
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 
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คู่มือการใช้งานระบบรายงานค่าสถิติ 

 
1) สามารถเข้าดูรายงานค่าสถิติของระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตได้ผ่านทางหน้าเว็บพอร์ทัล เมนูสถิติเผยแพร่ เมื่อเปิด

เข้ามาระบบจะแสดงรายการของหมวดหมู่ของรายงานค่าสถิติ ปัจจุบันมีหมวดหมู่ 10 หมวดหมู่ ได้แก่ ประชากร แรงงาน สุขภาพ 
การศึกษา พฤติกรรม ผู้สูงอายุ ความยากจนและการกระจายรายได้ ความมั่นคง ส่ิงแวดล้อม และตัวช้ีวัด 

 

รูปที่ 1 แสดงรายการของหมวดหมู่ของรายงานคา่สถิติ 

2) ในแต่ละช่องของหมวดหมู่ค่าสถิติจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน คือ 

 

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดของแตล่ะหมวดหมู่ค่าสถิต ิ

1. ชื่อหมวดหมู่ เป็นลิงค์ตัวอักษรสีน้ําเงินสําหรับเช่ือมโยงไปยังหน้าเว็บเพจถัดไป (หน้าหมวดหมู่ย่อย) 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบรายงานคา่สถติิ  
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2. จํานวนรายงานค่าสถิติของหมวดหมู่ แสดงจํานวนรายงานทั้งหมดในหมวดหมู่นั้น 

3. คําอธิบายหมวดหมู่ เป็นคําจํากัดความส้ันๆ เพื่อทําให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจถึงเนื้อหาข้อมูลสถิติที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่นั้น

ได้ดียิ่งข้ึน 

4. วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด แสดงวันที่ที่รายงานค่าสถิติตัวใดตัวหนึ่งในหมวดหมู่ที่มีค่ามากที่สุด (ล่าสุด) 

3) เมื่อคล๊ิกที่หมวดหมู่ ระบบแสดงหน้ารายการของหมวดหมู่ย่อยและรายการรายงานค่าสถิติ 

 

รูปที่ 3 แสดงหนา้รายการของหมวดหมู่ย่อยและรายการรายงานค่าสถิติ 

4) หน้าหมวดหมู่ย่อยประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ 
1. คําอธิบายหมวดหมู่รายงานค่าสถิติ แสดงบริเวณด้านบนสุดของหน้า บอกรายละเอียดเก่ียวกับหมวดหมู่รายงาน

ค่าสถิติในหมวดนั้นๆ 

2. เมนูเลือกหมวดหมู่รายงานค่าสถิติ ในกรณีที่ต้องการเลือกหมวดหมู่ใหม่อีกครั้ง เมื่อคล๊ิกที่ปุ่ม “เลือกหมวดหมู่

รายงานค่าสถิติ” ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเลือกหมวดหมู่รายงานค่าสถิติใหม่ 
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รูปที่ 4 แสดงหน้าจอสําหรับเลือกหมวดหมู่รายงานค่าสถิติใหม ่

3. เมนูค้นหารายงานค่าสถิติ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหารายงานค่าสถิติที่ตนเองต้องการได้จากการเลือกหมวดหมู่

ต่างๆ สามารถค้นหาได้จากหน้าค้นหารายงานค่าสถิติ โดยสามารถใส่คําค้นที่สนใจแล้วกดปุ่มค้นหาทางด้านขวามือ 

ระบบทําการค้นหารายงานค่าสถิติที่เก่ียวข้องกับคําค้นนั้นๆ แสดงออกมาเป็นรายการด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้งาน

สามารถลิงค์ไปยังหน้ารายงานค่าสถิติเหล่านั้นได้ทันที 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบรายงานคา่สถติิ  
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รูปที่ 5 แสดงหน้าค้นหาข้อมูลรายงานสถิติ 

4. รายงานหมวดหมู่รายงานค่าสถิติย่อย เป็นรายการแสดงหมวดหมู่ย่อยในหมวดหมู่ที่ ผู้ใช้เลือก โดยจะแสดง

รายละเอียด ช่ือหมวดหมู่ย่อย จํานวนรายงาน และวันที่มีการปรับปรุงข้อมูล่าสุด เมื่อผู้ใช้คล๊ิกเลือกที่หมวดหมู่ใด 

ระบบจะทําการแสดงรายการของรายงานค่าสถิติที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อยนั้นๆ และผู้ใช้สามารถไปยังรายงานที่สนใจ

ผ่านทางลิงค์รายงานค่าสถิตินี้ได้ทันที 

 

รูปที่ 6 แสดงรายการของรายงานค่าสถิติที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อยนั้นๆ 
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5) หน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบตาราง เมื่อผู้ใช้คล๊ิกเลือกรายงานจากหน้าหมวดหมู่ย่อย จะปรากฏหน้าแสดงผลรายงาน
ค่าสถิติในรูปแบบตาราง ในหน้านี้จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ 

 

รูปที่ 7 แสดงหน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบตาราง 

1. ส่วนแสดงรายละเอียดรายงานค่าสถิติ แสดงรูปของหมวดหมู่ ช่ือของหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย หมายเลขตาราง 

ช่ือตาราง รายละเอียดรายงานค่าสถิติ วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบรายงานคา่สถติิ  
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รูปที่ 8 แสดงหมายเลขตารางที่สามารถคล๊ิกที่ลิงค์เพื่อแสดงหน้าต่างรายการของรายงานค่าสถิติในหมวดหมู่นั้น 

บริเวณหมายเลขตารางที่สามารถคลิ๊กที่ลิงค์เพื่อแสดงหน้าต่างรายการของรายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมู่นั้น 

 

รูปที่ 9 แสดงรายการของรายงานค่าสถิติทั้งหมดในหมวดหมู่นั้น จากการคล๊ิกที่หมายเลขตาราง 

2. ส่วนเมนูมุมมองรายงานค่าสถิติ ประกอบด้วย เมนูเลือกหมวดหมู่รายงานค่าสถิติ เมนูค้นหาข้อมูลรายงานค่าสถิติ 

เมนูมุมมองในรูปแบบตาราง กราฟแท่ง กราฟเส้น และกราฟวงกลม ในกรณีที่ข้อมูลสถิตินี้ สามารถสร้างกราฟใน

รูปแบบแผนที่ได้ จะปรากฏเมนูมุมมองในรูปแบบแผนที่ขึ้นมาในชุดเมนูนี้ด้วย 

 

รูปที่ 10 แสดงเมนูมุมมองรายงานค่าสถิติ 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 

                                                                       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์     7 

3. ส่วนแสดงรายงาน รายงานค่าสถิติจะถูกแสดงในบริเวณนี้ 

 

รูปที่ 11 แสดงรายงานค่าสถิติในรูปแบบตาราง 

ส่วนแสดงผลรายงานประกอบส่วนการทํางานที่สําคัญ 5 ส่วน คือ  

 
 

 

รูปที่ 12 แสดงส่วนแสดงผลรายงาน 



คู่มือการใช้งาน 
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1. ส่วนการเลือกหน้าของรายงาน ผู้ใช้สามารถกดที่เครื่องหมายถัดไปหรือย้อนกลับเพื่อไปยังหน้าของรายงานที่

ต้องการ สามารถกรอกตัวเลขของหน้าที่ต้องการเรียกดู 

2. ส่วนมุมมองย่อขยาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกขยายรายงานหรือย่อขนาดรายงานได้ตามต้องการเพื่อมุมมองที่

เหมาะสม 

3. ส่วนค้นหา ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคําในรายงานที่ต้องได้โดยกรอกคําค้นลงไปในช่องนี้แล้วกดปุ่ม Find หรือ Next 

4. ส่วนส่งออก ผู้ใช้งานสามารถส่งออกไฟล์รายงานได้ในรูปแบบต่างๆ ได้ 3 รูปแบบ คือ Microsoft Excel, PDF และ 

Microsoft Excel เพื่อนําข้อมูลรายงานค่าสถิติไปใช้ต่อไป 

5. ส่วนการพิมพ์รายงานทันที ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายงานผ่านได้หน้าเว็บได้ ในการสั่งพิมพ์ครั้งแรกผู้ใช้

จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมก่อนจึงจะสามารถส่ังพิมพ์ได้ 

6. ส่วนแสดงผลรายงานแบบเต็มหน้าจอ ในกรณีที่รายงานค่าสถิติมีตารางที่ใหญ่ ผู้ใช้สามารถคลิ๊กที่ปุ่มแสดงผลแบบ

เต็มหน้าจอเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ในแบบเต็มหน้าจอสําหรับการดูรายงานค่าสถิตินั้นๆ เพื่อความสะดวกในการเรียกดู

รายงานยิ่งขึ้น 

7. ส่วนเลือกกรองข้อมูลรายงานค่าสถิติ ใช้สําหรับเลือกกรองข้อมูลค่าสถิติตามที่ผู้ใช้สนใจ โดยผู้ใช้สามารถเลือก

กรองตามปี ตามไตรมาส ตามเดือน ตามรายการทางด้านแถวและตามรายการทางด้านคอลัมน์เพื่อให้รายงานแสดง

ข้อมูลค่าสถิติจําเพาะเจาะจงตามต้องการ 

 

รูปที่ 13 แสดงส่วนเลือกกรองข้อมูลรายงานค่าสถิต ิ

ในตอนเริ่มหน้าต่างส่วนการกรองข้อมูลรายงานค่าสถิติจะไม่ถูกแสดงให้คล๊ิกที่เลือกกรองข้อมูลรายงานค่าสถิติส่วน
หน้าต่างการกรองข้อมูลจึงจะเปิดขยายออกมา ผู้ใช้สามารถเลือกกรองได้ในทุกระดับชั้นทางด้านแถวและทุกระดับชั้นทางด้านคอลัมน์ 
สังเกตได้จากถ้ามีไอคอนเครื่องหมายบวกอยู่หน้ารายการใด หมายถึงรายงานนั้นสามารถแตกรายการย่อยลงไปได้อีก เมื่อเลือกข้อมูลที่
ต้องการทั้งหมดแล้วให้กดปุ่มอัพเดทรายงาน ส่วนแสดงผลรายงานจะอัพเดทข้อมูลใหม่ตามที่ผู้ใช้เลือกกรอง 

ข้อแนะนํา  
 ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเลือกรายการใดสามารถเลือกได้โดยคล๊ิกเลือกที่กล่อง checkbox 
 ผู้ใช้ต้องเลือกอย่างน้อย 1 รายการทั้งด้านแถวและคอลัมน์ระบบจึงจะทํางานได้ 
 ในกรณีที่ต้องการเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกทั้งหมดสามารถกดที่ปุ่ม เลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกทั้งหมดได้ 
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 ในกรณีที่ต้องการเลือกรายการระดับในทั้งหมดที่อยู่ในระดับนอกเดียวกัน สามารถทําได้โดยคล๊ิกเลือกที่ชื่อรายการ 
ระบบจะทําการเลือกรายการระดับในให้โดยอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 14 แสดงการเลือกรายการระดับในทั้งหมดทีอ่ยู่ในระดับนอกเดียวกัน 

 ในกรณีที่รายการในระดับในซ้ํากันหรือเป็นชุดเดียวกัน เช่น ในทุกรายการระดับนอกมีรายการระดับในเป็นชายและ
หญิงเหมือนกัน สามารถเลือกโดยคล๊ิกเลือกที่ชายหรือหญิงที่บริเวณชื่อรายการของรายงานระดับนอกอันใดอันหนึ่ง 
ระบบจะทําการเลือกรายการชายหรือหญิงที่อยู่ในรายงานระดับนอกอื่นให้โดยอัตโนมัติ แต่ระบบจะเลือกให้เฉพาะ
รายการที่รายการระดับนอกถูกเลือกเท่านั้น 

 

รูปที่ 15 แสดงการเลือกรายการในระดับในซ้ํากันหรือเป็นชุดเดียวกัน 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบรายงานคา่สถติิ  

 10    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

8. ส่วนแสดงรายงานที่เกี่ยวข้อง ระบบจะทําการสุ่มเลือกรายงานที่อยู่ในหมวดย่อยเดียวกันกับรายงานที่กําลังแสดง

อยู่ จํานวน 5 รายงาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นรายงานค่าสถิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการรายงานที่กําลังดูอยู่ 

 

รูปที่ 16 แสดงส่วนรายงานที่เก่ียวข้อง 

6) หน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ คล้ายกับหน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบ
ตาราง คือ ประกอบด้วยส่วนแสดงรายละเอียดรายงานค่าสถิติ ส่วนเมนูมุมมองรายงานต่างๆ ส่วนแสดงรายงานที่เก่ียวข้อง ในส่วน
ของการแสดงผลรายงานและส่วนการเลือกกรองข้อมูลนั้นจะเปลี่ยนจากหน้าการแสดงผลในรูปแบบตารางบางส่วนดังนี้ 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 
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รูปที่ 17 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบรายงานคา่สถติิ  
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1. ส่วนการเลือกข้อมูลสถิติสําหรับกราฟแท่ง สําหรับการแสดงผลในรูปแบบกราฟแท่งผู้ใช้ต้องมีการเลือกรายการใน

ด้านแถวและรายการในด้านคอลัมน์ก่อนแล้วจึงกดปุ่มสร้างกราฟ ในการเลือกรายการในระดับต่างๆ ยังใช้หลักการ

ในการเลือกเดียวกับของรายงานในรูปแบบตาราง คือ ต้องมีการเลือกรายงานทางด้านแถวและรายการทางด้าน

คอลัมน์อย่างน้อย 1 รายการ สามารถคล๊ิกเลือกได้จากกล่อง checkbox หรือจากชื่อรายการได้ โดยระบบทําการ

ช่วยเลือกรายการที่เก่ียวข้องให้อัตโนมัติ 

 

รูปที่ 18 แสดงส่วนเลือกข้อมูลสถิติสําหรับกราฟแท่ง 

ในส่วนเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการสลับแกน (สลับรายการของแกน X ไปเป็นรายงานของแกน Y และ
สลับรายการของแกน Y ไปเป็นรายงานของแกน X) ต้องการแสดงป้ายกํากับของกราฟแต่ละแท่งหรือไม่ หรือต้องการแสดงผลเป็นกราฟ
ในรูปแบบ 3 มิติหรือไม่ (โดยปกติกราฟถูกกําหนดค่าไว้เป็น 2 มิติ) 

2. ส่วนแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง คล้ายกับการทํางานของการแสดงผลในรูปแบบตารางคือ ผู้ใช้

สามารถเลือกหน้ารายงานที่ต้องการได้ ในกรณีที่รายงานมีหลายหน้า สามารถย่อหรือขยายรายงานได้ สามารถ

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการภายในรายงานได้ สามารถส่งออกในรูปแบบ Excel, PDF และ Word ได้ และสามารถสั่ง

พิมพ์รายงานผ่านทางหน้าเว็บได้ รายงานในรูปแบบกราฟจะต่างกับรายงานในรูปแบบตารางคือผู้ใช้ต้องการมีการ

เลือกรายการทางด้านแถวและรายการทางด้านคอลัมน์ที่สนใจก่อนแล้วจึงกดปุ่มเพื่อสร้างกราฟ กราฟจะไม่ถูกสร้าง

ข้ึนมาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีการเรียกหน้านี้ 
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รูปที่ 19 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง 

7) หน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟเส้น ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ คล้ายกับหน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบ
กราฟแท่ง คือประกอบด้วยส่วนแสดงรายละเอียดรายงานค่าสถิติ ส่วนเมนูมุมมองรายงานต่างๆ ส่วนการเลือกข้อมูลสถิติสําหรับ
การสร้างกราฟ ส่วนของการแสดงผลรายงาน และส่วนแสดงรายงานที่เก่ียวข้อง 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบรายงานคา่สถติิ  
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รูปที่ 20 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟเส้น 

8) หน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟวงกลม ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ คล้ายกับหน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติใน
รูปแบบกราฟแท่ง คือประกอบด้วยส่วนแสดงรายละเอียดรายงานค่าสถิติ ส่วนเมนูมุมมองรายงานต่างๆ ส่วนการเลือกข้อมูลสถิติ
สําหรับการสร้างกราฟ ส่วนของการแสดงผลรายงาน และส่วนแสดงรายงานที่เก่ียวข้อง แต่ในรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟ
วงกลมผู้ใช้ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกรายการข้อมูลเพื่อในมาสร้างกราฟวงกลม กล่าวคือในการเลือกรายการสําหรับการสร้าง
กราฟวงกลมสามารถสร้างได้จากตัววัดเพียง 1 ตัวเท่านั้น คือถ้ามีการเลือกรายการในด้านแถวหน้ารายการ รายการทางด้าน
คอลัมน์ต้องเลือกเพียงรายการเดียวเท่านั้น กราฟที่ออกมาจึงจะสมเหตุสมผล ในทางกลับกันหากมีการเลือกรายการทางด้าน
คอลัมน์หลายรายการ จะต้องเลือกรายการทางด้านแถวเพียง 1 รายการเช่นเดียวกัน หากเลือกรายการทางด้านคอลัมน์หลาย
รายการและรายการทางด้านแถวหลายรายการกราฟวงกลมที่ได้จะไม่สมเหตุสมผล และกราฟวงกลมนั้นจะเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลได้ยาก 
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รูปที่ 21 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟวงกลม 

9) หน้าแสดงรายงานค่าสถิติในรูปแบบแผนที่ (เฉพาะในบางรายงานค่าสถิติที่สามารถแสดงผลเป็นกราฟแผนที่ได้) ประกอบด้วยส่วน
แสดงข้อมูลรายละเอียดตาราง ส่วนเมนูมุมมองรายงานแบบต่างๆ ส่วนรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมือนกับหน้าแสดงรายงานใน
รูปแบบตาราง 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบรายงานคา่สถติิ  
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รูปที่ 22 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแผนที่ 

หน้าแสดงรายงานค่าสถิติในรูปแบบแผนที่มีส่วนที่แตกต่างจากรายงานในรูปแบบอื่นๆ คือ 

1. ส่วนเลือกข้อมูลสถิติสําหรับกราฟแผนที่ กราฟแผนที่รองรับการแสดงผลได้ 2 รูปแบบคือแสดงเป็นภูมิภาคและ

แสดงเป็นจังหวัด ในกรณีที่ข้อมูลสถิติสามารถสร้างกราฟเป็นภูมิภาคได้อย่างเดียว ในส่วนการเลือกรูปแบบแผนที่จะ

แสดงแค่รูปแบบภูมิภาคเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันหากข้อมูลสถิติสามารถสร้างกราฟแผนที่ได้ในรูปแบบจังหวัด

ได้เพียงอย่างเดียว ระบบจะแสดงรูปแบบที่ให้เลือกแค่เพียงจังหวัด 

ในกรณีที่ข้อมูลสถิติมีรายการที่อยู่ในระดับสูงกว่าหรือต่ํากว่าข้อมูลภูมิภาคหรือจังหวัด ระบบจะแสดงรายงานที่

สนใจให้ผู้ใช้เลือก และผู้ใช้ต้องเลือกรายการที่ต้องการนําค่ามาใช้ในแผนที่เพียง 1 ค่า จากรายการทางขวามือ 

นอกจากนั้น ในการสร้างแผนที่สามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ คือ เลือกให้แสดงป้ายกํากับหรือไม่แสดง เลือกให้

แสดงส่วนขยานพื้นที่ภาคกลางในกรณีที่ข้อมูลมีความหนาแน่นมากเกินไป (มักใช้ในกรณีที่เป็นกราฟแผนที่ใน

รูปแบบจังหวัด) 

2. ส่วนแสดงรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแผนที่ จะต่างจากการแสดงรายงานในรูปแบบอื่นๆ ในการแสดงกราฟ

แผนที่ระบบจําทําการสร้างรูปภาพแผนที่จะวาดจุดลงบนแผนที่ดังกล่าวแล้วแสดงออกทางหน้าจอในรูปแบบของ

รูปภาพ โดยบริเวณด้านซ้ายจะเป็นแผนที่ และส่วนบริเวณด้านขวาจะแสดงรายละเอียดของรายงานค่าสถิติใน
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รูปแบบแผนที่ เช่น ชื่อตาราง เงื่อนไขในการสร้างกราฟแผนที่ ที่มาและหมายเหตุของข้อมูล และเกณฑ์ในการแบ่ง

ช่วงของสีของข้อมูลสถิติ โดยระบบแผนที่นี้ใช้การแบ่งช่วงเป็น 10 ช่วงเพื่อแสดงจํานวนปริมาณของข้อมูลสถิติที่

แตกต่างกัน 

 

รูปที่ 23 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบแผนที ่
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ขั้นตอนการทําให้หวัตาราง (Header) และรายการทางซ้าย (Column)  

ของตารางในเอกสาร Excel ให้แสดงซ้ําเม่ือขึ้นหน้าใหม ่
 
1) เปิดเอกสาร Excel ที่ประกอบด้วยตารางดังรูปที่ 1  

 

รูปที่ 1 แสดงหนา้ต่างเอกสาร Excel 

2) เมื่อแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จะสังเกตเห็นว่าหน้าแรกของเอกสารแสดงหัวตารางและรายการทางซ้ายดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 แสดงตารางหน้าแรกของเอกสารตัวอย่าง 

 



ข้ันตอนการทาํให้หัวตาราง (Header) และรายการทางซา้ย (Column)ของตาราง 
ในเอกสาร Excel ให้แสดงซ้ําเมื่อขึ้นหน้าใหม่  
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3) เมื่อเปิดแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หน้าถัดไป จะไม่ปรากฏหัวตารางและรายการทางซ้าย ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างเอกสารที่ไม่ปรากฏหัวตารางและรายการทางซ้ายเมื่อเปิดหนา้ถัดไป 

4) หากต้องการให้หัวตารางหรือรายการทางซ้ายแสดงซํ้าเมื่อตารางขึ้นหน้าใหม่ สามารถทําได้โดยไปที่เมนู Page Layout และเลือก
เมนู Print Title ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 แสดงการเลือกเมนู Print Titles เพื่อตั้งคา่การแสดงหัวตารางหรือรายการทางซ้ายให้แสดงซํ้า 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 

                                                                       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์     3 

5) โปรแกรม Excel แสดงหน้าต่าง Page Setup โดยจะเลือกแท็บ Sheet ให้โดยอัตโนมัติดังรูปที่ 5  

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าต่าง Page Setup 

6) เลือกบริเวณที่ต้องการพิมพ์เอกสารทั้งหมด โดยกดปุ่มท้ายกล่องข้อความ Print area เพื่อกําหนดบริเวณที่ต้องการ ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าต่าง Page Setup บริเวณกล่องข้อความ Print area 



ข้ันตอนการทาํให้หัวตาราง (Header) และรายการทางซา้ย (Column)ของตาราง 
ในเอกสาร Excel ให้แสดงซ้ําเมื่อขึ้นหน้าใหม่  

 4    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

7) โปรแกรม Excel แสดงหน้าต่าง Popup ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 แสดงหนา้ต่าง Page Setup – Print area 

8) ในที่นี้บริเวณที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดคือ คอลัมน์ A แถวที่ 1 จนถึงคอลัมน์ AS แถวที่ 177 สามารถกําหนดขอบเขตของข้อมูลได้ 2 
วิธี คือ วิธีที่ 1 ลากเมาส์คลุมบริเวณที่ต้องการให้พิมพ์เอกสารทั้งหมดดังรูปที่ 8 ให้ปรากฏเส้นประล้อมรอบบริเวณที่ต้องการพิมพ์
เอกสาร หรือวิธีที่ 2 กรอกช่วงของข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ลงในช่องกรอกของหน้าต่าง Popup Page Setup – Print area (รูปที่ 7) 
เป็น $A$1:$AS$177 

 

รูปที่ 8 แสดงบริเวณที่ต้องการพิมพ์เอกสารทั้งหมด โดยลากเมาส์คลุมบริเวณที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดให้มีเส้นประปรากฏล้อมรอบ 

9) กดปุ่ม  ท้ายกล่องข้อความดังรูปที่ 9 เพื่อกลับสู่หน้าต่าง Page Setup 

 

รูปที่ 9 แสดงการกดปุ่มเพื่อกลับสู่หน้า Page Setup 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 

                                                                       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์     5 

10) เลือกบริเวณหัวตารางที่ต้องการให้แสดงซ้ําเมื่อขึ้นหน้าใหม่ โดยกดที่ปุ่มท้ายกล่องข้อความ Rows to repeat at top ดังรูปที่ 10 

 

รูปที่ 10 แสดงหน้าต่าง Page Setup บริเวณ Rows to repeat at top 

11) โปรแกรม Excel แสดงหน้าต่าง Popup ดังรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11 แสดงหน้าต่าง Page Setup – Rows to repeat at top 

12) ในที่นี้บริเวณหัวตารางต้องการให้แสดงซํ้าคือ แถวที่ 5 ถึงแถวที่ 6 และสามารถกําหนดขอบเขตของข้อมูลได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ลาก
เมาส์คลุมบริเวณที่ต้องการให้แสดงหัวตารางซํ้าดังรูปที่ 12 หรือวิธีที่ 2 กรอกช่วงของข้อมูลที่เป็นหัวตารางในช่องกรอกของ
หน้าต่าง Popup Page Setup – Rows to repeat at top (รูปที่ 11) เป็น $5:$6 

 

รูปที่ 12 แสดงบริเวณหัวตารางทีต่้องการให้แสดงซ้ําเมื่อขึ้นหน้าใหม ่



ข้ันตอนการทาํให้หัวตาราง (Header) และรายการทางซา้ย (Column)ของตาราง 
ในเอกสาร Excel ให้แสดงซ้ําเมื่อขึ้นหน้าใหม่  

 6    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

13) กดปุ่ม  ท้ายกล่องข้อความดังรูปที่ 13 เพื่อกลับสู่หน้าต่าง Page Setup 

 

รูปที่ 13 แสดงการกดปุม่เพื่อกลับสู่หน้า Page Setup 

14) หากต้องการแสดงรายการทางซ้ายให้แสดงซ้ําเมื่อขึ้นหน้าใหม่ สามารถทําได้โดยกดที่ท้ายกล่องข้อความ Columns to repeat at 
left ดังรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าต่าง Page Setup บริเวณ Columns to repeat at left 

15)  โปรแกรม Excel แสดงหน้าต่าง Popup ดังรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 แสดงหน้าต่าง Page Setup – Columns to repeat at left 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 

                                                                       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์     7 

16) ในที่นี้บริเวณที่ต้องการให้แสดงรายการทางซ้ายซํ้าคือ คอลัมน์ B ถึง คอลัมน์ G และสามารถกําหนดขอบเขตของข้อมูลได้ 2 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 ลากเมาส์คลุมบริเวณที่ต้องการแสดงรายการทางซ้ายซ้ําดังรูปที่ 16 หรือวิธีที่ 2 กรอกช่วงของข้อมูลที่เป็นรายการทางซ้าย
ในช่องกรอกของหน้าต่าง Popup Page Setup – Columns to repeat at left (รูปที่ 15) เป็น $B:$G 

 

รูปที่ 16 แสดงบริเวณรายการทางด้านซ้ายให้แสดงซํ้าเมื่อขึ้นหน้าใหม ่

17) กดปุ่ม  ท้ายกล่องข้อความดังรูปที่ 17 เพื่อกลับสู่หน้าต่าง Page Setup 

 

รูปที่ 17 แสดงการกดปุม่เพื่อกลับสู่หน้า Page Setup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการทาํให้หัวตาราง (Header) และรายการทางซา้ย (Column)ของตาราง 
ในเอกสาร Excel ให้แสดงซ้ําเมื่อขึ้นหน้าใหม่  

 8    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

18) กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าหน้ากระดาษดังรูปที่ 18 

 

รูปที่ 18 แสดงการบันทึกการตั้งค่าหน้ากระดาษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 

                                                                       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์     9 

19) แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์อีกครั้ง จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเปิดตารางหน้าถัดไป จะปรากฏหัวตารางและรายการทางซ้ายซํ้า ดังรูปที่ 19 

 

รูปที่ 19 แสดงตวัอย่างก่อนพิมพ์หลังจากตั้งค่าหน้ากระดาษให้แสดงหัวตารางและรายการทางซ้ายซํ้าเมื่อเอกสารขึ้นหน้าใหม ่
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