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คำ�นำ�
	 เอกสารประกอบการสอน	 วิชา	 ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ง20216	 เรื่อง	 ไมโครซอฟต์								
เอกเซล	 (Microsoft	 Excel	 2016)	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ชุดน้ี	 มีจำานวนทั้งหมด	 8	 เล่ม										
เล่มท่ี 1 เร่ือง คว�มรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2016	เล่มน้ีซ่ึงได้จัดทำาข้ึน	
โดยยึดตามกรอบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้	 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	เพื่อนำามาใช้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551		
	 เอกสารประกอบการสอน	 ชุดนี้	 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โปรแกรม	Microsoft	 Excel	 2016	 การทำางานกับแผ่นงาน	 การป้อนข้อมูล	 การจัดรูปแบบ
ขอ้มลูและตกแตง่ตาราง	การสรา้งและการใช้งานแผนภมู	ิการคำานวณและฟงักชั์น	การทำางาน
กับฐานข้อมูลและการสรุปผลรวม	และการตั้งค่าและพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
	 ประโยชน์ของ	 เอกสารประกอบการสอน	 วิชา	 ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ง20216	 เรื่อง	
ไมโครซอฟต์	เอกเซล	(Microsoft	Excel	2016)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เล่มนี้	จะเป็นประโยชน์
แก่	นักเรียน	ครู	และผู้ที่สนใจ	เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตาราง
คำานวณ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเองต่อไป

	 	 	 	 	 	 นายอนุกูล		ปิโย
	 	 	 	 	 	 ครู	ชำานาญการ
	 	 	 	 	 	 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา	1	
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	 เอกสารประกอบการสอน	 วิชา	 ซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ง20216	 เรื่อง	 ไมโครซอฟต์								
เอกเซล	(Microsoft	Excel	2016)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ประกอบด้วยเอกสารจำานวน	8	เล่ม	
ดังนี้
	 เล่มที่	1	เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016
	 เล่มที่	2	เรื่อง	การทำางานกับแผ่นงานใน	Microsoft	Excel	2016
	 เล่มที่	3	เรื่อง	การป้อนข้อมูลใน	Microsoft	Excel	2016
	 เล่มที่	4	เรื่อง	การจัดรูปแบบข้อมูล	และตกแต่งตาราง
	 เล่มที่	5	เรื่อง	การสร้างและการใช้งานแผนภูมิใน	Microsoft	Excel	2016
	 เล่มที่	6	เรื่อง	การคำานวณ	และฟังก์ชันใน	Microsoft	Excel	2016
	 เล่มที่	7	เรื่อง	การทำางานกับฐานข้อมูล	และการสรุปผลรวม
	 เล่มที่	8	เรื่อง	การตั้งค่าและพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่นักเรียนต้องปฏิบัติในก�รศึกษ�เอกส�รประกอบก�รสอน

 นักเรียนต้องทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน	จำานวน	40	ข้อ	เม่ือทำา

เสร็จแล้วบันทึกผลคะแนน	ก่อนท่ีจะเร่ิมศึกษาเอกสารประกอบการสอน	แต่ละเล่ม
 ข้อควรปฎิบัติเอกส�รประกอบก�รสอน แต่ละเล่ม
	 1.	นักเรียนอ่านและทำาความเข้าใจ	จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง
	 2.	ทำาแบบทดสอบก่อนเรียน
	 3.	ศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดและรอบคอบ
	 4.	ทำากิจกรรมที่กำาหนดในใบกิจกรรม
	 5.	ตอบคำาถามในใบกิจกรรม
	 6.	 ร่วมอภิปรายกับเพื่อนๆ	 เพื่อสรุปมโนทัศน์ของบทเรียนและบันทึกลงในสมุดของ
นักเรียน
	 7.	ทำาแบบทดสอบหลังเรียน
	 เมื่อนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนครบทั้ง	8	เล่มแล้ว	ทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเสร็จแล้วบันทึกคะแนน	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

คำ�แนะนำ�ก�รใช้เอกส�รประกอบก�รสอน

ง
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	 Microsoft	 Excel	 เป็นโปรแกรมสำาเร็จรูปท่ีมีความสามารถในการคำานวณตัวเลข	 โดยให้
ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และแม่นยำา	 สำาหรับการใช้งานน้ันต้องสร้างตารางและกำาหนดสูตร
คำานวณไว้ก่อน	จากน้ันจึงป้อนข้อมูลลงไป	โดยสามารถกำาหนดผลลัพธ์ได้หลายแบบ	เช่น	กำาหนด
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทางบัญชี	-	การเงิน	หรือสรุปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของแผนภูมิ	เป็นต้น

จ

ส�ระสำ�คัญ

	 1.	รู้ความหมายและความสำาคัญของโปรแกรมตารางงาน
	 2.	มีทักษะในการป้อนข้อมูล	จัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูล	และจัดเก็บข้อมูล
	 3.	นำาข้อมูลมาทำาการแก้ไข	ปรับปรุงได้
	 4.	สร้างสูตรและฟังก์ชันในการคำานวณได้
	 5.	เข้าใจกระบวนการนำาข้อมูลมาทำาการคำานวณตลอดจนทำารายงานในรูปของแผนภูมิ
	 		ชนิดต่าง	ๆ	ได้
	 6.	นำาข้อมูลในแฟ้มข้อมูลออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้

ผลก�รเรียนรู้

 1.	นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016	ได้
	 2.	นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรม	Microsoft	Excel	2016	ได้
	 3.	นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของหน้าต่าง	Microsoft	Excel	2016	ได้
	 4.	นักเรียนปฏิบัติการเปิดปิดโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016	ได้
	 5.	นักเรียนเป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและปรับปรุงงานอยู่เสมอ	และมีนิสัย
								รักการทำางาน	

จุดประสงค์
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เล่มที่ 1 เรื่อง คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2016

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำ�ช้ีแจง :	ข้อสอบฉบับน้ีเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	10	ข้อ
คำ�สั่ง :	ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย	X	ทับข้อ	ก.	ข.	ค.	หรือ	ง.	หน้าคำาตอบ
ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว	

1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภทใด 
 ก. โปรแกรมกราฟฟิกส์                                           
 ข. โปรแกรมนำาเสนอข้อมูล
     ค. โปรแกรมการประมวลคำา                                    
 ง. โปรแกรมตารางคำานวณอิเล็กทรอนิกส์
2. นามสกุลของไฟล์ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 คือข้อใด
 ก. XLSX
 ข. XOCX
 ค. XSLX
 ง. XSXX
3. ข้อใดคือคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft Excel 2016
 ก. สามารถจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงานของเราได้อย่างรวดเร็ว
 ข. ใช้มุมมองของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
 ค. แถบบอกตำาแหน่งแบบพิเศษ
 ง. สนับสนุนสีถึง 8 ล้านสี
4. ในการจัดเก็บข้อมูลของ Excel ไฟล์ที่เก็บข้อมูลเรียกว่าอะไร 
 ก.  Workbook
 ข.  Worksheet
 ค.  Work Excel
 ง.  Work Page 
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5. การแบ่งตารางทำาการเป็นส่วนย่อย ๆ แนวนอนเรียกว่า 
 ก. แถวและคอมลัมน์
 ข. แถว
 ค. คอลัมน์
 ง. เซลล์ 
6. การออกจากโปรแกรม Microsoft Excel ต้องทำาอย่างไร 
 ก. เลือกคำาสั่ง File>Exit
 ข. เลือกคำาสั่ง File>Close
 ค. เลือกคำาสั่ง Edit>Exit
 ง. เลือกคำาสั่ง Edit>Exit
7. ข้อใดคือส่วนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft Excel มีแต่ Microsoft word 
ไม่มี 
 ก. Formular Bar
 ข. Title Bar
 ค. Menu Bar
 ง. Tool Bar  
8. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Excel 2016
 ก. ใช้ในการคำานวณ 
 ข. ใช้ในการสร้างแผนภูมิ
 ค. ใช้สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษรและตัวเลข
 ง. ใช้ในการตัดต่อรูปภาพ
9. การเรียกใช้แม่แบบใหม่ควรไปที่เมนูในข้อใด
 ก. Start --> สร้างเอกสาร Microsoft Office
 ข. Start --> Microsoft Excel 2016 --> เปิดเอกสารใหม่
 ค. Start --> Microsoft Excel 2016 --> สร้างเอกสารแม่แบบ
 ง. Start --> Microsoft Office --> Microsoft Excel 2016 --> แม่แบบ
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10. Ribbon คือแถบเครื่องมือในข้อใด
 ก. แถบเครื่องมือการสร้างแฟ้ม
 ข. แถบเครื่องมือชุดคำาสั่ง
 ค. แถบเครื่องมือสถานะ
 ง. แถบเครื่องมือแทรกแผ่นงาน
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กระด�ษคำ�ตอบ
เล่มที่ 1 เรื่อง คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2016

ชื่อ...........................................................................	เลขที่...............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

แบบทดสอบก่อนเรียน
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คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โปรแกรม 

Microsoft Excel 2016

วิช� ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ง20216
เรื่อง ไมโครซอฟต์ เอกเซล (Microsoft Excel 2016)
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 รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Excel 2016
	 โปรแกรม	Microsoft	Excel	2016	เปน็ส่วนหน่ึงของโปรแกรมในชุด	Microsoft	
Office	2016	ทีใ่ชส้ำาหรบัจัดเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบตาราง	มคีวามสามารถในการจัดเรยีง	
และคัดกรองข้อมูลจำานวนมากได้อย่างรวดเร็ว	นอกจากนี้	Microsoft	Excel	ยังเป็น
โปรแกรมที่มีความสามารถในการคำานวณตัวเลขได้อย่างแม่นยำา	 และสามารถนำา
ผลลัพธ์ที่ได้มาสรุปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบต่าง	ๆ 	ที่หลากหลาย	เช่น	การสร้างแผนภูมิ	
เพื่อสร้างข้อมูลในเชิงรูปภาพ	เป็นต้น	
	 ความสามารถทีโ่ดดเดน่ดงักล่าวทำาใหโ้ปรแกรม	Microsoft	Excel	เป็นโปรแกรม
ที่เหมาะสำาหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำานวณเป็นอย่างยิ่ง	 และสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ในการทำางานได้อย่างกว้างขวาง	 ทั้งในภาครัฐและเอกชน	 เช่น	 งาน
วิเคราะห์ทางการเงิน	การวิจัยตลาด	การคำานวณค่าทางสถิติ	การจัดทำาบัญชีและงบ
การเงิน	เป็นต้น

รูปภ�พที่ 1	หน้าจอโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016

คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2016
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ก�รเข้�สู่โปรแกรม Microsoft Excel 2016
	 การเข้าสู่โปรแกรม	Microsoft	Excel	2016	น้ันมวิีธเีหมอืนกบัการเขา้สู่โปรแกรม
อื่น	ๆ	ในชุด	Microsoft	Office	โดยมีวิธีการดังนี้

	 1.	คลิกปุ่ม							-->	เลือก	Excel	2016

รูปภ�พที่ 2	หน้าจอการเข้าโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016

ส่วนประกอบของหน้�ต่�ง Microsoft Excel 2016
	 หลังจากเปิดโปรแกรม	Microsoft	Excel	ขึ้นมาแล้ว	จะมีหน้าต่างเอกสารใหม่
ทีช่ือ่ว่า	เวริก์บุก๊ 1	ปรากฎขึน้มาดงัรปู	โดยส่วนประกอบหลักของหน้าตา่ง	Microsoft	
Excel	2016	มีดังนี้
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รูปภ�พที่ 3	หน้าจอส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016
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หม�ยเลข ชื่อส่วนประกอบ หน้�ที่

1 แท็บแฟ้ม	(File)
ศูนย์รวมคำาส่ังจัดการไฟล์ทั่วไป	 เช่น	 บันทึก	
(Save)	,	เปิด	(Open)	,	สร้างไฟล์ใหม่	(New)

2
แถบเครื่องมือด่วน
(Quick	Access	Toolbar)

แถบเก็บปุ่มคำาส่ังที่ใช้บ่อย	 โดยโปรแกรมจะ
กำาหนดค่าเริ่มต้นให้	3	ปุ่ม	คือ	Save	,	Undo	
และ	Redo

3 แถบชื่อเรื่อง	(Title	Bar)
แถบแสดงชือ่	และประเภทของไฟล์ทีเ่ปิดใช้งาน
อยู่	เช่น	ในภาพตัวอย่างเปิดไฟล์ชื่อ	สมุดงาน1	
ซึ่งเป็นไฟล์ประเภท	Microsoft	Excel	เป็นต้น

4 แถบริบบอน	(Ribbon)
แถบกลุ่มคำาส่ัง	ซ่ึงประกอบดว้ยแทบ็ตา่ง	ๆ 	โดย
แต่ละแท็บจะรวบรวมคำาส่ังเป็นหมวดหมู่	 เพื่อ
ให้ง่ายต่อการใช้งาน

5 แถบสถานะ	(Status	Bar)
เป็นแถบแสดงรายละเอียด	และสถานะของแผ่น
งาน	(Worksheet)	ที่ใช้งานอยู่

6	
ปุ่มควบคุมวินโดวส์
(Program	Window	Controls)

ปุม่จัดการหน้าตา่งโปรแกรม	ใชส้ำาหรบัยอ่	ขยาย
หรือปิดหน้าต่างโปรแกรม

7 แถบสูตร	(Formula	Bar) แถบสำาหรับป้อนหรือแสดงสูตรคำานวณ

8 พื้นที่การทำางาน	(Work	Area)

ส่วนที่ใช้แสดงหรือป้อนข้อมูล	 ซ่ึงพื้นที่การ
ทำางานจะแบ่งเป็นช่อง	ๆ	ตามแนวแถว	(Row)	
และแนวคอลัมน์	(Column)	โดยแตล่ะชอ่งเรยีก
กว่าเซลล์	(Cell)

9 หัวแถว	(Row	Header)
หมายเลขแถว	 โดย	 1	 แผ่นงานมีทั้งหมด	
1,048,579	แถว

10 หัวคอลัมน์	(Column	Header)
ชื่อคอลัมน์	 โดย	1	แผ่นงานมีทั้งหมด	16,384	
คอลัมน์

11
แถบรายชื่อแผ่นงาน
(Worksheet	Tab)

ปา้ยแสดงรายชือ่แผ่นงานทัง้หมด	หากตอ้งการ
เปิดแผ่นงานไหนให้คลิกที่ชื่อแผ่นงานนั้น

12
แถบย่อ/ขยายเอกสาร
(Zoom	Controls)

ปุ่มปรับขนาดการแสดงผลเอกสาร	 โดยวิธีการ
ใช้งานดังนี้	
-	ขยายเอกสาร	:	เลื่อนลูกศรไปทางบวก	(+)
-	ย่อเอกสาร	:	เลื่อนลูกศรไปทางลบ	(-)

13
แถบมุมมองเอกสาร
(View	Shortcuts)

ปุ่มคำาส่ังสำาหรับกำาหนดมุมมองการแสดงผล
ของเอกสาร
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แถบเครื่องมือริบบอนบนโปรแกรม Excel
	 แถบริบบอนเป็นแหล่งรวบรวมคำาสั่ง	ซึ่งประกอบด้วยแท็บต่าง	ๆ	โดยแต่ละ
แท็บจะรวบรวม	และแบ่งคำาสั่งเป็นหมวดหมู่	เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้	โดยแถบริบ
บอนจะแบ่งเป็นส่วนหลัก	ๆ	ดังนี้
 แท็บหน้�แรก	คำาสั่งเกี่ยวกับการเลือกแบบอักษร	การกำาหนดลักษณะตาราง		
การจัดวางข้อมูลในเซลล์	และเครื่องมือค้นหา/แทนที่ข้อความ

รูปภ�พที่ 4	หน้าจอแท็บหน้าแรก

 แท็บแทรก	คำาสั่งเกี่ยวกับการแทรกวัตถุประเภทต่าง	ๆ	ลงบนเอกสาร	เช่น	
ตาราง	ภาพ/คลิปอาร์ต/รูปวาด	แผนภูมิ	ข้อความและสัญลักษณ์พิเศษ

รูปภ�พที่ 5	หน้าจอแท็บแทรก

 แท็บเค้�โครงหน้�กระด�ษ	คำาสั่งเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้ากระดาษ	กำาหนดการ
ซ่อน/แสดงส่วนประกอบของตารางงาน	และการจัดเรียงข้อความ/วัตถุ

รูปภ�พที่ 6	หน้าจอแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ



11

 แท็บสูตร	 เครื่องมือสร้างฟังก์ช่ันการคำานวณประเภทต่าง	 ๆ	 ส่วนประกอบ	
เพิ่มเติมของเอกสาร	 การกำาหนดช่ือให้กลุ่มเซลล์	 และเครื่องมือตรวจสอบความถูก
ต้องของสูตรที่ใช้งาน

รูปภ�พที่ 7	หน้าจอแท็บสูตร

 แท็บข้อมูล	รวมคำาส่ังเก่ียวกับการเรียงลำาดับและการกรองข้อมูล	การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล	และการจัดกลุ่มข้อมูล

รูปภ�พที่ 8	หน้าจอแท็บข้อมูล

 แท็บรีวิว	คำาส่ังเก่ียวกับการตรวจทานเอกสาร	เช่น	การพิสูจน์อักษร	การแทรก
ข้อคิดเห็นบนเอกสาร	 การป้องกันเอกสาร	 กำาหนดการติดตามและการเปรียบเทียบ
เอกสาร

รูปภ�พที่ 9	หน้าจอแท็บรีวิว

 แท็บมุมมอง	 คำาส่ังสำาหรับเลือกมุมมองในการทำางานกับตารางงาน	 การซ่อน/
แสดงส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรม	และการย่อ/ขยายตารางงาน

รูปภ�พที่ 10	หน้าจอแท็บมุมมอง
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ก�รเรียกช่ือเซลล์
	 แผ่นงานหรือท่ีนิยมเรียกว่า	เวิร์กชีต	(Worksheet)	น้ัน	ประกอบไปด้วยตาราง
ส่ีเหล่ียมท่ีเกิดจากการตัดกันของแถวและคอลัมน์	 ภายในแผ่นงานน้ัน	 ๆ	 โดยเราเรียก
ช่องส่ีเหล่ียมแต่ละช่องว่าเซลล์	(Cell)	และแต่ละเซลล์ก็จะมีช่ือเรียกเพ่ือบอกตำาแหน่ง
ของตัวเอง	ซ่ึงการเรียกช่ือเซลล์น้ันมีหลักง่าย	ๆ 	คือ	ให้เรียกช่ือหัวคอลัมน์นำาหน้า	แล้ว
ตามด้วยหมายเลขแถวดังรูป

รูปภ�พที่ 10	หน้าจอการเรียกชื่อเซลล์

เซลล์ A1

เซลล์ D2

เซลล์ B3

ก�รเล่ือนตำ�แหน่งเซลล์
	 สำาหรับการเล่ือนไปยังตำาแหน่งเซลล์ท่ีต้องการน้ัน	สามารถทำาได้หลายวิธีดังน้ี
	 1.	การใช้เมาส์คลิก	เป็นการใช้เมาส์คลิก	เพ่ือเล่ือนไปยังตำาแหน่งท่ีต้องการ
	 2.	การใช้แป้นพิมพ์	เป็นการใช้คีย์ลัด	เพ่ือเล่ือนไปยังตำาแหน่งต่าง	ๆ	ท่ีต้องการ	
โดยคีย์ลัดท่ีนิยมใช้มีดังน้ี

คีย์ลัด หน้�ที่
Home เลื่อนไปยังคอลัมน์	A	ของแถวปัจจุบัน

/ เลื่อนไปยังเซลล์ซ้าย/ขวาตามทิศทางของลูกศรครั้งละ	1	เซลล์

/ เลื่อนไปยังเซลล์บน/ล่างตามทิศทางของลูกศรครั้งละ	1	เซลล์

Ctrl	+	Home เลื่อนไปยังเซลล์	A1

Ctrl	+	End เลื่อนไปยังเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูล

Tab/Shift+Tab เลื่อนไปทางขวา/ซ้าย	ครั้งละ	1	เซลล์

PgUp เลื่อนแผ่นงานขึ้นครั้งละ	1	หน้าจอ

PgDn เลื่อนแผ่นงานลงครั้งละ	1	หน้าจอ
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คีย์ลัด หน้�ที่
Alt+PgUp เลื่อนแผ่นงานไปทางซ้ายครั้งละ	1	หน้าจอ

Alt+PgDn เลื่อนแผ่นงานไปทางขวาครั้งละ	1	หน้าจอ

Ctrl+PgUp เลื่อนไปยังแผ่นงานที่อยู่ทางซ้ายครั้งละ	1	ชีต

Ctrl+PgDn เลื่อนไปยังแผ่นงานที่อยู่ทางขวาครั้งละ	1	ชีต

ก�รสร้�งสมุดง�นใหม่
	 สำาหรับการสร้างสมุดงานใหม่ข้ึนมาใช้งานน้ันมีวิธีการดังน้ี
	 1.	คลิก	แท็บไฟล์ -->	เลือก	ใหม่
	 2.	คลิก	เวริส์บุ๊กเปล่�

รูปภ�พที่ 11	หน้าจอการสร้างสมุดใหม่

1

2
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ก�รบันทึกสมุดง�น
	 หลังจากสร้างสมุดงานข้ึนมาแล้ว	 ถ้าต้องการเก็บสมุดงานไว้ใช้ในคร้ังต่อไป	 ก็
สามารถบันทึกได้ด้วยวิธีการต่อไปน้ี
	 1.	คลิก	แท็บไฟล์ -->	เลือก	คำ�ส่ังบันทึก หรือกดปุ่ม	Ctrl	+	s	ท่ีแป้นพิมพ์
	 2.	เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์	-->	ต้ังช่ือสมุดงานลงในช่อง	ช่ือแฟ้ม 
 3.	ไปท่ีช่อง	บันทึกเป็นชนิด เพ่ือเลือกประเภทของไฟล์โดยมีรายละเอียด	ดังน้ี
	 	 Excel	Workbook	(*.xlsx)	:	บันทึก	เพ่ือนำาไปเปิดด้วยโปรแกรม	
Microsoft	Excel	เวอร์ช่ัน	2007-2010
	 	 Excel	97-2003	Workbook	(*.xls)	:	บันทึก	เพ่ือนำาไปเปิดด้วยโปรแกรม
Microsoft	Excel	เวอร์ช่ัน	97-2003
	 4.	คลิก	ปุ่มบันทึก 

1.1

1.2 2.1

2.2

3

2.3

4
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ก�รเปิดสมุดง�นเก่�
	 หากต้องการเปิดสมุดงานที่เคยบันทึกไว้ขึ้นมาใช้งานอีกครั้ง	ให้ทำาตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
	 1.	คลิก	แท็บไฟล์ -->	เลือก	คำ�สั่งเปิด  
	 2.	เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์	-->	คลิกชื่อสมุดงานที่ต้องการ	-->	คลิก	ปุ่มเปิด

1.1

1.2
2.1

2.2

2.4

2.3
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ก�รปิดสมุดง�นและปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2016
	 หลังจากใช้งานและบันทึกสมุดงานเรียบร้อยแล้ว	 หากไม่ต้องการใช้สมุดงาน
นั้นอีกต่อไปก็ควรปิดหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้	โดยสามารถทำาได้หลายวิธีดังนี ้
 วิธีที่ 1 : คลิกปุ่ม						ตรงมุมบนขวาของหน้าต่าง
 วิธีที่ 2 : คลิกไปที่	ไฟล์       -->	เลือกไปที่	คำ�สั่งปิด

 วิธีที่ 3 :	คลิกไปที่	ไฟล์       -->	คลิกไปที่	
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Note

ก�รเปิด-ปิดสมุดง�นด้วยแป้นพิมพ์
	 นอกจากการเปิด-ปิดสมุดงานด้วยวิธีปกติแบบที่ผ่านมาแล้ว	เรายังสามารถใช้
แป้นพิมพ์สั่งเปิด-ปิดสมุดงานแทนได้	ด้วยการกดคีย์ลัดต่อไปนี้
 Ctrl + O : เปิดสมุดง�น
 Ctrl + F4 หรือ Ctrl + W : ปิดสมุดง�น
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กิจกรรมที่ 1
คำ�ช้ีแจง	:	ให้นักเรียนเขียนหน้าท่ีของส่วนประกอบโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016

13
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หม�ยเลข ชื่อส่วนประกอบ หน้�ที่

1 แท็บแฟ้ม	(File)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

2
แถบเครื่องมือด่วน
(Quick	Access	Toolbar)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

3 แถบชื่อเรื่อง	(Title	Bar)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

4 แถบริบบอน	(Ribbon)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

5 แถบสถานะ	(Status	Bar)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

6	
ปุ่มควบคุมวินโดวส์
(Program	Window	Controls)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

7 แถบสูตร	(Formula	Bar)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................
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8 พื้นที่การทำางาน	(Work	Area)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

9 หัวแถว	(Row	Header)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

10 หัวคอลัมน์	(Column	Header)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

11
แถบรายชื่อแผ่นงาน
(Worksheet	Tab)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

12
แถบย่อ/ขยายเอกสาร
(Zoom	Controls)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

13
แถบมุมมองเอกสาร
(View	Shortcuts)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

ชือ่-น�มสกุล.....................................................................................เลขท่ี............
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กิจกรรมที่ 2
คำ�ช้ีแจง	:	ให้นักเรียนอธิบายการเล่ือนตำาแหน่งเซลล์ในโปรแกรม	
									Microsoft	Excel	2016

12

คีย์ลัด หน้�ที่

Home ........................................................................................................................................

/ ........................................................................................................................................

/ ........................................................................................................................................

Ctrl	+	Home ........................................................................................................................................

Ctrl	+	End ........................................................................................................................................

Tab/Shift+Tab ........................................................................................................................................

PgUp ........................................................................................................................................

PgDn ........................................................................................................................................

Alt+PgUp ........................................................................................................................................

Alt+PgDn ........................................................................................................................................

Ctrl+PgUp ........................................................................................................................................

Ctrl+PgDn ........................................................................................................................................

ชือ่-น�มสกุล.....................................................................................เลขท่ี............
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กิจกรรมที่ 3
คำ�ช้ีแจง	:	ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้	

10

ชือ่-น�มสกุล.....................................................................................เลขท่ี............

	 1.	สร้างสมุดงานใหม่แล้วทำาการบันทึก	โดยใช้ชื่อ	EX-excel2016	
	 2.	จากนั้นให้ปิดโปรแกรม	Microsoft	Excel	

ชือ่-น�มสกุล.....................................................................................เลขท่ี............

แบบบันทึกผลก�รปฏิบัติง�น
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................
 ผลก�รปฏิบัติง�น
	 	 ทำาได้			 	 	 ทำาไม่ได้
	 	 ทันเวลา	 	 	 ไม่ทันเวลา

 ปัญห�ในก�รปฎิบัติง�น
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	

ลงชื่อ	.......................................................	ผู้ประเมิน
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คำ�ช้ีแจง :	ข้อสอบฉบับน้ีเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	10	ข้อ
คำ�สั่ง :	ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย	X	ทับข้อ	ก.	ข.	ค.	หรือ	ง.	หน้าคำาตอบ
ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว	

1.	การแบ่งตารางทำาการเป็นส่วนย่อย	ๆ	แนวนอนเรียกว่า	
	 ก.	แถวและคอมลัมน์
	 ข.	แถว
	 ค.	คอลัมน์
	 ง.	เซลล์	
2.	การออกจากโปรแกรม	Microsoft	Excel	ต้องทำาอย่างไร	
	 ก.	เลือกคำาสั่ง	File>Exit
	 ข.	เลือกคำาสั่ง	File>Close
	 ค.	เลือกคำาสั่ง	Edit>Exit
	 ง.	เลือกคำาสั่ง	Edit>Exit
3.	ข้อใดคือส่วนประกอบใดของโปรแกรม	Microsoft	Excel	มีแต่	Microsoft	word	
ไม่มี	
	 ก.	Formular	Bar
	 ข.	Title	Bar
	 ค.	Menu	Bar
	 ง.	Tool	Bar		
4.	ข้อใด	ไม่ใช่	คุณสมบัติของโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016
	 ก.	ใช้ในการคำานวณ	
	 ข.	ใช้ในการสร้างแผนภูมิ
	 ค.	ใช้สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล	ตัวอักษรและตัวเลข
	 ง.	ใช้ในการตัดต่อรูปภาพ

เล่มที่ 1 เรื่อง คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2016

แบบทดสอบหลังเรียน
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5. การเรียกใช้แม่แบบใหม่ควรไปที่เมนูในข้อใด
 ก. Start --> สร้างเอกสาร Microsoft Office
 ข. Start --> Microsoft Excel 2016 --> เปิดเอกสารใหม่
 ค. Start --> Microsoft Excel 2016 --> สร้างเอกสารแม่แบบ
 ง. Start --> Microsoft Office --> Microsoft Excel 2016 --> แม่แบบ
6. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภทใด 
 ก. โปรแกรมกราฟฟิกส์                                           
 ข. โปรแกรมนำาเสนอข้อมูล
     ค. โปรแกรมการประมวลคำา                                    
 ง. โปรแกรมตารางคำานวณอิเล็กทรอนิกส์
7. นามสกุลของไฟล์ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 คือข้อใด
 ก. XLSX
 ข. XOCX
 ค. XSLX
 ง. XSXX
8. ข้อใดคือคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft Excel 2016
 ก. สามารถจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงานของเราได้อย่างรวดเร็ว
 ข. ใช้มุมมองของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
 ค. แถบบอกตำาแหน่งแบบพิเศษ
 ง. สนับสนุนสีถึง 8 ล้านสี
9. Ribbon คือแถบเครื่องมือในข้อใด
 ก. แถบเครื่องมือการสร้างแฟ้ม
 ข. แถบเครื่องมือชุดคำาสั่ง
 ค. แถบเครื่องมือสถานะ
 ง. แถบเครื่องมือแทรกแผ่นงาน
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10. ในการจัดเก็บข้อมูลของ Excel ไฟล์ที่เก็บข้อมูลเรียกว่าอะไร 
 ก.  Workbook
 ข.  Worksheet
 ค.  Work Excel
 ง.  Work Page 
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กระด�ษคำ�ตอบ
เล่มที่ 1 เรื่อง คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2016

ต�ร�งคะแนน

ชื่อ...........................................................................	เลขที่...............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ที่ สรุปผลก�รเรียน คะแนนเต็ม 10

1 แบบทดสอบก่อนเรียน

2 แบบทดสอบหลังเรียน

รวม
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ภ�คผนวก



29

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
 1. ง     2. ก
 3. ก     4. ข
 5. ง     6. ก
 7. ก     8. ง
 9. ง        10. ข

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
 1. ง     2. ก
 3. ก     4. ง
 5. ก     6. ง
 7. ก     8. ก
 9. ข        10. ข
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เฉลยกิจกรรมที่ 1
คำ�ช้ีแจง	:	ให้นักเรียนเขียนหน้าท่ีของส่วนประกอบโปรแกรม	Microsoft	Excel	2016

13
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หม�ยเลข ชื่อส่วนประกอบ หน้�ที่

1 แท็บแฟ้ม	(File)
ศูนย์รวมคำาส่ังจัดการไฟล์ทั่วไป	 เช่น	 บันทึก	
(Save)	,	เปิด	(Open)	,	สร้างไฟล์ใหม่	(New)

2
แถบเครื่องมือด่วน
(Quick	Access	Toolbar)

แถบเก็บปุ่มคำาส่ังที่ใช้บ่อย	 โดยโปรแกรมจะ
กำาหนดค่าเริ่มต้นให้	3	ปุ่ม	คือ	Save	,	Undo	
และ	Redo

3 แถบชื่อเรื่อง	(Title	Bar)
แถบแสดงชือ่	และประเภทของไฟล์ทีเ่ปิดใช้งาน
อยู่	เช่น	ในภาพตัวอย่างเปิดไฟล์ชื่อ	สมุดงาน1	
ซึ่งเป็นไฟล์ประเภท	Microsoft	Excel	เป็นต้น

4 แถบริบบอน	(Ribbon)
แถบกลุ่มคำาส่ัง	ซ่ึงประกอบดว้ยแทบ็ตา่ง	ๆ 	โดย
แต่ละแท็บจะรวบรวมคำาส่ังเป็นหมวดหมู่	 เพื่อ
ให้ง่ายต่อการใช้งาน

5 แถบสถานะ	(Status	Bar)
เป็นแถบแสดงรายละเอียด	และสถานะของแผ่น
งาน	(Worksheet)	ที่ใช้งานอยู่

6	
ปุ่มควบคุมวินโดวส์
(Program	Window	Controls)

ปุม่จัดการหน้าตา่งโปรแกรม	ใชส้ำาหรบัยอ่	ขยาย
หรือปิดหน้าต่างโปรแกรม

7 แถบสูตร	(Formula	Bar) แถบสำาหรับป้อนหรือแสดงสูตรคำานวณ

8 พื้นที่การทำางาน	(Work	Area)

ส่วนที่ใช้แสดงหรือป้อนข้อมูล	 ซ่ึงพื้นที่การ
ทำางานจะแบ่งเป็นช่อง	ๆ	ตามแนวแถว	(Row)	
และแนวคอลัมน์	(Column)	โดยแตล่ะชอ่งเรยีก
กว่าเซลล์	(Cell)

9 หัวแถว	(Row	Header)
หมายเลขแถว	 โดย	 1	 แผ่นงานมีทั้งหมด	
1,048,579	แถว

10 หัวคอลัมน์	(Column	Header)
ชื่อคอลัมน์	 โดย	1	แผ่นงานมีทั้งหมด	16,384	
คอลัมน์

11
แถบรายชื่อแผ่นงาน
(Worksheet	Tab)

ปา้ยแสดงรายชือ่แผ่นงานทัง้หมด	หากตอ้งการ
เปิดแผ่นงานไหนให้คลิกที่ชื่อแผ่นงานนั้น

12
แถบย่อ/ขยายเอกสาร
(Zoom	Controls)

ปุ่มปรับขนาดการแสดงผลเอกสาร	 โดยวิธีการ
ใช้งานดังนี้	
-	ขยายเอกสาร	:	เลื่อนลูกศรไปทางบวก	(+)
-	ย่อเอกสาร	:	เลื่อนลูกศรไปทางลบ	(-)

13
แถบมุมมองเอกสาร
(View	Shortcuts)

ปุ่มคำาส่ังสำาหรับกำาหนดมุมมองการแสดงผล
ของเอกสาร
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เฉลยกิจกรรมที่ 2
คำ�ช้ีแจง	:	ให้นักเรียนอธิบายการเล่ือนตำาแหน่งเซลล์ในโปรแกรม	
									Microsoft	Excel	2016

12

คีย์ลัด หน้�ที่
Home เลื่อนไปยังคอลัมน์	A	ของแถวปัจจุบัน

/ เลื่อนไปยังเซลล์ซ้าย/ขวาตามทิศทางของลูกศรครั้งละ	1	เซลล์

/ เลื่อนไปยังเซลล์บน/ล่างตามทิศทางของลูกศรครั้งละ	1	เซลล์

Ctrl	+	Home เลื่อนไปยังเซลล์	A1

Ctrl	+	End เลื่อนไปยังเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูล

Tab/Shift+Tab เลื่อนไปทางขวา/ซ้าย	ครั้งละ	1	เซลล์

PgUp เลื่อนแผ่นงานขึ้นครั้งละ	1	หน้าจอ

PgDn เลื่อนแผ่นงานลงครั้งละ	1	หน้าจอ

Alt+PgUp เลื่อนแผ่นงานไปทางซ้ายครั้งละ	1	หน้าจอ

Alt+PgDn เลื่อนแผ่นงานไปทางขวาครั้งละ	1	หน้าจอ

Ctrl+PgUp เลื่อนไปยังแผ่นงานที่อยู่ทางซ้ายครั้งละ	1	ชีต

Ctrl+PgDn เลื่อนไปยังแผ่นงานที่อยู่ทางขวาครั้งละ	1	ชีต
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เฉลยกิจกรรมที่ 3
คำ�ช้ีแจง	:	ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้	

10

ชือ่-น�มสกุล.....................................................................................เลขท่ี............

	 1.	สร้างสมุดงานใหม่แล้วทำาการบันทึก	โดยใช้ชื่อ	EX-excel2016	
	 2.	จากนั้นให้ปิดโปรแกรม	Microsoft	Excel	

ชือ่-น�มสกุล.....................................................................................เลขท่ี............

แบบบันทึกผลก�รปฏิบัติง�น
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................
 ผลก�รปฏิบัติง�น
	 	 ทำาได้			 	 	 ทำาไม่ได้
	 	 ทันเวลา	 	 	 ไม่ทันเวลา

 ปัญห�ในก�รปฎิบัติง�น
..........................................................................................................................................................................	
..........................................................................................................................................................................	

ลงชื่อ	.......................................................	ผู้ประเมิน

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจครูผู้สอน
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ต�ร�งบันทึกผลคะแนนแบบทดสอบและกิจกรรม

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หม�ยเหตุ
แบบทดสอบก่อนเรียน 10
แบบทดสอบหลังเรียน 10

ร้อยละของผลก�รพัฒน�ก�ร

ร�ยก�รประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หม�ยเหตุ
กิจกรรมที่	1 13

กิจกรรมที่	2 12

กิจกรรมที่	3 10

คะแนนรวมทั้งหมด 35
คะแนนรวมร้อยละ

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

ชื่อ-น�มสกุล......................................................... ชั้น.............. เลขที่............

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจ
				(.....................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ.............

ร้อยละของผลการพัฒนาการ	=	
คะแนนหลังเรียน - คะแนนก่อนเรียน

คะแนนก่อนเรียน
x 100)(

เกณฑ์ในก�รประเมินผล
นักเรียนได้คะแนนรวมร้อยละ	80	ขึ้นไป	ถือว่า	"ผ่านเกณฑ์"


