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จัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซลภาคที่ 3 

ประยุกต์ใช้สูตรเพื่อจัดการฐานข้อมูล 
 

ในระหวา่งการท างานกบัฐานขอ้มูลคุณเคยมปีระสบการณ์แบบนี้หรอืไม่? วนัเดอืน
ปีถูกเกบ็อยู่ในรูป yyyymmdd ตอ้งเสยีเวลามานัง่แกไ้ขแต่ละเซลลใ์หอ้ยู่ในรูป 
d/m/yyyy เพื่อสามารถน าไปค านวณต่อได ้ 
 

o ไม่สามารถค านวณหาระยะเวลาระหวา่งวนัเดอืนปีทีเ่ริม่ตน้จนถงึวนัเดอืนปีปัจจุบนัไดเ้พราะเนื่องจากผูใ้ช้
กรอกวนัเดอืนปีโดยใชปี้พุทธศกัราช  

o ค านวณหาผลต่างของระยะเวลาแลว้พบวา่เลขนาทเีกนิ 60 นาท ีหรอืไมส่ามารถค านวณหาระยะเวลาการ
ท างานล่วงเวลาเมื่อเวลาเลกิงานอยู่หลงัเทีย่งคนื  

o ตอ้งการนบัขอ้มูลอย่างมเีงือ่นไข ทัง้เพยีงเงื่อนไขเดยีวหรอืตัง้แต่ 2 เงื่อนไขไป ซึ่งปัจจุบนัตอ้งเสยีเวลาใช้
ค าสัง่กรองขอ้มูลแลว้นบัดว้ยมอื  

o ตอ้งการค านวณหาผลรวมอย่างมเีงื่อนไข ทัง้เพยีงเงื่อนไขเดยีวหรอืตัง้แต่ 2 เงือ่นไขไป ตอ้งเสยีเวลาใช้
ค าสัง่กรองขอ้มูลแลว้มาบวกดว้ยเครือ่งคดิเลข  

o จดัเกบ็ขอ้มูลดบิอยู่ต่างเวริค์ชตีแต่ตอ้งการน ามาใส่อยูท่ีเ่วริค์ชตีหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบัอา้งองิการ
ท าแผนภูม ิและเมื่อตอ้งการเปลีย่นขอ้มูล ต้องเสยีเวลาคดัลอกแลว้วาง  

o ตอ้งการแกไ้ขรูปแบบการบนัทกึขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทพ์ืน้ฐานเชน่ 02-###-####, 0##-###-### ใหอ้ยู่
ในรูป 0-####-#### หรอืหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีบ่นัทกึผดิรูปแบบเชน่ 08#-###-#### ไปเป็น 08-
####-#### เป็นตน้  

o พบขอ้ความ #VALUE!, #NUM! และอื่น ๆ แลว้ไม่รูว้า่จะแกไ้ขขอ้ความไปเป็นอย่างอื่นไดอ้ยา่งไร  
o ไม่สามารถใชสู้ตร VLOOKUP กบัตารางฐานขอ้มูลทีฟิ่ลดร์หสัอยู่ขา้งในเพื่อคน้หาขอ้มูล  
o และอื่น ๆ 
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หากพบวา่ก าลงัประสบปัญหาดงักล่าว ขอเชญิคุณเขา้รบัการอบรมหลกัสูตรไขปัญหาการใชส้ตูรเพื่อ
ร่วมกบัการจดัการฐานขอ้มูลดว้ยไมโครซอฟตเ์อก็เซล หลกัสูตรนี้จะแนะน าคุณเลอืกใชสู้ตรทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
ฐานขอ้มูลเพื่อดงึขอ้มูลจากต่างเวริค์ชตีมาสรา้งผล หาผลรวมอยา่งมเีงือ่นไข นบัจ านวนอย่างเงื่อนไข ลดระยะเวลา
ทีเ่คยปฏบิตัดิว้ยวธิสีามญัเปลีย่นมาเป็นวธิใีหม ่ไดเ้วลาทีค่นืกลบัมาไปท างานกบังานอื่น ๆ 
 

วัตถุประสงค์: 

1. ใชสู้ตรร่วมกบัคุณลกัษณะจดัรูปแบบอย่างมเีงื่อนไขเพื่อเน้นเฉพาะขอ้มูลทีส่นใจหรอืเพื่อกลบเกลื่อน
ขอ้ผดิพลาด 

2. ใชสู้ตร่วมกบัคุณลกัษณะก าหนดขอบเขตกบัการกรอกขอ้มูลเพื่อป้องกนัการกรอกขอ้มูลซ ้าหรอืกรอก
ขอ้มูลนอกเงื่อนไข 

3. ใชสู้ตรวนัและเวลาเพื่อค านวณหาอายุ ค านวณหาค่าแรงล่วงเวลาหรอืแกไ้ขรูปแบบวนัเดอืนปีทีผ่ดิ
รูปแบบ 

4. ใชสู้ตรนบัขอ้มูลอย่างมเีงือ่นไขหรอืค านวณหาผลรวมของขอ้มูลอย่างมเีงื่อนไขตัง้แต่เงื่อนไขเดยีวขึน้ไป 
5. ใชสู้ตรทีเ่กีย่วกบัขอ้ความเพือ่สบืคน้ต าแหน่งขอ้ความน าไปสูก่ารแทนที่หรอืตดัตอ่ขอ้ความ 
6. ใชสู้ตรเปลีย่นต าแหน่งขอ้มูลทีต่อ้งการสบืคน้หรอืต าแหน่งผลลพัธท์ีต่อ้งการน ามาแสดง 
7. ใชสู้ตรจดัการกบัขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด 

กลุ่มเปา้หมาย: 

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

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มพีืน้ฐานการใชง้าน Windows เบือ้งตน้ 
o มทีกัษะการใช ้Microsoft Excel เป็นระยะเวลานานพอสมควร 
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ระยะเวลาในการอบรม: 

o 18 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 9,000 บาท 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยณ์ฐัศริะ เยาวสุต 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o จดัการฐานขอ้มูลดว้ยไมโครซอฟตเ์อก็เซล ภาคที ่2 หรอื ไขปัญหาการใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o สรา้งระบบอตัโนมตัดิว้ยแมโคร VBA บนไมโครซอฟตเ์อก็เซล ภาคที่ 1 

เนื้อหาการอบรม: 

1. การเขยีนสูตร IF ทัง้แบบง่ายและซบัซ้อนซึ่งง่ายต่อการแกะสูตร 
2. การใชสู้ตร AND OR ร่วมกบัสูตร IF 
3. วธิลีดัของเขยีนเงื่อนไขโดยไม่ตอ้งใชสู้ตร IF 
4. ปัญหาของ Error ต่าง ๆ ในสูตรทีจ่ะตอ้งพบ เชน่ #VALUE!, #NAME?, #DIV/0!, #REF และวธิกีารแกไ้ข 
5. การตรวจสอบวา่เซลลท์ีแ่สดงเป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษร 
6. การรวมเลขวนัเลขเดอืนเลขปีทีก่ระจายอยู่ต่างชอ่งใหเ้ป็นวนัเดอืนปีเพือ่น าไปใชค้ านวณต่อ 
7. การค านวณหาวนัเดอืนปีทีต่อ้งสง่สนิคา้หรอืวนัเดอืนปีทีห่มดรบัประกนั 
8. การแกไ้ขวนัเดอืนปีทีก่รอกโดยใชปี้พทุธศกัราชไปปีวนัเดอืนปีทีใ่ชปี้ครสิตศกัราชเพื่อน าไปค านวณหาอายุ

การท างานหรอือายุตวั 
9. การค านวณหาระยะเวลาท างานล่วงเวลาถงึแมว้า่เวลาเลกิงานอยู่หลงัเวลา 00:00 น. ของวนัใหม ่

10. การค านวณหาค่าจา้งล่วงเวลา 
11. การใชคุ้ณลกัษณะจดัรูปแบบใหก้บัเซลลอ์ย่างมเีงื่อนไขร่วมกบัฟังกช์นัค านวณวนัเดอืนปีหรอืเวลา เพื่อระบุ

วา่เกนิก าหนดคนืหนังสอื หรอืแจง้วา่พนกังานคนนี้ท างานไมค่รบตามชัว่โมง 
12. การนบัจ านวนระเบยีนทัง้หมดฐานขอ้มูล 
13. การนบัขอ้มูลอย่างมเีงื่อนไขเพยีงเงือ่นไขเดยีว 
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14. การสรา้งเลขล าดบันบัขอ้มูลเฉพาะกลุ่ม หากขึน้ขอ้มูลในกลุม่ใหม่ เลขล าดบัตอ้งขึน้เลข 1 ทุกครัง้ 
15. การบงัคบัไม่ใหก้รอกขอ้มูลรหสัซ ้ากบัรหสัทีม่อียู่แลว้ 
16. การค านวณหาผลรวมอยา่งมเีงือ่นไขเพยีงเงื่อนไขเดยีว 
17. การระบุล าดบัทีข่องขอ้มูลประเภทตวัเลข 
18. การสรา้งเลขล าดบัอตัโนมตัดิว้ยสูตรโดยมขีอ้แมว้า่หากลบบรรทดัแลว้เลขล าดบัยงัคงเรยีงล าดบัเหมอืนเดมิ 
19. การดงึขอ้มูลขา้มเวริค์ชตีโดยมเีซลลห์นึ่งในเวริค์ชตีที่เป็นรายงานท าหน้าทีร่บัชือ่เวริค์ชตี หากเปลีย่นชือ่

เวริค์ชตีแลว้เฉพาะขอ้มูลทีอ่ยู่ในเวริค์ชตีดงักล่าวถูกน ามาแสดงเท่านัน้ เชน่ มเีวริค์ชตีชือ่ Report และมี
ยอดขายแยกจดัเกบ็ตามไตรมาส หากก าหนดทีเ่ซลล ์E2 ดว้ย Qtr2 ขอ้มูลเฉพาะไตรมาสที ่2 ตอ้งมาแสดง
บนเวริค์ชตี Report เท่านัน้ 

20. การแกไ้ขปัญหาต าแหน่งอา้งองิของชือ่กลุ่มเซลลไ์ม่สมัพนัธก์บัขนาดฐานขอ้มูลซึ่งมจี านวนระเบยีนเพิม่ขึน้
หรอืลดลงตลอดเวลา 

21. การแกไ้ขขอ้จ ากดัของสูตร VLOOKUP ทีไ่ม่สามารถคน้หาขอ้มูลดว้ยเงื่อนไขค่าทีต่อ้งการทีม่ตี าแหน่งอยู่
ขา้งในตารางไปหาขอ้มูลทีต่อ้งการซึง่อยูข่า้งนอกตาราง เชน่ อยากทราบวา่โรงงานทีม่พีืน้ทีม่ากทีสุ่ดคอื
โรงงานชือ่อะไร 

22. การคน้หาขอ้มูลดว้ยเงื่อนไขตัง้แต่ 2 เงื่อนไข เชน่ ลูกคา้ บจม. การบนิไทย สงักดักระทรวงคมนาคม วา่มี
รหสัลูกคา้อะไร เป็นตน้ 

23. การสรา้ง Relational Droplist เชน่ หากมกีารสรา้ง Droplist 2 ตวั เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกค่า ซึ่ง Droplist ตวั
แรกแสดงชือ่จงัหวดัใหเ้ลอืก และ Droplist ตวัที ่2 เป็นชือ่อ าเภอ การสรา้ง Relational Droplist นัน้ หาก
เลอืกชือ่จงัหวดันนทบุร ีแลว้ Droplist ตวัที ่2 จะตอ้งปรากฏเฉพาะชือ่อ าเภอในจงัหวดันนทบุรเีท่านัน้ 

24. การดงึตวัอกัษรดา้นซ้าย กลาง ขวา ออกมาเป็นอกีคอลมัน์ 
25. การเชือ่มขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั เชน่ ใชฟั้งกช์นั Bahttext อ่านตวัเลขไปเป็นขอ้ความแลว้ตอ้งมเีครือ่งหมาย () 

ปิดหวัทา้ยขอ้ความ 
26. การแทนทีข่อ้ความทีต่อ้งการดว้ยขอ้ความใหม่ 
27. การแกไ้ขหมายเลขโทรศพัทท์ีก่รอกผดิรูปแบบใหอ้ยู่ในรูปแบบทีท่างราชการก าหนด 
28. การใชฟั้งกช์นักลุ่มขอ้ความแกไ้ขปัญหาป้อนรหสั 0001 ลงเซลลแ์ลว้พบวา่เป็นเลข 1 หลงักดแป้น Enter 
29. ท าความรูจ้กัประเภทของอารเ์รยแ์ละการประยกุตใ์ชก้บัสูตร 
30. เทคนคิการแกะค่าของเซลลท์ีเ่ป็นสูตรแบบอารเ์รยซ์ึ่งยากแก่การท าความเขา้ใจ 
31. การสรา้งสูตรค านวณหาผลรวมแบบบรรทดัเวน้บรรทดัหรอืชว่งทีต่อ้งการ เชน่ =A1+A3+A5+A7+… หรอื 

=A10+A20+A30+A40+… ซึ่งตดิขอ้จ ากดัทีอ่าจจะไมส่ามารถพมิพไ์ดจ้นจบตามตอ้งการ โดยส่วนมากแลว้
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ผูใ้ชส้่วนใหญ่มกัจะพกัค่าไวก้่อนแลว้บวกต่ออกีทหีนึ่ง แต่หากคุณเขา้ใจวธิกีารใชง้านอารเ์รยแ์ลว้ปัญหานี้จะ
เขยีนสัน้ ๆ เพยีงสูตรเดยีวเทา่นัน้ 

32. การค านวณหาผลรวมทีบ่างเซลลใ์นกลุ่มเซลลท์ีต่อ้งการค านวณหาผลรวมมขีอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาด ซึ่ง
ปกตสิูตร SUM ไม่สามารถค านวณหาได ้โดยเฉพาะการหารทีม่ตีวัหารเป็น 0 คุณจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเขยีน
สูตรแบบขา้มเซลลท์ี ่Error ไป โดยไม่จ าเป็นตอ้งเขยีน IF เชค็ทกุค่าทีจ่ะ SUM 

33. การแกปั้ญหาของการเขยีนสูตร SUMIF หรอื COUNTIF ทีไ่ม่สามารถสรา้งหลายเงื่อนไขได ้ด้วยการใชสู้ตร
อารเ์รย ์

34. การค านวณหาค่าเฉลีย่อย่างมเีงื่อนไข ซึ่งสูตร AVERAGEIF หรอื AVERAGEIFS ไมส่ามารถค านวณหาได ้
เชน่การค านวณหาคา่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

35. การหาค่าสูงสุดอย่างมเีงื่อนไขหรอืคา่ต ่าสดุอยา่งมเีงื่อนไขซึ่งสูตร MAX และสูตร MIN ไม่สามารถ
ค านวณหาได ้

36. ท าความรูจ้กัมหสูตร 
37. ขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่งสูตรตวักลาง (Intermediate Formula) กบั มหสูตร (Mega Formula) ทัง้ดา้น

ประสทิธภิาพการค านวณและความยากง่ายของการศกึษา 
38. ฝึกการสรา้งมหสูตร 
39. การประยุกตใ์ชม้หสูตรกบังานฐานขอ้มูล เชน่ การคดักรองขอ้มูลอย่างมเืงือ่นไขทดแทนการใชค้ าสัง่ Data 

Advanced Filter เป็นตน้ 


