
หนวยที่ 1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกบัโปรแกรม Microsoft Excel 2007 

หัวขอเร่ืองและงาน 
Excel 2007 มีสวนติดตอผูใชโฉมใหม และคุณลักษณะใหมท่ีสามารถสรางประสิทธิผล

ไดอยางรวดเร็ว  

สาระสําคัญ 
โปรแกรม  Excel เปนโปรแกรมท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางานเกี่ยวกับการพิมพ

งานตาราง การคํานวณขอมูล และฐานขอมูล Excel 2007 มีสวนติดตอผูใชโฉมใหม มีแมแบบใหม 
แถบเคร่ืองมือตาง ๆ และมีคุณลักษณะใหมท่ีสามารถสรางประสิทธิผลงานไดอยางรวดเร็ว  

จุดประสงคการสอน 
จุดประสงคทั่วไป 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรม  Excel  
2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนติดตอผูใชโฉมใหม 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
1. สามารถอธิบายลักษณะและคุณสมบัติของโปรแกรม  Excel ได 
2. สามารถอธิบายสวนติดตอผูใชโฉมใหมได 
3. สามารถอธิบายคุณลักษณะใหมได 

เน้ือหา 
Excel 2007 ทําใหเราสามารถเร่ิมใชงานสวนติดตอผูใชโฉมใหม แมแบบใหม และ

คุณลักษณะใหมท่ีสามารถสรางประสิทธิผลไดอยางรวดเร็ว  

1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) 

1.1 ลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม  Excel 
โปรแกรมตารางงาน  หรือโปรแกรมสเปรดชีต  (Spread  Sheet)  หรือตารางคํานวณ

อิเล็กทรอนิกส  เปนโปรแกรมท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางานเกี่ยวกับการคํานวณขอมูล  แสดง
ขอมูลในลักษณะเปนคอลัมน  หรือเปนชองตาราง  ซ่ึงเราสามารถบันทึกขอมูลตาง ๆ โดยสวนมาก
มักจะเปนตัวเลขลงในตารางส่ีเหล่ียมท่ีแบงออกเปนชองเล็ก ๆ มากมาย เรียกวา เซลล (Cell) พรอม
ท้ังสามารถใสสูตรลงในเซลลบางเซลลเพื่อใหโปรแกรมทําการคํานวณหาผลลัพธจากขอมูลท่ี
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โปรแกรม  Excel ชวยใหเราคํานวณตัวเลขในตารางไดงาย ๆ ตั้งแตคณิตศาสตรข้ัน
พื้นฐานไปจนถึงสูตรทางการเงินท่ีซับซอน และเรายังสามารถใช Excel ในการจัดกลุมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล สรางรายงาน และสรางแผนภูมิไดอีกดวย 

โปรแกรม Excel มีประโยชนกับผูคนแทบทุกสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนบัญชี ซ่ึง
สามารถนํา Excel มาชวยคํานวณรายรับรายจายและงบการเงินได นักวิเคราะหการตลาด ที่จะนํา 
Excel มาชวยในการสรุปขอมูลแบบสอบถามจํานวนมาก ๆ วิศวกรท่ีสามารถนําขอมูลจากการ
ทดลองมาให Excel สรางเปนแผนภูมิลงในรายงานของตนเองไดงาย ๆ นักวางแผนสามารถทดลอง
ไดวาจะเกิดเหตุการณอะไรถาตัวแปรบางตัวเปล่ียนไป แมกระท่ังครูอาจารยก็ยังสามารถคํานวณ
เกรดของนักศึกษาไดดวย และนอกจากท่ีกลาวแลว Excel ก็ยังสามารถประยุกตใชกับงานอ่ืน ๆ ได
อีกมากมาย 

1.2 คุณสมบัตขิองโปรแกรม Excel 
โปรแกรม Excel มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1. สรางและแสดงรายงานของขอมูล ตัวอักษร และตัวเลข โดยมีความสามารถในการ

จัดรูปแบบใหสวยงามนาอาน เชน การกําหนดสีพื้น  การใสแรเงา  การกําหนดลักษณะและสีของ
เสนตาราง  การจัดวางตําแหนงของตัวอักษร  การกําหนดรูปแบบและสีตัวอักษร  เปนตน 

2. อํานวยความสะดวกในดานการคํานวณตาง ๆ เชน  การบวก  ลบ  คูณ  หารตัวเลข  
และยังมีฟงกช่ันท่ีใชในการคํานวณอีกมากมาย  เขน  การหาผลรวมของตัวเลขจํานวนมาก  การหา
คาทางสถิติและการเงิน  การหาผลลัพธของโจทยทางคณิตศาสตร  เปนตน 

3. สรางแผนภูมิ (Chart) ในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใชในการแสดงและการเปรียบเทียบ
ขอมูลไดหลายรูปแบบ เชน แผนภูมิคอลัมน (Column  Chart หรือBar Chart) แผนภูมิเสน (Line  
Chart)  แผนภูมิวงกลม  (Pie  Chart)  ฯลฯ 

4. มีระบบขอความชวยเหลือ  (Help)  ท่ีจะคอยชวยใหคําแนะนํา  ชวยใหผูใชสามารถ
ทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  เชน  หากเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม  หรือสงสัย
เกี่ยวกับวิธีการใชงาน  แทนท่ีจะตองเปดหาในหนังสือคูมือการใชงานของโปรแกรม  ก็สามารถขอ
ความชวยเหลือจากโปรแกรมไดทันที 

5. มีความสามารถในการคนหาและแทนท่ีขอมูล   โดยโปรแกรมจะตองมี
ความสามารถในการคนหาและแทนท่ีขอมูล เพื่อทําการแกไขหรือทําการแทนท่ีขอมูลไดสะดวก
และรวดเร็ว 
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6. มีความสามารถในการจัดเรียงลําดับขอมูล  โดยเรียงแบบตามลําดับ จาก A ไป Z 
หรือจาก 1 ไป 100 และเรียงยอนกลับจาก Z ไปหา A หรือจาก 100 ไปหา 1 

7. มีความสามารถในการจัดการขอมูลและฐานขอมูล  ซ่ึงเปนกลุมของขอมูลขาวสาร
ท่ีถูกรวบรวมเขาไวดวยกันในตารางท่ีอยูใน Worksheet ลักษณะของการเก็บขอมูลเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลมนโปรแกรมตารางงานจะเก็บขอมูลในรูปแบบของตาราง  โดยแตละแถวของรายการจะ
เปนระเบียนหรือเรคอรด  (Record)  และคอลัมนจะเปนฟลด  (Field) 

2. สวนติดตอผูใชท่ีปรับปรุงใหมของ Excel 2007 

Excel 2007 ใชสวนติดตอผูใชท่ีออกแบบมาใหม เพ่ือชวยใหสามารถทํางานไดเร็วข้ึน มี
ประสิทธิผลมากข้ึน สามารถเรียนรูไดเร็วข้ึนและคนหาไดเร็วข้ึน สวนติดตอใหมนี้ ไดแก แมแบบ
ใหม ใชเร่ิมตนทํางานอยางรวดเร็ว และการใชพื้นท่ีมาตรฐานซ่ึงเรียกวา Ribbon แทนเลเยอร 
(Layers) ของเมนูและแถบเคร่ืองมือท่ีพบในรุนกอนหนานี้ ทําใหสามารถหากลุมของคําส่ังท่ี
เกี่ยวของกันไดเร็วข้ึน เนื่องจากแท็บท่ีใชในนั้น จะวางคําส่ังตาง ๆ ไวในสวนหนาโดยท่ีไมไดเรียง
ซอนลงในเมนูเหมือนกอน ทําใหไมตองเสียเวลาคนหา และสามารถจดจําตําแหนงคําส่ังไดดีข้ึน 

องคประกอบท่ีสําคัญของสวนติดตอใหมใน Excel 2007 ประกอบดวย 

2.1 แมแบบใหม 
แมแบบใหมจากเมนูเร่ิม (Start) สรางเอกสาร Microsoft Office จะเปดหนาตาง

แมแบบใหม หรือใชแมแบบ Microsoft Office Online จากปุม Office ท่ีรายการสราง แลวไปที่
ติดต้ัง แมแบบของฉัน แมแบบ Microsoft Office Online ซ่ึงมีหัวขอตาง ๆ ไดแก เดน งบประมาณ 
ปฏิทิน รายงานคาใชจาย ใบแจงหนี้ รายการ แผน แพลนเนอร กําหนดการ ประกาศ สเตชันเนอรี ใบ
บันทึกเวลา ฯลฯ หรือจะไปที่เว็บไซตของ Microsoft Office แลวดาวนโหลดมาเก็บไวในเคร่ืองก็ได 

แมแบบแตละแบบ ไดถูกออกแบบใหสามารถใชงานไดทันทีท่ีเลือก เพื่อใหสามารถ
เร่ิมตนและทํางานไดอยางรวดเร็ว ถาการออกแบบแมแบบนั้นตรงกับความตองการของผูใช หรือจะ
นํามาปรับปรุงประยุกตใชใหตรงกับความตองการที่เฉพาะเจาะจงของผูใชก็ได  
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รูปท่ี 1-1 การเปดแมแบบ Excel 2007 จากปุมเร่ิม\สรางเอกสาร Microsoft Office 
 

 

รูปท่ี 1-2 การดาวนโหลดแมแบบ Excel 2007 จากเว็บไซตของ Microsoft Office 
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2.2 ปุม Office 
ปุม Office คือ ปุมท่ีใชควบคุมคําส่ังหลักเกี่ยวกับการสรางแฟม การเปดแฟม การ

บันทึก การบันทึกเปน การพิมพ การสง การจัดเตรียม การประกาศ การปด เอกสารลาสุด และ
ตัวเลือกของ Excel  

 
รูปท่ี 1-3 ปุม Office ท่ีใชควบคุมคําส่ังหลัก  

 
2.3 แถบเคร่ืองมือใหมท่ีใชควบคมุคําส่ังในโปรแกรม 

2.3.1 Ribbon  
Ribbon คือ แถบเครื่องมือชุดคําส่ังท่ีแบงเปนแท็บ ๆ อยูสวนบนของหนาตาง

รองจากแถบช่ือ (Title bar) ซ่ึงมาแทนแถบเมนูในโปรแกรมเกา  

 
รูปท่ี 1-4 Ribbon แถบเคร่ืองมือชุดคําส่ัง  

 
2.3.2 ปุมคําส่ัง 

ปุมคําส่ัง เปนปุมไอคอนท่ีใชส่ังงาน ซ่ึงอยูในกลุมชุดคําส่ัง บนแท็บคําส่ัง 
2.3.3 แท็บคําส่ัง  

แท็บคําส่ัง คําส่ังตาง ๆ จะแสดงและรวมอยูดวยกัน เพื่อใหสามารถหาปุมคําส่ัง
ท่ีตองการใชไดตามตองการ เร่ิมตนมีอยู 7 แท็บ คือ หนาแรก แทรก เคาโครงหนากระดาษ สูตร 
ขอมูล ตรวจทาน และมุมมอง ท่ีแท็บชุดคําส่ังใด ๆ มีจุดมุมทางดานลางขวามือ จะเปนท่ีเปดกลอง
โตตอบของชุดคําส่ังนั้น ๆ  
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รูปท่ี 1-5 แท็บชุดคําส่ังคําส่ัง และจุดมุมทางดานลางขวามือท่ีเปดกลองโตตอบ 

 
2.3.4 แท็บคําส่ังตามบริบท  

แท็บคําส่ังตามบริบท เปนแท็บคําส่ังท่ีจะปรากฏตามบริบทของงาน คือวัตถุท่ี
กําลังทํางานดวยหรืองานท่ีกําลังทําอยู แท็บนี้จะมีสีสันและมีคําส่ังท่ีเหมาะสําหรับนําไปใชกับส่ิงท่ี
เรากําลังทํางานอยูมากท่ีสุด  

 
รูปท่ี 1-6 แท็บคําส่ังตามบริบท ท่ีปรากฏตามบริบทของงาน 

 
2.3.5 แถบเคร่ืองมือดวน  

 แถบเคร่ืองมือดวน เปนแถบเคร่ืองมือมาตรฐานเดียวท่ีปรากฏใน Ribbon 
เพื่อใหเขาถึงคําส่ังท่ีจําเปนมากท่ีสุดอยางทันใจในคลิกเดียว เชน บันทึก เลิกทํา ฯลฯ โดยสามารถ
เพิ่มเติมคําส่ังได จากรายการคําส่ังเพิ่มเติม... และการเพิ่มโดยคลิกขวาท่ีปุมคําส่ังของ Ribbon 
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รูปท่ี 1-7 แถบเคร่ืองมือดวนท่ีใชไดอยางรวดเร็ว และการเพิ่มคําส่ังในแถบเคร่ืองมือดวน   

 
2.3.6 แกลเลอรี  

แกลเลอรี เปนตัวควบคุมใหมท่ีจะแสดงตัวเลือกแบบเห็นภาพ เพื่อใหเรา
สามารถเห็นผลลัพธท่ีเราจะไดรับ แกลเลอรีจะถูกใชท่ัวไปในสวนติดตอของ 2007 Microsoft 
Office system แกลเลอรีทําใหเราสามารถเลือกผลลัพธไดโดยไมตองกังวลวาจะตองทําอยางไรถึง
จะไดผลลัพธนั้น  

 
รูปท่ี 1-8 แกลเลอรี ตัวควบคุมใหมท่ีแสดงตัวเลือกแบบเห็นภาพ เม่ือนําเมาสเล่ือนผานไป 
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2.3.7 แถบเคร่ืองมือขนาดเล็ก  
แถบเคร่ืองมือขนาดเล็ก มีองคประกอบคลายกับแถบเคร่ืองมือ โดยจะปรากฏ

เปนแบบโปรงใสอยูเหนือขอความท่ีเราเลือก เม่ือเล่ือนเมาสไปท่ีแถบเคร่ืองมือ จะแสดงใหเห็นชัด
ข้ึน เพ่ือใหเราสามารถใชการจัดรูปแบบไดอยางงายดาย เชน ตัวหนาหรือตัวเอียง หรือเปล่ียนแบบ
อักษร  

 
รูปท่ี 1-9  แถบเคร่ืองมือขนาดเล็กโปรงใสอยูเหนือขอความท่ีเลือก  

 
2.3.8 แทรกแผนงาน 

แทรกแผนงาน ซ่ึงแผนงานเปนพื้นท่ีการพิมพงาน ท่ีใหมาเร่ิมตน 3 แผนงาน 
แตสามารถเพ่ิมแผนงานไดโดยงาย เม่ือคลิกแผนงานแทรกแผนงานท่ีไดใหมาใหม 

 
รูปท่ี 1-10 แทรกแผนงานไดโดยงาย  

 
2.3.9 แถบสถานะ  

แถบสถานะ คือ แถบท่ีอยูดานลางสุดของหนาตาง ซ่ึงจะแสดงขอมูลสถานะ ท้ัง
ยังมีปุมตาง ๆ ของมุมมองทางดานขวามือท่ีใชสลับมุมมอง และมุมมองยอ/ขยายได  

 
รูปท่ี 1-11  แถบสถานะและมุมมอง 
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3. คุณลักษณะใหม 1   

3.1 สวนติดตอผูใชท่ีมุงเนนท่ีผลลัพธ 
สวนติดตอผูใชใหมท่ีมุงเนนท่ีผลลัพธจะชวยใหเราทํางานใน Microsoft Excel ได

อยางงายดาย คําส่ังและคุณลักษณะตางๆ ท่ีมักจะถูกฝงอยูในเมนูและแถบเคร่ืองมือท่ีซับซอน
ตอไปน้ีจะคนหาไดงายข้ึนบนแท็บท่ีมุงเนนท่ีงานซ่ึงมีกลุมของคําส่ังและคุณลักษณะแบงตาม
ตรรกะ หลาย ๆ กลองโตตอบจะถูกแทนท่ีดวยแกลเลอรีแบบหลนลงท่ีแสดงตัวเลือกท่ีพรอมใชงาน 
และคําแนะนําเคร่ืองมือแบบอธิบายหรือการแสดงตัวอยางก็จะมีจัดเตรียมไวใหเพื่อชวยใหเราเลือก
ตัวเลือกไดอยางถูกตอง 

ไมวาเราจะทํากิจกรรมใดในสวนติดตอผูใชใหม ไมวาจะเปนการจัดรูปแบบหรือการ
วิเคราะหขอมูล Excel จะแสดงเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนท่ีสุดที่จะทําใหงานนั้นเสร็จสมบูรณ 

3.2 แถวและคอลัมนเพิ่มเติมและขอจํากัดใหมอ่ืนๆ 
เพื่อจะทําใหเราสามารถสํารวจปริมาณขอมูลจํานวนมากในแผนงาน Excel 2007 

สนับสนุนแถวถึง 1 ลานแถว และคอลัมนถึง 16,000 คอลัมนตอแผนงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เสน
ตาราง Excel 2007 คือ 1,048,576 แถวกับ 16,384 คอลัมน ซ่ึงใหเรามีแถวมากกวาท่ีมีใน Excel 2003 
ถึง 1,500 เปอรเซ็นตและคอลัมนมากกวาถึง 6,300 เปอรเซ็นต และสําหรับเราท่ีกําลังนึกสงสัย 
คอลัมนจะส้ินสุดท่ี XFD แทนท่ีจะเปน IV 

แทนท่ีจะเปนการจัดรูปแบบ 4,000 ชนิด ขณะนี้เราสามารถใชไดไมจํากัดจํานวนใน
สมุดงานเดียวกัน และจํานวนการอางอิงเซลลตอเซลลก็เพ่ิมข้ึนจาก 8,000 เปนจํานวนจํากัดตาม
หนวยความจําท่ีมีอยู 

เม่ือตองการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Excel การจัดการหนวยความจําไดเพิ่มข้ึนจาก
หนวยความจํา 1 กิกะไบต ใน Excel 2003 เปน 2 กิกะไบตใน Excel 2007 

นอกจากนี้ เรายังจะพบวาการคํานวณแผนงานท่ีมีสูตรมากมายทําไดอยางรวดเร็วข้ึน
เนื่องจาก Excel 2007 สนับสนุนตัวประมวลผลแบบคูและชิปเซตแบบหลายเธรด 

Excel 2007 ยังสนับสนุนสีถึง 16 ลานสีอีกดวย 
3.3 ชุดรูปแบบของ Office และลักษณะของ Excel 2007 

ใน Excel 2007 เราสามารถจัดรูปแบบขอมูลในแผนงานของเราไดอยางรวดเร็วดวย
การนําชุดรูปแบบไปใช และโดยใชลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง ชุดรูปแบบตางๆ สามารถใชรวมกันได
ตามโปรแกรม 2007 Office release อ่ืน ๆ เชน Microsoft Office Word และ Microsoft Office 
PowerPoint เปนตน ในขณะที่ลักษณะตาง ๆ ไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อเปล่ียนแปลงรูปแบบของ

                                                  
1
 http://office.microsoft.com/th-th/ 
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การนําชุดรูปแบบไปใช   ชุดรูปแบบคือชุดของสี แบบอักษร เสน และการเติมลักษณะ
พิเศษที่กําหนดไวลวงหนา ซ่ึงสามารถนําไปใชกับท้ังสมุดงานของเราหรือกับรายการท่ี
เฉพาะเจาะจงได เชน แผนภูมิหรือตาราง เปนตน ชุดรูปแบบสามารถชวยใหเราสามารถสราง
เอกสารท่ีมีรูปลักษณสวยงาม โดยบริษัทของเราอาจมีชุดรูปแบบขององคกรซ่ึงเราสามารถใชได 
หรือเราสามารถเลือกจากชุดรูปแบบท่ีกําหนดไวลวงหนาท่ีมีอยูใน Excel ได นอกจากนี้ การสราง
ชุดรูปแบบของเราเองสําหรับรูปลักษณแบบเดียวกันและมีลักษณะเปนมืออาชีพท่ีสามารถนําไปใช
กับสมุดงาน Excel ของเราท้ังหมดและเอกสาร 2007 Office release อ่ืนๆ ยังสามารถทําไดอยาง
งายดายอีกดวย เม่ือเราสรางชุดรูปแบบ สี แบบอักษร และการเติมลักษณะพิเศษสามารถ
เปล่ียนแปลงแบบแยกกันตางหากไดเพื่อใหเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหลานี้ตัวใดตัวหนึ่ง
หรือตัวเลือกท้ังหมดได 

การใชลักษณะ   ลักษณะ คือรูปแบบท่ียึดตามชุดรูปแบบท่ีกําหนดไวลวงหนาท่ีเรา
สามารถนําไปใชเปล่ียนแปลงลักษณะหนาตาของตาราง แผนภูมิ PivotTables รูปราง หรือ
ไดอะแกรมของ Excel ได ถาลักษณะท่ีกําหนดไวลวงหนาท่ีมีอยูแลวภายในไมตรงกับความตองการ
ของเรา เราสามารถกําหนดลักษณะเองได สําหรับแผนภูมิตาง ๆ เราสามารถเลือกจากลักษณะท่ี
กําหนดไวลวงหนาท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก แตเราจะไมสามารถสรางลักษณะแผนภูมิของเราเองได  

แบบเดียวกับใน Excel 2003 ลักษณะเซลลถูกใชเพื่อจัดรูปแบบเซลลท่ีเลือก แตขณะน้ี
เราสามารถนําลักษณะเซลลท่ีกําหนดไวลวงหนาไปใชไดอยางรวดเร็ว โดยลักษณะเซลลสวนใหญ
ไมไดยึดตามชุดรูปแบบท่ีนําไปใชกับสมุดงานของเรา และเราสามารถสรางลักษณะเซลลของเราเอง
ไดอยางงายดาย 

3.4 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ใน 2007 Office release เราสามารถใชการจัดรูปแบบตามเง่ือนไขเพื่อใสคําอธิบาย

ประกอบแบบมองเห็นไดใหกับขอมูลของเราเพื่อวัตถุประสงคท้ังในการวิเคราะหและการนําเสนอ 
เม่ือตองการคนหาขอยกเวนและกําหนดตําแหนงแนวโนมท่ีสําคัญในขอมูลของเราอยางงายดาย เรา
สามารถใชและจัดการกับกฎการจัดรูปแบบตามเง่ือนไขตางๆ ซ่ึงนําการจัดรูปแบบท่ีมองเห็นได
แบบเพิ่มเติมมาใชกับขอมูลท่ีตรงกับกฎนั้น ๆ ในรูปแบบของการไลระดับสี แถบขอมูล และชุดไอ
คอนได นอกจากนี้ การจัดรูปแบบตามเง่ือนไขยังงายตอการนําไปใชอีกดวย เพียงการคลิกเพียงไมกี่
คร้ัง เราก็สามารถมองเห็นความสัมพันธในขอมูลของเราซ่ึงเราสามารถใชเพื่อทําการวิเคราะหได 

3.5 การเขียนสูตรอยางงาย 
การปรับปรุงดังตอไปนี้ทําใหการเขียนสูตรใน Office Excel 2007 งายยิ่งข้ึน 
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แถบสูตรแบบปรับขนาดได   แถบสูตรจะปรับขนาดใหรองรับสูตรท่ียาวและซับซอน
ไดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงปองกันไมใหสูตรครอบคลุมขอมูลอ่ืนในแผนงานของเรา เรายังสามารถเขียน
สูตรไดยาวข้ึนโดยมีระดับท่ีซอนกันมากกวาท่ีเราสามารถทําไดใน Excel รุนกอนหนา 

ฟงกชันการทําใหสมบูรณอัตโนมัติ   ดวยฟงกชันการทําใหสมบูรณอัตโนมัติ เราจึง
สามารถเขียนไวยากรณของสูตรท่ีเหมาะสมไดอยางรวดเร็ว จากการตรวจพบฟงกชันท่ีเราตองการ
ใชเพื่อชวยทําใหอารกิวเมนตของสูตรสมบูรณอยางงายๆ ทําใหเราไดสูตรท่ีเหมาะสมตั้งแตแรกและ
ในทุกคร้ัง 

การอางอิงท่ีมีแบบแผน   นอกจากการอางอิงเซลล เชน A1 และ R1C1 แลว Office 
Excel 2007 ยังมีการอางอิงท่ีมีแบบแผนที่อางถึงชวงและตารางท่ีมีช่ือในสูตรเชนกัน 

การเขาถึงชวงท่ีมีช่ืออยางงาย   โดยใชตัวจัดการช่ือของ Office Excel 2007 เรา
สามารถจัดระเบียบ ปรับปรุง และจัดการชวงท่ีมีช่ือหลาย ๆ ชวงในตําแหนงท่ีตั้งสวนกลาง ซ่ึงชวย
ใหบุคคลใดก็ตามท่ีตองการทํางานบนแผนงานของเราสามารถแปลสูตรและขอมูลของแผนงานได 

3.6 สูตร OLAP และฟงกชันคิวบใหม 
เม่ือเราทํางานกับฐานขอมูลหลายมิติ (เชน บริการการวิเคราะห SQL Server) ใน 

Office Excel 2007 เราสามารถใชสูตร OLAP เพื่อสรางรายงานท่ีถูกผูกไวกับขอมูล OLAP โดยมี
รูปแบบอิสระและซับซอนได ฟงกชันคิวบใหมจะใชเพื่อแยกขอมูล OLAP (ชุดขอมูลและคา) จาก
บริการการวิเคราะหและแสดงขอมูล OLAP ในเซลล สูตร OLAP อาจถูกสรางข้ึนเม่ือเราแปลงสูตร
ใน PivotTable เปนสูตรในเซลล หรือเม่ือเราใชการทําใหสมบูรณอัตโนมัติสําหรับอารกิวเมนตของ
ฟงกชันคิวบเม่ือเราพิมพสูตรตางๆ 

3.7 การเรียงลําดับและการกรองท่ีปรับปรุงขึ้น 
ใน Office Excel 2007 เราสามารถจัดเรียงขอมูลในแผนงานของเราไดอยางรวดเร็ว

เพื่อคนหาคําตอบท่ีเราตองการโดยใชการกรองและการเรียงลําดับท่ีไดปรับปรุงเพิ่มเติมแลว 
ตัวอยางเชน ขณะนี้เราสามารถเรียงลําดับขอมูลตามสีและตามระดับมากกวา 3 (และมากถึง 64) 
ระดับ นอกจากนี้ เรายังสามารถกรองขอมูลตามสีหรือตามวันท่ี แสดงรายการมากกวา 1,000 
รายการในรายการแบบหลนลงของตัวกรองอัตโนมัติ เลือกหลายรายการเพ่ือกรอง และกรองขอมูล
ใน PivotTable ไดอีกดวย 

3.8 การเพิ่มคุณสมบัติใหกับตารางของ Excel 
ใน Office Excel 2007 เราสามารถใชสวนติดตอผูใชใหมเพื่อสราง จัดรูปแบบ และ

ขยายตาราง Excel (หรือคือรายการ Excel ใน Excel 2003) ไดอยางรวดเร็วเพื่อจัดระเบียบขอมูลใน
แผนงานของเราเพ่ือใหทํางานไดงายข้ึน หนาท่ีการใชงานใหมหรือท่ีไดรับการปรับปรุงสําหรับ
ตารางน้ันรวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้ 
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แถวสวนหัวของตาราง   แถวสวนหัวของตารางสามารถเปดหรือปดได เม่ือสวนหัว
ของตารางถูกแสดง สวนหัวของตารางยังคงมองเห็นไดพรอมกับขอมูลในคอลัมนของตารางดวย
การแทนท่ีสวนหัวของแผนงานเม่ือเราเล่ือนไปเร่ือยๆ ในตารางแบบยาว 

คอลัมนจากการคํานวณ   คอลัมนจากการคํานวณจะใชสูตรเดียวท่ีจะปรับไปตามแถว
แตละแถว และยังขยายโดยอัตโนมัติเพื่อรวมแถวเพิ่มเติม เพื่อใหสูตรถูกขยายไปยังแถวเหลานั้นได
ทันที ส่ิงท่ีเราตองทําท้ังหมดคือ ใสสูตรเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงนั่นก็คือเราไมจําเปนตองใชคําส่ัง 'เติม' 
หรือ 'คัดลอก' 

การกรองอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ   ตัวกรองอัตโนมัติจะถูกเปดอยูตามคาเร่ิมตนใน
ตารางเพ่ือเปดใชงานการเรียงลําดับและการกรองขอมูลในตารางอยางมีประสิทธิภาพ 

การอางอิงท่ีมีแบบแผน   การอางอิงชนิดนี้อนุญาตใหเราใชช่ือสวนหัวของคอลัมน
ตารางในสูตรแทนการใชการอางอิงเซลล เชน A1 หรือ R1C1 

แถวผลรวม   ในแถวผลรวม ขณะน้ีเราสามารถใชสูตรแบบกําหนดเองและรายการ
ขอความได 

ลักษณะตาราง   เราสามารถนําลักษณะตารางไปใชในการเพิ่มการจัดรูปแบบท่ีมี
คุณภาพระดับนักออกแบบและเปนมืออาชีพไดอยางรวดเร็ว ถาลักษณะแถวแบบอื่นถูกเปดใชงาน
ในตาราง Excel จะคงกฎเกี่ยวกับลักษณะแบบอ่ืนนั้นตลอดการกระทําท่ีอาจทําลายเคาโครงนี้ได 
เชนการกรอง การซอนแถว หรือการจัดเรียงแถวและคอลัมนใหมดวยตนเอง 

3.9 ลักษณะหนาตาใหมของแผนภูมิ 
ใน Excel 2007 เราสามารถใชเคร่ืองมือการสรางแผนภูมิใหมเพ่ือสรางแผนภูมิท่ีมี

ลักษณะเปนมืออาชีพที่ส่ือสารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางงายดาย และโดยตามชุด
รูปแบบท่ีถูกนําไปใชกับสมุดงานของเรา ลักษณะหนาตาใหมท่ีทันสมัยของแผนภูมินั้นรวมถึง
ลักษณะพิเศษ เชน สามมิติ ความโปรงใส และเงาจาง เปนตน 

สวนติดตอผูใชใหมชวยใหการสํารวจชนิดแผนภูมิท่ีมีอยูงายข้ึน เพื่อใหเราสามารถ
สรางแผนภูมิท่ีเหมาะสมกับขอมูลของเรา นอกจากนี้ นอกจากนี้ ลักษณะและเคาโครงแผนภูมิท่ี
กําหนดไวลวงหนาเปนจํานวนมากยังมีเตรียมไวใหเพื่อใหเรานํารูปแบบท่ีสวยงามไปใชไดอยาง
รวดเร็วและมีรายละเอียดท่ีเราตองการในแผนภูมิของเราอีกดวย 

ตัวเลือกองคประกอบแผนภูมิท่ีมองเห็นได   นอกจากเคาโครงดวนและรูปแบบดวน
แลว ขณะน้ีเราสามารถใชสวนติดตอผูใชใหมเพื่อเปล่ียนแปลงทุกองคประกอบของแผนภูมิไดอยาง
รวดเร็วเพื่อนําเสนอขอมูลของเราไดอยางดีท่ีสุด และดวยเพียงการคลิกไมกี่คร้ัง เราสามารถเพิ่มและ
เอาช่ือแผนภูมิ คําอธิบายแผนภูมิ ปายช่ือขอมูล เสนแนวโนม และองคประกอบแผนภูมิอ่ืนๆ ได 

ลักษณะหนาตาท่ีทันสมัยดวย OfficeArt   เนื่องจากแผนภูมิใน Excel 2007 ถูกวาดดวย 
OfficeArt ดังนั้นเกือบทุกส่ิงท่ีเราสามารถทํากับรูปราง OfficeArt จึงสามารถทําไดกับแผนภูมิและ
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เสนและแบบอักษรท่ีชัดเจน   เสนในแผนภูมิจะปรากฏรอยขรุขระนอยกวา และแบบ
อักษร ClearType จะถูกนํามาใชกับขอความเพื่อเพ่ิมความสามารถในการอาน 

สีท่ีมากกวาท่ีเคยมี   เราสามารถเลือกจากสีชุดรูปแบบท่ีกําหนดไวลวงหนาไดอยาง
งายดายและเปล่ียนความแตกตางของความเขมสี สําหรับตัวควบคุมเพิ่มเติม เรายังสามารถเพิ่มสีของ
เราเองดวยการเลือกจาก 16 ลานสีในกลองโตตอบสี ไดอีกดวย 

แมแบบแผนภูมิ   การบันทึกแผนภูมิโปรดของเราเปนแมแบบแผนภูมิยิ่งเปนเร่ืองงาย
ข้ึนในสวนติดตอผูใชใหม 

3.10 การสรางแผนภูมิท่ีใชรวมกัน 
การใชแผนภูมิ Excel ในโปรแกรมอ่ืน ใน 2007 Office release การสรางแผนภูมิจะถูก

ใชรวมกันระหวาง Excel, Word และ PowerPoint แทนท่ีจะใชคุณลักษณะการสรางแผนภูมิท่ีมีอยู
ใน Microsoft Graph ขณะนี้ Word และ PowerPoint ไดรวมคุณลักษณะการสรางแผนภูมิท่ีมี
ประสิทธิภาพของ Excel เขาไวดวยกัน และเนื่องจากแผนงาน Excel ถูกใชเปนแผนขอมูลแผนภูมิ
สําหรับแผนภูมิใน Word และ PowerPoint การสรางแผนภูมิท่ีใชรวมกันจึงมีหนาท่ีการใชงานของ 
Excel มากมาย รวมท้ังการใชสูตร การกรอง การเรียงลําดับ และความสามารถในการเช่ือมโยง
แผนภูมิไปยังแหลงขอมูลภายนอก เชน Microsoft SQL Server และบริการการวิเคราะห (OLAP) 
เพื่อใหไดขอมูลลาสุดในแผนภูมิของเรา สําหรับแผนงาน Excel ท่ีมีขอมูลแผนภูมิของเราอาจเก็บอยู
ในเอกสาร Word หรืองานนําเสนอ PowerPoint หรือในแฟมท่ีแยกตางหากเพื่อลดขนาดเอกสารของ
เรา 

การคัดลอกแผนภูมิไปยังโปรแกรมอ่ืน  แผนภูมิสามารถถูกคัดลอกและวางขาม
ระหวางเอกสารหรือจากโปรแกรมหนึ่งไปยังโปรแกรมอ่ืนไดอยางงายดาย เม่ือเราคัดลอกแผนภูมิ
จาก Excel ไปยัง Word หรือ PowerPoint แผนภูมิจะไดรับการเปล่ียนแปลงใหตรงตามเอกสาร 
Word หรืองานนําเสนอ PowerPoint โดยอัตโนมัติ แตเรายังสามารถเก็บรูปแบบแผนภูมิ Excel ไว
ไดดวย ขอมูลในแผนงาน Excel สามารถฝงตัวในเอกสาร Word หรืองานนําเสนอ PowerPoint ได 
ท้ังนี้เราสามารถท้ิงไวในแฟมตนฉบับ Excel ไดเชนกัน 

การทําใหแผนภูมิเคล่ือนไหวใน PowerPoint   ใน PowerPoint เราสามารถใช
ภาพเคลื่อนไหวไดอยางงายดายข้ึนเพื่อเนนขอมูลในแผนภูมิท่ีใชใน Excel เราสามารถทําใหท้ัง
แผนภูมิหรือขอความคําอธิบายแผนภูมิและปายช่ือแกนเคล่ือนไหวได ในแผนภูมิคอลัมน เรา
สามารถแมแตการทําใหคอลัมนแตละคอลัมนเคล่ือนไหวเพื่อแสดงแตละประเด็นไดดียิ่งข้ึน 
คุณลักษณะภาพเคล่ือนไหวน้ันหาไดงาย และเราสามารถควบคุมไดมากข้ึน ตัวอยางเชน เราสามารถ
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3.11 PivotTables ท่ีใชงานงาย 
ใน Excel 2007 นั้น PivotTable จะใชงานงายกวาใน Excel รุนกอนหนา โดยใชสวน

ติดตอผูใชใหมของ PivotTable ขอมูลตางๆ ท่ีเราตองการแสดงเกี่ยวกับขอมูลของเราจะแสดงข้ึนมา
ดวยการคลิกเพียงไมกี่คร้ัง เราไมตองลากขอมูลไปยังโซนท่ีจะปลอยซ่ึงมักจะไมใชเปาหมายงายๆ 
อีกตอไป เราพียงแคเลือกเขตขอมูลท่ีตองการดูในรายการเขตขอมูล PivotTable ใหมแทนเทานั้น 

และหลังจากเราสราง PivotTable แลว เราสามารถใชประโยชนของคุณลักษณะท่ี
ปรับปรุงหรือคุณลักษณะใหมอ่ืนๆ มากมายเพื่อสรุป วิเคราะห และจัดรูปแบบขอมูล PivotTable 
ของเราได 

การใชการเลิกทําใน PivotTable   ขณะนี้เราสามารถเลิกทําการกระทําสวนใหญท่ีเรา
ไดทําเพื่อสรางหรือจัดเรียง PivotTable ใหมได 

ตัวบงช้ีการเขาถึงรายละเอียดมากขึ้นหรือนอยลง   ตัวบงช้ีเหลานี้ใชเพื่อระบุวาเรา
สามารถขยายหรือยุบสวนตางๆ ของ PivotTable เพื่อดูขอมูลท่ีเพิ่มข้ึนหรือนอยลงไดหรือไม 

การเรียงลําดับและการกรอง   ขณะน้ีการเรียงลําดับนั้นทําไดงายเพียงแคเลือกรายการ
ในคอลัมนท่ีเราตองการเรียงลําดับและใชปุม 'เรียงลําดับ' เราสามารถกรองขอมูลไดโดยใชตัวกรอง 
PivotTable เชน 'มากกวา' 'เทากับ' หรือ 'มี' 

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข   เราสามารถนําการจัดรูปแบบตามเง่ือนไขไปใชกับ Pivot 
Table ของ Excel 2007 ไดตามเซลลหรือตามจุดตัดของเซลล 

ลักษณะและเคาโครงของ PivotTable   เชนเดียวกับท่ีเราสามารถทําไดกับตารางและ
แผนภูมิ Excel เราสามารถนําลักษณะท่ีกําหนดไวลวงหนาหรือท่ีกําหนดเองไปใชกับ PivotTable 
ไดอยางรวดเร็ว และการเปล่ียนเคาโครงของ PivotTable ก็ยังทําไดงายข้ึนในสวนติดตอผูใชใหมนี้ 

PivotChart   ดวยลักษณะเดียวกันกับ PivotTable นั้น PivotChart จะสรางข้ึนไดงาย
กวามากในสวนติดตอผูใชนี้ การปรับปรุงการกรองทั้งหมดยังพรอมใหใชงานสําหรับ PivotChart 
อีกดวย เม่ือเราสราง PivotChart เคร่ืองมือ PivotChart ท่ีเฉพาะเจาะจงและเมนูบริบทจะพรอมใหใช
งานเพ่ือใหเราสามารถวิเคราะหขอมูลในแผนภูมิได เรายังสามารถเปล่ียนเคาโครง ลักษณะ และ
รูปแบบของแผนภูมิหรือองคประกอบตางๆ ดวยวิธีเดียวกันกับท่ีเราสามารถทําไดกับแผนภูมิท่ัวไป 
ใน Excel 2007 การจัดรูปแบบแผนภูมิท่ีเรานําไปใชจะสงวนไวเม่ือเราเปล่ียนแปลง PivotChart ซ่ึง
เปนการปรับปรุงจากวิธีการทํางานเดิมใน Excel รุนกอนหนา 

3.12 การเชื่อมตอกับขอมูลภายนอกอยางรวดเร็ว 
ใน Excel 2007 เราไมจําเปนตองทราบช่ือเซิรฟเวอรหรือฐานขอมูลของแหลงขอมูล

ขององคกรอีกตอไป เพราะเราสามารถใช 'เปดใชดวน' เพื่อเลือกจากรายการแหลงขอมูลท่ีผูดูและ
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3.13 รูปแบบแฟมแบบใหม 
รูปแบบแฟมจาก XML   ใน 2007 Microsoft Office system Microsoft ไดแนะนํา

รูปแบบแฟมใหมสําหรับ Word, Excel และ PowerPoint ท่ีเรียกวารูปแบบ Microsoft Office Open 
XML โดยรูปแบบแฟมแบบใหมเหลานี้จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับการรวมกับแหลงขอมูล
ภายนอก และยังใหขนาดแฟมท่ีลดลงรวมท้ังการกูคืนขอมูลท่ีไดรับการปรับปรุงอีกดวย ใน Office 
Excel 2007 รูปแบบเร่ิมตนสําหรับสมุดงาน Excel จะเปนรูปแบบแฟม Excel 2007 จาก XML 
(.xlsx) สวนรูปแบบจาก XML อ่ืนท่ีมีอยูไดแก รูปแบบแฟม Excel 2007 ท่ีเปดใชงานในแมโครและ
จาก XML (.xlsm) รูปแบบแฟม Office Excel 2007 สําหรับแมแบบ Excel (.xltx) และรูปแบบแฟม 
Office Excel 2007 ท่ีเปดใชงานในแมโครสําหรับแมแบบ Excel (.xltm) 

รูปแบบแฟม Excel 2007 แบบไบนารี   นอกจากรูปแบบแฟมจาก XML แบบใหมแลว 
Excel 2007 ยังแนะนํารุนไบนารีของรูปแบบแฟมท่ีบีบอัดแบบเปนสวนๆ สําหรับสมุดงานขนาด
ใหญหรือซับซอนอีกดวย รูปแบบแฟม Excel 2007 แบบไบนารี (หรือ BIFF12) (.xls) นี้สามารถใช
เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเขากันไดแบบยอนกลับ 

ความเขากันไดกับ Excel รุนกอนหนา   เราสามารถตรวจสอบสมุดงาน Excel 2007 
เพื่อดูวาสมุดงานมีคุณลักษณะหรือการจัดรูปแบบท่ีเขากันไมไดกับ Excel รุนกอนหนาหรือไม 
เพื่อใหเราสามารถทําการเปล่ียนแปลงท่ีจําเปนสําหรับความเขากันไดแบบยอนกลับท่ีดีข้ึน ใน Excel 
รุนกอนหนา เราสามารถติดต้ังโปรแกรมปรับปรุงและตัวแปลงท่ีชวยเราเปดสมุดงาน Excel 2007 
เพื่อใหเราสามารถแกไข บันทึก และเปดสมุดงานนั้นอีกคร้ังไดใน Excel 2007 โดยไมสูญเสีย
คุณลักษณะหรือหนาท่ีการใชงานท่ีเฉพาะเจาะจงกับ Excel 2007 ไป 

3.14 ประสบการณการพิมพท่ีดีขึน้ 
มุมมองเคาโครงหนากระดาษ   นอกจากมุมมอง ปกติ และมุมมอง แสดงตัวอยางตัว

แบงหนา แลว Excel 2007 ยังมีมุมมอง เคาโครงหนากระดาษ ดวย เราสามารถใชมุมมองนี้สราง
แผนงานในขณะท่ีคอยดูวาแผนงานนั้นจะมีลักษณะหนาตาอยางไรในรูปแบบท่ีพิมพออกมา ใน
มุมมองนี้ เราสามารถทํางานกับสวนหัว สวนทาย และการต้ังคาระยะขอบหนากระดาษท่ีเหมาะสม
ในแผนงาน และวางวัตถุ เชน แผนภูมิหรือรูปราง ในตําแหนงท่ีเราตองการวางไดอยางแมนยํา 
นอกจากน้ี เรายังสามารถเขาถึงตัวเลือกการตั้งคาหนากระดาษท้ังหมดบนแท็บ เคาโครง
หนากระดาษ ในสวนติดตอผูใชใหมไดงายดายเพื่อใหเราสามารถระบุตัวเลือก เชนการวางแนว
หนากระดาษ ไดอยางรวดเร็ว ดั้งนั้นจึงทําใหงายท่ีจะเห็นส่ิงท่ีจะพิมพบนทุกๆ หนา ซ่ึงจะชวยใหเรา
หลีกเล่ียงการตองพยายามพิมพหลายคร้ังและไมมีขอมูลที่ตัดทอนในส่ิงท่ีพิมพออกมา 
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การบันทึกเปนรูปแบบ PDF และ XPS เราสามารถบันทึกเปนแฟม PDF หรือ XPS 
จากโปรแกรม 2007 Microsoft Office system เฉพาะเม่ือเราติดต้ัง Add-in สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูท่ี การเปดใชการสนับสนุนรูปแบบแฟมอ่ืน เชน PDF และ XPS (แสดงเปนภาษาอังกฤษ) 

3.15 วิธีการใหมในการใชงานรวมกัน 
การใช Excel Services เพื่อใชงานของเรารวมกัน   ถาเราเขาถึง Excel Services ได เรา

สามารถใช Excel Services เพื่อใชขอมูลแผนงาน Excel 2007 ของเรารวมกับผูใชรายอ่ืนๆ ได เชน 
ผูบริหารและผูถือหุนในหนวยงานของเรา เปนตน ใน Excel 2007 เราสามารถบันทึกสมุดงานเปน 
Excel Services และระบุขอมูลแผนงานท่ีตองการใหผูใชรายอ่ืนมองเห็นได ในเบราวเซอร (เบราว
เซอร: ซอฟตแวรท่ีตีความแฟม HTML จัดรูปแบบและแสดงผลแฟม HTML ใหเปนเว็บเพจ เว็บเบ
ราวเซอร เชน Windows Internet Explorer จะสามารถตามการเช่ือมโยงหลายมิติ ถายโอนแฟม และ
ทํางานกับแฟมเสียงหรือวิดีโอท่ีฝงอยูในเว็บเพจนั้นได) ผูใชสามารถใช Microsoft Office Excel 
Web Access เพื่อแสดง วิเคราะห พิมพและแยกขอมูลแผนงานน้ีได นอกจากนี้ผูใชยังสามารถสราง 
Snapshot แบบคงท่ีของขอมูลในชวงเวลาปกติหรือตามท่ีตองการได Office Excel Web Access ทํา
ใหงายตอการทํากิจกรรม เชน การเล่ือน การกรอง การเรียงลําดับ การแสดงแผนภูมิ และการใชการ
เขาถึงรายละเอียดใน PivotTables อีกท้ังเรายังสามารถเช่ือมตอ Excel Web Access Web Part กับ 
Web Part อ่ืนๆ เพ่ือแสดงขอมูลในวิธีอ่ืน และเม่ือมีสิทธ์ิท่ีเหมาะสม ผูใช Excel Web Access 
สามารถเปดสมุดงานใน Excel 2007 เพื่อใหสามารถใช Excel ไดอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อ
วิเคราะหและทํางานกับขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชเองถาผูใชไดติดตั้ง Excel ไว 

การใชวิธีนี้เพื่อใชงานของเรารวมกันทําใหแนใจไดวาผูใชรายอ่ืนสามารถเขาถึงขอมูล
รุนเดียวกันในตําแหนงท่ีตั้งเดี่ยว ซ่ึงเราสามารถเก็บขอมูลปจจุบันท่ีมีรายละเอียดลาสุดได ถาเรา
ตองการใหบุคคลอ่ืน เชน สมาชิกในทีม ใหขอคิดเห็นและขอมูลท่ีปรับปรุงแลว เราอาจตองการใช
สมุดงานรวมกันในวิธีเดียวกับท่ีเราทําใน Excel รุนกอนหนาเพื่อรวบรวมขอมูลท่ีเราตองการกอน
เราจะบันทึกลงใน Excel Services 

การใชเซิรฟเวอรการจัดการเอกสาร   Excel Services สามารถรวมกับเซิรฟเวอรการ
จัดการเอกสารเพ่ือสรางข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองตลอดรายงานใหมของ Excel และการ
กระทําเวิรกโฟลวการคํานวณสมุดงาน เชน การแจงใหทราบตามเซลลหรือข้ันตอนเวิรกโฟลวตาม
การคํานวณท่ีซับซอนของ Excel นอกจากน้ีเรายังสามารถใชเซิรฟเวอรการจัดการเอกสารเพื่อจัด
กําหนดการการคํานวณตัวแบบของสมุดงานท่ีซับซอนในเวลากลางคืนไดอีกดวย 

3.16 การเขาถึงดวนไปยังแมแบบเพิ่มเติม 
ใน Excel 2007 เราสามารถใชสมุดงานใหมตามแมแบบตางๆ ท่ีถูกติดต้ังมากับ Excel 

หรือเราอาจเขาถึงดวนและดาวนโหลดแมแบบจากเว็บไซต Microsoft Office Online ก็ได 
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กิจกรรม 
1. ใหนักศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจกับสวนติดตอผูใชโฉมใหม และคุณลักษณะใหม 
2. ครูผูสอนสาธิตการเร่ิมตนใชงานโปรแกรม Excel 2007 และเปรียบเทียบโปรแกรม 

Excel 2007 กับรุนกอน ๆ 
3. นักศึกษาและครูรวมกันสรุปอภิปรายถึงสวนติดตอผูใชโฉมใหมและคุณลักษณะใหม

ของโปรแกรม Excel 2007 

แบบประเมินผล 
คําสั่ง ใหเขียนอธิบายคําถามขางลางนี้มาใหเขาใจอยางชัดเจน 
1. โปรแกรม Excel มีประโยชนอยางไร 
2. คุณสมบัติของโปรแกรม Excel มีอะไรบาง 
3. สวนติดตอผูใชโฉมใหมของ Excel 2007 คืออะไร 
4. จงอธิบายคุณลักษณะใหมของโปรแกรม Excel มา 10 ขอ 
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