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บทที่ 1 การใชงานเบื้องตน 

 

Microsoft Access 2003 

 
 เปนโปรแกรมประยุกตที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows 95 ขึ้นไป ซึ่งเปนโปรแกรมสนับสนุน
งานทางดานระบบฐานขอมูลที่มีความสามารถสูง และใชงานงาย โดยประยุกตใชในองคกรไดดี ไมวาจะเปนการ
จัดการเก็บขอมูลแบบตารางฐานขอมูล (Table) หรือการสรางหนาจอรับขอมูล (Form) การสรางแบบสอบถาม
สําหรับเลือกขอมูลเฉพาะทีต่องการ (Query) จนถึงการสรางรายงาน (Report) นอกจากนี้ยังสามารถใชงาน
รวมกับฐานขอมูลอ่ืน ๆ ไดดีเชน dBase, FoxPro, Oracle, SQL Server เปนตน และสามารถ import หรือ 
export ขอมูลจากโปรแกรมอื่นๆ ไดเชน Word, Excel, Outlook เปนตน 
 

 เรียกใชงานโปรแกรม Microsoft Access 2003 
1. คลิกปุม Start menu บน Task bar จากนั้นคลิกเมาสที่ All Program 
2. คลิกเมาสที่ Microsoft Accessหรือกรณีที่มีไอคอนของโปรแกรม Microsoft Access อยูบน

เดสกทอปก็สามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนไดทันท ี
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 สวนประกอบของ Microsoft Access 2003 

 

 

1 

2 

3 

6 

4 
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 Title Bar แถบหัวเรื่อง ใชแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อฐานขอมูลที่กาํลังใชงานอยู  
 Menu Bar รายการเมนู เปนสวนแสดงรายการคําสั่งใน Access ในลักษณะเมน ู
 Tool Bar แถบเครื่องมือ เปนสวนแสดงปุมคําสั่ง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียกใชงาน 
 Object Bar แถบออบเจ็กต เปนสวนแสดงรายการ Object ตาง ๆ ของ Access  
 Status Bar แถบแสดงสถานะ แสดงสถานะการทํางานปจจุบันของ Access 
 Control  

Menu 
สวนของเมนูในการควบคุม Windows ของโปรแกรม ไดแก ปุม Minimize, ปุม 
Maximize, ป

5 

4 

3 

2 

1 
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ุม Restore, ปุม Close  

 

 ซอนและแสดงแถบเครื่องมือ  

1. คลิกเมนู View เลือกคําสั่ง Toolbar หรือคลิกเมาสขวาบริเวณแถบเครื่องมือ  
2. จากนั้นเลือกชื่อแถบเครื่องมือ ที่ตองการซอนหรือแสดง โดยแถบเครื่องมือ ที่กําลังถูกแสดงอยูจะมี

เครื่องหมายถูกอยูขางหนา  
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 ใชงานเมนูและแถบเครื่องมือ  

เมนูบาร (Menu Bar) : เปนชุดของคําสั่งโดยแยกเปนหมวดหมูเพ่ือใหสะดวกในการเรียกใชงาน 
แถบเครื่องมือ  (Tool Bar) : เปนปุมคําสั่งเพื่อใหผูใชงานไดทํางานดวยความสะดวกรวดเร็วกวาที่จะ
เรียกใชคําสั่งจากเมนูบาร โดยแถบเครื่องมือ จะมีอยูหลายแถบเครื่องมือ  โดยมักจะเรียกใชขึ้นมาให
เหมาะสมกับลักษณะของงานที่จะทํา  
ออบเจ็กตบาร (Object Bar) : เปนสวนแสดงรายการ Object ตาง ๆ ของ Access ซึ่งประกอบดวย 
Table, Queries, Forms, Reports, Pages, Macros และ Modules 

 

 ปดโปรแกรม Microsoft Access 

วิธีการปดหรอืออกจากโปรแกรม Access มีอยูหลายวิธีดวยกัน แตสําหรับวธิีที่งายที่สุดคือ การคลิกที่

ปุม Close  ทีอ่ยูในแนวเดียวกันกับ Title Bar ดังรูป 
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บทที่ 2 การสรางและการใชงานฐานขอมูล 

 

 การสรางฐานขอมูล (Database) 
 

 คือ การสรางแฟมฐานขอมูลขึ้นใหม สามารถสรางได 2 วิธี คือ 
 

1. Blank Access Database 
    เปนคําสั่งที่ใชในการสรางแฟมฐานขอมูลใหม โดยผูใชโปรแกรมเปนผู
กําหนดรายละเอียดทั้งหมดในการออกแบบสรางแฟมฐานขอมูลเอง มีขั้นตอน
ดังนี้ คือ 
    1.1 คลิกที่เมนูแฟม (File) เลือก สราง (New) จะปรากฎ Task Pane 
ดานขวาของหนาตาง  
    1.2 คลิกที่คําสั่ง Blank database.. เพ่ือสรางฐานขอมูลเปลา 
    1.3 บันทึกชื่อฐานขอมูลในไดอะล็อกบ็อกซ File New Database คลิก 
Create 
 

2. Access Database Wizards, pages, and projects 
     เปนคําสั่งในการสรางฐานขอมูลใหม โดยโปรแกรมจะชวยสราง หรือให
คําแนะนําในแตละขั้นตอนในการสรางฐานขอมูลแกผูใชงาน 
    2.1 คลิกที่เมนูแฟม (File) เลือก สราง (New) จะปรากฎ Task Pane 
ดานขวาของหนาตาง 

 

    2.2 เลือกคําสั่ง On my computer.. จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Templates ขึ้นมา ที่แท็บ Databases ให
เลือกแมแบบที่ตองการใชงานตามความตองการ 
    2.3 เม่ือเลือกแมแบบที่ตองการและคลกิ OK เรียบรอย โปรแกรมจะปรากฎขั้นตอนการสรางฐานขอมูลขึ้นมา  

 

ใหเลือกใชที่ละขั้นตอน ไดแก 
     - การบันทึกชื่อฐานขอมูลที่จะสรางใหม 
     - เขาสูหนาตางสรางฐานขอมูลน้ัน ๆ คลิก Next 
จากนั้นใหเลือกเขตขอมูล (Field) คลิก Next 
     - เลือกรูปแบบของหนาจอ คลิก Next และเลือก
รูปแบบของรายงาน แลวคลิก Next 
     - พิมพชื่อ Title คลิก Next และ Finish 
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 การเรียกใชฐานขอมูล 

 
 คือ การเปดฐานขอมูลที่สรางไวแลวมาใชงาน หรือทําการปรับปรุงแกไขนั้น สามารถทําไดหลายวิธี เชน 

1. เลือกคําสั่ง From existing file... จากสวนของ Task Pane 
2. หรือ เลือกเมนูไฟล (File) เลือกคําสั่งเปด (Open)  

 

 การปดฐานขอมูล 

 
 คือ การปดฐานขอมูลที่สรางไวเม่ือไมตองการใชงานแลว ทําไดโดยการคลิกที่เมนูไฟล (File) เลือก

คําสั่งปด (Close) หรือคลิกปุม  ที่สวนของ Title Bar 
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บทที่ 3 การสรางและการใชงานตาราง 

 การสรางและออกแบบโครงสรางตาราง (Table) 
 

       เม่ือผูใชสรางฐานขอมูลเรียบรอยแลว ลําดับตอมาจะเปนการสรางตาราง (Table) ไวสําหรับเก็บขอมูลใน
กับฐานขอมูล โดยในหนึ่งฐานขอมูลสามารถมีไดหลายตาราง แตไมควรเกิน 255 Table ใน 1 ฐานขอมูล    
       การสรางตารางในโปรแกรม Microsoft Access ทําไดโดยคลิกที่เมนูตาราง (Table) ที่สวนของ Object 
Bar ซึ่งขั้นตอนการสรางตารางนั้นสามารถทําได 3 วิธี คือ 
            1. การสรางตารางโดยการปอนขอมูล 
    เปนการสรางตารางโดยใชวิธีการ
ปอนขอมูล โดยในแตละฟลดขอมูลไมมีการ
กําหนดชื่อและคุณสมบัติไวกอน โปรแกรมจะ
กําหนดชื่อฟลดอัตโนมัติไวเปน Field1, Field2, 
Field3, ..   
            การสรางตารางดวยวธิีนี้ไมนิยมใช
งาน สําหรับการใชงานสามารถเรียกใชไดโดย
การคลิกที่ Create table by entering data 
หรือ สรางตารางโดยการปอนขอมูล 
  

 
 2. การสรางตารางโดยใชตวัชวยสราง 
       เปนการสรางตารางโดยใชตวัชวยสรางตาราง เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ในการสรางตาราง โดย
ผูใชเลือกที่เมนู Create table by using wizard หรือ เมนูสรางตารางโดยใชตัวชวยสราง 
 

 
 

      ข้ันตอนที่ 1 ใหเลือกหมวดของตารางวาเปน
แบบ Business หรือ Personal ซึ่งที ่ Sample 
Table จะแสดงตารางตาง ๆ ในหมวดขึน้มา  
      จากนั้นเลือกตารางที่ตองการในชอง Sample 
Table ที่ชอง Sample Fields จะปรากฎชื่อฟลด
ของตารางนั้น ๆ ขึ้นมาใหเลือก โดยเลือกชื่อฟลด

แลวคลิกปุม  เพ่ือยายไปยังชอง Fields in my 
new table ซึ่งเปนตารางใหมที่จะสราง หรือถา

ตองการเลือกทุกฟลดใหคลกิที่ปุม  แทน 
จากนั้นคลิก Next    
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     ข้ันตอนที่ 2 เปนการกําหนดชื่อตารางขอมูล
ในชอง What do you want to name your table? 
และที่ดานลางของหนาตางเปนการเลือกกาํหนด 
Primary Key ในตารางที่สรางให คือ 
    Yes  กําหนดให Primary Key ในตารางที่สราง  
     No  ไมตองการใหมี Primary Key ในตารางที่
สราง จากนั้นคลิกปุม Next 

 
 

      ข้ันตอนที่ 3 เปนการกําหนด Relationships 
ของตารางกับตารางอื่นๆ ซึ่งหากเปนสรางตาราง
แรกของฐานขอมูลน้ันจะไมปรากฎหนาจอนี้แสดง
ขึ้นมา  
      จากรูปหากไมตองการสรางความสัมพันธให
คลิกปุม Next ไดเลย แตถาตองการสราง
ความสัมพันธใหคลิกทีปุ่ม Relationships… เพ่ือ
กําหนดความสัมพันธของตารางกอนคลิกปุม Next 
ตอไป 

 

      ข้ันตอนที่ 4 เปนการกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานตอไปหลังเสร็จสิ้นการสรางตารางแลว 
      Modify the table design คือ ใหโปรแกรมเขา
สูหนาจอการออกแบบสรางตาราง 
      Enter data directly into the table คือ ให
โปรแกรมเขาสูหนาจอตารางเพื่อใหทําการปอน
ขอมูลลงตาราง 
      Enter data into the table using a form the 
wizard creates for me คือ ใหโปรแกรมเขาสู
หนาจอฟอรมเพื่อใหทําการปอนขอมูล 

 จากนั้นคลิกปุม Finish เปนการเสร็จสิ้นขั้นตอน 
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 3.การสรางตารางโดยมุมมองออกแบบ 
    เปนการสรางตารางในมุมมองออกแบบ โดยผูใชกําหนดชื่อฟลดและคุณสมบตัิเองไดตามตองการ ซึ่ง
คลิกที่เมนู Create table in design view หรือ เมนูสรางตารางในมุมมองออกแบบ จากนั้นจะปรากฎหนาตาง
สําหรับกําหนดคุณสมบัติของฟลดตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 

 
 

 สวนประกอบของโครงสรางตาราง 

 
Field Name กําหนดชื่อฟลดในตาราง 

Data Type กําหนดชนิดของขอมูล ซึ่งเลือกคุณสมบัติตามรายการชนิดของขอมูล  
Text ชนิดของขอมูลเปนขอความในรูปตัวอักษรที่มีความยาวไมเกิน 255 ตัวอักษร 

Memo ชนิดของขอมูลเปนขอความขนาดใหญที่มีความยาวไมเกิน 65,535 ตัวอักษร 
Number ชนิดขอมูลแบบตัวเลข สามารถคํานวณได มีขนาด 8 bytes หรือ 16 bytes ถาใน 

Property ที่ Field Size กําหนดเปน Replication ID 
Date/Time ชนิดขอมูลเปนวันที่และเวลา ซึ่งสามารถกําหนดไดตั้งแตป ค.ศ.100 ถึง ค.ศ.9999 
Currency ชนิดขอมูลเปนตัวเลขทางการเงินที่มีความยาวสูงสุด 15 หลักและทศนิยมสูงสุด 4 

หลัก มีขนาด 8 bytes 
Auto Number ชนิดขอมูลเปนตัวเลขที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติ มีขนาด 4 bytes หรือ 

16 bytes ถาใน Property ที่ Field Size กําหนดเปน Replication ID 
Yes/No ชนิดขอมูลเปนแบบคาใดคาหนึ่ง เชน Yes/No หรือ True/False หรือ On/Off 1 bit 

OLE Object ชนิดของขอมูลที่นํามาจากโปรแกรมอื่น ๆ เชน Word, Excel, Graphics 1 GB 
Hyperlink ชนิดของขอมูลที่เปน Hyperlink Address ซึ่งเปนขอความหรือตัวเลขก็ได 

Training Service (ICT Center) 



เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Access 2003                                                               หนาท่ี 10  
 

Lookup Wizard ชนิดขอมูลแบบตัวเลือกในรูปแบบรายการจากขอมูลฟลดอื่น ในตารางอื่น  4 bytes 

Description รายละเอียดบอกความหมายของฟลด โดยจะกรอกขอมูลหรือไมก็ได 

Field Properties คุณสมับติของฟลด และรายละเอียดของฟลดในแตละชนิดขอมูลจะไมเหมือนกัน 
Field Size กําหนดขนาดขอมูล 

Format กําหนดรูปแบบขอมูล 
Caption การใชคําบรรยายที่จะใหแสดงในแตละฟลด 

Default Value การกําหนดคาของขอมูลใหเหมือนกันทุกเรคอรดอัตโนมัติเมื่อเพ่ิมเรคอรดใหม  
Validity Rule และ Validity Text กําหนดคาที่ยอมรับไดของขอมูลที่ปอนเพ่ือไมใหเกิดการผิดพลาด 

Required กําหนดการตรวจสอบการปอนขอมูล (Yes ตองปอนทุกเรคอรด No ไมปอนกไ็ด) 
Allow Zero Length กําหนดรูปแบบการปอนขอมูลชนิด Text, Memo (Yes การปอนขอมูลในฟลดจะ

ปลอยใหเปนฟลดวางไมไดนอกจากสัญลักษณ “ “ เทานั้น) 
Indexed กําหนดดัชนีใหกับขอมูลที่ไดปอนเขาไปในฟลดนั้นๆ เพ่ือสะดวกในการคนหา

ขอมูล ซึ่งแตกตางจาก Primary Key คือสามารถกําหนดใหซ้ําได (Duplicates OK) 
หรือกําหนดใหไมซ้ํากัน (No Duplicates) ไดตามตองการ 

Unicode Compression กําหนดการใชอักษรแบบ Unicode ถา Yes แสดงถึงการใช Unicode 
 (Unicode เปนลักษณะอักษรอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง Access ไดนํามาใชซึ่งใชกับ

เครื่องระบบใหญ เชน Mainframe สวน ASCII Code จะใชไดทุกระบบ) 

 
 เม่ือกําหนดรูปแบบและคณุสมับัติของฟลดในตารางเรียบรอยแลว ใหกําหนดสวนของฟลดที่จะเปน 

Primary Key ของตารางขอมูลน้ัน ๆ โดยคลิกที่ฟลดทีต่องการใหเปน Primary Key จากนั้นคลิกปุม  (รูป

กุญแจ) จากนั้นคลิกปุมบันทึก  เพ่ือตั้งชื่อตารางที่จัดเก็บขอมูล  
           กรณีที่ตองการแกไขการออกแบบฐานขอมูลใหม ใหคลิกที ่”ชื่อตาราง” ทีต่องการแกไขจากนั้นคลิกที่

ปุม  ก็จะสามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตติางๆไดตามตองการ แตหากตารางดังกลาวมีการ
ปอนขอมูลลงไปในตารางแลว ควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใหมดวยวาไมกระทบกับขอมูลที่อยูในแต
ละเรคอรดของฟลดนั้น ๆ 
 

 การปอนขอมูลลงในตาราง 

 
 การปอนขอมูลลงในตารางโดยตรง สามารถทําไดโดยการดับเบิลคลิกที่ชื่อตารางทีต่องการปอนขอมูล 

หรือเลือกตารางที่ตองการเขาไปปอนขอมูล จากนั้นคลิกปุม  เพ่ือเขาไปปอนขอมูลในตารางนัน้ ๆ  
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บทที่ 4 การสรางและการใชงานแบบสอบถาม 

 

 การสรางและออกแบบแบบสอบถาม (Query) 

 
 คิวรี่ (Query) หรือ แบบสอบถาม เปนการสรางแบบสอบถามโดยมีการกําหนดเงื่อนไขในการแสดง
คําตอบ ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดนี้ไปสรางเปนสรุปรายงาน หรือออกแบบฟอรมกรอกขอมูลตาง ๆ ไดงายขึ้น 
โดยลักษณะของ Query จะคลายกับ Table แตตางกันที่ฟลดและเรคอรดของ Query ที่แสดงนั้นขึ้นอยูกับ 
เง่ือนไขที่กําหนดขึ้นมา 
 เหตุผลที่ตองใช Query ในการสราง 
Form หรือ Report เพราะ Query เปนออบเจ็กต
ที่สามารถสรางขอมูลเชิงสัมพันธได ซึ่งจะใชใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธของตารางมากกวา 1 
ตารางขึ้นไป  
          การสราง Query สามารถทําไดโดยการ
คลิกที่ Query ในสวนของ Object Bar ดาน 

 
ซายมือจะปรากฎสวนของ Query ขึ้นมาแสดง โดยการสรางสามารถทําได 2 วิธี คือ 

 
 1. การสรางแบบสอบถามโดยใชตวัชวยสราง 
     เปนการสรางคิวรี่โดยใชตัวชวยสรางอัตโนมัติจากโปรแกรม Access ซึ่งงายและสะดวกรวดเร็ว ใน
การสรางคิวรีส่ามารถทําได 4 รูปแบบ ดังนี้ 
                Sample Query Wizard เปนการออกแบบ
โดยดึงขอมูลจากตารางมาแสดงผลใน From and Report 
                Crosstab Query Wizard เปนการ
ออกแบบโดยมีการสรุปผลของรายละเอยีดขอมูล เชน 
สรุปยอดขายในแตละวัน 
                Find Duplicate Query Wizard เปนการ
ออกแบบ เพ่ือหาขอมูลที่เหมือนกัน เชน การคนหา
รายชื่อลูกคาที่เปนสมาชิกในเขตเดียวกนั เปนตน 

 

      Find Unmatched Query Wizard เปนการออกแบบเพื่อคนหาขอมูลในตารางหนึ่งที่ไมมี
ความสัมพันธกับอีกตารางหนึ่ง เชน การคนหารายชื่อสมาชิกที่ไมเคยซื้อหนังสือเลย 
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แบบที่ 1 การสรางคิวรีแ่บบ Sample Query Wizard  
 
          1. คลกิที่คําสั่ง Create query by using wizard  

          2. คลกิปุม   
          3. คลกิที่ Simple Query Wizard จากนั้นคลิก OK 
          4. คลกิที่ Table/Queries เพ่ืเลือกดึงขอมูล 
          5. คลิกที่ชอง Available Fields เพ่ือเลือกฟลดที่มีอยูในตารางหรือคิวรี่ที่ตองการยายมาไวที่ชอง 

Selected Fields ซึ่งเปนคิวร่ีที่ตองการสรางใหม โดยการคลิกที่ปุม  เพ่ือยายที่ละฟลด หรือคลิกที่ปุม  
เพ่ือยายทุกฟลด แลวคลิก Next 
          6. คลกิปุม Summary Options… เพ่ือกําหนดใหมีการคํานวณคาผลรวม คาเฉลี่ย คาสงูสุดและคาต่ําสุด 
คลิก Next 

  

  

4-5 6 

7 8-9 

Training Service (ICT Center) 



เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Access 2003                                                               หนาท่ี 13  
 

         7. คลกิเลือกรูปแบบกําหนดใหมีการคํานวณ คลิก OK 
         8. กําหนดชื่อคิวรี่ทีส่ราง และคลกิที่ Open the query to view information. เพ่ือให Access ทํางาน
หลังจากการสรางคิวรี่เสร็จเรียบรอยแลว 
          9. คลิกที่ปุม Finish จะไดคิวรี่แบบ Select Query Wizard ขึ้นมาแสดง 
หมายเหตุ : ในการใชงานควิรี่แบบนีใ้นหนาตาง Summary Option จะทํางานได ก็ตอเม่ือฟลดที่เลือกไวนั้น 
สามารถนํามาคํานวณหาผลลัพธทางคณติศาสตรไดเทานั้น 
 
แบบที่ 2 การสรางคิวรีแ่บบ Crosstab Query Wizard 
 
         1. คลกิที่คําสั่ง Create query by using wizard  

         2. คลกิปุม   
         3. คลกิที่ Crosstab Query Wizard จากนั้นคลิก 
OK 
         4. คลกิเลือกรายการขอมูลจากตาราง (Table) 
หรือคิวรี่ (Queries) หรือ ทั้งตารางและควิรี่ (Both) 
จากนั้นคลิกปุม Next 
         5. คลกิที่ชอง Available Field เพ่ือเลือกฟลดที่
ตองการใหเปนหัวแถวของคิวรี่ โดยเลือกไดสูงสุด 3 
ระดับ คลิก Next 
         6. คลกิเลือกฟลดขอมูลที่ตองการกําหนดใหเปน
หัวคอลัมน จากนั้นคลิกปุม Next 
 

 

 
 

 
 

 

4 

5 6 
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            7. คลิกเลือกฟลดที่ตองการกําหนดฟงกชันทางคณิตศาสตร และคลิกเลือกฟงกชันทางคณิตศาสตร
ใหกับฟลดที่เลือก จากนั้นคลิกปุม Next 
             8. กําหนดชื่อคิวรี่ และคลิกปุม Finish จะไดคิวรี่แบบ Crosstab Query Wizard 

7 
8 

 
แบบที่ 3 การสรางคิวรีแ่บบ Find Duplicates Query Wizard 
 
 
         1. คลกิที่คําสั่ง Create query by using wizard  

         2. คลกิปุม   
         3. คลกิที่ Find Duplicates Query Wizard คลกิ 
OK 
         4. คลกิเลือกรายการขอมูลจากตาราง (Table) 
หรือคิวรี่ (Queries) หรือ ทั้งตารางและควิรี่ (Both) 
จากนั้นคลิกปุม Next 
         5. คลกิที่ชอง Available Field เพ่ือเลือกฟลดที่
ตองการกําหนดใหฟลดนั้นเปนฟลดในการคนหาขอมูล
ที่เหมือนกันกับฟลดที่กําหนด จากนั้นคลิก Next 
         6. คลกิที่ชอง Available Field เพ่ือเลือกฟลด
อ่ืนๆ ที่ตองการใหมีอยูในคิวรี่ดวย จากนัน้คลิกปุม 
Next 
         7. กําหนดชื่อคิวรี่ และคลิกปุม Finish 
 

 

4 
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7 5-6 

 
แบบที่ 4 การสรางคิวรีแ่บบ Find Unmactched Query Wizard 
 
         1. เลือก Create query by using wizard แลว
คลิก New 
         2. คลกิที่ Find Duplicates Query Wizard คลกิ 
OK 
         3. คลกิเลือกรายการขอมูลจากตาราง (Table) 
หรือคิวรี่ (Queries) หรือ ทั้งตารางและควิรี่ (Both) 
จากนั้นคลิกปุม Next 
         4. คลกิเลือกตาราง หรือคิวรี่ที่ตองการสราง
ความสัมพันธกับตารางที่เลอืกไวในขอ 3 
         5. ที่ชอง Field in กําหนดฟลดที่ตองการแสดง
ในคิวรี ่
         6. ที่ Available fields เลือกฟลดอ่ืนๆ ที่ตองการ
ใหมี Matched Query แลวคลิก Next 
         7. กําหนดชื่อคิวรี่ และคลิกปุม Finish 

 

  

3 

5 4 
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7 6 

 
 2. การสรางแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ 
 
     เปนการสรางคิวรี่ในการคนหาขอมูล การแสดงขอมูล โดยมีการกําหนดเงื่อนไขในรูปแบบ Select 
Query ซึ่งสามารถออกแบบไดดวยตนเอง มีขั้นตอนการทํางานดังตอไปน้ี 
 
                1. คลิกคําสั่ง Create Query In Design view จะปรากฎหนาตางดังรูปดานลาง  
 

 
 
                2. คลิกเลือกตารางขอมูลหรือคิวรี่ทีต่องการที่ Sheet Table, Query, Both 
                3. คลิกเลือกขอมูลตามตองการโดยคลิกปุม Add เพ่ือเพ่ิม และคลิกปุม Close เม่ือตองการออก
จากหนาตางนี้ 
                4. จากนั้นจะเปนการกําหนดเงื่อนไขใหกับคิวรี่ และคลกิปุมบันทึก (Save) กําหนดชื่อคิวรี่แลวคลิก 
OK 
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 การกําหนดเงื่อนไขใหกับคิวร่ี 

 
 การแสดงผลขอมูลแบบควิรี ่ผูใชสามารถออกแบบเงื่อนไขตางๆ ไดตามความตองการ โดยหลังจาก
เลือกตารางหรือคิวรี่จากไดอะล็อกซบ็อกซ Show Table แลว สามารถกําหนดเงื่อนไขของขอมูลที่จะแสดงได 
ดังนี้ 
 ชอง Field จะเปนการใสชื่อฟลดที่ตองการแสดงในคิวรีใ่หมนี้ ซึ่งจะแสดงกี่ฟลดหรือฟลดใดบางใหใสไล
ไปทางชองขวา 
 ชอง Table เปนการใสชื่อตารางที่เก็บฟลดที่เลือกแสดงไวจากชอง Field นั่นเอง โดยมากจะเลือก
ตารางจากชองนี้กอนเลือกชื่อฟลดในชองดานบน 
 ชอง Sort เปนการกําหนดคุณสมบัติในการจัดเรียงขอมูลในคิวรี่ (Ascending จากนอยไปมาก และ 
Descending จากมากไปนอย หรือเลือก not sorted คอืไมทําการจัดเรียงคาใดๆ 
 ชอง Show เปนการคลิกเครื่องหมายถูก (√) ในชองที่ตองการใหแสดงขอมูล ถาไมมีเครื่องหมายถูก
ขอมูลในฟลดนั้นจะไมแสดงใหเห็นในคิวร่ีนั้นๆ 
 ชอง Criteria เปนชองกําหนดเงื่อนไขการแสดงผลของฟลดนั้นๆ โดยการกําหนดเงื่อนไขในบรรทัด 
Criteria เดียวกันจะเปนการใชคําสั่ง AND หมายถึง ขอมูลน้ันจะตองเปนจริงทั้งสองกรณีจึงจะแสดงผล เชน 
จากตัวอยางขอมูลที่แสดงผล ไดแก  

 

ขอมูลชื่อบริษทั (CompanyName), เมือง (City), เบอร
โทรศัพท (PhoneNumber), ชื่อผูติดตอ 
(ContactFirstName) โดยมีเง่ือนไขวาจะตองเปน 
“ขอมูลของบรษิัทที่อยูในเมืองชิคาโก และตองมีผูติดตอ
ชื่อกัญญกรเทานั้น จึงจะแสดงผลขอมูล” 

 
สําหรับคําสั่งที่เขียนคนละบรรทัด จะเชือ่มดวยคําสั่ง OR แทน หมายถึง ขอมูลทีแ่สดงไดเม่ือเปนจริง

อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองกรณีก็ได เชน จากตัวอยางขอมูลที่แสดงผล ไดแก ขอมูลชื่อบริษทั 
(CompanyName), เมือง (City), เบอรโทรศัพท  

 

(PhoneNumber), ชื่อผูติดตอ (ContactFirstName) 
โดยมีเง่ือนไขวาจะตองเปน “ขอมูลของบริษัทที่อยูใน
เมืองชิคาโก หรือ มีขอมูลชื่อผูติดตอชื่อกัญญกรอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองก็ไดขึ้นมาแสดงผล” 

 
 นอกจากนี้ยังมีฟงกชั่นคําสั่งอ่ืนๆ ที่สําคัญในการกําหนดเงื่อนไขการแสดงผล ไดแก 
 
BETWEEN _ 
AND _ 

เง่ือนไขระบุคาเปนชวงจะแสดงคาเปนจริงเทานั้น เชน BETWEEN 10 AND 50  
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IN เง่ือนไขโดยการเลือกเฉพาะขอมูลทีต่รงเง่ือนไขเทานั้น เชน IN (“Computer”,”Printer”) 

เง่ือนไขของชุดอักษรโดยมีสัญลักษณ LIKE 
? 
* 
# 

[a-z] 
[!a-z] 
[!0-
9] 

คือ กําหนดใหเปนตวัอักษรอะไรก็ได 1 ตัวอักษร 
คือ กําหนดใหเปนตวัอักษรอะไรก็ไดมากกวา 1 ตัวอักษร 
คือ กําหนดใหเปนตวัเลขอะไรก็ได 1 ตัว 
คือ การคนหาขอมูลที่เปนตวัอักษรเทานัน้ 
คือ การคนหาขอมูลที่เปนตวัอักษร และสญัลักษณ 
คือ การคนหาขอมูลที่เปนตวัเลข และสญัลักษณ 

NOT เง่ือนไขที่ไมตองการแสดงคา เชน NOT “Business”  (ไมแสดงขอมูลที่มีคําวา Business)  

IS NULL เง่ือนไขในการคนหาฟลดทีเ่ปนคาวาง 

IS NOT NULL เง่ือนไขในการคนหาฟลดทีไ่มเปนคาวาง 

= การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีมี่คาเทากับเง่ือนไขที่กําหนด 

<> การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีมี่คาไมเทากับเง่ือนไขที่กําหนด 

> การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีมี่คามากกวาเง่ือนไขที่กําหนด 

< การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีมี่คานอยกวาเง่ือนไขที่กําหนด 

>= การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีมี่คามากกวาหรือเทากับเง่ือนไขที่กําหนด 

<= การกําหนดเงื่อนไขขอมูลทีมี่คานอยกวาเทากับเง่ือนไขที่กําหนด 

& การเชื่อมฟลดขอความสองฟลดเขาดวยกัน เชน [FirstName] & [Lastname] 

 

 การคํานวณในคิวร่ี 

 
 เปนการเพิ่มฟลดใหมที่ใชในการกําหนดฟงกชันการคํานวณ จากฟลดขอมูลที่มีอยูแลวในคิวรี ่เพ่ือใช
เปนฟลดในการแสดงผลรวม คาเฉลี่ย คาคงเหลือ และคาอ่ืนๆ ที่ไดจากการใชฟงกชันการคํานวณ โดยมี
เครื่องหมายตางๆ ที่ใชในการคิวรี่ ไดแก 

+ คือ เครื่องหมายบวกใชในการรวมคาเขาดวยกัน 
- คือ เครื่องหมายลบใชในการลบคาออกจากกัน 
* คือ เครื่องหมายคูณใชในการคูณคาที่กําหนด 
/ คือ เครื่องหมายหารใชในการหารคาที่กําหนด 
\ คือ เครื่องหมาย Black Slash ใชในการปดเศษคาที่คํานวณได เพ่ือใหไดคาเลขจํานวนเต็ม 
^ คือ เครื่องหมายยกกําลังใชในการยกกําลงัคาที่กําหนด 

MOD คือ ฟงกชันที่ใชในการหารคาที่กําหนด เพ่ือใหไดคาเศษของผลลัพธ Start 
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1. คลิกตําแหนงที่ตองการเพิ่มฟลด 
2. คลิกที่เมนูแทรก (Insert) และเลือกคอลัมน 
(Column) 
3. กําหนดฟงกชันการคํานวณที่ชอง Field : 
4. คลิกที่ปุม Run  
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บทที่ 5 การสรางและการใชงานฟอรม 

 การสรางและออกแบบฟอรม (Form) 

 
 ฟอรมเปนสวนเพ่ือใชเปนหนาจอในการรับขอมูลจากผูใช และเพื่อใชเปนแบบฟอรมติดตอกับหนวยงาน
อ่ืนๆ และบุคคลภายนอก สามารถสรางได 2 วิธีดวยกัน คือ 
 
 1. การสรางฟอรมโดยใชตัวชวยสราง 
                การสรางฟอรมโดยใชตัวชวยสราง
อัตโนมัติ สามารถทําไดโดยการคลิกเลือกที่เมนู 
Object Bar เรียกที่ฟอรม (Form) จากนั้นเลือกที่คําสั่ง 
Create Form by using wizard หรือ สรางฟอรมโดย
การใชตวัชวยสราง จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Form 
Wizard ขึ้นมา ใหทําตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 
                 1. เลือกตารางหรือคิวรี่ที่ตองการนํามา
สรางฟอรมจาก Combo Box ชื่อ Tables/Queries จะ
ปรากฎฟลดตางๆของตารางนั้น ในชอง Available 
Fields  

 
 

                  2. เลือกฟลดที่ตองการแลวคลิกปุม 

 เพ่ือยายฟลดที่ตองการไปไวชอง Selected 
Fields ซึ่งจะใชในการสรางฟอรมใหมตอไป จากนั้น
คลิก Next 
                  3. จากนั้นใหคลิกเลือกรูปแบบการ
จัดเรียงขอมูลของฟอรมที่ตองการแสดงผล แลวคลิก 
Next 
                  4. เลือกรูปแบบ สีสัน หรือหนากากของ
ฟอรมที่จะแสดงผลตามตองการ แลวคลกิ Next 
                  5. ขั้นตอนสดุทายใหระบชุื่อฟอรม และ
เลือก Open the form to view or enter information. 
เพ่ือแสดงฟอรมทันทีที่คลิกปุม Finish เรียบรอยแลว 
หรือจะปรับปรุงการออกแบบใหเลือก Modify the 
form’s design. 
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 2. การสรางฟอรมในมุมมองออกแบบ 
     การสรางฟอรมโดยการกําหนดเองนั้น ผูใชสามารถเลือกไดจากการคลิกเลือกที่เมนู Object Bar 
เรียกที่ฟอรม (Form) จากนั้นเลือกที่คําสั่ง Create Form in design view หรือ สรางฟอรมในมุมมองออกแบบ 
จะปรากฎหนาจอฟอรมขึ้น โดยมีองคประกอบหนาจอฟอรม มี 5 สวน คือ 

 

 
 

1. Form Header สวนหัวของ Form ที่จะแสดงบนหนาจอและกระดาษ เชน หัวแบบฟอรมเปนชื่อบริษัท 
Logo เปนตน 

2. Page Header หัวกระดาษจะแสดงทุกครั้งที่ขึ้นหนาใหมในสวนของกระดาษ เชน เลขที่หนา 
3. Detail แสดงรายละเอียดของแบบฟอรม เชน รายละเอียดของผูสมัคร 
4. Page Footer ทายกระดาษจะแสดงทุกครั้งที่ขึ้นหนาใหมในสวนลางของกระดาษ เชน เลขที่หนา 
5. Form Footer สวนทายของฟอรมที่แสดงบนหนาจอและกระดาษ  
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 เคร่ืองมือในการสรางฟอรม (Toolbox) 

 
คือ แถบเครื่องมือที่ใชในการออกแบบสราง Form เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชงาน และทําให

ฟอรมมีรูปแบบที่สวยงาม โดยมีรายละเอียดในการเลือกใชงาน ดังตอไปน้ี 

 Label ปายคําอธิบายทั่วไป 

 Text Box กลองสําหรับใหเติมขอความ 

 Toggle Button ปุมกดแบบ On กับ Off 

 
Unbound Object 
Frame 

ปุมควบคุมการแสดงรูปภาพ ขอความพิเศษทีส่รางใหม ซึ่งไมใชฟลดใน
ฐานขอมูล 

 
Bound Object 
Frame 

แสดงรูปหรือขอความ โดยนําฟลดขอมูลที่มีอยูแลวมาทําการสราง Bound 
Object 

 Option Group กรอบสําหรับใส Option Button ใหหมวดเดียวกัน 

 Option Button ปุมควบคุมแบบเลือกแบบเลอืกไดเพียงขอมูลเดียวในกลุมเดียวกัน 

 Check Box ปุมควบคุมแบบเลือกไดหลายคาในกลุมขอมูลเดียวกัน 

 
Combo Box ปุมควบคุมที่สามารถแสดงรายการขอมูลไดหลายประเภท ใชใสขอมูลหรือ

คนหาขอมูล 

 
List Box ปุมควบคุมที่แสดงรายการขอมูลไดหลายประเภท หลายบรรทัดในคราว

เดียวกัน 

 Command Button ปุมควบคุมที่ใชกําหนดการทํางานบนหนาจอ 

 Image การควบคุมรูปภาพที่นํามาแสดงบนหนาจอ 

 Page Break ควบคุมการ Break หนาตางๆ 

 Tab Control แบงหนาจอเปน Tab เพ่ือประหยัดการใชงานฟอรม 

 SubForm/SubReport การสรางฟอรมหรือรายงานยอย 

 Line การสรางเสนตกแตงภายในฟอรม 

 Rectangle การสรางสี่เหลี่ยมสําหรับตกแตงในฟอรม 

 More Control.. การเลือกใชเครื่องมืออ่ืน ๆ 
 
 ฟอรมเปนสวนที่ใชในการปอนขอมูลลงในตาราง แทนการปอนขอมูลลงในตารางโดยตรง ซึ่งผูใช
สามารถกําหนดรูปแบบ ขอบเขตในการปอนขอมูลทําใหขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น  
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บทที่ 6 การสรางและการใชงานรายงาน 

 การสรางและออกแบบรายงาน (Report) 

 
 การออกแบบสรางรายงาน โดยนําขอมูลที่มีอยูหรือที่ไดรับการปอนขอมูลมาทําการกําหนดรายละเอียด 
เพ่ือใหไดรายงานสรุปในรูปแบบตางๆตามตองการ เชน รายงานซื้อ-ขายประจําเดอืน สรุปสินคาคงคลัง เปนตน 
สําหรับการสรางรายงานสามารถสรางได 2 วิธีดวยกัน คือ 
 
 1. Create report by using wizard 
 
               การสรางรายงานดวยวธิีนี้จะชวยใหสราง
รายงานไดงายขึ้นดวยตัวชวยสรางอัตโนมัติ ซึ่งในการ
สรางรายงานเริ่มจากการคลิกที่รายงาน (Report) ที่ 
Object Bar จากนั้นทําตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
                1. คลิกเลือกที่ Create Report by using 
wizard หรือ สรางรายงานโดยการใชตวัชวยสราง  
                2. เม่ือปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Report 
Wizard ใหเลอืกตาราง (Table) ที่ชอง Table/Queries 
จากนั้นจะปรากฎฟลดในตารางที่เลือกที่ชอง Available 
Fields ใหคลิกเลือกฟลดทีต่องการใชไปไวที่ชอง Select 
Fields ซึ่งจะเปนตารางที่สรางใหม 

 

2 

 

                3.  จากนั้นจะเขาสูหนาจอสําหรับใหจัด
หมวดหมู หรือกลุมของขอมูลที่ใชแสดงผล โดยเลือก
ฟลดที่ตองการเปนหัวขอหมวดหมูจากชองดานซาย
ยายไปไวดานขวา และจัดลาํดับ ความสําคัญ (Priority) 
ไดตามตองการ จากนั้นคลิกปุม Next 
                 4. ตอมาเปนการกําหนดการจัดเรียง
ขอมูลที่จะใชแสดงในรายงาน โดยกําหนดชื่อฟลดที่จะ
ใชจัดเรียง และเลือกการจัดเรียงแบบนอยไปมาก 
(Ascending) เปนตน คลิก Next 
                 5. เลือกรูปแบบการเสนอรายงาน คลิก 
Next 

 

3 

                 6. เลือกรูปแบบสีสันของรายงาน แลว
คลิก Next 
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                 7. และขั้นตอนสุดทายจะเปนการบันทึกชื่อรายงานที่สรางขึ้นใหม เลือก Preview the report. เม่ือ
ตองการดูรายงาน หรือเลือก Modify the report’s design. เพ่ือปรับปรุงรายงาน และคลิก Finish 

 
 

 

5 4 

 

6 7 

 
3. Create report in Design view  

     การสรางรายงานวิธีนี้จะเปนการออกแบบรายงานตามความตองการของผูใช โดยเริ่มจากการคลิกที่
รายงาน (Report) ที่ Object Bar จากนั้นเลือก Create report in Design view หรือ สรางรายงานในมุมมอง
ออกแบบ จะปรากฎหนาจอการออกแบบรายงานใหจัดรูปแบบตามตองการ โดยสวนประกอบของรายงาน
แบงเปน 5 สวน ไดแก 
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1. Report Header สวนหัวรายงาน เปนสวนที่จะปรากฎเพียงครั้งเดียวในตอนตนรายงาน โดยมากใชใส 
Logo ชื่อรายงาน หรือวันที่พิมพรายงาน เปนตน และจะถูกพิมพกอนสวนหัวของหนา
บนหนาแรกของรายงาน 

2. Page Header สวนหัวของหนา เปนสวนบนสุดของรายงานทุกๆหนาบนรายงาน โดยมากใชสวนนี้ใน
การแสดงรายการอยางเชน หัวขอคอลัมน 

3. Detail สวนรายละเอยีด เปนสวนที่แสดงเนื้อหาของขอมูลในรายงาน สวนนี้จะซํ้ากันในแตละ
ระเบียน 

4. Page Footer สวนทายของหนา เปนสวนทายหนาจะปรากฎที่สวนลางของทุกๆ หนาในรายงาน เชน 
หมายเลขหนา 

5. Report Footer สวนทายรายงาน เปนสวนทีป่รากฎครั้งเดียวที่สวนทายรายงาน โดยมากมักเปน
ขอความสรุปผลรายงาน เชน ผลรวมตางๆ ของรายงาน และจะแสดงเปนสวนทายสุด
ของรายงานฉบับนั้น 

 สําหรับการเลอืกดูสวนประกอบของรายงาน 5 สวนนี้ สามารถเลือกไดจากเมนูมุมมอง (view) คลิก
เลือกถูกที่ Page Header/Footer และ Report Header/Footer  
 

 

            และในการเรียกใชกลองสําหรับกําหนดคุณสมบัติของ
รายงานมาแสดงนั้น สามารถเลือกไดจากการคลิกที่ปุมสี่เหลี่ยม
ดานบนซายของหนาจอออกแบบรายงาน ไดอีกวิธีหนึ่ง 
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