
เรียนรู้การจัดการธุรกิจด้วย Excel 2007 ตอนที่ 2
การทํางานกับฐานข้อมูล และการสร้างรายงานสรุปข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้
! เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของฐานข้อมูล และการสรุปผลข้อมูลได้

จุดประสงค์นําทาง
1. สามารถเรียงลําดับของข้อมูล ในรูปแบบที่หลากหลายได้
2. สามารถกรองข้อมูลที่ต้องการได้
3. สามารถกําหนดความถูกต้องในการกรองข้อมูลได้
4. สามารถสรุปผลรวมย่อยได้
5. สามารถสรุปผลข้อมูลจากหลายตารางได้
6. สามารถสรุปข้อมูลแบบ Pivot table ได้

รู้จักกับฐานข้อมูล
! ฐานข้อมูลคือ ข้อมูลที่มีจํานวนมาก มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบในไฟล์คอมพิวเตอร์ 
ในรูปแบบของตาราง เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลสินค้า เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีเครื่องมือหรือ
เทคนิคในการจัดเก็บที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสะดวกในนําไปใช้งาน โดยพื้นฐานแล้วหากข้อมูล
ไม่มีความซับซ้อนมากนัก จะเก็บฐานข้อมูลในไฟล์ Excel ในรูปแบบของตาราง แต่หากมีความซับ
ซ้อนมากขึ้น มักจะนิยมเก็บในโปรแกรมที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่สูงขึ้น เช่น 
Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, Oracle เป็นต้น
! ในที่นี้จะเรียนรู้การจัดการกับฐานข้อมูลพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ที่มี
การจัดการกับข้อมูลจํานวนมากในรูปแบบของตาราง ที่มีความซับซ้อนน้อย-ปานกลาง  

ภาพแสดงส่วนประกอบของฐานข้อมูล
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จัดทําโดย อ.ชรินทร์ญา  กล้าแข็ง                                                       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Record 
(เรคคอร์ท 
หรือแถว)

Field 
(ฟิวดิ์หรือคอลัมภ์)



1. การเรียงลําดับของฐานข้อมูล (Sort)
! กรณีที่เรามีข้อมูลจํานวนมาก ที่จัดเก็บในตารางของ Excel เราสามารถเรียงลําดับข้อมูล
จากมากไปน้อย หรือน้อยไปมากได้  ดังนี้

1.1 คลิ้กเลือกเซลล์ของข้อมูลที่ต้องการจัดเรียง 

1.2 ไปที ่Ribbon > คลิ้กแถบ Data > คลิ้กปุ่ม Sort 
! Sort Smallest to Largest : เลือกจากน้อยไปหามาก
! Sort Largest to Smallest : เลือกจากมากไปหาน้อย

จากภาพ จะเห็นได้ว่ามีการเรียงลําดับข้อมูล จากมากไปหาน้อย
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2. การเรียงลําดับข้อมูลแบบหลายฟิลดิ์

2.1 คลิ้กเซลล์ ใดใดก็ได้ในตารางที่ต้องการจัดเรียง

2.2  คลิกแท็บ Data > คลิ้กปุ่ม Sort   
2.3 เลือกฟิลดิ์ที่ 1 ที่ต้องการจัดเรียง ในที่นี้เลือก เพศ

2.4 เลือกค่าข้อมูลที่ต้องการจัดเรียง เลือก Values

2.5 เลือกวิธีการจัดเรียง ในที่นี ้A to Z 
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2.6  เพิ่มฟิลดิ์ที ่2 ที่ต้องการจัดเรียง  กดปุ่ม Add Level

2.7  เพิ่มฟิลดิ์ที ่2 ที่ต้องการจัดเรียง  ในที่นี้เลือก เงินสุทธิ

2.8 กด OK  จะได้ผลลัพธ์แสดงการเรียงลําดับ ดังภาพ

- เรียง เพศ
- เรียง เงินสุทธิ จากมากไปหาน้อย
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3. การเรียงลําดับข้อมูลตามชุด (Series)
! ถ้าต้องการเรียงข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น กรณีที่ไม่ใช่จากค่ามากไปน้อย แต่ต้องการ
เรียงลําดับข้อมูลตามที่เรากําหนด เช่น ต้องการให้เรียงข้อมูลตามเดือน ดังนี้
มกราคม > กุมภาพันธ์ > มีนาคม > เมษายน > ... เป็นต้น

3.1 คลิ้กเซลล์ ใดใดก็ได้ในตารางที่ต้องการจัดเรียง

3.2  คลิกแท็บ Data > คลิ้กปุ่ม Sort   
3.3 เลือกฟิลดิ์ ที่ต้องการจัดเรียง Sort by : เดือน และ เลือก Order: Custom List 
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3.4  เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเรียงลําดับ ดังภาพ และกด OK

 
3.5  จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้

!
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4.การกรองข้อมูล (Filter)

! เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล ที่มีจํานวนข้อมูลเป็นจํานวนมาก จะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่น FIlter หรือ
กรองข้อมูลในโปรแกรม Excel 2007 ได ้เช่น ต้องการดูข้อมูล เฉพาะเพศหญิงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งโปรแกรม 
จะสร้างฟังก์ชั่นขึ้นในส่วนของหัวตาราง ในลักษณะของ Drop Down List เสมือนเมนูให้เราเลือกใช้ตามต้องการ ดังนี้

4.1 คลิ้กเลือกที่เซลล์ในตารางที่ต้องการ

4.2 กดปุ่ม 
4.3 จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ จะเกิด Drop Down List ขึ้นมาให้เราเลือกใช้งาน

 
4.4  ไปที่หัวตาราง เพศ เพื่อเลือกเพศหญิง ที่ต้องการกรองข้อมูลออกมาแสดงผล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
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4.5 การยกเลิก เงื่อนไขการกรอง  สามารถทําได้ โดยเลือกไปที่ “Clear Filter From เพศ”
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ยกเลิกการกรองข้อมูล

แบบฝึกหัด: ให้นําเสนอข้อมูลเฉพาะเพศหญิง ที่มีเงินเดือน 20,000 บาทเท่านั้น



5. การกรองข้อมูลโดยกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม 

! ถ้าต้องการแสดงข้อมูลที่มีเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่มีรายได้สุทธิ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท ว่ามีใครบ้าง ก็สามารถทําได้ ดังนี้

5.1 เลือกตําแหน่ง   หัวตารางที่ต้องการกรองข้อมูล 

5.2 เลือกคําสั่ง “Number Filter” > “Greater Than Or Equal To”

5.3 กําหนดค่าที่ต้องการ ตามเง่ือนไข ในที่นี้คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 40,000
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ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี ้แสดงข้อมูลพนักงานที่มีรายได้สุทธิ มากกว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท ว่ามีใครบ้าง

แบบฝึกหัด: บริษัทต้องการเสนอการปรับเงินเดือนให้พนักงานผู้หญิงเป็นกรณีพิเศษ โดยจะพิจารณา
จากเงื่อนไข ดังนี ้ 
1. เพศหญิง 
2. มีอายุ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี
3. เงินเดือนปัจจุบัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35000 บาท (Less Than Or Equal To ...)
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6. การกําหนดความถูกต้องในการป้อนข้อมูล จากการกําหนดรูปแบบ

! ในการป้อนหรือพิมพ์ข้อมูลในฐานข้อมูล อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดความไม่สะดวกขึ้นได้ ใน Excel 2007 
สามารถกําหนดลักษณะของค่าข้อมูลในตารางได้ตามต้องการ ทําให้เพิ่มความรวดเร็วในการป้อนและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
มีคุณภาพ เราสามารถกําหนดเงื่อนไขข้อมูลที่จะป้อนลงไปได้ ดังนี้
!
กําหนดว่าข้อมูลที่จะป้อนต้องอยู่ในรูปแบบใด 
! เช่น ค่าใดๆ (Any Value), ตัวเลข (Whole number), ตัวเลขทศนิยม(Decimal) ,วันที ่(Date), รายการ(List), 
เวลา(Time), ความยาวข้อความ (Text Length), กําหนดเอง (Custom)

ด้วยวิธีการดัังนี้

6.1 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการป้อนเพิ่ม

6.2 เลือกแท็บ Data และเลือก “Data Validation”   
6.3 เลือก Whole number
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6.4  เลือก Data และ กําหนดค่าดังภาพ

6.5 เลือกแท็บ Input Message และ กรอกข้อความที่ Title และ Input Message
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เลือก
ข้อมูลมากกว่าหรือ

เท่ากับ

กําหนด
ค่าตัวเลข



6.6 เลือกแท็บ Error Alert และพิมพ์ Title และ Error Message

6.7  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด OK  ถ้านําเมาส์ไปวางจะมีข้อความโชว์เงื่อนไขที่เราได้ตั้งไว้
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6.7 ทดสอบการพิมพ์ข้อความ

พิมพ์ข้อมูลเพิ่มใหม ่โดยกรอกเงินเดือน 19000 ซึ่งน้อยกว่าที่กําหนดเงื่อนไขไว้ จึงม ีMessage ขึ้นมาเตือน ดังภาพ

7. การยกเลิกการใส่เงื่อนไขในการพิมพ์

เลือกที่เซลล์ที่มีการกําหนดเงื่อนไขอยู่ และกดปุ่ม   

กดปุ่ม Clear All   และ  ตามลําดับ
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8. การกําหนดความถูกต้องในการป้อนข้อมูลแบบรายการ

กรณีข้อมูลที่ป้อนมีข้อความที่ซ้ําๆ กัน หากเราต้องการสร้างรายการให้เลือกแทนการป้อนหรือพิมพ์ข้อความเข้าไปเองก็
สามารถทําได้ ซึ่งจะทําให้สะดวกรวดเร็ว และข้อมูลไม่ผิดพลาด

8.1 เลือกฟิลดิ์ที่ต้องการกําหนดค่า  และกดปุ่ม    

8.2 เลือกรูปแบบ “List (รายการ)” และ พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการที่ Source ดังภาพ
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8.3 ทดสอบการพิมพ์ข้อมูล ลงในฐานข้อมูล
จะเห็นว่าที่ฟิลดิ ์แผนกงาน จะเกิดเป็นเมนู List ให้เราเลือก ดังภาพ

9. การสร้างรายงานเพื่อสรุปผลรวมย่อย (Sub total)

! เราสามารถสร้างรายการสรุปข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลชนิดนั้นอยู่ในรูปแบบเวริ์กชีตเดียวกันหรือต่างกันได้อย่างง่าย 
และรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชั่นการทํางานของ Excel 2007
! เช่น ต้องการดูยอดขายรวม ของพนักงานแต่ละคน สามารถทําได้ดังนี้

9.1 *จัดเรียงข้อมูลที่ต้องการสรุปรวมก่อน* ในที่นี ้เราต้องการดูยอดขายของพนักงานแต่ละคน ดังนั้นเราจึงต้องจัดเรียง

ข้อมูลตามรายชื่อพนักงาน  ได้ผลลัพธ์ดังนี้
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9.2 คลิ้กที่ปุ่ม “Subtotal”  ในกลุ่มเมนู “Outline”

9.3 เลือกฟิลดิ์ที่ต้องการสรุปผล

การกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม 
- Replace Current Subtotal คือ แทนที่ Subtotal ในตําแหน่งปัจจุบัน
- Page Break Between Group: กําหนดขึ้นหน้าใหม่ ในแต่ละกลุ่ม
- Summary Below Data: สรุปข้อมูลผลรวม ไว้ด้านล่างข้อมูล
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เลือกฟิลดิ์ที่ต้องการสรุปผล

เลือกฟังก์ชั่น Sum สําหรับหาผลรวม

เลือกฟิลดิ์ที่ต้องการหาผลรวม



9.4 ผลลัพธ์ที่ได ้จะแสดงผลรวมยอดขายของพนักงานแต่ละคน

Note: เราสามารถดูข้อมูลที่ได้แบบย่อ หรือขยายได้โดยการกดปุ่มไอคอน  ทางซ้ายของตารางสรุป

10. การยกเลิกการสร้างสรุปผลรวมย่อย 

10.1 ไปที่เมนูเดิมคือ ไปที ่แท็บ Data > Subtotal  

   กดปุ่ม   
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11. การสรุปผลข้อมูลจากหลายตาราง

! หากเราต้องการทํารายงานสรุปผลข้อมูลจากหลายๆตาราง ที่มีรูปแบบเดียวกัน  มาสรุปรวมกันเป็นตารางใหม่ 
ตารางเดียว ก็สามารถทําได้ ดังนี้

11.1 เตรียมข้อมูลจากตารางที่ต้องการ ทั้งหมด

11.2 คลื้กตําแหน่งที่ต้องการให้สรุปข้อมูลในตารางใหม่

11.3 คลิ๊กไปที่แถบ “Data” กดปุ่มที่ “Consolidate” 
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11.4 คลื้กเลือกเวิร์คชีต ที่มีข้อมูล (แถบ Sheet ด้านล่าง)

11.5 เลือกฟังก์ชั่น Sum ในการสรุปผลรวมที่ช่อง “Function”

11.6 ลากเม้าส์คลุม ตารางที่ 1 

11.7 คลิ้กปุ่ม Add 
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11.8 ลากเม้าส์ตารางต่อๆไป 

และกด  จนครบทุกตารางข้อมูล

เรียนรู้การจัดการธุรกิจด้วย Excel 2007 ตอนที่ 2! 21

จัดทําโดย อ.ชรินทร์ญา  กล้าแข็ง                                                       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



11.9 กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่อง “Use labels in”
!

11.10 ผลลัพธ์ที่ได้

ปรับแต่งความสวยงามของการนําเสนอรายงาน ตามความเหมาะสม
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Note: หากเราคลิ้กเลือก 
Create Links to Source data

เมื่อข้อมูลในตารางหลัก (ข้อมูลดิบ) มี
การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ทําสรุปผลที่
สร้างขึ้นไว้นี้ จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

Top row: คลิ้กเลือก ถ้าข้อมูลที่เราเลือก มีหัวแถวมาด้วย
Left Column: คลิ้กเลือก ถ้าข้อมูลที่เลือก มีหัวคอลัมภ์มาด้วย
Create Links to Source data: คลิ้กเลือก ถ้าต้องการให้ผล
สรุปรวมที่ได้เชื่อมโยงกับตารางหลัก



12. การสร้างสรุปผลข้อมูลด้วย Pivot Table 

! PivotTable คือเครื่องมือในการสร้างสรุปรายงาน จากข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง Excel 2007 ซึ่งมีความสามารถ
ในการนําเสนอข้อมูลได้หลากหลายมิติ สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองการนําเสนอได้โดยง่าย กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือขั้น
สุดยอดของการใช้ Excel 2007  แต่การเรียนรู้การใช้งาน Pivot table ให้ครบทุกความสามารถในการทํางานของมัน
นั้น ต้องอาศัยเวลากันเป็นวันๆเลยทีเดียว ซึ่งในที่นี้เราจะเรียนรู้การนําไปใช้ขั้นพื้นฐาน เพื่อสามารถนําไปเรียนรู้การ
ทํางานเพิ่มเติม และประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้

ข้อมูลที่เหมาะกับการวิเคราะห์ด้วย PivotTable เช่น
! 1.ข้อมูล ดิบที่มีข้อมูลมากๆ และมีความสําพันธ์กันหลายๆอย่างในแต่ละ คอลัมน์
! 2.ข้อมูล ที่มีลักษณะเป็นแถวๆ โดยที่แต่ละแถวมีจํานวนคอลัมน์เท่ากัน
ข้อดีของการทํา Pivot Table
! 1.สามารถสร้าง Report จากข้อมูลดิบที่เรามีอยู่นั้น ตามความต้องการได้
! 2.ทําให้เราเห็นรูปแบบ และแนวโน้มต่างๆของข้อมูลมากๆในเวลาอันรวดเร็ว 
! 3.ทําให้เราวิเคราะห์ ข้อมูลและความสัมพันธ์ต่างๆได้โดยง่าย
! 4.และที่สําคัญคือ ถ้าเราต้องการมองข้อมูลในแง่มุมอื่นๆ เราก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือหน้าตาของ 
Table / Report ได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ โดยทําได้อย่างง่ายๆด้วยการ rearrange หรือ pivot  ข้อมูลใน 
PivotTable จนเห็นแง่มุมที่ต้องการ (ซึ่งทําได้ง่ายกว่าวิธีอื่นๆมาก)
ข้อควรระวังของการทํา Pivot Table
! 1.ข้อมูลจะต้องไม่มีการทํา merge กันไว้
! 2.การ Range พื้นที่ของข้อมูลควรเผื่อเอาไว้สําหรับกรณีที่มี data เพิ่มในอนาค!

(Reference: http://kavee-excel.blogspot.com/2009/03/pivottable.html)

! PivotTable นี้จะช่วยให้เราบริหารข้อมูลของเราเพื่อที่จะแสดงเป็น report ตามที่เราต้องการ หรือ กราฟที่เรา
ต้องการได้ ซึ่งทําให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลเป็นอย่างมาก ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้

 12.1 เตรียมข้อมูลที่ต้องการนํามาทําสรุปด้วย Pivot table
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12.2 คลิ้กเลือก เซลล์ ใดๆในตารางข่้อมูล
12.3 คลิ้กเลือกแท็บ Insert บน Ribbon

12.4 คลิ้กเลือกเมนู “Pivot table”

12.5 เลือกข้อมูลที่ต้องนํามาวิเคราะห์

12.6 คลิ้กปุ่ม OK   
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เลือก
ข้อมูลที่ต้องนํามาวิเคราะห์

ในที่นี้
โปรแกรมจะเลือกไว้ให้ถูกต้องอยู่แล้ว



12.7 เลือกเวิร์คชีต หรือแผ่นงาน ที่ต้องการสร้าง Pivot table และคลิ้ก OK

12.8 ลากฟิลดิ์ จากหน้าต่าง Pivot table Field List ไปไว้ตําแหน่งต่างๆ โดยแต่ละตําแหน่งสามารถวางไว้ได้มากกว่า 
1 ฟิลดิ์ และไม่จําเป็นต้องวางให้ครบทุกตําแหน่ง ซึ่งแต่ละตําแหน่งมีรายละเอียดดังนี้

!
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เลือก
แผ่นงานใหม่

Note:  

New Worksheet:  สร้างไว้ที่เวิร์คชีตใหม่
Existing Worksheet: สร้างไว้ในเวิร์คชีตที่มีอยู่แล้ว

Report Filter: ข้อมูลที่ต้องการดูเป็นกลุ่ม หรือแบ่งเป็นหน้าๆ
Column Labels: ข้อมูลที่ต้องการให้มาแสดงในแนวคอลัมภ์
Row Labels: ข้อมูลที่ต้องการนํามาแสดงในแนวแถว
Values: ข้อมูลที่ต้องการนํามาสรุปผล

ลากข้อมูล
ที่ต้องการลงมา



ลากข้อมูลฟิลดิ์ที่ต้องการดังนี้

12.9 หลังจากจัดฟิลดิ์ แล้วจะได้ผลลัพธ์ข้อมูลดังรูป

13. การกรองข้อมูลใน Pivot Table

! เราสามารถเลือกดูข้อมูลใน pivot table ได ้จากไอคอน  เพื่อเลือกดูข้อมูลที่ต้องการ
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13. การแก้ไขฟิลดิ์ข้อมูลใน Pivot Table

! หลังจากที่เราได้สร้างตารางสรุปข้อมูล pivot table เรียบร้อยแล้ว เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือมุมมอง
การนําเสนอรายงานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

13.1 การเปลี่ยนตําแหน่งฟิลดิ์ข้อมูล
! คลิ้กเมาส์ลากฟิลดิ์สลับไปยังตําแหน่งที่ต้องการ

13.2 การยกเลิกฟิลดิ์ข้อมูล 
! คลิ้กที่ฟิลดิ์ เลือกคําสั่ง “Remove Field” 
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งฟิลดิ์ จะได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูป

14. การจัดรูปแบบ Pivot Table

14.1 คลิ้กที่ pivot table ที่สร้างได้
14.2 เลือกแท็บ Design 

14.3 เลือกแบบตารางที่ต้องการ
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15. การสร้าง PivotChart

! หลังจากที่สร้าง pivot table เรียบร้อยแล้ว เราสามารถสร้าง pivot chart หรือสรุปข้อมูลในลักษณะแผนภูมิได้ 
ดังนี้

15.1 คลิ้กเลือกข้อมูล pivot table

15.2 คลิ้กที่แท็บ Options 

15.3 คลิ้กที่ปุ่ม Pivot chart   
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Note: การซ่อน/แสดง Field List

1. เลือกไปที่ตาราง pivot table  >  2. เลือกเมนู “Options” >  3. กดปุ่ม Field List 



15.4  เลือกรูปภาพแผนภูมิ ที่ต้องการ
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แบบฝึกหัด: ให้นักศึกษาสร้าง pivot table โดยมีการแสดงข้อมูลดังนี้
! ในแนวคอลัมภ:์ แสดงรายชื่อพนักงาน
! ในแนวแถว: ต้องการใหแยกข้อมูลด้วยรายชื่อสินค้า และเดือนที่ขายได้
! ข้อมูลที่แสดงออกมา: เป็นผลสรุปราคารวม

เพื่อให้ได้ข้อมูลดังภาพ

และสร้างกราฟออกมาได้ดังนี้
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