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การใช้งานโปรแกรมสาํนักงาน และการจดัการเอกสารเบือ้งต้น 
(การจดัการเอกสารและการทาํบญัชีครวัเรือน) 

 

จาํนวน 18 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์ 

1. ผูอ้บรมสามารถใชง้าน MS Word ได ้

2. ผูอ้บรมสามารถสรา้ง/แกไ้ขเอกสาร ได ้

3. ผูอ้บรมสามารถจดัรปูแบบยอ่หน้า แทบ็ คอลมัน์ หน้ากระดาษ ตาราง ได ้

4. ผูอ้บรมสามารถใชง้าน MS Excel ได ้

5. ผูอ้บรมสามารถสรา้ง/แกไ้ข ตารางเอกสารได ้

6. ผูอ้บรมสามารถสรา้งตารางการคาํนวณโดยใชฟ้งกช์นัต่างๆ ได้ั  

7. ผูอ้บรมสามารถสรา้งบญัชคีรวัเรอืนได ้

การจดัเตรียมโปรแกรมกอนการอบรม่   

1. ระบบปฏบิตักิาร Windows XP  

2. โปรแกรม Microsoft Office  

ประโยชน์ท่ีได้รบั  

     ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถนําความรู ้ ความสามารถทีไ่ดร้บัจากการอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ทาํงานและการดาํเนินชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ตอนท่ี 1 Microsoft Word 

บทท่ี 1 Introduction to Microsoft Word 
Microsoft Word เป็นโปรแกรมทีใ่ชใ้นการสรา้งเอกสารและสิง่พมิพต่์างๆ เชน่ หนงัสอื จดหมาย บนัทกึ 
รายงาน ซองจดหมาย ประกาศ ตาราง นอกจากน้ียงัมคีวามสามารถอื่นๆอกีมากมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ทาํงานเอกสาร ไมว่า่จะเป็นขอ้ความธรรมดาหรอืขอ้ความผสมกบัรปูภาพประกอบ  
การเปล่ียนเมนูไทย-องักฤษ 
 เมนูของ Microsoft Word สามารถเปลีย่นเป็นภาษาไทยหรอืองักฤษกไ็ด ้(ทัง้น้ีขึน้กบัตอนตดิตัง้
โปรแกรมดว้ยวา่ไดต้ดิตัง้ตวัเปลีย่นภาษาของเมนูหรอืไม)่ โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

คลกิทีป่มุ ่ Start 1. 
2. เลอืก Programs 
3. เลอืก Microsoft Office 
4. เลอืก Microsoft Office Tools 
5. คลกิ Microsoft Office 2003 Language Settings  

ดงัรปู 
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หลงัจากนัน้จะไดห้น้าต่างดงัรปู ใหท้าํการเลอืกภาษาในสว่นของ Enabled languages แลว้คลกิปมุ ่ OK 
 

 
 
เมือ่เสรจ็แลว้กไ็ปเปิดโปรแกรม Microsoft Word ใหมอ่กีครัง้ 
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บทท่ี 2 สวนประกอบตา่ ่ งๆ ของ โปรแกรม Microsoft Word  2

เมือ่เราตอ้งการใชง้านโปรแกรม Microsoft Word เราสามารถเปิดโปรแกรม Word ไดด้งัน้ี 
คลกิทีป่มุ ่ Start 1. 

2. เลอืก Programs 
3. เลอืก Microsoft Office 
4. เลอืก Microsoft Office Word 2003 
ดงัรปู 
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จะไดห้น้าต่างของ Microsoft Word โดยมสีว่นประกอบดงัน้ี 
 

 

2 3 
1 

4 

5 

 
1. Title bar หรอื แถบชื่อ จะแสดงชื่อไฟลแ์ละชื่อโปรแกรม Microsoft Word 

จะแสดงปมุทีใ่ชใ้นการควบคุมหน้าต่าง่  2. Control menu 

a.   Minimize : ซ่อนหน้าต่างไวท้ี ่Taskbar  

b.  Maximize : ขยายหน้าต่างใหเ้ตม็จอ จะสลบัการทาํงานกบั   Restore Down : 
ยอ่หน้าต่างใหม้ขีนาดเลก็ลง 

c.   Close : ปิดโปรแกรม Microsoft Word 
3. Menu bar หรอื แถบคาํสัง่ เป็นทีร่วบรวมคาํสัง่ต่างๆของ Microsoft Word 
4. Tool bar หรอื แถบเครือ่งมอื จะแสดงคาํสัง่ต่างๆในรปูแบบของ icon 
5. Work area คอืพืน้ทีก่ารทาํงานของเรา 
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บทท่ี 3 การสร้างงานเอกสารใหม่ 3

จากหน้าต่างของ Microsoft Word คลกิทีป่มุ ่ New Blank Document   

 
 
ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดก้จ็ะไดเ้อกสารวา่งขนาด A4 ขึน้มา 1 เอกสาร 
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บทท่ี 4 การเปดเอกสารและการบนัทึกเอกสาริ  4

การเปดเอกสาริ  (Open) 4.1 

ใช ้Toolbar โดยคลกิทีป่มุ ่   เพือ่เปิดเอกสาร 1. 

 
 
จะปรากฏหน้าจอดงัแสดง 

 
 

เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการจะเปิด แลว้กดปมุ ่ OPEN 2. 
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194.2 การบนัทึกเอกสาร (Save) 

1. การบนัทกึขอ้มลูเพือ่สรา้งไฟลเ์อกสารขึน้มาใหม(่Save As…) 
วธิกีารคอื 

1.1 คลกิทีเ่มนู File  
1.2 เลอืกคาํสัง่ Save As… 

 
 
จะปรากฏหน้าต่างขึน้มาดงัรปู 

 
1.3 กาํหนดรายละเอยีดดงัน้ี 
Save in – กาํหนดวา่จะทาํการบนัทกึทีใ่ด (Drive ไหน Folder ไหน?) 
File name – กาํหนดวา่จะตัง้ชื่อเอกสารวา่อะไร  
Save as type – กาํหนดประเภทของไฟลท์ีจ่ะทาํการบนัทกึ (โดยปกตจิะกาํหนดเป็น Word 
Document) 
1.4 คลกิปมุ ่ Save 
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บทท่ี 5 การทาํงานกบัตวัอกัษร  5

การพมพแ์ทรกและพมพท์บัิ ิ  5.1 

หากตอ้งการพมิพแ์ทรก ใหนํ้าเอา Cursor ไปกระพรบิทีบ่รเิวณทีจ่ะพมิพแ์ลว้สามารถพมิพ์
ขอ้ความแทรกไดท้นัท ีแต่หากตอ้งการใหพ้มิพท์บัขอ้มลูเดมิใหก้ดปมุ ่ Insert ทีค่ยีบ์อรด์ แลว้สงัเกตที ่
Status Bar วา่เครือ่งหมาย OVR เป็นสดีาํหรอืไม ่

5.2 การคดัลอก/เคล่ือนย้าย ตวัอกัษรหรอืรปูภาพ 

ในหลายๆ เอกสารนัน้จะมหีลายๆ ครัง้ทีต่อ้งการใชข้อ้ความเดมิๆ อยูเ่ป็นประจาํ(แน่นอนวา่คุณ
คงไมอ่ยากพมิพซ์ํ้าๆ อยูเ่รือ่ยๆ) หรอืบางทอีาจจะมกีารพมิพผ์ดิทีก่ส็ามารถยา้ยขอ้ความไดซ้ึง่มาดู
วธิกีารกนั 

5.3 การเคล่ือนย้าย (Move) 

ขัน้ตอนของการยา้ยขอ้ความจากทีห่น่ึงไปอกีทีห่น่ึงนัน้สามารถทาํไดโ้ดยทาํขัน้ตอนต่อไปน้ี 
1. เลอืกขอ้ความหรอืรปูภาพทีต่อ้งการยา้ย 

ทาํการยา้ยโดย คลกิทีป่มุ ่ Cut  2. 
3. นํา Cursor ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการวาง 

ทาํการวางขอ้ความนัน้ (Paste) โดยการคลกิทีป่มุ ่ Paste  4. 
ขอ้ความทีต่อ้งการกจ็ะมาปรากฏยงัตําแหน่งทีต่อ้งการ 

5.4 การคดัลอก (Copy) 

ขัน้ตอนของการคดัลอกขอ้ความจากทีห่น่ึงไปอกีทีห่น่ึงนัน้สามารถทาํไดโ้ดยทาํขัน้ตอนต่อไปน้ี 
1. เลอืกขอ้ความหรอืรปูภาพทีต่อ้งการคดัลอก 

ทาํการยา้ยโดยคลกิทีป่มุ ่ Copy  2. 
3. นํา Cursor ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการวาง 

ทาํการวางขอ้ความนัน้ (Paste) โดยคลกิทีป่มุ่ Paste  4. 
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5.5 การจดัรปูแบบตวัอกัษร  

1. เลอืกขอ้ความทีต่อ้งการจะจดัรปูแบบตวัอกัษร 
2. คลกิทีเ่มนู Format 
3. เลอืกรายการ Font… 
4. จะปรากฏหน้าต่างดงัน้ี 
 

 
 
Latin text font - นัน้จะเป็นการกาํหนดแบบตวัอกัษรใหก้บัขอ้ความตวัอกัษรทีเ่ป็นภาษาองักฤษ  
Complex script - นัน้จะเป็นการจดัแบบตวัอกัษรของตวัอกัษรขอ้ความทีเ่ป็นภาษาไทย  
All Text-  ใชก้าํหนดสตีวัอกัษร และลกัษณะของการขดีเสน้ใตว้า่จะเป็นเสน้แบบใด 
Effect - คอื การกาํหนดคุณลกัษณะพเิศษเพิม่เตมิ ไดแ้ก่  
ตวัอกัษรขดีทบั – Strikethrough 

คาํสัง่ในการยกเลกการทาํงานกอนหน้าน้ี ิ ่ (Undo)  
หลายๆ ครัง้แน่นอนว่าการเลอืกใชค้ําสัง่อาจจะใชผ้ดิไปบ้างหรอืพมิพผ์ดิ ลบผดิ บางทกีอ็ยาก

ต้องการที่จะย้อนการทํางานกลบัไปเป็นเอกสารเหมอืนเดมิก่อนหน้าที่จะแก้ไขเพิม่เติม สําหรบั MS 
Word นัน้สามารถทีจ่ะยอ้นการทาํงานไดห้ลายขัน้ (Step) โดยใชค้าํสัง่ Undo  
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คาํสัง่ Redo เพ่ือทาํการย้อนคาํสัง่ท่ี Undo ไปแล้ว  
ในทางตรงกนัขา้มหากคุณทาํการ Undo มาหลายขัน้ตอนแลว้ตอ้งการทีจ่ะยอ้นการ Undo 

กลบัไปเป็นเอกสารทีไ่ดท้าํไวก่้อนจะ Undo กส็ามารถทาํไดโ้ดยใชค้าํสัง่ Redo 

การใสลกัษณะพเศษตางๆ่ ่ิ  5.6 

Drop Cap 
 คอืการทาํใหต้วัอกัษรตวัแรกของยอ่หน้าเป็นตวัใหญ่ มขีัน้ตอนดงัน้ี 

1. เลอืกขอ้ความทีต่อ้งการ 
2. คลกิทีเ่มนู Format 
3. เลอืก Drop Cap… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. จะไดห้น้าต่าง Drop Cap ใหท้าํหารเลอืกรปูแบบของ Drop Cap แลว้คลกิ OK 
 

 
 
จะไดผ้ลลพัธด์งัรปู 
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การทาํลาํดบัเลขและสญัลกัษณ์หวัข้อยอย่   5.7 

ลาํดบัเลข (Numbering) 
มขีัน้ตอนดงัน้ี 

1. เลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการ 
2. คลกิเมนู Format  
3. เลอืก Bullets and Numbering… 

 
 

4. ที ่Tab : Numbered เลอืกรปูแบบลาํดบัเลขทีต่อ้งการ แลว้คลกิ OK 
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จะไดผ้ลลพัธด์งัรปู 

 
 
สญัลกัษณ์หวัข้อยอย่  (Bullets) 
มขีัน้ตอนดงัน้ี 

1. เลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการ 
2. คลกิเมนู Format  
3. เลอืก Bullets and Numbering… 

 
 
4. ที ่Tab : Bulleted เลอืกรปูแบบกวัขอ้ยอ่ยทีต่อ้งการ แลว้คลกิ OK 
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จะไดผ้ลลพัธด์งัรปู 

 
 

5.8 การกาํหนด Style  

คอืการกาํหนดรปูแบบหรอืชุดรปูแบบ (Style) ใหก้บัขอ้ความ 
มขีัน้ตอนดงัน้ี 

1. เลอืกขอ้ความทีต่อ้งการ 
2. คลกิเมนู Format 
3. เลอืก Styles and Formatting… 
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4. จากนัน้ใหท้าํการคลกิเลอืก Style  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแก้ไข Style 
มขีัน้ตอนดงัน้ี 

1. ใชเ้มาสช์ีไ้ปที ่Style ทีต่อ้งการ 
2. คลกิทีห่วัลกูศร 
3. เลอืก Modify… 

จะไดห้น้าต่าง Modify Style ใหท้าํการปรบัแต่ง Style 
จากนัน้คลกิปมุ ่ OK 
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บทท่ี 6 การทาํงานกบั ยอหน้า ่ (Paragraph) 6

รปูแบบตางๆ ของ ่ Paragraph  6.1 

 ในการพมิพเ์อกสารนัน้ เราจะพมิพเ์ราจะพมิพไ์ปเรือ่ยๆโดยที ่Microsoft Word จะขึน้บรรทดั
ใหมใ่หโ้ดยอตัโนมตั ิแต่ถา้เราตอ้งการขึน้ยอ่หน้า (Paragraph) ใหม ่ใหก้ดปมุ ่ Enter โดยมรีปูแบบคาํสัง่
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 
1. คลกิทีเ่มนู Format  
2. เลอืกเมนู Paragraph… 
3. ที ่Tab : Indent and Spacing (การเยือ้งและระยะหา่ง) 

 
 

Alignment: (การจดัตําแหน่ง) - การจดัขอ้ความตวัอกัษรใหอ้ยู ่ชดิซา้ย(Left) ชดิขวา(Right) กึง่กลาง
(Centered) ชดิขอบ(Justified) หรอืกระจายแบบไทย(Distribute) 
Outline Level (ระดบัเคา้รา่ง) - การกาํหนดวา่จะใหย้อ่หน้าเยือ้งเขา้ไปอยูใ่นระดบัใด  
Indentation (การเยื้อง) - การกาํหนดระยะการเยือ้งทัง้ซา้ยและขวา  
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Special: (พเิศษ) - คอืการกาํหนดใหย้อ่หน้าเฉพาะบรรทดัแรก (First line) หรอื ยอ่หน้าทุกบรรทดั
ยกเวน้บรรทดัแรก (Hanging) 
Spacing (ระยะหา่ง )- จาํนวนชอ่งวา่งระหวา่งยอ่หน้าทีเ่ลอืกทัง้ก่อนหน้า(Before) และหลงัจาก(After) 
Line Spacing (ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั) - การกาํหนดจาํนวนชอ่งวา่งระหวา่งบรรทดัในแนวตัง้  
Indentation (การเยื้อง) - การกาํหนดระยะการเยือ้งทัง้ซา้ยและขวา  

การกาํหนดระยะของยอหน้า่   6.2 

โดยใน MS Word นัน้จะสามารถทาํการจดัระยะของยอ่หน้า (Paragraph) ได ้โดยทาํดงัน้ี 
1. เลอืกยอ่หน้าทีต่อ้งการจะจดัรปูแบบ โดยทาํการไฮไลทย์อ่หน้าเหล่านัน้ 
2. คลกิทีเ่มนู Format 
3. เลอืกเมนู Paragraph… 
จะปรากฏหน้าต่างดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กาํหนด Alignment 
5. กาํหนด Indentation 
6. กาํหนด Spacing 

คลกิปมุ ่ OK 7. 
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บทท่ี 7 การทาํงานกบั เอกสารท่ีมีหลาย คอลมัน์ (Column) 
นอกจากจะสามารถจดัยอ่หน้า จดัตําแหน่งขอ้ความใหช้ดิซา้ย/ขวา/กึง่กลางแลว้ เรายงัสามารถ

จดัใหอ้ยูใ่นรปูแบบหลายคอลมัน์ไดด้ว้ย  
มขีัน้ตอนดงัน้ี 
1.เลอืกขอ้ความทีต่อ้งการ 
2.คลกิเมนู Format 
3.เลอืก Column… 

 
 
เลอืกรปูแบบ Column แลว้คลกิปมุ ่ OK 

 
จะไดผ้ลลพัธด์งัรปู 
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บทท่ี 8 การทาํงานกบัตาราง (Table)  8

8.1 การสรา้ง/แก้ไข/ลบ ตาราง  

การสร้างตาราง 
1. ใหเ้คอรเ์ซอรอ์ยูใ่นตําแหน่งทีต่อ้งการ 
2. คลกิทีท่ลูบาร ์Insert Table 
3. เลอืกเอาวา่จะสรา้งกี ่row กี ่column 

 
 
ในทีน้ี่เลอืกวา่ 6 row 3 column จะไดผ้ลลพัธ ์ดงัน้ี 

 

การปรบัแตงตาราง่  
การเพม ิ ่ Row/Column 
วธิกีารเพิม่ Row/Column เพือ่ตอ้งการใหม้ ีrow/column มากขึน้สามารถทาํไดโ้ดย 
1. คลุม Row/Column  

คลกิเมาสป์มุขวาเลอืก ่ Insert Row หรอื Insert Column 2. 



http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  24 

 

 
 
การลบ Row/Column 
หากตอ้งการลบ row หรอื column ใดกต็ามขัน้ตอนของการจดัการกค็อื 
1. เลอืก row/column ทีต่อ้งการจะลบ 

คลกิเมาสป์มุขวา่  เลอืก Delete Rows 2. 

 
 
การ Merge Cell 
หากตอ้งการรวม Cell จะทาํการ Merge Cell ทาํไดโ้ดยขัน้ตอนมดีงัน้ี 
1. เลอืก Cell ทีจ่ะรวมกนั 

คลกิเมาสป์มุขวาเลอืก ่ Merge cell 2. 
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จะไดผ้ลลพัธด์งัน้ี 

 
 

การ Split Cell 
หากตอ้งการจะแยก Cell หน่ึง Cell ออกเป็นหลายๆ Cell ทาํไดโ้ดย 
1. เลอืก Cell ทีต่อ้งการจะ Split 

คลกิเมาสป์มุขวาเลอืก่  Split Cell… 2. 

 
กาํหนดคา่วา่จะ Split ออกเป็นกี ่ Cell  และใสจ่าํนวนตามทีต่อ้งการแลว้คลกิปมุตกลง่  3. 
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การสรา้งตารางในลกัษณะตางๆ่   8.2 

1. คลกิทีเ่มนู Table แลว้เลอืกคาํสัง่ Table AutoFormat… 

 
 
2. จะปรากฏหน้าต่าง Table AutoFormat  
ใหเ้ลอืกรปูแบบตาราง จาก Table styles 
 แลว้คลกิปมุ ่ Apply 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ทาํการกาํหนดจาํนวน Row และ Column  
แลว้คลกิปมุ่ OK 
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4. จะไดผ้ลลพัธด์งัน้ี 
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บทท่ี 9 การใสรปูภาพและรปูวาด่   9

การใสรปูภาพ ่ / รปูวาด / WordArt  9.1 

รปูภาพ 
1. คลกิทีเ่มนู Insert 
2. เลอืก Picture 
3. เลอืก From File… 

 
 

จะไดห้น้าต่าง Insert Picture ใหท้าํการเลอืกรปูแลว้คลกิปมุ ่ Insert 4. 
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รปูวาด รปูวาด 
1. คลกิทีเ่มนู Insert 1. คลกิทีเ่มนู Insert 
2. เลอืก Picture 2. เลอืก Picture 
3. เลอืก Clip Art… 3. เลอืก Clip Art… 

  
  

4. จะไดห้น้าต่าง Clip Art ขึน้ในสว่น Task pane  4. จะไดห้น้าต่าง Clip Art ขึน้ในสว่น Task pane  
          คลกิ Organize clips…            คลกิ Organize clips…  

5. คลกิเลอืกรายการเพือ่คน้หารปูทีต่อ้งการ 5. คลกิเลอืกรายการเพือ่คน้หารปูทีต่อ้งการ 
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6. คลกิขวารปูที ่แลว้เลอืกคาํสัง่ Copy 

 
 

7. กลบัมาทีเ่อกสาร Word แลว้วางรปู โดยใชค้าํสัง่ คลกิขวา แลว้เลอืก Paste กจ็ะไดร้ปูจาก Clip 
Art มาอยูใ่นเอกสารของเรา 

 
WordArt 

1. คลกิทีเ่มนู Insert 
2. เลอืก Picture 
3. เลอืก WordArt… 
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จะไดห้น้าต่าง WordArt Gallery ใหท้าํการเลอืกแบบ WordArt ทีต่อ้งการ แลว้คลกิปมุ ่ OK 4. 

 
 

จะไดห้น้าต่าง Edit WordArt Text ใหพ้มิพข์อ้ความทีต่อ้งการ แลว้คลกิปมุ ่ OK 5. 

 
  

6. กจ็ะไดข้อ้ความจาก WordArt มาอยูใ่นเอกสารของเรา 



http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  32 

 

9.2 การจดัรปูแบบรปูภาพ / รปูวาด / WordArt 
รปูภาพ/รปูวาด 
การยอ่ /ขยาย 
ใหค้ลกิทีร่ปูแลว้ใชเ้มา้สค์ลกิทีจุ่ดบนเสน้ขอบ 
แลว้ลากเพือ่ยอ่หรอืขยายรปู 
 
 
 
 

 
 
การตกแตง่  
คลกิทีร่ปูจะไดเ้ครือ่งมอื Picture Toolbar 
 
 
 

  - Insert Picture คอืการนํารปูมาใสใ่นเอกสารของเรา 

  - Color คอืการกาํหนดรปูแบบส ี
  - Automatic คอื สปีกต ิ
  - Grayscale คอื สเีทา 
  - Black & White คอืสขีาว-ดาํ 
  - Washout คอื ลายน้ํา 

  - More Contrast คอื เพิม่ความคมชดั 

  - Less Contrast คอื ลดความคมชดั 

  - More Brightness คอื เพิม่ความสวา่ง 

  - Less Brightness คอื ลดความสวา่ง 

  - Crop คอื การตดัภาพ 
  - Rotate คอื การหมนุหรอืกลบัดา้นภาพ 

  - Line Style คอื การกาํหนดเสน้ขอบใหก้บัภาพ 
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ในสว่นของ Text Wrapping (ลกัษณะการตดัคาํ) ทีส่าํคญัประกอบดว้ย 
  - In Line with Text (แนวเดยีวกบัขอ้ความ) คอืรปูภาพจะอยูแ่นวเดยีวกบัขอ้ความ (รปูจะเป็น

เหมอืนตวัอกัขระ 1 ตวั)   

  - Square (จตุัรสั) รปูจะอยูโ่ดยมขีอ้ความลอ้มรอบเป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสั 

  - Tight (ลอ้มรอบ) รปูจะอยูโ่ดยมขีอ้ความลอ้มรอบโดยขอ้ความจะเขา้ไปอยูใ่นบางสว่นของรปู 

  - Behind Text (ขา้งหลงัขอ้ความ) รปูจะอยูห่ลงัขอ้ความ 

  - In Front of Text (ขา้งหน้าขอ้ความ) รปูจะอยูห่น้าขอ้ความ 

  - Top and Bottom (บนและล่าง) รปูจะอยูด่า้นบนและล่างขอ้ความ 
 

WordArt 
คลกิที ่WordArt จะไดเ้ครือ่งมอื WordArt Toolbar 
 
 
 

  - Insert WordArt   คอื สรา้ง WordArt ใหม ่

  - Edit Text   คอื แกไ้ขขอ้ความ 

  - WordArt Gallery   คอื การเปลีย่นรปูแบบของ WordArt แต่ขอ้ความไมเ่ปลีย่นแปลง 

  - Format WordArt   คอื การจดัรปูแบบของ WordArt โดยใชค้าํสัง่ในเมนู Format (รปูแบบ) 

  - WordArt Shape   คอื การกาํหนดรปูรา่งของ WordArt 

  - Text Wrapping   คอื ลกัษณะการตดัคาํ 

  - WordArt Same Letter Heights   คอื การทาํตวัอกัษรใหส้งูเทา่กนัหมด 

  - WordArt Vertical Text   คอื การทาํตวัอกัษรใหอ้ยูใ่นแนวตัง้ 

  - WordArt Alignment   คอื การจดัขอ้ความ 

  - WordArt Character Spacing   คอื การจดัระยะหา่งของตวัอกัษร 
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บทท่ี 10 การจดัเอกสารกอนการพมพแ์ละการพมพ ์่ ิ ิ  

10.1 การจดัหน้ากระดาษ (Page Setup) 

เป็นคาํสัง่ทีช่ว่ยในการกาํหนดในเรือ่งของหน้ากระดาษวา่เอกสารคุณนัน้ใชก้ระดาษขนาดไหน 
และ แนวตัง้หรอืแนวนอน อกีทัง้ยงัในเรือ่งของระยะขอบ 
ขัน้ตอนในการจดัหน้ากระดาษคอื 
1. คลกิทีเ่มนู File  
2. เลอืก Page Setup… 
 
จะปรากฏหน้าต่างในการกาํหนดหน้าของเอกสาร 
ป้าย Margin -กาํหนดระยะขอบของเอกสาร 
 

 
 

Top – กาํหนดระยะขอบกระดาษนบัจากดา้นบนมาจนถงึตวัอกัษรในตวัเอกสารดา้นบนสดุ 
Bottom – กาํหนดระยะขอบกระดาษนบัจากดา้นล่างมาจนถงึตวัอกัษรในตวัเอกสารดา้นล่างสดุ 
Left – กาํหนดระยะขอบกระดาษนบัจากดา้นซา้ยมาจนถงึตวัอกัษรในตวัเอกสารดา้นซา้ยสดุ 
Right – กาํหนดระยะขอบกระดาษนบัจากดา้นขวามาจนถงึตวัอกัษรในตวัเอกสารดา้นขวาสดุ 
Gutter – กาํหนดระยะเผือ่เพือ่เยบ็เล่ม (หากเลอืกวา่ Mirror Margin กจ็ะเป็นระยะขอบดา้นใน) 
Header – กาํหนดระยะขอบกระดาษนบัจากดา้นบนมาจนถงึขอ้ความหวักระดาษ 
Footer – กาํหนดระยะขอบกระดาษนบัจากดา้นล่างมาจนถงึขอ้ความทา้ยกระดาษ 
Apply To – จะเอาคา่ทีก่าํหนดน้ีไปใชก้บัเอกสารแคไ่หน  

- Whole Document กาํหนดใหใ้ชก้บัเอกสารทัง้หมด 
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- This point forward กาํหนดเพือ่ใชก้บัสว่นน้ีเป็นตน้ไป (ในกรณมีหีลาย Section) 
Mirror Margin – กาํหนดวา่เอกสารทีใ่ชเ้ป็นลกัษณะเป็นเล่มหนงัสอืคอืระยะขอบจะม ี2 แบบคอื ภายใน
(Inside) และภายนอก(Outside) แทนทีจ่ะเป็นขอบซา้ยและขอบขวา 
2 Pages per sheet – กาํหนดเป็นการพมิพเ์อกสาร 2 หน้าใน 1 กระดาษ (พมิพย์อ่) 
Gutter Position – กาํหนดวา่จะเยบ็กระดาษดา้นไหน 
 

ป้าย Paper Size –กาํหนดขนาดของกระดาษทีจ่ะใชพ้มิพ ์
 Paper Size – เลอืกขนาดกระดาษของเอกสารนัน้ 
 Orientation - กาํหนดวา่เอกสารจะเป็นเอกสารแนวตัง้หรอืแนวนอน 
 

 

 

10.2 การกาํหนดหวักระดาษและท้ายกระดาษ (Header and Footer) 

เอกสารไมว่า่จะเป็นหนงัสอื รายงาน กม็กัจะมเีลขหน้า หรอือาจจะเป็นขอ้ความทีพ่มิพซ์ํ้าๆ เหมอืนกั
ทุกๆ หน้า อาจจะเป็นสว่นหวักระดาษ (Header) หรอืสว่นทา้ยกระดาษ (Footer) กเ็ชน่กนั คุณสามารถ
ใช ้MS Word ในการจดัการไดโ้ดยขัน้ตอนมดีงัน้ี 

1. คลกิทีเ่มนู View 
2. เลอืกคาํสัง่ Header and Footer 
จะปรากฏทลูบาร ์ของ Header and Footer ขึน้มาดงัรปู 

 
3. พมิพข์อ้ความหรอืเรยีกใชค้าํสัง่จาก ทลูบารเ์พือ่กาํหนดวา่จะใหม้ขีอ้มลูใดปรากฏ 
4. กด Tab เพือ่เลื่อนเคอรเ์ซอรจ์ากจุดดา้นซา้ยมายงักึง่กลางและไปยงัมมุขวาได ้ 
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การดตูวัอยางเอกสารกอนการพมพ์่ ่ ิ  (Print Preview) 10.3 

เมือ่คุณตอ้งการจะพมิพเ์อกสาร เรากค็งอยากดภูาพรวมหรอืผลของการพมิพน์ัน้วา่หน้าตาของ
ผลลพัธจ์ะหน้าตาเป็นอยา่งไร MS Word จะมคีวามสามารถใหคุ้ณดตูวัอยา่งก่อนการพมิพค์อื 

คลกิทีปุ่ม่  หรอื 1. 
2. คลกิทีเ่มนู File 
3. เลอืกคาํสัง่ Print Preview… 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถทาํการดเูอกสารไดห้ลายๆ หน้าดงัแสดงในรปู 
คลกิปมุ ่ Close เพือ่กลบัมาสูเ่อกสารเดมิ 
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การสัง่พมพ์ิ  (Print) 10.4 

หากคุณตอ้งการจะพมิพเ์อกสารทีไ่ดท้าํมานัน้ออกทางเครือ่งพมิพ ์ซึง่ถอืวา่เป็นการออกผลลพัธ ์ใน
การกาํหนดการพมิพส์ามารถทาํไดด้งัน้ี 
1. คลกิทีเ่มนู File 
2. เลอืกคาํสัง่ Print… 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะปรากฏหน้าต่างการพมิพข์ึน้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.กาํหนดรายละเอยีด 
Printer Name – กาํหนดชื่อเครือ่งพมิพท์ีต่อ้งการสัง่พมิพ ์
Page range – กาํหนดวา่คุณตอ้งการจะพมิพเ์อกสารหน้าใดบา้ง 
Number of copies – กาํหนดจาํนวนชุดของการพมิพ ์
 

คลกิปมุ ่ OK เพือ่เริม่ทาํการพมิพ ์4. 
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11ตอนท่ี 2 Microsoft Excel 

บทท่ี 11 Introduction to Microsoft Excel  
หน้าท่ีและความสามารถของโปรแกรม MS Excel 
ขอสรปุความสามารถของโปรแกรม MS Excelทีม่เีป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

1. สรา้งตารางเอกสาร 
2. สรา้งตารางทีม่กีารคาํนวณ 
3. สรา้งตารางทีม่กีารทาํงานกบัขอ้มลูมากๆ 
4. สรา้งกราฟเพือ่เป็นตวัแทนของขอ้มลู 
5. ชว่ยคาดสถานการณ์และแนวโน้มของขอ้มลู 
6. สรา้งเป็นโปรแกรมขนาดเลก็เพือ่ชว่ยในการทาํงานต่างๆ 
7. สรา้งเป็นตารางขอ้มลูเพือ่ทาํงานรว่มกนัมากกวา่ 1 คน 

 
เรมต้นเข้าสูิ่ ่โปรแกรม 
เมือ่ตอ้งการเริม่ตน้การใชง้านโปรแกรม MS Excel กส็ามารถทาํไดด้ว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

คลกิทีป่มุ ่ Start 1. 
2. เลอืก Programs 
3. เลอืก Microsoft Office 
4. เลอืก Microsoft Office Excel 2003 
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13บทท่ี 12 สวนประกอบของ ่ Microsoft Excel  

2 เมือ่เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึน้มาแลว้จะมรีปูรา่งหน้าตาดงัรปู 
 

 
 

1. Title bar หรอื แถบชื่อ จะแสดงชื่อไฟลแ์ละชื่อโปรแกรม Microsoft Excel 
2. Control menu จะแสดงปมุทีใ่ชใ้นการควบคุมหน้าต่าง่  

a.   Minimize : ซ่อนหน้าต่างไวท้ี ่Taskbar  

b.  Maximize : ขยายหน้าต่างใหเ้ตม็จอ จะสลบัการทาํงานกบั   Restore Down : 
ยอ่หน้าต่างใหม้ขีนาดเลก็ลง 

c.   Close : ปิดโปรแกรม Microsoft Excel 
3. Menu bar หรอื แถบคาํสัง่ เป็นทีร่วบรวมคาํสัง่ต่างๆของ Microsoft Excel 
4. Tool bar หรอื แถบเครือ่งมอื จะแสดงคาํสัง่ต่างๆในรปูแบบของ icon 
5. Row (แถว) ใน  
6. Column (สดมภ)์ 
7. Cell มลีกัษณะเป็นตาราง 
8. Sheet (แผน่งาน) 
9. Formula bar (แถบสตูร) 

3 

5 

8 

9 
6 

4 

1 

7 
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การทาํงานกบัไฟล/์Workbook 
สิง่สาํคญัสิง่หน่ึงของการทาํงานกบัโปรแกรมต่างๆ กค็อื การทาํงานกบัไฟลข์อ้มลู ซึง่ใน MS 

Excel นัน้จะเรยีกเอกสาร 1 เอกสารวา่ WorkBook ซึง่จะมนีามสกุลคอื .xls  
 

การสร้างเอกสาร 
โดยปกตเิมือ่เขา้สูโ่ปรแกรม MS Excel 

จะเป็นการสรา้งเอกสารใหมม่าใหท้นัทโีดยจะเป็นเอกสารวา่งๆ ขึน้มา  
หรอืหากเมือ่ทาํงานอยูห่รอืวา่ตอ้งการสรา้งไฟลเ์อกสารใหมส่ามารถทาํไดด้งัน้ี 

1. คลกิเมนู File 
2. เลอืกรายการ New… 
3. เลอืกรายการทีจ่ะตอ้งการสรา้งใหม ่

กดปมุ ่ OK 4. 
หรอื 

สามารถคลกิทีท่ลูบาร ์   1. 
จากนัน้ MS Excel 
จะทาํการสรา้งเอกสารใหมใ่หท้นัท ี
 
 
 

หากคุณทาํงานใน MS Excel แลว้สามารถทาํการจดัเกบ็เป็นไฟลเ์อกสารใน ดสิกไ์ด ้
โดยมวีธิกีารดงัต่อไปน้ี 

การบนัทึกเอกสารเพ่ือสร้างไฟลใ์หม่ 
1. คลกิเมนู File  
2. เลอืกคาํสัง่ Save As... 
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จะปรากฎหน้าจอดงัต่อไปน้ี 

 
 
สิง่ทีต่อ้งกาํหนด 
Save in - ใชก้าํหนดวา่คุณตอ้งการจะบนัทกึขอ้มลูไวท้ีใ่ด 
File name - กาํหนดชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการจะบนัทกึ ซึง่ควรจะตัง้ชือ่ใหส้ือ่ความหมาย 
Save as type - ระบุประเภทของไฟลท์ีต่อ้งการจะบนัทกึ 
จากนัน้คลกิทีป่มุ ่ Save 
 
การบนัทึกไฟลท์บัไฟลเ์ดมิ  
ใชเ้พือ่ตอ้งการทีจ่ะทาํการบนัทกึขอ้มลูเพือ่ใหข้อ้มลูในเอกสารปจจุบนัไปแทนทีเ่อกสารเดมิั  
ขัน้ตอน 

คลกิทีป่มุ ่  1. 
 
 
 
 
 
 
 
การเปดเอกสาริ  
เมือ่ตอ้งการทาํการนําเอกสารเดมิทีไ่ดบ้นัทกึไวม้าทาํงานต่อนัน้สามารถทาํการเปิดเอกสารไดโ้ดยวธิดีงัต่
อไปน้ี 

1. คลกิทีท่ลูบาร ์  หรอื คลกิทีเ่มนู File 
2. คลกิเลอืกคาํสัง่ Open 
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จะปรากฏหน้าต่างขึน้เพือ่ใหท้าํการกาํหนดวา่จะเปิดไฟลท์ีใ่ด / ไฟลช์ื่ออะไร 

 
 
ใหท้าํการเลอืกไฟล ์แลว้ทาํการคลกิปมุ ่ Open
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บทท่ี 13 การจดัรปูแบบใน Microsoft Excel  

13.1 การจดัรปูแบบ Cell (Format Cells) 

คาํสัง่น้ีถอืวา่เป็นคาํสัง่ทีถ่อืว่าสาํคญัมากๆ ใน MS Excel โดยในคาํสัง่น้ีจะมรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก ซึง่
มดีว้ยกนัทัง้หมด 6 ปายดว้ยกนั้  
ป้าย Number – ทําหน้าทีใ่นการจดัรปูแบบของตวัเลข / วนัที ่/ เวลา ใหไ้ดต้ามทีต่นต้องการ เช่น
ตอ้งการใหม้ทีศนิยมกีต่ําแหน่ง มคีอมมา่ หรอืไม ่เป็นตน้ 
ป้าย Alignment – ทาํหน้าทีใ่นการจดัเรื่องการจดัเรื่องการจดัเรยีงตวัอกัษรว่าจะใหม้กีารจดัเรยีง ซา้ย/
กลาง/ขวา หรอืใหอ้ยู ่บน/กลาง/ล่าง 
เมื่อคุณต้องการจดัเรยีงขอ้ความที่อยู่ในเซลล์ ไม่ว่าจะทําการจดัเรยีง ซ้าย/กลาง/ขวา หรอืใหอ้ยู่ บน/
กลาง/ล่าง กส็ามารถทาํไดโ้ดยทาํการจดัรปูแบบ Cell นัน่เอง 
ป้าย Font – ใชก้ําหนดลกัษณะของตวัอกัษรใหก้บั Cell ทีต่อ้งการว่าจะใชแ้บบอกัษรใด ขนาดเท่าไร 
หรอืเป็นตวัหนา ตวัเอยีง หรอืขดีเสน้ใต ้หรอืมขีดีฆา่หรอืไม ่
ป้าย Border – ใชจ้ดัการเสน้กรอบใหก้บัตาราง 
ป้าย Patterns – ใชก้าํหนดในเรือ่งของลายและแรเงาใหก้บัตาราง 
ป้าย Protection – ใชก้าํหนดวา่จะทาํการปองกนั ไมใ่หแ้กไ้ขขอ้มลูได ้้ (Lock) หรอืตอ้งการจะซ่อนสตูร 
(Hidden)  
 

13.2 การทาํงานกบั Cell/Row/Column/Worksheet 

ใน MS Excel การทาํงานกบัสว่นประกอบพืน้ฐานของ Excel เป็นเรื่องทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้เมื่อไดเ้รยีนรูว้่า
มนัทาํงานใชค้าํสัง่อะไรไดแ้ลว้คุณกจ็ะทาํงานไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ครบั ดงันัน้ในสว่นน้ีกจ็ะใหรู้จ้กักบั
การทาํงานในสว่นน้ีกนั จะมหีวัขอ้ในการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

• การลบ Cell 

• การแทรก Cell 

• การใสข่อ้คดิเหน็ 

• การแทรก Row/Column 

• การลบ Row/Column 

• การปรบัขนาดของ Row/Column  

• การซ่อน/แสดง Row/Column 
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• การแทรก Worksheet 

• การลบ Worksheet 

• การคดัลอก/เคลื่อนยา้ย Worksheet 

• การเปลีย่นชื่อ Worksheet 
 
การลบ Cell (Delete) 
เมือ่ม ีCell ทีไ่มต่อ้งการเกดิขึน้คุณสามารถทาํการลบ Cell ทีต่อ้งการโดย 

1. เลอืก Cell ทีต่อ้งการลบ 
2. ทาํการลบโดยใชว้ธิใีดวธิหีน่ึง 

กดปมุ ่ Del ที ่แปนพมิพ์้  a. 
b. คลกิเมนู Edit แลว้เลอืกคาํสัง่ Delete 

คลกิเมา้สป์มุขวาเลอืก ่ Delete c. 
ขอ้มลูใน Cell นัน้กจ็ะถูกลบทิง้ไป 
 

การแทรก Cell (Insert) 
เมือ่ตอ้งการจะพมิพข์อ้ความแทรกเขา้มาในพืน้ทีท่ีท่าํงานอยูเ่ดมิคุณอาจจะทาํการแทรกเขา้มาได้

โดยมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
1. เลอืกบรเิวณทีต่อ้งการทาํงาน 
2. ทาํการแทรก Cell โดยใชว้ธิใีดวธิหีน่ึง 

a. คลกิทีเ่มนู Insert เลอืกคาํสัง่ Cell… 
คลกิเมา้สป์มุขวาเลอืก ่ Insert Cells… b. 

 

การใสข้อคดเหน็่ ิ  
หากต้องการพมิพ์ขอ้ความเพิม่เติมโดยไม่ส่งผลกระทบกบังานเดมิ โดยเป็นลกัษณะของการโน้ต 

หรอืคอมเมน้ต ์ขอ้ความเพือ่คราวหลงัมาดกูเ็ป็นการเตอืนความจาํ ใน MS Excel สามารถทาํไดด้งัน้ี 
คลกิเมา้สป์มุขวาที ่่ Cell นัน้ 1. 

2. เลอืกคาํสัง่ Insert Comment 
3. พมิพข์อ้ความอธบิาย หรอืโน้ตเกบ็ไว ้
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การแทรก Row/Column 
เมือ่ตอ้งการจะทาํการแทรก Row หรอื Column สามารถทาํไดด้งัน้ี 

1. เลอืก Row หรอื Column ทีจ่ะแทรก 
2. ทาํการแทรกโดย 

คลกิเมา้สป์มุขวา แลว้เลอืกคาํสัง่ ่ Insert 
 
 
 
 
 

 
 กจ็ะได ้Row ที ่4 แทรกขึน้มาใหม ่ดงัรปูดา้นบน 
 

การลบ Row/Column 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่ราทาํมานัน้ บางครัง้อาจจะตอ้งการลบรายการใดไปทัง้ Column หรอืทัง้ Row ก็

สามารถทาํไดโ้ดยใชข้ ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
1. เลอืก Row หรอื Column ทัง้ Row หรอื Column 
2. ทาํการลบ โดย 
ใชก้ารคลกิขวาเลอืกรายการ Delete                    
รปูดา้นซา้ยเป็นการลบ Row ที ่3  รปูดา้นขวาเป็นการลบคอลมัน์ A 
การปรบัขนาดของ Row/Column  

ขัน้ตอนของการทาํกส็ามารถทาํไดโ้ดยการ นําเมา้สไ์ปยงัเสน้คัน่ของ Row หรอืของ Column ดงั
รปู แลว้ทาํการลากเพือ่ปรบัขนาดไดต้ามตอ้งการ 

             
 
การซอน่ /แสดง Row/Column 

มบีา้งเหมอืนกนัเมื่อ Row หรอื Column นัน้ไมต่อ้งการแสดงใหป้รากฏคอืซ่อนไมต่อ้งการแสดงผล
แต่ค่าทีอ่ยูใ่น Cell ของ Row หรอื Column นัน้อาจจะตอ้งการใชง้านอยู ่คุณสามารถทาํการซ่อนได ้หรอื
อาจจะทาํการ แสดงมนัออกมาไดเ้มือ่คุณตอ้งการ 

การซ่อน Row หรอื Column โดยคลกิขวา 
1. เลอืก Row/Column ทีต่อ้งการ 
2. ทาํการซ่อนโดยคลกิขวา 
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3. เลอืกคาํสัง่ Hide 
 

   จะไดผ้ลลพัธด์งัแสดงคอืคอลมัน์ D ซ่อนไป 

การแสดง Row/Column ท่ีซอ่ น 
เมือ่ Row หรอื Column นัน้ซ่อนคุณกส็ามารถทาํการแสดงมนัขึน้มาไดโ้ดยใชว้ธิกีารคลา้ยๆ กนักค็อื 

คลุม Row และ Column ทีถู่กซ่อนเอาไวโ้ดยหากจะแสดง Column B ทีซ่่อนไวใ้หเ้ลอืกคลุมคอลมัน์ 
A และ C หรอืคลุม Row 1 และ 3 หากจะแสดง Row 2 

 
 
 
การแทรก Worksheet 

คลกิเมา้สป์มุขวาทีป่ายของ ่ ้ Worksheet ที่ ตอ้งการแทรก 1. 
2. เลอืกคาํสัง่ Insert… 
3. เลอืกวา่ Worksheet 

กดปมุ ่ OK 4. 
การลบ Worksheet 

เมือ่ Worksheet ใดทีไ่มใ่ชก้ส็ามารถลบทิง้ไดโ้ดยวธิงีา่ยๆ (เหมอืนเดมิ) กค็อืทาํการคลกิขวาด ู
คลกิเมา้สป์มุขวาทีป่าย่ ้  Worksheet ทีไ่ม่ ใช ้1. 

2. เลอืกคาํสัง่ Delete 
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การคดัลอก/เคล่ือนย้าย Worksheet 
หากตอ้งการทาํการคดัลอก หรอื เคลื่อนยา้ย Worksheet กส็ามารถทาํไดโ้ดยขัน้ตอนมดีงัต่อไปน้ี 

1. คลกิขวาที ่Worksheet ทีต่อ้งการคดัลอก/เคลื่อนยา้ย 
2. เลอืกคาํสัง่ Move or Copy … 
3. จะปรากฏหน้าจอดงัรปู 

 

4. ทาํการเลอืก Worksheet ที่
ตอ้งการยา้ยหรอืคดัลอก 

5. หากทาํการ Copy ใหเ้ลอืกรายการ Create a copy 
6. กาํหนดวา่จะวางไวท้ีใ่ด 

หรอืจะใชว้ธิ ี
ลาก Worksheet ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการจะเป็นการยา้ย (Move) 
ลาก Worksheet ไปยงัตําแหน่งทีต่อ้งการพรอ้มกบักดปมุ ่ Ctrl จะเป็นการคดัลอก (Copy) 

 
 
การเปล่ียนช่ือ Worksheet 

เม่ือต้องการทําให้ช่ือของ Worksheet ส่ือความหมายมากขึน้ โดยตัง้ช่ือให้กบัมนัใหมเ่ราสามารถทําได้ดงันี ้

วธีท่ี ิ 1  
1. ดบัเบิล้คลกิที ่ชื่อ Worksheet นัน้เลย 
2. พมิพช์ื่อของ Worksheet  

กดปมุ ่ Enter 3. 
วธีท่ี ิ 2  

คลกิขวาทีป่าย ้ Worksheet ทีจ่ะเปลีย่นชือ่ 1. 
2. เลอืกคาํสัง่ Rename 
3. พมิพช์ื่อ Worksheet  

กดปมุ ่ Enter 4. 
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15บทท่ี 14 การสร้างตาราง  

14.1 การสรา้งตาราง 

 สิง่เราเหน็ใน Microsoft Excel นัน้ไมใ่ชต่ารางเป็นเพยีงเสน้ขอเขต (Grid) ซึง่การสรา้งตาราง
สามารถทาํไดด้งัน้ี 
เลอืกชว่งของ Cell ทีต่อ้งการสรา้งตาราง 

 
 

คลกิที ่Borders บน Toolbar แลว้เลอืก All Border  
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จะไดผ้ลลพัธด์งัรปู 

 
 

14.2 การตีเส้นขอบและแรเงา  

 เน่ืองจากการใชค้าํสัง่สรา้งตารางจาก Toolbar (ขอ้ 15.1) นัน้ มขีอ้จาํกดั คอืไมส่ามารถกาํหนด
ขนาด ส ีรปูแบบของเสน้ได ้ดงันัน้เราจงึใชค้าํสัง่ในการตเีสน้ขอบและแรเงาแทน 
มขีัน้ตอนดงัน้ี 
เลอืกตารางทีต่อ้งการ 
คลกิขวาแลว้เลอืกคาํสัง่ Format Cells… 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  49 

 



 

 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

http://www.mict4u.net 

จะไดห้น้าต่าง Format Cells ใหเ้ลอืก Tab: Border แลว้ทาํการตกแต่งตาราง 
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16บทท่ี 15 การคาํนวณใน Microsoft Excel  

การเรมต้นการคาํนวณิ่   15.1 

สญัลกัษณ์ของการคาํนวณใน Excel คอื เครือ่งหมายเทา่กบั (=) โดยเราสามารถใสส่รูคาํนวณได้
จากทัง้ Formula bar และ ภายใน Cell 
ขัน้ตอน 

1. คลกิที ่Cell ทีต่อ้งการใสส่ตูรหรอืตอ้งการจะวางผลลพัธ ์
2. พมิพเ์ครือ่งหมาย “=”  
3. ใสส่ตูรทีต่อ้งการแลว้กด Enter 

 
 

ผลทีไ่ด ้     
การคาํนวณโดยการอ้างอง ิ Cell 
ขัน้ตอน 

1. คลกิที ่Cell ทีต่อ้งการใสส่ตูรหรอืตอ้งการจะวางผลลพัธ ์
2. พมิพเ์ครือ่งหมาย “=”  
3. ใสส่ตูรทีต่อ้งการ โดยใสช่ื่อ Cell แทนตวัเลข แลว้กด Enter 

        
ผลทีไ่ด ้

การอ้างถึง Cell ในสตูรการคาํนวณ  
=C1,C2,B5,D3  หมายถงึ Cell C1,C2,B5,D3   
=B2:B5 หมายถงึ Cell B2,B3,B4,B5 
= B2:B5,D3,C8 หมายถงึ Cell B2,B3,B4,B5,D3,C8 
 
 
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  51 

 



 

 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

http://www.mict4u.net 

เครือ่งหมายตางๆ ใน ่ Microsoft Excel  15.2 

คณตศาสตร์ิ  (Operation) 
ในการคาํนวณดว้ยวธิทีางคณติศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน เชน่ การบวก การลบ การคณู รวมตวัเลข และการหา
ผลลพัธเ์ป็นตวัเลขต่าง ๆ คณุสามารถใชต้วัดาํเนินการทางคณติศาสตรต่์อไปน้ี 
ตวัดาํเนนการเลขคณติ ิ  ความหมาย (ตวัอยาง่ ) 
+ (บวก) การบวก (=3+3) 
- (ลบ) การลบ (=3–1)  

นิเสธ (=-1) 
* (Asterisk) การคณู (=3*3) 
/ (Slash) การหาร (=3/3) 
% (Percent) เปอรเ์ซน็ต ์(=20%) 
^ (เครือ่งหมายหมวก) เลขชีก้าํลงั (=3^2) 
 
การเปรียบเทียบ 

ตวัดาํเนนการิ เปรียบเทียบ ความหมาย (ตวัอยาง่ ) 
= เทา่กบั (=A=B) 
> มากกวา่ (=A>B)  
< น้อยกวา่ (=A<B) 
>= มากกวา่หรอืเทา่กบั (=A>=B) 
<= น้อยกวา่หรอืเทา่กบั (=A<=B) 
<> ไมเ่ทา่กบั (=A<>B) 
 
การเช่ือมข้อความ 

ตวัดาํเนนิ ข้อความ ความหมาย (ตวัอยาง่ ) 
& เชื่อมขอ้ความ (=”I” & “C” & “T”) 

                  (=B2 & B3) 
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15.3 สตูรและฟังกช์นั (Function) ในการคาํนวณท่ีควรทราบ 

ฟงกช์นั คอืสตูรทีม่กีารกําหนดไวแ้ลว้เพื่อทําการคํานวณโดยใชค้่าเฉพาะทีเ่รยีกว่าอารก์วิเมนต ์ั

(Argument) ในลาํดบัเฉพาะหรอืโครงสรา้ง ฟงกช์นัสามารถใชท้าํการั คาํนวณงา่ย ๆ หรอืซบัซอ้นได ้ 
 
การใสฟังกช์นั่  
การใสฟ่งกช์นัมขี ัน้ตอนดงัน้ีั  

1. คลกิทีเ่มนู Insert 
2. คลกิทีค่าํสัง่ Function… 

หรอื คลกิทีท่ลูบาร ์
     
 
 
 
จะปรากฏหน้าต่าง Paste Function เพือ่ใหเ้ราทาํการใสส่ตูรการคาํนวณเขา้ไป 

 
1. ใหท้าํการเลอืกหมวดทางดา้นซา้ย 

เลอืกฟงักช์นัทางดา้นขวามอื 2. 
คลกิปมุ ่ OK 3. 

4. กาํหนดรายละเอยีดของฟังก์ชนันัน้ 
 
 

Function การคาํนวณเบือ้งต้น 
Sum ใชส้าํหรบัทาํการคาํนวณหาผลรวมของขอ้มลู 
ไวยากรณ์ 
SUM(number1,number2, ...) 
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Average ใชส้าํหรบัทาํการคาํนวณหาคา่เฉลีย่ของขอ้มลู 
ไวยากรณ์ 
AVERAGE(number1,number2,...) 

Max ใชส้าํหรบัทาํการคาํนวณหาคา่สงูสดุของชว่งขอ้มลูนัน้ 
ไวยากรณ์ 
MAX(number1,number2,...) 
Min ใชส้าํหรบัทาํการคาํนวณหาคา่ตํ่าสุดของชว่งขอ้มลูนัน้ 
ไวยากรณ์ 
MIN(number1,number2,...) 
Count ใชส้าํหรบัทาํการนบัจาํนวนเซลลท์ีม่ขีอ้มลูเป็นตวัเลขหรอืเซลลท์ีเ่ป็นวนัที ่เวลา วา่มกีีเ่ซลล ์
ไวยากรณ์ 
COUNT(value1,value2,...) 
 
CountA ใชส้าํหรบัทาํการนบัจาํนวนเซลลท์ีม่ขีอ้มลูเป็นตวัเลขหรอืเป็นวนัทีห่รอืขอ้ความหรอืทีไ่มเ่ป็นคา่
วา่ง วา่มกีีเ่ซลล ์
ไวยากรณ์ 
COUNTA(value1,value2,...) 
 
ฟงกช์นัเกีย่วกบัวนัทีแ่ละเวลาั  
NOW 
ส่งกลบัค่าเลขลําดบัของวนัทีห่รอืเวลาปจจุบนั ถ้ารูปแบบของเซลล์เป็นแบบ ั General ก่อนทีจ่ะปอน้

ฟงกช์นัน้ี ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะถูกกาํหนดรปูแบบใหเ้ป็นแบบวนัที่ั  
ไวยากรณ์ 
NOW( ) 
TODAY 
สง่กลบัเลขลําดบัของวนัทีป่จจุบนั เลขลําดบัน้ีเป็นรหสัวนัที่ั -เวลาทีใ่ชโ้ดย Microsoft Excel สาํหรบัการ
คํานวณวนัที่และเวลา ถ้ารูปแบบเซลล์เป็นแบบ General ก่อนที่จะใส่ฟงก์ชนั ผลลพัธ์ที่ได้จะถูกั

จดัรปูแบบเป็นวนัที ่
ไวยากรณ์ 
TODAY()
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บทท่ี 16 การใช้ Microsoft Excel สร้างบญัชีครวัเรือน 
บญัชคีรวัเรอืน น่าจะเป็นการจดัทาํบญัชแีบบทีง่า่ยทีส่ดุ ซึง่ใครทีไ่มเ่คยมคีวามรูเ้รือ่ง 

“การบญัช”ี มาก่อน กน่็าจะลองทาํเองได ้หลกังา่ยๆ คอื แยกรายการออกเป็น รายรบั และ 
รายจา่ย  

รายรบั กไ็ดแ้ก่ เงนิเดอืน คา่จา้ง ผลตอบแทน ทีไ่ดจ้ากการทาํงานให ้เงนิทีไ่ดจ้ากการ
ขายสนิคา้ หรอื ทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

รายจาย่  ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยเพือ่ซือ้สนิคา้สาํหรบัใชใ้นการอุปโภค บรโิภค คา่น้ําประปา ค่
ไฟฟา คา่โทรศพัท ์คา่ซ่อมแซม คา่อุปกรณ์เครือ่งใช้้  เครือ่งไมเ้ครือ่งมอื คา่เดนิทาง คา่อาหาร 
คา่เชา่ เป็นตน้ 
 
เวลาจดัทาํบญัชีครวัเรือน มีขัน้ตอนดงัตอไปน้ี่   

(๑)  แยกประเภทของรายได ้และคา่ใชจ้า่ย แต่ละประเภทออกมา อาจใชส้มดุบญัชทีีม่ ี
ขายตามรา้นทัว่ไป หรอืหาสมดุมาตเีสน้ แบ่งออกเป็นแถวในแนวตัง้และแนวนอน 
เพือ่จดรายการ 

(๒) กาํหนดรหสัประเภทของรายได ้และ คา่ใชจ้า่ย เพือ่ใชส้รปุประเภทของคา่ใชจ้า่ย 

เริม่จากยอดเงนิสดยกมา หรอื เงนิทุนตัง้ตน้ แลว้ บวก ดว้ยรายได ้หกั ดว้ย
คา่ใชจ้า่ย และแสดงยอดคงเหลอืไว ้

(๓)  

(๔) นํารายการทีเ่ป็นบญัชปีระเภทเดยีวกนั รวมยอดเขา้ดว้ยกนั แลว้ แยกไปสรปุไว้
ต่างหาก โดยสรปุยอดตามแต่ตอ้งการ เชน่ เป็นรายวนั รายสปัดาห ์รายปกษ์ั  หรอื
รายเดอืน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  55 



 

โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

http://www.mict4u.net 

ตวัอยาง่      ขัน้ตอนท่ี 1 ถึง 3 จะได้บญัชีหน้าตาดงัน้ี  

 
เมือ่สิน้วนั สิน้สปัดาห ์ครบสบิหา้วนั หรอื สิน้เดอืน กส็รปุยอดโดยนําประเภทบญัชี

เดยีวกนัมารวมยอดกนั และสรปุออกมาเป็นรายไดร้วม และคา่ใชจ้า่ยรวม อาจเรยีกรายการสรปุ
น้ีวา่ งบรายได้ค่าใช้จาย่  ซึง่เป็นผลจากการทาํตามขัน้ตอนที ่๔ ดงัน้ี 
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ตามตวัอยา่ง ในรอบบญัชดีงักล่าว เรามรีายไดม้ากกวา่คา่ใชจ้า่ย 1,640 บาท เน่ืองจาก 
มรีายได ้4,500 บาท และมคีา่ใชจ้า่ยรวม 2,860 บาท ยอด 1,640 บาท น้ีเมือ่นําไปรวมกบั
ยอดเงนิตัง้ตน้ จะได ้11,640 บาท สองยอดน้ีตอ้งตรงกนั เป็นอนัเสรจ็พธิ ี

การทีจ่ะแจกแจงบญัชใีหม้ขีอ้มลูประกอบแก่เรามากน้อย กข็ึน้อยูก่บักจิกรรม และ
รายละเอยีดทีเ่ราตอ้งการทราบ เชน่ คา่ใชจ้า่ยเราอาจจะแยกออกเป็น ตน้ทุนขาย ซึง่เป็นรายการ
ทีเ่ป็นตน้ทุนทางตรงของเรา แยกต่างหากจาก คา่ใชจ้า่ยทัว่ไป ซึง่บางครัง้เรยีกวา่ คา่ใชจ้า่ยใน
การขายและบรหิาร กย็อ่มทาํได ้

 
 

ทีม่า : http://www.bkkonline.com/accounting/30-sep-48.shtml  วโิรจน์ เฉลมิรตันา
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17.1 การเรียงข้อมลู (Sorting)  

เราสามารถจดัเรยีงตามตงัอกัษรหรอืตวัเลขกไ็ด ้โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
ใช้คาํสัง่จาก Toolbar 

1. คลกิเมาสท์ี ่Column ทีเ่ราตอ้งการจดัเรยีงตาม 
2. คลกิเลอืกรปูแบบการจดัเรยีงบน Toolbar 

  Sort Ascending เรยีงจากน้อยไปมาก 

  Sort Descending เรยีงจากมากไปน้อย 

       
               ก่อนการจดัเรยีง            หลงัการจดัเรยีงตาม CategoryName จากน้อยไปมาก 
 
ใช้คาํสัง่จากเมนู Data 

1. คลกิเมาสท์ีต่ารางทีเ่ราตอ้งการจดัเรยีง 
2. คลกิเมนู Data > Sort… จะไดห้น้าต่าง Sort 

Sort by: จดัเรยีงตาม Column ใด 
Then by: ถา้ Column แรกซํ้ากนั ใหจ้ดัเรยีง 

ตาม Column ใด ในลาํดบัถดัไป              
3. คลกิ OK 
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4517.2 การกรองข้อมลู (Filter)  

 คอืการคดักรองขอ้มลูตามทีเ่ราตอ้งการ 
ขัน้ตอน 

1. คลกิทีต่ารางทีต่อ้งการกรองขอ้มลู 
2. คลกิเมนู Data > Filter > AutoFilter 

 
 

3. คลกิหวัลกูศรแลว้เลอืกรปูแบบการกรอง 

 
 
การยกเลกการกรองิ  

1. คลกิทีต่ารางทีต่อ้งยกเลกิการกรองขอ้มลู 
2. คลกิเมนู Data > Filter > AutoFilter ซํ้าอกีครัง้ใหเ้ครือ่งหมายถูกหายไป 
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17.3 การทาํสรปุผลข้อมลูด้วย (Auto Summary) 

1. คลกิเลอืก Cell ทีต่อ้งการจะวางผลลพัธ ์(ตวัอยา่งคอื D26) 

2. คลกิไอคอน AutoSum  บน Toolbar 
 

 
 

3. กด Enter กจ็ะไดผ้ลรวมโดยอตัโนมตั ิ
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 บทท่ี 18 การสร้างกราฟ (Chart) 

18.1 การสรา้ง/แก้ไข/ลบ กราฟ  

การสร้างกราฟหรือชารต์ 
ขัน้ตอนการสรา้งกราฟมดีงัน้ี 

1. เลอืกขอ้มลูทีจ่ะทาํการจะสรา้งกราฟ 
2. คลกิเมนู Insert 
3. เลอืกรายการ Chart 
4. กาํหนดรายละเอยีดทัง้ 4 ขัน้ 

a. ขัน้ตอนที ่1 - กาํหนดรปูแบบของกราฟ 
b. ขัน้ตอนที ่2 - กาํหนดชว่งขอ้มลูและการเรยีงตวัของขอ้มลู 
c. ขัน้ตอนที ่3 - กาํหนดรายละเอยีดของกราฟไดแ้ก่ Title, X-Axis, Legend เป็นตน้ 
d. กาํหนดตําแหน่งของกราฟวา่จะไวท้ี ่Worksheet ใด หรอืจะสรา้งเป็น Worksheet ใหม ่

เมือ่ทาํครบ 4 ขัน้ตอนกจ็ะไดก้ราฟของขอ้มลูดงักล่าวมา 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 ทาํการเลอืกชนิดของ Chart โดยคุณเลอืกประเภทของ Chart ทางดา้นซา้ย แลว้เลอืก
รายการยอ่ยทางดา้นขวามอื 
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โครงการอบรมเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการใช ้ICT  
ณ ศนูยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน 

http://www.mict4u.net 

ขัน้ตอนท่ี 2 
ขัน้ตอนน้ีเป็นการกาํหนดใหเ้ลือกช่วงของข้อมลูทีจ่ะนํามาใชใ้นตวักราฟ 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 
กาํหนดในเรือ่งรายละเอยีดต่างๆ ของตวักราฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขัน้ตอนท่ี 4 กาํหนดวา่กราฟน้ีจะไวท้ีใ่ด 
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