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วิชา ง22104 เทคโนโลยี 4      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

ใบความรู้ เร่ือง การใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 
(อ้างอิงจาก หนงัสือคู่มือ Excel 2010, 2554) 

ช่ือ-นามสกุล .................................................................................... ช้ัน ................... เลขที่ .................... 

โปรแกรม Microsoft Excel 
 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) มีลักษณะเป็นตาราง 
เหมาะส าหรับเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นตัวเลขลงในแต่ละช่องของตาราง หรือ “เซล” (cell) เพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์หรือค านวณค่า โดยอ้างอิงจากต าแหน่งของเซลและใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาค านวณหา
ผลลัพธ์ได้โดยอัตโนมัติ 
 พื้นที่การท างานของ Excel จะมีลักษณะเป็นช่องตารางซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ (column) หรือแถว
แนวนอน ซึ่งเร่ิมจากคอลัมน์ A ไปจนถึงคอลัมภ์ XFD นับรวมได้ 16,384 คอลัมน์ และแถว (row) หรือแถว
แนวตัง้ ซึ่งมีจ านวนถึง 1,048,576 แถวตารางที่แสดงในหน้าจอหนึ่งๆ เรียกว่า “เวิร์กชีต” (worksheet) ซึ่งใน
ไฟล์ Excel หนึ่งไฟล์จะมีเวิร์กชีตหลายหน้าก็ได้ เราเรียกไฟล์ Excel ว่า “เวิร์กบุ๊ค” (workbook) ซึ่ง
เปรียบเสมือนสมุด 1 เล่มที่มีหน้ากระดาษหลายๆหน้า  
 
 

ส่วนประกอบของ Microsoft Excel  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Contextual 

แท็บ File (แฟ้ม) : 
รวบรวมค าสั่งทั้งหมด 
ในการท างานกับไฟล์ 
บันทึกไฟล์ แชร์ไฟล์ 
เป็นต้น 

Zoom และZoom 
Slider 

คอลัมน์ (Column) 

แถบสูตร (Formula Bar) Title Bar 
เคร่ืองมือด่วน (Quick Access Toolbar) 

แถว (Row) 

Sheet Tab : แสดงชื่อ Worksheet 

แถบสถานะ (Status Bar)  

View Shortcuts 
Worksheet 

กล่องชื่อ (Name Box) 

แถบชุดค าสั่ง (Ribbon) 
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 Flie : ที่รวมค าสั่งที่ใช้จัดการไฟล์ทั่วไป เช่น New, Open, Save และ Print เป็นต้น 
 Quick Access Toolbar : ที่รวมค าสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ 
 Ribbon : แท็บของกลุ่มค าสั่งที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งถูกออกแบบมาให้แทนที่ Menu และ

Toolbar เดิมเพื่อให้สามารถค้นหาค าสั่งได้อย่างรวดเร็ว 
 Title Bar : แสดงชื่อ Workbook ที่ใช้งานอยู่ 
 Contextual : แท็บพิเศษที่จะแสดงเมื่อเราใส่ออบเจ็คลงใน Worksheet เช่น การใส่ WordArt 
 Formula Bar : ส าหรับจัดการสูตรหรือ จัดการข้อมูลภายในเซลที่เลือก 
 Column : ช่องข้อมูลที่อยู่ในแนวนอน มีจ านวน 16,384 คอลัมน์หรือเร่ิมต้นจาก A ถึง XFD 
 Row : ช่องข้อมูลที่อยู่ในแนวตัง้ มีจ านวน 1,048,576 แถว 
 Sheet Tab : แสดงชื่อของ Worksheet 
 Name Box : แสดงชื่อเซลที่เลือก และสามารถตั้งชื่อเซลที่เลือกได้ รวมถึงสามารถใช้เพื่อเลื่อนไปยัง

เซลที่ก าหนดได้ 
 Status Bar : แสดงสถานะต่างๆ ของโปรแกรม 
 Worksheet : แผ่นงานที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเป็นตาราง แต่ละตารางเรียกว่าเซลโดยเรา

สามารถเพิ่มจ านวน Worksheet ได้ 
 View Shortcuts : มุมมองของเอกสาร 
 Zoom และ Zoom Slider : เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับย่อหรือขยายหน้าจอ 

 
Flie Microsoft Office 

Flie Microsoft Office  หรือ แฟ้ม จะแสดงอยู่ที่มุมบนซ้ายสุดของโปรแกรม ใช้ส าหรับเปิดเมนู
ค าสั่งพื้นฐานต่างๆ เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, Close, Excel Option 
และ Exit 
Excel เป็นต้น 
 
Quick Access Toolbar 
 Quick Access Toolbar (แถบเคร่ืองมือด่วน) เป็นแถบเก็บปุ่มค าสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ เอาไว้ โดย
พื้นฐานโปรแกรมจะมีมาให้ 3 ปุ่ม คือ Save, Undo และ Redo  
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Ribbon 
 Ribbon หรือ แถบชุดค าสั่ง คือ กลุ่มของค าสั่งที่ถูกออกแบบมาแทนที่ Menu และ Toolbar แบบเดิม 
โดยการน าเอาค าสั่งที่ใช้งานมาแบ่งออกเป็น แท็บ (tab) ต่างๆ โดยจะแบ่งเป็น  Home, Page Layout, 
Formulas, Data, Review และ View ซึ่งในแต่ละแท็บจะเก็บค าสั่งที่ใช้งานในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันไว้ 
 
 
 
 

 
เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์  
 เคร่ืองมือต่างๆ ที่อยู่บนแท็บ Ribbon จะแสดงเป็นปุ่มค าสั่งเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ในกรณีที่
ต้องการตั้งค่าบางอย่าง แต่ไม่มีปุ่มค าสั่งนั้นแสดงอยู่บนแท็บ Ribbon หรือต้องการให้โปรแกรมแสดง

รายละเอียดมากขึ้นจะต้องเปิดไดอะล็กบ็อกซ์ของค าสั่งนั้นๆ ขึ้นมา โดยคลิกปุ่ม   ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม
เคร่ืองมือที่ตอ้งการ 
 
Gallery 
 Gallery (แกลลอรี) เป็นการรวมค าสั่งหรือการท างานที่ซับซ้อน จากเดิมที่ต้องเลือกค าสั่งหลายๆ 
ชั้น และเข้าไปยังไดอะล็อกบ็อกซ์ซึ่งเป็นตัวเลือกของเมนูเพื่อเลือกค าสั่งย่อย ท าให้มีขั้นตอนการท างานที่
ยุ่งยาก Gallery จะเป็นตัวรวบรวมเอาการท างานทั้งหมดมาไว้ภายใต้ค าสั่งแค่ชั้นเดียว 
 

 

แถบค าสั่ง Riboon 

เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ กลุ่มค าสั่ง 

แท็บ  หน้าแรก 
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Mouse Pointer 
 เมาส์พอยน์เตอร์ใน Microsoft Excel  มีหลายตัวซึ่งจะเปลี่ยนไปตามลักษณะการใช้งานและการวาง
ต าแหน่งของเมาส์พอยน์เตอร์ซึ่งเมาส์พอยน์เตอร์นั้นมีหลายชนิด ดังนี้ 

 Normal Pointer  : เป็นพอยน์เตอร์ที่ใช้ในการท างานทั่วไป เช่น การเลือกเมนู ค าสั่ง การย้าย 
หน้าต่าง การเลื่อน Scroll Bar เป็นต้น 

 Normal Pointer in Worksheet  : ลักษณะของเมาส์พอยน์เตอร์แสดงให้ทราบว่าเมาส์พอยน์ 
เตอร์วางอยู่บน Space Sheet 

 I-Beam Pointer       : ลักษณะของตัวชี้ต าแหน่งเมาส์นี้แสดงให้ทราบว่า บริเวณที่เมาส์วางอยู่
สามารถ 

พิมพ์ตัวอักษรได้ 

 Row Width Adjuster และ Column Width Adjuster  : ใช้ในการปรับขนาดของ Row และ 
Column ตามล าดับ 
 
 


