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ค�ำน�ำ

หนงัสอืเล่มนีถ้กูแต่งเพื่อคนไทย โดยมเีนือ้หำเกีย่วกบักำรใช้ค�ำสัง่ต่ำงๆ ท่ีมมีำกบัโปรแกรม

ไมโครซอฟต์เอก็เซล เพื่อท�ำงำนกบัฐำนข้อมลูทีถ่กูจัดเกบ็ในทุกรปูแบบ (File Format) โดยมเีน้ือหำ

เร่ิมต้นจำกกำรทบทวนทกัษะพืน้ฐำนของกำรใช้ไมโครซอฟต์เอก็เซล ทีส่ำมำรถใช้ร่วมกบักำรจดักำร

ฐำนข้อมูลในไมโครซอฟต์เอ็กเซล กำรออกแบบตำรำงจัดเก็บข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรคัดกรอง 

กำรเรียงล�ำดับ กำรน�ำข้อมูลเขำ้ กำรส่งข้อมูลออก กำรสรุปผล ไปจนถึงกำรใช้สูตรตำ่งๆ ที่มีมำกับ

ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

แนวควำมคิดของกำรเขียนหนังสือเล่มนี้มำจำกหนังสือ Microsoft Excel 2007 Step by 

Step ของส�ำนักพิมพ์ไมโครซอฟท์เพรส ซึ่งอ่ำนง่ำยและสำมำรถปฏิบัติได้ทันที จึงหวังว่ำหนังสือ 

เล่มนีจ้ะช่วยให้คณุลดระยะเวลำของกำรจดักำรฐำนข้อมลูด้วยไมโครซอฟต์เอก็เซล ตลอดจนเวลำ

ที่ใช้ท�ำงำน หรือท�ำรำยงำนที่มำจำกฐำนข้อมูลตำ่งๆ ด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซลให้เสร็จเร็วขึ้น

ณัฐศิระ เยาวสุต
nattasiray@gmail.com



ค�ำนิยม

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล มีควำมชำญฉลำดและมีควำมสำมำรถ 

ด้ำนกำรค�ำนวณที่สูงมำก เป็นที่นิยมใช้ ในองค์กรธุรกิจหรือแม้แต่ส่วนบุคคลอย่ำงแพร่หลำย 

เนื่องจำกประกอบด้วยฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่สำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรในกำรท�ำงำนอย่ำง

มำกมำย ทั้งยังสำมำรถสรุปข้อมูลในมิติตำ่งๆ โดยที่ข้อมูลไม่จ�ำเป็นต้องจัดเก็บอยู่ในไมโครซอฟต์

เอ็กเซลแต่อย่ำงใด หนังสือเล่มน้ีได้อธิบำยเทคนิคกำรออกแบบข้อมูล ให้สะดวกต่อกำรน�ำไป

ประมวลผลต่อด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล และกำรน�ำข้อมูลจำกภำยนอกมำใช้ โดยล�ำดับ สำมำรถ

ท�ำควำมเข้ำใจโดยง่ำยและประยกุต์กบังำนจรงิได้ทนัท ีผมคิดว่ำเป็นหนังสอืท่ีมเีน้ือหำท่ีครอบคลมุ

ส�ำหรับกำรใช้งำนไมโครซอฟท์เอ็กเซลล์ ในกำรจัดกำรข้อมูลที่มีคุณภำพเล่มหนึ่ง ที่ท่ำนผู้อ่ำนไม่

ควรพลำดกำรเป็นเจ้ำของครับ

สันติพงศ์ ณ สุย
Microsoft Most Valuable Professional

(MVP-Excel 2010-2011)



จำกใจผู้เขียน

สวัสดีครับคุณผู้อ่ำนที่ก�ำลังประสบปัญหำกำรใช้ ไมโครซอฟต์เอ็กเซลกับงำนฐำนข้อมูล 

ทุกท่ำน ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ให้กำรสนับสนุนหนังสือเล่มนี้ จำกกำรเป็นผู้ช่วยตอบ

ปัญหำกำรใช้ ไมโครซอฟต์เอ็กเซลตำมกระดำนสนทนำกำรใช้ ไมโครซอฟต์เอ็กเซลทั้งในและ 

ต่ำงประเทศ และกำรเป็นที่ปรึกษำกำรใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล สรุปปัญหำกำรใช้งำนไมโครซอฟต์

เอ็กเซลของผู้ ใช้ ดังนี้

1. ปัญหำส่วนใหญ่เป็นปัญหำทำงด้ำนกำรจดักำรกบัข้อมลูท่ีจดัเกบ็อยูใ่นรปูแบบต่ำงๆ แล้ว
สรุปผล 

2. บำงปัญหำเกิดจำกผู้ใช้ไม่ทรำบหลักกำรกำรออกแบบฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลให้ 
สิ้นเปลืองเวลำเพื่อคัดกรองข้อมูล สรุปข้อมูล

3. กำรอบรมควำมรู้กำรใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในสถำนศึกษำทุกระดับชั้นของ
ประเทศไทย สอนในระดับพื้นฐำนซึ่งไม่ได้กล่ำวถึงกำรใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลจัดกำรกับ
ข้อมูลที่มีปริมำณเป็นจ�ำนวนมำก ส่งผลให้ผู้ใช้ใช้วิถีแบบสำมัญท�ำงำน สิ้นเปลืองเวลำ 
เพิ่มต้นทุนกำรผลิตขององค์กร

4. ปัญหำอื่นๆ ได้แก่

4.1 เคยเข้ำรับกำรอบรมศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แต่กลับพบว่ำเนื้อหำหลักสูตรที่
สถำบันจัด ไม่ได้ตรงกับงำนที่ตนเองปฏิบัติ

4.2 องค์กรที่ผู้ใช้ท�ำงำนไม่ส่งเสริมเรื่องกำรฝึกอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุผล 
เสียเวลำ สิน้เปลอืงงบประมำณ ผูเ้รยีนได้เรยีนกำรใช้ไมโครซอฟต์เอก็เซลจำกกำร
สอนในสถำนศึกษำมำแล้ว

4.3 ผู้ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลบำงรำยอ้ำงว่ำเขำไม่มีเวลำที่จะไปเข้ำรับกำรอบรม

4.4 ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเขำ้รับกำรอบรม



4.5 ผู้ใช้ที่เข้ำรับกำรอบรมแล้ว ต้องกำรกลับมำทบทวนแต่ไม่มีแบบฝึกหัดให้ทดลอง 
อีกครั้ง จึงไม่เข้ำใจเนื้อหำที่เรียนไป

4.6 ผูใ้ช้ไมโครซอฟต์เอก็เซลบำงรำย ไม่สำมำรถเข้ำถงึแหล่งควำมรู้กำรใช้ไมโครซอฟต์
เอ็กเซลระดับมืออำชีพผ่ำนทำงเว็บไซต์ได้ เนื่องจำกไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีกำรให้
บริกำรอินเทอร์เน็ต

จำกข้อสรุปดังกล่ำว จึงเป็นแรงบันดำลใจในกำรเขียนหนังสือหนังสือเล่มนี้ หำกข้อสรุป 

ดังกล่ำวตรงกับปัญหำที่คุณก�ำลังประสบ ผู้เขียนใคร่ขอเชิญชวนผู้อ่ำนทุกทำ่นเป็นเจ้ำของหนังสือ

เล่มนี้ และเริ่มต้นอ่ำน โดยควรเริ่มอ่ำนค�ำแนะน�ำในกำรใช้หนังสือเล่มนี้ซึ่งอยู่ในหนำ้ 19 จนไปถึง

หนำ้สุดท้ำยของบทที่ 5 พร้อมกับลงมือท�ำแบบฝึกหัดที่ผู้เขียนจัดเตรียมไว้ ซึ่งคุณสำมำรถทบทวน

ใหม่ได้ด้วยตนเอง

ส�ำหรับแบบฝึกหัดต่ำงๆ รวมถึงแบบฝึกหัดท้ำยบทจะมีเฉลยให้เรียบร้อยอยู่แล้ว แต่เพื่อ

ประโยชน์ของท่ำน ผู้เขยีนขอควำมร่วมมอืจำกคณุผูอ่้ำน โปรดท�ำแบบฝึกหัดให้เสรจ็เรยีบร้อยก่อน

แล้วจงึดเูฉลย มฉิะนัน้คณุผูอ่้ำนจะไม่ทรำบล�ำดบัขัน้ตอนของกำรกระท�ำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถน�ำไป

ประยุกต์ ใช้กับงำนจริง

อนึ่ง ถึงแม้ว่ำหนังสือเล่มนี้เขียนให้ ใช้กับไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 ก็ตำม แต่ก็สำมำรถ

ใช้งำนได้กบัไมโครซอฟต์เอก็เซล 2007 เนื่องจำกระบบติดต่อระหว่ำงโปรแกรมกบัผู้ ใช้งำนของท้ัง 

2 รุ่นไม่แตกต่ำงกันมำก

ขอขอบพระคณุผูอ่้ำนทกุท่ำนที่ให้กำรสนบัสนนุหนงัสอืเล่มนีอ้กีครัง้ และหวงัว่ำหนงัสอืเล่ม

นี้จะให้ควำมกระจ่ำงทำงด้ำนกำรใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลกับงำนฐำนข้อมูลแก่คุณพอสมควร

ด้วยความปรารถนาดี

ว่าที่พันตรี ณัฐศิระ เยาวสุต



ประวติผู้เขียน

ชื่อ : ว่ำที่พันตรี ณัฐศิระ เยำวสุต

การศึกษา : ศึกษำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์)

ศิษย์เก่า :

 l หลักสูตรชั้นผู้บังคับกองพัน โรงเรียนกำรก�ำลังส�ำรอง รุ่นที่ 24 ปี 2553

 l หลกัสตูรชัน้ผูบ้งัคบักองร้อย โรงเรยีนกำรก�ำลงัส�ำรอง รุน่ท่ี 20 ปี 2549

 l หลักสูตรชั้นผู้บังคับหมวด โรงเรียนกำรก�ำลังส�ำรอง รุ่นที่ 17 ปี 2546

 l มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 27 (CMU 27)

 l นศท. ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 39 (ปีกำรศึกษำ 2534)

 l มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นที่ 51 (KU 51)

 l โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยนนทบุรี มัธยมศึกษำปีท่ี 6 รุ่น SKN08  

(ปีกำรศึกษำ 2532)

 l โรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยก ปีกำรศึกษำ 2526

วุฒิบัตรทางคอมพิวเตอร์ :

 l Microsoft Office User Specialist 2003 Master Level (MOS 2003)

ประสบการณ์การท�างาน :

 l พ.ย. 2539 – ต.ค. 2543 เจ้ำหน้ำทีป่ระมวลผลข้อมลูทำงอเิลก็ทรอนกิส์

 l พ.ย. 2543 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษำทำงดำ้นกำรลงทุนและกำรเก็บออม

 l ที่ปรึกษำกำรใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลและนักพัฒนำสเปรดชีตส�ำเร็จรูป

 l วิทยำกรอบรมคอมพิวเตอร์
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ค�ำแนะน�ำในกำรใช้หนังสือเล่มนี้

ยินดีต้อนรับคุณผู้อ่ำนหนังสือ “จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010” หนังสือ

เล่มนี้จะน�ำคุณไปท�ำควำมรู้จักกำรใช้คุณลักษณะตำ่งๆ ที่มีมำกับไมโครซอฟต์เอ็กเซลเพื่อ

จัดกำรกับข้อมูลเป็นจ�ำนวนมำกให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร โดยหนังสือเล่มนี้อำศัยวิธีกำรเรียนรู้ด้วย

ตนเองแบบขั้นบันได (Step by Step)

 สัญลักษณ์และรูปลักษณ์ที่ ใช้ ในหนังสือเล่มนี้
ในหนังสือเล่มนี้มีสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อสื่อควำมหมำยตำ่ง ๆ ดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย

 

หมำยเหตุ

 
ควำมรู้เพิ่มเติม

 
เทคนิคเพื่อกำรต่อยอด

สิ่งที่ควรระมัดระวังในกำรกระท�ำ

 
สิ่งที่ ไม่ควรปฏิบัติ

 
Excel 
2010

คุณลักษณะนี้ใช้ ได้เฉพำะไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 เท่ำนั้น
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นอกจำกนี้รูปลักษณ์ของข้อควำมในหนังสือเล่มนี้มีควำมหมำยแตกตำ่งกัน กล่ำวคือ

ลักษณะข้อความ ความหมาย

+ เป็นค�ำสั่งให้คุณ กดแป้น  ค้ำงไว้แล้วกดแป้น  ตำม

 ß เป็นค�ำสั่งให้คุณคลิกเมนู A แล้วชี้ ไปที่เมนูย่อย B ต่อจำกนั้นกดเมำส์ปุ่ม

ซ้ำย 1 ครั้ง

สูตร จะใช้แบบอักษรชนิด TextMoNo เช่น =SUM(A2:A7)

ข้อความตัวเอียง เป็นกำรอธิบำยกำรรหัสหรือผลที่เกิดขึ้นหลังประมวลผลรหัส

เซลล์:เซลล์ กลุ่มเซลล์อ้ำงอิง เช่น A2:C3 หมำยถึงเซลล์ A2 ถึงเซลล์ C3

 กำรเตรียมควำมพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
กำรเตรียมควำมพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่

1. กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิศใหม่

2. กำรติดตั้งซอฟต์แวร์กำรแสดงภำษำของค�ำสั่งบนหน้ำจอ (Language Interface Pack)

3. กำรติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซม

4. กำรติดตั้งซอฟต์แวร์แบบฝึกหัด

รำยละเอียดของกำรเตรียมควำมพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่ำวมีดังนี้

การติดตั้งซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิศใหม่

โดยค่ำเริ่มต้นของกำรติดต้ังไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Typical  

ซึง่คณุลกัษณะทีเ่ป็นทีน่ยิมใช้งำนสำมำรถเรยีกใช้งำนได้ทนัที แต่มบีำงคุณลกัษณะท่ีถกูเรยีกใช้งำน

เป็นครั้งแรกจะต้องรอกำรติดต้ังก่อนจึงจะเรียกใช้งำนได้ เพื่อลดขั้นตอนกำรติดตั้งคุณลักษณะที่

ถูกเรียกใช้งำนเป็นคร้ังแรก เรำควรท�ำกำรติดต้ังซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟต์ออฟฟิศใหม่โดยกระท�ำ

ตำมขั้นตอนดังนี้

1. เลิกใช้งำนโปรแกรมในชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศทุกโปรแกรม

2. เปิดถำดวำงแผ่นซีดีรอม

3. วำงแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิศลงบนถำด
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4. กดแป้น  ค้ำงไว้แล้วปิดถำดวำงแผ่นซีดีรอม เพื่อระงับกำรแสดงกรอบโต้ตอบ 
AutoPlay

5. ไปที่ Taskbar ต่อจำกนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเปิดรำยกำรเมนู

6. คลิกเลือก My Computer (Computer) เพื่อเรียกใช้หน้ำตำ่ง Computer

7. ดับเบิลคลิกที่ซีดีรอมไดรฟ์

8. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน SETUP.EXE

9. รอจนกวำ่จะปรำกฏกรอบโต้ตอบ Microsoft Office แล้วตำมด้วยชื่อรุ่นที่คุณใช้ เช่น 
Home and Student, Home and Business, Professional, Professional Plus เป็นต้น

รูปที่ 1 แสดงกรอบโต้ตอบติดตั้ง Microsoft Office ขั้นตอนที่ 1

10. ก�ำหนดตัวเลือกเป็น Add or Remove Features

11. คลิกปุ่ม  เพื่อเขำ้สู่ขั้นตอนที่ 2 ของกำรก�ำหนดตัวเลือก

12. คลิกที่ปุ่มลูกศรข้ำงตัวเลือก Microsoft Office เพื่อเปิดรำยกำรตัวเลือกกำรติดตั้ง 
องค์ประกอบย่อย
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13. คลิกเลือก Run all from My Computer

รูปที่ 2 แสดงกำรก�ำหนดตัวเลือกกำรติดตั้งองค์ประกอบย่อยในชุดซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

14. คลิกปุ่ม  แล้วรอจนกว่ำจะมีกรอบข้อควำมแจ้งว่ำติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

15. น�ำซีดีรอมออกจำกถำด

16. ท�ำกำรเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ (Restart)

การติดตั้งซอฟต์แวร์สลับการแสดงภาษาของค�าสั่งบนหน้าจอ  

(Language Interface Pack)

เนื่องจำกค�ำสัง่ในภำษำไทยยำกแก่กำรท�ำควำมเข้ำใจ เช่น ผดุขึน้ (Pop up) ฟ้ืนฟ ู(Refresh) 

เป็นต้น จึงควรติดตั้งซอฟต์แวร์สลับกำรแสดงภำษำของค�ำสั่งบนหน้ำจอ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เลิกใช้งำนโปรแกรมในชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศทุกโปรแกรม

2. เปิดถำดวำงแผ่นซีดีรอม

3. วำงแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์สลับกำรแสดงภำษำลงบนถำด

4. กดแป้น  ค้ำงไว้แล้วปิดถำดวำงแผ่นซีดีรอม เพื่อระงับกำรแสดงกรอบโต้ตอบ  
AutoPlay
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5. ไปที่ Taskbar ต่อจำกนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเปิดรำยกำรเมนู

6. คลิกเลือก My Computer (Computer) เพื่อเรียกใช้หน้ำตำ่ง Computer

7. ดับเบิลคลิกที่ซีดีรอมไดรฟ์

8. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน SETUP.EXE

9. รอจนกวำ่จะปรำกฏกรอบโต้ตอบ Microsoft Office Language Pack 2010 Thai/
ไทย ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงกรอบโต้ตอบขั้นที่ 1 ของกำรก�ำหนดตัวเลือกกำรติดตั้ง  

Microsoft Office Language Pack 2010

10. ก�ำหนดตัวเลือกในกำรติดตั้งด้วยตัวเลือก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก

11. คลิกปุ่ม  เพื่อเขำ้สู่ขั้นตอนที่ 2 ของกำรก�ำหนดตัวเลือก

12. คลิกที่ปุ่มลูกศรข้ำงตัวเลือก Microsoft Office เพื่อเปิดรำยกำรตัวเลือกกำรติดตั้ง 
องค์ประกอบย่อย

13. คลิกเลือก เรียกทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน
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รูปที่ 4 แสดงกำรก�ำหนดตัวเลือกกำรติดตั้งองค์ประกอบย่อยในชุดซอฟต์แวร์  

Microsoft Office Language Pack

14. คลิกปุ่ม  แล้วรอจนกว่ำจะมีกรอบข้อควำมแจ้งว่ำติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

15. น�ำซีดีรอมออกจำกถำด ต่อจำกนั้นท�ำกำรเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ (Restart)

การติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซม

ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ใดๆ มักจะมีข้อบกพร่องที่ ไม่สำมำรถตรวจพบในระหว่ำงขั้นตอน

กำรพัฒนำได้ ท�ำให้เกิดช่องโหว่ที่ผู้บุกรุก (แฮ็กเกอร์) ใช้เป็นช่องทำงเข้ำโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส่งผลต่อควำมปลอดภยัด้ำนข้อมลูและเสถยีรภำพของระบบ จงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีต้่องตดิตัง้

โปรแกรมซ่อมแซมก่อน

1. เลิกใช้งำนโปรแกรมประยุกต์ทุกโปรแกรม

2. ไปที่ Taskbar ต่อจำกนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเปิดรำยกำรเมนู

3. ชีไ้ปที ่All Programs แล้วรอสกัครูเ่พื่อให้ไมโครซอฟต์วนิโดวส์แสดงรำยกำรเมนทูัง้หมด

4. เลื่อนหำ Windows Update แล้วคลิกเมำส์ปุ่มซ้ำย 1 คร้ัง เพื่อส่ังแสดงหน้ำต่ำง  
Windows Update
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หลังคลิก

รูปที่ 5 แสดงหน้ำตำ่ง Windows Update

5. ที่ช่องซ้ำยคลิกที่ Check for updates แล้วรอสักครู่

6. หำกพบวำ่มีกำรแจ้งจ�ำนวนโปรแกรมที่ต้องซ่อมแซม ให้คลิกปุ่ม  

หลังคลิก

รูปที่ 6 แสดงรำยงำนจ�ำนวนโปรแกรมซ่อมแซมที่ต้องติดตั้ง
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7. เมื่อสิ้นสุดกำรติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซม ให้ท�ำกำรเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่  
(Restart)

การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบฝึกหัด

กำรติดตั้งซอฟต์แวร์แบบฝึกหัดมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดถำดวำงแผ่นซีดีรอม

2. วำงแผ่นซีดีแบบฝึกหัดลงในถำด

3. กดแป้น  ค้ำงไว้แล้วปิดถำดวำงแผ่นซีดีรอม เพื่อระงับกำรแสดงกรอบโต้ตอบ 
AutoPlay

4. ไปที่ Taskbar ต่อจำกนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเปิดรำยกำรเมนู

5. คลิกเลือก My Computer (Computer) เพื่อเรียกใช้หน้ำตำ่ง Computer

6. ดับเบิลคลิกที่ซีดีรอมไดรฟ์

7. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Managing Database With Microsoft Excel.EXE

8. จะปรำกฏกรอบโต้ตอบคลำยกำรบีบอัดแฟ้มดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แสดงกรอบโต้ตอบคลำยกำรบีบอัดแฟ้ม

9. คลิกปุ่ม  แล้วรอสักครู่  จะปรำกฏกรอบข้อควำมแจ้งจ�ำนวนแฟ้มที่ได้จำก
กำรคลำยกำรบีบอัดดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงกรอบข้อควำมแจ้งจ�ำนวนแฟ้มที่ได้จำกกำรคลำยกำรบีบอัด
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10. คลิกปุ่ม  ที่กรอบข้อควำม

11. คลิกปุ่ม  ที่กรอบโต้ตอบ WinZip Self–Extractor

 ข้อตกลงระหว่ำงเจ้ำของลิขสิทธิ์กับผู้อ่ำน
ข้อตกลงระหวำ่งเจ้ำของลิขสิทธิ์กับผู้อำ่นมีอยู่ 2 ประกำร ได้แก่

1. ข้อตกลงวำ่ด้วยกำรอนุญำตให้ใช้ซอฟต์แวร์แบบฝึกหัดให้กับผู้ใช้ปลำยทำง

2. ข้อตกลงอื่นๆ 

ส�ำหรับรำยละเอียดข้อตกลงระหวำ่งเจำ้ของลิขสิทธิ์กับผู้อ่ำนมีดังนี้

ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์แบบฝึกหัดให้กับผู้ใช้ปลายทาง

รำยละเอียดข้อตกลงว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ ใช้ซอฟต์แวร์แบบฝึกหัดให้กับผู้ ใช้ปลำยทำงมี

ดังนี้

1. เมื่อผู้อ่ำนแกะแผ่น CD แฟ้มแบบฝึกหัดออกจำกซองในหนังสือเล่มนี้ไม่ว่ำด้วยวิธีใด
กต็ำม เจ้ำของลขิสทิธิถื์อว่ำผู้อ่ำนยอมรบัสญัญำว่ำด้วยกำรอนญุำตให้ใช้ซอฟต์แวร์แบบ
ฝึกหัดให้กับผู้ใช้ปลำยทำงโดยอัตโนมัติ

2. ผูใ้ช้ปลำยทำงต้องใช้ซอฟต์แวร์น้ีเพื่อวตัถปุระสงค์ทำงกำรศกึษำของตนเองเท่ำนัน้ ห้ำม
น�ำไปแจกจำ่ย ท�ำส�ำเนำ หรือน�ำแฟ้มไปใช้ในทำงแสวงหำผลก�ำไร

3. กำรท�ำส�ำเนำซอฟต์แวร์แบบฝึกหัดกระท�ำได้เฉพำะเพ่ือกำรส�ำรองข้อมูลในแผ่น CD 
แบบฝึกหัดเท่ำนั้น

ข้อตกลงอื่นๆ กับผู้อ่าน

รำยละเอียดข้อตกลงอื่นๆ กับผู้อ่ำนมีดังนี้

1. เจำ้ของลิขสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้อ่ำนน�ำซอฟต์แวร์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

2. เจ้ำของลิขสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลลัพธ์ของกำรท�ำแบบฝึกหัดไม่ตรงกับแฟ้มผล
เฉลยในหนังสือ

เนื่องจำกซอฟต์แวร์แบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้ ถูกสร้ำงและทดสอบกำรใช้งำนภำยใต้

ซอฟต์แวร์ที่ ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย หำกผู้อ่ำนใช้ซอฟต์แวร์ที่ ไม่ได้รับลิขสิทธิ์อย่ำงถูก

ต้อง ผลลัพธ์อำจไม่ตรงกบัค�ำอธบิำยในหนงัสอื อนึง่ ควำมผดิพลำดของซอฟต์แวร์อำจเกดิจำกควำม 

ขดัแย้งระหว่ำงซอฟต์แวร์ระบบปฏบิตักิำรกบัซอฟต์แวร์โปรแกรมประยกุต์ ฮำร์ดแวร์กบัซอฟต์แวร์ 

หรือฮำร์ดแวร์กับฮำร์ดแวร์
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3. กำรเปลี่ยนแผ่น CD แฟ้มแบบฝึกหัดหรือหนังสือ จะกระท�ำได้เฉพำะกรณีที่แผ่น CD 
แฟ้มแบบฝึกหัดหรือหนังสือเกิดกำรช�ำรุดเสียหำยเนื่องจำกขั้นตอนในระหว่ำงกำรผลิต
เทำ่นั้น

4. ชื่อของบุคคลหรือสถำนที่ที่ปรำกฏในแฟ้มแบบฝึกหัดเป็นนำมสมมุติขึ้น

 สิ่งที่จัดเตรียมมำให้ ในแผ่น CD
สิ่งที่จัดเตรียมมำให้ ในแผ่น CD มีดังนี้

1. แฟ้มแบบฝึกหัด

2. แฟ้มเฉลย

3. แฟ้มตัวอย่ำงกำรใช้งำน

4. ตัวติดตั้ง PowerPivot
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