
บทท่ี 1: แนะน ำ Access

 ฐำนขอ้มลูคืออะไรและเป็นอยำ่งไร

 ตำรำง แบบสอบถำม ฟอรม์และวตัถชุนดิอ่ืนๆ

 กำรสรำ้งไฟลฐ์ำนขอ้มลู

 กำรใชง้ำน Navigation Pane

 กำรออกแบบฐำนขอ้มลู



สถำนท่ีใดใดท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มลูอยำ่งเป็นระบบนัน้จะถกู

พิจำรณำใหเ้ป็นฐำนขอ้มลู ควำมแตกตำ่งเพียงอยำ่งเดียว

ระหวำ่งฐำนขอ้มลูคอมพิวเตอรแ์ละฐำนขอ้มลูทัว่ไป เชน่ สมดุ

โทรศพัท ์นัน้คือกำรกำรจดัเก็บและกำรคน้หำอยำ่งงำ่ยดำย

ส ำหรบัฐำนขอ้มลูในคอมพิวเตอร์





ท่ีแท็บเมน ูFile

1.ไปท่ีแท็บเมน ูFile เลือก New

2.เลือกแมแ่บบหรือใชง้ำนกลอ่งคน้หำจำก Office.com

3.คลิกท่ีปุ่ม Browse

4.เลือก Folder ท่ีตอ้งกำรจะเก็บไฟลฐ์ำนขอ้มลู ใสช่ื่อไฟลล์ง

ใน textbox คลิกท่ีปุ่ม OK

5.คลิกท่ีปุ่ม Create





-ฟอรม์ในกระดำษประกอบไปดว้ยฟิลด์

- ในฐำนขอ้มลูก็จะประกอบไปดว้ยตำรำง

และฟิลด์



บทท่ี 2: กำรสรำ้งตำรำงฐำนขอ้มลู 

 กำรสรำ้งตำรำงฐำนขอ้มลู

 กำรน ำเขำ้ตำรำงจำกฐำนขอ้มลูอ่ืน

 กำรเปิดดตูำรำง

 กำรเพ่ิมและกำรแกไ้ขฟิลดข์อ้มลูในตำรำง

 คณุสมบตัขิองฟิลดข์อ้มลูส ำหรบักำรท ำใหแ้นใ่จว่ำขอ้มลูมคีวำมถกูตอ้ง

 กำรจดัท ำดชันสี ำหรบักำรเรียงล ำดบัไดเ้ร็วขึน้, กำรคน้หำและกำรท ำแบบสอบถำม

 กำรสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งตำรำงในฐำนขอ้มลู



กำรสรำ้งตำรำงและกำรสรำ้งฟิลด ์หลงัจำกท่ีเปิดใชง้ำนฐำนขอ้มลู ในกำรสรำ้ง

ตำรำงขอ้มลูมขีัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี้

1. ไปท่ีแท็บเมน ูCreate

2.คลิกท่ีปุ่ม Table Design: หนำ้ตำ่ง Design จะปรำกฎขึน้ ใหท้ ำกำรใสช่ือ่ฟิลดต์ำมตอ้งกำรจนครบ

3.คลิกท่ีปุ่ม Save บน Quick Access Toolbar: ไดอะลอ๊กบอ๊กซส์ ำหรบักำรบนัทึกจะปรำกฎขึน้

4. ใสช่อืตำรำงขอ้มลูของคณุ จำกนัน้กดปุ่ม OK: กลบัมำดท่ีู Navigation Pane จะปรำกฎชือ่ตำรำงท่ี

เรำไดท้ ำกำรบนัทึก



เป็นสิ่งท่ีนำ่เบ่ือหำกคณุมีกำรป้อน

ขอ้มลูเอำไวอ้ยูแ่ลว้ในฐำนขอ้มลูตวัอ่ืนๆ คณุ

สำมำรถท ำตำมขัน้ตอนเหลำ่นีเ้พื่อน ำขอ้มลู

จำกฐำนขอ้มลู Access อ่ืนๆเขำ้มำยงั

ฐำนขอ้มลูท่ีคณุสรำ้งไว้



Datasheet view ใชส้ ำหรบัดเูนือ้ขอ้มลูในตำรำง

Design view ใชส้ ำหรบัสรำ้งฟิลดแ์ละบ่งบอกถึงชนดิขอ้มลูท่ีตอ้งกำรจะเก็บ



 เพิ่มฟิลด์



• Short text: ใชส้ ำหรบัเก็บขอ้มลูท่ีเป็นขอ้ควำมเป็นแบบสัน้ๆ ขนำดไมเ่กิน 0 – 255 ตวัอกัษร

• Long text: ใชส้ ำหรบัเก็บขอ้มลูท่ีเป็นขอ้ควำมแบบยำว ขนำดไมเ่กิน 0 – 65,535 ตวัอกัษร

• Number: ใชส้ ำหรบัเก็บขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลข

• Data/Time: ใชส้ ำหรบัเก็บขอ้มลูในลกัษณะท่ีเป็นวนัท่ีและเวลำ

• Currency: ใชส้ ำหรบัเก็บขอ้มลูดำ้นตวัเงนิและสำมำรถเลือกสกลุเงนิท่ีตอ้งกำรเก็บได ้

• AutoNumber: ใชส้ ำหรบัเก็บขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลขจ ำนวนเต็ม แตจ่ะมลีกัษณะพิเศษคือมนัจะเพ่ิมคำ่

ของตวัเองไปเร่ือยๆ โดยสว่นใหญ่จะเพ่ิมทีละ 1 (สำมำรถตัง้ค่ำเองตำมกำรใชง้ำนและควำม

เหมำะสมได)้ นยิมน ำมำใชเ้ป็น Primary Key





แตน่ำ่เสียดำยท่ีกำรป้อนขอ้มลูใน

ตำรำงฐำนขอ้มลูนัน้ เป็นหนึง่ใน

กิจกรรมท่ีนำ่เบ่ือที่สดุท่ีร ูจ้กักนัในหมู่

มวลมนษุยชำต ิและเนือ่งจำกกิจกรรม

ท่ีนำ่เบ่ือเพื่อใหผู้ค้นมีแนวโนม้ท่ีจะท ำ

ผดิพลำดเมือ่พวกเขำป้อนขอ้มลูลงใน

ตำรำงฐำนขอ้มลูวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยลด

ควำมผดิพลำดนัน่ก็คือกำรใชป้ระโยชน์

จำกกำรตัง้ค่ำคณุสมบตัฟิิลดใ์นแท็บ 

General ในมมุมองแบบ Design View





บทท่ี 3: กำรป้อนขอ้มลู

 สองวิธีกำรส ำหรบักำรป้อนขอ้มลู

 กำรป้อนขอ้มลูใน Datasheet View

 กำรป้อนขอ้มลูลงฟอรม์

 กำรหำรำยกำรท่ีหำยไป

 กำรคน้หำและกำรแทนท่ีขอ้มลู



ขอ้ดขีองกำรป้อนขอ้มลูในลงใน

ฟอรม์มดีงันี:้

✦ ไมจ่ ำเป็นตอ้งเลื่อนไปทำงซำ้ย

หรือขวำเพื่อดฟิูลดข์อ้มลูทัง้หมด

✦ กำรยำ้ยจำกฟิลดห์นึง่ไปยงัอีก

ฟิลดห์นึง่สำมำรถท ำไดง้ำ่ย

✦ มชีื่อฟิลดร์ะบไุวอ้ยำ่งชดัเจน

เพื่อใหง้ำ่ยตอ่กำรป้อนขอ้มลู



ในมมุมอง Datasheet View จะอยูใ่นมมุดำ้นลำ่งขวำของโปรแกรม MS Access และดำ้นลำ่ง

ของตำรำงจะมีขอ้มลูบอกว่ำเรำใสข่อ้มลูลงไปแลว้จ ำนวนกี่เรคอรด์ในตำรำง และเรคอรด์ไหนที่ 

cursor วำงอยูแ่ละในกำรเพ่ิมเรคอรด์ใหมใ่หน้ ำเมำ้สไ์ปคลิกท่ีแถวท่ีวำ่งอยู ่จำกนัน้สำมำรถท ำกำร

ป้อนขอ้มลูไดเ้ลย หรือท ำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตำมรำยกำรตอ่ไปนี้

 ในแท็บเมน ูHome คลิกที่ปุ่ม New แลว้ท ำกำรป้อนขอ้มลูไดท้นัที

คลิกท่ีเรคอรด์ New (Blank) บนตำรำงขอ้มลู แลว้ท ำกำรป้อนขอ้มลูไดท้นัที

 เลื่อนลงมำดำ้นลำ่งแลว้คลิกท่ีเรคอรด์ท่ีวำ่งอยู ่แลว้ท ำกำรป้อนขอ้มลูไดท้ันที

กดปุ่ม Ctrl++ บน Keyboard พรอ้มกนั





เปิดตำรำงฐำนขอ้มลูท่ีมขีอ้มลูท่ีตอ้งกำรคน้หำ ถำ้คณุทรำบว่ำในฟิลดใ์ดมขีอ้มลู

อยูค่ณุจะใชเ้วลำในกำรคน้หำนอ้ย โดยใหไ้ปท่ีแท็บ Home คลิกท่ีปุ่มคน้หำ (หรือกด Ctrl + 

F) ใหด้ผูลลพัธก์ำรคน้หำและแทนท่ีในกลอ่งโตต้อบ



ส ำหรบักำรคน้หำและแทนท่ีขอ้มลูใหไ้ปท่ีแท็บเมน ูHome คลิกท่ี Replace (หรือกด Ctrl + H

บน Keyboard) คณุจะเห็นแท็บ Replace ของกำรคน้หำและแทนท่ีในกลอ่งโตต้อบ จำกนัน้ใหท้ ำกำรใส่

ขอ้ควำมท่ีตอ้งกำรจะแทนท่ี เรำสำมำรถเลือกกำรคน้หำและแทนท่ีไดห้ลำยแบบ โดยหำรตอ้งกำร

คน้หำทัง้หมดใหเ้ลือกในเมน ูdrop-down เป็น Start of Field ใน Match Drop-down ตวัอยำ่งเชน่ 

คน้หำค ำว่ำ Brook จะปรำกฎ Brooklyn, Middlebrook และค ำอ่ืนๆ ท่ีมใีนสตรีมดว้ย



บทท่ี 4: กำรเรยีงล ำดบักำรสอบถำมและกรองขอ้มลูกำรเรยีงล ำดบัระเบียนในตำรำง

ฐำนขอ้มลู

 กำรใชต้วักรองเพ่ือหำขอ้มลู

 วิธีกำรที่แตกตำ่งกนัในกำรกรองตำรำงฐำนขอ้มลู

 "Unfiltering" ตำรำงฐำนขอ้มลู

 กำรกรองโดยกำรเลือก

 กำรกรองส ำหรบักำรป้อนขอ้มลู

 กำรกรองโดยฟอรม์



บทท่ี 4: กำรเรยีงล ำดบักำรสอบถำมและกรองขอ้มลูกำรเรียงล ำดบัระเบียนในตำรำง

ฐำนขอ้มลู (ต่อ)

 แบบสอบถำมกำรสรำ้งแบบสอบถำมใหม่

 กำรดแูบบสอบถำมใน Datasheet View and Design View

 กำรใชง้ำนแบบสอบถำม

 กำรเลือกท่ีตำรำงฐำนขอ้มลูในกำรคน้หำ

 กำรเลือกฟิลดข์อ้มลูท่ีจะสอบถำม

 กำรเรียงล ำดบัผลกำรคน้หำ

 กำรเลือกฟิลดข์อ้มลูท่ีตอ้งกำรใหป้รำกฏในผลกำรคน้หำ

 กำรป้อนเกณฑส์ ำหรบัแบบสอบถำม

 กำรบนัทึกและกำรใชง้ำนแบบสอบถำม



Ascending order: เป็นกำรเรียงล ำดบัจำกนอ้ยไปมำก เชน่ A to Z

Descending order: เป็นกำรเรียงล ำดบัจำกมำกไปนอ้ย เชน่ Z to A







กำรกระท ำชนดิ Group by, Expression และ Where 

clause เป็นกำรแบง่กลุม่เพื่อค ำนวณแบบแยกตำมกลุม่

ฟิลดก์ำรค ำนวณและกรองผลขอ้มลู ตำมล ำดบั 

✦ Group by: ส ำหรบักำรเลือกฟิลดข์อ้มลูท่ีจะแสดงผล

รวมกนั เชน่ หำคำ่เฉลี่ยของยอดขำยบริษทัเอ แยกตำมปี 

เป็นตน้

✦ Expression: ใชส้ ำหรบักำรสรำ้งฟิลดค์ ำนวน เชน่ ฟิลด์

ค ำนวณยอดกำรสัง่ซ้ือรวม Vat 7% เป็นตน้

✦ Where: เป็นกำรกรองผลขอ้มลูจำกกำรคน้หำ เชน่ 

ตอ้งกำรดขูอ้มลูพนกังำนขำยท่ีมยีอดขำยรวมทัง้ปีสงูกว่ำ 

100,000 บำท เป็นตน้



บทท่ี 5: น ำเสนอขอ้มลูในรำยงำน 

 กำรสรำ้งรำยงำน

 กำรเปิดและกำรดตูวัรำยงำน

 รำยงำนแบบปรบัรปูแบบได้





หำกคณุตอ้งใชเ้วลำมำกในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู คณุสำมำรถท ำตำมขัน้ตอนเหลำ่นีเ้พื่อเปิดและ

สรำ้งรำยงำน

1. ในสว่น Navigation Pane เลือก Reports Group คณุจะไดเ้ห็นรำยงำนท่ีคณุไดท้ ำกำรสรำ้งเอำไว้

2.ดบัเบ้ิลคลิกท่ีรำยงำนหรือคลิกขวำท่ีรำยงำน จำกนัน้เลือกเปิดจำกเมนทูำงลดั จะปรำกฎมมุมอง

แบบ Report View




