลขในช่อง A2 เท่ากับ 4 ให้แสดงข้อความ “ปลาซิวกินเบ็ดหยุด 1 ตา” 
 
ขั้นตอนที่ 3 เพ่ิมข้อมูลปลาที่กินเบ็ด 

 หารูปปลาจากอินเตอร์เน็ตนํามาแทรกลงด้านล่างของชื่อปลาที่เกินเบ็ด ด้วยปุ่ม  

 
จากนั้นเพิ่มรายละเอียดของปลาที่กินเบ็ด โดยคลิกขวาที่ช่อง B1 ที่เป็นปลานิล เลือกคําสั่ง Insert Comment 
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จะปรากฏกล่องดังรูป 

 
ให้พิมพ์รายละเอียดของปลานั้นๆ ลงไปแทน พอสังเขป ทําแบบนี้จนครบปลาทุกตัว เมื่อทําเสร็จแล้วและนํา
เมาส์ไปชี้ยังช่องชื่อของปลานั้นๆ ก็จะมีรายละเอียดของปลาตัวนั้นๆแสดงขึ้นมา 

 
 
ขั้นตอนที่ 3 คัดลอกข้อมูลและการสุ่มปลากินเป็ดไปยังผู้เล่นคนที่ 2 
 สําหรับผู้เล่นคนที่ 2 ไม่จําเป็นต้องทําใหม่ เราสามารถคัดลอกจากผู้เล่นคนที่ 1 ไปได้เลย โดยทําการ
เลือกเซลล์ข้อมูล จาก A1-E4 

 

เลือกคําสั่ง Copy หรือกด Ctrl+c แล้วคลิกเลือกท่ีช่อง K1 เลือกคําสั่ง Paste  หรือกด 
Ctrl+v 
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 Excel จะทําการอ้างอิงเซลล์ในสูตรใหม่ให้เราอัตโนมัติ หากตําแหน่งที่เราใช้มีความสัมพันธ์กันก็แทบไม่ต้อง
แก้ไขสูตรเลยครับ เช่นในช่องปลานิลสูตรจะเปลี่ยนเป็น =IF(K2=1,"ปลานิล","") 
และในช่อง K2 ก็มีสูตรที่คัดลอกมา คือ =RANDBETWEEN(1,4) เหมือนกับช่อง A2 แต่จะเป็นเลขสุ่มของผู้เล่น
คนที่ 2 (หลายคนอาจจะสังเกตเห็นรูปปลาซิวเปลี่ยนไป เผอิญตอนหาข้อมูลไปเจอรูปปลาซิวที่ดูดีกว่าตอนแรก
เลยเอามาใส่แทนครับ^_^) 
 ท้ายที่สุดคือ การผสานเซลล์ L8-O8 แล้วคัดลอกสูตร จากช่อง B8 มาใส่ในช่อง L8 Excel จะทําการ
อ้างอิงเซลล์ในสูตรใหม่ให้เราอัตโนมัติ ดังนี้ 
=IF(A2=4,"ปลาซิวกินเบ็ดหยุด 1 ตา","") 

 
(อ้าวจับได้ปลาซิวพอดี…555) 

เป็นไงบ้างครับ เกมตกปลาฮาเฮ ไม่รู้ว่าจะพาให้คนทําเฮฮาด้วยหรือเปล่า ในที่สุดเราก็จะได้ 

 
เกมตกปลำฮำเฮ 

 

เขียนเกมด้วยสูตร Excel 
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Mission IV เกมแมงมมุขยุ้มหัวใจน้องอิ้ง 

 
“ต่อไปเป็นเกมแมงมุมขยุ้มหัวใจน้องอ้ิง (- -)… เอาชื่อนี้แหละ (อีกรอบ) จริงๆตอนคิดจะเขียนเกม 

Excel เกมนี้เป็นเกมที่คิดได้ในตอนแรกด้วยซ้ําเพราะว่า มันง่ายกว่าเกมที่ผ่านมาอีก แต่นักเรียนบางคนงง 
ซะงั้น เลยเอามาไว้ใน Mission IV (หลายคนอาจงงกับคําว่า Mission อีก เอ้า...จริงๆเป็นคําท่ีถูกใช้ในเกม
บ่อยๆ แปลเป็นไทยว่า ภารกิจ ส่วน IV ก็เลข 4 เป็นตัวเลขโรมันครับ)” 

“หลายคนอีกนั่นแหละที่อาจจะสงสัยว่า ใช้ตัวอักษรอะไรพิมพ์หนังสือเล่มนี้เหรอ สวยดีนะ อืม... มัน
เป็น 13 Fonts แห่งชาติ ที่ ครม. มีมติให้ใช้ในทางราชการทดแทน Fonts ลิขสิทธิ์จากต่างชาติครับ (ไม่รู้จะ
รอดไหม...^_^ เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนความคิดคนไทยกับหัวใจน้องอ้ิงนี่มันแสนยากจริงๆ)” 

 
 เกมแมงมุมขยุ้มหัวใจน้องอ้ิง เรายังคงจะใช้พื้นฐานจากเกมที่ผ่านมาครับ ผู้เล่นจะผลัดกันเล่นตอบ
คําถามเหมือนเดิม หากตอบคําถามถูกแมงมุมจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ใครถึงเส้นชัยก่อนก็เป็นผู้ชนะ จากเกมที่
ผ่านมา จํานวนข้อคําถามจะถูกจํากัดด้วยจํานวนดอกไม้ หรือปลา (ที่ผ่านมามีได้แค่ 12 ข้อ) ซึ่งหากมีจํานวน
มากก็จะทําให้ดอกไม้หรือปลาตัวเล็ก ภาพไม่สวย หรือองค์ประกอบภาพไม่ครบ จํานวนข้อคําถามจึงไม่
สามารถมีจํานวนมากได้ ในเกมนี้จึงจะมาทลายข้อจํากัดนี้ครับ 

  
ขั้นตอนที่ 1 ภาพกราฟิกสําหรับเกมแมงมุมขยุ้มหัวใจน้องอ้ิง 
 ในขั้นตอนนี้ยังคงใช้ Microsoft Paint เป็นตัวช่วย และหาภาพมาตัดต่อจากอินเตอร์ มีรูปใหม่เพ่ิม
ขึ้นมา 2 รูป คือ รูของแมงมุม กับสตอเบอรี่รูปหัวใจ (ของน้องอ้ิง)  

 
นําภาพมาแปะเป็นทางเดินของแมงมุมจากรูของแมงมุมไปจนถึงสตอเบอรี่รูปหัวใจ 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 ตัวเกมแมงมุมขยุ้มหัวใจน้องอ้ิง 
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 ตัวเกมยังดําเนินการสร้างเหมือนกับเกมดอกไม้ของน้องอ้ิง (ใครจะเอาเกมดอกไม้ของน้องอ้ิงมา
ดัดแปลงอีกก็ไม่ว่ากันครับ เพราะนี่เกมที่ 4 แล้วเดี๋ยวขี้เกียจเสียก่อน) มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเกม
ดอกไม้ ดังนี้ 
 1. เปลี่ยนพ้ืนหลัง เป็นทางเดินของแมงมุม 
 2. จัดช่องตารางให้มีบนทางเดินประมาณ 2 ช่อง โดยการจัดทางเดินให้แทรก ตัวแมงมุม โดยใช้ปุ่ม 

Symbol  แทรกตัวอักษรเป็นแบบ Webdings ให้สีตัวแมงมุม 2 ตัวแตกต่างกัน ในที่นี้ใช้สี เหลือง-แดง 
(เพราะมองเห็นชัดดี ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ) คัดลอกตัวแมงมุมไปวางไว้ตามเส้นทาง จากรูของมันไป
จนถึง สตอเบอรี่รูปหัวใจ ดังรูป 

 
จํานวนแมงมุมทั้งสองสีต้องมีจํานวนเท่ากัน จํานวนของแมงมุมแต่ละสีคือจํานวนข้อของคําถามครับ ในที่นี้มี 
32 ตัว ก็ 32 ข้อ 
 3. หาที่ว่างประมาณ 4 ช่อง หรือตามความเหมาะสม เพ่ือทําป้ายบอกคะแนน ทําการผสานเซลล์ 
พิมพ์ตัวเลขบอกคะแนน 32 ปรับขนาดและสีให้เหมาะสม ในที่นี้ใช้พ้ืนสีดํา และตัวอักษรสีแดงและเหลืองเพ่ือ 
ระบุว่าเป็นคะแนนของสีอะไร ดังรูป 

 
(อาจเพ่ิมภาพแมงมุมตัวโตๆ เพ่ือเพ่ิมความขลังของเกมครับ) 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 ตัวคําถามของเกมแมงมุมขยุ้มหัวใจน้องอ้ิง 
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 เพ่ิมคําถามให้เท่ากับจํานวนช่องที่แมงมุมจะเดิน ในที่นี้คือ 32 ข้อ ดําเนินการเหมือนกับเกมที่ผ่านมา 
ทําการรวมคะแนนไว้ในป้ายคะแนน คลิกที่ป้ายคะแนน ในที่นี้คือ E8 กดปุ่ม AutoSum คลุ่มช่องคะแนน 
ตั้งแต่ L12 – L43  
(หมายเหตุ ช่องที่อ้างอิงจากเกมนี้อาจไม่เหมือนกับผู้อ่าน ให้พิจารณาจากโปรแกรมเกมที่ก าลังเขียนอยู่ครับ) 
สําหรับผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็ทําการรวมคะแนนเช่นเดียวกัน อาจทําโดยการพิมพ์สูตร คลิกท่ีช่อง P8 พิมพ์สูตร 
=SUM(X12:X43) 
แล้วทดสอบตอบคําถามท้ังสองด้าน คะแนนจะต้องเปลี่ยนแปลงตาม 

 
ถ้าหากสังเกตสักหน่อยจะเห็นว่า เมื่อเราเลื่อนไปทําข้อคําถามด้านล่างจะทําให้ ไม่เห็นตัวเกมด้านบน เกมก็
อาจหมดสนุกถ้าต้องเลื่อนไปมาระหว่างคําถามกับไปดูว่าคะแนนหรือตัวแมงมุมวิ่งถึงไหนแล้ว เราจะทํา 
การแช่แข็งหน้าแสดงผลให้มองเห็นภาพของตัวเกมตลอดเวลา โดยการคลิกเลือกช่องที่มุมล่างขวา ที่อยู่
ด้านล่างของแถบหัวคําถามและถัดจากขวาสุดของช่องตรวจคําตอบของผู้เล่นคนที่ 2 ในที่นี้คือช่อง Y12 
แล้วคลิกท่ีแถบ View -> Freeze Panes-> Freeze Panes 

 
และถ้าหาต้องการยกเลิกให้คลิก View -> Freeze Panes-> UnFreeze Panes 

 
 
 

เมื่อทําการแช่แข็งแล้วส่วนของเกมจะถูกแสดงอยู่ตลอดเวลา 
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ขั้นตอนที่ 3 ได้เวลาแมงมุมขยับไปขยุ้มหัวใจน้องอ้ิง 
 สูตรที่จะใช้อาจเข้าใจง่ายกว่าเกมที่ผ่านมา เพราะแมงมุมจะต้องแสดงสีละตัว เมื่อได้คะแนน 0 
คะแนน แมงมุมก็จะอยู่ที่หลุม และถ้าได้คะแนนสูงสุด 32 ก็จะอยู่ที่เส้นชัยครับ การเคลื่อนที่ตัวแมงมุมจึงเป็น
การแสดงตัวแมงมุมตามช่องต่างๆ ให้สัมพันธ์กับคะแนนที่ได้ สูตรจึงมีลักษณะดังนี้ 
คลิกท่ีจุดเริ่มต้น ช่อง B9 พิมพ์สูตร =IF(E8=0,"!","") 
นั่นคือ ถ้าคะแนนที่ป้ายคะแนนในช่อง E8 เท่ากับ 0 ให้คืนค่า ! ซึ่งจะเป็นรูปตัวแมงมุมในตัวอักษร Webdings 
และหากไม่เท่ากับ 0 ก็ไม่ต้องแสดงอะไรครับ 
ทําแบบนี้กับตัวแมงมุมในช่องถัดไป เมื่อคะแนนเท่ากับ 1 
คลิกท่ีช่อง B8 พิมพ์สูตร  =IF(E8=1,"!","") 
. 
. 
ทําจนถึงช่องสุดท้ายคือ V7 พิมพ์สูตร =IF(E8= 32,"!","") 
ส่วนตัวแมงมุมอีกตัวหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนไปตรวจสอบป้ายคะแนนของตนเองในช่อง P8 
คลิกท่ีจุดเริ่มต้น ช่อง C9 พิมพ์สูตร =IF(P8=0,"!","") 
. 
. 
ทําจนถึงช่องสุดท้ายคือ U7 พิมพ์สูตร =IF(P8= 32,"!","") 
 
จากนั้นทําการทดสอบดู โดยทําแบบทดสอบทีละข้อ ดูว่าแมงมุมขยับตามคะแนนที่เราได้จนถึงเส้นชัยหรือไม่ 
 

ถูกแช่แข็ง 

ข้อที่ 32 
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“เป็นไงบ้างครับกับการเขียนเกมแมงมุมขยุ้มหัวใจน้องอ้ิง ไม่ยากเกินไปใช่ไหม... นอกจากนี้ยัง
สามารถนําแนวความคิดจากเกมไปดัดแปลงเป็นเกมแข่งรถ แข่งวิ่ง เกมบันไดงู และอีกหลายเกม หวังว่าคงจะ
ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ที่สนใจนะครับ”  
 

 
เกมแมงมุมขยุ้มหัวใจนอ้งอิ้ง 
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เขียนเกมด้วยสูตร Excel 
Mission V เกมไปเลี้ยงไก่ขำยขนม 

 
 “ทําอะไรก็ไม่เป็นท่าเลยเรา เอาเป็นว่าไปเลี้ยงไก่ขายขนมดีกว่า เคยจําได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่หาเกม 
Farm Frenzy เอาไปให้.... แต่นานแล้ว พอเห็นราคาลดลงในเว็บ เหลือแค่ 99 บาท ก็จําได้และคิดว่าจะทํา
เกมนี้แหละเอาง่ายๆ ไว้ก่อน แต่ขอบอกว่าสูตรอาจยากกว่าเดิม ... เหอๆๆๆ” 
 “เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วครับ แต่ไม่ใช่ Mission สุดท้าย แม้ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีกําลังใจในการ
ทํางานเท่าไหร่ แต่ก็เดินมาจนถึงจุดนี้ ต้องขอขอบคุณความเงียบรอบข้างที่คอยเป็นเพ่ือนที่แสนดีครับ” 
 
 เกมไปเลี้ยงไก่ขายขนมจะให้แนวคิดเพ่ิมเติมในการเขียนเกมด้วย Excel โดยการเพ่ิมตัวบอกระดับ
คะแนน 3 ระดับ เหมือนกับเป็นภารกิจที่ผู้เล่นต้องทํานั่นคือ เลี้ยงไก่ให้ออกไข่ นําไข่ไปทําขนม ขายขนมได้เงิน 
ซ่ึงต่างจากเกมท่ีผา่นมาท่ีจะมีตัวบอกระดับคะแนนแค่ระดับเดียว เชน่ ดอกไม้เต็มบานเต็มสวน ตกได้ปลาเต็ม
แล้ว หรือ แมงมุมไปถึงเส้นชัย 
 ส่วนของข้อคําถามนั้น ผู้สนใจสามารถดัดแปลงได้ตามความสนใจ ว่าอยากจะให้ผู้เล่นทําอะไร แต่ใน
ที่นี้จะยกเอาเกมสวนดอกไม้ของน้องอ้ิงมาดัดแปลงเหมือนเคย หากไม่ทําเช่นนั้นสงสัยหนังสือเล่มนี้ไม่เสร็จแน่ 
ตอนแรกกะไว้ว่าจะมีสัก 50 หน้า เอาเข้าจริงๆ ไม่ถึงก็ดีใจ เพราะอยากให้เป็นหนังสืออ่านที่ใช้เวลาไม่มาก  
 
ขั้นตอนที่ 1 ภาพกราฟิกในเกมไปเลี้ยงไก่ขายขนม 
เริ่มจากการหาภาพจากอินเตอร์เน็ตมาตัดต่อ ประกอบไปด้วยไก่ ร้านขายขนม และตู้เซฟ พ้ืนไม้ หรือจะพ้ืน
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 
 
เมื่อสร้างภาพเสร็จแล้วให้นําไปแทรกแผ่นงานใน Excel 
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จัดรูปร่างของเกมโดย เทสีพ้ืนให้กับช่องต่างๆตามนี้ (ใช้ตัวอักษร Webdings) 
ช่อง B5 - C6 และ J5 - K6 เป็นรางไข่ 4 ใบ แทรกตัวอักษร  แล้วปรับให้เป็นตัวเอียงเพ่ือให้มีลักษณะรี
เหมือนฟองไข่ 
ช่อง E6-F7 และ M6-N7 เป็นที่วางกล่องขนม 4 กล่อง แทรกรูปกล่องของขวัญ ระบายสีให้ต่างกัน 
ช่อง B8-B9 และ J8-J9 เป็นตู้เซฟ แทรกรูปถุงเงิน  
เพ่ิมชื่อเกมและตัวการ์ตูนทําท่ามาซื้อของ ดังรูป 

 
 
ขั้นตอนที่ 2 คําถามสําหรับเกมเลี้ยงไก่ขายขนม 

เกมนี้ใครได้ถุงเงิน 2 ถุงก่อนชนะ อาจจะดูน้อยเกินไป แต่หากคํานวณดูแล้วจะพบว่าการที่จะได้ถุงเงิน 
2 ถุงต้องตอบคําถาม 32 ข้อ ถ้าเพ่ิมถุงเงินเป็น 4 ถุงจะต้องตอบคําถาม 64 ข้อ เลยทีเดียวครับ ดังนั้นในเกมนี้
จะต้องเพ่ิมคําถามเป็น 32 ข้อ ซึ่งอาจจะขอยืมจากเกมแมงมุมขยุ้มหัวใจน้องอ้ิงมาใช้ก่อนก็ได้ครับ 

จากนั้นทําป้ายคะแนนรวม ของผู้เล่นคนที่ 1 ที่ช่อง C1-C3 และของผู้เล่นคนที่ 2 ช่อง K1-K3 ทําการ
ผสานเซลล์ พิมพ์คะแนนปรับตัวอักษร รวมถึงการรวมคะแนนของผู้เล่นแต่ละคนมาแสดงด้วยครับ 

 
ในขั้นตอนนี้ขอให้กลับไปดูเกมที่ผ่านมาครับ  
 
ขั้นตอนที่ 2 เริ่มไก่ออกไข่ ขายขนม เก็บเงิน 
 เกมที่ผ่านมาเราจะอ้างอิงจากป้ายคะแนนรวม แต่ในเกมนี้แบ่งกิจกรรมออก 3 กิจกรรม คือ ออกไข่ 
ขายขนม และเก็บเงิน ดังนั้นจึงต้องนําคะแนนรวมมาทําการคํานวณก่อนที่จะนํามาแสดงผล ดังนี้ 
ในช่อง D1 จะเป็นค่าควบคุมจํานวนของไข่ท่ีแสดง 
ช่อง D1 พิมพ์สูตร =MOD(C1,4) 
เราจะนําค่าคะแนนรวมมา MOD ด้วย 4 เนื่องจากไข่ 4 ฟอง จะถูกนําไปใช้ทําขนม 1 กล่อง 
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จากนั้นนําผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการแสดงผลของจํานวนไข่ เหมือนกับที่ทําให้ดอกไม้บาน โดยในช่อง 
B6 ใส่สูตร =IF(D1>0,"n","") 
C6 ใส่สูตร =IF(D1>1,"n","") 
B5 ใส่สูตร =IF(D1>2,"n","") 
ส่วนในช่อง C5 ไม่จําเป็นต้องใส่สูตร เนื่องจากไข่ใบที่ 4 จะไม่มีวันได้ถูกแสดง เพราะเศษจากการหารด้วย 4 มี
แค่ 1 2 และ 3 เท่านั้น และสอดคล้องกับเกมของเราพอดีคือ เมื่อไข่ครบ 4 ฟองจะถูกนําไปทําขนม 1 กล่อง
ทันที ส่วนตัวอักษร n คือรูปวงกลมที่เราใช้ทําไข่ในตัวอักษร Webdings 
ต่อไปลองทําการทดสอบดูครับ จะได้ผลดังนี้ 

 
ไข่ก็จะวนแสดงเฉพาะ 3 ฟองนี้เท่านั้น  
 ต่อไปเมื่อไข่ครบ 4 ฟองแล้วจะต้องถูกนําไปทําขนม 1 กล่อง เราจะคํานวณจํานวนกล่องของขนมได้ 
โดยช่อง E1 ใส่สูตร = MOD(INT(C1/4),4) 
สูตรดูค่อนข้างซับซ้อนครับ อธิบายตามลําดับอย่างนี้ครับ 

 นําค่าคะแนนรวมมาหาจํานวนกล่องขนมทั้งหมด ซึ่งคะแนนรวมมีค่าเท่ากับจํานวนไข่ และไข่ 4 ฟอง 
เท่ากับขนม 1 กล่อง ดังนั้นจํานวนกล่องขนมทั้งหมดจะเท่ากับ คะแนนรวม หาร 4 หรือ  
คะแนนรวม/4 นั่นคือ C1/4 นั่นเอง และเนื่องจากจะมีเศษของไข่ท่ียังไม่พอทําขนม 1 กล่องเหลืออยู่ 
จะถูกตัดทิ้งโดยคําสั่ง INT สูตรจึงกลายเป็น INT(C1/4) 

 ขนม 4 กล่องจะถูกขายเป็นเงิน 1 ถุง ดังนั้นเฉพาะกล่องขนมที่ไม่ครบ 4 กล่องเท่านั้นที่จะถูกแสดง 
ในร้านขายขนม จึงเท่ากับหาเศษของกล่องขนมเม่ือแบ่งกองละ 4 กล่องแล้ว นั่นคือหาเศษโดยคําสั่งา 
MOD นั่นเอง จึงได้สูตรเป็น MOD(INT(C1/4),4) 

 
 

ค ำสั่ง MOD 
รูปแบบ MOD(ค่าตัวเลข, ตัวหาร) 

ตัวอย่าง MOD(11, 3) 

คําสั่ง MOD เป็นคําสั่งหารที่จะคืนค่าเศษ ออกมาเป็นผลลัพธ์ จากตัวอย่าง MOD(11, 3) 

จะคืนค่าผลลัพธ์เป็น 2 เนื่องจาก 11 หาร 3 เท่ากับ 3 เศษ 2 คําสั่ง MOD จะคืนค่าเศษ คือ 2 นั่นเอง 
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จากนั้นนําผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการแสดงผลของจํานวนกล่องขนม เหมือนกับท่ีทําให้ดอกไม้บาน โดยในช่อง 
E7 ใส่สูตร =IF(E1>0,"e","") 
F7 ใส่สูตร =IF(E1>1,"e","") 
E6 ใส่สูตร =IF(E1>2,"e","") 
ส่วนตัวอักษร e คือรูปกล่องขนมในตัวอักษร Webdings 
จากนั้นทดสอบดูจะได้ 

 
ท้ายที่สุดจะเป็นการแสดงถุงเงินในคู้เซฟ โดยการคํานวณลงในช่อง F1 
F1 ใส่สูตร =INT(C1/16) 

 ไข ่4 ฟองถูกนํามาทําขนม 1 กล่อง ขนม 4 กล่องได้เงิน 1 ถุง จึงเท่ากับว่า เงิน 1 ถุงเท่ากับไข่ 16 
ฟอง เมื่อต้องการทราบว่าจะมีเงินก่ีถุงจึงนําจํานวน ไข่ 16 ฟองมาหารจํานวนไข่ท้ังหมดที่ได้ สูตรจึง
เป็น C1/16 

 แต่ C1/16 อาจจะทําให้มีเศษเนื่องจากจํานวนไข่ท่ีไม่ครบ 16 จึงตัดทิ้งด้วยคําสั่ง INT จึงได้สูตรเป็น 
INT(C1/16) 

จากนั้นนําผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการแสดงผลของจํานวนถุงเงิน โดยในช่อง 
B9 ใส่สูตร =IF(F1>0,"คัดลอกถุงเงินมาวาง","") 
B8 ใส่สูตร =IF(F1>1,"คัดลอกถุงเงินมาวาง","") 
ขั้นตอนนี้จะยากเล็กน้อยเนื่องจากถุงเงินเป็นตัวอักษรที่พิมพ์ไม่ได้ ให้ใช้วิธีคัดลอกไปวางไว้ระหว่างเครื่องหมาย
คําพูดแทน 
จะได้ 

ค ำสั่ง INT 
รูปแบบ INT(ค่าตัวเลข) 

ตัวอย่าง INT(3.95) 

คําสั่ง INT เป็นคําสั่งที่ทําให้ตัวเลขเป็นจํานวนเต็มโดยตัดทศนิยมทิ้ง จากตัวอย่าง INT(3.95) จะได้ 3 โดย

คําสั่ง INT ตัด 0.95 ทิ้ง 
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ส่วนผู้เล่นคนที่ 2 ให้คัดลอกสูตรไปวางหรือทําตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้เล่นคนที่ 1 ได้เลยครับ และอย่าลืม
ซ่อนตัวเลขคํานวณในช่อง D1 E1 F1 L1 M1 และN1 ด้วยครับ จะได้หน้าตาเกมเลี้ยงไก่ขายขนม ดังนี้ 
 

 
เกมเลี้ยงไก่ขำยขนม 
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เขียนเกมด้วยสูตร Excel 

Mission VI แบ่งปันเกมให้น้อง 
 

“แบ่งปันเกมให้น้อง_เล่นเกมExcelแสนสนุก_น้องหัวเราะพ่ียิ้ม” 
“5555…กะจะต่ออยู่แล้วเผอิญเห็นชื่อ Mission VI มี 5 คําพอดี เลยขออนุญาตขึ้นด้วยกลอนไฮกุ 

หนังสือแบบนี้เขียนค่อนข้างยากเพราะต้องเขียนโปรแกรม พร้อมกับอธิบายออกมาเป็นหนังสือ บางที่เขียน
โปรแกรมผิดไป ต้องไปแก้ในหนังสือด้วย...เหนื่อยจัง” 

“ผมเองบางทีคําพูดดูสนุกสนานเกินไป สํานวนในการเขียนหนังสือก็เหมือนกับจะพูดกับตัวเอง ยังไงก็
ขอประทานอภัยมานะโอกาสนี้ครับ ใน Mission นี้เป็นส่วนสุดท้ายแล้ว ยังไงก็ขอให้ผู้ที่สนใจนําเอาความรู้ที่
ได้รับจากการเขียนเกมด้วยสูตร Excel ไปสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผมขออนุโมทนาบุญกับประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยคนครับ” 

 
คงจะไม่ว่ากันหากจะพูดว่า เกมที่เราสร้างมาทั้งหมดยังไม่พร้อมที่จะเอาไปให้ใครเล่นได้เลย เนื่องจาก

มันยังสามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อ รวมถึงผู้เล่นอาจจะทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการกับเกมของเราก็เป็นได้ครับ ดังนั้นใน 
Mission VI จะขอนําเสนอกลในการป้องกันการแก้ไข หรือแม้แต่แอบดูเฉลยให้ครับ 
 
 กลที่ 1 ซ่อนคอลัมน์แถว และ แถบสูตร 
  เพ่ือไม่ให้ผู้เล่นแอบดูสูตร ในช่องแต่ละช่องที่มีหัวคอลัมน์ และแถวกํากับ เราจะทําการเอา
ออกโดย คลิกท่ีแถบ View เอาเครื่องหมายถูกหน้า Formula Bar (แถบสูตร) และ Heading (หัวคอลัมน์และ
แถว)  

 
จะได้ลักษณะดังนี้ 

 
ไม่มีแถบสูตรหัวคอลัมน์ และแถว 
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 กลที่ 2 ซ่อนแถบแผนงาน Sheet เอา Scroll ทั้งแนวตั้งแนวนอนออก 
  บางทีเราอาจไม่อยากให้ผู้เล่นไปเปิดหน้าต่างๆเองโดยการคลิกที่แถบแผ่นงาน Sheet 
ด้านล่าง  

 
ส่วน Scroll ทั้งแนวตั้งแนวนอน อาจทําให้ผู้ใช้ เลื่อนไปในส่วนที่เราไม่ต้องการ 

ทั้งหมดสามารถเอาออกได้โดย คลิก  -> Excel Option  
จะปรากฏหน้าต่าง Excel Options 

 
ในตัวเลือก Advance ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า 
Show horizontal Scroll bar แสดง scroll แนวนอน 
Show Vertical Scroll bar แสดง scroll แนวตั้ง 
Show Sheet tabs แสดงแถบแผ่นงาน 
ออกท้ังหมด แต่ต้องระวังให้ Display option for this workbook เป็นชื่อไฟล์ที่เราต้องการปรับแต่งเท่านั้น 
ไม่เช่นนั้นคนอ่ืนมาใช้ทีหลังอาจจะงง แก้คืนไม่ได้ และจะเดือดร้อนถึงตัวเราด้วยครับ 
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กลที่ 3 อนุญาตให้แก้ไขในส่วนที่ต้องการ แล้วป้องกันการแก้ไขทั้งหมดด้วยรหัสผ่าน 

  ในส่วนที่จะให้ผู้เล่นเติมคําตอบ เราจะทําการอนุญาตให้ผู้เล่นแก้ไขข้อความได้ แต่ในส่วนอ่ืน 
เช่น คําถาม เฉลย ป้ายคะแนน ต้องป้องกันไม่ให้ผู้เล่นทําการแก้ไขได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 

อนุญาตให้แก้ไขในช่องค าตอบ 
 คลิกเลือกบริเวณทั้งหมดที่ต้องการให้ผู้เล่นแก้ไขได้ -> คลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือกคําสั่ง Format Cells 

 
จะปรากฏหน้าต่าง Custom Lists ในส่วน Protection ให้เอาเครื่องหมายถูก หน้า Locked ออกแล้วกด OK 

 
ทําแบบนี้จนครบทุกส่วนที่ต้องการอนุญาตให้ผู้เล่นแก้ไขครับ 
 

ป้องกันแผ่นงาน 
  ทําการป้องกันการแก้ไขแผ่นงาน โดยคลิก Review -> Protect Sheet 

 
จะปรากฏหน้าต่างดังรูป 
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แม้จะป้องกันการแก้ไขแผ่นงาน แต่ก็สามารถอนุญาตให้ผู้เล่นแก้ไขได้เป็นข้อๆ ตามรายการ แต่สําหรับเกม จะ
อนุญาตให้ผู้เล่นทําได้แค่เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกป้องกัน คือช่องคําตอบเท่านั้น 
จึงให้เหลือเครื่องหมายถูเฉพาะหน้า Select unlocked cells แล้วกด OK Excel จะให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง  

 
 
ป้องกันสมุดงาน (ทั้งเอกสาร) 

  หากไม่ป้องกันในส่วนนี้ ผู้ใช้ยังสมารถเรียกคืนในส่วนที่เราซ่อนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น แถบสูตร 
แถบแผนงาน ดังนั้นเราจะทําการป้องกันโดยคลิก Review -> Protect Workbook 

 
จะปรากฏหน้าต่างดังรูป 

ใส่รหัสป้องกัน 

อนุญาตการแก้ไข

เป็นรายกรณี 
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ให้คลิกเลือกป้องกันทั้ง โครงสร้าง (Structure) ใส่รหัส แล้วกด OK Excel จะให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

 
ต่อนี้ไปผู้เล่นที่ไม่ทราบรหัส จะไม่สามารถทําการแก้ไขได้ และพร้อมที่จะเอาเกมของเราไปแบ่งปันให้คนอ่ืนได้
เล่นกันบ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืม รหัสผ่านของเรา เพราะไม่เช่นนั้นเราเองก็จะกลับมาแก้ไขเพ่ิมเติมเกม
ของเราอีกไม่ได้เช่นกันครับ 
 
โครงสร้างของเกมอาจจะเลื่อนตําแหน่งการแสดงผลจากที่ออกแบบไว้ อาจแก้โดย คลิก View Gridlines 
แล้วเอาเครื่องหมายถูกออกตําแหน่งที่ออกแบบไว้จะกลับคืนมา 

 
 

 กลที่ 4 ทําให้ไฟล์อ่านได้อย่างเดียว 
  คลิกขวาที่ไฟล์ที่สร้างขึ้นเลือก -> Properties  

 
จะปรากฏหน้าต่าง 

 
คลิกเลือก Read-only แล้วกด Apply 
 

 

ใส่รหัสป้องกัน 


