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OpenOffice.org Calc โปรแกรมช่วยคํานวณงานต่างๆ ในลักษณะแผ่นงาน
(Spreadsheet) มาพร้อมกับชุดโปรแกรม OpenOffice.org ที่พฒั นาถึงรุ่ น 3.0 โดยการทํางาน
ของโปรแกรมตัวเลขหรื อข้อมูลต่างๆ จะแสดงในลักษณะเซลล์ยอ่ ยๆ สามารถคํานวณ
เชื่อมโยง และผลลัพธ์แก้ไขได้อตั โนมัติเมื่อมีการแก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุน
การประมวลผลในลักษณะฐานข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการสื บค้น หรื อทํารายงานรู ปแบบ
ต่างๆ การนําเสนอข้อมูลสามารถใช้กราฟได้หลากหลายรู ปแบบ

เริ่มต้นกับ OpenOffice.org Calc
OpenOffice.org Calc สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.openoffice.org
หรื อเว็บไซต์ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://stks.or.th) ได้ฟรี
เนื่องจากเป็ นโปรแกรมในกลุ่มโอเพ่นซอร์ส (Open Source Software) ชุดโปรแกรมนี้มี
ระบบติดตั้งที่ง่าย
เพียงดับเบิลคลิกไอคอนติดตั้งโปรแกรมแล้วปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่
ปรากฏบนจอภาพไม่กี่ครั้ง ก็จะได้รายการเรี ยกโปรแกรมใน Start Menu ดังนี้

รู ปแสดงเมนูเรี ยกการทํางานของโปรแกรม OpenOffice.org

การเรี ยกโปรแกรม OpenOffice.org Calc มีลกั ษณะเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ในกลุ่ม
OpenOffice.org โดยใช้คาํ สัง่ Start, Program, OpenOffice.org 3.0, OpenOffice.org Calc
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นอกจากนี้ยงั สามารถเรี ยกโปรแกรมได้โดย ดับเบิลคลิกไอคอนเรี ยกโปรแกรมด่วน
(QuickStart) ที่มุมด้านขวาของแถบงาน (Task bar) มีสญ
ั ลักษณ์ดงั นี้
เมื่อดับเบิล
คลิกจะปรากฏหน้าต่าง Templates and Documents

เลือกรู ปแบบการสร้าง/เปิ ดใช้งานเอกสารจากกรอบด้านซ้าย เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏ
รายการเลือกย่อยในกรอบกลาง ดังนี้





New Document
Templates
My Document
Samples

สร้างเอกสารใหม่
สร้างเอกสารจากแม่แบบต่างๆ
เปิ ดแฟ้มเอกสารจากโฟลเดอร์ My Document
เปิ ดแฟ้มเอกสารตัวอย่าง

ปุ่ มเรี ยกใช้งานด่วน QuickStart ถ้าไม่ปรากฏใน Task Bar การเรี ยกขึ้นมาใหม่ จะต้องเข้าไป
เรี ยกจาก Directory ของโปรแกรม OpenOffice C:\Program Files\OpenOffice.org 3.0\program โดย
มีชื่อแฟ้มเอกสารคือ quickstart.exe
QuickStart อาจจะมีผลทําให้คอมพิวเตอร์ทาํ งานช้าลง คอมพิวเตอร์บางเครื่ องอาจจะต้อง
ปิ ดโปรแกรมนี้ออกไปจากระบบ โดยคลิกปุ่ มขวาของเมาส์ที่ไอคอนโปรแกรมเรี ยกใช้งานด่วนใน
Task Bar แล้วเลือกคําสัง่ Exit QuickStarter
สามารถเลือกคําสัง่ File, New, Spreadsheet เพื่อเปิ ดแผ่นงานอย่างรวดเร็ว
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ปิ ดโปรแกรม
การปิ ดโปรแกรม ให้เลือกคําสัง่ File, Exit หรื อกดปุ่ ม <Alt><F4> กรณี ที่แฟ้มเอกสาร
ยังไม่บนั ทึก จะแจ้งให้บนั ทึกแฟ้มเอกสารก่อน

จอภาพโปรแกรม
ส่ วนประกอบของจอภาพทํางาน คล้ายกับโปรแกรมอื่นๆ ในกลุ่ม OpenOffice.org
ดังนี้
แถบชื่ อเรื่ อง (Title bar)
และชื่อโปรแกรม

ปรากฏอยูแ่ ถวบนสุ ดของจอภาพ แสดงชื่อแฟ้มเอกสาร

แถบเมนู (Menu bar)
โปรแกรม

แสดงรายการคําสัง่ ต่างๆ

ในการควบคุมการใช้งาน

แถบเครื่ องมือ (Toolbar) ส่ วนสําคัญในการใช้งานโปรแกรม ที่ปรากฏได้มากกว่า
1 ชุด (หรื อ 1 แถบ) และปรากฏทั้งด้านบนและด้านล่างของจอภาพ หรื ออาจจะปรากฏเป็ น
ลักษณะลอยตัวก็ได้ ประกอบด้วยปุ่ มเครื่ องมือเล็กๆ เรี ยงต่อกันตามลักษณะของงาน ทั้งนี้
สามารถเปิ ด/ปิ ดแถบเครื่ องมือชุดต่างๆ ได้ดว้ ยคําสัง่ View, Toolbar, …

แถบสู ตร (Formula Bar) ส่ วนสําคัญในการป้อนข้อความ สู ตร สมการต่างๆ
รวมทั้งแสดงข้อมูลจริ ง ณ ตําแหน่งเซลล์ใดๆ สามารถควบคุมให้แสดง หรื อไม่ให้แสดง
ได้โดยคําสัง่ View, Formula Bar
แถบสถานะ (Status Bar) ส่ วนแสดงข้อความที่จาํ เป็ นต่างๆ ขณะกําลังใช้งาน
โปรแกรมอยู่ สามารถควบคุมให้แสดง หรื อไม่ให้แสดง ได้โดยคําสัง่ View, Status Bar
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พืน้ ทีท่ าํ งาน (Sheet) พื้นที่ทาํ งานของ Calc เรี ยกว่า Worksheet หรื อ Sheet โดยใน 1
Sheet ประกอบด้วยบรรทัดในแนวตั้งและบรรทัดในแนวนอน มีการเรี ยกชื่อเฉพาะ ดังนี้
บรรทัดในแนวตั้ง เรี ยกว่า คอลัมน์ (Column)
บรรทัดในแนวนอน เรี ยกว่า แถว (Row)

มี 256 คอลัมน์
มี 65,536 แถว

คอลัมน์ (Column)
แถว (Row)

เซลล์ (Cell)
การทํางานในแผ่นงานอาศัยจุดตัดกันของแถวและคอลัมน์ โดยข้อมูล 1 รายการ หรื อ
ข้อมูล 1 ข้อมูล จะพิมพ์ ณ ตําแหน่งที่เป็ นจุดตัดกันนี้เสมอ และเรี ยกจุดตัดกันของแถวและ
คอลัมน์ในแผ่นงานว่า “เซลล์ (Cell)”
การใช้งานกับเซลล์ในแผ่นงาน อาศัยชื่อเรี ยกที่ได้จากการผสมกันของชื่อเรี ยกคอลัมน์
ที่เป็ นตัวอักษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ, ... , IA - IV ตามด้วยลําดับที่ของแถว
ตั้งแต่ 1 - 65536 ดังนั้นชื่อเรี ยกเซลล์ จะอยูใ่ นลักษณะของ <ชื่ อคอลัมน์ ><ตัวเลขแถว>
ทํางานกับเซลล์ในแถวที่ 10 คอลัมน์ J

เรี ยกว่า J10

ทํางานกับเซลล์ในแถวที่ 250 คอลัมน์ CZ

เรี ยกว่า CZ250
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ควบคุมแถบเครื่องมือต่างๆ
แถบเครื่ องมือ
เป็ นส่วนประกอบของโปรแกรมที่ผใู ้ ช้จาํ เป็ นต้องใช้งานอยูเ่ สมอ
เนื่องจากมีความสะดวก
และให้ความรวดเร็วในการสัง่ งาน
โปรแกรมในชุด
OpenOffice.org มีแถบเครื่ องมือต่างๆ ให้เลือกใช้หลายชุด การควบคุมแถบเครื่ องมือ
เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงเป็ นสิ่ งที่ควรทราบเช่นกัน โดย
การเปิ ด/ปิ ดแถบเครื่ องมือทําได้โดยเลือกคําสัง่ View, Toolbars, …

รู ปแสดงแถบเครื่ องมือของ OpenOffice.org Calc

ปุ่ มเครื่ องมือบนแถบเครื่ องมือ
แถบเครื่ องมือแต่ละชุด จะมีปุ่มเครื่ องมือแตกต่างกันออกไป ผูใ้ ช้สามารถเลือกได้วา่
ต้องการแสดง หรื อไม่แสดงปุ่ มใดบ้าง โดย
 นําเมาส์ไปชี้ที่ปุ่ม Control Menu ของแถบเครื่ องมือชุดที่ตอ้ งการปรับแต่ง
(ปุ่ มรู ปร่ างสามเหลี่ยมชี้ลง ด้านขวาสุ ดของแถบเครื่ องมือ)
ปุ่ ม Control Menu

 ปรากฏรายการเลือก คลิกเลือกรายการ Visible Buttons ปรากฏรายการเลือกย่อย
โดยรายการเลือกแต่ละรายการแตกต่างกันไปตามแถบเครื่ องมือแต่ละชุด

 ถ้าต้องการปิ ดปุ่ มเครื่ องมือใด ก็นาํ เมาส์ไปคลิกที่ชื่อปุ่ มเครื่ องมือนั้นๆ สังเกตได้วา่
เครื่ องหมาย  หน้าชื่อปุ่ มเครื่ องมือนั้นๆ จะหายไป และถ้าต้องการเรี ยกใช้ปุ่ม
เครื่ องมือ ก็ให้คลิกซํ้าลงไป
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บทที่ 2 ทํางานกับข้อมูล
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การทํางานกับ Calc ก็คือการทํางานกับเซลล์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็ นแผ่นงาน และ
ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ป้อนลงไปในเซลล์ ดังนั้นคําสัง่ พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ ตัวชี้ตาํ แหน่ง
เซลล์ (Cell Pointer) ตําแหน่งเซลล์ ช่วงเซลล์ (Range) จึงเป็ นคําสัง่ พื้นฐานที่ควรทราบก่อน
ทํางานกับข้อมูลในเซลล์

เลื่อนตัวชีต้ ําแหน่ง
ตัวชี้ตาํ แหน่งบ่งบอกให้ผใู ้ ช้ทราบว่า ขณะนี้กาํ ลังทํางานอยู่ ณ เซลล์ใด โดยเซลล์ที่ตวั ชี้
ตําแหน่งทํางานด้วยเรี ยกว่า Active Cell

รู ปแสดงตัวชีต้ าํ แหน่ ง ณ เซลล์ B3 ดังนั้น B3 จึ งเป็ น Active Cell









ปุ่ มลูกศร
เลื่อนครั้งละ 1 เซลล์
ปุ่ ม <PageUp><PageDown> เลื่อนขึ้น, ลง 1 จอภาพ
ปุ่ ม <Home>
เลื่อนไปต้นคอลัมน์
ปุ่ ม <Ctrl><ลูกศร>
เลื่อนไปสุ ดทิศลูกศร
ปุ่ ม <Ctrl> <Home>
เลื่อนไปเซลล์ A1
ปุ่ ม <Ctrl> <End>
เลื่อนไปเซลล์สุดท้าย
การเลื่อนแถบด้วย Scroll Bar โดยเลื่อนไปยังตําแหน่งและทิศทางที่ตอ้ งการตาม
การเลื่อนของเมาส์
 คลิกเมาส์ในช่อง Name Box แล้วพิมพ์ตาํ แหน่งเซลล์
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 ปุ่ ม <F5>

เปิ ดหน้าต่าง Navigator

การทํางานใน Navigator มีจุดเด่นที่หลากหลาย เช่น การเลื่อนไปยังวัตถุชิ้นใดๆ
ในแผ่นงานก็คลิกเลือกจาก Graphics หรื อ OLE objects รวมทั้งการไปยังตําแหน่ง
เซลล์ใดๆ โดยระบุได้จากรายการ Column และ Row เป็ นต้น

แบบฝึ กปฏิบัติ
เปิ ดแฟ้มเอกสาร 20081129-calc-example01.ods แล้วฝึ กปฏิบตั ิดงั นี้
1. กดปุ่ ม <F5> เปิ ด Navigator แล้วขยายรายการ Range names ดับเบิลคลิกที่รายการ
dateholiday เซลล์จะไปปรากฏในแผ่นงานชื่อ
ณ ตําแหน่ง
หมายความว่า
2. ในจอภาพ Navigator ขยายรายการ Note แล้วดับเบิลคลิกที่ Holiday ตําแหน่งเซลล์
จะเลื่อนไปยังแผ่นงานชื่อ
ณ ตําแหน่ง
3. ในจอภาพ Navigator ขยายรายการ Graphics แล้วดับเบิลคลิกที่ grape ตําแหน่ง
เซลล์จะเลื่อนไปยังแผ่นงานชื่อ
ณ

ช่วงข้อมูล (RANGE)
ช่วงข้อมูล หมายถึง การเลือกข้อมูลหลายๆ เซลล์ที่สนใจ เพื่อทํางานใดงานหนึ่ง
พร้อมๆ กัน เช่น เลือกข้อมูลในเซลล์ A1 ถึงเซลล์ A10 เพื่อลบทิ้งในครั้งเดียว การกําหนด
ช่วงข้อมูล จะใช้หลักของการระบายแถบสี (Selection) ดังนี้
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การกําหนดช่ วงข้ อมูลทั้งแผ่ นงาน
การเลือกข้อมูลทั้งแผ่นงาน (Sheet) ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มเลือกทั้งหมด (Selection Button)
ของ Sheet หรื อกดปุ่ ม <Ctrl><A>

ปุ่ ม Select All

การกําหนดช่ วงข้ อมูลทั้งแถว
การเลือกข้อมูลทั้งแถวให้คลิกเมาส์ที่ตวั เลขกํากับแถว หรื อใช้วิธีลากแล้วปล่อย (Drag
& Drop) สําหรับเลือกหลายๆ แถว

การกําหนดช่ วงข้ อมูลทั้งคอลัมน์
การเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ทาํ ได้โดยคลิกเมาส์ตวั อักษรกํากับคอลัมน์
แล้วปล่อย (Drag & Drop) สําหรับเลือกหลายๆ คอลัมน์

หรื อใช้วิธีลาก

การเลือกทั้งแผ่นงาน ทั้งคอลัมน์ หรื อทั้งแถวแล้วกําหนดรู ปแบบให้กบั เซลล์ เป็ นสิ่ งที่ไม่
สมควรทํา ควรใช้การกําหนดรู ปแบบเซลล์เฉพาะช่วงเซลล์ที่ตอ้ งการเท่านั้น

การกําหนดช่ วงแบบต่ อเนื่อง
การเลือกช่วงข้อมูลโดยปกติจะเป็ นช่วงแบบต่อเนื่อง ด้วยวิธีการลากแล้วปล่อย (Drag
and Drop) หรื อเลื่อนคลิกเซลล์เริ่ มต้น แล้วกดปุ่ ม <Shift> ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่เซลล์
ปลายทาง
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จากภาพการสร้างช่วงข้อมูล B2:D7 ทําได้โดยคลิกที่เซลล์ B2 แล้วกดปุ่ ม <Shift> ค้าง
ไว้ จากนั้นคลิกเมาส์ที่เซลล์ D7
ปุ่ ม <Shift> จะมีประโยชน์มากในการสร้างช่วงข้อมูล และการปรับเพิม่ หรื อลดช่วงข้อมูล

การกําหนดช่ วงแบบไม่ ต่อเนื่อง
ช่วงข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง คือ การสร้างช่วงข้อมูลหลายๆ ช่วง เช่น ช่วงข้อมูล B2:B12
และ D5:E12 ทั้งนี้ใช้หลักการคล้ายกับการเลือกแบบช่วงต่อเนื่อง โดยเพิ่มช่วงข้อมูลได้ดว้ ย
การกดปุ่ ม <Ctrl> ค้างไว้ขณะเลือกช่วงที่ 2 เป็ นต้น

จากภาพจะต้องเริ่ มจากการคลิกเมาส์ในเซลล์ B2 แล้วลากเมาส์ถึง B12 ต่อด้วยกดปุ่ ม
<Ctrl> ค้างไว้แล้วคลิกที่เซลล์ D5 แล้วลากเมาส์ไปจนถึง E12 ก็จะได้ช่วงข้อมูล 2 ช่วง
ได้แก่ B2:B12 และ D5:E12

ช่ วงข้ อมูลอย่ างรวดเร็ว
กรณี ที่มีเนื้อหาจํานวนมากในแผ่นงาน และล้นจอภาพ การเลือกช่วงข้อมูลด้วย
แป้นพิมพ์ จะสะดวกกว่าใช้เมาส์ โดยคลิกในเซลล์เริ่ มต้นที่ตอ้ งการกําหนดช่วง แล้วกดปุ่ ม
<Shift> ค้างไว้ พร้อมกับปุ่ ม <Ctrl> จากนั้นกดปุ่ มลูกศรตามทิศทาง จะปรากฏช่วงข้อมูล
คลุมข้อมูลนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
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หรื อใช้เทคนิคการพิมพ์ช่วงข้อมูลใน Name Box
แล้วกดปุ่ ม <Enter>
หรื อคลิกเมาส์ในเซลล์เริ่ มต้นของช่วงข้อมูล จากนั้นกดปุ่ ม <Ctrl><Shift> พร้อมกับปุ่ ม
ลูกศรตามทิศทางของข้อมูล
ตัวอย่างมีขอ้ มูลตั้งแต่คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ AB และแถวที่ 1 ถึงแถวที่ 500 อันเป็ นช่วง
ข้อมูลที่ใหญ่มาก หากต้องลากเมาส์กย็ อ่ มเสี ยเวลา วิธีการที่สะดวกที่สุดคือ คลิกเมาส์ใน
เซลล์ A1 แล้วกดปุ่ ม <Ctrl><Shift> ค้างไว้ ต่อด้วยปุ่ มลูกศรขวา และปุ่ มลูกศรลงตามลําดับ
เพียงเท่านี้จะได้ช่วงข้อมูล A1:AB500 อย่างรวดเร็ ว หรื อจะใช้วิธีการพิมพ์ A1:AB500 ใน
Name box แล้วกดปุ่ ม <Enter> ก็สะดวกเช่นกัน

แบบฝึ กปฏิบัติ
เปิ ดแฟ้มเอกสาร 20081129-calc-example01.ods แล้วฝึ กปฏิบตั ิดงั นี้
1. คลิกเมาส์ในเซลล์ A2 ของ Sheet4 จากนั้นกดปุ่ ม <Ctrl><Shift><ลูกศรขวา> จะ
เป็ นการเลือกช่วงข้อมูลจากตําแหน่ง
ถึงตําแหน่ง
ต่อด้วยกด
ปุ่ ม <Ctrl><Shfit><ลูกศรลง> จะได้ช่วงข้อมูลจนถึงแถวที่
2. จากนั้นพิมพ์ G3:H10 ใน Name box ของ Sheet4 จะเป็ นการ

การป้อนและแก้ไขข้อมูล
การป้อนข้อมูลในแผ่นงานของ Calc จะมีลกั ษณะที่แตกต่างจากการป้อนข้อมูลใน
Writer หรื อ Word คือจะต้องป้อนข้อมูล 1 ข้อมูลต่อ 1 เซลล์

รู ปแสดงการป้อนข้ อมูลที่ไม่ ถกู ต้ อง

รู ปแสดงการป้อนข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
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ข้อมูลที่ป้อนแล้ว สามารถดับเบิลคลิกที่เซลล์ หรื อกดปุ่ ม <F2> เข้าไปแก้ไข

รู ปแสดงการแก้ ไขข้ อมูลใน Formula Bar

รู ปแสดงการแก้ ไขข้ อมูลในเซลล์ ด้วยการดับเบิลคลิกที่เซลล์

หากอยูใ่ นโหมดแก้ไขข้อมูล สังเกตได้จาก Formula bar ปรากฏสัญลักษณ์
ซึ่งไม่
สามารถใช้คาํ สัง่ บางคําสัง่ ของ Calc ได้ หากต้องการใช้คาํ สัง่ นั้นๆ จะต้องออกจากโหมดแก้ไขก่อน
โดยกดปุ่ ม <Enter> หรื อ <ESC>

ข้ อควรทราบในการป้ อนข้ อมูล
การป้อนข้อมูลใน Calc จะมีหลักการเฉพาะที่แตกต่างจากการพิมพ์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมประมวลผลคํา เช่น Word หรื อ Writer ดังนี้
 แบ่งข้อมูลให้เป็ นหน่วยย่อยที่สุด และป้อนแยกเซลล์ เช่น ชื่อ นามสกุล ควรแยก
เป็ น คํานําหน้า ชื่อ และนามสกุล 3 เซลล์ หรื อที่อยู่ ก็ควรแยกเซลล์ยอ่ ยเป็ น
บ้านเลขที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณี ย ์ รวม 6 เซลล์

 ข้อมูลประเภทตัวอักษรจะแสดงผลชิดซ้าย
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 ข้อมูลมีความยาวมากกว่าความกว้างของเซลล์ จะล้นออกนอกเซลล์ และหากมี
ข้อมูลในเซลล์ถดั ไป ข้อมูลที่ลน้ ออกจะถูกทับ (แต่ไม่ได้ถูกลบ) สามารถแก้ไข
โดยขยายขนาดความกว้างของเซลล์ ทั้งนี้จะมีจุดสังเกตคือเซลล์ที่มีขอ้ มูลเกินความ
กว้าง จะปรากฏสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสี แดงด้านขวาของเซลล์
 ข้อมูลประเภทตัวเลข (Number) วันที่-เวลา (Date & Time) ผลลัพธ์จากสู ตรและ
ฟังก์ชนั คํานวณ (Formula & Function) จะถูกจัดชิดขวาของเซลล์

 การจัดตําแหน่งข้อมูลในเซลล์สามารถปรับได้ภายหลัง
 การป้อนวันที่ ให้ป้อนปี ค.ศ. เท่านั้น (ห้ามป้อนปี พ.ศ.) และป้อนรู ปแบบเต็ม เช่น
ต้องการป้อนข้อมูลวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ให้ป้อนเป็ น 29/11/08
เป็ นต้น ห้ ามป้ อน วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
 เลขที่มีหลักเกิน 100 ไม่ตอ้ งป้อนเครื่ องหมายคอมม่าคัน่ ให้ป้อนเฉพาะค่าตัวเลข
 ในกรณี ที่ป้อนข้อมูล แล้วปรากฏเครื่ องหมาย # เต็มเซลล์ แสดงว่า ความกว้างของ
เซลล์ไม่พอที่จะแสดงผล จะต้องขยายขนาดความกว้างของเซลล์

ประเภทข้ อมูลใน Calc
ข้อมูลที่ป้อนใน Calc แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
 Text
o ข้อมูลที่ไม่นาํ ไปคํานวณ
o จัดชิดซ้ายของเซลล์โดยอัตโนมัติ
o ตัวเลข/สู ตร/สมการต่างๆ ที่ตอ้ งการทําให้เป็ น Text จะต้องใช้เครื่ องหมาย
Single Quote นําหน้า เช่น การป้อนบ้านเลขที่ 3/45 จะต้องป้อนใน
รู ปแบบ ’3/45 ห้ามป้อน 3/45 ลงไปตรงๆ
 Number
o ข้อมูลตัวเลขที่นาํ ไปคํานวณได้
o ถูกจัดชิดขวาของเซลล์
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o เลขที่มีหลักเกิน 100 ไม่ตอ้ งป้อนเครื่ องหมายคอมม่าคัน่ ให้ป้อนเฉพาะค่า
ตัวเลข
o ถ้ามี % ต่อท้ายจะเป็ นการนําค่า 100 มาหารให้โดยอัตโนมัติ
o สามารถป้อนในรู ปแบบ Exponential เช่น 2.5E+04 เท่ากับ 2.5 คูณด้วย
10 ยกกําลัง 4
 Date & Time
o ข้อมูลวันที่ หรื อเวลา
o นําไปคํานวณได้
o วันที่จะต้องป้อนในรู ปแบบปี ค.ศ. เท่านั้น
o ปี พิมพ์ได้ท้ งั สองหลัก และสี่ หลัก
o ปี ค.ศ. ที่ป้อน 2 หลัก โปรแกรมจะตีความหมาย ดังนี้
 ตัวเลขในช่วง 00 – 29 จะหมายถึงปี ค.ศ. 2000 – ค.ศ. 2029
 ตัวเลขในช่วง 30 – 99 จะหมายถึงปี ค.ศ. 1930 – ค.ศ. 1999
o ถ้าไม่ระบุปี หมายถึง ปี ปัจจุบนั
o ใช้เครื่ องหมาย / หรื อ – หรื อช่องว่างในการเว้นระหว่างวัน เดือน ปี ก็ได้
o เวลาจะต้องป้อนอย่างน้อย 2 ชุด คือ ชม. และนาที
o การป้อนเวลาจะต้องใช้เครื่ องหมาย : คัน่ เช่น 10:30 หรื อ 5:00AM
o ถ้าไม่ระบุ AM หรื อ PM ต่อท้าย โปรแกรมจะใช้ระบบ 24 ชัว่ โมง
 AM (ante meridiem) – เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
 PM (post meridiem) – เวลาหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
วัน/เวลา จะถูกควบคุมจากระบบปฏิบตั ิการ
ดังนั้นก่อนใช้งาน Calc ควรกําหนดค่าควบคุมเกี่ยวกับ
วัน/เวลา โดยเลือก Start, Settings, Control Panels
ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Date/Time ปรับวัน/เวลาให้ตรง
กับความเป็ นจริ ง จากนั้นปรับค่าควบคุมการป้อนข้อมูล
และแสดงผลข้อมูลด้วยไอคอน Regional and Language
Options ตรวจสอบค่า Country/Location และรู ปแบบ
วัน/เวลาที่เหมาะสมกับการใช้งาน
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 Formula & Function
o สมการ หรื อสู ตรคํานวณต่างๆ
o ขึ้นต้นด้วยเครื่ องหมาย =

แบบฝึ กปฏิบัติ
เปิ ดโปรแกรม Calc แล้วพิมพ์ขอ้ มูลดังนี้ พร้อมสังเกตผลที่ปรากฏ
1. เซลล์ A1 พิมพ์ OpenOffice.org Calc เมื่อกดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
2. เซลล์ A2 พิมพ์ วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เมื่อกดปุ่ ม <Enter>
ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
3. เซลล์ A3 พิมพ์ 29/11/2008 เมื่อกดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
4. เซลล์ A4 พิมพ์ 5/2 เมื่อกดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
5. เซลล์ A5 พิมพ์ 100/8 เมื่อกดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
6. เซลล์ A6 พิมพ์ =5/2 เมื่อกดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
7. เซลล์ A7 พิมพ์ =100/8 เมื่อกดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
8. เซลล์ A8 พิมพ์ =sum(4;5;2) เมื่อกดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
9. เซลล์ A9 พิมพ์ =45+3^2 เมื่อกดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล คือ
แสดงว่า
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การป้ อนข้ อมูลในช่ วง
การป้อนข้อมูลโดยค่าปกติ หลังจากการกดปุ่ ม <Enter> ตัวชี้ตาํ แหน่งจะเลื่อนไปแถว
ถัดไปเสมอ ถ้าต้องการป้อนข้อมูลลักษณะแนวนอน สามารถปฏิบตั ิ ดังนี้
 กําหนดช่วงที่ตอ้ งการป้อนข้อมูล
 พิมพ์ขอ้ มูลชุดแรก จากนั้นกดปุ่ ม <Enter> ตัวชี้ตาํ แหน่งจะเลื่อนไปตามทิศทาง
ของช่วง
 พิมพ์ขอ้ มูลชุดที่ 2, 3 และอื่นๆ จนครบทุกเซลล์ตามช่วงข้อมูลที่กาํ หนด

การป้ อนข้ อมูลทีม่ คี ่ าซํ้ากันในช่ วงเดียวกัน
บางกรณี จาํ เป็ นต้องป้อนข้อมูลค่าเดียวกันในช่วงข้อมูล เช่น ค่าเช่ารายเดือน ซึ่งต้อง
ทําซํ้าหลายเซลล์ แต่ดว้ ยเทคนิคการป้อนค่าซํ้าของ Calc ทําให้ป้อนได้ง่าย สะดวกขึ้น โดย
กําหนดช่วงที่ตอ้ งการป้อนข้อมูล พิมพ์ขอ้ มูล แล้วกดปุ่ ม <Alt><Enter> เช่นเลือกข้อมูล
ในช่วง A1:D1 แล้วพิมพ์ 5000 เมื่อกดปุ่ ม <Alt><Enter> จะปรากฏค่า 5000 ในทุกเซลล์
ของ A1:D1 อย่างรวดเร็ ว

การป้ อนข้ อมูลหลายบรรทัดในเซลล์ เดียวกัน
ผูใ้ ช้ Calc หลายคนอาจจะป้อนข้อมูลดังลักษณะต่อไปนี้

รู ปแสดงการป้อนข้ อมูลที่ผิดพลาด

ข้อมูลข้างต้น มีขอ้ ผิดพลาดเนื่องจากบุคคล 1 คนมีตาํ แหน่งมากกว่า 1 ตําแหน่ง
การป้อนข้อมูลตําแหน่ง แยกแถวกับชื่อจะทําให้การประมวลผลของ Calc ผิดพลาดได้
การแก้ไขทําได้โดยป้อนข้อมูลตําแหน่งของแต่ละคนในเซลล์เดียวกัน ด้วยเทคนิคการพิมพ์
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ข้อมูลแรกในเซลล์ แล้วใช้ปุ่ม <Ctrl><Enter> เพื่อขึ้นบรรทัดในเซลล์น้ นั ๆ จากนั้นพิมพ์
ข้อมูลชุดที่ 2 ชุดที่ 3 เมื่อครบแล้วจึงกดปุ่ ม <Enter>
พิมพ์นกั วิชาการ แล้วกดปุ่ ม <Ctrl><Enter>
พิมพ์เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 แล้วกดปุ่ ม <Ctrl><Enter>
พิมพ์เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 1 แล้วกดปุ่ ม <Enter>

รู ปแสดงการป้อนข้ อมูลที่ถกู ต้ อง

การลบข้ อมูล
การลบข้อมูลในเซลล์ให้เลื่อนตัวชี้ตาํ แหน่งไปยังเซลล์ที่ตอ้ งการลบ หรื อกําหนดช่วง
เซลล์ที่ตอ้ งการลบข้อมูล แล้วกดปุ่ ม <Shift><Del> เพื่อลบข้อมูลทันที หรื อกดปุ่ ม <Del>
เพื่อเลือกรู ปแบบการลบจากรายการเลือก ดังนี้








Delete all
Text, Numbers, Date & time
Formulas
Notes
Formats
Objects

ลบทั้งหมด
ลบเฉพาะรายการที่เลือก
ลบเฉพาะสู ตรสมการ
ลบบันทึกของเซลล์
ลบเฉพาะรู ปแบบ
ลบวัตถุ

การกดปุ่ ม <Shift><Del> จะเป็ นการลบทั้งข้อมูลในเซลล์และลักษณะของข้อมูลในเซลล์
เช่น กําหนดให้เซลล์มีพ้นื สี แดง ตัวอักษรขาว เมื่อกดปุ่ ม <Shift><Del> จะลบข้อมูลในเซลล์พร้อม
ทั้งลักษณะพื้นสี แดงและสี ตวั อักษรออกด้วย
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เติมอัตโนมัติด้วย Auto Fill
การเติมข้อมูลอัตโนมัติ เป็ นความสามารถพิเศษที่ช่วยในการป้อนข้อมูลที่มกั จะใช้
บ่อยๆ และเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเรี ยงลําดับ เช่น เดือน, วัน, พ.ศ., ไตรมาสทางการค้า, ตัวเลข
 ป้อนข้อมูลเริ่ มต้น เช่นชื่อของวันในสัปดาห์ หรื อชื่อเดือนทั้งแบบเต็มและแบบย่อ,
ไตรมาส 1, ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้น
 เลื่อน Mouse Pointer ไปยังมุมล่างขวาของเซลล์น้ นั จะปรากฏเครื่ องหมาย
กากบาทเล็กๆ สี ดาํ เรี ยกว่า “Fill Handle”
 ลากเมาส์ไปยังเซลล์ปลายทาง แล้วจึงปล่อยเมาส์

 การเติมอัตโนมัติน้ ีทาํ ได้ท้ งั แนวแถวและคอลัมน์

รู ปแสดงการป้อนข้ อมูลแบบเติมอัตโนมัติ

AutoFill กับตัวเลขและวันที่
โดยปกติการเติมอัตโนมัติกบั ตัวเลขจะเป็ นการเพิม่ ค่าทีละ 1 เช่น 1 เป็ น 2, 3, 4, …
หรื อ 1/1/08 ก็จะได้ค่าถัดไปเป็ น 2/1/08, 3/1/08, … แต่สามารถกําหนดรู ปแบบการเพิ่มค่า
ได้ โดยการป้อนข้อมูลชุดแรก แล้วสร้างช่วงข้อมูลที่ตอ้ งการเติมข้อมูล ได้เช่น
 พิมพ์ 1 สร้างช่วงข้อมูลไปอีก 5 เซลล์
 เลือกคําสัง่ Edit, Fill, Series… ปรากฏรายการเลือกดังนี้
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 ตัวเลือก Series type คือประเภทการเพิ่มข้อมูล โดย
o Linear คือเพิ่มเชิงเส้น เช่น 1 เป็ น 2 เป็ น 3 ตามลําดับ
o Growth คือการเพิ่มแบบทวีคูณ เช่น 2 เพิ่มเป็ น 4 เพิ่มเป็ น 8 เป็ นต้น
o Date คือการเพิ่มค่าวันที่
 นอกจากนี้ยงั มีค่า Start value หรื อค่าเริ่ มต้น End value ค่าสุ ดท้าย และ Increment
คือค่าที่ตอ้ งการให้เพิ่ม เช่น ต้องการเพิ่มข้อมูลจาก 1 ครั้งละ 3 แบบเชิงเส้นก็ระบุ
ค่าดังนี้

 ลองเปลี่ยนค่าเริ่ มต้นเป็ นวันที่ เช่น 1/1/2003 จากนั้นกําหนดช่วงข้อมูลอีก 5 เซลล์
เลือกตัวเลือก Fill Series ดังนี้
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สร้ าง AutoFill
โดยปกติ AutoFill จะเกิดจากการเพิ่มค่าตัวเลข แต่สาํ หรับข้อความ เช่น หน่วยงานมี
ผลิตภัณฑ์ 4 รายการ ได้แก่ แผ่นดิสก์, คอมพิวเตอร์, เครื่ องพิมพ์, เมาส์ สามารถนํามาสร้าง
เป็ น AutoFill โดยกําหนดรายการที่ใช้งานบ่อยๆ เพื่อไม่ตอ้ งเสี ยเวลากับการป้อนรายการ
ดังกล่าว สามารถกําหนดรายการทั้ง 4 เป็ น AutoFill ได้โดยเลือกคําสัง่ Tools, Options,
OpenOffice.org Calc เลือก Sort Lists

คลิกปุ่ ม New แล้วป้อนรายการที่ตอ้ งการในช่อง Entries แยกบรรทัด ดังนี้

จากนั้นคลิกปุ่ ม Add โปรแกรมจะบันทึกรายการที่กาํ หนด ซึ่งสามารถนําไปใช้งานได้
สะดวก ด้วยเทคนิค AutoFill

กรณี ที่มีรายการข้อมูลในแผ่นงานแล้ว สามารถใช้เทคนิคการนําเข้า (Import) ได้โดย
กําหนดช่วงข้อมูลให้กบั ข้อมูลที่ตอ้ งการนําเข้า จากนั้นเลือกคําสัง่ Tools, Options, OpenOffice.org
Calc เลือก Sort Lists ช่วงที่เลือกจะปรากฏในรายการ Copy list from ให้คลิกปุ่ ม Copy เพื่อนําเข้า
รายการไปเก็บไว้ในระบบเพือ่ ใช้งานต่อไป

- 22 - จัดการงานคํานวณด้วย OpenOffice.org Calc

แบบฝึ กปฏิบัติ
สร้างแผ่นงานใหม่ หรื อเลือกแผ่นงานใหม่แล้วป้อนข้อมูล ดังนี้
1. เลือกข้อมูลตั้งแต่เซลล์ A1:A10 แล้วพิมพ์ 5000 จากนั้นกดปุ่ ม <Alt><Enter>
ปรากฏผล
2. คลิกเมาส์ในเซลล์ C1 พิมพ์ Writer จากนั้นกดปุ่ ม <Ctrl><Enter> ต่อด้วยพิมพ์
Calc กดปุ่ ม <Ctrl><Enter> ต่อด้วยพิมพ์ Impress กดปุ่ ม <Ctrl><Enter> และ
พิมพ์ <Math> กดปุ่ ม <Enter> ปรากฏผล
3. คลิกเมาส์ในเซลล์ E1 พิมพ์ ไตรมาส 1 กดปุ่ ม <Enter> จากนั้นเลื่อนเมาส์มา
ทับที่เซลล์ E1 เลื่อนเมาส์ช้ ีที่สญ
ั ลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านล่างขวาของเซลล์ ที่
เรี ยกว่า
กดปุ่ มเมาส์คา้ งไว้ลากเมาส์จนถึงเซลล์
E4
ปรากฏผล

ข้อมูลจากการนําเข้า
OpenOffice.org Calc สามารถนําเข้าไฟล์ฟอร์แมต .csv และแปลงเป็ นแผ่นงานได้ โดย
การใช้คาํ สัง่ File, Open… จากนั้นเลือกไฟล์ฟอร์แมต .csv โปรแกรมจะแสดงจอภาพนําเข้า
ดังนี้
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 เลือกรู ปแบบการเข้ารหัสภาษาจากรายการ Character set
 ระบุแถวเริ่ มต้นที่ตอ้ งการนําเข้าได้จากรายการ From row
 เลือกรู ปแบบไฟล์ได้จากรายการ Separator Options โดยถ้าเป็ นไฟล์ที่กาํ หนด
ความกว้างอักขระให้เลือกเป็ น Fixed width แต่ถา้ เป็ นไฟล์ที่ไม่กาํ หนดความกว้าง
อักขระให้เลือกเป็ น Separated by … โดยเลือกเครื่ องหมายคัน่ เขตข้อมูล (Field)
ให้ตรงกับที่ใช้ในไฟล์เอกสาร
 สามารถเปลี่ยนประเภทข้อมูล (Data type) โดยคลิกที่ชื่อฟิ ลด์ แล้วเลือกประเภท
ข้อมูลได้จากรายการ Column Type
 เมื่อกําหนดค่าต่างๆ แล้วจึงคลิกปุ่ ม OK โปรแกรมจะนําเข้าข้อมูลเป็ นแผ่นงานให้
อัตโนมัติ

นําเข้ า Text File (.txt)
สําหรับการนําเข้า Text File (.txt) จะต้องใช้คาํ สัง่ Insert, Sheet form file… โดยคลิกเลือก
ไฟล์ฟอร์แมต .txt จากไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ จากนั้นคลิกปุ่ ม Insert โปรแกรมจะ
แสดงจอภาพสอบถามการนําเข้า

ค่าควบคุมการนําเข้ามีลกั ษณะเดียวกับ .csv ที่ได้แนะนําไปแล้ว และโปรแกรมจะ
นําเข้าข้อมูลในแผ่นงานตามรู ปแบบที่กาํ หนด
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บทที่ 3 ทํางานกับแฟ้มเอกสาร/เซลล์/แผ่นงาน
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การบันทึกแฟ้มเอกสาร
แผ่นงานที่สร้างหรื อทํางาน ควรบันทึกเก็บเป็ นแฟ้มเอกสารเป็ นระยะๆ เพื่อป้องกัน
ข้อมูลเสี ยหาย โดยเลือกคําสัง่ File, Save… หรื อ File, Save as… หรื อคลิกปุ่ มเครื่ อง Save
หรื อใช้คียล์ ดั <Ctrl><S>

จากจอภาพบันทึกแฟ้มเอกสาร ให้เลือกไดร์ฟ โฟลเดอร์ จากนั้นพิมพ์ชื่อแฟ้มเอกสารที่
รายการ File name: และเลือกรู ปแบบแฟ้มเอกสารจากรายการ Save as type: จากนั้นจึงคลิก
ปุ่ ม Save โดยปกติรูปแบบแฟ้มเอกสารที่สร้างด้วย Calc จะเป็ น ODF Spreadsheet ที่มีส่วน
ขยายเป็ น .ods แต่กส็ ามารถปรับเปลี่ยนเป็ นฟอร์แมตอื่นได้ตามต้องการ
สามารถกําหนดรหัสผ่านให้กบั แฟ้มเอกสาร โดยการคลิกเลือกรายการ Save with password
ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างกําหนดรหัสผ่าน ให้ผใู ้ ช้กาํ หนดรหัสผ่าน มีความยาวไม่ต่าํ กว่า 5 ตัวอักษร
(สามารถใช้ได้ท้ งั ตัวอักษร และตัวเลข) จํานวน 2 ครั้งแล้วคลิกปุ่ ม OK เพื่อยืนยันการบันทึกแฟ้ม
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Save โปรแกรมจะบันทึกแฟ้มให้อตั โนมัติ

คําสั่ ง Save as
การใช้คาํ สัง่ File, Save เป็ นการบันทึกแฟ้มที่มีการถามชื่อและโฟลเดอร์ในครั้งแรก
เท่านั้น และเมื่อกําหนดโฟลเดอร์/ชื่อแฟ้มเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว การใช้คาํ สัง่ ในครั้งต่อไป
โปรแกรมจะบันทึกด้วยชื่อเดิม ในโฟลเดอร์เดิม ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม หรื อเปลี่ยน
โฟลเดอร์ จะต้องใช้คาํ สัง่ File, Save as… โดยรู ปแบบหน้าต่างบันทึก และวิธีการมีลกั ษณะ
เดียวกับการบันทึกปกติทุกประการ
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การบันทึกแฟ้มเอกสารสามารถกําหนดโฟลเดอร์ที่จะใช้งานได้โดยเลือกเมนูคาํ สัง่ Tools,
Options, OpenOffice.org, Path จากนั้นดับเบิลคลิกที่รายการ My Document แล้วเลือกโฟลเดอร์ ที่
ต้องการใช้ การบันทึกแฟ้มเอกสารครั้งถัดไปโปรแกรมจะเลือกโฟลเดอร์ขา้ งต้นให้โดยอัตโนมัติ
วิธีการป้องกันไฟล์เสี ยหายวิธีหนึ่งก็คือการสร้างแฟ้มสําเนา (Backup File) ซึ่งสามารถ
กําหนดให้โปรแกรมทําสําเนาทุกครั้งที่มีการบันทึกแฟ้มเอกสาร โดยเลือกคําสัง่ Tools, Options,
Load/Save, General จากนั้นเลือก Always create backup copy และถ้าต้องการให้โปรแกรมบันทึก
แฟ้มเอกสารอัตโนมัติทุกๆ กี่วินาทีกเ็ ลือกรายการ Save Autorecovery … ด้วย

การตั้งชื่ อแฟ้ มเอกสาร
การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร ควรสนับสนุนระบบการจัดเรี ยงและสื บค้นที่สะดวก รวดเร็ ว
เช่น การใช้วนั ที่สร้างหรื อแก้ไขแฟ้มเอกสารมานําหน้าชื่อแฟ้มเอกสาร เช่น แฟ้มเอกสารที่
สร้างในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ก็ให้กาํ หนดเป็ น 25510115 (วันที่ควรเรี ยงจากกลุ่ม
ใหญ่ไปหากลุ่มย่อย กรณี น้ ีคือ ปี พ.ศ. ต่อด้วยเลขเดือน 2 หลักและเลขวัน 2 หลัก) หรื อจะ
ใช้วนั ที่ในระบบ ค.ศ. ซึ่งจะได้เป็ น 20081015 แล้วแต่ความเหมาะสมของหน่วยงาน (แต่
ควรเลือกเพียงระบบเดียว) จากนั้นต่อด้วยชื่อหรื อคําอธิบายย่อของเอกสาร เช่น เอกสารงาน
บุคคล ระบุเป็ น 20081015-personal
ทั้งนี้หลักการสําคัญในการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร ได้แก่
 นําชื่อแฟ้มเอกสารด้วยวันที่สร้าง/แก้ไขสไลด์ในรู ปแบบ yyyymmddตามด้วยชื่อแฟ้มเอกสารภาษาอังกฤษ หรื อผสมตัวเลขตามเหมาะสม เช่น
20081015-personal.ods
 หลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ ความภาษาไทย ช่องว่าง และขีดล่าง (Underscrore _ ) โดยใช้
เครื่ องหมายลบ (Dash - ) เป็ นเครื่ องหมายคัน่ ระหว่างคํา
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บันทึกเป็ น Microsoft Excel format
จุดเด่นของ OpenOffice.org ทุกโปรแกรมคือ รองรับการเปิ ดและทํางานกับแฟ้ม
เอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Office และยังสามารถบันทึกกลับเป็ นฟอร์แมตดังกล่าวได้
ด้วย ดังนั้นแฟ้มเอกสารสไลด์ที่สร้าง/แก้ไขด้วย Calc หากต้องการส่ งกลับไปใช้งานกับ
Microsoft Excel ก็ทาํ ได้โดยเลือกฟอร์แมตเอกสารจากรายการ Save as type เป็ น Microsoft
Excel 97/2000/XP (.xls)

โปรแกรม OpenOffice.org 3.0 ยังไม่รองรับแฟ้มเอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Office 2007
สามารถใช้หลักการนี้บนั ทึกเป็ นฟอร์แมตอื่นๆ ได้เช่น .csv หรื อ .txt

ประกาศความเป็ นเจ้ าของผลงาน
การประกาศความเป็ นเจ้าของผลงาน ใช้ความสามารถของเมทาดาทา (Metadata) ด้วย
คําสัง่ File, Properties… ซึ่งยัง
นําไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับระบบ
Search Engine กรณี ที่มีการ
เผยแพร่ ผลงานผ่านอินเทอร์เน็ต
จากจอภาพ Properties of …
ผูส้ ร้างแฟ้มเอกสารควรกําหนด
ข้อมูลลงไปให้เหมาะสม เช่น ชื่อ
เรื่ องของเนื้อหาในรายการ Title
คําค้นจากรายการ Subject และ Keyword รวมทั้งอื่นๆ ในรายการ Comment

ปิ ดแฟ้ มเอกสาร (Close File)
แฟ้มเอกสารที่สร้าง และใช้งานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ควรปิ ดแฟ้มนั้นๆ เพื่อคืน
หน่วยความจําให้กบั ระบบ เลือกเมนูคาํ สัง่ File, Close หรื อใช้คียล์ ดั <Ctrl><W> และกรณี ที่
ยังไม่ได้บนั ทึกก่อนที่จะปิ ด โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนให้บนั ทึกก่อน
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การควบคุมเซลล์
เซลล์เป็ นพื้นที่ป้อนข้อมูลที่มีความสําคัญมาก เมื่อป้อนข้อมูลลงไป ควรปรับแต่งให้มี
รู ปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล

การขยาย-ลดความกว้ างของคอลัมน์ /แถว
ข้อมูลในเซลล์เมื่อป้อนลงไปแล้ว หรื อกรณี ที่มีการจัดแต่งข้อมูล อาจจะไม่ปรากฏผล
ตามความเป็ นจริ ง แต่แสดงในรู ปแบบเครื่ องหมาย # เต็มเซล
หรื อเนื้อหาในเซลล์ล้ าํ ไปยังเซลล์อื่น หรื อขนาดของเซลล์ไม่
เหมาะสมกับขนาดของข้อมูลภายใน หมายความว่า ความกว้าง
ของคอลัมน์น้ นั ๆ ไม่พอเหมาะกับขนาดของข้อมูล แก้ไขโดยการ
ขยายหรื อลดความกว้างของคอลัมน์
การปรับความกว้างด้วยเมาส์ ทําได้โดยเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่เส้นคัน่ ระหว่างหัวคอลัมน์
เมาส์จะมีรูปร่ างเป็ นรู ปลูกศร 2 ทิศในแนวซ้าย-ขวา

ลากเมาส์ให้ได้ขนาดของคอลัมน์ตามที่ตอ้ งการ แล้วจึงปล่อยเมาส์ หรื อดับเบิลคลิก
เพื่อจัดความกว้างให้พอดีกบั เนื้อหาในเซลล์ หรื อใช้คาํ สัง่ Format, Column… การปรับ
ความสู งของแถวก็ใช้หลักการเดียวกัน

การแทรกแถว/คอลัมน์
ข้อมูลที่ป้อนลงแผ่นงานไปแล้ว สามารถแทรก
เพิ่มเติมได้โดยเลือกแถว หรื อคอลัมน์ จากนั้นเลือก
คําสัง่ Insert, Rows/Columns หรื อจะใช้วิธีคลิกปุ่ มขวา
ของเมาส์ที่ตวั อักษรกํากับคอลัมน์/ตัวเลขกํากับแถว
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แล้วเลือกคําสัง่ จากเมนูลดั

การลบแถว/คอลัมน์
เมื่อมีการแทรกแถว หรื อคอลัมน์ ก็ยอ่ มสามารถลบแถวหรื อคอลัมน์ที่ไม่ตอ้ งการ
ออกไปได้ โดยเลือกแถว หรื อคอลัมน์ที่ตอ้ งการลบ เลือกคําสัง่ Edit, Delete Cells… จากนั้น
เลือกรายการ Delete entire row(s)/Column(s)

หรื อจะใช้วิธีคลิกปุ่ มขวาของเมาส์ที่ตวั อักษรกํากับคอลัมน์ หรื อตัวเลขกํากับแถวแล้ว
เลือกคําสัง่ จากเมนูลดั ก็ได้

สามารถลบเซลล์ได้ดว้ ยคําสัง่ ลักษณะเดียวกัน โดยเลือกได้วา่ จะเลื่อนข้อมูลในเซลล์ถดั ไป
ให้เลื่อนขึ้น หรื อเลื่อนมาด้านซ้าย

จัดการแผ่นงาน
แฟ้มเอกสารของ Calc ประกอบด้วยพื้นที่ทาํ งานหลายพื้นที่รวมกัน เรี ยกว่า แผ่นงาน
(Sheet) ทั้งนี้จาํ นวนแผ่นงานสู งสุ ดต่อ 1 Workbook เท่ากับ 256 แผ่นงาน การทํางานกับ
แผ่นงานจะอาศัยแท็บชื่อแผ่นงานเป็ นจุดบ่งบอกการใช้งาน
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การเลือกแผ่ นงาน
คลิกเมาส์ที่แท็บชื่อแผ่นงานที่ตอ้ งการใช้งาน

การเปลีย่ นชื่ อแผ่ นงาน
การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการทํางาน กรณี ที่มีแผ่นงาน
จํานวนมากในแฟ้มเอกสาร โดยกดปุ่ ม <Alt> ค้างไว้ แล้วคลิกที่แท็บแผ่นงาน พิมพ์ชื่อของ
แผ่นงานแล้วกดปุ่ ม <Enter>

ชื่อแผ่นงานไม่อนุญาตให้ใช้ช่องว่าง และควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเป็ นภาษาไทย

การลบแผ่นงาน
เลือกแผ่นงานที่ตอ้ งการลบ คลิกขวาที่ชื่อแผ่นงานแล้วเลือกคําสัง่ Delete Sheet… หรื อ
เลือกเมนูคาํ สัง่ Edit, Sheet, Delete… โปรแกรมจะแสดงจอภาพยืนยันการลบ

การลบแผ่นงานจะไม่สามารถกูค้ ืนได้
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การสร้ าง/แทรกแผ่ นงานใหม่
โดยปกติ Calc เตรี ยมแผ่นงานให้ 3 แผ่นต่อ 1 แฟ้มเอกสาร แต่สามารถเพิ่มได้โดยเลือก
คําสัง่ Insert, Sheet แล้วเลือกรู ปแบบการสร้าง/แทรกแผ่นงานใหม่ ดังนี้

o Position
ตําแหน่งของแผ่นงานใหม่ให้อยูก่ ่อน (Before) หรื อหลัง
(After) แผ่นงานปั จจุบนั
o No. of sheets
จํานวนแผ่นงานใหม่ที่ตอ้ งการเพิ่ม
o Name
ชื่อของแผ่นงานใหม่
o From file
การนําเข้าแผ่นงานจากแฟ้มเอกสารอื่น โดยจะแสดง
รายชื่อแผ่นงานในแฟ้มเอกสารนั้นๆ ให้เลือกนําเข้า

สามารถใช้ปุ่ม <Shift> หรื อ <Ctrl> เพื่อเลือกแผ่นงานมากกว่า 1 ได้
วิธีลดั ในการเพิ่มแผ่นงานคือ คลิกที่วา่ งในแท็บแผ่นงาน

ตําแหน่งที่สามารถคลิกเมาส์เพื่อเพิ่มแผ่นงาน
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การย้ ายตําแหน่ งแผ่ นงาน
แผ่นงานสามารถย้ายตําแหน่งได้โดยคลิกที่ชื่อแผ่นงานที่ตอ้ งการย้าย แล้วกดปุ่ มเมาส์
ค้างไว้ลากเมาส์ไปปล่อย ณ ตําแหน่งใหม่

การสํ าเนาแผ่ นงาน
การสําเนาแผ่นงานเป็ นวิธีการที่ควรหมัน่ ทํา
โดยเฉพาะเมื่อต้องการปรับแต่งหรื อ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ขอ้ มูลต้นฉบับคงอยู่ และการทํางานจะทํากับข้อมูลที่สาํ เนาแล้ว
การสําเนาแผ่นงานทําได้โดยคลิกที่ชื่อแผ่นงานที่ตอ้ งการทําสําเนา ลากเมาส์พร้อมๆ กับกด
ปุ่ ม <Ctrl> นําไปปล่อย ณ ตําแหน่งใหม่
นอกจากนี้ยงั สามารถสําเนาแผ่นงานข้ามแฟ้มเอกสาร ได้โดยคลิกปุ่ มขวาของเมาส์ที่
ชื่อแผ่นงานที่ตอ้ งการสําเนา เลือกคําสัง่ Move or Copy …

เลือกแฟ้มเอกสารจาก To document: แล้วเลือกตําแหน่งปลายทางจากรายการ Insert
before อย่าลืมคลิกเลือกรายการ Copy ต่อด้วยการคลิกปุ่ ม OK
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การย้ ายแผ่ นงานไปแฟ้ มเอกสารอื่น
การย้ายแผ่นงานไปแฟ้มเอกสารอื่น ทําได้โดยคลิกปุ่ มขวาของเมาส์ที่ชื่อแผ่นงานที่
ต้องการย้าย เลือกคําสัง่ Move or Copy … เลือกแฟ้มเอกสารจาก To document: แล้วเลือก
ตําแหน่งปลายทางจากรายการ Insert before จากนั้นคลิกปุ่ ม OK

การป้ อนข้ อมูลลงในแผ่ นงานพร้ อมกันหลายแผ่ นงาน
ในการทํางานบางงาน มีความจําเป็ นต้องใช้แผ่นงานมากกว่า 1 แผ่น โดยใช้ขอ้ มูล
ลักษณะเดียวกัน หรื อเหมือนกัน การป้อนข้อมูลครั้งเดียวในทุกแผ่นงานที่จะใช้งาน จึงมี
ความจําเป็ นเพือ่ ช่วยให้งานเสร็ จได้รวดเร็วขึ้น โดย
 คลิกที่ชื่อแผ่นงานแผ่นแรก
 เลือกแผ่นงานถัดไป โดยหากต้องการมากกว่า 2 แผ่นงานก็กดปุ่ ม <Shfit> หรื อ
<Ctrl> ค้างไว้ แล้วคลิกที่แท็บแผ่นงานอื่นๆ ที่ตอ้ งการ

จากภาพเป็ นการเลือกแผ่นงานที่ชื่อ Sheet 3 และ Sheet 4
 พิมพ์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการในแผ่นงาน ข้อมูลที่พิมพ์จะปรากฏ ณ ตําแหน่งเซลล์น้ นั ใน
ทุกๆ แผ่นงานที่เลือกโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกการเลือกแผ่นงานให้คลิกที่แท็บแผ่นงานใดๆ

เส้ นตารางแผ่ นงาน
ปกติแผ่นงานปรากฏเส้นตารางเป็ นช่องๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการกําหนด
ตําแหน่ง แต่บางครั้งจําเป็ นต้องปิ ดออกไป เช่น การทําแบบฟอร์ม การปิ ดการแสดงเส้น
ตารางแผ่นงาน (Grid) ทําได้โดยเลือกเมนูคาํ สัง่ Tools, Options, OpenOffice.org Calc, View
แล้วคลิกยกเลิกรายการ Grid lines
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สามารถเรี ยกคืนได้ดว้ ยคําสัง่ เดิม นอกจากนี้สามารถเปลี่ยนสี ของเส้นตารางแผ่นงาน
ได้ตามต้องการจากรายการ Color

ป้ องกันแผ่นงาน
แผ่นงานที่สร้างข้อมูลบางแผ่นงาน เมื่อต้องการเผยแพร่ อาจมีความจําเป็ นต้องป้องกัน
การแก้ไขจากผูใ้ ช้ โดยเลือกเมนูคาํ สัง่ Tools, Protect Document, Sheet… โปรแกรมจะให้
กําหนดรหัสผ่าน

เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในแผ่นงานที่ป้องกันแล้วโปรแกรมจะแสดง Error ดังนี้

การยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้เลือกคําสัง่ Tools, Protect Document, Sheet… ซํ้าอีกครั้ง
โปรแกรมจะให้ป้อนรหัสผ่าน ซึ่งต้องป้อนให้ถูกต้องจึงจะทํางานกับแผ่นงานได้
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แบบฝึ กปฏิบัตจิ ัดการแผ่ นงาน
เปิ ดแฟ้มเอกสาร 20081129-calc-example01.ods แล้วปฏิบตั ิดงั นี้
1. คลิกปุ่ มขวาของเมาส์ที่ Sheet4 เลือกคําสัง่ Move/Copy Sheet… รายการ To
document ให้เลือกเป็ น -new document- คลิกเลือกรายการ Copy แล้ว OK ผล
ที่ได้คือ
2. กดปุ่ ม <Alt> ค้างไว้แล้วคลิกที่ Sheet4 พิมพ์ Sale Report กดปุ่ ม <Enter> ผล
ที่ได้คือ
3. เลือกคําสัง่ Insert, Sheet… เลือก New Sheet และกําหนดค่าของ No. of sheets
เท่ากับ 2 เมื่อ OK ผลที่ได้คือ
4. คลิกที่ชื่อ Sheet ที่ได้ใหม่ตามข้อ 3 และกดปุ่ ม <Ctrl> ค้างไว้ขณะคลิกที่ชื่อ
Sheet อีก Sheet (เช่น คลิกที่ Sheet 2 จากนั้นกดปุ่ ม <Ctrl> แล้วคลิก Sheet3)
ผลที่ได้คือ
5. จากข้อ 4 ให้คลิกเมาส์ในเซลล์ A1 พิมพ์ ไตรมาส 1 แล้วใช้เทคนิค AutoFill
เติมอัตโนมัติจาก A1 ถึง A4 คลิกที่ Sheet แต่ละ Sheet สังเกตผลที่ได้คือ

เทคนิคน่ารู้จัดการข้อมูล
บันทึกข้ อมูลในเซลล์ ด้วย Note
Note เป็ นเสมือนกระดาษบันทึกเล็กๆ กํากับเซลล์ เพื่อใช้อา้ งอิง เช่น การบันทึกวิธีการ
คิดคํานวณ หรื อหมายเหตุ โดยการสร้าง Note ทําได้โดย
 คลิกเมาส์ในเซลล์ที่ตอ้ งการสร้าง Note
 เลือกคําสัง่ Insert, Note
 ปรากฏกรอบข้อความสําหรับป้อน Note ดังนี้
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 เซลล์ที่สร้าง Note ไว้จะปรากฏสัญลักษณ์จุดสี แดงที่มุมบนด้านขวาของเซลล์
 การแสดง Note ให้เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่จุดสัญลักษณ์สีแดง โปรแกรมจะแสดง
ข้อความ Note โดยอัตโนมัติ
 การลบ Note ทําได้โดยเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ แล้วกดปุ่ ม <Del> เลือกรายการ
Notes จากจอภาพทํางาน Delete Content

คํานวณค่ าด้ วย Paste Special
Paste Special คําสัง่ ที่มีจุดเด่นมากของโปรแกรม นอกจากทําหน้าที่วางข้อมูลจาก
Clipboard ตามปกติ ยังสามารถเพิ่มความสามารถได้หลายลักษณะ เช่นสามารถนําค่าตัวเลข
มาคํานวณได้
 เลือกข้อมูลคอลัมน์ A (A2:A4) แล้วคัดลอกไปคอลัมน์ C

 เลือกข้อมูลคอลัมน์ B (B2:B4) แล้วคลิกใน C2 เลือกคําสั่ง Edit, Paste Special…

 ถ้าต้องการบวกค่าที่คดั ลอกเพิ่มไปกับข้อมูลในคอลัมน์ B ให้เลือก Operations
เป็ น Add จากนั้นคลิกปุ่ ม OK

สามารถเปลี่ยน Operations เช่น Subtract หมายถึงการลบค่า Multiply หมายถึงการคูณ และ
Divide หมายถึงการหาร
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ปรับตําแหน่ งข้ อมูล (Transpose)
ข้อมูลที่ป้อนในแผ่นงาน แต่ตอ้ งการสลับตําแหน่งข้อมูล ดังนี้

ข้ อมูลต้ นฉบับ

ข้ อมูลทีส่ ลับตําแหน่ งแล้ ว

ถ้าต้องลบข้อมูลแล้วป้อนใหม่คงจะเสี ยเวลามาก แต่ดว้ ยความสามารถ Paste Special
ทําให้การสลับตําแหน่งข้อมูลเป็ นเรื่ องง่าย ดังนี้
 กําหนดช่วงข้อมูลให้กบั ข้อมูลต้นฉบับ แล้วคัดลอกข้อมูล
 คลิกเมาส์ในตําแหน่งที่ตอ้ งการวางข้อมูล
 เลือกคําสัง่ Edit, Paste Special… คลิกเลือกรายการ Transpose แล้วคลิกปุ่ ม OK
โปรแกรมจะวางข้อมูลพร้อมสลับตําแหน่งให้โดยอัตโนมัติ

ตรึงตําแหน่ งข้ อมูล
ข้อมูลที่มีปริ มาณมากจะมีปัญหาในการเลื่อนตําแหน่ง เพราะจะทําให้ส่วนหัวข้อมูล
เลื่อนหายไปจากจอภาพ โปรแกรมได้เตรี ยมคําสัง่ ช่วยตรึ งแถว หรื อคอลัมน์ได้โดย
 คลิกเมาส์ถดั จากแถว หรื อคอลัมน์ที่ตอ้ งการตรึ ง เช่น ต้องการตรึ งแถวที่ 3 คอลัมน์
C ให้คลิกเมาส์ที่เซลล์ D4
 เลือกคําสัง่ Window, Freeze
ถ้าต้องการยกเลิกให้เลือกคําสัง่ Window, Freeze ซํ้าอีกครั้ง
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แบ่ งหน้ าต่ างย่ อย (Split)
นอกจากเทคนิคการตรึ งตําแหน่งข้อมูล การแบ่งหน้าต่างเป็ นหน้าต่างย่อย ก็เป็ นเทคนิค
หนึ่งในการแสดงผลข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อต้องการเปรี ยบเทียบข้อมูล โดย
 คลิกเมาส์ในเซลล์ที่ตอ้ งการแตกตารางย่อย มักจะเป็ นเซลล์ที่อยูก่ ่ ึงกลางจอภาพ
หรื อกึ่งกลางข้อมูล
 เลือกคําสัง่ Window, Split โปรแกรมจะแยกส่ วนของแผ่นงานเป็ น 4 ส่ วนย่อย ซึ่ง
ทํางานอิสระ

 ถ้าต้องการยกเลิกให้เลือกคําสัง่ Window, Split ซํ้าอีกครั้ง
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บทที่ 4 จัดแต่งข้อมูล
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การจัดรูปแบบข้อมูล
ข้อมูลที่ป้อนลงในแผ่นงาน สามารถจัดแต่งให้มีลกั ษณะที่สวยงาม เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน โดยใช้ปุ่มเครื่ องมือจาก Formatting Toolbar หรื อคําสัง่ จากเมนูควบคุม ดังนี้
 กําหนดช่วงข้อมูล
 เลือกคําสัง่ ที่ตอ้ งการจากไอคอนบนแถบเครื่ องมือ Formattings ดังนี้

กลุ่มทํางานกับแบบอักษร
กลุ่มจัดตําแหน่ง
กลุ่มจัดรู ปแบบ
กลุ่มจัดแต่งเซลล์
หรื อคําสัง่ จากเมนู Format, Cells…

ข้อมูลที่จดั แต่งแล้ว สามารถคืนสภาพได้โดยเลือกคําสัง่ Format, Default Formatting
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จัดแต่ งสี ให้ กบั เซลล์ และข้ อมูล
การจัดแต่งสี ให้กบั เซลล์และข้อมูลทําได้ง่ายๆ โดยการเลือกเซลล์หรื อช่วงแล้วเลือกสี
จากปุ่ มเครื่ องมือ Background Color หรื อ Font Color

จัดข้ อมูลกึง่ กลางช่ วง
การจัดข้อมูลกึ่งกลางช่วง เป็ นเทคนิคที่น่าสนใจมากใน Calc โดยเฉพาะเมื่อต้องการทํา
หัวเรื่ อง จะต้องรวมเซลล์หลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน ดังนี้
 พิมพ์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการจัดกึ่งกลางช่วงในเซลล์ตน้ เช่น A1
 สร้างช่วงข้อมูล (Range) เช่น A1:F1

 เลือกคําสัง่ Format, Merge Cells หรื อคลิกปุ่ ม
ปุ่ ม

จากนั้นจัดข้อความกึ่งกลางด้วย

ถ้าต้องการยกเลิกการรวมเซลล์ให้ใช้คาํ สัง่ Format, Merge Cells ซํ้าอีกครั้ง

การจัดวางข้ อความในเซลล์
การจัดวางข้อความในเซลล์ มักจะเป็ นการจัดวางจากซ้ายไปขวา แต่กป็ รับเปลี่ยนได้
ตามต้องการ เช่น หัวเรื่ องในแนวตั้ง ทําได้โดยพิมพ์ขอ้ ความตามปกติ แล้วเลือกคําสั่ง
Format, Cells เลือกบัตรรายการ Alignment กําหนดค่า Text orientation เป็ น 90 องศา
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นอกจากนี้ยงั สามารถกําหนดทิศทางอื่นๆ ได้ตามเหมาะสม และการจัดตําแหน่ง
ข้อความกรณี ที่มีการขยายเซลล์ หรื อรวมเซลล์ดว้ ยรายการจาก Horizontal และ Vertical

คําสัง่ Text alignment horizontal และ Vertical เป็ นคําสัง่ ที่มกั ใช้บ่อยมากคําสัง่ หนึ่ง
โดยเฉพาะการจัดข้อมูลในเซลล์ ดังตัวอย่าง
รวมเซลล์และจัดกึ่งกลาง
จัดข้อความลอยกึ่งกลางเซลล์
จัดข้อความแนวตั้งและลอยกึ่งกลางเซลล์

จัดแต่ งเส้ นขอบเซลล์
โดยปกติเซลล์จะแสดงด้วยเส้นกริ ด แต่ถา้ ต้องการจัดแต่งให้
สวยควรจัดแต่งลักษณะเส้นขอบเซลล์เองตามลักษณะข้อมูล ใช้
เทคนิคการเลือกเซลล์หรื อช่วงแล้วใช้รูปแบบเส้นขอบจากปุ่ ม
เครื่ องมือ Border
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หรื อจะเลือกจากเมนูคาํ สัง่ Format, Cells… จากนั้นเลือกคําสัง่ จากแท็บรายการ Border

หากจัดแต่งขอบแล้วไม่สวยตามต้องการ ลองเลือกจากคําสัง่ Format, AutoFormat

แบบฝึ กปฏิบัตจิ ัดแต่ งข้ อมูล
1. ป้อนข้อมูลดังตัวอย่าง

2. สร้างช่วงข้อมูล A1:E1 แล้วคลิกปุ่ ม Merge Cells ต่อด้วยปุ่ ม Align Center
Horizontal และปุ่ ม Font Color เลือกสี แดง ผลที่ได้คือ
3. สร้างช่วงข้อมูล B2:E2 เลือกคําสัง่ Format, Cells… เลือกบัตร Alignment กําหนดค่า
Degrees ของ Text Orientation เป็ น 45 แล้วคลิกปุ่ ม OK ผลที่ได้คือ
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รูปแบบการแสดงผลตัวเลข
ตัวเลขที่ป้อนใน Calc ควรป้อนด้วยรู ปแบบธรรมดา คือ ไม่ตอ้ งระบุเครื่ องหมาย
คอมม่า หรื อจํานวนทศนิยม เพื่อให้ป้อนได้รวดเร็ว และ Calc มีความสามารถจัดรู ปแบบได้
ภายหลัง โดยการจัดรู ปแบบตัวเลขทําได้โดย
เลือกช่วงข้อมูลจากนั้นคลิกเลือกรู ปแบบตัวเลขจากปุ่ มเครื่ องมือ
โดยแต่ละปุ่ มมีความหมายตามลําดับดังนี้ จัดรู ปแบบทางการเงิน จัดรู ปแบบ % คืนกลับสู่
สภาพเดิม เพิ่มทศนิยม และลบทศนิยม
หรื อเลือกเมนูคาํ สัง่ Format, Cells... เลือกบัตรรายการ Number

เลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการจาก Number หรื อ Percent หรื อ Currency หรื อ Scientific และ
กําหนดค่าเพิ่มเติม (Options) เช่น
o
o
o
o
o

ระบุจาํ นวนทศนิยมจากรายการ Decimal places
ระบุจาํ นวนตัวเลขศูนย์นาํ หน้าค่าข้อมูลจากรายการ Leading zeroes
กําหนดให้ตวั เลขค่าลบแสดงด้วยสี แดงจากรายการ Negative number red
กําหนดให้แสดงเครื่ องหมายคอมม่าคัน่ ระบุที่รายการ Thousands separator
แปลงเลขอารบิค เป็ นเลขไทย คลิกเลือกรายการ Native number

รวมทั้งสามารถป้อนรหัสควบคุมการแสดงผลตัวเลขได้เอง จากรายการ Format Code
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0
#,##0
0.00
0.000
#,##0.00
-0
#,##0;(#,##0)
“ข้อความ”

ตัวเลขตามรู ปแบบที่ป้อนครั้งแรก หรื อตัวเลขไม่มีเครื่ องหมาย
ใดๆ นําหน้า
ตัวเลขมีเครื่ องหมาย ,
ตัวเลขมีทศนิยม 2 หลัก
กําหนดจํานวนทศนิยม 3 หลัก
ตัวเลขมีเครื่ องหมาย , และทศนิยม 2 หลัก
ตัวเลขมีเครื่ องหมาย - นํา
ตัวเลขมีเครื่ องหมาย , โดยถ้าเป็ นค่าติดลบจะมีเครื่ องหมายวงเล็บ
กํากับ
พิมพ์ขอ้ ความที่ระบุ

นอกจากนี้ยงั สามารถระบุดว้ ยเงื่อนไขการตรวจสอบค่าบวก ค่าลบ และค่าศูนย์ในเซลล์
แบบอัตโนมัติ เช่น [Blue]#,##0.00;[Red](-#,##0);"ศูนย์";"ไม่มีขอ้ มูล" ตรวจสอบข้อมูล
โดย
ข้อมูลเป็ นค่าบวก ให้แสดงด้วยสี น้ าํ เงิน มีเครื่ องหมาย , และทศนิยม 2 หลัก
ข้อมูลเป็ นค่าลบ ให้แสดงด้วยสี แดง ใน ( ) และมีเครื่ องหมาย - นําหน้า
ข้อมูลเป็ นค่าศูนย์ ให้แสดงด้วยข้อความ "ศูนย์"
ข้อมูลเป็ นช่องว่าง ให้แสดงด้วยข้อความ “ไม่มีขอ้ มูล”
รหัสสี ที่ใช้ได้คือ Cyan, Green, Black, Blue, Magenta, Red, Yellow

ตัวอย่ างการจัดรู ปแบบตัวเลข
ข้ อมูลต้ นฉบับ
3456.78
9.9
13
1234.567
5.75
6.3

รู ปแบบ
####.#
#.000
#.0#
#.0#
# ???/???
# ???/???

ผลลัพธ์
3456.8
9.900
13.0
1234.57
5 3/4
6 3/10
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ข้ อมูลต้ นฉบับ
.5
15000
16000

รู ปแบบ
0.##
#,###
#,

ผลลัพธ์
0.5
15,000
16

ตัวเลขแบบมีเงื่อนไข
นอกจากรู ปแบบที่ตรวจสอบค่า “บวก;ลบ;ศูนย์;ค่าว่าง”
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบค่าในช่วงข้อมูลได้ เช่น

แล้วยังสามารถนําไป

[BLUE][<15]0.00;[RED][>30](0);[MAGENTA]0
ถ้าข้อมูลน้อยกว่า 15 ให้แสดงด้วยรู ปแบบ 0.00 สี น้ าํ เงิน
ถ้าข้อมูลมากกว่า 30 ให้แสดงด้วยรู ปแบบ (0) สี แดง
ไม่ตรงตามเงื่อนไข ให้แสดงด้วยสี ม่วง

จัดตัวเลขผสมข้ อความ
ข้อมูลดังตัวอย่าง หากพิมพ์ตามตัวอย่าง ตัวเลขดังกล่าวจะนํามาคํานวณไม่ได้ และทํา
ให้ไฟล์มีขนาดโต แถมยังเสี ยเวลาพิมพ์ขอ้ ความซํ้ากันหลายครั้ง แต่ดว้ ยเทคนิค Format
Cell ทําให้สะดวกยิง่ ขึ้น โดย






ป้อนเฉพาะค่าตัวเลข (ไม่ตอ้ งป้อนเลข 0 ที่นาํ หน้า)
กําหนดช่วงข้อมูลให้กบั ค่าตัวเลข
เลือกคําสัง่ Format, Cells เลือกบัตรรายการ Numbers
กําหนดรู ปแบบรหัส ดังนี้

 โปรแกรมจะนําข้อความ ABC- ไปผสมกับตัวเลขที่ป้อนไว้ก่อนหน้า โดย
แสดงตัวเลขจํานวน 5 หลัก เซลล์ใดจํานวนหลักไม่ถึง 5 หลักให้เติม 0 นําหน้า
จนครบ
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แบบฝึ กปฏิบัตกิ ารจัดแต่ งรู ปแบบตัวเลข
1. สร้างแผ่นงานใหม่ พิมพ์ขอ้ มูล ดังนี้

2. กําหนดช่วงข้อมูล A2:A5 เลือก Format, Cells… เลือกบัตร Number ระบุรหัสควบคุม
การแสดงผลตัวเลขใน Format code เป็ น #,##0.00 เมื่อ OK ผลที่ได้คือ
3. กําหนดช่วงข้อมูล A2:A5 เลือก Format, Cells… เลือกบัตร Number ระบุรหัสควบคุม
การแสดงผลตัวเลขใน Format code เป็ น #,##0.00 "บาท";[red](-0.000) เมื่อ OK ผลที่
ได้คือ
4. กําหนดช่วงข้อมูล A2:A5 เลือก Format, Cells… เลือกบัตร Number ระบุรหัสควบคุม
การแสดงผลตัวเลขใน Format code เป็ น "ABC"-00-000 เมื่อ OK ผลที่ได้คือ
5. เปิ ดแฟ้ม 20081129-calc-example01.ods แล้วเลือก Sheet4 กําหนดช่วงข้อมูล B3:E14
เลือกคําสัง่ Format, Cells… เลือกบัตร Number ระบุรหัสควบคุมการแสดงผลตัวเลข
ใน Format code เป็ น [red][>15000]#,##0.00;0 ผลที่ได้คือ
หมายความว่า

การแสดงผลวันที/่ เวลา
โปรแกรมอนุญาตให้ป้อนได้เฉพาะปี ค.ศ. แต่สามารถแสดงผลเป็ นปี พ.ศ. โดยเลือก
จากรู ปแบบตัวเลขที่เป็ นภาษาไทย รวมทั้งรู ปแบบอื่นๆ ตามต้องการ
 ป้อนข้อมูล แล้วกําหนดช่วงข้อมูลที่ตอ้ งการปรับแต่งรู ปแบบวันที่
 เลือกคําสัง่ Format, Cells… เลือก Category: Date
 เลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการ หรื อคลิกบรรทัด Format code ป้อนรหัสควบคุมที่ตอ้ งการ
โดยมีรูปแบบการป้อน ดังนี้

- 50 - จัดการงานคํานวณด้วย OpenOffice.org Calc

รหัส
d
dd
ddd

ความหมาย
วันที่ตวั เลข 1 หลัก เช่น ป้อน 1 แสดง 1
วันที่ตวั เลข 2 หลัก เช่น ป้อน 1 แสดง 01
ชื่อย่อของวันในสัปดาห์ เช่น จันทร์ จะแสดงเป็ น จ. หรื อ Mon.
(เลือกโหมดไทย หรื ออังกฤษได้จากตัวเลือก Language)

dddd

ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ เช่น จันทร์ หรื อ Monday (เลือกโหมดไทย
หรื ออังกฤษได้จากตัวเลือก Language)
m
ตัวเลขเดือน 1 หลัก
mm
ตัวเลขเดือน 2 หลัก
mmm
ชื่อย่อของเดือน
mmmm
ชื่อเดือน
yy
ปี ค.ศ. 2 หลัก
yyyy
ปี ค.ศ. 4 หลัก
e
ปี พ.ศ. 2 หลัก
ee
ปี พ.ศ. 4 หลัก
[NatNum1][~buddhist] แสดงผลด้วยตัวเลขไทย โดยต้องป้อนรหัสนี้ไว้หน้าสุ ด
การยกเลิกรู ปแบบการแสดงผล เลือกช่วงข้อมูลเลือกคําสั่ง Format, Default Formatting

แบบฝึ กปฏิบัตจิ ัดรู ปแบบวันที่
สร้างแผ่นงานใหม่ พิมพ์ 25/11/08 ใน A1 และพิมพ์ 25/11/2551 ใน A2 กําหนดช่วง
ข้อมูล A1:A2 เลือกคําสัง่ Format, Cells… เลือกบัตร Date เลือกรู ปแบบวันที่ดงั นี้

ผลที่ได้คือ
หมายความว่า
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AutoFormat
การจัดแต่งข้อมูลยังสามารถเลือกความสามารถจัดแต่งอัตโนมัติ หรื อ AutoFormat ช่วย
ออกแบบจัดแต่งตามรู ปแบบสําเร็ จที่โปรแกรมกําหนด ได้โดย
 กําหนดช่วงข้อมูลให้กบั ข้อมูลที่ตอ้ งการจัดแต่ง
 เลือกคําสัง่ Format, AutoFormat…

 เลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการ สามารถยกเลิกรู ปแบบที่กาํ หนดบางรายการได้โดยคลิก
ปุ่ ม More แล้วคลิกยกเลิกรู ปแบบที่ไม่ตอ้ งการ

เช่น ได้จดั ฟอนต์และรู ปแบบตัวเลขไว้ก่อนใช้คาํ สัง่ AutoFormat แต่ตอ้ งการเลือก
รู ปแบบสี ของ AutoFormat ก็ทาํ ได้โดยคลิกยกเลิกรายการ Number format และ
Font จากนั้นเลือก AutoFormat ที่ตอ้ งการแล้ว OK
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บทที่ 5 การคํานวณค่า
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จุดเด่นมากของโปรแกรม OpenOffice.org Calc คือความสามารถในด้านการคํานวณ
โดยมีรูปแบบการคํานวณทั้งการนําค่าตัวเลขจริ งมาคํานวณ หรื อนําตําแหน่งเซลล์มาอ้างอิง
เพื่อประกอบการคํานวณ รวมทั้งการใช้คาํ สัง่ เฉพาะที่เรี ยกว่า ฟังก์ชนั (Function) ที่มี
จํานวนมากรองรับงานคํานวณทุกด้าน ทั้งนี้การคํานวณของ Calc แบ่งได้ 3 รู ปแบบใหญ่ๆ
ได้แก่
1. การคํานวณอย่างรวดเร็ วโดยใช้เทคนิคเลือกข้อมูล
2. การคํานวณด้วยสู ตร (Formula) เป็ นรู ปแบบการคํานวณที่ผใู ้ ช้สามารถสร้างสู ตร
การคํานวณด้วยตนเอง เช่น =A3*7% หมายถึง นําค่าในเซลล์ A3 มาคูณกับ 7%
(โปรแกรมจะนํา 7 หารด้วย 100 อัตโนมัติ)
3. การคํานวณด้วยฟังก์ชนั สําเร็ จรู ป (Function) เป็ นรู ปแบบการคํานวณที่นาํ ฟังก์ชนั
คํานวณสําเร็จรู ปของโปรแกรมมาใช้งาน เช่น =SUM(A1:A10) หมายถึง หายอด
รวมข้อมูลในเซลล์ A1 ถึงเซลล์ A10

แสดงผลคํานวณอย่างรวดเร็ว
Calc สามารถแสดงค่าจากการคํานวณรู ปแบบต่างๆ ทางแถบสถานะได้อย่างรวดเร็ ว
โดยเลือกช่วงข้อมูลที่ตอ้ งการคํานวณ แล้วสังเกตผลจากแถบสถานะ และสามารถคลิกปุ่ ม
ขวาเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชนั คํานวณได้

Average
CountA
Count
Maximum
Mininum
Sum

หาค่าเฉลี่ย
นับจํานวน รวมเซลล์ที่มีตวั อักษร
นับจํานวนเฉพาะเซลล์ค่าตัวเลข
ค่าสู งสุ ด
ค่าตํ่าสุ ด
ผลรวม

การคํานวณข้างต้น จะไม่ปรากฏผลลัพธ์ในเซลล์ แต่ถา้ ต้องการผลลัพธ์เฉพาะยอดรวม
ในเซลล์ ก็ทาํ ได้โดยกําหนดช่วงข้อมูล ดังตัวอย่าง
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จากนั้นคลิกปุ่ ม Sum จากแถบสู ตร โปรแกรมจะนําค่าในช่วงที่เลือกมาบวกรวมกัน
และแสดงผลในเซลล์ถดั ไป ดังนี้

นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ปุ่ม Sum หายอดรวมของทุกรายการได้พร้อมกัน โดยกําหนด
ช่วงข้อมูลเฉพาะรายการตัวเลขที่ตอ้ งการคํานวณ และกําหนดให้เกินไป 1 คอลัมน์ 1 แถว
ดังนี้

เมื่อคลิกปุ่ ม Sum ในแถบสู ตร จะปรากฏผลลัพธ์จากทุกรายการ ดังนี้

การคํานวณด้วยปุ่ ม Sum จะเป็ นการใช้ฟังก์ชนั =sum(argument) หาผลรวมข้อมูล
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การคํานวณด้วยสูตร (Formula)
Formula เป็ นรู ปแบบการคํานวณที่ผใู ้ ช้สามารถสร้างสู ตรคํานวณได้เอง โดยมีหลักการ
ดังนี้
 เลื่อน Cell Pointer ไปไว้ ณ เซลล์ที่ตอ้ งการวางผลลัพธ์
 สร้างสู ตรการคํานวณ โดยสู ตรจะมีรูปแบบดังนี้
= ค่ าที่ 1 เครื่ องหมายคํานวณ ค่ าที่ 2 ...
 กดปุ่ ม <Enter> เพื่อคํานวณตามสู ตร

ค่ าทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
ข้อมูลที่สามารถนํามาคํานวณได้อาจจะเป็ นค่าคงที่ เช่น 500 หรื อตําแหน่งเซลล์ เช่น
A5 จะหมายถึงนําค่าที่ถูกเก็บไว้ในเซลล์ ณ ตําแหน่งแถวที่ 5 คอลัมน์ A มาคํานวณ หรื อจะ
เป็ นการนําฟังก์ชนั มาสร้างสู ตรคํานวณใหม่กไ็ ด้

เครื่ องหมายการคํานวณและลําดับความสํ าคัญ
การคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ จะมีรูปแบบที่แน่นอนเฉพาะตัว
ความสําคัญของเครื่ องหมายการคํานวณ
()
%
^
*,/
+,-

ลําดับความสําคัญอันดับ
ลําดับความสําคัญอันดับ
ลําดับความสําคัญอันดับ
ลําดับความสําคัญอันดับ
ลําดับความสําคัญอันดับ

โดยอาศัยลําดับ

1
2
3
4
5

ตัวอย่ างสู ตรการคํานวณ
=500*2%
=5+5*8
=(5+5)*8
=A2/100

หมายถึงการนํา 2 หารด้วย 100 แล้วนําผลลัพธ์ไปคูณกับ 500
หมายถึงการนํา 5 คูณ 8 แล้วนําผลลัพธ์ไปบวกกับ 5
หมายถึงการนํา 5 บวกกับ 5 แล้วนําผลลัพธ์ไปคูณกับ 8
หมายถึงการนําค่าในเซลล์ A2 หารด้วย 100
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เนื่องจากสู ตรคํานวณสามารถนําทั้งค่าในเซลล์ และตําแหน่งเซลล์มาใช้คาํ นวณได้ ซึ่ ง
ผลลัพธ์จะมีความแตกต่าง ดังนี้
สู ตรแบบใช้ ค่าคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้อตั โนมัติ เมื่อค่าใดค่าหนึ่ง
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผลลัพธ์จะต้องไปแก้ไขที่สูตรด้วยตนเอง
สู ตรแบบใช้ ตําแหน่ งเซลล์ จะมีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อค่าใดค่า
หนึ่งเปลี่ยนแปลง และสามารถคัดลอกสู ตรด้วยเทคนิค AutoFill

จากตัวอย่างสูตรในเซลล์ C1 จะเป็ นสู ตรแบบใช้ค่าคงที่ และสู ตรในเซลล์ D1 จะเป็ น
สู ตรแบบใช้ตาํ แหน่งเซลล์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเซลล์ A1 หรื อ B1 เฉพาะผลลัพธ์
ในเซลล์ D1 เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง

แบบฝึ กปฏิบัตกิ ารคํานวณ
จงป้อนสู ตรและสังเกตผลพร้อมความหมายของสู ตรดังต่อไปนี้
=5+4*2
=(5+4)*2
=5^5
=5%

การคํานวณแบบสัมบูรณ์ (Absolute)
ปกติการคํานวณด้วยสู ตรที่ได้จากตําแหน่งเซลล์ จะมีรูปแบบการคํานวณแบบสัมพันธ์
(Relative) เสมอ เช่น สร้างสู ตรคํานวณ =A2+5 หมายถึง นําค่าในเซลล์ A2 มาบวกกับ 5 ซึ่ง
ถ้ามีการคัดลอก (หรื อ AutoFill) สู ตรดังกล่าวลงมา 5 แถว สู ตรในเซลล์ถดั ไปจะถูกปรับ
เป็ น =A3+5, =A4+5, =A5+5, =A6+5 และ A7+5 ตามลําดับ เนื่องจากโปรแกรมจะเพิ่มค่า
แถวให้กบั สู ตรโดยอัตโนมัติ การเพิ่มค่าแถวให้กบั สู ตรนี้ จึงเรี ยกว่าการคํานวณแบบ
สัมพันธ์ จากสู ตรข้างต้น หากมีการคัดลอกสู ตรไปทางขวา 3 คอลัมน์ สู ตรก็จะปรับเป็ น
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=B2+5, C2+5 และ D2+5 ด้วยความสามารถการคํานวณสัมพันธ์ คือ การเพิม่ ค่าของ
คอลัมน์โดยอัตโนมัติ
แต่บางครั้งสู ตรคํานวณแบบค่าสัมพันธ์อาจจะไม่สะดวกในการใช้งาน
อาศัยการคํานวณแบบค่าสัมบูรณ์

จําเป็ นต้อง

ตัวอย่ างการคํานวณแบบสั มบูรณ์

จากตัวอย่าง การคํานวณรายรับแต่ละไตรมาส จะใช้สูตร ค่าผ่านประตู/คน คูณด้วย
จํานวนผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่ละไตรมาส
ดังนั้นถ้าต้องการทราบผลลัพธ์รายรับในไตรมาส 1 วางไว้ในเซลล์ B9 โดยได้จากการ
นําค่าในเซลล์ B7 ซึ่งเป็ นค่าผ่านประตูมาคูณด้วยยอดรวมผูเ้ ข้าชมในไตรมาส 1 คือข้อมูล
ในเซลล์ B5 จะได้สูตรคํานวณแบบสัมพันธ์ คือ =B5 * B7
เมื่อคัดลอกสู ตรเพื่อหาค่ารายรับในไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 จะปรากฏผลดังนี้

พบว่าผลลัพธ์รายรับในไตรมาสที่ 2 - ไตรมาสที่ 4 เป็ น 0 และหากนําเมาส์ไปคลิก ณ
ตําแหน่งเซลล์ผลลัพธ์น้ นั จะพบสู ตรคํานวณที่ Formula Bar เป็ น
ตําแหน่งเซลล์

C9

สู ตรการคํานวณได้แก่

=C5 * C7

“

D9

“

=D5 * D7

“

E9

“

=E5 * E7
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สังเกตได้วา่ สู ตรจะเปลี่ยนตําแหน่งอ้างอิงของค่าผ่านประตู ซึ่งควรจะเป็ น B7 ค่าเดียว
เท่านั้น เพราะการกําหนดสู ตรในสมการเซลล์ตน้ (B9) ใช้สูตรอ้างอิงแบบสัมพันธ์นนั่ เอง
ดังนั้นเมื่องานคํานวณใดๆ อยูใ่ นลักษณะเดียวกันนี้ การกําหนดสู ตรให้กบั เซลล์เพื่อ
คํานวณ และมีตาํ แหน่งอ้างอิงตายตัว จะต้องระบุตาํ แหน่งเซลล์ที่ตายตัวนี้ ให้อยูใ่ นรู ปของ
การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ โดยนําเครื่ องหมาย $ มานําหน้าตัวอักษรกํากับคอลัมน์ เมื่อ
ต้องการตรึ งตําแหน่งคอลัมน์ หรื อนําเครื่ องหมาย $ นําหน้าตัวเลขกํากับแถว เมื่อต้องการ
ตรึ งตําแหน่งแถว หรื อนําเครื่ องหมาย $ นําหน้าทั้งตัวอักษรกํากับคอลัมน์ และตัวเลขกํากับ
แถว เมื่อต้องการตรึ งทั้งแถวและคอลัมน์

จากกรณี ขา้ งต้นสู ตรที่ตาํ แหน่งเซลล์แรก (B9) จึงควรจะกําหนดเป็ น =B5 * $B$7 และ
เมื่อคัดลอกสู ตร จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ดังนี้

เมื่อป้อนสู ตรลงในเซลล์และต้องการเปลี่ยนสู ตรแบบอ้างอิงเป็ นแบบสัมบูรณ์ ทําได้โดยเข้า
สู่ โหมดแก้ไข แล้วคลิกที่เซลล์ในแถบสู ตร กดปุ่ ม <Shift><F4> โปรแกรมจะเปลี่ยนสู ตรเป็ นแบบ
สัมบูรณ์ให้อตั โนมัติ และสามารถใช้ปุ่ม <Shift><F4> ปรับรู ปแบบสู ตรได้ตามต้องการ
การแสดงสู ตรคํานวณในแผ่นงาน ทําได้โดยการเลือกคําสัง่ Tools, Options, OpenOffice.org
Calc, View แล้วคลิกเลือกรายการ Display Formula
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การป้องกันสู ตร ให้กาํ หนดคุณสมบัติของเซลล์ที่เก็บสู ตรเป็ น Hide formula ด้วยคําสัง่
Format, Cells, Cell Protection จากนั้นป้องกันเอกสารด้วยคําสัง่ Tools, Protect Document, Sheets… หรื อ
จะใช้เทคนิคแปลงสู ตรเป็ นค่าข้อมูล (Value) โดยเลือกเซลล์ที่ป้อนสู ตร เลือกคําสัง่ Edit, Copy แล้ว
วางแบบพิเศษ ด้วยคําสัง่ Edit, Paste Special… เลือกตัวเลือกเป็ น Number

คํานวณข้ามแผ่นงาน
การคํานวณข้ามแผ่นงาน เช่นนําค่าในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน Sheet1 บวกกับเซลล์ A1
ในแผ่นงาน Sheet2 โดยวางผลลัพธ์ในเซลล์ A1 ของ Sheet3 ทําได้โดย
 คลิกเมาส์ในเซลล์ A1 ของ Sheet3
 พิมพ์เครื่ องหมาย = เพื่อเข้าสู่ การสร้างสู ตรคํานวณ
 คลิกเมาส์ที่แผ่นงาน Sheet 1 แล้วคลิกในเซลล์ A1 จะปรากฏสู ตรคํานวณ ดังนี้
=Sheet1.A1 จากนั้นคลิกเมาส์หลังสู ตรพิมพ์เครื่ องหมาย +
 คลิกเมาส์ในแผ่นงาน Sheet 2 แล้วคลิกในเซลล์ A1 จะปรากฏสู ตรคํานวณ ดังนี้
=Sheet1.A1+Sheet2.A1
 กดปุ่ ม <Enter>
การอ้างอิงตําแหน่งเซลล์ขา้ มแผ่นงาน มีรูปแบบ คือ ชื่ อแผ่ นงาน.ตําแหน่ งเซลล์ เช่น
Sheet1.A1
การอ้างอิงตําแหน่งเซลล์ขา้ มไฟล์และแผ่นงาน มีรูปแบบ คือ ‘file://dirve/path/filename’#ชื่ อแผ่นงาน.ตําแหน่ งเซลล์ เช่น ='file:///C:/documents/test1.ods'#$Sheet1.A1

การคํานวณด้วยฟังก์ชันสําเร็จรูป
Calc ได้เตรี ยมฟังก์ชนั การคํานวณสําเร็จรู ป เพื่ออํานวยความสะดวกในการคํานวณ
หลากหลายกลุ่ม โดยการคํานวณด้วยฟังก์ชนั มีรูปแบบดังนี้
 เลื่อน Cell Pointer ไปไว้ ณ เซลล์ที่ตอ้ งการวางผลลัพธ์
 สร้างฟังก์ชนั การคํานวณ โดยฟังก์ชนั จะมีรูปแบบดังนี้
=ชื่ อฟังก์ ชัน(ค่ า)
 กดปุ่ ม <Enter> เพื่อคํานวณ
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ค่าที่นาํ มาใช้ในการคํานวณ อาจจะเป็ นค่าคงที่ เช่น 500 หรื ออาจจะเป็ นตําแหน่งเซลล์
เช่น A5 จะหมายถึงนําค่าที่ถูกเก็บไว้ในเซลล์ ณ ตําแหน่งแถวที่ 5 คอลัมน์ A มาคํานวณ
การระบุช่วงข้อมูล กรณี ที่เป็ นช่วงต่อเนื่องให้ใช้เครื่ องหมาย Colon คัน่ ระหว่างเซลล์
ต้นกับเซลล์สุดท้าย แต่ถา้ เป็ นช่วงไม่ต่อเนื่องให้ใช้เครื่ องหมาย Semicolon คัน่ ระหว่าง
เซลล์หรื อช่วงเซลล์ เช่น
=SUM(3;5;8;12)
=SUM(A3:A8)
=SUM(A4;B5;E6)
=AVERAGE(G2:H8)
=MIN(H5:H30)
=MAX(I3:I10)
=COUNT(I3:I10)
=COUNTA(I3:I10)

หาผลรวมของ 3, 5, 8 และ 12 เหมือนกับสู ตร
=3+5+8+12
หาผลรวมของค่าในเซลล์ A3 ถึง A8
หาผลรวมของค่าในเซลล์ A4, B5 และ E6
หาค่าเฉลี่ยของค่าในเซลล์ G2 ถึง H8
หาค่าตํ่าสุ ดของตัวเลขในช่วง H5 ถึง H30
หาค่าสู งสุ ดของตัวเลขในช่วง I3 ถึง I10
นับจํานวนข้อมูลในช่วง I3 ถึง I10 เฉพาะเซลล์ตวั เลข
นับจํานวนข้อมูลในช่วง I3 ถึง I10
รวมทั้งเซลล์ที่เป็ นตัวอักษร (หากมี)

บางฟังก์ชนั ต้องระบุ Argument มากกว่า 1 รายการ เช่น ฟังก์ชนั ปัดทศนิยม ซึ่งมี
รู ปแบบ ดังนี้ =ROUND(ค่าข้อมูล;จํานวนหลักทศนิยม) จะต้องใช้เครื่ องหมาย Semicolon
คัน่ ระหว่างค่าข้อมูลกับจํานวนหลักทศนิยม ดังตัวอย่าง =ROUND(4434.4345;2)
สามารถใช้ฟังก์ชนั ซ้อนฟังก์ชนั ได้ เช่น =SUM(B8;SUM(B10:B14)) แต่จะต้องระวัง
การใช้ Argument ให้ถูกต้องด้วย

ตัวอย่ างฝึ กปฏิบัตกิ ารคํานวณด้ วยฟังก์ ชันพืน้ ฐาน
ฝึ กคํานวณด้วยฟังก์ชนั ดังนี้
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Function Wizard
การคํานวณด้วยฟังก์ชนั สําเร็ จรู ป โปรแกรมได้เตรี ยมปุ่ มเครื่ องมือช่วย เนื่องจาก
ฟังก์ชนั ของ Calc มีจาํ นวนมาก แต่ละฟังก์ชนั มีค่า Argument แตกต่างกันออกไป ดังนั้น
Function Wizard จะช่วยนําเสนอข้อมูลต่างๆ ที่จาํ เป็ นของแต่ละฟังก์ชนั โดย
 เลื่อน Cell Pointer ไปไว้ ณ เซลล์ที่ตอ้ งการวางผลลัพธ์
 คลิกไอคอน

ใน Formula Bar ปรากฏ Function Wizard ดังนี้

Argument ของฟั งก์ชนั

 เลือกฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการ โปรแกรมจะแสดงความหมาย และ Argument ของ
ฟังก์ชนั คลิกปุ่ ม Next

 ปรากฏรายการ Argument ของฟังก์ชนั ให้คลิกเมาส์ในแต่ละรายการ แล้วระบุค่า
หรื อตําแหน่งเซลล์ หรื อจะใช้เทคนิคการลากเมาส์กาํ หนดช่วงข้อมูล แล้วคลิกปุ่ ม
OK เพื่อคํานวณผล
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รู้จักฟังก์ชันของ Calc
ฟังก์ชนั ของ Calc มีจาํ นวนมาก เพื่อให้เห็นภาพการใช้ฟังก์ชนั ของแนะนําบางฟังก์ชนั
ดังนี้

ฟังก์ ชันหมวดคณิตศาสตร์ น่ารู้
ABS
แสดงค่า Absolute ของตัวเลข โดยมีรูปแบบคือ
=ABS(Number)

ค่าสัมบูรณ์ หรื อ Absolute value ก็คือจํานวนที่ไม่มีเครื่ องหมายลบ เช่น -3 จะมีค่า
สัมบูรณ์เท่ากับ 3 นัน่ เอง =ABS(-3)

ACOS
หาค่า arc cosine โดยมีรูปแบบคือ
=ACOS(Number)

ACOSH
หาค่า inverse hyperbolic cosine โดยมีรูปแบบคือ
=ACOSH(Number)

ACOT
หาค่า inverse cotangent โดยมีรูปแบบคือ
=ACOT(Number)

ACOTH
หาค่า inverse hyperbolic cotangent โดยมีรูปแบบคือ
=ACOTH(Number)
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ASIN
หาค่า arcsine โดยมีรูปแบบคือ
=ASIN (Number)

ASINH
หาค่า inverse hyperbolic sine โดยมีรูปแบบคือ
=ASINH(Number)

ATAN
หาค่า arctangent โดยมีรูปแบบคือ
=ATAN(Number)

ATAN2
หาค่า arctangent ของ x และ y โดยมีรูปแบบคือ
=ATAN2(Number x; number y)

ATANH
หาค่า inverse hyperbolic tangent โดยมีรูปแบบคือ
=ATANH(Number)

CEILING
ปัดเศษตัวเลขที่ระบุข้ ึน โดยมีค่าห่างจากศูนย์และใกล้เคียงค่านัยสําคัญ โดยมีรูปแบบ
=CEILING(number; increment)
Increment คือ ค่านัยสําคัญที่ตอ้ งกําหนด เช่น 0.25, 0.5 หรื อ 1
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ตัวอย่ าง จากตารางราคาขายสิ นค้า ให้กาํ หนดราคาขายใหม่ โดยปั ดเศษสตางค์ให้ใกล้
เศษ 25 สตางค์, 50 สตางค์ และไม่มีเศษสตางค์

สู ตรราคาขายใกล้เศษ 25 สตางค์ คือ =CEILING(A2;0.25)
สู ตรราคาขายใกล้เศษ 50 สตางค์ คือ =CEILING(A2;0.5)
สู ตรราคาขายไม่มีเศษสตางค์ คือ

=CEILING(A2;1)

COS
หาค่า cosine โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=COS(Number)

COSH
หาค่า hyperbolic cosine โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=COSH(Number)

COT
หาค่า cotangent โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=COT(Number)

COTH
หาค่า hyperbolic cotangent โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=COTH(Number)
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COUNTBLANK
นับจํานวนเซลล์วา่ ง จากสู ตร
=COUNTBLANK(range)

COUNTIF
นับจํานวนข้อมูลจากเงื่อนไข (criteria) โดยเงื่อนไขให้พมิ พ์ในเครื่ องหมายคําพูด
=COUNTIF(range; criteria)
ตัวอย่ าง นับจํานวนสิ นค้าที่กาํ หนดราคาขายตํ่ากว่า 10 บาท

ใช้สูตรนับจํานวนตามเงื่อนไขได้ดงั นี้ =COUNTIF(A2:A7;"<=10")

DEGREES
แปลงค่า radians เป็ น degrees โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=DEG(Number)

EVEN
ปัดตัวเลขให้เป็ นจํานวนคู่ที่ใกล้ที่สุด โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=EVEN(number)

EXP
ส่ งกลับค่า e ที่เป็ นเลขยกกําลัง โดยค่าคงที่ e กับ 2.71 โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=EXP(number)
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FACT
หาค่า factorial ของตัวเลข โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=FACT(number)
การหาค่า Factorial ของ n โดยที่ n คือจํานวนใดๆ ที่เป็ นค่าบวก ซึ่ง Factorial ของ n
จะมีค่าเท่ากับ 1*2*3*..*n นัน่ เอง เช่น =FACT(8) จะมีคา่ เท่ากับ 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *
8 เท่ากับ 40,320

FLOOR
ปัดเศษจํานวนลงให้เข้าใกล้ค่านัยสําคัญที่ระบุ
=FLOOR(Number; Significance)

GCD
หาค่าตัวหารร่ วมมาก (greatest common divisor)
=GCD(integer 1 to 30)
เช่น ตัวหารร่ วมมากของ 3 และ 24 =GCD(3;24) มีคา่ เท่ากับ 3 ตัวอย่างการใช้งาน
ต้องการหาอัตราส่ วนของ 3 กับ 24 =3/GCD(3;24)&" : "&24/GCD(3;24) ผลลัพธ์คือ 1 : 8

INT
ปัดเศษลงให้ใกล้ค่าจํานวนเต็ม
=INT(number)
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LCM
หาค่าตัวคูณร่ วมน้อย
=LCM(integer 1 to 30)

LN
หาค่า logarithm ฐานธรรมชาติของจํานวนที่ระบุ
=LN(number)

LOG
หาค่า logarithm ตามค่าฐานที่ระบุ
=LOG(number; base)

LOG10
หาค่า logarithm ฐาน 10
=LOG10(number)

MOD
หาเศษจากการหาร
=MOD(Dividend; Divisor)

ODD
ปัดเศษจํานวนขึ้นให้ใกล้จาํ นวนคี่ที่ใกล้ที่สุด
=ODD(number)
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PI
ส่ งกลับค่าของ PI (3.14159).
=PI()

POWER
หาค่ายกกําลัง
=POWER(base; power)

PRODUCT
หาค่าผลคูณ
=PRODUCT(number 1 to 30)

QUOTIENT
หาค่าจํานวนเต็มจากการหาร
=QUOTIENT(Numerator;Denominator)

RADIANS
แปลงค่า degrees เป็ น radians.
=RADIANS(number)

RAND
ฟังก์ชนั สุ่ มค่าตัวเลขระหว่าง 0 – 1
=RAND( )
โดยฟังก์ชนั นี้จะแสดงผลลัพธ์เป็ นค่าทศนิยม ระหว่าง 0 - 1 ดังนั้นถ้าต้องการแสดงผล
ด้วยค่าที่มากกว่า 1 สามารถนํา 10 หรื อ 100 หรื อ 1000 มาคูณ ดังนี้ =RAND()*10
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อย่างไรก็ตามค่าที่ได้ ก็จะมีผลลัพธ์เป็ นค่าเลขทศนิยมด้วย ดังนั้นถ้าต้องการค่าเลข
จํานวนเต็ม สามารถใช้ฟังก์ชนั ปั ดเศษทศนิยมมาใช้ร่วมกัน ดังนี้ =INT(RAND()*1000)

RANDBETWEEN
สุ่ มค่าตัวเลขระหว่างค่าตํ่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ด
=RANDBETWEEN (Bottom; Top)

ROUND
ปัดเศษจํานวนขึ้น
=ROUND(number; count)

ROUNDDOWN
ปัดเศษจํานวนลงให้เป็ นศูนย์
=ROUNDDOWN(number; count)

ROUNDUP
ปัดเศษจํานวนขึ้นให้ห่างจากศูนย์
=ROUNDUP(number; count)

SIN
หาค่า sine
=SIN(number)

SINH
หาค่า hyperbolic sine
=SINH(number)
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SQRT
หาค่ารากที่สอง
=SQRT(number)

SQRTPI
หาค่ารากที่สองของตัวเลขคูณด้วย PI()
=SQRTPI (Number)

SUBTOTAL
คํานวณค่าผลรวมย่อยของรายการในฐานข้อมูล
=SUBTOTAL(function; range)
โดย functions คือรู ปแบบผลรวมย่อยที่ตอ้ งระบุตามตาราง
ตัวเลขฟังก์ชนั
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ฟังก์ชนั คํานวณ
AVERAGE
COUNT
COUNTA
MAX
MIN
PRODUCT
STDEV
STDEVP
SUM
VAR
VARP
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SUM
หาผลรวมข้อมูล
SUM(number1; number 2; ...; number 30)

SUMIF
หาผลรวมข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ
=SUMIF(range; criteria; sum_range)

SUMSQ
หาค่าผลรวมกําลังสอง
=SUMSQ(number 1 to 30)

TAN
หาค่า tangent
=TAN(number)

TANH
หาค่า hyperbolic tangent
=TANH(number)

TRUNC
ปัดเศษจํานวนทิ้งให้เป็ นจํานวนเต็ม
=TRUNC(number; count)
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ฟังก์ ชันจัดการวันที/่ เวลา
DATE
ฟังก์ชนั DATE ช่วยในการนําข้อมูลในเซลล์แปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบวันที่ โดยมีรูปแบบ
ดังนี้
=DATE(ปี ค.ศ.;เดือน;วัน)
ตัวอย่ างการใช้ งาน ป้อนข้อมูลแยกคอลัมน์วนั , เดือน และปี ดังตัวอย่าง ต้องการนําค่า
ทั้งสามคอลัมน์มาคํานวณวันที่ จําเป็ นต้องรวมค่าทั้งสามคอลัมน์เป็ นวันที่ที่แท้จริ งก่อน
ด้วยฟังก์ชนั DATE ดังนี้

สู ตร Date นี้มีประโยชน์มากในการคํานวณหาวันเดือนปี สิ้ นสุ ด นับจากวันเดือนปี ที่
กําหนด เช่น =DATE(2001+1;5+2;16+3) ได้วนั ที่สิ้นสุดนับเพิม่ อีก 1 ปี 2 เดือน 3 วัน ซึ่ง
คือวันที่ 19/7/2002

DATEVALUE
ฟังก์ชนั DATEVALUE ทําหน้าที่แปลงข้อความที่อยูใ่ นรู ปวันที่ ให้เป็ นตัวเลขวันที่
เพื่อใช้คาํ นวณค่าวันที่ โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั ดังนี้
=DATEVALUE(“ข้ อความวันที”่ หรื อเซลล์)
ฟังก์ชนั นี้จะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะการนําเข้า (Import) ไฟล์เอกสารจากโปรแกรม
อื่น เช่น dBASE, SAP เข้ามาใน Calc ข้อมูลวันที่มกั จะอยูใ่ นรู ปของข้อความซึ่งนําไป
คํานวณไม่ได้ ถ้าต้องมาป้อนใหม่ ก็เสี ยเวลามาก ด้วยฟังก์ชนั นี้จะช่วยแปลงข้อมูลดังกล่าว
ให้เป็ นตัวเลขวันที่ที่นาํ ไปคํานวณได้ ดังตัวอย่าง
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 คลิกเมาส์ในเซลล์ A1 พิมพ์ '1/5/2006
โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเป็ น
1/5/2006 ชิดขอบซ้ายของเซลล์ แสดงว่าเป็ นข้อมูลประเภทข้อความ
 คลิกเมาส์ในเซลล์ B1 พิมพ์สูตร =A1+50 ผลลัพธ์จะได้เท่ากับ 50 เพราะข้อมูล
ในเซลล์ A1 นํามาคํานวณไม่ได้นนั่ เอง
 ถ้าต้องการนําค่าในเซลล์ A1 มาคํานวณ จะต้องใช้ฟังก์ชนั DATEVALUE แปลง
เป็ นตัวเลขวันที่ก่อน ดังนี้ =DATEVALUE(A1)+50
 ปรับค่าผลลัพธ์ดว้ ยคําสัง่ Format, Cells, Date

TODAY / NOW
ฟังก์ชนั TODAY แสดงค่าวันที่ปัจจุบนั โดยมีรูปแบบใช้งาน คือ =TODAY()
ฟังก์ชนั NOW แสดงค่าวัน/เวลาปัจจุบนั โดยมีรูปแบบการใช้คือ =NOW()

DAY/MONTH/YEAR
ฟังก์ชนั DAY/MONTH/YEAR ใช้แสดงค่าของวัน/เดือน และปี ตามลําดับ โดยมี
รู ปแบบคือ
=DAY(ค่าที่จะตรวจสอบ)
=MONTH(ค่าที่จะตรวจสอบ)
=YEAR(ค่าที่จะตรวจสอบ)

คํานวณหาอายุ, อายุงาน (ปี )
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การคํานวณหาอายุงาน กระทําได้โดย
1. คลิกเมาส์ที่คอลัมน์ J แทรกคอลัมน์วา่ ง ป้อนชื่อคอลัมน์เป็ น “อายุงาน (ปี )”
2. คลิกเมาส์ในเซลล์ J2 พิมพ์สูตร =YEAR(TODAY())-YEAR(I2)
3. คัดลอกสู ตรไปยังเซลล์อื่นๆ
คําอธิบาย
=TODAY() เป็ นฟังก์ชนั หาค่าวันที่ปัจจุบนั (วันที่ของเครื่ อง)
=YEAR(TODAY()) เป็ นฟังก์ชนั ผสม โดยฟังก์ชนั YEAR() จะหาค่า "ปี ค.ศ." ของ
ฟังก์ชนั TODAY() เช่นถ้าวันที่ของเครื่ องเป็ น 21 มกราคม 2545 ฟังก์ชนั TODAY() จะมี
ค่าเป็ น 1/1/70 เมื่อนํามาผ่านฟังก์ชนั YEAR(TODAY()) จะได้ค่าเป็ น 2002 นัน่ เอง
=YEAR(I2) เป็ นการหาค่าปี ค.ศ. ของข้อมูลในเซลล์ I2 จากตัวอย่างข้อมูลใน I2 คือ 7
พฤษภาคม 2537 เมื่อผ่านฟังก์ชนั YEAR() จะได้ค่าปี ค.ศ. เป็ น 1991

WEEKNUM
ฟังก์ชนั WEEKNUM เป็ นฟังก์ชนั หาค่าลําดับที่ของสัปดาห์ในรอบ 1 ปี จากวันที่ระบุ
โดยมีรูปแบบฟังก์ชนั คือ
=WEEKNUM(ค่ าทีจ่ ะตรวจสอบ;โหมดการตรวจสอบ)
โดยโหมดการตรวจสอบระบุได้เป็ น 1 เมื่อต้องการกําหนดให้วนั เริ่ มต้นของสัปดาห์
ตรงกับวันอาทิตย์ หรื อระบุเป็ น 2 เมื่อต้องการกําหนดให้วนั เริ่ มต้นของสัปดาห์ตรงกับวัน
จันทร์
เช่น =WEEKNUM("1/1/2006";1)

HOUR/MINUTE/SECOND
ฟังก์ชนั HOUR/MINUTE/SECOND ใช้แปลงข้อมูลเป็ นชัว่ โมง, นาที และวินาที
ตามลําดับ โดยมีรูปแบบการใช้งานลักษณะเดียวกับฟังก์ชนั ในกลุ่ม DAY/MONTH/YEAR
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ฟังก์ ชันตรรกะ
ฟังก์ชนั ตรรกะเป็ นฟังก์ชนั ที่ช่วยตรวจสอบข้อมูล โดยฟังก์ชนั ที่นิยมใช้กนั ได้แก่ IF
ซึ่งมีรูปแบบคือ
=IF(ค่ าตรวจสอบ;การกระทําเมื่อเป็ นจริง;การกระทําเมื่อเป็ นเท็จ)
ตัวอย่ าง จากข้อมูลตัวอย่างให้คาํ นวณเงินเดือนใหม่ของพนักงานที่มีเงินเดือนตํ่ากว่า
30,000 บาท ได้รับเงินเดือนใหม่ 5% จากเงินเดือนเดิม
 พิมพ์ขอ้ ความ New Salary ในเซลล์ D1
 คลิกเมาส์ในเซลล์ D2 พิมพ์สูตรคํานวณ
เงินเดือนใหม่ ตามเงื่อนไข ดังนี้
=IF(C2<=30000;C2*5%+C2;C2)
ความหมาย
ตรวจสอบเงินเดือนใน C2
ถ้าน้อยกว่า 30000 จริ ง ให้นาํ เงินเดือนเดิมคูณ 5% ผลลัพท์ ี่ได้บวกด้วย
เงินเดือนเดิม ซึ่งก็คือเงินเดือนใหม่นนั่ เอง
แต่ถา้ ค่าใน C2 มากกว่า 30000 ให้นาํ เงินเดือนเดิมมาพิมพ์ซ้ าํ ใน
D2 (ไม่ตอ้ งคิดเงินเดือนใหม่)
การคํานวณในเซลล์ที่เหลือก็ใช้เทคนิคคัดลอก หรื อ AutoFill จนครบทุกรายการ
นอกจากนี้ฟังก์ชนั ตรรกะ =AND(เงื่อนไข1;เงื่อนไข2;…;เงื่อนไข30) ก็เป็ นอีกฟังก์ชนั
ที่นิยมนํามาประยุกต์ใช้งาน ดังตัวอย่างข้างต้น ต้องการคํานวณเงินเดือนใหม่ของพนักงาน
ที่มีเงินเดือนในช่วง 30,000 – 40,000 บาท โดยขึ้นเงินเดือนให้ 5% ดังนั้นฟังก์ชนั การ
คํานวณจะเปลี่ยนเป็ นดังนี้ =IF(AND(C2>=30000;C2<=40000);C2*5%+C2;C2)
ลองศึกษาความหมายของฟังก์ชนั =IF(OR(B2="Alex";B2="bill");C2*5%+C2;C2)
ว่าหมายความว่าอะไร เป็ นการประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั ตรรกะ =OR(เงื่อนไข1;เงื่อนไข2;…;
เงื่อนไข30)
นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ฟังก์ชนั IF ซ้อนกันได้หลายชั้น เพื่อการประมวลผลที่มี
ประสิ ทธิภาพขึ้น ดังตัวอย่าง
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จากตัวอย่างข้างต้นให้ตดั เกรดของนักเรี ยนจากคะแนนสอบด้วยเงื่อนไข ดังนี้
คะแนนสอบในช่วง
คะแนนสอบในช่วง
คะแนนสอบในช่วง
คะแนนสอบในช่วง
คะแนนสอบในช่วง

80 – 100
70 – 79
60 – 69
50 – 59
0 – 49

ได้เกรด A
ได้เกรด B
ได้เกรด C
ได้เกรด D
ได้เกรด F

เขียนฟังก์ชนั IF ได้ดงั นี้
=IF(B2>=80;"A";IF(B2>=70;"B";IF(B2>=60;"C";IF(B2>=50;"D";"F"))))
ตรวจสอบข้อมูลในเซลล์ B2
ถ้าคะแนนในเซลล์ B2 มากกว่าหรื อเท่ากับ 80
ให้พิมพ์ A ในเซลล์ C2
ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบคะแนนในเซลล์ B2 ว่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 70
ถ้าใช่ให้พิมพ์ B ในเซลล์ C2
ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบคะแนนในเซลล์ B2 ว่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 60
ถ้าใช่ให้พิมพ์ C ในเซลล์ C2
ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจสอบคะแนนในเซลล์ B2 ว่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 50
ถ้าใช่ให้พิมพ์ D ในเซลล์ C2
ถ้าไม่ใช่ให้พิมพ์ F ในเซลล์ C2
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ฟังก์ ชันจัดการข้ อความ
เลขโรมัน
ทราบไหมครับว่า ตัวเลขโรมันค่านี้ – MXII – มีค่าเท่ากับเท่าไร ด้วยฟังก์ชนั Arabic
ของ Calc ช่วยได้ โดยป้อนฟังก์ชนั ในรู ปแบบ
=ARABIC(“ค่ าตัวเลขโรมัน”)
จากตัวอย่างข้างต้น ก็จะต้องป้อนเป็ น =ARABIC("MXII") ผลลัพธ์เท่ากับ 1012
ทั้งนี้ค่าที่คาํ นวณได้จะอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 3999 และถ้าต้องการแปลงค่าจากเลขอารบิค
เป็ นเลขโรมันก็สามารถใช้ฟังก์ชนั
=ROMAN(ตัวเลข)

คํานวณเลขฐาน
การคํานวณเลขฐานต่างๆ ของ Calc สามารถใช้ฟังก์ชนั Base ซึ่งมีรูปแบบฟังก์ชนั คือ
=BASE(ค่ าตัวเลข;ค่ าฐาน;[จํานวนหลัก])
ทั้งนี้การคํานวณ จะระบุ “จํานวนหลัก” ก็ไม่ระบุกไ็ ด้ ดังตัวอย่าง
ฟังก์ชัน
=BASE(255;16)
=BASE(255;16;4)
=BASE(255;8)
=BASE(255;8;5)
=BASE(75;2)

ความหมาย
แปลงเลข 255 ให้อยูใ่ นรู ปฐาน 16
แปลงเลข 255 ให้อยูใ่ นรู ปฐาน 16 และ
แสดงผล 4 หลัก
แปลงเลข 255 ให้อยูใ่ นรู ปฐาน 8
แปลงเลข 255 ให้อยูใ่ นรู ปฐาน 8 และ
แสดงผล 5 หลัก
แปลงเลข 75 ให้อยูใ่ นรู ปฐาน 2

ผลลัพธ์
FF
00FF
377
00377
1001011

ตรวจสอบอักขระในตารางอักขระ
ต้องการตรวจสอบว่ารหัสอักขระ 210 คืออักขระใดในตารางอักขระปัจจุบนั (ฟอนต์ที่
เลือกปั จจุบนั ) ไม่ยากถ้ารู ้จกั ใช้ฟังก์ชนั Char ซึ่งมีรูปแบบฟังก์ชนั คือ
=CHAR(ค่ าตัวเลขระหว่ าง 1 ถึง 255)
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ฟังก์ ชัน
=CHAR(210)

ผลลัพธ์
า

=CHAR(210)



คําอธิบาย
แสดงว่ารหัส 210 ตรงกับอักขระสระ “อา” เมื่อ
ใช้ฟอนต์ปกติ
แสดงว่ารหัส 210 จะตรงกับอักขระพิเศษรู ปร่ าง
 เมื่อกําหนดฟอนต์เป็ น Wingdings

นอกจากนี้สามารถแปลงอักขระกลับเป็ นรหัสอักขระได้โดยใช้ฟังก์ชนั code ซึ่งมี
รู ปแบบคําสัง่ คือ
=CODE(“อักขระ”)
ฟังก์ ชัน
=CODE(“า”)
=CODE("ย")

ผลลัพธ์
210
194

เชื่ อมข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน
โดยปกติการป้อนข้อมูล จะแยกฟิ ลด์ขอ้ มูลให้เล็กที่สุด เช่น ชื่อ - นามสกุล ก็ให้แยก
เป็ น 2 - 3 คอลัมน์ ดังตัวอย่างได้แยก ชื่อ และนามสกุล เป็ นคนละคอลัมน์ แต่บางครั้งการ
นําไปใช้ จําเป็ นต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการนําข้อมูลทั้งสองคอลัมน์ มา
เชื่อมกันเป็ นคอลัมน์ใหม่ หรื อข้อมูลชุดใหม่นนั่ เอง






สร้างคอลัมน์ใหม่ 1 คอลัมน์ ขยายความกว้างของคอลัมน์ใหม่ ให้เหมาะสม
กําหนดชื่อคอลัมน์ใหม่ เป็ น “ชื่อ – นามสกุล”
นําเมาส์คลิกในเซลล์แรกของคอลัมน์ใหม่ (ตัวอย่างคือเซลล์ C2)
ป้อนสู ตรเพื่อเชื่อมข้อมูล ดังนี้ =A2&" "&B2
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 จากนั้นคัดลอกสู ตรไปยังเซลล์อื่นๆ ก็จะปรากฏข้อมูลใหม่ ที่เกิดจากการเชื่อมของ
ข้อมูลในเซลล์นนั่ เอง
คําอธิบาย
สู ตรเชื่อมข้อมูล คือ ="ค่ าคงที"่ &ตําแหน่ งเซลล์ &ตําแหน่ งเซลล์ &"ค่ าคงที"่ &...
 ค่าคงที่ คือ ค่าใดๆ ก็ได้ที่ตอ้ งการให้แสดงโดยจะต้องกําหนดให้เครื่ องหมายคําพูด
เช่น ช่องว่าง ก็ให้กาํ หนดเป็ น " " หรื อคําว่า คุณ ก็ให้กาํ หนดเป็ น "คุณ"
 เครื่ องหมาย & เป็ นเครื่ องหมายกระทําของ Calc เพื่อใช้ในการเชื่อมข้อมูล
 นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ฟังก์ชนั =CONCATENATE(เซลล์; "ค่าคงที่";เซลล์) เช่น
=CONCATENATE(A2;" ";B2)

เปรียบเทียบค่ า 2 ค่ า
มีขอ้ มูลดังตัวอย่าง

ต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งสองคอลัมน์ตรงกันหรื อไม่ การตรวจสอบด้วยสายตา
อาจจะผิดพลาดได้ง่าย แต่คาํ สัง่ Exact จะช่วยเปรี ยบเทียบข้อมูลแล้วรายงานผลให้โดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ตรงกัน จะรายงานผลเป็ น “จริ ง” ขณะที่ขอ้ มูลที่ไม่ตรงกัน เช่น
อักขระผิด หรื อตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กต่างกัน ก็จะรายงานเป็ น “เท็จ”

คําสัง่ ที่ใช้คือ =EXACT(B2;C2) หมายถึง ให้นาํ ข้อมูลจากเซลล์ B2 มาเปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูลในเซลล์ C2

ฟังก์ ชัน Find
ฟังก์ชนั ค้นหาลําดับที่ของอักขระในข้อมูลโดยมีรูปแบบการใช้งานคือ
=FIND("อักขระ";"ข้ อความ")
=FIND("ง";"พนักงาน")

ผลลัพธ์คือ 5 ตัวอักษร “ง” อยูล่ าํ ดับที่ 5 ของข้อความ

=FIND(5;323408435)

ผลลัพธ์คือ 9
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ฟังก์ ชัน Left, Right, Mid และ Len
คําสัง่ =LEFT(“ข้อความ”;จํานวน)
จนถึงตําแหน่งที่ระบุในค่า “จํานวน”
คําสัง่ =RIGHT(“ข้อความ”;จํานวน)
จนถึงตําแหน่งที่ระบุในค่า “จํานวน”

แสดงข้อมูลที่นบั จากตําแหน่งแรก
แสดงข้อมูลจากตําแหน่งสุ ดท้ายของข้อมูล

คําสัง่ =MID(“ข้อความ”;ตําแหน่งเริ่ มต้น;จํานวนอักขระ) แสดงข้อมูลจากตําแหน่งที่ระบุ
ไปกี่อกั ขระตามที่ระบุในคํา “จํานวนอักขระ”
คําสัง่ =LEN(“ข้อความ”)
ฟังก์ชัน
=LEFT("computer
technology";4)
=RIGHT("computer
technology";4)
=MID("computer
technology";4;5)
=LEN("computer technology")

นับจํานวนอักขระของข้อมูล

ผลลัพธ์
comp

ความหมาย
แสดงสี่ ตวั แรกของข้อมูล

logy

แสดงสี่ ตวั สุ ดท้ายของข้อมูล

puter

แสดงข้อมูลตําแหน่งที่ 4 ไปอีก 5 ตัวของ
ข้อมูล
นับจํานวนอักขระของข้อมูล

19

สร้ างชุดข้ อมูลใหม่ จากการรวมเซลล์
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั Life, Mid กับการรวมข้อมูลใน 2 เซลล์เป็ นข้อมูลชุด
ใหม่
 มีขอ้ มูลแยกกัน 2 เซลล์ดงั ตัวอย่าง

 ต้องการนําไปใช้ร่วมกัน โดยให้อยูใ่ นรู ปแบบ (077) 361-594 มีวิธีการดังนี้
o สร้างรายการเพิ่มเติม ในคอลัมน์ C นําเมาส์คลิกในเซลล์ C2 พิมพ์คาํ สัง่
o ="("&A3&")"&LEFT(B3;3)&"-"&MID(B3;4;3)
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o คัดลอกสู ตรให้ครบทุกแถว

หมายเหตุ
 เครื่ องหมาย & ใช้ในการเชื่อมข้อมูล
 ข้อมูลค่าคงที่จะต้องกําหนดในเครื องหมายคําพูด เช่น " - "
 ฟังก์ชนั LEFT ใช้แสดงข้อมูลทางซ้ายมือของข้อมูลเดิม เช่น กําหนดเป็ น
=LEFT(B2;3) ให้แสดงข้อมูลจากเซลล์ B2 มา 3 ตําแหน่ง
 ฟังก์ชนั MID ใช้แสดงค่ากลางของข้อมูลเดิม เช่น กําหนดเป็ น =MID(B2;4;3)
หมายความว่า ให้แสดงข้อมูลจากเซลล์ B2 โดยเริ่ มต้นจากตําแหน่งอักขระที่ 4 และ
แสดงออกมา 3 ตําแหน่ง

ฟังก์ ชันแปลงอักขระภาษาอังกฤษ
การแปลงอักขระภาษาอังกฤษจากตัวพิมพ์ใหญ่เป็ นตัวพิมพ์เล็ก หรื อสลับกันมีฟังก์ชนั
ช่วยดังนี้
ฟังก์ชัน
=LOWER("COMPUTER")
=PROPER("COMPUTER")
=UPPER("computer")

ผลลัพธ์
computer
Computer
COMPUTER

พิมพ์ อกั ขระซํ้า
คําสัง่ พิมพ์อกั ขระซํ้า สามารถนํามาประยุกต์สร้างกราฟอักขระได้ง่ายๆ โดยมีรูปแบบ
คําสัง่ ดังนี้ =REPT(“อักขระทีต่ ้ องการแสดงผล”;จํานวนอักขระ)
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ชื่อช่วงข้อมูล (Range name)
กรณี ที่ขอ้ มูลมีจาํ นวนมาก การสร้างช่วงข้อมูลทุกครั้งที่จะคํานวณ นับเป็ นภาระอย่าง
หนึ่งของผูใ้ ช้งาน OpenOffice.org ได้เตรี ยมความสามารถชื่อช่วงข้อมูล (Range name) เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการระบุช่วงโดยการอาศัยชื่อกํากับเฉพาะ ตัวอย่างมีขอ้ มูล ดังนี้

ถ้าต้องการหาผลรวมสิ นค้าไตรมาส 1 แทนที่จะพิมพ์ =SUM(B2:B5) ก็ใช้เป็ น
=SUM(Q1) หรื อต้องการหาผลรวมสิ นค้ารายการที่ 3 ก็ใช้เป็ น =SUM(Product_3) เป็ นต้น
การใช้ชื่อ Q1 หรื อ Product_3 มาใช้แทนตําแหน่งเซลล์หรื อช่วงข้อมูล เรี ยกว่าชื่อช่วง
ข้อมูลนัน่ เอง โดยจะต้องกําหนดชื่อช่วงข้อมูลก่อนใช้งาน ดังนี้
 กําหนดช่วงข้อมูลให้กบั ข้อมูล โดยให้คลุมชื่อรายการทั้งด้านบน และด้านซ้าย
(กรณี ที่มีท้ งั สองด้าน)

 จากนั้นเลือกคําสัง่ Insert, Name, Create… จะปรากฏตัวเลือก

 คลิกเลือก Top row และ Left column เพื่อระบุให้คาํ อธิบายข้อมูลในแถวและ
คอลัมน์แรก เป็ นชื่อช่วงข้อมูล (Range name) โดยอัตโนมัติ
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 ตรวจสอบชื่อช่วงข้อมูลที่โปรแกรมสร้างได้จากช่อง Name Box

กรณี ที่คาํ อธิบายข้อมูลอยูด่ า้ นล่างหรื อด้านขวา ก็เลือกรายการ Bottom row/Right column
ได้ตามเหมาะสม
Range name จะไม่มีช่องว่าง ดังนั้นชื่อข้อมูลใดที่มีช่องว่าง โปรแกรมจะแทนที่ดว้ ย _

การแก้ ไข Range name
Range name ที่สร้างไว้ สามารถแก้ไขได้โดยเลือกคําสัง่ Insert, Name, Define…

เลือก Range name ที่ตอ้ งการแก้ไข แล้วคลิกปุ่ ม Delete เพื่อลบทิ้ง หรื อระบุช่วงใหม่
จากรายการ Assigned to:
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บทที่ 6 กราฟ
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การนําเสนอข้อมูลด้วยกราฟและแผนภูมิ (Graph & Chart) ถูกใช้กนั โดยทัว่ ไปในการ
นําเสนอข้อมูลกับผูอ้ ่าน ผูฟ้ ัง เนื่องจากเป็ นทางเลือกที่ดีในการสื่ อข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ ว และง่ายกว่าการใช้ตาราง ผูอ้ ่าน ผูฟ้ ังสามารถเข้าใจ และจดจําข้อมูลได้เป็ นอย่างดี
การนําเสนอข้อมูลลักษณะนี้ ต้องแน่ใจว่ารู ปแบบของกราฟที่เลือกใช้ เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่จะนําเสนอ ไม่ควรนําเสนอข้อมูลเดียวกันโดยใช้กราฟหลายรู ปแบบผสมผสานกัน

รูปแบบกราฟและการเลือกใช้งาน
กราฟวงกลม (Pie Graph)
กราฟวงกลม จะนําเสนอเพือ่ แสดงสัดส่ วนของข้อมูลต่างๆ ต่อข้อมูลทั้งหมดที่คิดเป็ น
100% การนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบนี้ จะต้องมีการปรับ หรื อคํานวณข้อมูลในแต่ละส่ วน
โดยให้ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดคิดเป็ น 100% และเท่ากับพื้นที่วงกลม และที่สาํ คัญต้อง
พิจารณาด้วยว่าข้อมูลมีไม่มากจนเกินไป ไม่ควรมีความแตกต่างของจํานวนตัวเลขของ
ข้อมูลน้อยเกินไป จนไม่สามารถแบ่งแยกความแตกต่างด้วยสายตา โดยทัว่ ไปสัดส่ วน
ข้อมูลต่างๆ ควรมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 7% ในการสร้างกราฟชนิดนี้ ควรให้ส่วนที่ขอ้ มูลที่มี
ขนาดใหญ่สุดเริ่ มที่ 12 นาฬิกา และขนาดที่มีขนาดเล็กรองลงมาอยูถ่ ดั ไปในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกา
การอธิบายข้อมูล ควรมีคาํ อธิบายสั้นๆ และให้คาํ จํากัดความของข้อมูลอย่างคร่ าวๆ
สําคัญที่สุดตัวเลขที่แสดงอยูใ่ นส่ วนต่างๆ ของกราฟวงกลม รวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ที่คิดเป็ น 100%

กราฟแท่ ง (Bar Graph)
กราฟแท่ง นิยมใช้กนั มากในการเปรี ยบเทียบ โดยสามารถนําเสนอได้ท้ งั แนวตั้ง และ
แนวนอน โดยกราฟแท่งแนวตั้งนิยมนําไปใช้ในการเปรี ยบเทียบข้อมูลชนิดเดียวกันที่เวลา
แตกต่างกัน ส่ วนกราฟแท่งแนวนอนมักใช้เปรี ยบเทียบข้อมูลต่างชนิดกันที่เวลาเดียวกัน
การแสดงผลด้วยกราฟแท่ง ควรกําหนดจํานวนศูนย์ที่แกนตั้งไว้เสมอ และความสู งไม่
ควรถูกแบ่ง หรื อตัดทอน (หากไม่จาํ เป็ นจริ งๆ) นอกจากนี้ควรแสดงข้อมูลทางสถิติกาํ กับ
ไว้เสมอ รวมทั้งจํานวนข้อมูลที่แปลความหมายได้ง่าย สามารถใช้สีหรื อลวดลาย หรื อเน้น
ความแตกต่างของข้อมูลชนิดต่างๆ โดยให้ความกว้างและระยะห่างของแท่งกราฟมีขนาด
เท่าๆ กันควรใช้ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่พอที่จะอ่านได้ชดั เจน เมื่อมีการย่อภาพเพื่อพิมพ์
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กราฟแท่ งเดีย่ ว
รู ปแบบกราฟแท่งที่นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง การนําเสนอควรเริ่ มจากกลุ่มควบคุม
ก่อนเสมอ (กรณี นาํ เสนอข้อมูลงานวิจยั ) หรื อค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุด

กราฟแท่ งกลุ่ม
การเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม โดยมีขอ้ มูลชนิดเดียกัน 2 – 3 ชนิดกระจายในทุก
กลุ่ม

กราฟเส้ น (Line Graph)
รู ปแบบการนําเสนอที่ใช้กนั มากทําได้ง่าย และใช้ได้กบั ข้อมูลเกือบทุกชนิดใช้ในการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลแบบง่ายที่สุด จนถึงข้อมูลที่ซบั ซ้อนที่สุด มักใช้ในการนําเสนอข้อมูลที่
ต้องการให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ มากกว่าจะแสดง
เพียงจํานวนตัวเลขที่แท้จริ งเท่านั้น
อย่างไรก็ตามหากกราฟเส้นแสดงความสําคัญของ
ข้อมูลเพียงจุดเดียวการนําเสนอด้วยคําบรรยายจะเหมาะสมกว่า
ส่ วนสําคัญของการนําเสนอด้วยกราฟเส้น คือ สัญลักษณ์กาํ หนดจุดอ้างอิง (Reference
point) โดยจะต้องระบุความหมายของสัญลักษณ์ประกอบด้วยเสมอ วงกลมเปิ ดจะเป็ น
มาตรฐานของสัญลักษณ์ นอกจากนี้กย็ งั สามารถใช้วงกลมปิ ด, สามเหลี่ยมเปิ ดและปิ ด,
สี่ เหลี่ยมจตุรัสเปิ ดและปิ ด เป็ นต้น หากจํานวนสัญลักษณ์ถูกใช้หมด ควรใช้วิธีการนําเสนอ
โดยการแบ่งกราฟเส้นเป็ นสองรู ปจะเหมาะสมกว่า
แต่ถา้ จํานวนเส้นกราฟเพิ่มไม่มาก
อาจจะใช้สญ
ั ลักษณ์กากบาท หรื อใช้ความแตกต่างของเส้น เช่น เส้นประ เส้นทึบ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามในรู ปกราฟเดียวกัน ไม่ควรใช้สญ
ั ลักษณ์ หรื อลายเส้นหลายชนิดมากเกินไป

สร้างกราฟอย่างรวดเร็ว
การสร้างกราฟด้วย Calc ไม่ใช่เรื่ องยากเลย นับเป็ นจุดเด่นของอย่างของโปรแกรมใน
กลุ่ม Spreadsheet อีกทั้งกราฟก็เป็ นวัตถุกราฟิ กประเภทหนึ่งที่ปรับแต่งแก้ไขได้ง่าย ทําให้
กราฟพื้นฐานของ Calc เป็ นกราฟประยุกต์ได้หลากหลาย
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การสร้างกราฟเริ่ มจากการเตรี ยมข้อมูลให้เหมาะสม จากนั้นเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการสร้าง
กราฟ

คลิกปุ่ ม Insert Chart

ปรากฎหน้าต่างคําสัง่ Chart Wizard

เลือกประเภทของกราฟจากในรายการ Choose a chart type











กราฟแท่งแนวตั้ง เลือกจากรายการ Column
กราฟแท่งแนวนอน เลือกจากรายการ Bar
กราฟวงกลม เลือกจากรายการ Pie
กราฟพื้นที่ เลือกจากรายการ Area
กราฟเส้น เลือกจาก Line
กราฟจุดตัดของแกน X และ Y เลือกจาก XY (Scatter)
กราฟที่เส้นแกนแตกแขนงออก เลือกจาก Net
กราฟสําหรับข้อมูลการลงทุนด้วยหุน้ หรื อตลาดหลักทรัพย์ เลือกจาก Stock
กราฟผสม เช่น กราฟแท่งและกราฟเส้น เลือกจาก Column and Line
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ถ้าต้องการกราฟที่มีลกั ษณะ 3 มิติ สามารถคลิกที่คาํ สัง่
นอกจากนี้ควรเลือกประเภทกราฟย่อยให้เหมาะกับที่ตอ้ งการ เช่น กราฟแท่งปกติ หรื อ
กราฟแท่งซ้อน

ขั้นตอนที่สอง เป็ นการกําหนดช่วงข้อมูล หากมีการเลือกช่วงข้อมูลมาก่อนหน้าแล้ว
โปรแกรมจะระบุช่วงให้อตั โนมัติ จากนั้นตรวจสอบว่าแถวแรก คอลัมน์แรกของช่วงเป็ น
คําอธิบาย (Label) หรื อไม่ ถ้าใช่ให้คลิกเลือกรายการ First Low/First Column as Label
จากนั้นคลิกปุ่ ม Next

การเลือกช่วงข้อมูลว่าจะให้นาํ มาจากแถว หรื อคอลัมน์ นั้นสามารถเลือกได้ที่รายการ
คําสัง่

ขั้นตอนที่สามเป็ นการยืนยันว่าช่วงข้อมูลที่เลือกนั้นถูกต้องหรื อไม่
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คลิกปุ่ ม Next เพื่อเข้าสู่ ข้นั ตอนกําหนดรายละเอียดคําอธิบายต่างๆ ของกราฟ







Title
ข้อความอธิบายกราฟ
SubTitle
ข้อความแถวที่ 2 ของข้อความอธิบายกราฟ
X axis
ข้อความกํากับแกน X
Y axis
ข้อความกํากับแกน Y
Z axis
ข้อความกํากับแกน Z (กรณี เลือกเป็ นกราฟ 3D บาง
ประเภท)
 Display grids
แสดงเส้นกํากับแกนหรื อไม่
 Display legend
แสดงสัญลักษณ์กาํ กับชุดข้อมูลหรื อไม่ และถ้าแสดงให้
แสดงไว้ ณ ตําแหน่งใดของกราฟ
เมื่อกําหนดคําอธิบายกราฟและรายละเอียดต่างๆ ให้คลิกปุ่ ม Finish
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องค์ประกอบของกราฟ
กราฟที่สร้าง จะประกอบด้วยส่ วนประกอบดังนี้
Y Axis
ข้อความกํากับแกน Y

Chart Title

X Axis Title
ข้อความกํากับแกน X

Legend

Grid

ปรับแต่งกราฟ
การปรับแต่งกราฟ ทําได้โดยดับเบิลคลิกที่ชิ้นส่ วนต่างๆ ของกราฟ เพื่อเข้าไปปรับแต่ง
รู ปแบบ ลักษณะได้อิสระ เช่น การเปลี่ยนสี ของแท่งกราฟ ก็ทาํ ได้โดยการดับเบิลคลิกที่
แท่งกราฟที่ตอ้ งการเปลี่ยนสี

รู ปแสดงชุดกราฟที่ถกู เลือกมีสัญลักษณ์ สี่เหลีย่ มกํากับกึ่งกลางแท่ ง
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ให้ความระมัดระวังกับการเลือกแท่งกราฟ
ถ้าต้องการทํางานกับแท่งกราฟทั้งชุด
สังเกตได้วา่ ทุกแท่งกราฟในชุดเดียวกันจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆ ปรากฏกึ่งกลางแท่ง แต่ถา้ มีจุด
สี่ เหลี่ยมรอบแท่งใดแท่งหนึ่ง คําสัง่ ที่เลือกจะมีผลเฉพาะแท่งนั้นๆ

เมื่อดับเบิลคลิกที่แท่งกราฟจะปรากฏกรอบทํางาน ดังนี้

สามารถปรับแก้ไขสี แท่งกราฟจากบัตรรายการArea/Transparency หรื อลักษณะของ
เส้นขอบของแท่งกราฟได้จากบัตรรายการ Borders เป็ นต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร
ให้กบั แกน Y ก็ดบั เบิลคลิกที่แกน Y จะปรากฏกรอบทํางาน ดังนี้
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นอกจากนี้ยงั สามารถปรับแต่งกราฟ จากปุ่ มเครื่ องมือใน Chart Formatting Toolbar

คําอธิบายกราฟ (Legend)
คําอธิบายกราฟ เป็ นส่ วนสําคัญที่จาํ เป็ นต้องมี เพื่อแสดงรายละเอียดสําคัญของกราฟ
หรื อสัญลักษณ์ที่นาํ มาสร้างกราฟ เปิ ด/ปิ ดด้วยปุ่ มเครื่ องมือ Legend on/off

Grid
Grid เป็ นเส้นช่วยนําสายตา โดยสามารถกําหนดให้แสดงได้ท้ งั แถว และคอลัมน์
ควบคุมด้วยปุ่ ม Grid

Label
Label คือชื่อกํากับแท่งกราฟแต่ละแท่ง โดยปกติโปรแกรมจะนําค่าข้อมูลมานําเสนอ
ในรู ปของ Label หรื ออาจจะใช้ชื่อชุดกราฟ ก็ได้ ดังนี้

การแสดงค่า Label ให้กบั กราฟ ทําได้โดยดับเบิลคลิกที่แท่งกราฟที่ตอ้ งการใส่ Label
จากนั้นเลือกบัตรรายการ Data Labels
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คลิกเลือกรายการ Show value as number ซึ่งสามารถเลือกได้วา่ จะนําเสนอตามค่าจริ ง
หรื อค่า % รวมทั้งการแสดง Label จากข้อความ (category) ดังนี้

เปลีย่ นประเภทกราฟ
กราฟที่สร้างไว้ สามารถปรับเปลี่ยนประเภทกราฟได้โดยคลิกเลือกจากปุ่ ม Chart Type
ซึ่งจะปรากฏจอภาพเลือกประเภทกราฟ ดังนี้
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กราฟที่ให้เลือกมีท้ งั กราฟสองมิติ และสามมิติ แต่ละประเภทจะมีรูปแบบย่อย ที่
เหมาะสมกับลักษณะงานนําเสนอ

เพิม่ Marker ทีแ่ กน Y
โดยปกติกราฟแท่ง จะมีจุด Marker ที่แกน Y เพียงเส้นเดียว และอยูด่ า้ นนอกของเส้น
แกน Calc ได้เตรี ยมคําสัง่ ควบคุมเพิ่มจุด Marker เพื่อช่วยในการนําสายตากราฟให้ชดั เจน
ขึ้น ทั้งนี้จุด Marker ที่โปรแกรมจัดให้เรี ยกว่า Major Interval Mark สําหรับ Maker ที่จะ
เพิ่มเรี ยกว่า Minor Interval Mark และสามารถระบุได้วา่ จะกําหนดด้านในหรื อด้านนอก
ของเส้นแกน ดังตัวอย่าง

Major Maker

Minor Maker แบบ Inner

การกําหนด Maker สําหรับเส้นแกน Y ทําได้โดยเลื่อนเมาส์ไปชี้ ณ เส้นแกน Y แล้ว
ดับเบิลคลิก จะปรากฏกรอบตัวเลือก ดังนี้
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คลิกเลือกรายการ Major interval marks หรื อ Minor interval marks และเลือกรู ปแบบ
การแสดงผลตามต้องการ

Waterfall chart
Waterfall chart คือ กราฟแท่งที่มีปรับค่าเริ่ มต้นของแกน Y จาก 0 เป็ นค่าใดๆ เพือ่ ใช้
เปรี ยบเทียบ เช่น ต้องการแสดงว่ามีกี่ไตรมาสที่มียอดขายมากกว่า 300,000 บาท สาขา
ใดบ้าง

การปรับกราฟแท่งแนวตั้ง ให้เป็ น Waterfall ทําได้โดยเลื่อนเมาส์ไปชี้ ณ เส้นแกน Y
แล้วดับเบิลคลิก จะปรากฏกรอบตัวเลือก ดังนี้
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ปรับค่ารายการ Axis at ซึ่งเป็ นค่าสําคัญของการสร้าง Waterfall Chart ใช้ระบุตาํ แหน่ง
แกน Y ที่ตอ้ งการเป็ นจุดเริ่ มต้นแทนที่ตาํ แหน่ง 0 กรณี น้ ีคือ 300000 ให้ระบุเป็ น 300000
จากนั้นระบุค่าอื่นๆ ดังตัวอย่าง
o Minimum
ค่าตํ่าสุ ด กรณี น้ ีคือ 0
o Maximum
ค่าสู งสุ ด
o Major Interval
ระยะห่ างระหว่างค่าแกน Y ที่เป็ นค่าหลัก จะเป็ น
ตําแหน่งแสดงตัวเลขกํากับแกน
o Minor Interval
ระยะห่ างระหว่างค่าแกน Y ที่เป็ นค่ารอง จะเป็ น
ตําแหน่งของ Minor Marker

Tornado Graph
Tornado Chart เป็ น Chart ที่นิยมใช้เปรี ยบเทียบค่า 2 ค่าในช่วงเวลาต่างกัน โดย
จุดเริ่ มต้นอยูก่ ่ ึงกลางกราฟ แท่งกราฟจะขยายออกด้านข้างๆ

กราฟลักษณะนี้ จะต้องป้อนข้อมูลค่าหนึ่งเป็ นบวก อีกค่าเป็ นลบ ดังตัวอย่าง

จากนั้นเลือกข้อมูล แล้วเข้าสู่ โหมดสร้างกราฟ
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ขั้นตอนแรกของ Chart Wizard ให้เลือกรู ปแบบกราฟเป็ นประเภท Bar และ ในช่อง
ด้านขวาให้เลือกรู ปแบบ Stacked

คลิกปุ่ ม Finish เพื่อสร้างกราฟ จะปรากฏกราฟแท่งแนวนอน (Bar Chart) ดังนี้

ปิ ด Legend, Chart Title, Axis Title และ Grid และยกเลิกการแสดงเส้นแกนแนวตั้ง
โดยดับเบิลคลิกที่เส้นแกนแนวตั้ง เลือกบัตรรายการ Borders เลือก Style เป็ น Invisible

จากนั้นเลือกบัตรรายการ Label คลิกยกเลิกการแสดง Label
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ขั้นตอนถัดไปจะเป็ นการกําหนดรู ปแบบการแสดงผลแท่งกราฟ โดยจัดกราฟด้านซ้าย
และด้านขวาให้อยูใ่ นแนวระนาบเดียวกัน โดยดับเบิลคลิกที่แท่งกราฟแท่งใดแท่งหนึ่ง
ปรากฏกรอบทํางาน ดังนี้

เลือกบัตรรายการ Options แล้วเปลี่ยนค่า Spacing เป็ น 0% แล้วคลิก OK จะปรากฏผล
ในกราฟ ดังนี้

ขั้นตอนสุ ดท้ายจะเป็ นการเปลี่ยนตัวเลขอธิบายค่าแกนด้านล่าง จะพบว่าค่าแกนด้าน
ซ้ายมือแสดงเป็ นตัวเลขติดลบ จะต้องเปลี่ยนเป็ นเลขไม่มีเครื่ องหมายลบ โดยดับเบิลคลิกที่
เส้นแกนด้านล่าง ปรากฏรายการเลือกดังนี้
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เลือกบัตรรายการ Numbers แล้วคลิกยกเลิกรายการ Source format  จากนั้นกําหนด
รหัสการแสดงผลตัวเลขในรายการ Foramt code เป็ น 0;0  ซึ่งมีความหมายให้แสดงผล
ค่าติดลบเป็ นค่าธรรมดานัน่ เอง (ไม่ตอ้ งใส่ เครื่ องหมายลบ) เมื่อคลิกปุ่ ม OK จะได้กราฟ
Tornado ที่สมบูรณ์

การลบข้อมูลออกจากแหล่งข้อมูล หรื อการแทรกข้อมูลภายในแหล่งข้อมูล กราฟจะปรับ
อัตโนมัติ เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนค่าตัวเลข

กราฟวงกลม
การสร้างกราฟวงกลม จะนําข้อมูลชุดหนึ่งมาคํานวณ % แล้วนําเสนอในลักษณะกราฟ
แต่ถา้ ต้องการแสดงข้อมูลทุกชุดให้เลือกเป็ นวงกลมแบบวงแหวน (Rings)

รู ปแสดงกราฟวงกลมปกติ

กราฟวงกลมแบบวงแหวน (Rings)

ส่ วนต่างๆ ของกราฟวงกลม สามารถแยกออกจากกันได้ โดยต้องคลิกเลือกให้เป็ น
Point ก่อน
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บทที่ 7 สั่งพิมพ์แผ่นงาน
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แผ่นงานที่สร้างและจัดแต่งแล้ว สามารถพิมพ์ได้ท้ งั แผ่นงาน หรื อบางส่ วนในแผ่นงาน
พร้อมทั้งสามารถกําหนดรู ปแบบการพิมพ์ได้หลากหลายลักษณะ ดังนี้

สั่งพิมพ์เอกสารอย่างรวดเร็ว
การสัง่ พิมพ์เอกสารอย่างรวดเร็ ว ให้คลิกที่ปุ่ม Print File Directly
พิมพ์เอกสารโดยใช้ค่าติดตั้งที่เคยกําหนด

โปรแกรมจะ

ไม่แนะนําให้พิมพ์ดว้ ยปุ่ มเครื่ องมือนี้เพราะอาจจะทําให้เปลืองกระดาษเพราะผลลัพธ์
ผิดพลาดได้ง่าย

ควบคุมการสั่งพิมพ์
การควบคุมการสัง่ พิมพ์ ให้เลือกจากเมนูคาํ สัง่ File, Print… ปรากฏรายการเลือกดังนี้

เลือกเครื่ องพิมพ์จากรายการ Name และสามารถคลิกปุ่ ม Properties เพื่อกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่ องพิมพ์ และกําหนดรู ปแบบการพิมพ์ จากรายการ
o All sheet
o Selected sheets
o Selected cells

พิมพ์ทุกแผ่นงาน
พิมพ์เฉพาะช่วงข้อมูลที่เลือกไว้
พิมพ์เฉพาะ cells ที่เลือก

ระบุช่วงการพิมพ์จากรายการ Print range โดย
 All
 Pages

พิมพ์ทุกแผ่นงานในไฟล์เอกสาร
ระบุหน้าที่ตอ้ งการพิมพ์
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โดยปกติโปรแกรมจะพิมพ์เอกสารจากทุกแผ่นงาน ถ้าต้องการเลือกพิมพ์เฉพาะแผ่นงาน
ปัจจุบนั ให้คลิกปุ่ ม Options… แล้วคลิกเลือกรายการ Print only selected sheets

แบ่งหน้าแผ่นงาน (Page Break)
Page Break เป็ นการกําหนดพื้นที่พิมพ์งานโดยผูใ้ ช้กาํ หนดได้อิสระ ซึ่งใช้วิธีการเลื่อน
ตัวชี้ตาํ แหน่งไป ณ ตําแหน่งที่ตอ้ งการกําหนดเป็ นจุดสิ้ นสุ ดการจบหน้ากระดาษ แล้วเลือก
คําสัง่ Insert, Manual Break, Row Break หรื อ Insert, Manual Break, Column Break โปรแกรม
จะแบ่งหน้าเอกสารเป็ นส่ วนๆ ตามที่กาํ หนด เมื่อมีการสัง่ พิมพ์แต่ละส่ วนจะพิมพ์ลงใน
กระดาษแยกออกไป
การยกเลิกการแบ่งหน้าแผ่นงาน ทําได้โดยนําเมาส์ไปคลิก ณ จุดตัดของเส้นแบ่งแผ่น
งาน แล้วเลือกคําสัง่ Edit, Delete Manual Break, Row Break/Column Break
เนื่องจากตําแหน่งที่จะปรากฏคําสัง่ Edit, Delete Manual Break, Row Break/Column Break
จะต้องเป็ นตําแหน่งเดียวกับการสร้าง วิธีที่ดีที่สุดคือก่อนใช้คาํ สัง่ Insert, Maunal Break ควรใส่ Note
กํากับเซลล์ เพือ่ ป้องกันการลืม

แสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์
เนื่องจากแผ่นงานมีขนาดโตกว่ากระดาษ
ดังนั้นก่อนพิมพ์เอกสารควรตรวจสอบ
ลักษณะหน้ากระดาษก่อนว่ามีลกั ษณะอย่างไร โดยใช้คาํ สัง่ File, Page Preview หรื อคลิกปุ่ ม
Page Preview ปรากฏตัวอย่างก่อนพิมพ์ ดังนี้
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พร้อมปุ่ มควบคุมการสัง่ งาน มีดงั นี้
 ปุ่ ม
 ปุ่ ม Zoom

เลื่อนหน้าเอกสาร
ย่อ/ขยายจอภาพ






แสดงตัวอย่างแบบเต็มจอ
ตั้งค่าหน้ากระดาษ
กําหนดระยะหน้ากระดาษ
ปิ ดโหมดภาพตัวอย่าง กลับสู่ โหมดทํางานปกติ

ปุ่ ม Full Screen
ปุ่ ม Format Page
ปุ่ ม Margin
ปุ่ ม Close Preview

กําหนดลักษณะกระดาษ และงานพิมพ์
ก่อนพิมพ์งานควรกําหนดลักษณะกระดาษ และลักษณะงานพิมพ์ก่อน โดยเลือกคําสัง่
Format, Page … หรื อคลิกปุ่ ม Format Page ในโหมด Preview

บัตรรายการ Page กําหนดลักษณะกระดาษ
แนวกระดาษ
(Orientation)
ขอบกระดาษ (Margin) รู ปแบบเลขหน้า (Format) และการจัดตําแหน่งข้อมูลใน
แผ่นกระดาษ (Table alignment)
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บัตรรายการ Borders กําหนดลักษณะของเส้นขอบรอบข้อมูลที่ตอ้ งการพิมพ์ โดยจะมี
ผลกับเอกสารที่พิมพ์เท่านั้น ไม่กระทบต่อเอกสารจริ งในแผ่นงาน

บัตรรายการ Background กําหนดลักษณะของพื้นกระดาษ ซึ่งกําหนดได้ท้ งั สี และ
รู ปภาพ จะมีผลกับเอกสารที่พิมพ์เท่านั้น ไม่กระทบต่อเอกสารจริ งในแผ่นงาน
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บัตรรายการ Header/Footer

กําหนดส่ วนหัว/ท้ายกระดาษ

สามารถกําหนดข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Edit… จะ
ปรากฏส่ วนควบคุมหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ ดังนี้

คลิกเลือกตําแหน่งที่ตอ้ งการ (ซ้าย/กลาง/ขวา) แล้วพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการ หรื อคลิก
ปุ่ มควบคุม เช่น ถ้าต้องการให้แสดงเลขหน้าให้คลิกปุ่ ม
ความหมายดังนี้

เป็ นต้น ทั้งนี้แต่ละปุ่ มมี
วัน/เวลา

เลขหน้า/จํานวนหน้า
พิมพ์ชื่อแผ่นงาน
กําหนดแบบอักษร
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บัตรรายการ Sheet

ควบคุมการจัดการแผ่นงานก่อนพิมพ์

 Page order
กรณี ที่งานพิมพ์มีปริ มาณมาก สามารถเลือกลักษณะการพิมพ์แต่
ละหน้าได้จากรายการนี้
 First page number
ระบุเลขเริ่ มต้นของหน้าแรก
 Row and Column headers เลือกพิมพ์ตวั เลขกํากับแถว ตัวอักษรกํากับคอลัมน์
หรื อไม่
 Grid
เลือกพิมพ์เส้นคัน่ เซลล์ในแผ่นงานหรื อไม่
 Notes
เลือกพิมพ์ Note หรื อไม่
 Objects/graphics เลือกพิมพ์กราฟิ กในแผ่นงานหรื อไม่
 Charts
เลือกพิมพ์กราฟในแผ่นงานหรื อไม่
 Drawing Objectsเลือกพิมพ์วตั ถุจากเครื่ องมือ Drawing หรื อไม่
 Formula
ให้พิมพ์สูตรออกมาด้วยหรื อไม่
 Zero values กรณี ที่ในเซลล์ใดๆ เป็ นเลข 0 ให้พิมพ์ออกมาหรื อไม่ หรื อพิมพ์
เป็ นเซลล์วา่ ง
 Scale
กําหนด Scale การพิมพ์ลกั ษณะเดียวกับการย่อ/ขยายแผ่นงานใน
กระดาษ โดยระบุเป็ นค่า % ได้

ช่วงข้อมูลสําหรับการพิมพ์
การสัง่ พิมพ์ยงั สามารถระบุช่วงข้อมูลสําหรับพื้นที่ที่ตอ้ งพิมพ์บ่อยๆ โดยกําหนดช่วง
ข้อมูลที่ตอ้ งการสัง่ พิมพ์ แล้วเลือกคําสัง่ Format, Print Range, Define และยกเลิกด้วยคําสัง่
Format, Print Range, Remove
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นอกจากนี้ยงั สามารถกําหนดพื้นที่ที่ตอ้ งการให้พิมพ์ซ้ าํ ในส่ วนแถวหรื อคอลัมน์ใน
ทุกๆ หน้ากระดาษ (Row/Column Repeat) จากคําสัง่ Format, Print Range, Edit…

กําหนดแถวซํ้าในทุกหน้าเอกสาร จากรายการ Rows to repeat หรื อ Columns to repeat
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บทที่ 8 ฐานข้อมูล
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แผ่นงานของ Calc มีขนาดโต พื้นที่กว้าง และลักษณะเป็ นแถวแนวตั้ง แนวนอนตัดกัน
ทําให้เก็บข้อมูลแยกรายการได้อย่างชัดเจน บันทึกข้อมูลได้มาก คล้ายกับฐานข้อมูลขนาด
เล็ก (Database) อันจะช่วยให้สะดวกในการประมวลผล สื บค้น และจัดทํารายงาน

การจัดเตรียมข้อมูล
การเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผลในลักษณะฐานข้อมูล จะต้องนําชิ้นงานมาวิเคราะห์
และแยกเป็ นรายการย่อยๆ เสี ยก่อน ซึ่งมีศพั ท์ทางคอมพิวเตอร์ใช้เรี ยกรายการย่อยของ
รายการข้อมูลว่า “ฟิ ลด์ (Field)” ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร โดยมี
รายละเอียดที่จะเก็บบันทึก ได้แก่ รหัสประจําตัว, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปี ที่เกิด, ที่อยู,่ วัน
เดือนที่ที่เข้าทํางาน, ตําแหน่ง, หน่วยงาน และเงินเดือน เป็ นต้น สามารถแยกเป็ นฟิ ลด์ยอ่ ยๆ
ได้ดงั นี้
 รหัสประจําตัวแยกไม่ได้ดงั นั้นนับเป็ น 1 ฟิ ลด์
 ชื่อ-นามสกุล ยังสามารถเป็ นรายการย่อยๆ ได้อีก คือ
 คํานําหน้าชื่อ 1 ฟิ ลด์
 ชื่อตัว 1 ฟิ ลด์
 นามสกุล 1 ฟิ ลด์
 ที่อยู่ ควรแยกเป็ น
 บ้านเลขที่
 ถนน
 ตําบล
 อําเภอ
 จังหวัด
 รหัสไปรษณี ย ์
เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะงานเรี ยบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็เป็ นการเก็บข้อมูลไว้ในแผ่นงาน
โดยพิมพ์รายการฟิ ลด์ในแถวเดียวกัน 1 ฟิ ลด์ต่อ 1 คอลัมน์ เรี ยกแถวนี้วา่ Header Row
ต่อจากนั้นก็นาํ ข้อมูลที่จะจัดเก็บป้อนลงในแถวถัดไป 1 รายการข้อมูลต่อ 1 แถวเรี ยก
รายการข้อมูลแต่ละแถวว่า Record ดังรู ป ทั้งนี้รายการข้อมูลแถวแรกควรอยูต่ ่อจาก Header
Row

- 112 - จัดการงานคํานวณด้วย OpenOffice.org Calc

หากข้อมูลในฟิ ลด์ใดยาวมากๆ อย่าพิมพ์แยกเซลล์ ให้ขยายความกว้างพอประมาณ
แล้วพิมพ์ขอ้ มูลตามปกติ แต่เมื่อข้อมูลเกินระยะขอบขวาของเซลล์ สามารถควบคุมให้
โปรแกรมตัดคําขึ้นบรรทัดใหม่ โดยกดปุ่ ม <Ctrl><Enter> จากนั้นพิมพ์ขอ้ มูลที่เกินในแถว
ที่ 2, 3 ... ไปเรื่ อยๆ พบว่าความสู งของแถวจะขยาย เพราะถ้าพิมพ์แยกเซลล์เมื่อไรผิดเมื่อ
นั้น โปรแกรมจะค้นหาและคัดเลือกข้อมูลไม่ถูกต้อง

รู ปแสดงการป้อนข้ อมูลที่ถกู ต้ องในเซลล์

การกรองข้อมูลด้วย AutoFilter
การกรองข้อมูล เป็ นคําสัง่ ที่น่าสนใจมากคําสัง่ หนึ่ง ช่วยในการแสดงผลข้อมูลโดยการ
กําหนดเงื่อนไขที่ตอ้ งการ แล้วโปรแกรมจะนําเสนอข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข ส่ วนรายการ
ข้อมูลอื่น จะถูกซ่อนไว้โดยอัตโนมัติ และสามารถกําหนดเงื่อนไขได้หลายเงื่อนไข
 ป้อนข้อมูลลงแผ่นงานโดยแบ่งข้อมูลเป็ นคอลัมน์ และรายการเนื้อความเป็ นแถว
ทั้งนี้รายการเนื้อความรายการแรก จะต้องอยูต่ ิดกับหัวเรื่ อง
 เลื่อน Cell Pointer ไปอยูใ่ นพื้นที่ขอ้ มูล (เซลล์ใดก็ได้ แต่หา้ มอยูน่ อกพื้นที่ หรื ออยู่
ในหัวเรื่ อง)
 ใช้คาํ สัง่ Data, Filter, AutoFilter จะปรากฏ Drop Down List (ลูกศรชี้ลงมีขีดอยูใ่ ต้
ลูกศร) ณ รายการหัวเรื่ องแต่ละรายการ
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 ต้องการกรองข้อมูลรายการใด ก็เลื่อน Mouse Pointer ไปชี้ที่ Drop Down List
ของรายการนั้น แล้ว คลิกเมาส์จะปรากฏกรอบเมนูโต้ตอบ

 เลือกรายการที่ตอ้ งการจากกรอบเมนูโต้ตอบ โดยเลือกรายการจากกรอบเมนู เช่น
 เลือกรายการ “อีสาน” จากรายการภูมิลาํ เนา เพื่อกรองข้อมูลเฉพาะรายการที่มี
ภูมิลาํ เนาเป็ น “ภาคอีสาน”

ข้อมูลที่กรองแล้ว หากต้องการเรี ยกกลับสู่ สภาพเดิม ให้เลือกคําสัง่ Data, Filter, Remove
Filter และการยกเลิกการกรองข้อมูลให้เลือกคําสัง่ Data, Filter, AutoFilter ซํ้าอีกครั้งหนึ่ ง

การกรองข้ อมูลตามเงื่อนไข
โดยปกติเงื่อนไข AutoFilter ตัวเลือกจะมีเงื่อนไขเป็ น “เท่ากับ” เช่น คลิกเลือกค่า
13000 จากฟิ ลด์เงินเดือน หมายถึง เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่มีเงินเดือนเท่ากับ 13000
บาท ถ้าต้องการเงื่อนไขอื่นๆ เช่น มากกว่า, น้อยกว่า หรื อไม่เท่ากับ จะต้องใช้ตวั เลือก
Standard หรื อเลือกคําสัง่ Data, Filter, Standard Filter…
 เลื่อน Mouse Pointer ไปชี้ที่ Drop Down List ของรายการที่ตอ้ งการ แล้ว
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 คลิกเมาส์จะปรากฏกรอบเมนูโต้ตอบ
 เลือกรายการ Standard เพื่อเปิ ดกรอบโต้ตอบย่อย แล้วพิมพ์รายการที่ตอ้ งการ

ตัวอย่ างเงื่อนไขการกรองข้ อมูล

กรองข้อมูลพนักงานที่มีภูมิลาํ เนาในภาคเหนือและมีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท

กรองข้อมูลพนักงานที่เข้าทํางานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 เป็ นต้นไป

ค่ ากําหนดเพิม่ เติมการกรองข้ อมูล
คําสัง่ กรองข้อมูล ยังสามารถกําหนดค่าเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่ ม More>> ซึ่งจะมีรายการ
เลือก ดังนี้

 Case sensitive
รายการที่ตรวจสอบกับเงื่อนไขที่เปรี ยบเทียบกําหนด ตัวพิมพ์
ใหญ่ พิมพ์เล็กตรงกัน (เฉพาะภาษาอังกฤษ) เช่น Alex จะไม่เหมือนกับ alex เป็ นต้น
 Range contains column labels ช่วงที่ตรวจสอบมีหวั เรื่ องกํากับในแถวแรก
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 Copy results to
ระบุตาํ แหน่งที่ตอ้ งการวางผลลัพธ์จากการกรอง เช่น ต้องการ
กรองข้อมูลแล้วนําผลลัพธ์ไปไว้ที่เซลล์ A1 ของ Sheet 3 การระบุตาํ แหน่งต่างแผ่น
งาน จะใช้รูปแบบการเป็ น ชื่ อแผ่ นงาน.ตําแหน่ งเซลล์ หรื อคลิกปุ่ ม Shrink เพื่อยุบ
กรอบหน้าต่าง แล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิก ณ ตําแหน่งเซลล์ปลายทาง จากนั้นคลิกปุ่ ม
Maximize เพือ่ คืนสภาพกลับ
 Regular expression ระบุเงื่อนไขแบบบางส่ วนด้วยประโยคควบคุม เช่น กรองข้อมูล
ชื่อบุคคลที่อกั ษรตัวแรกของชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A หรื อกรองข้อมูลจังหวัดในประเทศ
ไทย ที่ลงท้ายด้วยคําว่า “บุรี” เป็ นต้น โดยรู ปแบบของ Expression จะต้องระบุดว้ ยคํา/
อักขระบังคับ ดังนี้
^ข้อความ/คํา/อักขระ.*
.*ข้อความ/คํา/อักขระ$
.*ข้อความ/คํา/อักขระ.*
 No Duplicate

เงื่อนไขขึ้นต้นด้วย เช่น ^a.* หมายถึงกรอง
เฉพาะรายการที่ข้ ึนต้นด้วยตัวอักษร A
เงื่อนไขที่ลงท้ายด้วย เช่น .*บุรี$
มีคาํ ที่ระบุในรายการค้น เช่น .*ชัย.*
กรณี ที่มีรายการซํ้ากัน ให้แสดงเพียงรายการเดียว

Advanced Filter
การกรองข้อมูลด้วย AutoFilter สามารถระบุเงื่อนไขได้สูงสุ ด 3 เงื่อนไข เช่น กรอง
ข้อมูลบุคคลในแผนก Art ที่มีตาํ แหน่งเป็ น Sales และมีเงินเดือนมากกว่า 15000 แต่ถา้ ระบุ
เงื่อนไขมากกว่านี้ จําเป็ นต้องใช้ความสามารถของ Advanced Filter การทํางานกับ
Advanced Filter จะต้องกําหนดช่วงทํางาน 3 ช่วง ได้แก่
 ช่วงข้อมูล
 ช่วงเงื่อนไข
 ช่วงผลลัพธ์

(Data Range)
(Criterial Range)
(Result Range)

การระบุช่วงเงื่อนไข และผลลัพธ์ ทําได้โดยคัดลอก Heading ของ Data Range เพื่อ
ป้องกันปัญหาการพิมพ์ชื่อฟิ ลด์ผดิ พลาด
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การระบุเงื่อนไข
การระบุเงื่อนไขใน Criteria Range ให้ยดึ หลักดังนี้
 เงื่อนไข “จะต้อง” ให้ระบุในแถวเดียวกัน เช่น กรองข้อมูลพนักงานใน Division
Fax และจะต้องมีเงินเดือนมากกว่า 20000

เงื่อนไข “หรื อ” ให้ระบุแยกบรรทัด เช่น กรองข้อมูลพนักงานในแผนก Admin
หรื อแผนก R and D หรื อแผนก Accounting หรื อแผนก Marketing

 กรณี ที่เงื่อนไขผสม เช่น กรองข้อมูลใน Division Fax ที่มีเงินเดือนมากกว่า 20000
หรื อข้อมูลใน Division Printer ที่เข้าทํางานก่อนปี 1990 ให้ระบุในลักษณะ ดังนี้

การใช้ คาํ สั่ ง Advanced Filter
เมื่อกําหนด Data Range และ Criteria Range ตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการ ก็เข้าสู่ การกรอง
ข้อมูลแบบ Advaned โดย
 คลิกเมาส์ในพื้นที่ขอ้ มูลของ Data Range (ไม่ตอ้ งสร้างช่วงข้อมูล)
 เลือกคําสัง่ Data, Filter, Advaned Filter ปรากฏหน้าต่างทํางานดังนี้
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 ระบุ Criteria Range ในรายการ Read filter criteria from โดยคลิกเมาส์ในช่องระบุ
ช่วงข้อมูล แล้วเลื่อนเมาส์ไปเลือกช่วงข้อมูลเงื่อนไขปลายทาง ให้คลุมเงื่อนไขทุก
รายการ กรณี ตวั อย่าง คลิกเมาส์ที่ Sheet 3 แล้วระบายเลือกช่วง A1:I3

 คลิกปุ่ ม OK เพื่อเข้าสู่ การกรองข้อมูลตามเงื่อนไข ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงเฉพาะ
รายการที่ตรงกับเงื่อนไข
 ยกเลิกการกรองด้วยคําสัง่ Data, Filter, Remove Filter

การจัดเรียงข้อมูล
การจัดเรี ยงข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลอีกลักษณะ โดยการนําข้อมูลดิบมาจัดเรี ยง
จากตัวเลขมากไปหาตัวเลขน้อย หรื ออักษรตัวแรก ไปถึงอักษรตัวสุ ดท้ายในชุดอักขระ
หรื อกลับกัน การจัดเรี ยงข้อมูลด้วย Calc ยังมีปัญหาในการใช้งานอยูบ่ า้ งเล็กน้อย โดย
ขั้นตอนสําคัญขั้นแรกที่ตอ้ งดําเนินการคือ การระบุช่วงข้อมูลที่ตอ้ งการจัดเรี ยงก่อนเสมอ
ซึ่งมีวิธีการดังนี้
 กําหนดช่วงข้อมูลที่ตอ้ งการจัดเรี ยง เช่น ช่วงข้อมูล A1:I115 ทั้งนี้จะต้องคลุมส่ วน
Heading ด้วยเสมอ จากนั้นเลือกคําสัง่ Data, Define Range
 ตั้งชื่อช่วงข้อมูล แล้วคลิกปุ่ ม Add
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 เลื่อน Cell Pointer ไปอยูใ่ นพื้นที่ขอ้ มูล (เซลล์ใดก็ได้ แต่หา้ มอยูน่ อกพื้นที่ หรื ออยู่
ในหัวเรื่ อง) แล้วใช้คาํ สัง่ Data, Sort ก็จะปรากฏกรอบโต้ตอบ ดังนี้

 เลือกข้อมูลที่ตอ้ งการใช้เป็ นตัวหลักในการจัดเรี ยง จากตัวเลือก Sort By
 เลือกลักษณะการจัดเรี ยง โดย
 Ascending
เรี ยงจาก A-Z, 0-9, ก-ฮ
 Descending
เรี ยงจาก ฮ-ก, 9-0, Z-A
 ถ้าต้องการกําหนดเงื่อนไขที่สอง สามารถเลือกจากรายการ Then by เช่น
จัดเรี ยงข้อมูลพนักงานใน Division Fax เรี ยงตามตัวอักษร A-Z จากนั้น
พนักงานใน Division เดียวกันให้จดั เรี ยงด้วยเงินเดือนจากมากไปหาน้อย ก็ได้
รายการระบุ ดังนี้

 คลิกปุ่ ม OK โปรแกรมจะจัดเรี ยงข้อมูลตามเงื่อนไข และแสดงผลบนจอภาพ
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การจัดเรียงข้ อมูลมากกว่ า 3 เงื่อนไข
คําสัง่ Data, Sort จะมีเงื่อนไขให้ระบุในการจัดเรี ยงข้อมูลได้เพียง 3 เงื่อนไข เช่น
จัดเรี ยงข้อมูลตาม Division โดย Division เดียวกันให้จดั เรี ยงตาม Department และ
Department เดียวกันให้จดั เรี ยงตามตําแหน่ง แต่ถา้ มีการเพิ่มเงื่อนไข “เงินเดือน” จะไม่
สามารถดําเนินการได้ อย่างไรก็ตามสามารถใช้เทคนิคการจัดเรี ยงแบบซ้อนเงื่อนไข โดย
จะต้องนําเงื่อนไขทั้งหมดมาวางเรี ยงกัน แล้วจับเงื่อนไขให้ครบ 3 จากเงื่อนไขใหญ่สุดเป็ น
หลัก กรณี ที่มีเงื่อนไขมากกว่า 3 ให้นาํ เงื่อนไขสุ ดท้ายของชุดแรก เป็ นเงื่อนไขแรกของชุด
ถัดไป เช่น จากโจทย์ขา้ งต้น สามารถนําเงื่อนไขมาจัดเรี ยงได้ดงั นี้
Division

Department

Position

Salary

เมื่อจับเงื่อนไขให้ครบ 3 จะได้รูปแบบการจัดเรี ยงดังนี้
Division

Department

Position

Salary

จะพบว่าเงื่อนไข Division, Department, Position จะเป็ นเงื่อนไขการจัดเรี ยงชุดที่ 1
และจะเหลือเงื่อนไข Salary อีก 1 เงื่อนไข จะต้องนําไปจับคู่เงื่อนไขกับเงื่อนไขสุ ดท้ายของ
ชุดแรก ซึ่งก็คือเงื่อนไข Position ดังนั้นการจัดเรี ยงชุดที่ 2 ก็คือ Position, Salary
เริ่ มการจัดเรี ยงข้อมูล โดยนําเงื่อนไขสุ ดท้ายมาจัดเรี ยงก่อน ดังนั้นจากโจทย์จะมีการ
จัดเรี ยง 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดเรี ยงด้วยเงื่อนไข ดังนี้

โปรแกรมจะจัดเรี ยงข้อมูลด้วย 2 เงื่อนไข คือเรี ยงพนักงานตามตําแหน่ง จาก A-Z และ
พนักงานที่มีอกั ษรขึ้นต้นเดียวกัน ให้จดั เรี ยงด้วยเงินเดือนจากมากไปหาน้อย
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จากนั้นให้จดั เรี ยงครั้งที่ 2 โดยใช้เงื่อนไขชุดแรก ดังนี้

ผลลัพธ์จึงจะถูกต้องตามเงื่อนไขทั้ง 4 เงื่อนไข

การทํารายงานผลรวมย่อย (Sub - Total)
รายงานผลรวมย่อย เป็ นการนําความสามารถการจัดเรี ยงข้อมูล มาผสมผสานกับ
ความสามารถคํานวณด้วยสูตรต่างๆ เช่น Sum, Average, Count เช่น ต้องการเรี ยงข้อมูล
จําแนกตามแผนก และแสดงยอดรวมเงินเดือนของพนักงานในแต่ละแผนก โดยการทํา
รายงานผลรวมย่อย จะมีวิธีการดังนี้
 เลือกคําสัง่ Data, Sub-Total จะปรากฏกรอบโต้ตอบ ดังนี้

 เลือกการจัดกลุ่มจาก Group By
 เลือกข้อมูลที่ตอ้ งการนํามาคํานวณ จากรายการ Calculate subtotals for
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 กําหนดลักษณะการหายอดสรุ ป (ผลรวม, จํานวนนับ, ค่าเฉลี่ย ฯลฯ) ในตัวเลือก
Use Function

 เลือก OK ก็จะปรากฏข้อมูลใหม่เป็ นรายงานผลรวมย่อยบนจอภาพ

การยกเลิกการทํา Sub-Total เลือกเมนูคาํ สัง่ Data, Subtotal จากนั้นคลิกปุ่ ม Delete

ผลรวมย่ อยหลายชั้น
การทํารายงานผลรวมย่อย สามารถกําหนดเงื่อนไขได้ 3 ชั้น เช่น จําแนกข้อมูลตาม
ภูมิลาํ เนา แล้วจําแนกตามจังหวัด แล้วจําแนกตามตําแหน่ง เป็ นต้น โดยคลิกเงื่อนไขจาก 1st
Group, 2nd Group และ 3rd Group ตามลําดับ
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ตารางสรุปสาระสําคัญ
ตารางสรุ ปสาระสําคัญ เป็ นการนําข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลตามรู ปแบบที่ผใู ้ ช้
สามารถปรับประยุกต์ได้อิสระ เช่น

รู ปแสดงรายงานสรุ ปสาระสําคัญ

การสร้างตารางสรุ ปสาระสําคัญ
เลือกคําสัง่ Data, Datapilot, Start

ทําได้โดยคลิกในเซลล์ขอ้ มูลใดของตารางข้อมูล

โปรแกรมจะสอบถามการประมวลผลว่าจะนําข้อมูลมาจากแหล่งใด
 Current selection
ปัจจุบนั
 Data source …

นําข้อมูลจากตําแหน่งเซลล์ปัจจุบนั หรื อช่วงข้อมูล
นําข้อมูลจากแหล่งภายนอก เช่น MySQL หรื อ Text File
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กรณี น้ ีให้เลือก Current selection แล้วคลิกปุ่ ม OK เลือกรายการฟิ ลด์ที่ตอ้ งการ
ประมวลผล ลากมาวางตามกรอบรายงาน ลากฟิ ลด์ที่ตอ้ งการคํานวณ มาวางในรายการ
“Data” เช่นต้องการทราบยอดรวมเงินเดือน ก็ลากฟิ ลด์ “Salary” มาวาง

กําหนดฟังก์ชนั คํานวณได้ใหม่ โดยดับเบิลคลิกแล้วเลือกฟังก์ชนั ใหม่

คลิกปุ่ ม Ok เพื่อสร้างรายงาน โดยรายงานจะปรากฏต่อท้ายข้อมูลต้นฉบับ

ปรับแต่ งรายงาน
รายงานที่สร้างไว้เรี ยบร้อยแล้ว สามารถจะปรับรู ปแบบได้อิสระ โดยใช้เทคนิคการ
ลากแล้วปล่อย ณ ฟิ ลด์ที่ตอ้ งการ หรื อจะเลื่อนเมาส์ช้ ีในตารางสรุ ป แล้วคลิกปุ่ มขวาของ
เมาส์ เลือกคําสัง่ Start เพื่อเข้าสู่ ส่วนควบคุมการสร้าง Data Pilot ก็ได้
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กรองข้ อมูล
ตารางสรุ ปสาระสําคัญ สามารถกรองข้อมูลได้ลกั ษณะเดียวกับคําสัง่ Filter โดยจะมี
ส่ วนกรองข้อมูลปรากฏที่มุมบนด้านซ้ายของตาราง

เมื่อคลิกปุ่ มนี้ จะปรากฏหน้าต่างเลือกเงื่อนไขการกรองข้อมูล ดังนี้

หลักการกรองข้อมูล จะเป็ นหลักการเดียวกับคําสัง่ AutoFilter ที่ได้แนะนําไปก่อน
หน้านี้แล้ว

ลบตารางสรุปสาระสํ าคัญ
การลบตารางสรุ ปสาระสําคัญ ทําได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ตาราง แล้วคลิกปุ่ มขวา
ของเมาส์ เลือกคําสัง่ Delete
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ตรวจสอบการป้อนข้อมูล
ฟังก์ชนั Data Validation เป็ นฟังก์ชนั หนึ่งที่ช่วยกําหนดรู ปแบบข้อมูลที่จะรับเข้าไปใน
ฟอร์ม เช่น กําหนดให้ขอ้ มูลในเซลล์ “ลําดับที่” รับข้อมูลเฉพาะตัวเลขจํานวนเต็ม มีค่า
ระหว่าง 1 – 4 เป็ นต้น เมื่อเลือกคําสัง่ Data,Validity… จะปรากฏตัวเลือกดังนี้

บัตรรายการ Criterial

ใช้กาํ หนดเงื่อนไขการรับข้อมูล

 Allow
การยอมรับการป้อนข้อมูล
o All values
รับได้ทุกค่า ทุกรู ปแบบ
o Whole Number รับได้เฉพาะจํานวนเต็ม
o Decimal
รับเฉพาะตัวเลข รวมทศนิยม
o Date
รับได้เฉพาะวันที่
o Time
รับได้เฉพาะเวลา
o Cell Range
รับข้อมูลจากช่วงข้อมูล
o List
รับข้อมูลจากรายการเลือก
o Text length รับได้เฉพาะข้อความ
o Allow Blank รับค่าว่างได้หรื อไม่
 Data เลือกรู ปแบบการป้อนข้อมูล เช่น เท่ากับ, ไม่เท่ากับ, น้อยกว่า, มากกว่า,
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ, มากกว่าหรื อเท่ากับ, ระหว่าง
 Value ระบุจาํ นวนหรื อค่าตัวเลข เช่น ต้องการรับข้อมูลเฉพาะค่าตัวเลข 1 - 4 ก็
จะต้องเลือกเป็ น
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บัตรรายการ Input Help

ใช้กาํ หนดข้อความแสดงวิธีการป้อนข้อมูล

บัตรรายการ Error Alert

ใช้กาํ หนดข้อความเมื่อมีการป้อนผิดเงื่อนไข

 Show error message when …. คลิกเลือกเพื่อให้แสดงข้อความ
o Action
หมายถึงจะให้เกิดผลใด เมื่อมีขอ้ ผิดพลาด เช่น Stop ให้
ยุติการป้อน Warning ให้เตือนแต่ยอมรับการป้อน เป็ นต้น
o Title
ชื่อเรื่ อง
o Error message ข้อความแสดงความผิดพลาด
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Consolidate
Consolidate เป็ นความสามารถสรุ ปผลโดยนําข้อมูลจากแผ่นงานต่างๆ หรื อตําแหน่ง
เซลล์ต่างๆ มาสรุ ปรวมกัน โดยไม่กระทบต่อต้นฉบับ มักจะใช้ในกรณี ที่มีการสรุ ปผล
ข้อมูลจํานวนมาก เช่น สรุ ปยอดข้อมูลประจําปี ที่ได้จากข้อมูลเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค.
หลักการทํางาน Consolidate มักจะใช้เทคนิคการแยกแผ่นงานเก็บข้อมูลเป็ นแผ่นงาน
ย่อยๆ เช่น ข้อมูลเดือนมกราคม ก็เก็บเป็ น 1 แผ่นงานแยกออกจากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์
หรื อข้อมูลจากสาขาที่ 1 เก็บแยกแผ่นงานจากสาขา 2 เป็ นต้น ตัวอย่าง

ข้ อมูลสาขาที่ 1 ป้อนใน Sheet 1

ข้ อมูลสาขาที่ 2 ป้อนใน Sheet 2

การสรุ ปยอดรวมแบบ Consolidate ทําได้โดยเลื่อนเมาส์ไปคลิกในแผ่นงานที่ 3 หรื อ
แผ่นงานผลลัพธ์ โดยเลือกตําแหน่งวางผลลัพธ์ได้อิสระ เลือกคําสัง่ Data, Consolidate…
ปรากฏหน้าต่างทํางาน

กําหนดช่วงข้อมูลช่วงแรก คือ สาขา 1 โดยคลิกเมาส์ในรายการ Source data range
แล้วคลิกในแผ่นงาน 1 ระบายคลุมข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ ม Add
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ทําซํ้ากับข้อมูลชุดถัดไป ตัวอย่างคือ สาขา 2 เมื่อกําหนดแหล่งข้อมูลต้นฉบับแล้ว
ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็ นการระบุตาํ แหน่งแสดงผล โดยคลิกเมาส์ในรายการ Copy Results to
แล้วเลือกตําแหน่งปลายทาง กรณี ตวั อย่าง คือ เซลล์ A2 ของ Sheet 3
จากนั้นคลิกปุ่ ม More เพื่อเปิ ดรายการควบคุม เลือกทุกรายการเพือ่ ให้โปรแกรมนํา
ข้อมูลจากแถวและคอลัมน์มาคํานวณ (Consolidate by Row & Column labes) และทําลิงก์
ไปหาแหล่งข้อมูลต้นฉบับ (Link to source data)

คลิกปุ่ ม OK จะปรากฏผลดังนี้
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ด้านซ้ายมือของตัวเลขลําดับแถว มีเครื่ องหมาย + กํากับ สามารถคลิกเพื่อแสดงรายการที่มา
ของผลลัพธ์
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บทที่ 9 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน
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ฟังก์ชันจัดการฐานข้อมูล (Database)
ฟังก์ชนั จัดการฐานข้อมูล เป็ นฟังก์ชนั ที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลที่อยูใ่ นฐานข้อมูล (ข้อมูลที่
ป้อนในแผ่นงานในลักษณะฐานข้อมูล) โดยฟังก์ชนั กลุ่มนี้มีรูปแบบคําสัง่ ดังนี้
=ชื่ อฟังก์ ชัน(ช่ วงฐานข้ อมูล;เขตข้ อมูลทีต่ ้ องการนํามาประมวลผล;ช่ วงข้ อมูลทีเ่ ป็ น
เงื่อนไข)











DAVERAGE
หาค่าเฉลี่ย
DCOUNT
นับจํานวนเซลล์ที่มีตวั เลข
DCOUNTA
นับจํานวนเซลล์
DMAX
หาค่าสู งสุ ด
DMIN
หาค่าตํ่าสุ ด
DSTDEV
หาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ค่าตัวอย่างจาก
ฐานข้อมูลที่เลือก
DSTDEVP
หาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ประชากรทั้งหมด
(The standard deviation of a population)
DSUM
นับจํานวนข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข
DVAR
หาค่าความแปรปรวน (The variance) โดยใช้ค่าตัวอย่าง
จากฐานข้อมูลที่เลือก
DVARP
หาค่าความแปรปรวนโดยใช้ประชากรทั้งหมด

ตัวอย่ างฟังก์ ชันจัดการฐานข้ อมูล
โรงเรี ยนแห่ งหนึ่งบันทึกข้อมูลนักเรี ยน ดังนี้
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จากตัวอย่างข้างต้น จะต้องกําหนดช่วงข้อมูลให้กบั ข้อมูลต้นฉบับก่อนเพื่อให้ใช้งาน
ได้สะดวก โดยเลือกข้อมูลทั้งหมด แล้วเลือกคําสัง่ Data, Define Range… ตั้งชื่อช่วงข้อมูล
เช่น db_range
จากนั้นสร้างช่วงเงื่อนไขเพื่อประมวลผล โดยคัดลอกชื่อฟิ ลด์ไปวาง ณ ตําแหน่งใหม่
เช่นแถวที่ 13

ป้อนเงื่อนไขการประมวลผลใต้ชื่อฟิ ลด์ ณ ตําแหน่งใหม่ ตัวอย่างต้องการนับจํานวน
นักเรี ยนที่มีบา้ นห่างจากโรงเรี ยนมากกว่า 600 กม. ให้ป้อนค่า >600 ดังนี้

คลิกเมาส์ในเซลล์ที่ตอ้ งการวางผลลัพธ์ เช่น H2 แล้วป้อนคําสัง่
=DCOUNT(db_range;0;A13:E14)
นับจํานวนนักเรี ยนจากฐานข้อมูล db_range โดยนับทั้งฐานข้อมูล (ระบุดว้ ยค่า 0) ด้วย
เงื่อนไขจากช่วง A13:E14 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 5 แสดงว่ามีนกั เรี ยน 5 คนที่บา้ นไกลจาก
โรงเรี ยนมากกว่า 600 กม.
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หรื อจะนับจํานวนนักเรี ยนที่อยูร่ ะดับ 3 ควรสร้างช่วงเงื่อนไขใหม่ เช่น

จากนั้นใช้คาํ สัง่ ประมวลผลดังนี้
จํานวนนักเรี ยนที่บา้ นห่างจากโรงเรี ยนมากกว่า 600 กม.
=DCOUNT(db_range;db_range;A13:E14)
นับจํานวนนักเรี ยนระดับ 3
=DCOUNT(db_range;2;A16:E17)
อายุรวมของนักเรี ยนระดับ 3
=DSUM(db_range;3;A16:E17)
ค่าเฉลี่ยอายุนกั เรี ยนระดับ 3
=DAVERAGE(db_range;3;A16:E17)
อายุนกั เรี ยนระดับ 3 ที่มากที่สุด
=DMAX(db_range;3;A16:E17)
อายุนกั เรี ยนระดับ 3 ที่นอ้ ยที่สุด
=DMIN(db_range;3;A16:E17)
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง
=DSTDEV(db_range;3;A16:E17)
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากร
=DSTDEVP(db_range;3;A16:E17)
ค่าความแปรปรวนจากตัวอย่าง
=DVAR(db_range;3;A16:E17)
ค่าความแปรปรวนจากประชากร
=DVARP(db_range;3;A16:E17)
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ฟังก์ชันวันที่/เวลา (Date & Time)
EDATE & EOMONTH
หน่วยงาน ก มีกิจกรรม 3 อย่างที่ตอ้ งดําเนินการโดยกําหนดเป็ นตารางดังนี้

อยากทราบว่าวันส่ งมอบงานแต่ละกิจกรรม ตรงกับวันที่เท่าไร และหากผ่อนผันได้ 1
เดือน แต่ละกิจกรรมจะมีกาํ หนดวันผ่อนผันตรงกับวันที่เท่าไร จากโจทย์ขา้ งต้น ฟังก์ชนั
=EDATE(StartDate; Months) และ =EOMONTH(StartDate; Months) สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ได้ โดยป้อนข้อมูลดังนี้
เซลล์ D2 ป้อน =EDATE(B2;C2)
เซลล์ E2 ป้อน =EOMONTH(B2;C2)
เมื่อคัดลอกจะได้ผลดังนี้
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Workday
กิจกรรม A กําหนดวันเริ่ มต้นกิจกรรมตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2551 อยากทราบว่าหาก
กําหนดวันทํางานไว้ 15 วัน กิจกรรมนี้จะทําเสร็ จในวันที่เท่าไร โดยไม่รวมวันหยุดเสาร์
อาทิตย์และวันหยุดพิเศษ
เริ่ มต้นจะต้องสร้างตารางระบุวนั เริ่ มกิจกรรม จํานวนวันทํางาน และวันหยุดพิเศษก่อน
ดังนี้

จากนั้นคํานวณวันสุ ดท้ายของกิจกรรมได้จากฟังก์ชนั
=WORKDAY(วันเริ่มกิจกรรม; จํานวนวัน; ช่ วงของวันหยุดพิเศษ)

Networkdays
การหาจํานวนวันจากวันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดกิจกรรม โดยไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์
และวันหยุดพิเศษ สามารถใช้ฟังก์ชนั
= NETWORKDAYS(วันเริ่มกิจกรรม; วันสิ้นสุ ดกิจกรรม; ช่ วงวันหยุดพิเศษ)
ดังนี้

YEAR
ฟังก์ชนั =YEAR(Value) จะคืนค่าของปี ออกมา ดังเช่นบริ ษทั หนึ่งต้องการสรุ ปข้อมูล
พนักงานจําแนกตามปี ที่เข้าทํางาน
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จากตัวอย่าง จะพบว่าคอลัมน์ H เป็ นคอลัมน์เก็บข้อมูลวันที่เข้าทํางานของพนักงานแต่
ละคน หากนําข้อมูลนี้มาสรุ ปด้วย DataPilot จะเป็ นการสรุ ปแยกตามวันเกิด ซึ่งได้ผล
ผิดพลาด ดังนี้

การใช้คาํ สัง่ DataPilot กับวันที่ควรใช้ฟังก์ชนั วันที่ที่เหมาะสมจัดการข้อมูลก่อน กรณี
นี้สามารถใช้ฟังก์ชนั =YEAR(ข้อมูล) แยกปี ออกจากวันเข้าทํางานก่อน ดังนี้

จากนั้นก็นาํ ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วย DataPolot ดังนี้ คลิกเมาส์ในเซลล์ใดๆ ของ
ข้อมูลต้นฉบับ เลือกคําสัง่ Data, DataPilot, Start คลิกปุ่ ม Next เข้าสู่ จอภาพกําหนดรู ปแบบ
รายงาน แล้วลากฟิ ลด์ที่ตอ้ งการประมวลผล ดังนี้
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เมื่อคลิกปุ่ ม OK จะได้รายงานสรุ ป ดังนี้

MONTH
ฟังก์ชนั =MONTH(value) มีการทํางานคล้ายกับฟังก์ชนั YEAR แต่จะคืนค่าเดือน
ออกมา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น นาย ก บันทึกข้อมูลการ
ทํางานของตนเอง ดังตัวอย่าง ต้องการสรุ ปว่าแต่ละไตรมาสได้ทาํ งานเท่าไร
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จากข้อมูล จะต้องนําวันที่ทาํ งานแต่ละงานมาแปลงเป็ นข้อมูลไตรมาสก่อน โดยใช้
ฟังก์ชนั IF ผสมกับ MONTH ด้วยเงื่อนไขดังนี้
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

คือเดือน 10 – 12
คือเดือน 1 – 3
คือเดือน 4 – 6
คือเดือน 7 – 9

สู ตร =IF(MONTH(A2)>=10;1;IF(MONTH(A2)>=7;4;IF(MONTH(A2)>=4;3;2)))

จากนั้นนําตารางข้อมูลที่ได้วเิ คราะห์ดว้ ย DataPilot
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ปรากฏผลการวิเคราะห์ดงั นี้

ฟังก์ชันสถิติ
แจกแจงความถี่ด้วยเงื่อนไขกําหนดเอง
ฟังก์ชนั สถิติเป็ นอีกฟังก์ชนั หนึ่งที่มีลูกเล่นน่าศึกษาและน่าใช้มาก เช่น การแจกแจง
ความถี่ขอ้ มูลด้วยฟังก์ชนั =FREQUENCY(ช่วงข้อมูลต้นฉบับ;เงื่อนไข) ดังตัวอย่าง ฝ่ าย
พัฒนาบุคลากร หน่วยงานหนึ่งได้จดั สอบวัดความรู ้บุคลากร โดยมีผลการสอบ ดังนี้

ต้องการทราบว่ามีผสู ้ อบได้ในแต่ละเกณฑ์จาํ นวนกี่คน โดยกําหนดเกณฑ์วดั ผล ดังนี้
0 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 100
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เริ่ มต้นจะต้องนําค่าสู งสุ ดของแต่ละเกณฑ์ไปพิมพ์เพิ่มในตาราง ดังนี้

จากนั้นกําหนดช่วงข้อมูลให้กบั เซลล์ที่จะวางผลลัพธ์ กรณี น้ ีคือ H2:H6 แล้วพิมพ์คาํ สัง่
=FREQUENCY(A3:E12;G2:G6) หมายถึง แจกแจงความถี่ขอ้ มูลจากช่วง A3:E12 โดยใช้
เงื่อนไข G2:G6 ข้อสําคัญคือ จะต้องยอมรับการพิมพ์คาํ สัง่ โดยกดปุ่ ม <Ctrl><Alt><Shift>
พร้อมกับปุ่ ม <Enter> เพื่อเข้าสู่ การคํานวณแบบ Array โดยปรากฏผลลัพธ์จากคําสัง่ ดังนี้

ข้อสังเกต พบว่าสู ตร Frequency จะมีเครื่ องหมาย { } กํากับดังนี้

แจกแจงความถี่ด้วยค่ าอันตรภาคชั้น
ข้อมูลข้างต้น สามารถนํามาแจกแจงความถี่ได้ดว้ ยการกําหนดค่าอันตรภาคชั้น โดย
จะต้องเริ่ มจากการหาคะแนนสอบตํ่าสุ ด คะแนนสอบสู งสุ ด ด้วยฟังก์ชนั MAX และ MIN
ดังนี้
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เมื่อได้ค่าตํ่าสุ ดและค่าสู งสุ ดจากข้อมูล ก็หาค่าพิสยั หรื อผลต่างระหว่างค่าสู งสุ ดกับค่า
ตํ่าสุ ด ดังนี้

การแจกแจงความถี่ลกั ษณะนี้ มีจุดเด่นที่สามารถกําหนดจํานวนเงื่อนไข หรื อจํานวน
ชั้นได้เอง เช่น ต้องการเงื่อนไข 5 เงื่อนไขก็คือระบุเงื่อนไข 5 ชั้น เมื่อทราบจํานวนเงื่อนไข
ก็นาํ จํานวนเงื่อนไขไปหารพิสยั เศษที่ได้ให้ปัดขึ้น เรี ยกว่าการหาอันตรภาคชั้น ซึ่งทําได้
ด้วยฟังก์ชนั =ROUNDUP(I12/5)

ขั้นตอนถัดไปเริ่ มสร้างตารางแจกแจงความถี่ โดยพิมพ์ขอ้ มูลเริ่ มต้นดังนี้
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ค่าขอบล่างของช่วงชั้นที่ 1 เท่ากับค่าตํ่าสุ ด กรณี น้ ีคือ 10 ในขณะที่ค่าขอบล่างของช่วง
ชั้นที่ 2 เป็ นต้นไป เท่ากับขอบค่าบนของชั้นก่อนหน้า และค่าขอบบนของแต่ละช่วงชั้น คือ
ผลรวมของค่าขอบล่างบวกด้วยค่าอันตรภาคชั้น เมื่อสร้างสู ตรและคัดลอกจะได้ผล ดังนี้

จากนั้นเริ่ มหาความถี่สะสม =FREQUENCY(ช่วงข้อมูลต้นฉบับ;เงื่อนไข) กรณี น้ ี ช่วง
ข้อมูลต้นฉบับ คือ $A$3:$E$12 (ระบุเป็ นช่วงแบบสัมบูรณ์) และเงื่อนไขคือ ข้อมูลใน
คอลัมน์ C18 เป็ นต้นไปนัน่ เอง

จุดสังเกต ค่าความถี่สะสมรายการสุ ดท้ายต้องเท่ากับจํานวนข้อมูล กรณี น้ ีคือ 50 ซึ่ง
เท่ากับจํานวนพนักงาน 50 คนนัน่ เอง
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ฟังก์ชันจัดการข้อมูล (Inforamtion)
FORMULA
=FORMULA(เซลล์ )
ช่วยแสดงสู ตรคํานวณพร้อมผลลัพธ์ในแผ่นงานได้สะดวก
สะดวกมากในการสัง่ พิมพ์แผ่นงานพร้อมผลลัพธ์และสู ตรการคํานวณ

ฟังก์ชันจัดการตัวอักษร
EXACT
EXACT เป็ นฟังก์ชนั ตรวจสอบความเหมือนของอักษรหรื อข้อความ 2 ชุด ในรู ปแบบ
คําสัง่ =EXTRACT(ข้อความ1,ข้อความ2)
และแสดงค่าจริ งเมื่อคําหรื อข้อความ
เหมือนกัน
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชนั
EXACT
ตรวจข้อสอบ โดยฝ่ ายพัฒนาบุคลากรได้
จัดสอบความรู ้ OpenOffice.org Calc
จํานวน 10 ซึ่งแต่ละข้อมีคาํ ตอบที่ถูก และ
ผลการสอบบุคลากร 10 คน ดังนี้
การตรวจข้อสอบด้วยฟังก์ชนั EXACT เริ่ มจากการสร้างตารางตรวจข้อสอบอีกชุด
ดังนี้
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จากนั้นใช้ฟังก์ชนั EXACT ตรวจสอบว่าคําตอบคนที่ 1 ข้อ 1 ตรงกับคําตอบหรื อไม่
ด้วยสู ตร =IF(EXACT(C2;$B$2)=1;1;0) แล้วคัดลอกสู ตรได้ผลดังนี้
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=IF(EXACT(C2;$B$2)=1;1;0) หมายถึง ตรวจสอบว่าข้อมูลใน C2 ตรงกับข้อมูลใน
B2 หรื อไม่ หากใช่แสดงว่าตอบถูก ให้คะแนนเป็ น 1 แต่ถา้ ไม่ใช่ แสดงว่าตอบผิด ให้
คะแนนเป็ น 0
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เมื่อได้ผลการตรวจคะแนนแล้ว ก็นาํ คะแนนที่ได้มารวมและประมวลผลในขั้นต่อไป

ปิดท้ายฟังก์ชัน
ฟังก์ชนั การคํานวณของ OpenOffice.org Calc มีมาก จึงไม่สามารถแนะนําทุกฟังก์ชนั
และทุกตัวอย่างในเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนจะแนะนําตามคําถามที่สอบถามและ
ตอบผ่านเว็บไซต์ http://stks.or.th/wiki ต่อไป

ปกหน้ า

ด้ านหลังปกหน้ า

ปกใน

จัดการงานคํานวณด้ วย OpenOffice.org Calc
โดย ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ISBN 978-974-598-809-5
พิมพ์ครั้งที่ 1 (มกราคม 2552)
จํานวน 3,000 เล่ม
ราคา 200 บาท
สงวนลิขสิ ทธ์ พ.ศ. 2552 ตาม พ.ร.บ.ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537
ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไม่อนุญาตให้คดั ลอก ทําซํ้าและดัดแปลงส่ วนใดส่ วนหนึ่งของหนังสื อฉบับนี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์เท่านั้น
จัดทําโดย

ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-7000 โทรสาร 02-564-7060
http://stks.or.th
e-Mail: stks@nstda.or.th

บุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์
จัดการงานคํานวณด้ วย OpenOffice.org Calc / บุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์ และ บุญเกียรติ
เจตจํานงนุช. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552
153 หน้า : ภาพประกอบ
978-974-598-809-5
1. โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ 2. โอเพนออฟฟิ ศดอทโออาร์จี คาล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ I. บุญเกียรติ เจตจํานงนุช II. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี III. ชื่อเรื่ อง:
OpenOffice.org Calc
005.369 บ จ

QA76.76 บ จ

คํานิยม

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความยินดีนาํ เสนอคูม่ ือ
จัดการงานคํานวณด้วย OpenOffice.org Calc อันเป็ นโปรแกรมสําคัญโปรแกรมหนึ่งในการจัดการ
สํานักงานอัตโนมัติทุกๆ องค์กรในประเทศไทย ที่ผา่ นมาประเทศไทยต้องจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
ราคาแพงในการจัดซื้อจัดหาโปรแกรมกลุ่มนี้มาใช้ และยังมีแนวทางลบอันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์
เถื่อน แต่ดว้ ยความสามารถของโปรแกรม OpenOffice.org โปรแกรมโอเพนซอร์สระดับโลก ทําให้
ทําให้แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสมเป็ นไปได้อย่างมีรูปธรรม
ด้วยความตั้งใจของผูเ้ ขียนจากศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.
หวังว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อทุกองค์กรในประเทศไทย อันจะช่วยสนับสนุนและส่ งเสริ ม
ให้ประเทศไทยปลอดการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนได้ในอนาคตอันใกล้

(ศักริ นทร์ ภูมิรัตน)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ

คํานิยม

คู่มือจัดการงานคํานวณด้วย OpenOffice.org Calc ฉบับนี้จดั ทําขึ้นมาเพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการใช้โปรแกรมเปิ ดเผยรหัสต้นฉบับ หรื อโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ อันเป็ นโปรแกรมที่มี
คุณค่าและความสําคัญอย่างมากในวงการไอซีทีของประเทศไทย ช่วยให้ทุกๆ องค์กร ทุกๆ คนมี
ส่ วนร่ วมในการใช้งานไอซีทีที่ปลอดภัย ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ผอู ้ ื่น อันสอดรับการแนวทางการใช้
ไอซีทีอย่างมีคุณธรรม และจริ ยธรรมอย่างแท้จริ ง ถือว่าเป็ นก้าวสําคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ของ
คนไทย เพราะเป็ นการใช้ผลงานของคนไทยที่เป็ นการต่อยอดจากโปรแกรมเปิ ดเผยรหัสต้นฉบับ
อันมีชื่อเสี ยงทัว่ โลก
คู่มือฉบับนี้เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์ และนายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช บุคลากร
ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ประสบการณ์ต่างๆ จากการเป็ นวิทยากร
เผยแพร่ ความรู ้โปรแกรมนี้
คณะผูจ้ ดั ทําหวังว่าเอกสารนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านในการทํางานเพือ่ ประเทศไทยต่อไป

(ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล)
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คํานํา
OpenOffice.org Calc โปรแกรมจัดการงานคํานวณในชุดโปรแกรม OpenOffice.org ที่เป็ น
โปรแกรมเปิ ดเผยรหัสต้นฉบับ (Open Source Software) โปรแกรมหนึ่งมีความสามารถรองรับ
การทํางานคํานวณ การสร้างกราฟรู ปแบบต่างๆ และการจัดการข้อมูลจํานวนมาก รองรับ
การประมวลผลหลากหลายรู ปแบบ การทํารายงานลักษณะต่างๆ ทําให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลาย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีแห่งชาติ เห็นความสําคัญในการส่ งเสริ มการใช้งานโปรแกรมนี้ อันเป็ นการสนับสนุน
การใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย ไม่ตอ้ งลงทุนด้านซอฟต์แวร์มากนัก อีกทั้งสนับสนุนแฟ้มเอกสาร
จากชุด Microsoft Excel ที่คุน้ เคยกัน ทําให้ไม่เกิดปัญหาในการทํางานร่ วมกัน นอกจากนี้โปรแกรม
นี้ยงั รองรับการทํางานที่หลากหลาย โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในงานทุกๆ รู ปแบบ เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูลหนังสื อในห้องสมุดต่างๆ การประมวลผลสถิติผใู ้ ช้บริ การห้องสมุด และงานอื่นๆ ในทุกๆ
องค์กร จึงได้จดั ทําคู่มือจัดการงานคํานวณด้วย OpenOffice.org Calc ฉบับนี้ข้ ึนมาเพื่อส่ งเสริ มและ
เผยแพร่ การใช้งานโปรแกรมอย่างเป็ นรู ปธรรม สําหรับผูส้ นใจทุกท่าน คู่มือฉบับนี้อาจจะขาด
เนื้อหาในบางประเด็น หรื อมีจุดผิดพลาดในบางเรื่ อง หากท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์
http://stks.or.th และสามารถศึกษาเนื้อหาใหม่ของโปรแกรมได้จากเว็บดังกล่าว หากคู่มือฉบับนี้มี
ความบกพร่ องประการใด ผูเ้ ขียนขอน้อมรับไว้ ณ ที่น้ ี
สุ ดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ที่กรุ ณาแนะนําโปรแกรมและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ขียนได้ปรึ กษา
ตลอดเวลา รวมทั้งรักษาการผูอ้ าํ นวยศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
ทุกๆ ท่านในศูนย์บริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ช่วยดําเนินการต่างๆ อันเป็ น
การเอื้ออํานวยความสะดวกให้กบั ผมในการเขียนคู่มือฉบับนี้จนสําเร็ จด้วยดี
บุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์
บุญเกียรติ เจตจํานงนุช
5 มกราคม 2552
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