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การจัดการฐานขอมูล 



ความหมายการจัดการฐานขอมูล 

• ฐานขอมูล (Database) คือ ชุดขอมูลที่มีขนาดใหญแบงแยก
ออกเปนกลุมยอยที่มคีวามสัมพันธกนัในแตละชุดขอมูล 

 การจัดการฐานขอมูลเปนจักระบบขอมูลใหมคีวามงายตอการใช

งานเพียงผูใชเพียงแตพิมพหรือกรอกขอมูลลงในตารางเทานัน้ และเก็บ

ขอมูลแตละรายการที่ทําการพิมพเรียงตามแถว 1 แถว หรือ 1 รายการ 

เรียกวา เรคคอรด (Record) และขอมูลที่อยูในแตละคอลัมน เรียกวา 

ฟลด (Field) สวนแถวแรกมักจะเปนชื่อของรายการ เรียกวา ชื่อฟลด 

(Field Name) ดังตัวอยาง  



ชื่อฟลด (Field 
Name) 

ขอมูลแตละแถวเรียกวา 

เรคคอรด (Record) 

ขอมูลแตละคอลัมน 

เรียกวา ฟลด (Field) 



การตั้งช่ือใหกับเซลลและกลุมเซลล 

• โดยการต้ังชื่อใหกับเซลลมีท้ังหมด 4 ชนิด  

 1.การต้ังชื่อดวย Define name =  เปนกําหนดชื่อใหกับชวงของ
ขอมูลและสามารถนําไปใชงานไดเลย  

 2.การต้ังชื่อดวยชื่อท่ีมีอยู Create from Selection =เปน
การเรียกใชชื่อท่ีมีอยูแลว โดยการต้ังชื่อดานซายหรือดานบนของตารางขอมลู ท่ี
เรียกวา ชื่อฟลด มาเปนชื่อของชวง 

 3.การต้ังชื่อใชงานเฉพาะในแผนงาน =เปนการต้ังชื่อเฉพาะแผนงาน
ใดแผนงานหน่ึง โดยท่ีแผนงานอื่นไมสามารถเรียกใชชื่อท่ีต้ังไวได 

 4.การต้ังชื่อใน Name Mannager หรือ ตัวจัดการชื่อ =เปน
การต้ังชื่อท่ีผูใชงานสามารถปรับเปล่ียนชื่อไดงาย 



1.เปดไฟลขอมูลท่ีตองการ 
2. คลิกท่ี Formulas (สูตร) 
3.คลิกท่ีปุมคําสั่ง  define  name (กําหนดชื่อ) 
4.จะปรากฏ Dialog Box  ของ New Name (ชื่อใหม) โดยใน

ชอง Name (ชื่อ) ใหพิมพวา Bonus 
5.ในชอง Refers To : อางอิงไปยัง  ใหพิมพวา =1.5 

 
 

โดยในชอง Name (ช่ือ) 

ใหพิมพวา Bonus 

   

ในชอง Refers to : หรือ 

อางอิงไปยัง ใหพิมพวา 

=1.5 

   

กด OK 

  

1.การตั้งชื่อดวย Define name 



7.คลิกที่เซลล F3 แลวพิมพสูตรดังนี้  =E3*(BONUS)  
แลวกดปุม Enter (สมมุมติวาใหโบนัส 1.5 เทาของเงินเดือน) 
8. จากนั้นให AutoFill ลงมาที่จนถึง F12 ก็จะไดผลลัพธดังภาพ 
 

1.การตั้งชื่อดวย Define name (ตอ) 

ผลลัพธที่ได 



การต้ังรหัสผาน (PassWord)  

  

 การต้ังรหัสผานใหกับแผนงานนั้น ก็เพื่อไมไหผูอ่ืนมาใช 

หรือทําการแกไขขอมูลในแผนงานนั้น  

 สําหรับแผนงานอ่ืนที่มีอยูในสมุดงานเดียวกันก็สามารถใช

งานหรือแกไขไดปกติ  

 



1.คลิกท่ีแท็บ Reviwe (ตรวจทาน)  
เลือกปุมคําส่ัง Protec Sheet  
(การปองกันแผนงาน) 
2.จะปรากฏ Dialog Box ใหคลิกเลือก Protect  worksheet 
and contents of locked cells 
3.กําหนดรหัสผานท่ีชอง Password to unprotect sheet: 
 

การยกเลิกการปองกันแผนผาน 



4.คลิกเลือกสวนของ Allow all users of this 
worksheet to  
5. คลิกปุม OK 

6.ปรากฏ Dialog Box เพื่อใหผูใชกําหนดรหัสผานยืนยันซํ้า

อีกครั้งที่ชอง Reenter password to proceed  
7. คลิกปุม OK 
 

การยกเลิกการปองกันแผนผาน (ตอ) 



1 

6 

2 

3 
4 

5 7 

การยกเลิกการปองกันแผนผาน 



การยกเลิกการปองกันแผนผาน 

การยกเลิกการปองกนัแผนงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1.คลิกที่แท็บ Reviwe (ตรวจทาน) เลือกปุมคําส่ัง Unprotect 
Sheet (ยกเลิกการปองกนัแผนงาน) 
2.จะปรากฏ Dialog Box เพื่อใสรหัส  

3.คลิกที่ปุม OK 

1 

2 

3 



การกรองขอมูลใน Excell 



การกรองขอมูล 

• การใชตัวกรองขอมูลเปนการเลือกใหแสดงขอมูลเฉพาะที่ตองการให

แสดงเทานั้น (เพราะเนื่องจากขอมูลมีจํานวนมาก) การกรองขอมูลชวย

ใหการคนหาขอมูลที่ตองการไดสะดวกรวดเร็วข้ึน ซึ่งการกรองขอมูลมี

ทั้งหมด 3 รูปแบบ  

 1.การกรองขอมูลแบบอัตโนมัติ 

 2.การกรองขอมูลแบบจัดอันดับ 

 3.การกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข 



1.การกรองขอมูลแบบอัตโนมัติ 

 การกรองขอมูลแบบอัตโนมัตินั้นงายตอการดูรายการขอมูลที่

ตองการไดอยางรวดเร็วสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

 1.คลิกเมาสในตารางขอมูลที่ตองการกรองขอมูล 

 2.คลิกที่แท็บ Data (ขอมูล) เลือกปุมคําส่ัง Filter(ตัวกรอง)  
!!! สังเกตที่ตารางขอมูลจะมีปุม Drop Down List ที่ชื่อฟลด

ของตารางขอมูลทุกฟลด!!! 
 3.คลิกที่ปุม Drop Down List  ที่ชื่อฟลดที่ตองการกรอง
ขอมูล  

 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบอัตโนมัติ 

2.คลิกที่แท็บ 

Data >Filter 

1.คลิกเลือก
ตารางขอมูล 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบอัตโนมัติ 

3 

4 



การยกเลิกการกรอง 

เมื่อตองการยกเลิกการกรองขอมลู ใหปฏิบัติดังนี้ 

 1. คลิกที่แท็บ Data (ขอมูล) เลือกที่ปุมคําสั่ง Clear (ลาง) 
หรือ 

 2. คลิกที่ปุม Drop down List ที่เปนลูกศรและตัวกรอง ลว

คลิกเลือก Clear Filter From “ตําแหนง” 



2.การกรองขอมูลแบบจัดอันดับ 

 นอกจากการกรองขอมูลแบบการเลือกรายการแลว ยังสามารถที่
จะกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใน Drop down List  ของคําส่ังการกรอง
ขอมูลไดอีกดวย สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

 1. คลิกเมาสในตารางขอมูลที่ตองการกรองขอมูล 

 2.คลิกที่แท็บ Data (ขอมูล) เลือกปุมคําส่ัง Filter(ตัวกรอง) 
 3. คลิกที่ปุม Drop down List ที่ชื่อฟลดที่ตองการกรอง
ขอมูล (เชน สมมุติวาเลือก ที่ชื่อฟลดเงินเดือน เลือก Nameber 
Filter หรือ ตัวกรองตัวเลข) จากนั้นคลิกเลือก Top 10 หรือ 10 
อันดับแรก จะปรากฏ Dialog Box ใหจัดอันดับ 

 



การกรองขอมูลแบบจัดอันดับ (ตอ) 

4. ตัวเลือก   Top (บน) แสดงขอมูลเฉพาะท่ีมีคามากท่ีสุด 

       Botton (ลาง) แสดงขอมูลเฉพาะท่ีมีคานอยท่ีสุด 

5.กําหนดการจัดอันดับท่ีตองการแสดง เชน กําหนดเทากับ 4 คือ ใหแสดงแค 
 4 อันดับแรกเทาน้ัน 

6. หนวยของการเลือกจากขอท่ี 4 คือ 

 -item (รายการ) เปนรายการ 

 -Percent (เปอรเซ็นต) เปนเปอรเซ็นต ตามท่ีขอ 4 ไดระบุไวจาก
จํานวนรายการท่ีมีอยู 

7.คลิกท่ีปุม OK จะไดขอมูลตามเล่ือนไขท่ีกําหนด โดยจะไดเงินเดือนของ
พนักงานแค 4 อันดับแรกท่ีมีเงินเดือนมากท่ีสุดเทาน้ัน  



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบจัดอันดับ (ตอ) 

2.คลิกที่แท็บ 

Data >Filter 

1.คลิกเลือก
ตารางขอมูล 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบจัดอันดับ (ตอ) 

3.คลิกที่ Drop down List 

เลือก Name Filter > 10  



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบจัดอันดับ (ตอ) 

4 7 

5 6 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบจัดอันดับ (ตอ) 

ผลที่ได 



3.การกรองขอมูลแบบมีเง่ือนไข 

 เปนการกรองขอมูลที่สามารถกําหนดเงื่อนไขไดมากกวา 1 
เงื่อนไขในคร้ังเดียว และยังสามารถเปรียบเทียบเงือ่นไขมากกวาหรือนอย

กวาของขอมูลในชุดนั้น สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

 1.คลิกเมาสในตารางขอมูลที่ตองการกรองขอมูล แลวคลิกที่แท็บ 

Data (ขอมูล) เลือกปุม คําส่ัง Filter (ตัวกรอง) 
 2.คลิกที่ปุม Drop down List ที่ชื่อฟลดที่ตองการกรอง

ขอมูล (เชน สมมุติวาเลือก ชื่อฟลดตําแหนง เลือก Text Filter (ตัว

กรองขอความ) จะมีคําส่ังยอยใหเลือกดังนี้ ) 



  - Equals..   = เทากับ 
  - Does Not Equal…  = ไมเทากับ 
  - Begins With..  = เร่ิมตนดวย 
  - Ends With..  = ลงทายดวย 
  - Contains….  = มี 
  - Does Not Contains.. = ไมมี 
  - Custom Filter…  = ตัวกรองแบบกําหนดเอง 

3.การกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข (ตอ) 



3.คลิดเลือก Costom  Filter …. (ตัวกรองแบบกําหนดเอง) จะปรากฏ Dialog 
Box  
4.กําหนดเง่ือนไขเปรียบเทียบขั้นที่ 1  โดยในชองที่ 1 คือ Equals (เทากับ) และใช
คาที่จะใชเปรียบเทียบในชองที่ 2 คือ ประชาสัมพันธ 

5.กําหนดคาตัวเลือกทางตรรกะ 

 - And (และ) เลือกเฉพาะที่ตรงกับเง่ือนไขทั้งสองเทานั้น 

 - Or    (หรือ) เลือกเฉพาะที่ตรงกับเง่ือนไขใดเง่ือนหนึ่งเทานั้น 

6.กําหนดเง่ือนไขเปรียบเทียบขั้นที่ 2 โดยในชอง 1คือ Equals (เทากับ) และคาที่จะ
ใชเปรียบเทียบในชองที่ 2 คือ นักคอมพิวเตอร 

7.คลิกปุม OK จะไดเฉพาะขอมูลที่เปนตําแหนงประชาสัมพันธ และนักคอมพิวเตอร 

3.การกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข (ตอ) 



 8.หากตองการกําหนดเงื่อนไขซอนอีกใหคลิกที่ปุม ปุม Drop 
down List  ที่ชื่อฟลดที่ตองการ เชน จากตัวอยางที่ชื่อฟลดเงินเดือน 

เลือก Number Filter (ตัวกรองตัวเลข) เลือก Custom 
Filter..(ตัวกรองแบบกําหนดเอง) โดยเลือกเงื่อนไขเปรียบเทียบ

เงินเดือน คือ Is greater than (มากกวา) คาที่ใชเปรียบเทียบ คือ 

9,000 
 9.ถาไมตองการเปรียบเทียบเงื่อนไขอีก ใหคลิกปุม Ok ผลที่ได 
คือ จะแสดงเฉพาะตําแหนงประชาสัมพันธ และนักคอมพิวเตอร ที่มี

เงินเดือนมากกวา 9,000 บาทเทานั้น 

3.การกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข (ตอ) 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข  

2.คลิกที่แท็บ 

Data >Filter 

1.คลิกเลือก
ตารางขอมูล 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข (ตอ)  

3 

4 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข (ตอ)  

5 
6 

7 

8 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข (ตอ)  

zผลลัพธที่ไดจากการ

เปรียบเทียบเงื่อนไข “ตําแหนง” 



  
 8.หากตองการกําหนดเง่ือนไขซอนอีกใหคลิกที่ปุม ปุม Drop down List  ที่

ช่ือฟลดที่ตองการ เชน จากตัวอยางที่ช่ือฟลดเงินเดือน เลือก Number Filter (ตัวกรอง

ตัวเลข) เลือก Custom Filter..(ตัวกรองแบบกําหนดเอง) โดยเลือกเง่ือนไขเปรียบเทียบ

เงินเดือน คือ Is greater than (มากกวา) คาที่ใชเปรียบเทียบ คือ 9,000 
 

ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข (ตอ)  

8 

9 



ข้ันตอนการกรองขอมูลแบบมีเงื่อนไข (ตอ)  

zผลลัพธที่ไดจากการเปรียบเทียบเงือ่นไข 

“ตําแหนง” และ “เงินเดือน” 



Q/A 



การวิเคราะหขอมูล 

 ใน Microsoft Office Excell 2010 
 การสรางรายงานสถานการณสมมุติ 

อ.นิตยา  ตาลวันนา 



 

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล 
• เปนการเปลี่ยนคาตัวแปรการสรางตัวจัดการสถานการณสมมุติ และ

การคนหาคาเปาหมายที่ตองการ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจ

สําหรับการจัดการดานธุรกิจ ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงเงื่อนไข 

 



การคนหาคาเปาหมายโดยการเปลี่ยนคาตัวแปร  

(Goal Seek) 

 การวิเคราะหคําสั่ง Goal Seek (เปนการวิเคราะหคาเปาหมาย) เปน

การกําหนดาคาเปาหมายที่ตองการ   

 จากนั้นจึงสั่งใหไปโปรแกรมชวยในการวิเคราะหและปรับเปลี่ยนขอมูลให

เหมาะสมกับคาเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งจะเปลี่ยนคาของขอมูลไปเรื่อยๆ 

จนกวาจะไดผลลัพธตามที่ตองการโดยใชฟงกชัน  

=PMT (Rate,Nper,Pv) ชวยในการคํานวณหาคาเปาหมาย 

 



=PMT (Rate,Nper,Pv) 

คือ ฟงกชันที่ชวยในการคํานวณคาเปาหมาย 

 Rate : อัตราดอกเบี้ย 

 Nper : ระยะเวลาในการชําระเงิน 

 Pv      : มูลคาของเงินในปจจุบนั 

 



การสรางรายงานสถานการณสมมุต ิ

การสรางสถานการณสมมุติ (Scenario Manager)  
 ใชในการวิเคราะหขอมูลในเชิงเง่ือนไข โดยการจําลองสถานการณข้ึนมา 

เพ่ือพยากรณขอมูลแลวนําไปใชในการตัดสินใจ ในกรณีที่มีผูใชจํานวนมาก 

และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางที่เกิดข้ึน 

 



การสรางตารางการเปรียบเทียบตัวแปร 

• การสรางตารางการเปรียบเทียบตัวแปร มี 2 แบบ 

  1. การสรางตารางเปรียบเทียบตัวแปรหน่ึงตัวแปร : ใชในกรณีของนางหงสฟา หาก

ตองการทราบวา จะตองผอนชําระคาอาคารชุดเดือนละเทาใด ถาหากอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงไป 

  2. การสรางตารางเปรียบเทียบตัวแปรสองตัวแปร :  การเปรียบเทียบตัวแปรสองตัวแปร 

คลายกันกับการเปรียบเทียบตัวแปรหน่ึงตัวแปร แต จะมีการเปรียบเทียบตัวแปรเขาไปอีกหน่ึงตัวแปร  



END 



เพิ่มเติม  การสรางแมรโคร 

• การสรางแมรโคร คือการสรางชุดคําสั่งอัตโนมัติขึ้น ซึ่งเปนคําสั่งที่จะตองใช

งานบอยๆ หรือ ทํางานชา เพ่ือเปนการลดเวลาในการทํางาน เชน การ

จัดรูปแบบตัวอักษร การกําหนดขนาดตัวอักษร การกําหนดสีตักอักษร และ

การจัดรูปแบบแผนงาน 



อ.นิตยา ตาลวันนา 

การสรางแผนภูมิ และกราฟ 



การสรางแผนภูมิ 

การสรางแผนภูมิ (Chart)  หรือ กราฟ (Graph) 

 - เปนการนําขอมูลชนิดตัวเลขมาจัดใหอยูในลักษณะของภาพ 

 - มีการสําเสนอขอมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบ 

ขอดี ของกราฟและแผนภูมิ 

 - ผูใชขอมูลเขาใจความหมายไดงายข้ึน (โดยเฉพาะขอมูลที่มี

ความสลับซับซอน)  



ชนิดของแผนภูมิหรือกราฟ 







องคประกอบของกราฟ 



องคประกอบของกราฟ 



Plot Area (พื้นที่สวนวงกลม) 
Chart Title(ชื่อของแผนภูมิ) 
Grid Line (เสนกริดใชเปรียบเทียบขอมูล) 
แกน Y  
Legebd (สัญลักษณที่ใชอธิบายแทนขอมูล) 
Value Axis (แสดงคาขอมูล) 
Category Axis (แสดงหมวดหมูของขอมูล) 
Data Series(ชุดขอมูล) 

แกน X 
Chart Area(พ้ืนที่ทั้งหมดของแผนภูมิ) 
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อ. นิตยา   ตาลวันนา  
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