
หนวยที่ 5 การจัดการฐานขอมูลและเช่ือมโยงกับฐานขอมูลอื่น 

หัวขอเร่ืองและงาน 
ลักษณะของฐานขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีปอน การจัดการฐาน 

ขอมูล การเช่ือมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน  

สาระสําคัญ 
ฐานขอมูลก็คือตารางที่ใชเก็บขอมูลจํานวนมาก ๆ เขาไวดวยกัน  โดยมีรูปแบบการจัด

ขอมูลท่ีเปนระบบ สามารถต้ังคาการตรวจสอบความถูกตอง เม่ือตองการใหผูอ่ืนมาพิมพงานได ใน
ฐานขอมูลมีการจัดการ ไดแก การเรียงลําดับ ตัวกรองขอมูล การใชฟอรมกรอกขอมูล การใชผลรวม
ยอย การรายงาน Pivot Table และ Pivot Chart โดยสามารถท่ีจะเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน ๆ ได 
เชน Microsoft Access ฯลฯ 

จุดประสงคการสอน 

จุดประสงคทั่วไป 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการพิมพตารางฐานขอมูล 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดการฐานขอมูล 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการเช่ือมโยงกบัฐานขอมูลอ่ืน  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   

1. สามารถอธิบายและพมิพตารางฐานขอมูลได 
2. สามารถอธิบายและจัดการฐานขอมูลได 
3. สามารถอธิบายและเช่ือมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน ได 

เน้ือหาห 
1. ลักษณะของฐานขอมูล (Database) 

1.1 ฐานขอมูลคืออะไร 
การเก็บขอมูลท่ีเราใชในชีวิตประจําวัน  เรามักจะจดไวในกระดาษ  ซ่ึงมีขอดีตรง

สะดวก  จดไดงาย  แตมีขอเสียตรงท่ีเม่ือมีขอมูลมากข้ึน  จะคนหาขอมูลไดยากมากข้ึน  และยังไม
สามารถตอบคําถามไดรวดเร็วนัก เชน ในกรณีท่ีเรามีสมุดรายช่ือพนักงาน และมีเพื่อนมาหาที่มี
ขอมูลนอย รูแตเพียงช่ือนําหนาบางตัว และเปนเพศชาย เราจะตองเปดไลดูช่ือพนักงานทีละช่ือ  ทํา
ใหเสียเวลามาก แตถามีการนําเอาขอมูลมาจัดเก็บในคอมพิวเตอร  จะชวยเพิ่มความรวดเร็วในการ
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ฐานขอมูล ก็คือการนําขอมูลจํานวนมาก ๆ มาเก็บไวดวยกัน  โดยมีรูปแบบการจัด
ขอมูลท่ีเปนระบบเพ่ือใหสะดวกในการนําไปใชในภายหลัง  เชน  ทะเบียนบุคลากร ยอดขายของ
รานคา รายนามลูกคา รายการสินคาและขอมูลทางบัญชี  ฯลฯ โปรแกรม  Excel สามารถชวยใหการ
สรางฐานขอมูลเปนไปอยางงายได โดยมีคุณสมบัติในการจัดเก็บขอมูล และตรวจสอบประเภทของ
ขอมูลท่ีเขามาวาถูกตองไม ท้ังยังสามารถจัดเรียงขอมูล การกรองเฉพาะขอมูลท่ีเราสนใจไดงาย และ
การสรางรายงาน  

Microsoft Access คือโปรแกรมจัดการฐานขอมูลท่ีดีกวา Excel ถึงแมวา Excel จะ
ใหคุณชวยใหในการสรางฐานขอมูลได แตอันท่ีจริงแลวโปรแกรม Access ซ่ึงเปนหนึ่งในชุด 
Microsoft Office 2007 จะมีความสามารถดานฐานขอมูลท่ีโดดเดนกวา Excel เสียอีก เพราะวาเปน
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลโดยตรง แตเนื่องจากโปรแกรม Access ใชงานคอนขางยาก เราจึง
มักจะนํา Excel มาใชจัดทําฐานขอมูล ในกรณีท่ีฐานขอมูลไมซับซอนมากนัก 

1.2 การสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม Excel 
 ฐานขอมูลใน Excel ถาพูดกันงาย ๆ แลวก็คือตาราง (Table) นั่นเอง แตเปนตาราง

ท่ีมีแถวเพื่อจัดเก็บขอมูล และมีคอลัมนไวเพื่อแบงประเภทของขอมูล ในแตละแถวของขอมูล เราจะ
เรียกวา ระเบียนหรือเร็คอรด (Record) ในขณะท่ีแตละคอลัมนของขอมูล จะใสขอมูลประเภท
เดียวกันไว เราจะเรียกวาฟลด (Field) ซ่ึงตามปกติแลวฟลดจะมีช่ือของมันเองในแถวแรกหรือท่ี
เรียกวาหัวคอลัมน โดยในตอนเร่ิมแรกท่ีเราจะสรางฐานขอมูล เราจะปอนช่ือฟลดลงในแถวเดียวกัน
ของเซลลเสียกอน จากนั้นเม่ือไดขอมูลมา จึงนํามากรอกลงในแถวถัดไปเร่ือย ๆ ดังรูป 
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รูปท่ี 5-1 ตัวอยางตารางฐานขอมูลผลิตภัณฑและลูกคาของบริษัทแหงหนึ่ง 

2. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในขณะปอนขอมูล 
ในระหวางสรางฐานขอมูลใน Excel เราอาจจะกําหนดชื่อฟลดเอาไวกอน แลวใหผูอ่ืนมา

ปอนขอมูลลงไปก็ได อยางไรก็ตามผูกรอกขอมูลอาจทํางานผิดพลาด ปอนขอมูลผิด ๆ ลงไป ดังนั้น
เพื่อปองกันปญหานี้ เราจึงควรปรับแตงให Excel ทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีปอนลง
ไปดวย จะสามารถลดความผิดพลาดในการปอนขอมูลผิดลงไปไดมาก สามารถเลือกใชลักษณะ
ขอมูลของฟลดไดหลายรูปแบบ ไดแก คาใด ๆ จํานวนเต็ม ตําแหนงทศนิยม รายการ วันท่ี เวลา 
ความยาวขอความ และกําหนดเอง เปนตน ซ่ึงจะยกตัวอยางเฉพาะรายการ ดังตอไปนี้ 

จากตารางตัวอยาง ทดลองทําในฟลดผลิตภัณฑ โดยคลิกเลือกคอลัมนท่ีใชพิมพผลิตภัณฑ 
แลวใชคําส่ังการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของกลุมคําส่ังเคร่ืองมือขอมูลในแท็บขอมูล  จะ
เปดกลองโตตอบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

ฟลด  (Field) 

ระเบียน
หรือเร็คคอรด 

(Record) 
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รูปท่ี 5-2 ตารางขอมูลตัวอยางในการตรวจสอบความถูกตองจากฟลดผลิตภัณฑ 

 
ท่ีแท็บการต้ังคา ใหคลิกเลือกรายการในชองอนุญาตให และกําหนดชวงขอมูลท่ีครอบคลุม

ผลิตภัณฑท้ังหมด ควรมีการปอนขอมูลเรียงผลิตภัณฑใหครบและตอเนื่องกันไวกอน 

 
รูปท่ี 5-3 การต้ังคาเง่ือนไขการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีอนุญาตให 

 

 
รูปท่ี 5-4 การต้ังคาการตรวจสอบความถูกตองเปนรายการ และชวงขอมูลผลิตภัณฑ 
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ท่ีแท็บขอความท่ีใส ใหพิมพขอความลงในช่ือเร่ือง และขอความคําอธิบายในกรอบ
ขอความท่ีใส ซ่ึงจะแสดงใหเห็นเม่ือมีผูเลือกเซลลในฟลดผลิตภัณฑ 

 
รูปท่ี 5-5 การใสขอความช่ือเร่ืองและขอความคําอธิบาย 

 
ท่ีแท็บการเตือนความผิดพลาด ใหคลิกเลือกลักษณะหยุด (มีลักษณะอ่ืน ไดแก คําเตือน 

และขอมูล) พิมพขอความลงในช่ือเร่ือง และขอความคําอธิบายในกรอบขอความแสดงความ
ผิดพลาด ซ่ึงจะแสดงใหเห็นเม่ือมีผูปอนขอมูลผิดจากท่ีกําหนดไวในแถบการต้ังคาของฟลด
ผลิตภัณฑ เสร็จแลวคลิกปุมตกลง  

 
รูปท่ี 5-6 การเลือกลักษณะการเตือน การใสขอความช่ือเร่ือง และขอความแสดงความผิดพลาด 

 
หลังจากนี้ เรามาทดลองปอนขอมูลลงในชองท่ีไดปรับแตงไวแลวในฟลดผลิตภัณฑของ

ระเบียนตอไป โดยคลิกเลือกเซลลตอไป จะปรากฏกรอบขอความท่ีใสแสดงอยู และมีปุมเลือก
รายการอยูดวย ถาจะปอนขอมูลใหเลือกรายการในนั้นไดเลย โดยไมตองพิมพ  
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รูปท่ี 5-7 การปอนขอมูลโดยเลือกรายการ และมีกรอบแสดงช่ือเร่ืองและขอความคําอธิบาย 

 

 
รูปท่ี 5-8 การปอนขอมูลโดยเลือกรายการ  

 
ตอมา เรามาทดลองปอนขอมูลผิดลงในชองท่ีไดปรับแตงไวแลวในฟลดผลิตภัณฑของ

ระเบียนตอไป โดยไมเลือกรายการท่ีมีอยู เสร็จแลวกดแปน Enter จะปรากฏกรอบคําเตือน พิมพผิด
ครับลักษณะหยุด และใหคลิกเลือกรายการเลยครับ แลวจะลองใหมหรือยกเลิก ซ่ึงถาเลือกลองใหม
จะใหปอนขอมูลใหม ถาปอนตรงกับรายการก็ใชไดเชนกัน  

 
รูปท่ี 5-9 แผนคําเตือนขอมูลผิดพลาดในการปอนขอมูลฟลดผลิตภัณฑ 
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รูปท่ี 5-10 การปอนขอมูลลงไปในเซลลใหไมตรงกับในรายการ จะเกดิกรอบคําเตือนข้ึน 

3. การจัดการฐานขอมูล 
เม่ือเราไดปอนขอมูลจนครบทุกระเบียนแลว ก็สามารถนํามาใชประโยชนตาง ๆ ได แตส่ิง

สําคัญในการจัดทําตารางขอมูลเปนฐานขอมูลใน Excel นั้น คือ ขอมูลท่ีปอนตองอยูในแถวหรือ
ระเบียนท่ีติดตอกันโดยตลอดท้ังหมด และไมมีการผสานเซลล ในการท่ีจะใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลท่ีดีท่ีสุด ควรท่ีจะแยกขอมูลและรายละเอียดออกเปนฟลด ๆ หนึ่งไดเทาท่ีจะทําได เชน 
คํานําหนา ช่ือ สกุล เพศ วัน เดือน ป ฯลฯ และการจัดการฐานขอมูลไดนั้น ตองคลิกเลือกเซลลใด
เซลลหนึ่งในตารางขอมูลนั้น แลวจึงคลิกแท็บขอมูล จะมีคําส่ังในหลายกลุมคําส่ังท่ีนํามาใช
ประโยชน  

 
รูปท่ี 5-11 คําส่ังตาง ๆ ในกลุมคําส่ังของแท็บขอมูล ซ่ึงใชจัดการฐานขอมูล 

 
ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดในหัวขอ ดังตอไปนี้ 

3.1 การเรียงขอมูล  
เม่ือเราปอนขอมูลมาจนครบหรือในชุดขอมูลท่ีมีอยูแลว เราสามารถท่ีจะจัดเรียง

ขอมูลเพื่อดูลําดับของขอมูลได เชน ผลิตภัณฑ ลูกคา ไตรมาส1-4 สาขา โดยถาตองการเรียงลําดับ
เพียงฟลดเดียว ใหคลิกเลือกเซลลใดเซลลหนึ่งในฟลดนั้น แลวในกลุมคําส่ังเรียงลําดับและกรอง

ของแท็บขอมูล ใหคลิกปุม   จะเรียงจากนอยมาหามาก และปุม  จะเรียงจากมากมาหานอย 
ตัวอยางเปนการเรียงตามช่ือลูกคา 
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รูปท่ี 5-12 ตารางฐานขอมูลยอดขายสินคาแยกตามผลิตภณัฑและลูกคา 

 

 
รูปท่ี 5-13 การจัดการฐานขอมูลการเรียงลําดับขอมูลในฟลดลูกคา A-Z 

แตถาตองการเรียงขอมูลในหลาย ๆ ฟลดเปนลําดับยอย ๆ ลงไป ใหคลิก
คําส่ังเรียงลําดับ  ในกลุมคําส่ังเรียงลําดับและกรองของแท็บขอมูล จะเปดกลองโตตอบการ
เรียงลําดับ เลือกเรียงลําดับขอมูลตามลําดับ จากผลิตภัณฑ แลวเรียงดวยช่ือลูกคา  

 
รูปท่ี 5-14 กลองโตตอบการเรียงลําดับ ในการจัดการฐานขอมูลหลาย ๆ ช้ัน 
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รูปท่ี 5-15 ผลการเรียงลําดับ จากผลิตภัณฑ แลวตามดวยช่ือลูกคา 

 
3.2 การใชตัวกรองขอมูล 

เปนการกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะขอมูลตามท่ีเราตองการ ในกรณีท่ีขอมูลมี
จํานวนมาก จนไมสามารถจะจัดเรียงลําดับแลวคนหาไดดวยการไลดูทีละระเบียน เราสามารถท่ีจะ
คนหาส่ิงท่ีตองการได โดยใชตัวกรอง ท่ีมีอยู 2 แบบ คือ ตัวกรองอัตโนมัติ และตัวกรองขั้นสูง ท่ี

คําส่ังตัวกรอง  และ ตัวกรองขั้นสูง  ในกลุมคําส่ังเรียงลําดับและตัวกรองของแท็บขอ
มูล ดังตอไปนี้ 

3.2.1 การใชตัวกรองอัตโนมัติ  
ใชคําส่ังตัวกรองอัตโนมัติ จะมีปุมข้ึนท่ีทายเซลลของหัวตาราง สําหรับเปด

รายการเรียงลําดับและกรองขอมูล  

 
รูปท่ี 5-15 การจัดการฐานขอมูลโดยใชตวักรองอัตโนมัติ 
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รูปท่ี 5-16 รายการในตัวกรองอัตโนมัติ 

 

 

 
รูปท่ี 5-16 กรองรายการผลิตภัณฑปูจาบอสตัน 
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รูปท่ี 5-16 กรองลงไปอีกช้ันหนึ่งท่ีไตรมาส1 ตั้งแต 300 ข้ึนไป 

 
3.2.2 การใชตัวกรองข้ันสูง 

เปนการใชตัวกรองขอมูล โดยที่เราตองเตรียมการเวนแถววางไว เพ่ือเปนท่ี
วางเง่ือนไขของฟลดท่ีเราจะคนหา ซ่ึงมีวิธีการ คือ จะตองคัดลอกหัวคอลัมนช่ือฟลดท้ังหมดไปวาง
ไวท่ีแถววาง แลวพิมพหรือคัดลอกขอความท่ีตองการกรองในฟลดนั้น ๆ ถาวางอยูในแถวเดียวกัน 
จะเปนขอมูลท่ีมีความหมายเปน “และ” แตถาวางอยูคนละแถวกัน จะเปนขอมูลท่ีมีความหมายเปน 

“หรือ” หลังจากเตรียมหัวคอลัมนและขอมูลท่ีตองการแลว ใหใชคําส่ังตัวกรองข้ันสูง  ใน
กลุมคําส่ังเรียงลําดับและตัวกรองของแท็บขอมูล จะเปดกลองโตตอบตัวกรองขั้นสูง ท่ีมีชวง
รายการ คือ ตารางขอมูลท้ังหมด ชวงเงื่อนไข คือ ตารางขอมูลเฉพาะท่ีตองการกรองท่ีไดจัดทํา
เตรียมไว และสามารถที่จะกรองในตารางขอมูล หรือไปวางไวในตําแหนงเซลลอ่ืนก็ได เสร็จแลว
คลิกปุมตกลง จะแสดงผลลัพธในรายการ เม่ือตองการใหตารางขอมูลกลับมาเหมือนเดิม ใหคลิก

คําส่ังลาง  

 
รูปท่ี 5-23 การเตรียมขอมูลไวดานบนท่ีจะใชตัวกรองข้ันสูง 
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รูปท่ี 5-24 กลองโตตอบตัวกรองข้ันสูงท่ีตองเลือกการกระทํากําหนดชวงรายการ 

และชวงเง่ือนไข 
 

 
รูปท่ี 5-25 กลองโตตอบตัวกรองข้ันสูงท่ีกําลังเลือกชวงรายการ 

 

 
รูปท่ี 5-26 กลองโตตอบตัวกรองข้ันสูงท่ีกําลังเลือกชวงเง่ือนไข 
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รูปท่ี 5-27 ผลลัพธจากการใชตัวกรองข้ันสูง 

 

 
รูปท่ี 5-26 ตัวกรองข้ันสูงท่ีกําลังเลือกชวงเง่ือนไขเนื้อแกะหรือไตรมาส1มากกวา 500 

 

 
รูปท่ี 5-27 ผลลัพธจากการใชตัวกรองข้ันสูง 
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3.3 การใชผลรวมยอยในการใชสูตรงาย ๆ ของขอมูล 
ในฐานขอมูลหรือตารางขอมูล บางฟลดอาจมีขอมูลในลักษณะตัวเลขและสูตรอยู 

เราสามารถท่ีจะเรียงลําดับกลุมของฟลดท่ีตองการกอน แลวจึงอยากจะหาผลการคํานวณกับฟลด
ตัวเลขหรือสูตรนั้น  ไดแก  ผลรวม คาเฉล่ีย นับจํานวน คามากท่ีสุด คานอยท่ีสุด ฯลฯ ซ่ึงสามารถ
ทําไดโดยคลิกคําส่ังผลรวมยอยในกลุมคําส่ังเคารางของแท็บขอมูล จะเปดกลองโตตอบผลรวมยอย
ข้ึนมา ใหเลือกฟลดท่ีตองการดูการเปล่ียนแปลง เลือกการใชฟงกชันเปนสูตรอะไร และเช็คเพิ่ม
ผลรวมยอยในฟลดตัวเลขและสูตรท่ีตองการดู จากนั้นคลิกปุมตกลง จะไดผลลัพธท่ีแสดงแบบจัด
กลุมและเคาราง และเม่ือตองการตารางฐานขอมูลใหกลับมาเหมือนเดิมอีกคร้ัง ใหใชเมนูเปดกลอง
โตตอบผลรวมยอยข้ึนมาแลวคลิกปุมเอาออกท้ังหมด ตัวอยางเชน  

  
รูปท่ี 5-32 กลองโตตอบผลรวมยอย 

 

 
รูปท่ี 5-33 ผลลัพธของการใชผลรวมยอยของแตละผลิตภัณฑเปนแบบจัดกลุมและเคาราง 
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เคาราง 3 ระดบั 

ใหซอนรายละเอียด 

ใหแสดงรายละเอียด 

รูปท่ี 5-33 การจัดกลุมและเคารางแสดงผลรวมแตละผลิตภัณฑ 
 

 หากตองการตารางขอมูลผลสรุปเปนรายผลิตภัณฑ ใหคลิกเลข 2 ท่ีเคาราง แตถา
ตองการผลสรุปท้ังหมด ก็ใหคลิกเลข 1 ท่ีเคาราง เม่ือตองการแสดงรายละเอียดท้ังหมด ใหคลิกเลข 
3 ท่ีเคารางนั้น แตถาตองการผลสรุปเปนรายสาขาเทานั้น ใหคลิกปุมลบ จะซอนรายละเอียดไว และ
เม่ือตองการแสดงรายละเอียดของสาขาน้ันกลับคืนมา ก็ใหคลิกปุมบวก  

 
รูปท่ี 5-34 ผลลัพธของการสรุปผลรวมทุกผลิตภัณฑ ในการเคารางระดับ 2 
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รูปท่ี 5-35 ผลลัพธของการสรุปผลรวมผลิตภัณฑท้ังหมด ในการเคารางระดับ 1 

 
3.4 การรายงาน Pivot Table และ Pivot Chart 

ในตารางฐานขอมูล เราสามารถสรางรายงานสรุปอยางรวดเร็วดวย  PivotTable ท่ี
เปนระบบจัดทํารายงานอัตโนมัติ ท้ังยังสามารถแกไขรายงานไดงายและรวดเร็วมากอีกดวย และ
สามารถนํามาสรางเปนแผนภูมิ PivotChart ไดอีกดวย ซ่ึงมีความสําคัญในการใชสรุปและนําเสนอ
ตอผูมีอํานาจในการตัดสินใจตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  
รูปท่ี 5-35 คําส่ัง PivotTable และ PivotChart ของกลุมตารางในแท็บแทรก 

 
3.4.1 การสรางรายงานสรุปดวย Pivot Table 

กอนการสรางตารางรายงานสรุปนั้น  เราควรท่ีจะมีการวางแผนการ
จัดรูปแบบตารางใหดีเสียกอนวาควรท่ีจะใชฟลดใดบางเปนหนา เปนคอลัมน เปนแถว และเปน
ขอมูล ตามแนวทางวัตถุประสงคท่ีตองการจะสรุป และหาความสัมพันธกับฟลดขอมูลเหลานั้นได
โดยงาย จากน้ันจึงคลิกคําส่ัง Pivot Table จะเปดกลองโตตอบการสราง Pivot Table ท่ีเลือกตาราง
หรือฐานขอมูลปจจุบันใหเลย หรือจะใชฐานขอมูลจากภายนอกก็ได และตองเลือกตําแหนงท่ีจะวาง 
รายงาน Pivot Table เสร็จแลวคลิกปุมตกลง 
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รูปท่ี 5-36 กลองโตตอบการสราง Pivot Table เลือกแหลงฐานขอมูลและตําแหนงท่ีจะวาง 

 

 
รูปท่ี 5-37 แผนงานใหม Pivot Table เตรียมท่ีจะสรางรายการตาง ๆโดยลากเขตขอมูลลงมาใน

หัวขอท่ีไดวางแผนทําตารางไว 
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รูปท่ี 5-37 สวนพื้นท่ีของรายการเขตขอมูล 5 รูปแบบ 

 

 
รูปท่ี 5-37 แผนงาน Pivot Table เม่ือลากเขตขอมูลลงมาในหวัขอ ก็จะแสดงในตารางดวย 
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รูปท่ี 5-37 กรองลูกคาช่ือ Blaus ไดซ้ือผลิตภัณฑในไตรมาสใดและจํานวนเงินเทาไร 

 

  

 
รูปท่ี 5-37 กรองผลิตภัณฑกาแฟอีโพ มีลูกคาใครบาง ไดซ้ือในไตรมาสใดและจํานวนเงินเทาไร 
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รูปท่ี 5-37 แท็บเคร่ืองมือบริบทของ Pivot Table มี 2 แท็บ คือ ตัวเลือก และออกแบบ 

 

 
รูปท่ี 5-37 ออกแบบตารางใหมดวยกลุมคําส่ังลักษณะ Pivot Table ของแท็บบริบทออกแบบ 

 
3.4.2 การสรางแผนภูมิดวย Pivot Chart  

เราสามารถสรางแผนภูมิดวยปุมคําส่ัง Pivot Chart ไดจากแท็บตัวเลือกของ
กลุมคําส่ังเคร่ืองมือในแท็บเคร่ืองมือบริบทของ Pivot Table  
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รูปท่ี 5-50 การสรางแผนภูมิจากแผนงาน Pivot Table และเลือกชนิดแผนภูมิ 

 

 
รูปท่ี 5-51 แผนภูมิคอลัมนจากเขตขอมูลท่ีกรองลูกคาและผลิตภัณฑได 
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รูปท่ี 5-37 แผนภูมิกรองลูกคาช่ือ Godos ไดซ้ือผลิตภัณฑอะไรในไตรมาสใดและจํานวนเงินเทาไร 

 

 
รูปท่ี 5-51 การเปล่ียนชนิดแผนภูมิ และจัดรูปแบบพ้ืนท่ีแผนภูมิ 

4. การเช่ือมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน 
ตารางฐานขอมูลในโปรแกรม Excel 2007 สามารถท่ีจะใชงานเช่ือมโยงกับโปรแกรม 

Access 2007 ไดโดยตรงไมตองแปลงแฟมขอมูลเลย  
4.1 การเปดแฟมฐานขอมูล Access 2007 จากโปรแกรม Excel 2007 

เราสามารถที่จะเปดแฟมฐานขอมูลจากโปรแกรมอ่ืนท่ีโปรแกรม Excel 2007 
สนับสนุน โดยคลิกปุมเปดท่ีแถบเคร่ืองมือดวน แลวไปที่ ๆ เก็บแฟมขอมูล จากน้ันคลิกเปดรายการ
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รูปท่ี 5-52 การเปล่ียนชนิดแฟมท่ีจะเปดเปน Access Database และการเลือกแฟมเปด 

 

 
รูปท่ี 5-52 กลองโตตอบขอมูลดานความปลอดภัยของ Microsoft Office Excel แจงเตือนมา 

 

 
รูปท่ี 5-52 กลองโตตอบเลือกตาราง ใหเราเลือกตารางช่ือรายการลงทะเบียน 
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รูปท่ี 5-52 แฟมชนิดเปน Access Database ไดถูกเปดข้ึนมาเปนสมุดงานใหมใน Excel 2007 

 
4.2 การรับขอมูลเขามาจากภายนอก 

ในโปรแกรม Excel สามารถท่ีจะรับขอมูลภายนอกเขามา โดยใชปุมรับขอมูล
ภายนอกของแท็บขอมูล ซ่ึงมีประเภทของขอมูลท่ีรับเขามาได ไดแก จาก Access จากเว็บ จาก
ขอความ จากแหลงขอมูลอ่ืน การเช่ือมตอท่ีมีอยู เปนตน  

 
รูปท่ี 5-52 ปุมประเภทรายการขอมูลตาง ๆ ท่ีปุมรับขอมูลภายนอกของแท็บขอมูล 
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รูปท่ี 5-52 คลิกเลือกรายการจาก Access และเลือกแฟมขอมูล 

  

 
รูปท่ี 5-52 กลองโตตอบเลือกตาราง ใหเราเลือกตารางช่ือรายการลงทะเบียน 

 

 
รูปท่ี 5-52 กลองโตตอบการนําเขาขอมูล ใหเลือกลักษณะท่ีตองการนําเขามา และวางไวท่ีใด 
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รูปท่ี 5-52 เม่ือคลิกปุมคุณสมบัติ จะเปดกลองโตตอบคุณสมบัติการเช่ือมตอ 

 

 
รูปท่ี 5-52 เม่ือคลิกปุมตกลง จะเปดตารางงานจากแหลงขอมูลภายนอกมาท่ีสมุดงานท่ีเลือกไว 
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4.3 การเปดแฟมฐานขอมูล Excel 2007 จากโปรแกรม Access 2007 
เราสามารถท่ีจะนําแฟมขอมูลใน Excel 2007 ไปเปดท่ีโปรแกรม Access 2007 ก็

ได โดยตองดูวาท่ีโปรแกรม Access 2007 สามารถท่ีจะเปล่ียนชนิดแฟมขอมูลเปนโปรแกรม Excel 
ไดหรือไม ถาเปล่ียนไดก็สามารถทําไดเชนเดียวกับการเปดแฟมขอมูล Access 2007 ในโปรแกรม
Excel 2007  

 
รูปท่ี 5-52 การเปล่ียนชนิดแฟมท่ีจะเปดเปนแฟมขอมูลชนิดตาง ๆ ของโปรแกรม Excel  

 
4.4 การรับขอมูลเขามาจากภายนอก 

ในโปรแกรม Access 2007 สามารถท่ีจะรับขอมูลภายนอกจากโปรแกรม Excel ได 
โดยใชปุมคําส่ัง Excel ของกลุมคําส่ังนําเขาในแท็บขอมูลภายนอก  

 
รูปท่ี 5-52 ปุมคําส่ัง Excel ของกลุมคําส่ังนําเขาในแท็บขอมูลภายนอกของโปรแกรม Access 2007 
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กิจกรรม 
มอบหมายงานการพิมพจากใบงานตัวอยางตารางฐานขอมูล เพื่อใหนักศึกษาไดฝก

ปฏิบัติและสรุปผล/ปญหานํามาอภิปรายในหัวขอตอไปนี้  
1. การสรางการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีปอน 
2. การจัดการฐานขอมูล 
3. การเช่ือมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน  

แบบประเมินผล 
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. โปรแกรมใดเปนโปรแกรมฐานขอมูลโดยเฉพาะ 

ก. Word 
ข. Excel 
ค. Access 
ง. Outlook 

2. มีกรอบขอความท่ีแสดงออกมาท่ีตําแหนงฟลด ซ่ึงเกิดข้ึนจากการสรางในแท็บช่ือ
อะไรของกลองโตตอบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ก. การตั้งคา 
ข. ขอความท่ีใส 
ค. การเตือนความผิดพลาด 
ง. การหามกระทํา 

3. ขอใดท่ีสามารถใชคําส่ังเรียงลําดับได 
ก. คลิกขวาท่ีขอมูลท่ีตองการเรียงลําดับ 
ข. ปุมคําส่ังท่ีแท็บหนาแรก 
ค. ปุมคําส่ังท่ีแท็บขอมูล 
ง. ถูกทุกขอ 

4. เม่ือเราตองการหาช่ือลูกคา ท่ีซ้ือผลิตภัณฑผงทําฟโล และเปนจํานวนเงินมากกวา 
200 บาท  ควรท่ีจะใชคําส่ังใด 

ก. การเรียงลําดับ 
ข. แทรกฟงกชัน 
ค. ตัวกรองข้ันสูง 
ง. การคนหาขอมูล 
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5.  คือปุมท่ีทําหนาท่ีอะไร 
ก. เรียงลําดับ  
ข. ตัวกรองอัตโนมัติ     
ค. ลางตัวกรอง 
ง. ลางผลรวมยอย 

6. เม่ือใชปุมคําส่ังผลรวมยอยในแท็บขอมูล จะใหผลลัพธท่ีใดบาง 
ก. แทนท่ีผลรวมยอยปจจุบัน 
ข. ตัวแบงหนาระหวางกลุม 
ค. สรุปไวดานลางของขอมูล 
ง. ถูกทุกขอ 

7. ถามีตารางท่ีทําเคารางไดถึง 4 ระดับ ระดับใดท่ีเปนการสรุปยอดใหญสุด 
ก. 1 
ข. 2 
ค. 3 
ง. 4 

8. ปุมสรางตาราง Pivot Table อยูในแท็บใด 
ก. หนาแรก 
ข. แทรก 
ค. สูตร 
ง. ขอมูล 

9. แฟมชนิดใดท่ีเปนโปรแกรม Excel 2007 
ก. xls 
ข. xyz 
ค. xlsx 
ง. xyzx 

10. ขอใดกลาวไมถูกตองในการเช่ือมโยงระหวางโปรแกรม Excel 2007 กับโปรแกรม 
Access 2007 

ก. คัดลอกตารางจาก Excel ไปท่ี Access 
ข. เปดแฟมของ Access ในโปรแกรม Excel  
ค. รับขอมูลภายนอกเขามาจากแฟม Excel ในโปรแกรม Access  
ง. รับขอมูลภายนอกเขามาจากแฟม Access ในโปรแกรม Excel  
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