ใบความรู้
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ชื่อหน่ วย การทางานกับเวิร์กชีต
ชื่อเรื่อง
การทางานกับเวิร์กชีต
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถเลือกเซลล์หรื อกลุ่มเซลล์ได้
2. สามารถปรับขนาดช่องตารางได้
3. สามารถคัดลอกและย้ายข้อมูลได้
4. สามารถจัดการแถว คอลัมน์ เซลล์ได้

หน่ วยการเรียนที่ 4.2
ระดับ ปวช. 2 จานวน 2 หน่ วยกิต
จานวน 3
ชั่วโมง
จานวน 1
สัปดาห์

เนือ้ หาสาระ
การกรอกข้ อมูลในเซล

เมื่อเข้าสู่ Excel โปรแกรมจะสร้างเวิร์คบุกใหม่ให้โดยอัตโนมัติพร้อมทั้งตั้งชื่อว่า “Book1” โดยจะ
เริ่ มการทางานที่ “Sheet 1” และเซลที่กาลังเลือกจะเป็ นเซล A1 เสมอ เวิร์คชีตนี้จะว่างอยู่ ซึ่งคุณสามารถจะ
ใส่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการลงไปในตาแหน่งที่ตอ้ งการได้ดงั นี้
ใส่ขอ้ มูลในเซล
1. คลิกเลือกเซลที่จะใส่ขอ้ มูล
2. พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการแล้วกดคีย ์
เลือกกลุ่มเซลก่อนพิมพ์
การใส่ขอ้ มูลด้วยวิธีน้ ีจะเป็ นการเลือกเซลเป้ าหมายที่คุณใส่ขอ้ มูลไว้ล่วงหน้าก่อน จากนั้นค่อยพิมพ์
ข้อมูลลงไปในเซลที่เลือกเอาไว้
เลือกกลุ่มเซลก่อนพิมพ์
การใส่ขอ้ มูลด้วยวิธีน้ ีจะเป็ นการเลือกเซลเป้ าหมายที่คุณจะใส่ไว้ก่อนล่วงหน้า จากนั้นค่อยพิมพ์
ข้อมูลไปในเซลที่เลือกเอาไว้
ป้อนข้ อมูลหมายๆเซลพร้ อมกัน
หากต้องการป้ อนข้อมูลที่เหมือนกันหลายๆเซลพร้อมกันทีเดียว เพื่อความสะดวกคุณอาจพิมพ์
ข้อมูลทีเดียวแล้วใส่ไปหลายๆเซลได้โดยพิมพ์ซ้ าหรื อสัง่ ก๊อปปี้ ให้เสียเวลา
ป้อนข้ อมูลพร้ อมกันหลายๆเวิร์คชีต
นอกจากการป้ อนข้อมูลพร้อมกันทีเดียวหลายๆเซลแล้ว คุณสามารถป้ อนข้อมูลพร้อมกันหลายๆ
เวิร์คชีตได้ ซึ่งอาจจะใช้ในกรณี ที่ในแต่ละเวิร์คชีตนั้นมีโครงสร้างของจ้อมูลที่เหมือนกัน อาจจะแต่งต่างที่

รายละเอียดภายใน เช่น ตารางแสดงรายดารสรุ ปการขายในแต่ละเดือน ซึ่งจะมีชื่อสินค้าที่เหมือนกัน แต่
ยอดขายต่างกัน เป็ นต้น หากคุณต้องการประหยัดเวลาในการป้ อนก็สงั่ ป้ อนทีเดียวได้ดงั นี้

-

คลิกที่เซลใดๆบนเวิร์คชีตหนึ่ง ก็จะเป็ นการยกเลิกการจะกลุ่มเวิร์คชีต

การเลือกเซล
ในการทางานต่างๆกับเซลไม่ว่าจะเป็ นการป้ อนข้อมูล ลบ จัดรู ปแบบ คัดลอก เคลื่อนย้าย หรื อ
คานวณ เราจาเป็ นต้องกาหนดเป้ าหมายในการทางานหรื อการใช้คาสัง่ ก่อน ซึ่งจะเรี ยกว่า “การเลือกเซล”
โดยเลือกได้ต้งั แต่ 1 เซลไปจนถึงหลายๆเซลต่อเนื่องหรื อไม่ตอ้ เนื่องกันก็ได้ โดยวิธีการเลือกได้หลายวิธีท้งั
แบบที่ใช้เมาส์และใช้คาสัง่ ดังต่อไปนี้
เลือกกลุ่มแบบต่อเนื่อง
- การคลิกลากคลุมด้วยเมาส์จะได้พ้น
ื ที่ของเซลเป็ นมืนสี่เหลี่ยมเสมอ
การเลือกแถวและคอลัมน์
นอกจากเลือกพื้นที่แบบเซลแล้ว ยังสามารถเลือกพื้นที่การทางานทั้งแถวและทั้งคอลัมน์ได้ ซึ่งจะใช้
สาหรับแต่งข้อมูล ปรับแต่งแถวและคอลัมน์โดยมีผลทั้งแถวหรื อคอลัมน์ที่เลือก คุณจึงควรระมัดระวังการ
ใช้คาสัง่ กับการเลือกแบบนี้ดว้ ย เหมาะสาหรับการปรับย่อ – ขยายความกว้าง ลบ หรื อแทรกแถวและคอลัมน์
ควรใช้กบั คาสัง่ สาหรับการจัดรู ปแบบ เช่น ใส่สีพ้นื หรื อีกรอบ เพราะจะมีผลกับเซลในเวิร์คชีตจานวนมาก
อาจจะทาให้เครื่ องประมวลผลไม่ได้หรื อแฮงค์ไปเลย การเลือกในแบบต่างๆทาได้ดงั นี้
เลือกเซลทั้งแถวหรือหลายแถว
การเลือกแถวจะหมายถึง การเลือกเซลที่อยูภ่ ายใต้ ทุกๆคอลัมน์ต้งั แต่คอลัมน์
A ไปจนถึงคอลัมน์
XFD (16,384 คอลัมน์)
เลือกแถวที่ไม่ต่อเนื่อง
หากต้องการเลือกหลายๆแถวที่ไม่ได้อยูต่ ิดกัน ให้เลือกแถวแรกแล้วกดคีย ์
Ctrl ค้างไว้ จากนั้นไป
คลิกเลือกแถวอื่นๆเพิ่มได้
เลือกเซลทั้งคอลัมน์ หรือหายคอลัมน์
การเลือกคอลัมน์จะหมายถึง การเลือกเซลที่อยูภ่ ายใต้คอลัมน์น้ นั ทั้งหมดทุกๆแถว ตั้งแต่แถวที่ 1
ไปจนถึงแถว 1048578

-

เมื่อคลิกที่ชื่อคอลัมน์จะหมายถึง เลือกคอลัมน์น้ นั คอลัมน์เดียว แต่ถา้ ต้องการเลือกหลายๆคอลัมน์ก็
คลิกไปทางซ้ายหรื อขวาไปเลือกคอลัมน์อื่นๆที่อยูต่ ิดกันแบบหลายๆคอลัมน์

-

การเลือกหลายๆคอลัมน์ที่อยูต่ ิดกันทาได้อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกที่คอลัมน์แรกจากนั้นให้กดคีย ์Shift
ค้างไว้แล้วไปคลิกที่คอลัมน์สุดท้ายก็จะได้คอลัมน์ที่อยูต่ ่อเนื่องกันหลายๆคอลัมน์

เลือกคอลัมน์ ที่ไม่ต่อเนื่อง
หากต้องการเลือกหลายๆคอลัมน์ที่ไม่ได้อยูต่ ิดกัน ให้คลิกเลือกคอลัมน์แรกก่อน จากนั้นกดคีย ์
ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกที่ชื่อคอลัมน์อื่นๆ เพิ่มได้
เลือกเซลทั้งเวิร์คชีต
คลิกที่มุม เวิร์คชีต ตรงจุดที่ชื่อแถวตัดกับชื่อคอลัมน์ เซลเวิร์คชีตจะถูกเลือกพร้อมกันทั้งหมด หรื อ
กด Ctrl + A

Ctrl

การแก้ไขข้ อมูลในเซล
เมื่อพบว่าข้อมูลในเซลใดผิดพลาดก็มีวิธีแก้ไขโดยง่าย และถ้าเซลนั้นถูกนาไปใช้งานร่ วมกันเซล
อื่นๆด้วย Excel จะคานวณตามสูตรที่ใส่ไว้เดิมอย่างถูกต้องเสมอ วิธีแก้ไขข้อมูลในเซลทาได้หลายแบบดังนี้
พิมพ์ทบั ของเดิม
โดยคลิกตรงเซลที่จะแก้ไขและพิมพ์ขอ้ มูลใหม่ทบั ลงไป เหมาะกับข้อมูลสั้นๆ หรื อตัวเลขต่างๆ
นาข้ อมูลเก่าขึน้ มาแก้ไข
คลิกในเซลที่จะแก้ไขแล้วกดคีย ์
F2 ซึ่ง Excel จะเข้าสูโ้ หมดแก้ไช (Edit) (สังเกตที่แถบสถานะ
ด้านล่างซ้ายสุด) จะมีเคอร์เซอร์อยูท่ ี่ทา้ ยข้อมูลในเซล จากนั้นค่อยๆใช้ปุ๋มลูกศรเลื่อนเคอร์เซอร์ไปแก้ไขตรง
จุดที่ตอ้ งการหรื อเลื่อนเมาส์ที่มีรูปเป็ น 𝐼 ที่เรี ยกว่า ไอบีม (I-beam) ไปคลิกที่ตรงตาแหน่งที่จะแก้ไข
- สาหรับเซลที่เป็ นสูตรคานวณจะแตกต่างไปเล็กน้อยคือ เมื่อกดคีย ์ F2 แล้ว Excel จะแสดงสูตร
คานวณใก้แก้ไขแทน
ข้ อมูลประเภทต่างๆ
ข้อมูลที่ใส่ลงในเซลแบ่งได้หลายประเภท เช่น ข้อความ ตัวเลขหรื อวันที่ การนามาใช้งานก็ข้ ึนอยู่
กับวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้งาน เช่น การกรอกตัวเลขที่เลือกได้ว่าจะใช้คานวณหรื อไม่ เป็ นต้น ซึ่งจะแบ่ง
ประเภทของข้อมูลทาได้
ข้อมูลประเภทข้อความ (Text)
ข้อมูลในกลุ่มนี้เป็ นข้อความที่มีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายชื่อลูกค้า รหัสสมาชิก และ
Total เป็ นต้น รวมถึงตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคานวณ เช่น รหัสไปรษณี ย ์ เลขบัตรประจาตัวประชาชน หือ

เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น โดยปกติเมื่อเราป้ อนข้อความลงไปในเซล ข้อความจะชิดอยูด่ า้ นซ้ายเซลเสมอ
(ยกเว้นจะมีการใช้คาสัง่ จัดให้อยูต่ าแหน่งอื่นไว้แล้ว)
-

หากคุณป้ อนตัวเลขโดยใส่เครื่ องหมาย ‘ (Single code) นาหน้า เช่น ‘10113 โปรแกรมจะมองตัวเลขนั้น
เป็ นข้อความ (Text) และจะขึ้นสัญลักษณ์แจ้งผิดพลาดที่มุมเซลนั้น (สามเหลี่ยมสีเขียว) พร้อมกับ
ตัวเลือกให้แก้ไขตัวเลขชุดนี้ให้ถกู ต้องด้วย

ข้ อมูลประเภทตัวเลข
ตัวเลขใน
Excel เป็ นจานวนของสิ่งต่างๆ เช่น จานวนสินค้า คะแนนนักเรี ยน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้
สามารถนาไปใช้คานวณหาผลลัพธ์ได้ เช่น หาผลรวมหรื อค่าเฉลี่ย เนื่องจากจานวนในที่น้ ีอาจเป็ น เศษส่วน
ทศนิยม หรื อจานวนเต็มลบ โดยปกติตวั เลขพื้นฐานทัว่ ไปสามารถกรอกลงไปในเซลได้เลย (ตัวเลขจะชิด
ขวาเสมอ) แต่ถา้ ต้องการตัวเลขในลักษณะจาเพราะอาจต้องกาหนดค่าที่ชดั เจน โดยคลิกเซลตัวเลขแล้วเลือก
รุ ปแบบของเซลในกลุ่มคาสัง่ Number เพื่อให้โปรแกรมแสดงค่าที่แตกต่างกันดังนี้
รู ปแบบของตัวเองตัวเลขจะแสดงผลแตกต่างกัน เช่น
Number จะเพิ่มทศนิยม 2 ตาแหน่ง
Accounting เพิ่มทศนิยม 2 ตาแหน่งและใส่คอมม่า โดยที่มีสกุลเงินเป็ น $ ซิดซ้ายของเซล ซึ่งคุณสามารถ
เปลี่ยนค่าสกุลเงินบาทไทย ฿ หรื อสกุลเงินอื่นๆภายหลังได้
- เครื่ องหมายคอมม่า (,) หรื อเลข 0 หลังจุดทศนิ ยมนั้นไม่ควรพิมพ์เอง เพราะจะทาให้เสี ยเวลาและ
อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆ ให้กาหนดที่รูปแบบของเซลแทน
-

การกาหนดตัวเลขให้เป็ นข้อความ เช่น รหัส 0021 นั้นให้คลิกที่เซลแล้วเลือกรู ปแบบเป็ น Text ซึ่ง
จะทาให้ตวั เลขในเซลนั้นเป็ นข้อความ

-

เมื่อใช้รูปแบบเซลเป็ นแบบ Currency หรื อ Account นั้น โปรแกรมจะใส่สกุลเงินมาเป็ น $ ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนให้เป็ นสกุลเงินบาทไทยในภายหลังได้

ข้ อมูลประเภทวันที่
นอกจากข้อมูลที่เป็ นข้อความและตัวเลขแล้ว ยังมีขอ้ มูลอีกแบบหนึ่งที่เรานิยมใช้กนั มากคือ ข้อมูล
ชนิดวันที่ โดยปกติค่าเริ่ มต้นการทางานจองโปรแกรมจะเป็ นวันที่สากลเสมอ เช่น เมื่อพิมพ์ 10/04/51
หมายถึง วันที่ 10 เมษายน 1951 ไม่ใช่ 2551 ตามที่ร้าเข้าใจ ซึ่งอันดับแรกอาจจะเปลี่ยนวันที่แบบไทย
ภายหลัง หรับวิธใส่ขอ้ มูลวันที่ทาได้ดงั นี้
-

เมื่อพิมพ์วนั ที่ไปแล้ว เช่น 7/7/07 ผลลัพธ์ก็จะแสดงในรู ป Short date จนกว่าจะใช้คาสัง่ จัดรู ปแบบ
ตัวเลขด้วย Format Number เปลี่ยนให้เป็ นรู ปแบบอื่น

-

การกรอกข้อมูลเวลาอาจพิมพ์เป็ น วันที่-ชื่อเดือน ชื่อเดือน-วันที่ หรื อ ชื่อเดือน/วันที่ เช่นพิมพ์ 1/Oct
ลงในเซล ก็จะได้ผลลัพธ์เป็ น 01-Oct ซึ่งสามารถเปลี่ยนรู ปแบบในภายหลังได้เช่นเดียวกัน

ข้ อมูลประเภทเวลา
เวลาเป็ นข้อมูลตัวเลขอีกประเภทหนึ่งซึ่งสามารถจัดให้อยูใ่ นรู ปต่างๆได้ โดยพิมพ์ตวั เลขคัน่ ด้วย
เครื่ องหมาย : (colon) ดังนี้
-

เมื่อพิมพ์เวลาลงไปในเซลแล้วกดคีย ์ Enter ข้อมูลในเซลจะถูกจัดขวา บนเซลเห็นเป็ นตัวเลข เช่น
10:30 เมื่อดูที่แถบสูตรจะเห็นเป็ นเวลาแบบเต็มรู ปแบบ (ชัว่ โมง: วินาที AM หรื อ PM) แม้ว่าข้อมูล
จะเปลี่ยนจากรู ปแบบตัวเลขเป็ น Custom ก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนรู ปแบบข้อมูลในเซลให้แสดงผล
ในรู ปแบบที่ตอ้ งการ

