
 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO., LTD. 
Tel: 02-570-8449  Mobile: 088-807-9770 และ 092-841-7931 
Line ID: @itgenius 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลกัสูตรอบรม 

contact@itgenius.co.th  |  หน้า 1 www.itgenius.co.th 

จัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซลภาคที่ 2 

น าข้อมูลเข้า แบ่งปันข้อมูลและสรุปผล 

 
คุณเคยประสบปัญหาเชน่นี้หรอืไม่ มขีอ้มูลอยู่ในระบบจดัการฐานขอ้มูล เชน่ 
ออราเคลิ ดบีทีู ไมโครซอฟตเ์อสควิแอล แต่ไมท่ราบวา่จะท าอย่างไรน าขอ้มูล
ดงักล่าวเขา้มาใชใ้นไมโครซอฟตเ์อก็เซล ขอ้มลูทีส่่งออกมาจากระบบฐานขอ้มูล
เมนเฟรมหรอืมนิิคอมพวิเตอร ์แลว้พบวา่มบีางเซลลท์ีข่อ้มูลขาดหายไป ตอ้ง

เสยีเวลาเตมิเตม็ขอ้มูลในในชอ่งวา่ง แตไ่ม่ทราบวา่ท าอย่างไรเพือ่เตมิเซลลข์อ้มูลพรอ้ม ๆ กนัเซลลอ์ื่น ๆ ทีม่ี
ลกัษณะเดยีวกนั  

o ขอ้มูลทีต่อ้งการน ามาสรุปถูกจดัเกบ็อยู่ในหลากหลายรูปแบบ เชน่ แฟ้มไมโครซอฟตเ์อก็เซล แฟ้ม
ขอ้ความ แฟ้มไมโครซอฟตแ์อคเซส ซึง่แฟ้มทัง้หมดเป็นแหล่งขอ้มูลทีใ่ชใ้นการสรุป ท าใหคุ้ณเสยีเวลา
น าเขา้ และตอ้งมาแปลงขอ้มูลทัง้หมดดว้ยสูตร VLOOKUP เพือ่ท าใหเ้ป็น Flat File ก่อนจงึจะสรุปดว้ย 
PivotTable  

o ตอ้งการน าขอ้มูลทีม่มีากกวา่ 1,048,574 ระเบยีนเขา้มาไมโครซอฟตเ์อก็เซลแต่ท าไมไ่ดเ้พราะตดิขอ้จ ากดั
ทีจ่ านวนบรรทดัในไมโครซอฟตเ์อก็เซลไม่เพยีงพอต่อการรองรบัขอ้มูล  

o ตอ้งการเปรยีบเทยีบยอดขายของคุณสมถวลิตอ่คุณสมใจวา่คดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ 
o ตอ้งการทราบวา่มูลคา่การขายสนิคา้สูงสุดของคุณสมใจในเดอืนมกราคมมคีา่เท่าไหร่และมูลคา่ทีสู่งสุดนัน้

เป็นมูลค่าของสนิคา้อะไร  
o และอื่น ๆ 

 
ถา้ปัญหาดงักลา่วยงัแกไ้ขไม่ตก และยงัเป็นปัญหาคา้งคาใจอยู ่ขอเชญิคุณเขา้รบัการอบรมหลกัสูตร 

“จดัการฐานขอ้มูลดว้ยไมโครซอฟตเ์อก็เซล ภาค น าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเขา้และสรุปผล” หลกัสูตรนี้จะแนะน า
วธิกีารน าขอ้มูลทีถู่กจดัเกบ็อยูใ่นหลากหลายรปูแบบเขา้ไมโครซอฟตเ์อก็เซล แลว้ใชคุ้ณลกัษณะของ
ไมโครซอฟตเ์อก็เซลทีม่อียู่ เขา้สรุปผล 
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วัตถุประสงค์: 

1. น าขอ้มูลทีอ่ยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เขา้ไมโครซอฟตเ์อก็เซลและแปลงใหอ้ยู่ในรูปฐานขอ้มูลทีส่ามารถน าไป
สรุปผลต่อได ้

2. เชือ่มต่อระหวา่งฐานขอ้มูลกบัไมโครซอฟตเ์อก็เซลเพื่อคดักรอกขอ้มูลทีส่นใจ 
3. สรา้งพารามเิตอรค์วิรเีพื่อคดักรองขอ้มูลทีส่นใจ ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวถูกเชือ่มต่อเป็นแบบออน์ไลน์ 
4. แกไ้ขค าสัง่ SQL เพื่อน าขอ้มูลเขา้ตรงตามความตอ้งการ 
5. แสดงผลสรุปในรูปแบบรอ้ยละต่อมูลคา่ทัง้หมด หรอืเฉพาะรายการทีส่นใจ 
6. สรุปขอ้มูลในลกัษณะเป็นชว่ง เดอืน ไตรมาส 
7. สรุปขอ้มูลภายนอกทีอ่ยู่ในหลากหลายรูปแบบดว้ยเพาเวอรพ์วิอตและพาวเวอรค์วิรไีด ้

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ผูใ้ชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลเป็นประจ า 
o เจา้หน้าทีค่ลงัสนิคา้ 
o เจา้หน้าทีป่ระมวลผลขอ้มูล 
o เจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ 
o ครู อาจารย ์
o นกัศกึษาทีต่อ้งเตรยีมตวัฝึกงาน 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มพีืน้ฐานการใชง้าน Windows เบือ้งตน้ 
o มทีกัษะการใช ้Microsoft Excel เป็นระยะเวลานานพอสมควร 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 6,000 บาท 
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วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยณ์ฐัศริะ เยาวสุต 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o จดัการฐานขอ้มูลดว้ยไมโครซอฟตเ์อก็เซล ภาคที ่1 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o จดัการฐานขอ้มูลดว้ยไมโครซอฟตเ์อก็เซล ภาคที ่3 

เนื้อหาการอบรม: 

1. ประเภทฐานขอ้มูลทีไ่มโครซอฟตเ์อก็เซลสามารถเชือ่มต่อได้ 
2. น าขอ้มูลเขา้ทีถู่กจดัเกบ็อยู่ในรูปแฟ้มขอ้ความ (Text File) เขา้ 
3. การเชือ่มตอ่ระหวา่งฐานขอ้มูลกบัไมโครซอฟตเ์อก็เซล 
4. การก าหนดพืน้ทีเ่งือ่นไข (Parameter) เพื่อคดักรองขอ้มูลทีม่าจากการเชือ่มตอ่กบัระบบฐานขอ้มูล 
5. การน าขอ้มูลภายนอกซึ่งถูกจดัเกบ็อยู่ในหลากหลายรูปแบบ เชน่ ไมโครซอฟตแ์อคเซส ไมโครซอฟตเ์อก็

เซล แฟ้มขอ้มูล เขา้พรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั เพื่อสรุปผล ซึ่งไม่สามารถใชค้ าสัง่ Data Get data ได ้
6. การแกไ้ขค าสัง่ SQL เพือ่คดักรองขอ้มูลทีต่อ้งการใชง้าน 
7. การน าขอ้มูลมากกวา่ 1 ลา้นบรรทดัมาใชง้านในไมโครซอฟตเ์อก็เซลโดยไม่ตอ้งโหลดเขา้เวริค์ชตี 
8. การสรา้งการค านวณในไมโครซอฟตค์วิรหีรอืเพาเวอรพ์วิอตเพื่อแปลงวนัเดอืนปีไปเปืนชือ่เดอืน ปี หรอื ไตร

มาส 
9. การสรา้งจดหมายแสดงความยนิดใีนการขึน้เงนิเดอืนโดยใชข้อ้มูลในไมโครซอฟตเ์อก็เซล และเทคนคิการ

อ่านตวัเลขไปเป็นขอ้ความในไมโครซอฟตเ์วริด์ 
10. เกณฑก์ารตดัสนิใจในการเลอืกใชพ้วิอตเทเบลิหรอืผลสรุปย่อย (Subtotal) เพื่อสรุปขอ้มูลทีถู่กจดัเกบ็ใน

ลกัษณะฐานขอ้มูล 
11. การสรุปขอ้มูลทีถู่กจดัเกบ็อยู่ในแฟ้มไมโครซอฟตเ์อก็เซลดว้ยผลสรุปย่อย (Subtotal) พรอ้มลกูเล่นของการ

ใชผ้ลสรุปย่อย เชน่ การท าผลสรุปยอ่ยแบบซบัซ้อน (Nested Subtotal) และการประยุกตใ์ชผ้ลสรุปย่อยใน
ชวีติประจ าวนัหรอืงานพธิกีารสงัคม 

12. การใชพ้วิอตเทเบลิพรอ้มเทคนคิ 
13. การใชส้ไลเซอรก์บัพวิอตเทเบลิเพือ่คดักรองขอ้มูล 
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14. การใชส้ปารค์ไลน์หรอื Condtional Formatting กบัพวิอตเทเบลิเพื่อเน้นขอ้มูลทีส่นใจ 
15. ไขปัญหาการใชง้านพวิอตเทเบลิ 
16. การสรุปขอ้มูลทีม่าจากฐานขอ้มูลภายนอก 
17. ขอ้ควรระวงัในการใชพ้วิอตเทเบลิ 
18. การใชเ้พาเวอรพ์วิอตเทเบลิ 
19. ขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่งพวิอตเทเบลิทีอ่ยู่ในไมโครซอฟตเ์อก็เซลกบัเพาเวอรพ์วิอตเทเบลิ 


