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คำนำ
แบบฝึ กทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิ ของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนโตนดพิทยาคม
ฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน วิชาโปรแกรมสาเร็ จรู ป 1 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้สร้างสื่ อนวัตกรรม
ที่สามารถจัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนเน้นทักษะปฏิบตั ิ โดยได้ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และการทดลองหาประสิ ทธิภาพเบื้องต้น แล้วนาไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ผลการทดลอง
ปรากฏว่าทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น และประสบความสาเร็จด้วยดี
ผู จ้ ัดท าขอขอบพระคุ ณผู อ้ านวยการสถานศึ กษา โรงเรี ยนโตนดพิ ทยาคม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกท่าน รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องที่ได้อนุ เคราะห์แนะนาและสนับสนุ น การดาเนิ นการ
ครั้งนี้จนประสบความสาเร็จด้วยดี และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าสื่ อนวัตกรรมชุดนี้คงเป็ นประโยชน์
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยีช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2
และผูส้ นใจต่อไป
อัญชลี ศรี ธร
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คำชี้แจง
แบบฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel 2016 โดยใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิ ของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนโตนดพิทยาคม เล่ มนี้
ได้จดั ทาขึ้น เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอนและ การพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบตั ิ
โดยเน้นที่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel 2016 ได้เป็ นอย่างดี โดยแบ่งเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นจานวน 6
เล่ม ดังนี้
เรื่ องที่ 1 พื้นฐานการใช้งาน Excel 2016
เรื่ องที่ 2 การป้อนข้อมูลและจัดรู ปแบบเวิร์กชีต
เรื่ องที่ 3 การจัดรู ปแบบข้อมูลให้สวยงามน่าอ่าน
เรื่ องที่ 4 สู ตรคานวณ : Formula & Function
เรื่ องที่ 5 การใช้ Range และสู ตรอาร์เรย์
เรื่ องที่ 6 ฟังก์ชนั การคานวณ
แบบฝึ กทักษะ เล่มที่ 1 พื้นฐานการใช้งาน Excel 2016 ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ
2. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. เนื้อหาตามหน่วยการเรี ยนรู ้
4. แบบฝึ กทักษะ/เฉลยแบบฝึ กทักษะ
5. แบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 10 ข้อ
6. เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
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คำชี้แจงสำหรับครู
แบบฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel 2016 โดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนโตนดพิทยาคม
ครู ผสู ้ อนเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญที่จะช่วยให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ครู ผสู ้ อน จึงควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กทักษะและคาชี้แจงต่าง ๆ ให้เข้าใจ
2.ครู แจกแบบฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel 2016 โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้กบั นักเรี ยน
3.ให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยนเพื่อประเมิ นความรู ้ พ้ืนฐานของนักเรี ย น
แต่ละคน
4.ให้นกั เรี ยนศึกษาแบบฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel 2016
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่มที่ 1
เรื่ อง พื้นฐานการใช้งาน Excel 2016 หากเกิดปัญหาหรื อข้อสงสัยควรแจ้งครู ผสู ้ อนทันที
เพื่อดาเนินการช่วยเหลือ
5.เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะแต่ละแบบฝึ กเสร็จครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยแบบ
ฝึ กทักษะและตรวจผลงานนักเรี ยน
6. หลังจากทาแบบฝึ กทักษะครบทุกแบบฝึ ก ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
โดยครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคาตอบ เพื่อดูความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
7. ครู สังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผล
8. ครู แจ้งผลการประเมินให้นักเรี ยนทราบและชมเชยนักเรี ยนพร้อมให้คาแนะนา
เพิ่มเติม
9. นัดหมายนักเรี ยนในการเรี ยนครั้งต่อไป
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
แบบฝึ กทักษะการใช้ ง านโปรแกรม Microsoft office Excel 2016 โดยใช้ รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนโตนดพิทยาคม นักเรี ยน
สามารถศึ กษาได้ด้วยตนเอง โดยให้ นักเรี ยนอ่ านค าชี้ แจงและปฏิ บัติ ตามขั้น ตอนดั ง นี้
1. นักเรี ยนรับแบบฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel 2016 โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่ อง พื้นฐาน
การใช้งาน Excel 2016
2. นักเรี ยนอ่านคาชี้แจงแบบฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel
2016 โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่มที่
1 เรื่ อง พื้นฐานการใช้งาน Excel 2016 ก่อนลงมือปฏิบตั ิ
3. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินว่านักเรี ยนมีพ้นื ฐานความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องที่จะเรี ยนมากน้อยเพียงใด
4. นักเรี ยนฟังคาอธิบายและการสาธิตของครู พร้อมทั้ง ฝึ กปฏิบตั ิหลังจากการสาธิต
5. ศึกษาเนื้อหา และฝึ กปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกรอบกิจกรรม
6. ทดสอบการฝึ กปฏิบตั ิกบั ครู ผสู ้ อน
7. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อดูความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักเรี ยน หลังจาก
ทากิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016
โดยใช้รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บัติ ของเดวี ส์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เล่ มที่ 1
เรื่ อง พื้นฐานการใช้งาน Excel 2016
8. หลังจากท ากิ จกรรมการเรี ยนการสอนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ให้ นักเรี ยนปิ ดเครื่ อง
คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเก็บเก้าอี้ให้เรี ยบร้อย
9. ในการทากิจกรรมตามแบบฝึ กทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ขอให้นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ด้วยความตั้งใจมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุดและไม่ดูเฉลยก่อนทาแบบทดสอบ
10. นักเรี ยนรับฟังการบอกคะแนน คาชมเชย และคาแนะนาเพิม่ เติมจากครู
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น
ข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วดั
ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
สำระสำคัญ
โปรแกรม Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมหนึ่ง ที่อยูใ่ นชุด Microsoft Office มี
จุดเด่นในด้าน การคานวณเกี่ยวกับตัวเลข โดยการทางานของโปรแกรมจะใช้ตารางตาม
แนวนอน (Row) และแนวตั้ง (Column) เป็ นหลัก ซึ่งเรี ยกโปรแกรมในลักษณะนี้วา่ ตาราง
ทาการ (Spread Sheet)
สำระกำรเรียนรู้
1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโปรแกรมตารางทาการ
2. ความเป็ นมาของโปรแกรม Microsoft Excel
3. การเรี ยกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016
4. ส่ วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Excel 2016
5. พื้นที่การทางานและสมุดงาน (Work book)
6. การปิ ดแผ่นงานและออกจากโปรแกรม
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จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
1. บอกความเป็ นมาของโปรแกรม Microsoft Excel ได้ถูกต้อง
2. บอกส่ วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Excel 2016ได้ถูกต้อง
3. เรี ยกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ได้ถูกต้อง
4. ปิ ดแผ่นงานและออกจากโปรแกรมได้ถูกต้อง
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่ อง พืน้ ฐานการใช้ งาน Excel 2016
คาชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลำในกำร
ทำแบบทดสอบ 10 นำท
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวโดยทำเครื่ องหมำย
กำกบำท × ลงในกระดาษคาตอบ
1.โปรแกรม Microsoft Excel เกิดขึน้ เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2528
ข. พ.ศ. 2526
ค. พ.ศ. 2527
ง. พ.ศ. 2525
2. การสนับสนุนแท็บเบล็ทพีซีหมายถึงข้ อใด
ก. กำรป้อนข้อมูลด้วยลำยมือตนเอง
ข. กำรพัฒนำพื้นที่ทำงำนของเอกสำร
ค. กำรป้อนข้อมูลที่อำ้ งอิงหลำยเชลล์
ง. กำรเข้ำถึงและรับข้อมูลได้เต็มที่
3.โปรแกรมกระดาษทาการอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมแรกทีใ่ ช้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ส่ วนบุคคลคือโปรแกรมใด
ก.โปรแกรมปำลคำล
ข.โปรแกรมวิชวลเบสิ ค
ข.โปรแกรมภำษำซี
ง. โปรแกรมวิสิแคลค์
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ใช้ รูปต่ อไปนี้ตอบคำถำมข้ อ 4-5

❷

❶

4.หมายเลข 2 หมายถึง ข้อใด
ก. สำหรับพิมพ์ขอ้ มูล
ข. แสดงสถำนกำรณ์ทำงำนปัจจุบนั
ค. แสดงตำแหน่งหรื อชื่อกลุ่มเซลล์
ง. พิมพ์สูตรหรื อพิมพ์ตวั หนังสื อ
5.หมายเลข 1 หมายถึงข้ อใด
ก. Title bar
ข. Ribbon
ค. Status bar
ง. Fomula bar
6. ปุ่ มคาสั่ ง
หมายถึงข้ อใด
ก. กำรบันทึกเอกสำร
ข. กำรออกจำกโปรแกรม
ค. กำรเปิ ดแฟ้มข้อมูล
ง. กำรเปิ ดเอกสำรใหม่
7.ข้ อใดไม่ ค่อยปรากฏอยู่ใน Quick Access Toolbar
ก.
ข.
ค.
ง.
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8. แผ่ นงาน (Worksheet) มาตรฐานเมื่อเรียกใช้ งานโปรแกรมจะแสดงผลตามข้ อใด
ก. sheet 1 และ 3 เสมอ
ข. sheet 1 และ 2 เสมอ
ค. sheet 2 และ 3 เสมอ
ง. sheet 1 เสมอ
9.
หมายถึง ข้ อใด
ก. ใช้กำรแทรกรู ปภำพ
ข.ใช้แทรกแผ่นงำน
ค. ใช้สูตรคำนวณ
ง. ใช้จดั เรี ยงข้อมูล
10. แป้ นพิมพ์ใดใช้ แทนคาสั่ ง Close
ก.<Ctrl> + <F6>
ข. <Ctrl> + <F5>
ค. <Ctrl> + <F4>
ง. <Ctrl> + <F7>
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่ อนเรียน
ชื่ อ – นามสกุล ...........................................................ชั้น.......เลขที.่ ......
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวโดยทำเครื่ องหมำย
กำกบำท × ลงในกระดำษคำตอบ
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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กรอบเนื้อหา
พืน้ ฐานการใช้ งาน Excel 2016

1.ความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับโปรแกรม Excel
โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็ นโปรแกรมประเภทตำรำงทำกำรหรื อกำร
ดำษทำกำรอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Spreadsheet) มีลกั ษณะเป็ นทำตำรำงขนำดใหญ่
นิยมใช้บนั ทึกข้อมูลต่ำงๆ ลงในตำรำง และใช้คำนวณหำผลลัพท์ตำมต้องกำร
โปรแกรมกระดำษทำกำรอิเล็กทรอนิกส์แต่เดิมมีใช้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนำด
ใหญ่ หรื อเมนเฟรม (Maim Frame) ซึ่ งจะใช้คำนวณงำนทำงด้ำนบัญชี ของหน่ ว ยงำน
ภำครัฐที่มีขนำดใหญ่เท่ำนั้น ต่อมำในปี พ.ศ. 2522 บ็อบ แฟรงค์ตนั (Bob Frakston) และ
แดน บริ ค ลิ น (Dan Bricklin) ได้คิ ด และผลิ ต โปรแกรมวิสิ แ คลค์ (ViciCalc) ซึ่ ง เป็ น
โปรแกรมแรกของกระดำษทำกำรอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
(Personal Computer) มีรำคำถูกกว่ำเครื่ องเมนเฟรมมำก ส่ งผลให้เครื่ องคอมพิว เตอร์
ส่ วนบุคคลมีบทบำทโดดเด่ นในกำรทำงำนด้ำนธุ รกิจอย่ำงมำก และได้มีกำรนำเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมำใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจอย่ำงแพร่ หลำยเป็ นต้นมำ
โปรแกรมวิสิแคลค์ที่มีใช้ในเครื่ อง (Apple II) ได้รับควำมนิ ยมอย่ำงแพร่ หลำย
ซึ่ งในระยะต่อมำได้มีผูค้ ิดและผลิตโปรแกรมลักษณะเดียวกันออกมำจำหน่ ำย จำนวน
มำก ทั้งในเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Apple II) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบอื่นๆ โปรแกรม
กระดำษทำกำรอิเล็กทรอนิกส์ในอดีตที่ผลิตออกมำ ได้แก่ โปรแกรมโลตัส 1-2-3 (Lotus
1-2-3) ควอทโตร (Quattro) อีซี่แพลนเนอร์ (Easy Planner) มัลติแพลน (Multiplan) และ
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Excel) เป็ นต้น
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2.ความเป็ นมาของโปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Excel เกิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2528 ผลิ ต มำเพื่ อ ใช้ก ับ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แอปเปิ้ ล แมคอินทอช (Apple Macintosh) ซึ่ งได้มีกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นจำก
เครื่ องรุ่ น แอปเปิ ล ทู (Apple II) อย่ำงมำก ในด้ำนกำรใช้งำนกรำฟิ กที่ง่ำยและสะดวก
คล่องตัว
ต่อมำในปี พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไมโครซอฟต์ได้พฒั นำโปแกรมวินโดวส์เพื่อใช้กบั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ในตระกูลไอบีเอ็มให้สำมำรถใช้งำนแบบกรำฟิ กในลักษณะเดียวกัน
กับเครื่ องแมคอินทอชแล้ว จึงได้พฒั นำและนำโปรแกรม Excel มำใช้ร่วมกับโปรแกรม
วินโดวส์ดว้ ย ส่ งผลให้โปรแกรม Excel และโปรแกรมอื่นๆ ในชุดโปรแกรมสำนักงำน
ที่ทำงำนร่ วมกับวินโดวส์ Windows ได้รับควำมนิยมมำจนถึงปัจจุบนั
 คุณสมบัติใหม่ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016
เมื่อเข้ำสู่ โปรแกรม Excel ให้คลิกเลือกแม่แบบเพื่อสร้ำงงำนใหม่ได้ตำมต้องกำร

1. ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ (Interface) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยออกแบบให้คำสั่งและ
คุณลักษณะต่ำงๆรวมอยูบ่ นแท็บเดียว จัดเตรี ยมเครื่ องมือและตัวอย่ำงไว้ให้เลือกได้อย่ำง
ถูกต้อง
แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เล่ม 1 หน้า
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2. เพิม่ จำนวนแถวและคอลัมน์มำกกว่ำเดิม มีจำนวนแถว 1,048,576 แถว จำนวน
คอลัมน์ 16,384 คอลัมน์ โดยคอลัมน์สุดท้ำยคือ XFD และสนับสนุนกำรใช้สีถึง 16 ล้ำนสี
3. เพิ่มชุดรู ปแบบ (Theme) และลักษณะสไตล์ใหม่ ช่วยจัดรู ปแบบข้อมูลใน
แผ่นงำนได้อย่ำงรวดเร็วด้วยกำรใช้ชุดรู ปแบบใหม่สวยงำม สำมำรถใช้ร่วมกับโปรแกรม
Microsoft Office Word และ Microsoft Office PowerPoint ได้
4. กำรเขียนสู ตรอย่ำงง่ำย ปรับปรุ งกำรเขียนสู ตรให้ง่ำยขึ้น โดยใช้แถบสู ตร
แบบปรับขนำดได้ สำมำรถรองรับสู ตรที่ยำวและซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ ป้ องกันไม่ให้
สู ตรครอบคลุมข้อมูลอื่นในแผ่นงำน ทำให้สำมำรถเขียนสู ตรได้ยำวขึ้นและซับซ้อนกัน
มำกกว่ำเดิม
3.การเรียกใช้ งานโปมรแกรม Excel 2016
กำรเรี ยกใช้งำนโปรแกรมด้วยวิธีมำตรฐำนที่ได้รับควำมนิยมมี 2 วิธี คือ
 วิธีที่ 1 คลิกเมำส์ที่ปุ่ม Start ที่ทำสก์บำร์ และเลือกคลิกที่ Excel 2016 ดังรู ป

❷ เลือก Excel

เพื่อเปิ ดโปรแกรม

❶ คลิกปุ่ ม Start

 วิธีที่ 2
กำรใช้ไอคอน Shortcut บนเดสก์ทอ็ ปที่หน้ำจอ เดสก์ทอ็ ป ให้ดบั เบิลคลิกที่รูป
ไอคอน Shortcut
โปรแกรม Excel 2016
แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เล่ม 1 หน้า
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4.ส่ วนประกอบหน้ าต่ างโปรแกรม Microsoft Excel 2016
เมื่อเปิ ดโปรแกรม หน้ำต่ำงโปรแกรม Microsoft Excel มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้
❷ แถบชื่อไฟล์

❶ แถบเครื่ องมือด่วน

❻ หัวคอลัมน์/หัวแถว
❶❶

❺ แถบสู ตร

❸ ปุ่ มควบคุมหน้ำต่ำงโปรแกรม

❹ แถบริ บบอน

เซลล์
❾

แถบมุมมองเอกสำร

❿

แถบย่อ/ขยำยเอกสำร

❼ แถบรำยชื่ อเวิร์กชี ต
❽ ปุ่ มเพิ่มเวิร์กชี ต

1. แถบเครื่ องมือด่วน (Quick Access Toolba)r เป็ นแถบเครื่ องมือสำหรับเรี ยกใช้
งำนด่วนผูใ้ ช้สำมำรถเพิ่มปุ่ มคำสั่งที่ใช้งำนบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่ องมือนี้ได้
2. แถบชื่อไฟล์ (Title bar) แถบที่แสดงชื่อและประเภทของไฟล์ขอ้ มูลและชื่อ
โปรแกรม (Microsoft Excel) ที่เปิ ดใช้งำนขณะนั้น กรณี ที่เป็ นกำรเข้ำสู่ โปรแกรมครั้ง
แรก และยังไม่มีกำรเปิ ดไฟล์ขอ้ มูลใด ๆ จะแสดงชื่อไฟล์ขอ้ มูลให้โดยเริ่ มต้นจำก “สมุด
งำน 1" ซึ่งเป็ นไฟล์ประเภท Excel เป็ นต้น
3. ปุ่ มควบคุมหน้ำต่ำงโปรแกรม (Program Window Control) ปุ่ มจัดกำรหน้ำต่ำง
โปรแกรมใช้สำหรับย่อ ขยำย หรื อปิ ดหน้ำต่ำงโปรแกรม
4. แถบริ บบอน (Ribbon) เป็ นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่ำงๆ เป็ นหมวดหมู่ ของเมนู
หรื อทูลบำร์ เพื่อให้ผใู ้ ช้เลือกใช้งำนง่ำยขึ้น
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5. แถบสู ตร (Formula bar) แถบใช้ในกำรแสดงสู ตรคำนวณทำงคณิ ตศำสตร์หรื อ
สำหรับพิมพ์ขอ้ ควำมตัวเลข
6. หัวคอลัมน์/หัวแถว (Column/Row Header) ชื่อคอลัมน์และหมำยเลขแถวโดย
1 เวิร์กชีตจะมีท้ งั หมด 16,384 คอลัมน์ 1,048,576 แถว
7. แถบรำยชื่อเวิร์กชีต (Worksheet Tab) ป้ำยชื่อ (Sheet) เป็ นชื่อของแผ่นงำน
ที่เลือกใช้งำนอยูใ่ นขณะนั้น และแผ่นงำนอื่นๆ
8. ปุ่ มเพิ่มเวิร์กชีต (New Sheet) เพิ่มเวิร์กชีตใหม่ให้เวิร์กบุ๊กที่เปิ ดใช้งำนอยู่
9. แถบมุมมองเอกสำร (View Shortcuts) กำหนดมุมมองกำรแสดงผลของ
เอกสำร
10. แถบย่อ/ขยำยเอกสำร (Zoom Slider) ปรับกำรแสดงผลของเอกสำร
11. เซลล์ (Cell) เซลล์ หรื อช่องที่แถว และคอลัมน์ตดั กัน มีชื่อตำมชื่อคอลัมน์
และชื่อแถว เช่น A1 B2 C3 เป็ นต้น
 ชุดเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Excel 2016
ชุดเครื่ องมือของ Microsoft Excel ประกอบไปด้วยกลุ่มเครื่ องมือหรื อ
คำสั่งต่ำง ๆ ที่เรี ยกว่ำ “ริ บบอน” (Ribbon) ที่ได้จดั รวบรวมไว้เป็ นกลุ่มๆ ตำมประเภท
ของกำรใช้งำน โดยจะมีกำรแยกออกเป็ นแต่ละเมนูอีกที เพื่อให้สำมำรถค้นหำเครื่ องมือ
ได้สะดวกขึ้น ซึ่งแต่ละเมนูน้ นั ก็มีรำยละเอียดของเครื่ องมือต่ำง ๆ ดังนี้
1. ปุ่ มแท็บไฟล์ (Tab File)
➣ ปุ่ มแท็บไฟล์ (Tab File) จะบรรจุคำสั่งที่เรี ยกใช้งำน
บ่อยๆ เอำไว้ประกอบด้วยคำสัง่ ย่อย ดังนี้
➣ ข้อมูล (Info) แสดงรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์
ที่กำลังเปิ ดใช้งำนอยูข่ ณะนั้น
➣ ใหม่ (New) เป็ นเอกสำรใหม่
เปิ ด (Open) เป็ นเอกสำรเก่ำที่ได้จดั เก็บหรื อบันทึกไว้
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➣ บันทึก/Save จัดเก็บหรื อบันทึกเอกสำรไว้ในหน่วยควำมจำ
➣ บันทึก เป็ น(Save) จัดเก็บหรื อบันทึกเอกสำรที่บนั ทึกครั้งแรกหรื อ เปลี่ยนชื่อใหม่
➣ พิมพ์ (Print) สั่งพิมพ์เอกสำรออกทำงเครื่ องพิมพ์
➣ แชร์ (Send) บันทึกเอกสำรและส่ งเอกสำรไปยังอีเมล์หรื อผ่ำน เครื อข่ำย
➣ ส่ งออก (Export) สร้ำงเอกสำรแบบ PDF/XPS
➣ ปิ ด (Close) ปิ ดเอกสำรที่กำลังใช้อยู่
➣ บัญชีผใู ้ ช้ (Account) ลงชื่อเข้ำใช้ Office
➣ ตัวเลือก (Options) สำหรับปรับแต่งกำรทำงำนของ Excel
2. เมนูหน้ าแรก (Home) จะเป็ นที่รวบรวมชุดเครื่ องมือพื้นฐำนที่ผใู ้ ช้งำนส่ วนมำกต้อง
ใช้บ่อยๆ เช่ น กำรจัดกำรแบบตัวอักษร รู ปแบบตำรำงหรื อเซล เป็ นต้น โดยจะแสดงขึ้นมำ
เป็ นเมนูแรกเสมอ

☝

☝

☝

☝

☝

☝

☝

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

1. คลิปบอร์ด (Clipboard) ใช้สำหรับกำรตัด คัดลอก และวำงรู ปแบบ
2. ฟอนต์ (Font) ใช้สำหรับจัดรู ปแบบตัวอักษร เช่น รู ปแบบตัวอักษร ขนำด
ตัวหนำ บำง และกำรเปลี่ยนสี ตวั อักษรหรื อสี พ้นื หลังของเซลล์
3. กำรจัดแนว (Alignment) ใช้สำหรับจัดตำแหน่งชิดซ้ำย ชิดขวำ กึ่งกลำง และ
จัดระดับให้อยูช่ ิดด้ำนบน กึ่งกลำง ด้ำนล่ำง รวมถึงกำรจัดย่อหน้ำ
4. ตัวเลข (Number) ใช้สำหรับจัดรู ปแบบแสดงตัวเลขในเซลล์ เช่น แสดง
รู ปแบบของเวลำ วันที่ สกุลเงินหรื อแบบบัญชี รวมถึงกำรใส่ จุลภำคและจุดทศนิยม
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5. สไตล์ (Styles) ใช้สำหรับจัดรู ปแบบตำรำงแบบสำเร็ จรู ป เช่ น สี ของตำรำง
หรื อสี เซล และจัดรู ปแบบตำมเงื่อนไข เช่น ใส่ สัญลักษณ์ หรื อแถบสี แบบไล่ระดับ
6. เซล (Cells) ใช้สำหรับแทรกหรื อลบเซลล์ เปลี่ยนชื่อแผ่นงำน ซ่อนและล็อคแผ่นงำน
7. กำรแก้ไข (Editing) ใช้สำหรับหำผลรวม ล้ำงเซล เรี ยงลำดับ ค้นหำ และกำร
แทนที่คำศัพท์
3. เมนูแทรก (Insert) เป็ นเมนูที่ใช้สำหรับแทรกออบเจ็กต์หรื อองค์ประกอบ
ต่ำงๆ ลงไปบนแผ่นงำน เพื่อใช้อำ้ งอิงประกอบข้อมูลให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น รวมถึงกำรเพิ่ม
ควำมสวยงำม เช่น กรำฟ รู ปภำพ หรื อไดอะแกรม เป็ นต้น

☝ ☝ ☝

☝

☝

☝ ☝ ☝ ☝ ☝

❶

❹

❺

❻

❷

❸

❼

❽

❾

❿

1. ตำรำง (Tables) ใช้สำหรับสร้ำงเส้นขอบตำรำง กำรจัดกำรข้อมูลมำกๆ ด้วย
PivotTableและ PivotChart
2. ภำพประกอบ (Illustrations) ใช้สำหรับสร้ำงกำรสร้ำงผังงำน หรื อไดอะแกรม
3. แอพพลิเคชัน (Apps) ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันของไมโครซอฟท์
4. แผนภูมิ (Charts) ใช้สร้ำงแผนภูมิหรื อกรำฟแบบต่ำงๆ
5. รำยงำน (Reports) ใช้สำหรับสร้ำงรำยงำนต่ำง ๆ
6. เส้นแบบประกำยไฟ (Spark lines) ใช้สำหรับกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ในลักษณะแผนภูมิ
7. ตัวกรอง (Filters) ใช้สำหรับสร้ำงตัวกรองสำหรับกรองข้อมูล
8. กำรเชื่อมโยง (Link) ใช้สำหรับสร้ำงจุดเชื่อโยงไปยังเว็บไซต์ อีเมล์ หรื อ
โปรแกรมต่ำงๆ
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9. ข้อควำม (Text) ใช้สำหรับสร้ำงข้อควำมศิลป์ ใส่ หวั หรื อท้ำยกระดำษ ใส่
กล่องข้อควำม และวัตถุ
10. สัญลักษณ์ (Symbols) แทรกสมกำรทำงคณิ ตศำสตร์ เพิ่มสัญลักษณ์ที่มีอยูบ่ น
คียบ์ อร์ดรวมทั้งเลือกจำกต่ำงๆ สัญลักษณ์ทำงคณิ ตศำสตร์ สกุลเงิน และสัญลักษณ์ลิขสิ ทธิ์
4. เมนูเค้ าโครงหน้ ากระดาษ (Page Layout) เป็ นเมนูที่ใช้สำหรับปรับแต่ง
กำหนดขนำด หรื อมุมมองต่ำงๆ บนหน้ำแผ่นงำนให้เป็ นไปตำมควำมต้องกำร

☝

☝

☝

☝

☝

❶

❷

❸

❹

❺

1. ธีม (Themes) ชุดรู ปแบบ ใช้สำหรับออกแบบตำรำง ตัวอักษร และสี สันแบบ
สำเร็จรู ป
2. ตั้งค่ำหน้ำกระดำษ (Page Setup) ใช้สำหรับกำหนดระยะห่ำง ขนำดกระดำษ
รู ปแบบกำรวำงกระดำษและขอบกระดำษ
3. ปรับพอดี (Scale to Fit) ใช้สำหรับกำหนดควำมสู งหรื อกว้ำงให้พอดีกบั
หน้ำกระดำษ
4. ตัวเลือกของแผ่นงำน (Sheet Options) ใช้สำหรับกำหนดกำรแสดงมุมมอง
และรำยละเอียดของแผ่นงำน
5. จัดเรี ยง (Arrange) ใช้สำหรับจัดเรี ยงลำดับของวัตถุที่วำงซ้อนกันอยู่
5. เมนูสูตร (Formula) เป็ นเมนูที่ใช้สำหรับใส่ สูตรคำนวณและฟังก์ชนั สำเร็จรู ป
ต่ำงๆ ลงในเซลล์โดยแยกประเภทตำมกำรใช้งำน เช่นฟังก์ชนั กำรเงิน ฟังก์ชนั เกี่ยวกับ
ข้อควำม ฟังก์ชนั ทำงคณิตศำสตร์ เป็ นต้น
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☝

☝

☝

☝

❶

❷

❸

❹

1.ไลบรำรี ฟังก์ชนั (Function Library) ใช้สำหรับใส่ สูตรและฟังก์ชนั ด้ำนกำร
คำนวณต่ำงๆ
2. ชื่อที่กำหนด (Define Names) ใช้สำหรับกำหนดชื่อของกลุ่มเซลเพื่อใช้
อ้ำงอิงในสู ตร
3. ตรวจสอบสู ตร (Formula Auditing) ใช้สำหรับตรวจสอบควำมถูกต้อง
ผลกระทบและควำมผิดพลำดจำกกำรคำนวณ
4. กำรคำนวณ (Calculation) ใช้สำหรับกำหนดให้โปรแกรมมีกำรคำนวณแบบ
อัตโนมัติ
6. เมนูข้อมูล (Data) เป็ นเมนูที่ใช้สำหรับติดต่อข้อมูลกับภำยนอกโปรแกรม และทำงำน
กับข้อมูลที่มีจำนวนมำก เพื่อให้มีควำมคล่องตัวในกำรใช้งำนและมีประสิ ทธิภำพเพิ่มขึ้น

☝

☝

☝

☝

☝

☝

❶

❷

❸

❹

❺

❻

1. รับข้อมูลภำยนอก (Get External) เป็ นส่ วนรับข้อมูลจำกภำยนอกโปรแกรม
เช่น จำกฐำนข้อมูลโปรแกรม Access เว็บไซต์ หรื อแหล่งข้อมูลอื่นๆ
2. กำรเชื่อมต่อ (Connections) ใช้สำหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยูน่ อกสมุดงำน
แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เล่ม 1 หน้า

18

[พิมพ์ที่นี่]

1 พืน้ ฐานการใช้ Excel 2016

Microsoft
Excel 2016

3. เรี ยงลำดับและกรองข้อมูล (Sort & Filter) ใช้สำหรับเรี ยงลำดับตัวเลข/
ตัวอักษร และกรองข้อมูลเพื่อให้แสดงเฉพำะผลลัพธ์ที่ตอ้ งกำร
4. เครื่ องมือข้อมูล (Data Tools) ใช้สำหรับจัดกำรข้อมูล เช่น แบ่งข้อควำมเป็ น
คอลัมน์เลือกรำยกำรที่ซ้ ำกันออกไป และกำหนดกำรตรวจสอบกำรกรอกข้อมูลลงในเซลล์
5. กำรพยำกรณ์ (Analysis)สำหรับวิเครำะห์ขอ้ มูลหรื อหำค่ำทำงสถิติ
6. เค้ำร่ ำง (Outline) ใช้สำหรับจัดกลุ่มข้อมูลที่มีมำกๆ โดยสำมำรถยุบหรื อ
ขยำยกลุ่มเซลล์น้ นั
7. เมนูตรวจทาน (Review) เป็ นเมนูที่รวบรวมประโยชน์หลำยๆ อย่ำงเข้ำด้วยกัน
ซึ่งประกอบด้วยกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวสะกด กำรแทรกข้อคิดเห็น และกำร
ป้องกันควำมปลอดภัยของแผ่นงำน

☝

☝

☝

☝

☝

❶

❷

❸

❹

❺

1. กำรพิสูจน์อกั ษร (Proofing) ใช้ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวสะกด ค้นคว้ำ
อ้ำงอิงข้อมูล และกำรใช้พจนำนุกรมเพื่อแปลคำศัพท์
2. คือ ภำษำ (Language) ใช้สำหรับเปลี่ยนภำษำ
3. คือ ข้อคิดเห็น (Comments) ใช้สำหรับเพิ่มข้อคิดเห็นหรื อเสนอแนะลงในเซลล์
4. กำรป้องกัน (Changes) ใช้สำหรับล็อคแผ่นงำนหรื อสมุดงำนไม่ให้ผอู ้ ื่นใช้ร่วม
5. หมึก กำรวำดเส้นอิสระหรื อปำกกำเน้นข้อควำม
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8. เมนูมุมมอง (View) เป็ นเมนูที่ใช้ปรับเปลี่ยนมุมมองของแผ่นงำนแบบต่ำงๆ
ให้เหมำะสมกับลักษณะกำรทำงำนในขณะนั้น

☝

☝

☝

☝

☝

❶

❷

❸

❹

❺

1. มุมมองเวิร์กบุ๊ก (Workbook Views) ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนมุมมองของหน้ำ
แผ่นงำนให้เป็ นไปตำมลักษณะของกำรใช้งำน เช่น มุมมองแบบปกติหรื อมุมมองแบบ
เค้ำโครง
2. แสดง/ซ่อน (Show/Hide) ใช้สำหรับกำหนดให้แสดง/ซ่อนส่ วนต่ำง ๆ
ในแผ่นงำน เช่น เส้นตำรำง หัวเรื่ อง หรื อแถบสู ตร เป็ นต้น
3. ย่อ/ขยำย (Zoom) ใช้สำหรับสำหรับย่อหรื อขยำยหน้ำแผ่นงำนให้ใหญ่ข้ นึ
หรื อเล็กลง
4. หน้ำต่ำง (Windows) ใช้สำหรับจัดกำรแผ่นงำน เช่น ซ่อนแผ่นงำน ตรึ งแนว
แผ่นงำน เป็ นต้น
5. มำโคร (Macros) ใช้สำหรับสร้ำงมำโคร โดยกำรบันทึกขั้นตอนกำรทำงำน
ไว้ใช้งำนภำยหลัง
 การเพิม่ ปุ่ มเครื่องมือบน Quick Access Toolbar
ปุ่ มเครื่ องมือบนแถบเครื่ องมือ Quick Access หรื อ แถบเครื่ องมือด่วน เมื่อเปิ ด
หน้ำต่ำงโปแกรมเอ็กเซลขึ้นมำจะพบแถบเครื่ องมือด่วนที่ใช้งำนบ่อย ๆ คือ ปุ่ มสร้ำง
เอกสำรใหม่ ปุ่ มพิมพ์เอกสำร ปุ่ มบันทึก ฯลฯ เพื่อให้ใช้งำนได้รวดเร็ว หำกต้องกำรเพิม่
หรื อลดปุ่ มเครื่ องมือ ก็สำมำรถทำได้ ดังนี้
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1. คลิกที่ปุ่ม กำหนดแถบเครื่ องมือด่วนเอง หรื อ Customize
คลิกปุ่ ม Customize

☝

2.คลิกเลือกปุ่ มเครื่ องมือได้ตำมที่ตอ้ งกำร เช่น เปิ ด อีเมล์ พิมพ์ด่วน ฯ
แท็บไฟล์

คำสัง่ เพิ่มเติม

3. ถ้ำต้องกำรเลือกปุ่ มเครื่ องมือเพิ่มเติม คลิกคำสั่ง เพิ่มเติม
4. หรื อคลิกที่แท็บไฟล์ (Tab File)
5. เลือกคำสั่ง ตัวเลือก (Option)
แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เล่ม 1 หน้า
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คำสัง่ ตัวเลือก

6. จะได้หน้ำต่ำงตัวเลือก Excel คลิกเลือก แถบเครื่ องมือด่วนแล้วเลือกเครื่ องมือ
ที่ตอ้ งกำร เช่น กำหนดพื้นที่พิมพ์ แล้วคลิกปุ่ มเพิ่ม

แถบเครื่ องมือด่วน

คลิกปุ่ มเพิ่ม
ปุ่ มเอำออก

7. ปุ่ มเครื่ องมือจะปรำกฏที่ช่องขวำมือ
8. ถ้ำต้องกำรยกเลิกปุ่ มคำสั่งออกจำกแถบเครื่ องมือด่วนให้เลือกปุ่ มคำสั่งที่
ต้องกำรแล้วคลิกคำสั่งเอำออก
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9. ปุ่ มเริ่ มต้นใหม่สำหรับเริ่ มต้นใหม่ท้ งั หมด ลบกำรกำหนดเองทั้งหมดและ
เริ่ มต้นกำรตั้งค่ำใหม่สำหรับโปรแกรมนี้ท้ งั หมด
10. แล้วคลิกปุ่ มตกลง
5.พืน้ ทีก่ ารทางานและสมุดงาน (Workbook)
พื้นที่ทำงำนของ Excel ได้แก่ ช่องตำรำงจำนวนมำกซึ่งเรี ยงต่อกันเป็ นแถวทั้ง
แนวนอนและแนวตั้งมีลกั ษณะเป็ นตำรำงผืนใหญ่ เรี ยกว่ำ Worksheet (แผ่นงำน)
เริ่ มแรกมีเพียงแผ่นงำนเดียว (Single Sheet) และสำมำรถเพิ่มเป็ นหลำยแผ่นงำนได้
(Multi Sheet) จึงเรี ยกว่ำ สมุดงำน (Workbook) ทั้งนี้ผใู ้ ช้สำมำรถลดหรื อเพิ่มจำนวนแผ่น
งำนได้ตำมควำมต้องกำร โดยปกติเมื่อเรี ยกใช้โปรแกรม Excel ในตอนแรกแผ่นงำนที่
กำลังใช้งำนและแสดงข้อมูลเป็ นแผ่นงำนที่ 1 (Sheet ) เสมอ ดังรู ป

หน่วยย่อยของแผ่นงำนเรี ยกว่ำ ช่องตำรำง หรื อเซลล์ (Cell) เมื่อใช้เมำส์คลิกที่
เซลล์ใดเซลล์หนึ่งขอบของเซลล์ที่ถูกเลือกจะมีควำมหนำกว่ำเซลล์อื่นๆ และรี ยกเซลล์ที่
ถูกเลือกว่ำ Active Cell ตำแหน่งของ Active Cell จะปรำกฏที่ Name Box (กล่องชื่อ) ไป
พร้อมๆ กันด้วย โดยจะแสดงตำแหน่งเซลล์เป็ นตัวอักษรและตำมด้วยตัวเลขแบบระบบ
พิกดั คู่ (Co-Ordinate) ทั้งในแนวตั้ง (Column) และแนวนอน (Row) โดยในแนวตั้งใช้
ตัวอักษรภำษำอังกฤษเป็ นตัวบอกตำแหน่งเรี ยงลำดับต่อเนื่องกันจำกซ้ำยไปขวำตั้งแต่
แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เล่ม 1 หน้า
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คอลัมน์ที่ A-Z, AA-AZ,BA-BZ…(702 คอลัมน์) และ AAA AAB-XFD (16,384
คอลัมน์) ดังรู ป

จำกรู ปข้ำงบน Active Cell อยูใ่ นตำแหน่งคอลัมน์ที่ XFD และแถวที่ 1,048,576
กล่องชื่อแสดงตำแหน่ง Active Cell ในขณะนั้น คือ XFD1048576 ซึ่งเป็ นเซลล์สุดท้ำย
ของแผ่นงำน
 การสร้ างสมุดงานใหม่ (Workbook)
กำรสร้ำงสมุดงำนใหม่ คือ สร้ำงแฟ้มข้อมูลหรื อไฟล์ใหม่ มีวธิ ีกำร ดังนี้
1.กำรใช้ปุ่ม Tab File ให้คลิกปุ่ ม Tab File แล้วเลือกคำสั่ง New แล้วเลือก
เอกสำร Blank Workbook

❶ คลิกแท็บไฟล์(File)
และเลือก ใหม่(New)

❷ คลิกเลือกเวิร์กบุก๊ เปล่ำ

แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เล่ม 1 หน้า
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❸ แสดงเวิร์กบุก๊ เปล่ำที่สร้ำงขึ้นมำ

2.กำรสร้ำงจำกแม่แบบ นอกจำกสร้ำงเวิร์กบุ๊กเปล่ำแล้ว เรำสำมำรถสร้ำงสร้ำง
เวิร์กบุ๊กจำกแม่แบบตำรำงงำน หรื อ เทมเพลต ที่มีกำรจัดวำงรู ปแบบในเบื้องต้นไว้ให้
แล้ว เช่น ตำรำงกำรทำงำนรำยวัน บัญชีแยกประเภท งบกำไรขำดทุน เป็ นต้น(โดยต้องมี
กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อดำวน์โหลด) ดังรู ป
❶ คลิกแท็บไฟล์
แล้วเลือกคำสัง่ ใหม่
❷ เลือกหมวดหมู่แม่แบบ
/ หรื อค้นหำเทมเพลตออนไลน์

❸ เลือกเทมเพลตที่ตอ้ งกำร
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❹ คลิกปุ่ มสร้ำง

❺ เทมเพลตจะถูกดำวน์โหลดและพร้อมใช้

งำน
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การเปิ ดสมุดงานเดิม
กำรใช้ปุ่ม Tab File ให้คลิกปุ่ ม Tab File แล้วเลือกคำสัง่ New แล้วเลือก
เอกสำร Blank Workbook
1.กำรใช้ปุ่ม Tab File ให้คลิกปุ่ ม Tab File แล้วเลือกคำสั่งเปิ ด





2.หรื อใช้แป้นคียบ์ อร์ด โดยกดปุ่ ม Ctrl+O
3. เลือกโฟลเดอร์ และไดร์ฟที่เก็บไฟล์ แล้วคลิกเลือกไฟล์ที่ตอ้ งกำร
การบันทึกสมุดงาน
กำรบันทึกสมุดงำนไว้ในหน่วยควำมจำทั้งฮำร์ดดิสก์ หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ดังนี้
1.กำรใช้ Tab File ให้คลิกปุ่ ม Tab File แล้วเลือกคำสั่ง Save
2.กำรใช้ ปุ่ มเครื่ องมือด่วน คลิกที่ไอคอนบันทึก
3. ใช้แป้นพิมพ์โดยกดปุ่ ม Ctrl+S
4. จะได้ไดอะล็อกซ์บอ็ กซ์ บันทึกเป็ น
5. เลือกไดร์ฟ ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง ชื่อไฟล์ แล้วคลิกบันทึก

แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เล่ม 1 หน้า
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❶ เลือกไดร์ฟ

และโฟลเดอร์

❷ ตั้งชื่อไฟล์
❸ บันทึก

6. กำรบันทึกแบบมีเงื่อนไข หรื อเปลี่ยนชื่อใหม่ ให้คลิกบันทึกเป็ น แล้วเลือก
คำสั่งย่อย เช่น Excel97-2003 Document หมำยถึงบันทึกไฟล์ที่สำมำรถเปิ ดใช้กบั Excel
รุ่ น 97-2003 หรื อไฟล์นำมสกุล .xls
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6. การปิ ดแผ่ นงานและออกจากโปรแกรม
กำรปิ ดแผ่นงำนและออกจำกโปรแกรมสำมำรถทำได้หลำยวิธี ดังนี้
1. กำรปิ ดแผ่นงำนโดยใช้ปุ่ม Tab File แล้วเลือกคำสั่ง ปิ ด

ปุ่ มปิ ด

2.คลิกปุ่ ม Close Windows ใน Control Box ด้ำนบน
ปุ่ ม Close

3. กดปุ่ ม Ctrl+F4
กรณี ที่ยงั ไม่บนั ทึกเอกสำร Excel จะเตือนให้บนั ทึก สำมำรถบันทึก ยกเลิก
หรื อไม่บนั ทึกทำตำมลำดับขั้นตอนกำรบันทึกสมุดงำนที่กล่ำวมำแล้ว
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กรอบกจกรรม

แบบฝึ กทักษะที่ 1
พืน้ ฐานการใช้ งาน Excel 2013
คำชี้แจง ให้ นักเรี ยนฝึ กเปิ ด/ปิ ด โปรแกรม Excel แล้ วสรุ ปวิธีที่ตนเองชอบหรื อใช้ งาน
ง่ ายที่สุด (5 คะแนน)
สรุปผลการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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แบบฝึ กทักษะที่ 2
พืน้ ฐานการใช้ งาน Excel 2013
คำชี้แจง ให้ นักเรี ยนฝึ กพิมพ์ ดีดภาษาอังกฤษแป้นเหย้ า (5 คะแนน)
แป้นเหย้ าภาษาอังกฤษจะตรงกับแป้นเหย้ าภาษาไทย ดังนี ้
ภาษาอังกฤษ A

S

D

F

J

K

L

;

ภาษาไทย

ห

ก

ด

'

า

ส

ว

กำรวำงนิ้ว

ฟ

A = นิ้วก้อยซ้ำย
D = นิ้วกลำงซ้ำย
J = นิ้วชี้ขวำ
L = นิ้วนำงขวำ

S = นิ้วนำงซ้ำย
F = นิ้วชี้ซำ้ ย
K = นิ้วกลำงขวำ
; = นิ้วก้อยขวำ

ฝึ กพิมพ์ ตัวละ 3 บรรทัด
aaa aaa sss sss ddd ddd fff fff jjj jjj kkk kkk lll lll ;;; ;;;
aaa aaa sss sss ddd ddd fff fff jjj jjj kkk kkk lll lll ;;; ;;;
aaa aaa sss sss ddd ddd fff fff jjj jjj kkk kkk lll lll ;;; ;;;
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แบบฝึ กทักษะที่ 3
ส่ วนประกอบหน้ าต่ างโปรแกรม Microsoft Excel 2013
คำชี้แจง ให้ นักเรี ยนบอกชื่ อและหน้ าที่ของส่ วนประกอบ Excel (10 คะแนน)
❷

❶

❸

ด่

❹
❺

ด่ว

❻

ด่ว

❶❶
❿

❼

❾

❽

1………………………………………………………………………………………...
2.………………………………………………………………………………………..
3.………………………………………………………………………………………..
4.………………………………………………………………………………………..
5.………………………………………………………………………………………..
6.……………………………………………….………………………………………..
7…………………………………………………………………………………………
8.……………………………………………… ………………………………………..
9.……………………………………………….………………………………………..
10.……………………………………………………………………………………….
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แบบฝึ กทักษะที่ 4
พืน้ ที่การทางานและสมุดงาน (Workbook)
คำชี้แจง ให้ นักเรี ยนทาเครื่ องหมาย ( ✓) หน้ าข้ อที่ถกู และ
ทาเครื่ องหมายผิด ( × ) (10 คะแนน)
1.โปรแกรมกระดำษทำกำรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โลตัส 1-2-3
(Lotus 1-2-3) ควอทโตร (Quattro)
2. Worksheet เป็ นส่ วนหนึ่งของ Workbook
3. กำรเปิ ดเอกสำรใหม่ใช้แป้นพิมพ์ < Ctrl> + <O>
4. Active Cell หมำยถึง เซลล์ที่กำลังใช้งำนอยู่
5. จุดที่แถวและคอลัมน์ตดั กันเรี ยกว่ำ Cell
6. จำนวนคอลัมน์เริ่ มจำก A-XFD
7. แป้น <Ctrl> + <S> หมำยถึงกำรบันทึกแฟ้มข้อมูล
8.
ใช้สำหรับเพิ่ม Sheet ใหม่
9. Scroll Bar เป็ นแถบเลื่อนสำหรับดูส่วนอื่น ๆของเซลล์ในแผ่นงำน
10.
แสดงตำแหน่งของ Active Cell
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่ อง พืน้ ฐานการใช้ งาน Excel 2013
คาชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลำในกำร
ทำแบบทดสอบ 10 นำที
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวโดยทำเครื่ องหมำย
กำกบำท × ลงในกระดาษคาตอบ
1.โปรแกรมกระดาษทาการอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมแรกทีใ่ ช้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคลคือโปรแกรมใด
ก.โปรแกรมวิสิแคลค์
ข.โปรแกรมวิชวลเบสิ ค
ข.โปรแกรมภำษำซี
ง. โปรแกรมปำลคำล
2.โปรแกรม Excel เกิดขึน้ ครั้งแรกเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2525
ข. พ.ศ. 2526
ค. พ.ศ. 2527
ง. พ.ศ. 2528
3. การสนับสนุนแท็บเบล็ทพีซีหมายถึงข้ อใด
ก. กำรพัฒนำพื้นที่ทำงำนของเอกสำร
ข. กำรป้อนข้อมูลด้วยลำยมือตนเอง
ค. กำรป้อนข้อมูลที่อำ้ งอิงหลำยเชลล์
ง. กำรเข้ำถึงและรับข้อมูลได้เต็มที่
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ใช้ รูปต่ อไปนี้ตอบคำถำมข้ อ 4-5

❷

❶

4.หมายเลข 1 หมายถึงข้ อใด
ก. Title bar
ข. Ribbon
ค. Fomula bar
ง. Status bar
5.หมายเลข 2 หมายถึง ข้อใด
ก. สำหรับพิมพ์ขอ้ มูล
ข. แสดงตำแหน่งหรื อชื่อกลุ่มเซลล์
ค. แสดงสถำนกำรณ์ทำงำนปั จจุบนั
ง. พิมพ์สูตรหรื อพิมพ์ตวั หนังสื อ
6.ข้ อใดไม่ ค่อยปรากฏอยู่ใน Quick Access Toolbar
ก.
ข.
ค.
ง.
7. ปุ่ มคาสั่ ง
หมายถึงข้ อใด
ก. กำรเปิ ดแฟ้มข้อมูล
ข. กำรออกจำกโปรแกรม
ค. กำรบันทึกเอกสำร
ง. กำรเปิ ดเอกสำรใหม่
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8. แป้ นพิมพ์ใดใช้ แทนคาสั่ ง Close
ก. <Ctrl> + <F5>
ข. <Ctrl> + <F4>
ค. <Ctrl> + <F6>
ง. <Ctrl> + <F7>
9. แผ่ นงาน (Worksheet) มาตรฐานเมื่อเรียกใช้ งานโปรแกรมจะแสดงผลตามข้ อใด
ก. sheet 1 เสมอ
ข. sheet 1 และ 2 เสมอ
ค. sheet 2 และ 3 เสมอ
ง. sheet 1 และ 3 เสมอ
10.
หมายถึง ข้ อใด
ก.ใช้กำรแทรกรู ปภำพ
ข.ใช้สูตรคำนวณ
ค. ใช้แทรกแผ่นงำน
ง. ใช้จดั เรี ยงข้อมูล
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชื่ อ – นำมสกุล ...........................................................ชั้น.......เลขที่.......
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวโดยทำเครื่ องหมำย
กำกบำท × ลงในกระดำษคำตอบ
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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ภาคผนวก
 เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
 เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 1
 เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 2
 เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 3
 เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 4
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน

ข้ อ
1

ก

ข

ค

×

2

×

3

×

4

×

5
6
7

×
×
×

8
9
10

ง

×
×
×
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 1
พืน้ ฐานการใช้ งาน Excel 2013
คำชี้แจง ให้ นักเรี ยนฝึ กเปิ ด/ปิ ด โปรแกรม Excel แล้ วสรุ ปวิธีที่ตนเองชอบหรื อใช่ งาน
ง่ ายที่สุด (5 คะแนน)
สรุปผลการปฏิบัติงาน
วิธีกำรเปิ ดโปรแกรม มี 2 วิธี ได้แก่
…………………………………………………………………………………………..
วิธีที่ 1 กำรใช้ปุ่ม Start ที่ทำสก์บำร์ คือ
…………………………………………………………………………………………..
1. คลิกปุ่ ม Start ที่ทำสก์บำร์
…………………………………………………………………………………………..
2. เลื่อนเมำส์ไปที่ Microsoft office
…………………………………………………………………………………………..
3. แล้วคลิกเมำส์ที่ Microsoft Excel 2013
…………………………………………………………………………………………..
วิธีที่ 2 กำรใช้ไอคอน Short Cut บนเดสก์ทอปที่หน้ำจอ โดยดับเบิลคลิกที่รูป
…………………………………………………………………………………………..
ไอคอน Short Cut โปรแกรม Microsoft Excel 2013
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 2
พืน้ ฐานการใช้ งาน Excel 2013
คำชี้แจง ให้ นักเรี ยนฝึ กพิมพ์ ดีดภาษาอังกฤษแป้นเหย้ า (5 คะแนน)
แป้นเหย้ าภาษาอังกฤษจะตรงกับแป้นเหย้ าภาษาไทย ดังนี ้
ภาษาอังกฤษ A

S

D

F

J

K

L

;

ภาษาไทย

ห

ก

ด

'

า

ส

ว

ฟ

ฝึ กพิมพ์ ตัวละ 3 บรรทัด
aaa aaa sss sss ddd ddd fff
aaa aaa sss sss ddd ddd fff
aaa aaa sss sss ddd ddd fff
aaa aaa sss sss ddd ddd fff
aaa aaa sss sss ddd ddd fff
aaa aaa sss sss ddd ddd fff
aaa aaa sss sss ddd ddd fff
aaa aaa sss sss ddd ddd fff

fff
fff
fff
fff
fff
fff
fff
fff

jjj
jjj
jjj
jjj
jjj
jjj
jjj
jjj

jjj
jjj
jjj
jjj
jjj
jjj
jjj
jjj

kkk
kkk
kkk
kkk
kkk
kkk
kkk
kkk

kkk
kkk
kkk
kkk
kkk
kkk
kkk
kkk

lll
lll
lll
lll
lll
lll
lll
lll

lll
lll
lll
lll
lll
lll
lll
lll

;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;

;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
;;;
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 3
ส่ วนประกอบหน้ าต่ างโปรแกรม Microsoft Excel 2013
คำชี้แจง ให้ นักเรี ยนบอกชื่ อและหน้ าที่ของส่ วนประกอบ Excel (10 คะแนน)
❶

❷

❸

ด่
ว
น

ด่
ว
น

ด่
ว
น

❹
❺
❻

ด่ว
❼
น
ด่ว
น

ด่ว
น

ด่ว
น
❾

❿

❽

ว
Quick Access Toolbars ด่แถบเครื
่ องมือด่วนที่จำเป็ นหรื อใช้งำนบ่อย
1………………………………………………………………………………………...
น
Title Bar แถบชื่อเรื่ อง ชื่อโปรแกรมและเอกสำรที่เปิ ดใช้งำนอยู่
2.………………………………………………………………………………………..
Control Box ปุ่ มควบคุมหน้ำต่ำงโปรแกรม ย่อ ขยำย ปิ ด และแสดงตัวเลือก Ribbon
3.………………………………………………………………………………………..
Ribbon แถบบรรจุเครื่ องมือและคำสั่งใช้งำนทั้งหมด
4.………………………………………………………………………………………..
Fomula bar แถบสำหรับพิมพ์ แก้ไขข้อมูล และใส่ สูตร หรื อฟังก์ชนั
5.………………………………………………………………………………………..
Row/Colum แถว (Row) คือช่องตำรำงแนวนอน Colum คือช่องตำรำงแนวตั้ง
6.……………………………………………….………………………………………..

แผ่นงำน (Sheet)
7…………………………………………………………………………………………
เพิ่มแผ่นงำน (Sheet) ใหม่
8.………………………………………………
………………………………………..
View แถบแสดงมุมมองแผ่นงำน
9.……………………………………………….………………………………………..
Zoom ย่อ ขยำยแผ่นงำน
10.……………………………………………………………………………………….
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 4
พืน้ ที่การทางานและสมุดงาน (Workbook)
คำชี้แจง ให้ นักเรี ยนทาเครื่ องหมาย ( ✓) หน้ าข้ อที่ถกู และ
ทาเครื่ องหมายผิด ( × ) (10 คะแนน)

✓ 1. Excel 2016, Lotus 1-2-3 และควอทโตร (Quattro) เป็ นโปรแกรม
กระดำษทำกำรอิเล็กทรอนิกส์
✓ 2. Workbook ประกอบด้วย Worksheet อำจมำกกว่ำ 1 Worksheet
✓ 3. กำรเปิ ดเอกสำรใหม่ใช้แป้นพิมพ์ < Ctrl> + <O>
✓ 4. เซลล์ที่กำลังใช้งำนอยู่ หมำยถึง Active Cell
✓ 5. Cell คือ จุดที่แถวและคอลัมน์ตดั กัน
✓ 6. จำนวนคอลัมน์เริ่ มจำก A-XFD
✓ 7. แป้น <Ctrl> + <S> หมำยถึงกำรบันทึกแฟ้มข้อมูล
✓ 8.
ใช้สำหรับเพิ่ม Sheet ใหม่
✓ 9. Scroll Bar เป็ นแถบเลื่อนสำหรับดูส่วนอื่น ๆของเซลล์ในแผ่นงำน
แสดงตำแหน่งของ Active Cell
✓ 10.
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้ อ
1

ก

ข

ค

×

2
3

×
×

4

×
×

5
6

×

7

×

8
9
10

ง

×
×
×
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