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การใช้คอมพิวเตอร์ ในการเก็บข้อ มู ลข่าวสาร จะทําให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยกข้อ มูล และข่าวสารนั้นมาใช้ไ ด้
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยงั สามารถทํากรรมวิธีต่างๆ เช่น การเลือกกลุ่มการปรับปรุ ง ข้อมูล เป็ นต้น ในการนํา
ข้อ มู ลเข้าและออกจากสื่ อ บันทึ กนั้น จําเป็ นต้อ งมี โปรแกรมที่ มาจัดการฐานข้อ มู ล เหล่ านั้น ซึ่ งเรี ยกว่า “ระบบ
ฐานข้ อมูล (Database Management System : DBMS)”
สํา หรั บ โปรแกรม Microsoft Access จัด เป็ นโปรแกรมการจัด การฐานข้อ มู ล เชิ งสั ม พัน ธ์ (Regional
Database Management System : RDBMS)” ซึ่ งมีประสิ ทธิภาพในการจัดฐานข้อมู ลได้ดีเยีย่ ม โดยโปรแกรม
Microsoft Access 2013 ทํา งานภายใต้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก าร Windows ทําให้ ใ ช้งานได้ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว มี
เครื่ องมือช่วยในการทํางานไม่จาํ เป็ นต้องจดจําคําสัง่ ในการทํางานเหมือนกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลประเภท
อื่นๆ และเป็ นโปรแกรมที่ง่ายต่อการเรี ยนรู ้

คุณสมบัตขิ องโปรแกรม Microsoft Access 2013
Microsoft Access 2013 เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูลหนึ่งที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่ หลายบนระบบปฏิบตั ิการ
Windows เนื่ อ งจากเป็ นโปรแกรมฐานข้อ มูล ที่มี ความสามารถสู ง ใช้งานง่าย และสามารถช่วยในการสร้างระบบ
จัดการฐานข้อมูลแบบใช้งานเองหรื อระบบจัดการฐานข้อมูลบนระบบเครื อข่ายก็ได้
นอกจากนี้ Microsoft Access 2013 ยังสามารถสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลขึ้นมาได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องศึกษา
รายละเอี ยดในการเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยาก และยังมี เครื่ อ งมื อ ต่างๆ ที่เรี ยกว่า “วิซ าร์ด (Wizard)” ที่ช่วยในการ
ทํางานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
สําหรับนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ Microsoft Access 2013 ยังมี ความสามารถต่างๆ ที่ตอบสนองความ
ต้อ งการในระดับสู ง เช่ น เชื่ อ มต่อ กับฐานข้อมู ลบนระบบเครื อ ข่าย การนําข้อ มูลในฐานข้อ มู ล ออกเผยแพร่ ทาง
อินเทอร์เน็ต และยังมีโปรแกรม VBA ให้ใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
นอกจากนี้ โปรแกรม Access ยังสนับสนุ น XML ซึ่ งเป็ นภาษามาตรฐานที่หลายๆ โปรแกรมรองรับ จึงทําให้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Access กับโปรแกรมอื่นๆ ทําได้สะดวกมากขึ้น
เราสามารถใช้ Access ทํางานต่างๆ ได้ดงั นี้
• ใช้ สร้ างโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล เช่น โปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลัง โปรแกรมบันทึกเวลาเข้า
ออกของพนักงาน
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• มีเครื่ องมือในการสอบถามข้ อมูลต่ างๆ จากฐานข้ อมูล เพือ่ นําผลลัพธ์ไปทํางานบางอย่าง เช่น หาก
ต้องการทราบว่ายอดขายสินค้าแต่ละชนิดเป็ นเท่าใด ก็ให้พมิ พ์ออกมาเป็ นรายงาน
• สามารถสร้ างเครื่ องมือในการติดต่ อกับผู้ใช้ ได้ อย่ างเหมาะสม เช่น ทําหน้าแสดงข้อมูลลูกค้า
• ช่ วยสร้ างรายงานจากฐานข้ อมูล เช่น รายงานชื่อและที่อยูล่ ูกค้า
• ช่ วยให้ เราสามารถเผยแพร่ ข้อมูลในฐานข้ อมูล ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้

ความสามารถใหม่ ของโปรแกรม Microsoft Access 2013
สําหรับความสามารถใหม่ๆ ของโปรแกรม Microsoft Access 2013 นั้นจะเน้นไปที่การใช้งานที่ง่ายในการ
จัดการหรื อสร้างฐานข้อมูล ซึ่งส่วนที่เด่นชัดที่เพิม่ เติมมาจากรุ่ น Access 2010 นัน่ ก็คือ
• สร้ างฐานข้ อมูลแบบ Access Web App เป็ นฐานข้อมูลรู ปแบบใหม่ที่ทาํ ให้เราสามารถสร้าง App
ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยเป็ นการสร้างฐานข้อมูลด้วย Access 2013 และนําไปใช้
งานหรื อแชร์ร่วมกับผูอ้ ื่นผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยใช้โฮสต์ของ SharePoint
• รองรั บ ระบบสั ม ผั ส สํา หรั บ ผูใ้ ช้บ นระบบปฏิ บ ัติ ก าร Windows 8 หรื อ Windows 10 และยัง
สามารถนําโปรแกรมนี้ ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับสัมผัสด้วย เช่น โน๊ตบุ๊ก แท็บเล็ต และ
Windows Phone ได้อีกด้วย
• ปรับปรุงหน้ าต่ างเริ่มต้ นโปรแกรม โดยปรับสีของหน้าต่างให้ดูสะอาดตา และแยกไอคอนประเภท
ของฐานข้อมูลให้เลือกใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เปิ ดใช้งานบ่อ ย และเลือกเปิ ด
ไฟล์ฐานข้อมูลล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว
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• Cloud Access ระบบคลาวด์ข องบัญ ชี Microsoft Account ทํา ให้ เรามี พ้ืน ที่ อ อนไลน์ OneDrive
สําหรับเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งไฟล์ฐานข้อมูล Access เพือ่ ความสะดวกในการแชร์ไฟล์เพือ่ ใช้งาน
ร่ วมกัน และสามารถเรี ยกใช้งานไฟล์ฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

การเรียกใช้ โปรแกรม Microsoft Access 2013
สํ าหรับระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 ลงมา
1. คลิกที่ปุ่ม Start
บน Taskbar จะปรากฏเมนูของปุ่ ม Start
2. เมื่อปรากฏเมนูของปุ่ ม Start ขึ้นมาแล้วให้เลื่อนเมาส์มาชี้ที่คาํ สัง่ All Programs ในเมนู ของปุ่ ม Start นั้น
จะปรากฏรายการย่อยภายในเมนู Programs ขึ้น
3. จากนั้นให้เลื่อ นเมาส์มาที่ Microsoft Office จะปรากฏรายการของโปรแกรม Microsoft Office ขึ้นมา
ให้เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ Microsoft Access 2013

สํ าหรับระบบปฏิบตั ิการ Windows 8
วิธีที่ 1 ไปที่หน้าจอ Start Screen และคลิกที่ Access 2013 เพือ่ เปิ ดโปรแกรมขึ้นมา
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วิธีที่ 2 ใช้เมาส์เลื่อนไปที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ คลิกที่คาํ สัง่ Search
แล้วคลิกที่ Access 2013

แล้วพิมพ์คาํ ว่า Access

1

3

2
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เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Access 2013 ดังรู ป
แสดงรายการไฟล์ที่เคยเปิ ดใช้งาน

เปิ ดไฟล์ที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้งาน

ช่องค้นหาเทมเพลตออนไลน์

เทมเพลตและฐานข้อมูลเปล่า

การสร้ างไฟล์ฐานข้ อมูล

1. คลิกที่ ฐานข้ อมูลเดสก์ ทอ็ ปเปล่ า

1

ปุ่ มย่อ/ขยาย/ปิ ดโปรแกรม
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2. ใส่ชื่อไฟล์ฐานข้อมูลที่ตอ้ งการสร้าง เลือกตําแหน่งที่ตอ้ งการเก็บไฟล์ และคลิกที่ปุ่ม สร้ าง
2.1 ใส่ชื่อไฟล์ฐานข้อมูล
2.2 คลิกเลือกตําแหน่งที่
ต้องการเก็บไฟล์
2.3 คลิกที่ปุ่ม สร้ าง

ส่ วนประกอบต่ างๆ ของโปรแกรม Microsoft Access 2013
เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Access 2013 จะเจอหน้าต่างแรกของโปรแกรม Microsoft Access 2013 ซึ่ง
จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่เป็ นเครื่ องมือในการทํางานของโปรแกรม ดังนี้
แถบเครื่ องมือ Ribbon
แถบเครื่ องมือด่วน
แถบคําสัง่ ตามออบเจ็กต์ ชื่อไฟล์และตําแหน่งเก็บไฟล์ ย่อ/ขยาย/ปิ ดโปรแกรม

พื้นที่การทํางานต่างๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูล

Navigation Pane (หน้าต่างนําทาง)

แถบเลื่อนเรคคอร์ดข้อมูล

สลับมุมมองการทํางาน
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ไฟล์ (File) รวบรวมชุดคําสัง่ จัดการฐานข้อมูล เช่น การสร้าง การเปิ ดไฟล์งาน การบันทึก การพิมพ์ และการกําหนด
ตัวเลือกการทํางานเริ่ มต้นของโปรแกรม
การเปิ ดไฟล์ ฐานข้ อมูล ถ้ามีไฟล์ฐานข้อมูลอยูแ่ ล้ว และต้องการเปิ ดขึ้นมาแก้ไข ก็สามารถทําได้ง่ายๆ ดังนี้
หรื อจะเลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เข้าใช้งานบ่อยทีส่ ่วนนี้ได้ทนั ที

1

คลิกที่เมนู เปิ ด

2

3

คลิกเลือก คอมพิวเตอร์

4

คลิกเลือกไฟล์ฐานข้อมูล

5

คลิกปุ่ ม เปิ ด

คลิกปุ่ ม เรียกดู
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การเปิ ดไฟล์ ฐานข้ อมูลที่เพิ่งปิ ดไป ให้คลิกที่แท็บ ไฟล์ แล้วคลิกที่เมนู เปิ ด จากนั้นคลิกที่ ล่ าสุ ด แล้วเลือก
ชื่อไฟล์ฐานข้อมูล (ถ้ามีไฟล์ที่ใช้ประจํา ให้คลิกที่ไอคอน ด้านหลังไฟล์ เพือ่ ปั กหมุดไฟล์น้ นั ให้แสดงเป็ นลําดับ
แรกในรายการเสมอ)

2

คลิกเลือก ล่ าสุด

คลิกเพือ่ ปั กหมุด

1

3

คลิกที่เมนู เปิ ด

คลิกเลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่เปิ ดขึ้นมาใช้งานล่าสุด

การบันทึกไฟล์ ฐานข้ อมู ล สามารถบันทึกไฟฐานข้อมู ลได้โดยคลิ กที่แท็บ ไฟล์ เลื อ กเมนู บันทึก แต่ถ ้า
ต้องการบันทึกไฟล์เป็ นเวอร์ชนั่ อื่นๆ จะต้องเลือกเมนู บันทึกเป็ น โดยจะมีเวอร์ชนั่ ให้เลือกทั้งหมด 4 เวอร์ชนั่ ดังนี้
1. Access Database (*.accdb) บันทึกเป็ นฐานข้อมูลเวอร์ชน่ั ปั จจุบนั
2. Access 2002-2003 Database (*.mdb) บันทึกเป็ นฐานข้อมูลของ Access 2002-2003
3. Access 2000 Database (*.mdb) บันทึกเป็ นฐานข้อมูลของ Access 2000
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1

คลิกเลือก บันทึกฐานข้อมูลเป็ น

3

คลิกเลือกเวอร์ชนั่ ที่ตอ้ งการ

คลิกที่เมนู บันทึกเป็ น

4

คลิกปุ่ ม บันทึกเป็ น
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การเข้ ารหัสไฟล์ ฐานข้ อมูล ใช้ต้ งั รหัสผ่านเข้าใช้งานฐานข้อมู ล เมื่อเปิ ดไฟล์ฐานข้อมูลในครั้งต่อไปจะมี
หน้าต่างให้กรอกรหัสผ่านทุกครั้งที่มีการเปิ ดใช้งานไฟล์ฐานข้อมูล

1

คลิกที่เมนู ข้ อมูล

2

คลิกเลือก เข้ ารหัสลับด้ วยรหัสผ่าน

3

กรอก รหัสผ่ าน

กรอก รหัสผ่ านเดิม อีกครั้งเพือ่ ยืนยัน

4

คลิกปุ่ ม ตกลง
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ตั้ งค่ าบั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ใน Access 2013 จะมี เมนู Account (บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ) เพิ่ม เข้ามาในแท็บ ไฟล์ สําหรั บ เข้า ถึ ง
แหล่งข้อมูลของบัญชีที่เราลงชื่อเข้าใช้เป็ นสมาชิกอยู่ เช่น การบันทึกและดึงไฟล์ขอ้ มูลจาก OneDrive การเปลี่ยน
พื้นหลังหรื อธีมให้กบั หน้าต่างโปรแกรม เป็ นต้น ถ้าหากเรายังไม่ได้ล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีผใู ้ ช้ สามารถทําได้ดงั นี้

1

2

คลิกเลือกธีมหน้าต่างโปรแกรม

3

คลิกปุ่ ม ลงชื่ อเข้ าใช้

คลิกเมนู บัญชีผู้ใช้

4
5

กรอกที่อยูอ่ ีเมล์

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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6
7

ใส่รหัสผ่าน

คลิกปุ่ ม ลงชื่ อเข้ าใช้

หรื อคลิก ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ หากยังไม่มีบญั ชี Microsoft Account

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ก็จะปรากฏข้อมูลผูใ้ ช้งานแสดงขึ้นมา ดังรู ป
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Quick Access Toolbar (แถบเครื่ องมือด่ วน) จะรวบรวมปุ่ มคําเครื่ องมือที่ใช้งานบ่อย ซึ่ งตามค่าเริ่ มต้นจะแสดง
ปุ่ มคําสัง่ Save, Undo และ Redo แต่สามารถเพิม่ คําสัง่ อื่นได้อีก

Navigation Pane (หน้ าต่ างนําทาง) เป็ นแถบแสดงและเปิ ดส่วนประกอบต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นในฐานข้อมูล สามารถ
ย่อย/ขยาย เพือ่ เพิม่ พื้นที่ในการสร้างฐานข้อมูลได้

View Selector (สลับมุมมองการทํางาน) มีให้เลือก 2 มุมมอง คือ มุมมองแผ่นข้อมูล

และมุมมองออกแบบ

แถบเครื่ องมือ Ribbon
แท็บ Ribbon ในโปรแกรม Access จะมีหลายชุดด้วยกัน แต่ละชุดจะใช้งานตามลักษณะของการจัดการ ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 4 แท็บหลัก ซึ่งเป็ นการทํางานทัว่ ไป และมีแท็บคําสัง่ พิเศษที่เรี ยกว่า “Contextual Tab”
แท็บ Home (หน้ าแรก) จะเป็ นคําสั่งพื้นฐานในการทํางานเริ่ มต้น โดยแบ่งกลุ่มคําสั่งออกเป็ นกลุ่ม ย่อยๆ
ได้แก่ กลุ่มมุมมอง คลิปบอร์ด เรี ยงลําดับและกรอง ระเบียน ค้นหา และการจัดรู ปแบบข้อความ ดังรู ป
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แท็บ Create (สร้ าง) รวมคําสัง่ เกี่ยวกับการสร้างออบเจ็กต์ของฐานข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม
ย่อย ได้แก่ เทมเพลต ตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโครและโค้ด

แท็บ External Data (ข้ อมูลภายนอก) แสดงรายการคําสั่งเกี่ยวกับการนําฐานข้อมูลจากภายนอกมาใช้ใน
Access เช่น Excel, Word และการส่งออกข้อมูลจาก Access ไปใช้งานยังโปรแกรมอื่นๆ

แท็ บ Database Tools (เครื่ อ งมื อ ฐานข้ อ มู ล) ประกอบด้วยคําสั่งที่ ใช้จ ัดการฐานข้อ มู ล เช่ น การสร้ าง
ความสัม พันธ์ (Relationship) ระหว่างตาราง การทํางานร่ วมกับแมโคร การติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server และ
การสร้างรหัสผ่านให้กบั ฐานข้อมูล เป็ นต้น

แท็ บ Contextual Tab (แท็ บ พิ เศษ) จะแสดงขึ้น มาเมื่ อ ใช้คาํ สั่งสร้างหรื อ เลื อ กออบเจ็กต์ต่างๆ ภายใน
ฐานข้อมูล เช่น เมื่อเลือกตารางจะได้เครื่ องมือตาราง (Table Tools) หรื อเมื่อสร้างฟอร์มก็จะมีเครื่ องมือ Form Tools
ปรากฏขึ้นมา เป็ นต้น
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ไฟล์ ฐานข้ อมูล
การทํางานกับโปรแกรม Access เริ่ มต้นนั้น เราจะสร้างไฟล์ฐานข้อมูล (Database File) ขึ้นมาก่อน ซึ่ งจะเป็ น
ไฟล์หลักในการเก็บข้อมูลของ Access โดยที่ไ ฟล์ฐานข้อ มูลนี้ จะมี ออบเจ็กต์ฐานข้อมูล อีกหลายอย่างเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูล และนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งาน ใน 1 ไฟล์ก็คือ 1 ระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะเก็บข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั
เช่น ระบบคลังสินค้า ก็จะเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการสินค้าเป็ นหลัก ไม่ใช่เอาข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
มาเก็บปนกัน ซึ่งอาจทําให้สบั สนเวลาเปิ ดขึ้นมาใช้งาน
เมื่อสร้างฐานข้อมูลแล้ว จากนั้นก็จะสร้างออบเจ็กต์ฐานข้อมูลอื่นๆ ทั้งตาราง คิวรี ฟอร์ม และรายงานเพือ่ ใช้งาน
ฐานข้อมูลได้

การสร้ างฐานข้ อมูลขึน้ มาใหม่

ก่อนที่จะจัดเก็บข้อมูลลงใน Access อันดับแรกต้องสร้างไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงจะสร้างตาราง
เพือ่ กรอกข้อมูลลงไปเก็บ
การสร้ างฐานข้ อมูลเปล่ า
1. คลิกเลือก ฐานข้ อมูลเดสก์ ท็อปเปล่ า
2. ตั้งชื่อไฟล์ฐานข้อมูล
3. คลิกที่ปุ่ม เพือ่ เลือกตําแหน่งจัดเก็บไฟล์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
4. คลิกปุ่ ม สร้ าง

15

1

2

ใส่ชื่อไฟล์ฐานข้อมูล

3
4

คลิกเลือก ฐานข้ อมูลเดสก์ ท็อปเปล่ า

คลิกที่ปุ่ม

คลิกปุ่ ม สร้ าง

เพือ่ เลือกตําแหน่งจัดเก็บไฟล์

ชื่อไฟล์ฐานข้อมูล

ชื่อออบเจ็กต์ตาราง
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สร้างฟิ ลด์ขอ้ มูล

ฟิ ลด์ที่ 1
ฟิ ลด์ที่ 2

หมายเหตุ ตารางเปล่าเริ่ มต้นจะมีช่ือว่า Table1 เราจะต้องทําการบันทึกก่อน ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เปลี่ยน
ชื่อตารางได้ หรื อหากไม่ตอ้ งการใช้ก็ปิดโดยไม่ตอ้ งบันทึก จากนั้นก็สร้างตารางใหม่ข้ ึนมาในภายหลัง
การสร้ างฐานข้ อมูลจากเท็มเพลตตัวอย่ าง
เท็มเพลตของฐานข้อมูลหรื อไฟล์ตน้ แบบที่มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นเอาไว้ให้แล้ว เราสามารถ
นํามาใช้งานได้เลย โดยจะสร้างไฟล์ฐานข้อมูลพร้อมกับออบเจ็กต์ตวั อย่าง เช่น ตาราง ฟอร์ม หรื อรายงานมาให้ดว้ ย
สามารถนํามาประยุกต์ใช้งาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น เปลี่ยนชื่อฟิ ลด์ใหม่ ลบฟิ ลด์ที่ไม่ตอ้ งการออก หรื อ
เพิม่ ได้ตามความต้องการ
1. คลิกเลือกเท็มเพลตฐานข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. ตั้งชื่อไฟล์ฐานข้อมูล
3. คลิกที่ปุ่ม เพือ่ เลือกตําแหน่งจัดเก็บไฟล์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
4. คลิกปุ่ ม สร้ าง
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1

2

ใส่ชื่อไฟล์

4
คลิกเลื่อนเพือ่ ดูเท็มเพลตก่อนหน้า

คลิกเลือกเท็มเพลต

3

คลิกที่ปุ่ม

คลิกปุ่ ม สร้ าง

คลิกเลื่อนเพือ่ ดูเท็มเพลตถัดไป
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ตัวอย่ างเท็มเพลตที่มีชื่อว่ า “งาน”
การสร้ างฐานข้ อมูลจากเท็มเพลตออนไลน์
นอกจากไฟล์ฐานข้อมูลที่โปรแกรมเตรี ยมไว้ให้บางส่ วนแล้ว เราสามารถเรี ยกใช้ไฟล์ฐานข้อมูลจากแม่ แบบ
ออนไลน์จากเว็บไซต์ Office.com โดยจะแบ่งออกเป็ นกลุ่มๆ ซึ่ งจะดาวน์โหลดเท็มเพลตมาใช้งานได้ ดังนี้ (แต่ตอ้ ง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
1. คลิกเลือกประเภทของฐานข้อมูลที่ตอ้ งการ เช่น ธุรกิจ
2. คลิกเลือกฐานข้อมูลตัวอย่าง
3. ตั้งชื่อไฟล์ฐานข้อมูล
4. คลิกที่ปุ่ม เพือ่ เลือกตําแหน่งจัดเก็บไฟล์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
5. คลิกปุ่ ม สร้ าง

1

2

คลิกเลือกประเภทฐานข้อมูล

หรื อคลิกเลือกกลุ่มอื่นๆ

คลิกเลือกฐานข้อมูลตัวอย่าง

3

4

ใส่ชื่อไฟล์

5
คลิกเลื่อนเพือ่ ดูเท็มเพลตก่อนหน้า
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คลิกที่ปุ่ม

คลิกปุ่ ม สร้ าง
คลิกเลื่อนเพือ่ ดูเท็มเพลตถัดไป
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การบันทึกฐานข้ อมูลไว้บน OneDrive

การทํางานของ Office 2013 จะสนับสนุนการเก็บข้อมูลไว้บน OneDrive หรื อไดรว์ออนไลน์ไว้บนระบบ Cloud
การบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลเก็บไว้บน OneDrive สามารถทําได้ดงั นี้ (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

2

1

คลิกเลือก บันทึกฐานข้อมูลเป็ น

3

คลิกเลือกเวอร์ชนั่ ของไฟล์

คลิกเมนู บันทึกเป็ น

4

คลิกปุ่ ม บันทึกเป็ น

6

5

ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ OneDrive

คลิกเลือกตําแหน่งของไดรว์ C:\ ---> Users ---> ชื่ อเครื่ อง
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7

ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการจัดเก็บไฟล์

8

คลิกปุ่ ม บันทึก

22
ตําแหน่งของไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในไดรว์ OneDrive

การบันทึกไฟล์ฐานข้ อมูลในเวอร์ ชั่นต่ างๆ

เมื่ อ สร้างไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างด้วยโปรแกรม Access 2013 ไปแล้ว จะมี รูปแบบเป็ น Access 2007-2013 File
Format จะไม่สามารถเปิ ดไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นใช้งานในโปรแกรมเวอร์ชนั่ ก่อนหน้าได้ หากต้องการนําไฟล์น้ ี ไปใช้
งานกับ Access เวอร์ชนั่ เก่า ก็ตอ้ งบันทึกไฟล์ตามขั้นตอน ดังนี้

2

1

คลิกเลือก บันทึกฐานข้อมูลเป็ น

3

คลิกเลือกเวอร์ชนั่ ของไฟล์ฐานข้อมูล

คลิกเมนู บันทึกเป็ น

4
- Access Database
เวอร์ชนั่ ปั จจุบนั
- Access 2002 - 2003 Database เวอร์ชนั่ 2002 - 2003
- Access 2000 Database
เวอร์ชนั่ 2000

คลิกปุ่ ม บันทึกเป็ น
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การเปิ ดไฟล์ฐานข้ อมูล
การเปิ ดไฟล์ ที่เรียกใช้ งานบ่ อยๆ (Recent)

2

คลิกเลือก ล่ าสุด

3

1

คลิกที่ชื่อไฟล์ฐานข้อมูล

คลิกเมนู เปิ ด

การเปิ ดไฟล์ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์

2

1

คลิกเมนู เปิ ด

คลิกเลือก คอมพิวเตอร์

3

คลิกปุ่ ม เรียกดู
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4

คลิกที่ชื่อไฟล์

5

คลิกปุ่ ม เปิ ด

3

คลิกปุ่ ม เรียกดู

การเปิ ดไฟล์ ฐานข้ อมูลจาก OneDrive

2

1

คลิกเมนู เปิ ด

คลิกเลือก OneDrive
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5
4

ดับเบิล้ คลิกโฟลเดอร์ OneDrive

คลิกเลือกตําแหน่งของไดรว์ C:\ ---> Users ---> ชื่ อเครื่ อง

6

ดับเบิล้ คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ฐานข้อมูล
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7

คลิกที่ชื่อไฟล์ฐานข้อมูล

8

คลิกปุ่ ม เปิ ด

การปิ ดไฟล์ฐานข้ อมูล

เราสามารถปิ ดไฟล์ฐานข้อมูลได้ โดยการคลิกที่แท็บ ไฟล์ แล้วคลิกเลือก ปิ ด หรื อคลิกที่เครื่ องหมาย

วิธีที่ 2

วิธีที่ 1
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ตาราง Table
การสร้ างตารางด้วยมุมมอง Table Design

ในบทที่ 1 เราได้กล่าวถึงการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมาแล้ว ต่อไปเราจะใช้ Access เริ่ มต้นสร้าง
ตารางที่ได้ออกแบบไว้ในบทที่แล้ว เนื่องจากตารางเป็ นส่วนประกอบพื้นฐานที่ใช้เก็บข้อมูลที่จะนํามาใช้ใน
โปรแกรมฐานข้อมูล จึงขอให้ทาํ ความเข้าใจกับการสร้างตารางให้ดี
การสร้างตารางใน Access จะใช้มุมมอง Table Design ซึ่งมีเครื่ องมือที่ใช้ในการกําหนดโครงสร้าง
ต่างของตาราง เช่น การกําหนดคุณสมบัติต่างๆของฟิ ลด์การกําหนดคียห์ ลัก เป็ นต้น

การสร้ างตารางด้วยมุมมอง Table Design

ในการสร้างตาราง เราเข้าสู่มุมมอง Table Design ได้ดงั นี้
1. ให้เราคลิกแท็บ CREATE (สร้ าง) จากนั้นคลิกปุ่ ม Table Design (ออกแบบตาราง)
2. จะปรากฏมุมมอง Table Design ขึ้นมา

1

ไปที่แท็บ CREATE (สร้ าง) คลิกคําสัง่ Table Design (ออกแบบตาราง)
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2

จะปรากฏมุมมองออกแบบตาราง (Table Design)

เราสามารถเข้าสู่มุมมอง Table Design ได้อย่างรวดเร็ว โดยคลิกที่

คลิก

ซึ่งอยูด่ า้ นล่างของหน้าจอ

เพือ่ เข้าสู่มุมมอง Table Design

29

ส่ วนประกอบต่ างๆ ในมุมมอง Table Design
หลังจากทีเ่ ราได้เข้ามาในมุมมอง Table Design แล้ว จะปรากฏหน้าต่างที่มีส่วนประกอบต่างๆ ดังรู ป
แท็บคําสัง่ Table Design

Table Design Grid

Field Properties

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

แท็บ Table Design

เป็ นแท็บที่ประกอบด้วยปุ่ มคําสัง่ ที่ใช้ในการทํางานในมุมมองนี้

Table Design Grid มีคอลัมน์อยู่ 3 คอลัมน์ที่ใช้ในการกําหนดชื่อฟิ ลด์ (Field Name) ชนิดข้อมูลของ
ฟิ ลด์ (Data Type) และคําอธิบายฟิ ลด์เพิม่ เติม (Field Description)
Field Properties

ใช้กาํ หนดคุณสมบัติต่างๆ เพิม่ เติมให้กบั ฟิ ลด์ เช่น รู ปแบบในการแสดงผลเป็ นต้น
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รายละเอียดของแท็บ Table Design
แท็บ Table Design จะมีคาํ สัง่ ต่างๆ ที่ช่วยในการออกแบบตาราง ดังรู ป

ปุ่ ม

หน้าที่การทํางาน
View

ใช้เลือกมุมมองที่ตอ้ งการแสดง

Primary Key

ใช้ในการกําหนดคียห์ ลักให้ฟิลด์

Builder
Test Validation Rules

เป็ นวิซาร์ดช่วยสร้างคุณสมบัติของฟิ ลด์ (Field Properties) เช่น
Input Mask หรื อ Default Value
ใช้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในฟิ ลด์วา่ ถูกต้องตามกฎที่กาํ หนดไว้
หรื อไม่เช่น ห้ามละไว้ ถ้าในฟิ ลด์มีขอ้ มูลถูกละไว้ ไม่เติมลงไปก็จะขึ้น
คําเตือน

Insert Rows

ใช้เพิม่ ฟิ ลด์

Delete Rows

ใช้ลบฟิ ลด์

Modify Lookups

ใช้เพิม่ ฟิ ลด์แบบ Lookup (ฟิ ลด์ที่เชื่อมโยงมาจากตารางอื่น)

Property Sheet

ใช้แสดงคุณสมบัติของฟิ ลด์ที่เลือก

Indexes

ใช้จดั การดัชนีของฟิ ลด์ที่เลือก
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Create Data Macros

ใช้สร้างแมโครเพือ่ จัดการข้อมูลในฟิ ลด์

Rename/Delete Macros

ใช้เปลี่ยนชื่อหรื อลบแมโคร

Relationships

ใช้จดั การความสัมพันธ์ระหว่างฟิ ลด์

Object Dependencies

ใช้แสดงการอ้างอิงระหว่างฟิ ลด์

การสร้ างและกําหนดคุณสมบัติพืน้ ฐานของฟิ ลด์
ต่ อ ไปเราจะสร้ า งฟิ ลด์ ใ นตารางข้น มาในมุ ม มอง Table Design โดยใส่ ชื่ อ ฟิ ลด์ และกํา หนด
คุณสมบัติพ้นื ฐานของฟิ ลด์ คือ ชนิดข้อมูล (Data Type) และขนาดของฟิ ลด์ (Field Size)
การกําหนดคุณสมบัติต่างๆ ก็เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
 เพื่อ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ทั้งด้านเนื้ อ ที่ที่ใช้ในการเก็บข้อ มู ล และความเร็ วในการ
ทํางานกับข้อมูล เช่น ข้อมูลชนิ ดข้อความโดยทัว่ ไปจะเสี ยเนื้ อที่ในการเก็บมากกว่าข้อมูลชนิ ดตัวเลข และ
เลขจํานวนเต็มจะใช้เวลาในการคํานวณน้อยกว่าเลขทศนิยม
 เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ในการใช้ขอ้ มูล เช่น ฟิ ลด์ราคาสิ นค้าจะต้องเป็ นข้อมูลชนิดตัวเลขที่ใช้
ในการคํานวณได้ ไม่ใช่เป็ นข้อมูลชนิดข้อความ
ใน Access มีชนิดข้อมูลให้เราเลือกใช้ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงรายละเอียดของชนิดข้ อมูล (Data Type) ที่มีใน Access

ชนิดข้ อมูล

คําอธิบาย

Short Text

เป็ นข้อมูลชนิดข้อความที่เก็บตัวอักขระได้ไม่เกิน 255 ตัว โดยจํานวนตัวอักขระที่
สามารถเก็บได้สูงสุดจะต้องกําหนดคุณสมบัติ Field Size (จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไป)
เป็ นข้อมูลชนิดข้อความเช่นเดียวกับ Short Text แต่สามารถเก็บตัวอักขระได้ไม่เกิน
65,535 ตัว

Long Text
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Number
Date / Time
Currency
AutoNumber

Yes / No
OLE Object
Hyperlink
Attachment
Calculated
Lookup Wizard

เป็ นข้อมูลชนิดตัวเลขที่สามารถกําหนดให้เป็ นเลขจํานวนเต็มหรื อเลขทศนิยมก็ได้
โดยจะกําหนดคุณสมบัติ Field Size
เป็ นข้อมูลชนิดเวลาและวันที่
เป็ นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยมที่มีตาํ แหน่งหลังจุดทศนิยม 4 ตําแหน่งเสมอ จึงเหมาะที่
จะใช้เก็บค่าเงินที่ตอ้ งการความถูกต้องแม่นยํา
เป็ นข้อมูลชนิดตัวเลขที่จะกําหนดค่าให้แต่ละเรคอร์ดที่เพิม่ เข้าไปในตารางอัตโนมัติ
โดยอาจจะเพิม่ ค่า หรื อสุ่มเอา (แล้วแต่จะกําหนดคุณสมบัติ New Values) ชนิดข้อมูล
นี้เหมาะสําหรับสร้างฟิ ลด์ที่เป็ นคียห์ ลัก เพราะระบบจะเติมค่าที่ไม่ซ้ าํ กันให้เอง และ
ไม่อนุญาตให้ผใู ้ ช้แก้ไข หรื อเปลี่ยนค่าได้
เป็ นข้อมูลชนิดบูลีน ที่มีเพียงค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นในค่า 2 ค่า เราสามารถกําหนด
รู ปแบบในการแสดงผลเป็ น True/False, Yes/No หรื อ On/Off ก็ได้
เป็ นข้อมูลชนิดออบเจ็กต์ เช่น รู ปภาพ เสียง หรื อออบเจ็กต์ที่สร้างจากโปรแกรมที่
สนับสนุน OLE ก็ได้
เป็ นข้อมูลทีอ่ ยูข่ องไฟล์ในระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต หรื ออินทราเน็ต
เป็ นข้อมูลที่เก็บไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ภาพ หรื อไฟล์เอกสาร สามารถเก็บไฟล์แนบได้
พร้อมกันหลายๆไฟล์
เป็ นข้อมูลที่เก็บสมการใช้สร้างฟิ ลด์ที่เก็บจากการคํานวณ เช่น [Quantity] * [Unit
Price]
เป็ นข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากตารางอื่น ใช้สร้างฟิ ลด์แบบ Lookups (ฟิ ลด์ที่เชื่อมโยงมา
จากตารางอื่น)

นอกจากการกําหนดชนิดข้อมูลที่เหมาะสมให้กบั ฟิ ลด์แล้ว เรายังจะต้องกําหนดคุณสมบัติเพิม่ เติม
ให้กบั ฟิ ลด์ดว้ ย ดังตัวอย่างในการสร้างฟิ ลด์ ProductName ที่เป็ นชื่อสินค้า เราจะกําหนดชนิดข้อมูลเป็ น Short
Text และ Field Size = 50 หมายความว่าเก็บข้อความได้ 50 อักขระ
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ชนิดของข้อมูลที่เหมาะสมของฟิ ลด์ ProductName คือ Short Text หรื อ ข้อความสั้น

คุณสมบัติเพิม่ เติมบางอย่าง เช่น Field Size = 50
หมายความว่าเก็บข้อความได้ 50 อักขระ

คุณสมบัติ Field Size จําใช้กาํ หนดขนาดของฟิ ลด์ ซึ่งอยูใ่ นส่วนที่ 2 (ที่เราเรี ยกว่า Field Properties)
คุณสมบัติน้ ีจะมีในข้อมูลชนิด Text และ Number เท่านั้น สําหรับข้อมูลชนิด Text จะเป็ นการกําหนดจํานวน
ตัวอักขระที่สามารถเก็บได้สูงสุด ส่วนข้อมูลชนิด Number จะให้เราเลือกชนิดข้อมูลย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ Field Size ของฟิ ลด์ ทมี่ ชี นิดข้ อมูลเป็ น Number
ชนิดข้ อมูลย่อย

รายละเอียด

Byte
Integer
Long Integer
Single
Double
Replication ID
Decimal

เก็บเลขจํานวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 (ใช้พ้นื ที่ 1 ไบต์)
เก็บเลขจํานวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่ -32,768 ถึง +32,767 (ใช้พ้นื ที่ 2 ไบต์)
เก็บเลขจํานวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 (ใช้พน้ื ที่ 4 ไบต์)
เก็บเลขทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ -3.4 x 1038 ถึง +3.4 x 1038 (ใช้พ้นื ที่ 4 ไบต์)
เก็บเลขทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ -1.797 x 10308 ถึง +1.797 x 10308 (ใช้พ้นื ที่ 8 ไบต์)
เก็บชนิดข้อมูลที่ใช้ในเรื่ อง Replication (ไม่ขอกล่าวถึง)
เก็บเลขที่มีค่าตั้งแต่ -9.999... x 1027 ถึง -9.999… x 1027 (ใช้พ้นื ที่ 12 ไบต์)
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ถ้ าข้ อมูลย่ อยชนิด Single และ Double ใช้ เก็บเลขทศนิยมได้ แล้ ว ทําไมจึงมีข้อมูลชนิด Currency อีก
เนื่องจากว่าข้อมูลชนิด Single และ Double เมื่อมีการคํานวณบางอย่างอาจจะมีการปั ดเศษได้ ซึ่งไม่เหมาะสม
กับการเก็บค่าที่เป็ นจํานวนเงิน แต่ขอ้ มูลชนิด Currency จะเก็บเลขทศนิยม 4 ตําแหน่งเสมอ จึงเหมาะสมใน
การเก็บจํานวนเงินมากกว่า
อีกคุณสมบัติที่เราจะกล่าวถึง คือ คุณสมบัติ Format สําหรับกําหนดรู ปแบบการแสดงผลของชนิด
ข้อมูลในฟิ ลด์ที่เลือกอยู่ โดยจะรู ปแบบให้เลือกแตกต่างกันไปตามชนิดของข้อมูล ในทีน้ ีขอยกตัวอย่าง
คุณสมบัติ Format ของฟิ ลด์ที่มีชนิดข้อมูลเป็ น Number และ Date/Time

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ Format ของฟิ ลด์ ทมี่ ีชนิดข้ อมูลเป็ น Number
รู ปแบบข้ อมูล

รายละเอียด

General Number แสดงผลตัวเลขแบบทัว่ ไปตามข้อมูลที่ป้อน โดยไม่มีเครื่ องหมายขั้นตัวเลข เช่น
3456.789
Currency
แสดงผลในรู ปแบบจํานวนเงิน โดยมีเครื่ องหมายทางการเงินแสดงอยูด่ า้ นหน้า และ
มีเครื่ องหมายคัน่ ตัวเลข และทศนิยม 2 ตําแหน่ง เช่น ฿3,456.79
Euro
แสดงผลในรู ปแบบสกุลเงินยูโร โดยมีเครื่ องหมายสกุลเงินยูโร พร้อมเครื่ องหมาย
คัน่ ตัวเลขและเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง เช่น € 3,456.79
Fixed
แสดงผลแบบคงที่ โดยจะแสดงเป็ นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง เช่น 345.79
Standard
แสดงผลแบบค่าตัวเลขมาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมายคัน่ ตัวเลข และมีเลขทศนิยม 2
ตําแหน่ง เช่น 3,456.79
Percent
แสดงผลในรู ปแบบของเปอร์เซ็นต์พร้อมด้วยเครื่ องหมาย % และเลขทศนิยม 2
ตําแหน่ง เช่น 123.00%
Scientific
แสดงผลค่าตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ เช่น 3.46E+03
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ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ Format ของฟิ ลด์ ทมี่ ีชนิดข้ อมูลเป็ น Date/Time
รูปแบบข้ อมูล

การแสดงผล

General Date
Long Date
Medium Date
Short Date
Long Time
Medium Time
Short Time

12/11/2558
12 พฤศจิกายน 2558
12-พ.ย.-58
12/11/2558
17:34:23
5:34 PM
17:34

การเลื อ กชนิ ดของข้อ มู ล ขนาดฟิ ลด์ และรู ปแบบการแสดงผล เป็ นสิ่ งจําเป็ น ขอให้เราเลื อ กให้
เหมาะสมกับข้อมูลจริ งที่เราจะใช้เก็บโดยใช้ตารางรายละเอียดของข้อมูลชนิ ดต่างๆที่ผา่ นมาแล้วช่วยในการ
ตัดสินใจ อย่าสร้างใหญ่เกินไป หรื อสร้างเล็กจนไม่พอเก็บ

การสร้ างฟิ ลด์
การสร้างฟิ ลด์แบบพื้นฐานในหัวข้อ นี้ จะเป็ นการกําหนดคุ ณสมบัติต่างๆของฟิ ลด์ที่เราอธิ บ าย
มาแล้วในข้างต้น ซึ่งมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้

1

ใส่ชื่อฟิ ลด์ลงในคอลัมน์ Field Name

2

ใส่ชนิดข้อมูลลงไปในคอลัมน์ Data Type

3

ใส่คาํ อธิบายเพิม่ เติมใน Description
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4

เลือกคุณสมบัติสาํ หรับข้อมูลชนิด Number

1. ที่ มุ ม มอง Table Design (ออกแบบตาราง) ในส่ ว นของ Table Design Grid ให้ใ ส่ ชื่ อ ฟิ ลด์ใ น
คอลัมน์ Field Name (ชื่อเขตข้อมูล)
2. เลือกชนิดข้อมูลที่เหมาะสมจากคอลัมน์ Data Type (ชนิดข้อมูล)
3. ใส่ขอ้ ความอธิบายเพิม่ เติมได้ในคอลัมน์ Description (คําอธิบาย)
4. ในส่ ว น Field Properties กํา หนดคุ ณสมบัติ Field Size (ขนาดเขตข้อ มู ล ) ให้กับ ฟิ ลด์ที่มี ชนิ ด
ข้อ มู ล เป็ น Text หรื อ Number ในตัว อย่า งกํา หนด Field Size เป็ น Long Integer สํา หรั บ ชนิ ด ข้อ มู ล แบบ
Number
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แทรกฟิ ลด์ ใหม่ ลงในตาราง
เราสามารถแทรกฟิ ลด์ขอ้ มูลลงไปในตารางในมุมมอง Table Design โดยคลิกแถวที่ตอ้ งการจะ
แทรกฟิ ลด์ใหม่ และคลิกปุ่ ม Insert Rows (แทรกแถว) จะปรากฏแถวใหม่แทรกอยูก่ ่อนหน้าแถวที่เลือก

1

คลิกแถวที่ตอ้ งการแทรกฟิ ลด์ใหม่

3

แถวที่แทรกใหม่จะอยูก่ ่อนแถวที่เลือก

ลบฟิ ลด์ ออกจากตาราง

2

คลิกปุ่ ม Insert Rows (แทรกแถว)
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เราสามารถลบฟิ ลด์ที่ไม่ตอ้ งการออกจากตารางได้จากมุมมอง Table Design โดยเลือกแถวที่ตอ้ งการ
ลบ และคลิกปุ่ ม Delete Rows (ลบแถว)

1

คลิกแถวที่ตอ้ งการลบ

3

2

คลิกปุ่ ม Delete Rows (ลบแถว)

ฟิ ลด์ที่เลือกก็จะถูกลบออกจากตาราง
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การกําหนดคีย์หลัก (Primary Key)

จากที่เราได้อ อกแบบตารางกันในบทที่แล้ว จะเห็ นได้ว่าคียห์ ลักเป็ นส่ วนประกอบของตารางที่
สําคัญมาก เมื่อเราสร้างฟิ ลด์ต่างๆ เสร็จแล้ว ต่อไปเราจะมากําหนดฟิ ลด์ที่จะเป็ นคียห์ ลักของตารางนั้นกัน
การกํา หนดคี ย ห์ ลัก ของตาราง ให้เ ราเลื อ กฟิ ลด์ที่ จ ะกํา หนดเป็ นคี ย ห์ ลัก จากนั้น ให้ไ ปที่ แ ท็บ
DESIGN (ออกแบบ) แล้วคลิกที่ปุ่ม Primary Key (คียห์ ลัก) หรื อคลิกขวาแล้วเลือกคําสัง่ Primary Key (คีย ์
หลัก) ก็ได้
2 คลิกขวา เลือก Primary key (คีย์หลัก)
1 เลือกฟิ ลด์ที่จะเป็ นคียห์ ลัก

หรื อคลิกปุ่ ม Primary Key (คียห์ ลัก) เพือ่ กําหนดคียห์ ลัก
NOTE หากเราไม่ กาํ หนดคียห์ ลักให้กับตาราง เมื่ อ เราสั่งบันทึก Access จะกําหนดค่าคียห์ ลัก
ให้กับตารางอัตโนมัติ โดยใช้ฟิลด์ที่มีชนิ ดข้อมูล AutoNumber เป็ นคียห์ ลัก แตกหากในตารางนั้นไม่ได้
กําหนดฟิ ลด์ที่เป็ น AutoNumber ไว้ Access ก็จะสร้างฟิ ลด์ใหม่ข้ ึนมาอัตโนมัติเพือ่ ใช้เป็ นคียห์ ลักและตั้งชื่อ
ฟิ ลด์เป็ น ID

การใส่ ข้อมูลลงตาราง
หลังจากที่เราได้สร้างตาราง และกําหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของฟิ ลด์ในหัวข้อที่ผ่านมา ต่อไปเราจะ
ป้อนข้อมูลตารางที่เราสร้าง โดยจะทําในมุมมอง Table Datasheet ซึ่งเป็ นมุมมองที่เราจะใช้ทาํ งานกับข้อมูล
ในตารางได้หลายอย่าง เช่น การเพิม่ แก้ไข และลบข้อมูลในตาราง เป็ นต้น
เราจะกล่าวถึงการใช้งานมุมมอง Table Datasheet เบื้องต้นกันในบทนี้ เพื่อให้เรารู ้ว่าใน Access จะ
เก็บข้อมูลของเราในตารางอย่างไร ส่วนในบทต่อๆไป จะเป็ นการใช้งานในมุมมองนี้อย่างละเอียด
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เข้ าสู่ มุมมอง Table Datasheet
การเข้าสู่มุมมอง Table Datasheet ให้เราทําตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. จาก Navigation Pane ให้เราเลือกตารางที่จะเข้ามุมมอง Table Datasheet จากนั้นคลิกขวาแล้ว
เลือกคําสัง่ Open (เปิ ด) หรื อดับเบิ้ลคลิกที่ตารางนั้น
2. จะปรากฏมุมมอง Table Datasheet (มุมมองแผ่นข้อมูล) ขึ้นมา

1

คลิกเลือกตาราง

2

คลิกขวาแล้วเลือกคําสัง่ Open (เปิ ด) หรื อดับเบิ้ลคลิกตาราง

3

จะปรากฏมุมมอง Table Datasheet

ส่ วนประกอบต่ างๆ ในมุมมอง Table Datasheet
มุ ม มอง Table Datasheet จะแสดงข้อ มู ล ในตารางจัดเป็ นแถวและคอลัมน์ โดยแถวจะเป็ นแต่ละ
เรคอร์ด คอลัมน์จะเป็ นแต่ละฟิ ลด์ โดยเรี ยงลําดับฟิ ลด์เหมือนกับที่เรากําหนดในมุมมอง Table Datasheet
และเราจะเรี ยกแต่ละช่องในตารางว่า เซลล์ (Cells)

Record Selector

Record Navigator
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Record Selector: ใช้เลือกเรคอร์ดในตาราง เมื่อเราคลิกที่ปุ่มนี้ หัวแถวเป็ นแถบสีดาํ แสดงว่าเร
คอร์ดนั้นถูกเลือกอยู่
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏบนปุ่ ม Record Selector มีความหมายดังต่อไปนี้

เป็ นเรคอร์ดปั จจุบนั ที่เคอร์เซอร์อยู่ (เรคอร์ดถูกเลือกอยู)่


เป็ นเรคอร์ดที่มีการแก้ไข



เป็ นตําแหน่งของเรคอร์ดใหม่ที่เพิม่ เข้าไป

Record Navigator: ใช้ไปยังเรคอร์ดที่ตอ้ งการ มีปุ่มต่างๆ ดังนี้


เลื่อนไปยังเรคอร์ดก่อนหน้า 1 เรคอร์ด



เลื่อนไปยังเรคอร์ดต่อไป 1 เรคอร์ด



เลื่อนไปยังเรคอร์ดแรกสุดของตาราง



เลื่อนไปยังเรคอร์ดสุดท้ายของตาราง



เพิม่ เรคอร์ดใหม่ลงไปในตาราง

นอกจากนี้ เรายังสามารถไปยังเรคอร์ดที่ตอ้ งการ โดยกรอกหมายเลขของเรคอร์ดลงในช่อง Record
Navigator แล้วกดคีย ์ <Enter>
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การเพิม่ แก้ไข ลบ เรคอร์ ดในตาราง
การเพิ่มเรคอร์ ดลงในตาราง ให้คลิ กปุ่ ม ที่ Record Navigator หรื อ คลิ กที่แท็บ HOME (หน้ า
แรก) และเลือกคําสั่ง Record --> New (ระเบียน --> สร้ าง) เรคอร์ดใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาและเคอร์เซอร์จะ
ไปยังเรคอร์ดนั้น เพือ่ ให้เราพิมพ์ขอ้ มูลลงไป

2
1

คลิกปุ่ ม

เคอร์เซอร์จะมาอยูท่ ี่เรคอร์ดใหม่ให้เราเพิม่ ข้อมูล

เพือ่ เพิม่ เรคอร์ด

การแก้ ไขเรคอร์ ดในตาราง ให้กดคียล์ ูกศรซ้ายขวาเลื่อนไปมาระหว่างฟิ ลด์ต่างๆ ในเรคอร์ดและ
พิมพ์ขอ้ มูลลงไป ถ้าต้องการไปยังเรคอรดอื่น ให้ใช้คียล์ ูกศรขึ้นลงเลื่อนไปเรคอร์ดอื่น ดังรู ป

กดคียล์ ูกศรเพือ่ ไปยังฟิ ลด์หรื อเรคอร์ดที่ตอ้ งการแก้ไข แล้วพิมพ์ขอ้ มูล
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การลบ

การลบเรคอร์ ดในตาราง ให้เราเลือกเรคอร์ ดทั้งแถวที่ตอ้ งการลบแล้วกดคีย ์ <Delete> และยืนยัน

1

คลิกที่ Record Selector เลือกเรคอร์ดที่จะลบ

2

ที่แท็บ HOME ให้คลิกปุ่ ม Delete (ลบ) --> Delete Record (ลบระเบียน)
หรื อกดคีย ์ <Delete> เพือ่ ลบเรคอร์ดที่เลือกไว้

3

คลิก Yes (ใช่ ) เพือ่ ยืนยันการลบ

ต่อไปให้เราเพิม่ ข้อมูลด้วยตนเอง และลองแก้ไข ลบ เรคอร์ดเพิม่ เติม เพือ่ ให้เกิดความชํานาญในการ
ใช้งานมุมมอง Table Datasheet นี้
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การเพิม่ ความสามารถให้ กบั ตาราง

เราได้ศึกษาการสร้างตารางเบื้องต้นจากบทที่แล้ว และได้ใส่ขอ้ มูลต่างๆมาแล้ว สําหรับในบทนี้ เรา
จะศึกษาเรื่ องการเพิ่มความสามารถให้กับตาราง เช่น การตรวจสอบความถูกต้อ งของข้อมูลที่ป้อนเข้าไป
กํา หนดรู ป แบบการแสดงผลของข้อ มู ล ให้ เ ป็ นไปตามต้อ งการ เป็ นต้น และสุ ด ท้า ยเราจะมากํา หนด
ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เพือ่ ทําให้ขอ้ มูลต่างๆสามารถเชื่อมกันได้เหมือนเป็ นตารางใหญ่ตารางหนึ่ง

การกําหนดรู ปแบบการแสดงผลของฟิ ลด์

ถ้าเราต้องการการแสดงผลราคาสินค้าในรู ปแบบ 1,234,567.00฿ เราจะใช้คุณสมบัติในการแสดงผล
ฟิ ลด์เข้าช่ วย เช่ น คุ ณสมบัติ Format, Decimal Places, Caption ซึ่ งเราจะกําหนดในมุ มมอง Table Design
ดังรู ป

คุณสมบัติเกี่ยวกับการแสดงผลของฟิ ลด์
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คุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดรู ปแบบการแสดงผลของฟิ ลด์ มีดงั นี้
 Format เป็ นคุณสมบัติที่ใช้กาํ หนดรู ปแบบการแสดงผลของฟิ ลด์ ซึ่ งจะไม่มีผลต่อค่าของข้อมูล
นอกเหนื อจากรู ปแบบที่เลื อกได้จากรายการ เราสามารถกําหนดรู ปแบบการแสดงผลฟิ ลด์ได้เอง โดยใช้
ข้อมูลในตารางต่อไปนี้
สั ญลักษณ์
ว่าง
0
#
($)(.)(.)

ความหมาย
แสดงผลแบบธรรมดาทัว่ ไป
แสดงผลเป็ นตัวเลขนั้น ถ้าไม่มีก็แสดงเป็ นเลข 0
แสดงผลเป็ นตัวเลขตัวนั้น ตัวเลข 0 ที่อยูข่ า้ งหน้า
และหลังจะไม่แสดง
แสดงสัญลักษณ์ $ . , ในตําแหน่งนั้น

d

แสดงค่าในรู ปแบบวิทยาศาสตร์ที่มีค่าของเลขชี้
กําลังที่มากกว่า 0
แสดงค่าในรู ปแบบวิทยาศาสตร์ทมี่ ีค่าของเลขชี้
กําลังที่นอ้ ยกว่า 0
แสดงสัญลักษณ์ / เพือ่ แยกวันเดือนปี ของข้อมูล
ชนิด Date ออกจากกัน
บอกว่าจะแสดงวันวนข้อมูลชนิด Date อย่างไร

m

บอกว่าจะแสดงเดือนในข้อมูลชนิด Date อย่างไร

y
:

บอกว่าจะแสดงปี ในข้อมูลชนิด Date อย่างไร
แสดงสัญลักษณ์ : เพือ่ แยก ชัว่ โมง นาที และวินาที
ในข้อมูลชนิด Time ออกจากกัน
บอกว่าจะแสดงชัว่ โมงในข้อมูล ชนิด Time
อย่างไร

E+, e+
E-, e/

h

ตัวอย่ าง
Format = 0000.00 แสดงเป็ น 0124.50
Format = ####.## แสดงเป็ น 124.5
Format = $#,###,###.00 แสดงเป็ น
$1,345,345.00
Format = #.###E+00 ค่า 98.7 แสดง
เป็ น9.87E+01
Format = #.###E-00 ค่า 0.987 แสดง
เป็ น 9.87E-01
Format = dd/mm/yy ค่า 16/09/14
d แสดง 7ม dd แสดง 07,
ddd แสดง Sun และ
dddd แสดงเป็ น Sunday
m แสดง 2, mm แสดง 02,
mmm แสดง Feb และ
mmmm แสดงเป็ น February
yy แสดง 14, yyy แสดง 2014
Format = hh:mm:ss ค่า 11:02:56
h แสดงเป็ น 3, hh แสดงเป็ น 03
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n
s
AM/PM
>

บอกว่าจะแสดงชัว่ โมงในข้อมูลชนิด Time อย่างไร
บอกว่าจะแสดงวินาทีในข้อมูลชนิด Time อย่างไร
บอกว่าจะแสดงเวลาในรู ปแบบ 12 ชัว่ โมง โดยมี
AM หรื อ PM ต่อท้าย
แสดงตัวอักษรทุกตัวในฟิ ลด์เป็ นตัวใหญ่ท้งั หมด
แสดงตัวอักษรทุกตัวในฟิ ลด์เป็ นตัวเล็กทั้งหมด

n แสดงเป็ น 6 nn แสดงเป็ น 06
s แสดงเป็ น 5, ss แสดงเป็ น 05
Format = hh:nn AM/PM, ถ้าเวลาเป็ น
16:00 จะแสดงเป็ น 4:00 PM

 Decimal Places เป็ นคุ ณสมบัติที่บอกว่าจะให้แสดงตําแหน่ งหลังจุดทศนิ ยมกี่ ตาํ แหน่ งจะมีผล
เฉพาะกับข้อมูลชนิด Number กับ Currency และมีผลเฉพาะการแสดงผลเท่านั้น ไม่มีผลต่อค่าของข้อมูล (ถ้า
ค่าใน Decimal Places ไม่สอดคล้องกับค่าในช่อง Format จะตายยึดจํานวนหลักใน Decimal Places)
 Caption เป็ นข้อความที่จะให้แสดงบนหัวคอลัมน์ในมุมมอง Table Datasheet แทนที่ ชื่อฟิ ลด์ ใช้
ในกรณี ที่เรารู ้สึกว่าฟิ ลด์เข้าใจยาก และอยากให้แสดงเป็ นชื่อที่เข้าใจง่ายขึ้น หรื อ อาจต้องการให้แสดงเป็ น
ภาษาไทยแทนชื่อฟิ ลด์ที่เราใช้เป็ นภาษาอังกฤษ

การกําหนดรู ปแบบของค่ าที่ป้อนให้ ฟิลด์

หากต้องมีการควบคุมข้อมูลที่ผใู ้ ช้สามารถป้อนเก็บลงฟิ ลด์ได้ เช่น ฟิ ลด์น้ ีตอ้ งการให้คียค์ ่าได้ไม่เกิน
5 ตัวอักษร และทุกตัวต้องเป็ นตัวเลขเท่านั้น ตัวหนังสือไม่ได้ เราจะใช้คุณสมบัตกิ ารกําหนดรู ปแบบเข้าช่ วย
ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าวมีดงั นี้ Input Mask, Default Value, Required, Allow Zero Length, New Values
 Input Mask เป็ นคุณสมบัติที่บอกว่า จะรับข้อมูลที่ผใู ้ ช้ป้อนในรู ปแบบใดได้บา้ ง เช่น
- ฟิ ลด์ ZipCode ใช้เก็บรหัสไปรษณี ย ์ จะรับข้อมูลที่เป็ นตัวเลข (0-9) และรับได้ 5 ตัวเท่านั้น
- ฟิ ลด์ Telephone ใช้เก็บหมายเลขโทรศัพท์จะรับข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบตัวเลข (999)9999999
โดยที่ 9 แทนตัวเลข 1 ตัว หรื อช่องว่างก็ได้ เช่น (062)4567890 เป็ นต้น
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มีรายละเอียดในการกําหนดคุณสมบัติ Input Mask ดังนี้
ตัวอักขระในคุณสมบัติ คําอธิบาย
ข้อความว่าง
จะกรอกอย่างไรก็ได้
0
รับเฉพาะตัวเลข 0 ถึง 9 (ต้องกรอกเสมอ)
#
รับเฉพาะตัวเลข, ช่องว่าง (ไม่กรอกก็ได้)
L
รับเฉพาะตัวอักขระ A ถึง Z (ต้องกรอกเสมอ)
?
รับเฉพาะตัวอักขระ A ถึง Z (ไม่กรอกก็ได้)
A
รับตัวเลขและตัวอักษร (ต้องกรอกเสมอ)
a
รับตัวเลขและตัวอักขระ (ไม่กรอกก็ได้)
&
กรอกอักขระได้ทกุ ตัว และช่องว่าง (ต้องกรอกเสมอ)
กรอกอักขระได้ทกุ ตัว และช่องว่าง (ไม่กรอกก็ได้)
C
ตัวอักขระที่กรอกลงไปจะเปลี่ยนเป็ นตัวใหญ่
>
<
ตัวอักขระที่กรอกลงไปจะเปลี่ยนเป็ นตัวเลข
!
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ข้อมูลจะถูกจัดชิดขวา
แสดงเครื่ องหมายเหล่านี้ลงไปรวมกับข้อมูลที่กรอก
.,:;/
“ตัวอักขระ”
แสดงตัวอักขระที่อยูใ่ นเครื่ องหมาย “ ” ไปรวมกับข้อมูลทีก่ รอก
/ตัวอักขระ
แสดงตัวอักขระที่ตามหลัง / ไปรวมกับข้อมูลทีก่ รอก
Password
แสดงข้อมูลทั้งหมดที่กรอกด้วยอักขระ *
 Default Value เป็ นค่าเริ่ มต้นของฟิ ลด์ ถ้ามีการเพิม่ เรคอร์ดโดยไม่กาํ หนดค่าให้ฟิลด์ค่านี้จะเป็ น
ค่าที่ถูกกําหนดให้กบั ฟิ ลด์
 Required ถ้ากําหนดค่าคุณสมบัติเป็ น Yes เราจะต้องใส่ขอ้ มูลลงไปในฟิ ลด์น้ ีทุกครั้งจะเว้นว่าง
ไม่ได้
 Allow Zero Length ถ้ากําหนดค่าคุณสมบัตนิ ้ ีเป็ น Yes ค่าของฟิ ลด์น้ ีจะสามารถเป็ นข้อความว่าง
ได้ (มีขนาดเป็ น 0) ได้
 New Values เป็ นคุณสมบัติที่มีเฉพาะฟิ ลด์ที่ใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber เท่านั้นใช้กาํ หนดว่าจะ
ให้ค่าที่ถูกกําหนดโดยอัตโนมัติน้ ีเพิม่ ขึ้นทีละหนึ่ง (Increment) หรื อใช้ค่าสุ่ม (Random)

48

กําหนดข้ อความที่แสดงในหัวข้ อคอลัมน์

เราสามารถกําหนดชื่อให้กบั หัวข้อคอลัมน์ที่แสดงในมุมมอง Datasheet ได้ที่คุณสมบัติ Caption ซึ่ง
มักใช้ชื่อที่สื่อความหมายกับคอลัมน์น้ ันๆ แทนการแสดงชื่อฟิ ลด์ขอ้ มูลโดยตรง ดังตัวอย่างเราจะแทนชื่ อ
ฟิ ลด์ Telephone โดยให้แสดงคําว่า “หมายเลขโทรศัพท์” แทนเพราะเป็ นภาษาไทยที่เข้าใจได้ง่าย

1

คลิกเลือกฟิ ลด์ที่ตอ้ งการ

2

ที่ช่อง Caption ให้ระบุขอ้ ความที่ตอ้ งการแสดงที่หวั คอลัมน์

เมื่อเข้าสู่มุมมอง Datasheet ก็จะปรากฏชื่อคอลัมน์ที่ได้กาํ หนดไว้ในส่วนของ Caption

กําหนดค่ าเริ่มต้ นในการกรอกข้ อมูลให้ กบั ฟิ ลด์

หากในตารางของเรามีฟิลด์ทตี่ อ้ งจัดเก็บข้อมูลซํ้าๆกัน เราสามารถตั้งค่าเริ่ มต้นที่คุณสมบัติ Default
Value ในการกรอกข้อมูลให้กบั ฟิ ลด์น้ ันได้เช่น การกรอกข้อมูลจังหวัด รหัสไปรษณี ย ์ หรื อคํานําหน้าชื่ อ
เป็ นต้น (การกําหนดค่าใน Default Value นั้นไม่ สามารถใช้ร่วมกับฟิ ลด์ที่มี รู ปแบบ AutoNumber, OLE
Object, Attachment และ Lookup Wizard) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะกําหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั ฟิ ลด์ Province
เป็ น “กรุ งเทพ” เพราะเป็ นค่าที่พบค่อนข้างบ่อยจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลากรอกค่านี้ เพราะจะถูกกําหนดให้เป็ น
ค่าเริ่ มต้นของฟิ ลด์อยูแ่ ล้ว
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1

คลิกเลือกฟิ ลด์ที่ตอ้ งการ

2

ให้พมิ พ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการให้แสดงเป็ นค่าเริ่ มต้นในการกรอกข้อมูลฟิ ลด์น้ ี จากนั้น
ให้บนั ทึกการแก้ไขตาราง

3

ในมุมมอง Datasheet ในตาราง จะปรากฏค่าเริ่ มต้นที่เรากําหนดไว้

เราสามารถกําหนดค่าส่วนของ Default Value ร่ วมกับชนิดข้อมูลอื่นๆได้ ไม่วา่ จะเป็ น Date/Time,
Number หรื อ Yes/No

การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลทีก่ รอกให้ ฟิลด์

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผใู ้ ช้กรอกเข้าไปในตารางนั้นมีความสําคัญ เนื่องจากข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องจะทําการประมวลผลข้อมูลผิดพลาด ในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษาการกําหนดคุณสมบัติของฟิ ลด์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องให้อตั โนมัติ เช่น ในตาราง TblProducts ในฟิ ลด์ CategoryID หากเรามีสินค้าเพียงแค่
4 ประเภท ที่แทนตัวเลข 1, 2, 3 และ 4
ก็ไม่ควรอนุ ญาตให้กรอกเลข 5 ลงไป หรื อในฟิ ลด์ UnitPrice ราคาสิ นค้าที่กรอกเข้ามาต้องมีค่ามากกว่า 0
เป็ นต้น
คุณสมบัติที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกให้ฟิลด์มีดงั นี้
 Validation Rule กําหนดกฎที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ฟิลด์น้ ี

50
 Validation Text เป็ นข้อความที่จะให้แสดงเตือน เมื่อผูใ้ ช้กรอกข้อมูลลงไปในฟิ ลด์ไม่ถูกต้องตาม
กฎที่กาํ หนดไว้ในคุณสมบัติ Validation Rule

กําหนดการแสดงปฏิทนิ ในฟิ ลด์ ข้อมูล

สํา หรั บ ฟิ ลด์ที่ ช นิ ด ข้อ มู ล เป็ น Date/Time เราสามารถกํา หนดให้แ สดงปฏิ ทิน เพื่อ อํา นวยความ
สะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ในการกรอกข้อมูลวันที่ โดยกําหนดได้ในคุณสมบัติ Show Date Picker ดังตัวอย่างเราจะ
ให้แสดงปฏิทินเมื่อผูใ้ ช้คลิกป้อนข้อมูลในฟิ ลด์ OrderDate
1 คลิกเลือกฟิ ลด์ที่ตอ้ งการกําหนดค่าแสดงปฏิทิน

2

ที่ช่องคุณสมบัติ แสดงตัวใช้เลือกวันที่ ให้กาํ หนดค่าเป็ น สํ าหรับวันที่
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หากเราได้กาํ หนดรู ปแบบการแสดงวันที่ในส่ วน Input Mask ไว้ก่อนหน้านี้ เราจะต้องยกเลิกการตั้ง
ค่าในส่วนของ Input Mask ก่อน จึงจะสามารถมาตั้งค่าการใช้งานให้กบั Show Date Picker ได้

แสดงลิสต์ ข้อมูลสํ าหรับเลือกด้ วย Lookup Wizard

เครื่ องมือ Lookup Wizard ช่วยให้เราสามารถสร้างลิสต์ขอ้ มูลใน Datasheet เพื่อให้ผูใ้ ช้ เลือกกรอก
ข้อมูลลงในตารางได้ง่ายยิง่ ขึ้น ซึ่งเราสามารถใช้ได้กบั ฟิ ลด์ที่มีชนิดข้อมูลเป็ น Text หรื อ Number ดังตัวอย่าง
เราจะสร้างลิสต์ขอ้ มูลในฟิ ลด์ ProductID (รหัสสินค้า)

ตัวอย่างลิสต์ขอ้ มูลในฟิ ลด์ทชี่ ่วยให้เรากรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้น

1

คลิกเลือกฟิ ลด์ที่ตอ้ งการ จากนั้นที่คอลัมน์ Data Type ให้คลิกเลือก Lookup Wizard

Note ก่ อนที่เราจะสร้างลิ สต์น้ ัน เราต้องเลิ กความสัมพันธ์ของฟิ ลด์ในตาราง หากเคยสร้า ง

ความสัมพันธ์ไว้ ในกรณี ที่เรายังไม่ได้ยกเลิกความสัม พันธ์ให้กับฟิ ลด์ในตารางที่จะนํามาสร้างลิ สต์ จะ
ปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาดังรู ป ให้คลิกที่ปุ่ม OK จากนั้นเข้าไปยกเลิกความสัมพันธ์ให้กบั ตารางก่อน
เริ่ มสร้างรายการอีกครั้ง
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2

คลิกเพือ่ นําค่าจากตารางข้อมูลหรื อคิวรี มาใช้สร้างลิสต์รายการ

3

4

5

คลิกปุ่ ม ถัดไป

คลิกเลือกตารางที่จะดึงมาแสดงในลิสต์

คลิกเลือกว่าต้องการนําข้อมูลจากตาราง คิวรี หรื อทั้งสองอย่าง

6

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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7

คลิกเลือกฟิ ลด์ที่ตอ้ งการนํามาแสดงในลิสต์ แล้วคลิกที่ปุ่ม

8

9

คลิกปุ่ ม ถัดไป

คลิ ก เลื อ กฟิ ลด์ ที่ ใ ช้จ ัด เรี ย งลํา ดับ ข้อ มู ล ในลิ ส ต์ และ
กําหนดว่าจะเรี ยงจากมากไปน้อย (Descending) หรื อ จาก
น้อยไปมาก(Ascending)

10

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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11

คลิกเลือกเพือ่ ซ่อนข้อมูลในฟิ ลด์ที่เป็ นคียห์ ลัก

12

แสดงตัวอย่างข้อมูลที่จะนํามาสร้างเป็ นลิสต์ ให้เราลากปรับความกว้างของคอลัมน์ได้ตามต้องการ

13

16

คลิกปุ่ ม ถัดไป

14

ระบุชื่อให้กบั ฟิ ลด์

15

คลิกปุ่ ม เสร็จสิ้น

คลิกปุ่ ม ใช่ เพือ่ บันทึก
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ในมุมมอง Table Datasheet ฟิ ลด์ที่เราได้สร้างลิสต์ไว้ ก็จะปรากฏรายการข้อมูลแสดงขึ้นมาให้เราเลือก

การทําให้ ตารางมีความสามารถมากขึน้

มาถึงหัวข้อนี้ เราได้สร้างฟิ ลด์และกําหนดคุณสมบัติของฟิ ลด์ในแบบที่ตอ้ งการแล้ว ต่อไปเราจะมา
กําหนดคุณสมบัติของตาราง ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบค่าฟิ ลด์ต้ งั แต่สองฟิ ลด์ข้ ึนไปในตาราง เช่น
วันที่ส่งสิ นค้าในรายการสั่งสิ นค้าต้องเป็ นวันที่หลังจากวันที่สั่งสิ นค้า จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของตารางจะ
เกี่ยวข้องกับทุกฟิ ลด์ในตาราง ซึ่งเราจะกว่างถึงการกําหนดคุณสมบัติเพือ่ ตรวจสอบค่าให้แบบอัตโนมัติ
การเรียกหน้ าต่ างคุณสมบัติของตาราง
เราเรี ยกหน้าต่างคุณสมบัติของตาราง ได้ดงั นี้
1. เปิ ดตารางในมุมมอง Table Design ที่จะดูคุณสมบัติ
2. ในแท็บ DESIGN (ออกแบบ) ให้เราคลิกปุ่ ม Property Sheet (แผ่ นคุณสมบัติ) หรื อ กดปุ่ ม
<Alt+Enter> จะปรากฏหน้าต่าง Property Sheet ที่ใช้กาํ หนดคุณสมบัติให้กบั ตาราง

1

เข้าสู่มุมมอง Table Design

2

ที่แท็บ DESIGN (ออกแบบ) คลิกปุ่ ม Property Sheet

3

จะปรากฏหน้าต่างแผ่นคุณสมบัติ

56
คุณสมบัติต่างๆ ที่สาํ คัญของตารางที่ปรากฏในหน้าต่าง Property Sheet มีดงั นี้
ชื่อคุณสมบัติ
รายละเอียด
คําอธิบายเพิม่ เติมสําหรับตาราง
Description
กําหนดกฎที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีก่ รอกในตาราง
Validation Rule
เป็ นข้อความที่จะแสดงเตือน เมื่อผูใ้ ช้กรอกข้อมูลลงไปในตารางไม่ถูกต้องตาม
Validation Text
กฎที่กาํ หนดในคุณสมบัติ Validation Rule

การสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างตาราง

หลัง จากที่ เ ราได้ส ร้ า งตารางที่ ก ํา หนดคุ ณ สมบัติ ต่ า งๆ ให้ กับ ฟิ ลด์ แ ล้ว ต่ อ ไปเราจะกํา หนด
ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เพือ่ เชื่อมข้อมูลระหว่างตารางเข้าด้วยกัน เมื่อดึงข้อมูลออกมาใช้ ก็จะเป็ นการดึง
ข้อมูลจากหลายตารางที่สมั พันธ์กนั เสมือนกับว่าเป็ นตารางใหญ่ตารางหนึ่ง
สําหรับการสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตาราง เราจึงจํา เป็ นต้อ งเข้า ใจเรื่ อ ง Enforce Referential
Integrity หรื อการควบคุมการอ้างอิงค่าระหว่างตาราง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบที่เราสามารถกําหนดได้คือ
 Cascade Update Related Fields เป็ นการกําหนดว่า เมื่ อ ค่าของฟิ ลด์ที่เชื่ อมกันในตารางหลักมี
การเปลี่ยนแปลงจะให้เปลี่ยนแปลงค่าในอีกตารางรองที่เชื่อมโยงด้วยหรื อไม่
 Cascade Delete Related Fields เป็ นการกําหนดว่า เมื่อเรคอร์ดที่เชื่อมกันในตารางหลักถูกลบจะ
ให้ลบค่าในอีกตารางรองที่เชื่อมโยงด้วยหรื อไม่
Note ตารางหลัก หมายถึง ตารางที่ใช้ Primary Key เป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ส่ วนตารางรอง
หมายถึง ตารางที่ใช้ Foreign Key เป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์

แสดงการสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างตาราง

แสดงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง TblProducts กับ TblCategoris เราจะสังเกตได้วา่ ตาราง
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั ผ่านทางฟิ ลด์ CategoryID โดยจะเป็ นความสัมพันธ์แบบ One-to-Many ระหว่าง
ตาราง TblCategories (ตารางหลัก) กับ TblProducts (ตารางรอง)
การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางทั้งสอง ให้เราทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. คลิกที่แท็บ DATABASE TOOLS (เครื่ องมือฐานข้ อมูล) ให้เราคลิกปุ่ ม Relationships
(ความสั มพันธ์ ) เพือ่ แสดงหน้าต่าง Relationships ขึ้นมา

1

คลิกแท็บ DATABASE TOOLS (เครื่ องมือฐานข้ อมูล) แล้วคลิก Relationship

2. จากแถบเครื่ อ งมื อ RELATIONSHIP TOOLS (เครื่ อ งมื อ การทําความสัมพันธ์) ให้ไ ปที่แ ท็บ
DESIGN (ออกแบบ) และคลิกปุ่ ม Show Table (แสดงตาราง) เพือ่ แสดงตารางที่จะเขียนความสัมพันธ์

2

ที่แท็บ DESIGN (ออกแบบ) คลิกปุ่ ม Show Table (แสดงตาราง)

3. จะปรากฏรายการตาราง ให้เราเลื อ กตาราง TblCategories แล้วคลิ กปุ่ ม Add และ เลื อ กตาราง
TblProducts แล้วคลิกปุ่ ม Add อีกครั้งเพือ่ เพิม่ 2 ตาราง (หรื อจะกดคีย ์ <Ctrl> ค้างไว้แล้วเลือกทั้งสองตาราง
แล้วคลิกปุ่ ม Add เลยก็ได้) จากนั้นคลิกปุ่ ม Close เพือ่ ปิ ดหน้าต่าง Show Table
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3.1
3.2

กดคีย ์ <Ctrl> เพือ่ เลือกตารางมากกว่า 1 ตาราง

คลิกปุ่ ม เพิ่ม เพือ่ เพิม่ ตารางลงในหน้าต่าง Relationships

3.3

คลิกปุ่ ม Close (ปิ ด) เพือ่ ปิ ดหน้าต่าง

4. ในหน้าต่าง Relationships จะแสดงตารางและความสัมพันธ์ (เส้นสี ดาํ ที่ลากระหว่าง 2 ตาราง) ที่
Access สร้างให้อตั โนมัติ
 เราสามารถแก้ไขความสัมพันธ์ได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกบนเส้นความสัมพันธ์
 เราสามารถลบความสัมพันธ์ได้ โดยคลิกเลือกเส้นความสัมพันธ์และกดคีย ์ <Delete>
 เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่เองได้ โดยการเลือกฟิ ลด์จากตารางหนึ่ ง แล้วลากเมาส์ไปยัง
ฟิ ลด์ที่จะเชื่อมด้วยของอีกตารางหนึ่ง
 เราสามารถซ่ อนตารางที่ไม่ตอ้ งการแสดงได้ โดยคลิกเลือกตารางและกดคีย ์ <Delete> ในตอนนี้
ให้เราดับเบิลคลิกที่เส้นความสัมพันธ์ เพือ่ แก้ไขความสัมพันธ์ในหน้าต่าง Edit Relationships

4.1

จะปรากฏตารางและความสัมพันธ์ที่ Access สร้างให้อตั โนมัติในหน้าต่าง Relationships

4.2 ดับเบิล้ คลิกที่เส้นความสัมพันธ์เพือ่ แก้ไข
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5. จะปรากฏหน้าต่าง Edit Relationships (การแก้ไขความสัมพันธ์) ให้เรากําหนดฟิ ลด์ที่จะใช้เชื่อม
ความสัมพันธ์จากตารางทั้งสอง และกําหนด Enforce Referential Integrity ซึ่ งแต่ล ะตัวเลื อกมีความหมาย
ดังต่อไปนี้
 Cascade Update Related Fields กํา หนดว่ า เมื่ อ ค่ า ของฟิ ลด์ ที่ เ ชื่ อ มกั น ในตารางหลั ก ถู ก
เปลี่ยนแปลงจะให้เปลี่ยนแปลงที่ตารางอีกฝั่งด้วยหรื อไม่
 Cascade Delete Related Fields กําหนดว่า เมื่อเรคอร์ดที่เชื่อมกันในตารางหลักถูกลบจะให้ลบที่
ตารางอีกฝั่งด้วยหรื อไม่

5

ปรากฏหน้าต่าง Edit Relationships

6. ถ้าต้อ งการกําหนดรู ปแบบการเชื่ อม ให้เราคลิ กปุ่ ม Join Type (ชนิ ดการรวม) ซึ่ งจะมี ตวั เลือก
ต่างๆ ตามลําดับ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1: เชื่อมแบบที่นาํ มาเฉพาะเรคอร์ดที่มีค่าของฟิ ลด์ตรงกันเท่านั้น
 2: เชื่ อ มแบบที่นําเรคอร์ ดของตารางด้าน One ทั้งหมดมา และนําเฉพาะเรคอร์ ดของตารางฝั่ ง
Many ที่มีค่าของฟิ ลด์ตรงกันกับตารางฝั่ง One เท่านั้น
 3: เชื่ อ มแบบที่นาํ เรคอร์ ดของตารางด้าน Many ทั้งหมดมา และนําเฉพาะเรคอร์ ดของตารางฝั่ง
One ที่มีค่าของฟิ ลด์ตรงกันกับตารางฝั่ง Many เท่านั้น
ในตัวอย่างนี้ ให้เราเลือกข้อ 1 เนื่ องจากเราต้องการให้สินค้าทุกชิ้นอยูใ่ นประเภทสิ นค้าใดประเภท
สินค้าหนึ่งเสมอ
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6.1

6.2

คลิก ชนิดการรวม (Join Type) เพือ่ กําหนด
คุณสมบัติเพิม่ เติม

กําหนด Enforce Referential Integrity ทั้ง 2 ตัวเลือก

6.3

เลือกหัวข้อที่ 1

6.4

คลิก OK (ตกลง)

7. เมื่อกําหนดเสร็จแล้ว ให้เราคลิกปุ่ ม OK เพือ่ แก้ไขความสัมพันธ์

7.1 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ แก้ความสัมพันธ์
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7.2

ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมา

จากนั้นให้เราดู ในมุ ม มอง Table Datasheet ของตาราง TblCategories ซึ่ งเป็ นตารางหลัก จะเห็ น
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในตาราง TblProducts ดังรู ป
คลิกที่เครื่ องหมาย + จะสามารถเรี ยกข้อมูลที่สมั พันธ์จากตารางข้อมูลรองออกมาดูได้

จะแสดงเฉพาะสินค้าที่เป็ นประเภทเดียวกับข้อมูลนั้น
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รายละเอียดของแถบเครื่ องมือ Relationships Tools

เมื่อเราเลือกกําหนดความสัมพันธ์ให้กบั ตาราง จะปรากฏแถบเครื่ องมือ RELATIONSHIP TOOLS
(เครื่ องมือการทําความสัมพันธ์) ซึ่งจะประกอบด้วย แท็บ DESIGN (ออกแบบ) ที่รวมคําสัง่ เกี่ยวกับการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปุ่ ม

หน้าที่การทํางาน

Relationship Report

แก้ไขความสัมพันธ์
ล้างความสัมพันธ์
สร้างรายงานแสดงความสัมพันธ์

Show Table

แสดงรายชื่อตารางและแบบสอบถามทั้งหมด

Hide Table

ซ่อนตารางและแบบสอบถามที่เลือก

Direct Relationships

แสดงตารางและแบบสอบถามที่มีความสัมพันธ์กบั ตารางที่เลือก

All Relationships

แสดงตารางและแบบสอบถามทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์

Edit Relationships
Clear Layout

Close

ปิ ดหน้าต่าง Relationships

63

การสร้ าง Query เพื่อคัดเลือกข้ อมูล
การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วย Query ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยูใ่ นตารางได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงเป้าหมาย โดยกําหนดเงื่อนไขสําหรับข้อมูลที่ตอ้ งการและเลือกรู ปแบบแสดงผลข้อมูลได้ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้
จากการสอบถามข้อมูลจาก Query สามารถนําไปใช้งานหรื อเป็ นแหล่งข้อมูลเหมือนกับตาราง เพื่อนําไปสร้าง
Form และ Report ได้ตามความต้องการ

การสร้ าง Query
วิธีที่ 1 สร้างในมุมมอง Design (ออกแบบแบบสอบถาม)
วิธีที่ 2 สร้างจากปุ่ ม Query Wizard (ตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม)
วิธีที่ 3 สร้างในมุมมอง SQL (Structured Query Language)

การสร้ าง Query ด้วยวิธีกาํ หนดเอง (สร้ างในมุมมอง Design)
การสร้าง Query จากมุมมอง Design เริ่ มต้นจะเป็ น Query แบบ Select ซึ่ งสามารถกําหนดคุณสมบัติ
ต่างๆ ให้กบั Query ได้อย่างอิ สระและยืดหยุ่น เช่ น เลื อ กที่จะเพิ่ม หรื อ ยกเลิ กตารางข้อ มู ล ที่จะนํามาค้นหา
เลือกตารางที่สัมพันธ์กนั เลือกหรื อยกเลิกรายการฟิ ลด์ที่ใช้แสดงผลลัพธ์ จัดเรี ยงข้อมูลในฟิ ลด์ที่ตอ้ งการได้
และที่สาํ คัญคือการกําหนดเงื่อนไขที่จะใช้คน้ หาข้อมูลที่ตอ้ งการได้หลากหลายรู ปแบบ ดังนี้

1

คลิกแท็บ สร้ าง (Create)

2

คลิกเลือกคําสัง่ ออกแบบคิวรี่ (Query Design)
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3

คลิกเลือกตารางหรื อคิวรี ซึ่งเลือกได้มากกว่า 1 ตาราง

4

คลิกปุ่ ม เพิ่ม (Add)

พืน้ ที่ส่วนบน

พืน้ ที่ส่วนล่าง (OBE Grid)
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ในมุมมองออกแบบของ Query จะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่ วน คือ
- พื้นที่ส่วนบน เป็ นส่ วนของตาราง จะบอกถึงตารางที่ใช้กบั Query นี้ ใน Query อันหนึ่ งสามารถใช้
กับตารางได้หลายตาราง และสามารถกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ ตารางที่มีความสัมพันธ์กนั จะมี
เส้นเชื่อมต่อลากโยงระหว่างฟิ ลด์ทตี่ รงกันของตาราง
ข้อมูล

- พื้ น ที่ส่ วนล่ างหรื อเรี ยกว่ า OBE Grid เป็ นส่ วนที่ ใช้กาํ หนดกฎเกณฑ์ในการเลื อ กและวิธี แสดง

พืน้ ทีอ่ อกแบบเงื่อนไข (Query Design Grid)

ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่ใช้กาํ หนดฟิ ลด์และเงื่อนไขที่ตอ้ งการสอบถามข้อมูล ดังนี้
- เขตข้ อมูล (Field) ใช้เลือกฟิ ลด์จากตารางที่ใช้ในการแสดงผล
- ตาราง (Table) ใช้เลือกหรื อแสดงชื่อตาราง / คิวรี่
- เรี ย งลําดับ (Sort) ใช้เลื อ กการจัดเรี ยงข้อ มู ล แบบจากน้อ ยไปมาก (Ascending), จากมากไปน้อ ย
(Descending) และไม่เรี ยงลําดับ (Not sorted)
- แสดง (Show) ใช้คลิกเลือกให้แสดง / ไม่แสดงข้อมูลในฟิ ลด์
- เกณฑ์ (Criteria) ช่องให้กรอกเงื่อนไขที่ใช้ในการสอบถามหรื อค้นหาข้อมูล
- หรื อ (Or) ใช้ระบุเงื่อนไขทางเลือกแบบ “หรื อ” เพิม่ จากเงื่อนไขในหัวข้อ เกณฑ์ (Criteria)
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การเลือกฟิ ลด์ แสดงข้ อมูล
การเลือกฟิ ลด์จากตารางที่นาํ เข้ามาใน Query เพื่อเลือกว่าจะใช้ฟิลด์ใดแสดงผลในตารางผลลัพธ์ หรื อ
ฟิ ลด์ที่จะใช้กาํ หนดเงื่อนไขการค้นหาเร็คคอร์ด ซึ่งจะเรี ยกว่าเป็ น Select Query ทําได้ดงั นี้
คลิกปุ่ ม มุมมอง (View) เพือ่ ดูผลลัพธ์

ดับเบิ้ลคลิกที่ * เพือ่ เลือกทุกฟิ ลด์
ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อฟิ ลด์ เพือ่ เลือกทีละฟิ ลด์

หรื อคลิกเปลี่ยนฟิ ลด์จากหัวคอลัมน์ในช่อง เขตข้ อมูล

หรื อจะคลิกค้างที่ชื่อฟิ ลด์ แล้วลากมาวางในพื้นทีส่ ่วนล่างหรื อเรี ยกว่า OBE Grid ก็ได้
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การลบฟิ ลด์ หรื อยกเลิกฟิ ลด์ ทเี่ ลือกออก
การเลือกฟิ ลด์จากตารางมาแสดงในพื้นทีส่ ่วนล่าง (OBE Grid) แล้วนั้น หากฟิ ลด์น้ นั ไม่ได้ใช้งานก็
สามารถยกเลิกฟิ ลด์น้ นั ออกไปจากพื้นทีอ่ อกแบบได้ โดยคลิกเลือกคอลัมน์ฟิลด์แล้วกดปุ่ ม Delete ที่แป้นพิมพ์

คลิกเลือกฟิ ลด์ แล้วกดปุ่ ม Delete ลบฟิ ลด์น้ นั ออก
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การเพิม่ ตารางใน Query Design
การเพิม่ ตารางเข้ามาใน Query Design ให้คลิกปุ่ ม แสดงตาราง (Show Table) จากนั้นก็เลือกตารางได้
เหมือนตอนสร้างครั้งแรก
หากตารางที่เพิม่ เข้ามาได้กาํ หนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเอาไว้แล้ว เมื่อเลือกเพิม่ ตารางเข้ามาก็
จะมีเส้นแสดงความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างตารางขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ

1

คลิกคําสัง่ แสดงตาราง (Show Table)

2
3

คลิกเลือกตารางหรื อคิวรี
คลิกปุ่ ม เพิ่ม (Add)
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การยกเลิกตารางใน Query Design
วิธีการยกเลิกตารางออกจาก Query Design ทําได้ง่ายๆ คือ คลิกเลือกตารางแล้วกดปุ่ ม Delete บน
แป้นพิมพ์ หรื อคลิกขวาที่ตารางแล้ว แล้วคลิกเลือก เอาตารางออก

คลิกขวาแล้วเลือก เอาตารางออก

การจัดเรียงข้ อมูลใน Query Design
ในตารางแสดงผลลัพธ์การค้นหาของ Query หากต้องการให้ดูเป็ นระเบียบ ดูขอ้ มูลง่าย ก็สามารถ
เลือกให้จดั เรี ยงข้อมูลในฟิ ลด์ที่เป็ นคียส์ าํ คัญได้ ซึ่งจะได้ 2 แบบ คือ
- จากน้อยไปหามาก (Ascending) เรี ยงข้อมูลจาก A-Z, a-z, ก-ฮ, 0-9
- จากมากไปหาน้อย (Descending) เรี ยงข้อมูลจาก Z-A, z-a, ฮ-ก, 9-0
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การสร้ าง Query อย่างง่าย (Simple Query Wizard)
เป็ นวิธีการสร้าง Query ที่ทาํ ได้ง่ายและรวดเร็ ว ซึ่ งจะได้แบบสอบถามพื้นฐาน หลังจากนั้นก็สามารถ
นําไปแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงลักษณะของแบบสอบถามให้เป็ นแบบอื่นได้ตามต้องการ ทําได้ดงั นี้

1

2

คลิกแท็บ สร้ าง (Create)

คลิกเลือกคําสัง่ ตัวช่ วยสร้ างคิวรี

3
4

คลิกเลือก ตัวช่ วยสร้ างคิวรีอย่ างง่ าย

คลิกปุ่ ม ตกลง
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ประเภทของ Query ที่มีให้เลือกสร้างในขั้นตอนที่ 3 มีดงั นี้
- Simple Query Wizard (ตั วช่ ว ยสร้ างคิวรี่ อ ย่ างง่ าย) ใช้ส ร้าง Select Query เพื่อ ค้นหาข้อ มู ล ตาม
เงื่อนไข โดยเลือกแสดงผลลัพธ์ในรู ปแบบของรายละเอียดข้อมู ลหรื อสรุ ปผล หรื อใช้รวมข้อมูล จากหลายๆ
ตาราง
- Crosstab Query Wizard (ตัวช่ วยสร้ างคิวรี่ แบบตาราง) ใช้สร้างรายการสรุ ปข้อมูลจากตาราง โดย
แสดงผลออกมาเป็ นรายงานสรุ ปที่แสดงแบบสลับในแนวแถวและแนวคอลัมน์
- Find Duplicate Query Wizard (ตัวช่ วยสร้ างคิวรี่ เพื่ อค้ นหารายการที่ซํ้ า) ใช้ส ร้าง Select Query
สําหรับค้นหาเร็คคอร์ดใดที่มีค่าซํ้ากันในฟิ ลด์ที่ระบุจากตาราง หรื อ Query
- Find Unmathed Query Wizard (ตัวช่ วยสร้ างคิวรี่ การค้ นหาข้ อมู ลที่ ไม่ ตรงกัน) ใช้ส ร้าง Select
Query เพือ่ ค้นหาข้อมูลของ 2 ตาราง ที่กาํ หนดความสัมพันธ์กนั ไว้ โดยจะแสดงข้อมูลในเร็คคอร์ดที่ไม่ตรงกัน
จากทั้ง 2 ตาราง

6
คลิกเลือกฟิ ลด์ที่ตอ้ งการแสดงผลลัพธ์

5

คลิกเลือกชื่อตาราง

7

คลิกเพิม่ ฟิ ลด์

8

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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9

ตั้งชื่อคิวรี่

10

แสดงผลลัพธ์ของฟิ ลด์ที่เลือกทั้งหมด

คลิกปุ่ ม เสร็จสิ้น
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การสร้ าง Query ค้ นหาข้ อมูลที่ซํ้ากัน (Find Duplicate Query Wizard)
การสร้าง Query เพื่อค้นหาว่ามีเร็ คคอร์ดใดในตารางที่มีขอ้ มูลซํ้ากัน หากต้องการนําไปเปรี ยบเทียบ
ข้อ มูลจากหลายๆ ตาราง ให้สร้างเป็ น Select Query พื้นฐานเพื่อ เลือ กฟิ ลด์จากทั้งสองตารางก่อ น จากนั้นก็
สร้าง Query ที่คน้ หาข้อมูลซํ้าโดยเลือก Query พืน้ ฐานมาเป็ นแหล่งข้อมูลเพือ่ หาข้อมูลที่ซ้ าํ กันได้ ดังนี้

1

2

คลิกแท็บ สร้ าง (Create)

3
4

คลิกคําสัง่ ตัวช่ วยสร้ างคิวรี

คลิกเลือก ตัวช่ วยสร้ างคิวรีเพื่อค้นหารายการทีซ่ ํ้า

คลิกปุ่ ม ตกลง
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6

5

คลิกเลือกตารางหรื อคิวรี ที่ตอ้ งการ

7

คลิกเลือกมุมมอง

9
8

เลือกฟิ ลด์ที่มีขอ้ มูลซํ้า

คลิกปุ่ ม ถัดไป

คลิกปุ่ ม > เพือ่ เพิม่ เขตข้อมูล

10

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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12

คลิกปุ่ ม > เพือ่ เพิม่ เขตข้อมูล

11 เลือกฟิ ลด์ที่ตอ้ งการให้แสดงข้อมูล
13

คลิกปุ่ ม ถัดไป

14

ตั้งชื่อคิวรี

15

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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แสดงผลลัพธ์ของเร็คคอร์ดที่มีขอ้ มูลซํ้ากัน

การสร้ าง Query ค้ นหาข้ อมูลที่ไม่ ตรงกัน (Find Unmatched Query Wizard)
การค้นหาข้อ มู ลที่ไม่ ตรงกัน เราจะเลื อก Query แบบ Find Unmatched Query Wizard (ตัวช่ วยสร้าง
แบบสอบถามการค้น หาข้อ มู ลที่ ไม่ ตรงกัน ) เป็ นแบบสอบถามที่นําข้อ มู ล ในฟิ ลด์ของ 2 ตารางที่เลื อ กมา
เปรี ยบเทียบว่าตรงกันหรื อไม่ โดยจะแสดงเร็คคอร์ดที่ไม่ตรงกันมาแสดงเป็ นผลลัพธ์
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1

คลิกแท็บ สร้ าง

2

คลิกเลือกคําสัง่ ตัวช่ วยสร้ างคิวรี

3
4

คลิกเลือก ตัวช่ วยสร้ างคิวรีการค้นหาข้ อมูลที่ไม่ตรงกัน

คลิกปุ่ ม ตกลง
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5

7

เลือกตารางที่ 1

6

คลิกปุ่ ม ถัดไป

8

คลิกปุ่ ม ถัดไป

เลือกตารางที่ 2
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9
เลือกฟิ ลด์จาก 2 ตารางที่มีขอ้ มูลตรงกัน

12

10

11

คลิกปุ่ ม ถัดไป

13

คลิกปุ่ ม <

14

คลิกปุ่ ม ถัดไป

เลือกฟิ ลด์ที่ตอ้ งการให้แสดง
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15

ตั้งชื่อคิวรี่

16

แสดงผลลัพธ์ของเร็คคอร์ดที่มีขอ้ มูลไม่ซ้ าํ กัน

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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การเพิม่ – ลบเขตข้ อมูลใน Query
การเพิม่ เขตข้ อมูลใน Query
การเพิ่มฟิ ลด์หรื อ เขตข้อ มู ล จากตารางมาใส่ ใน Query เพื่อ เลื อกว่าจะใช้ฟิ ลด์ใดแสดงผลในตาราง
ผลลัพธ์ ทําได้ดงั นี้

ดับเบิ้ลคลิกที่ * เพือ่ เลือกทุกฟิ ลด์ของตาราง
หรื อดับเบิล้ คลิกที่ชื่อฟิ ลด์ เพือ่ เลือกทีละฟิ ลด์

หรื อคลิกเปลี่ยนฟิ ลด์จากหัวคอลัมน์ในช่อง เขตข้ อมูล

หรื อจะคลิกค้างที่ชื่อฟิ ลด์ แล้วลากมาวางในพื้นทีส่ ่วนล่างหรื อเรี ยกว่า OBE Grid ก็ได้
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การลบเขตข้ อมูลใน Query
การเลือกฟิ ลด์จากตารางมาแสดงในพื้นทีส่ ่วนล่าง (OBE Grid) แล้วนั้น หากฟิ ลด์น้ นั ไม่ได้ใช้งานก็
สามารถยกเลิกฟิ ลด์น้ นั ออกไปจากพื้นทีอ่ อกแบบได้ โดยคลิกเลือกคอลัมน์ฟิลด์แล้วกดปุ่ ม Delete ที่แป้นพิมพ์

คลิกเลือกฟิ ลด์ แล้วกดปุ่ ม Delete ลบฟิ ลด์น้ นั ออก
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การเพิม่ ตารางเข้ ามาใน Query
การเพิม่ ตารางเข้ามาใน Query ให้อยูใ่ นมุมมอง ออกแบบ (Design) ก่อน แล้วให้คลิกปุ่ ม แสดงตาราง
(Show Table) จากนั้นก็เลือกตารางได้เหมือนตอนสร้างครั้งแรก
หากตารางที่เพิม่ เข้ามาได้กาํ หนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเอาไว้แล้ว เมื่อเลือกเพิม่ ตารางเข้ามาก็
จะมีเส้นแสดงความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างตารางขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ

1

ในแท็บ ออกแบบ คลิกปุ่ ม แสดงตาราง

2
คลิกปุ่ ม เพิ่ม

คลิกเลือกตาราง/คิวรี

3

คลิกปุ่ ม ปิ ด เพือ่ ปิ ดหน้าต่างแสดงตาราง

4
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การยกเลิกตารางใน Query
วิธีการยกเลิกตารางออกจาก Query ทําได้ง่ายๆ คือ ให้อยูใ่ นมุมมอง ออกแบบ (Design) ก่อน แล้วคลิก
เลือกตารางที่ตอ้ งการ จากนั้นให้กดปุ่ ม Delete บนแป้นพิมพ์ หรื ออีกวิธีหนึ่งคือ ให้คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก
เลือก เอาตารางออก

คลิกขวาแล้วเลือก เอาตารางออก
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การสอบถามข้ อมูลตามเงื่อนไข (Criteria)
การสอบถามหรื อสืบค้นข้อมูลใน Query สามารถกําหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้
หลายรู ปแบบ ตั้งแต่การใส่ เงื่อนไขพื้นฐานทัว่ ไป เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ หรื อไม่เท่ากับ ไปจนถึงการ
ค้นหาขั้นสูง เช่น การกําหนดเงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไขซ้อนกัน และการเชื่อมหลายๆ เงื่อนไขเข้าด้วยกัน เป็ น
ต้น ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขนั้น เราจะใส่ไว้ในช่อง เกณฑ์ (Criteria) และช่อง หรื อ (Or) ดังนี้

การใส่ เงื่อนไขชนิดข้ อความ (Text)

ใส่เงื่อนไขในฟิ ลด์ Title ว่า “นางสาว”

ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลเฉพาะฟิ ลด์ Title เป็ น “นางสาว” เท่านั้น
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การใส่ เงื่อนไขฟิ ลด์ ชนิดตัวเลข (Number)

ใส่เงื่อนไขในฟิ ลด์ Salary ว่า “<=20000”

ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่มีเงินเดือน <= 20,000 บาทเท่านั้น
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การใช้ นิพจน์ เปรียบเทียบค่าแบบต่ างๆ
โอเปอเรเตอร์ ทใี่ ช้ ในนิพจน์
การสร้างเงื่อนไขและนิ พจน์ที่มากกว่า 1 เงื่อนไข จะประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ตัวดําเนินการ
(Operator) และตัวถู ก ดําเนิ นการ (Operand) โดยตัวถู ก ดําเนิ นการอาจเป็ นตัวแปร ค่ าคงที่ และ
ฟั งก์ชนั ส่ วนตัวดําเนิ นการคื อเครื่ องหมายหรื อสัญ ลักษณ์ ที่ใช้ในการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์
เปรี ยบเทียบค่า และตรวจสอบค่าตรรกะ
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์

หน้ าที่

+

บวก

-

ลบ

*

คูณ

/

หาร

ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ

หน้ าที่

<

น้อยกว่า

<=

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ

>

มากกว่า

>=

มากกว่าหรื อเท่ากับ

=

เท่ากับ

<>

ไม่เท่ากับ
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ตัวดําเนินการเชิงตรรกะ

การใช้ งาน

And

เงื่อนไข 1 And เงื่อนไข 2

ถ้าจริ งทั้งคู่จะได้ค่า True นอกนั้นได้คา่ False

Or

เงื่อนไข 1 Or เงื่อนไข 2

ถ้าจริ งทั้งคู่จะได้ค่า True
ถ้าเป็ นเท็จ 1 จะได้ค่า True
ถ้าเท็จทั้งคู่ จะได้ค่า False

Xor

เงื่อนไข 1 Xor เงื่อนไข 2

เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็ นจริ ง ได้ค่า True
ทั้ง 2 เงื่อนไขเป็ นจริ ง จะได้ค่า False

Eqv

เงื่อนไข 1 Eqv เงื่อนไข 2

ถ้าเป็ นจริ งทั้ง 2 เงื่อนไข จะได้ค่า True
ถ้าเป็ นเท็จทั้ง 2 เงื่อนไข จะได้ค่า False

ตัวดําเนินการ
พิเศษ

ผลลัพธ์

หน้ าที่

ตัวอย่ าง

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีค่าว่าง

Is Null

ส่งกลับทุกระเบียนที่ไม่มีคา่ ว่าง

Is Not Null

Like

ข้อความเป็ นตามรู ปแบบนี้หรื อไม่
? ใช้แทนตัวอักษรหรื อตัวเลข 1 ตัว
* ใช้แทนตัวอักษรหรื อตัวเลขกี่ตวั ก็ได้
# ใช้แทนตัวเลขใดก็ได้ (0-9) 1 ตัว
[] อักษรหรื อตัวเลขใดก็ได้ใน []
[!] อักษรหรื อตัวเลขใดก็ได้ ยกเว้นใน []

Like “A*” หรื อ Like “Japan”
Like “A???”
Like “*SE*”
Like “#5”
Like “[A-D*]” ขึ้นต้นด้วย A-D
Like “[!A-D*]” ยกเว้นที่ข้ ึนต้นด้วย A-D

In

ตรวจสอบว่ามีค่าใดตรงกับค่าในรายการ

In(“Apple”,”Boy”,”Jen”)

Is Null
Is Not Null

Between…And ตรวจสอบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 2 ค่าที่ระบุหรื อไม่

Between 10 And 30
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ตัวดําเนินการ
(Concatenation)
&
+

หน้ าที่

ตัวอย่ าง

ผลลัพธ์

เชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน

“Month”&”Jan”

MonthJan

เชื่อมฟิ ลด์ 2 ฟิ ลด์

[Name]&[Lastname]

ชื่อ นามสกุล

เชื่อมข้อความ 2 ข้อความ

“Price ”+”500”

Price 500

การอ้างอิงชื่ อฟิ ลด์ ในนิพจน์ และเงื่อนไข
การอ้างฟิ ลด์ทวั่ ไปคือ [product_name] หรื อถ้าจะคํานวณก็เป็ น [จํานวน]*[ราคา] ถ้าจะอ้างถึงชื่อฟิ ลด์
ที่ ซ้ ํากัน มากกว่า 1 ตาราง จะต้อ งบอกชื่ อ ตารางก่ อ นแล้ว ตามด้ว ยเครื่ อ งหมาย ! หรื อ . และชื่ อ ฟิ ลด์ใ น
เค รื่ อ งห ม า ย [] เช่ น [products]![price] ห รื อ [orders].[price] ห รื อ ตั้ งชื่ อ ฟิ ล ด์ เช่ น Total:[ร าค า
ขาย]*[จํานวน] เป็ นต้น

สร้างฟิ ลด์ เงินเดือนสุทธิ:[Salary]+[OT]-[Social Security]
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จะสร้างฟิ ลด์ เงินเดือนสุ ทธิ ขึ้นมาให้ใหม่ ซึ่ งได้จากการคํานวณตามที่เรากําหนด
การใช้ And เชื่ อม 2 เงื่อนไข
การกําหนดเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้นไป และต้องการให้ท้งั สองเงื่อนไขเป็ นจริ งทั้งคู่ เราเรี ยกว่า การ
กําหนดเงื่อนไขแบบ And โดยปกติสามารถใส่เงื่อนไขลงไปในแถวเดียวกันของช่อง เกณฑ์ (Criteria)
ได้เลย แต่อาจเป็ นคนละฟิ ลด์กนั เช่น ค้นหาพนักงานแผนกการตลาดที่มีเงินเดือนตํ่ากว่า 16,000 บาท

เงื่อนไขของ And จะอยูแ่ ถวเดียวกัน

ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลพนักงานแผนกการตลาดที่มีเงินเดือนตํ่ากว่า 16,000 บาทเท่านั้น
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การใช้ Or เชื่ อมหลายๆ เงื่อนไข
การกําหนดเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้นไป แบบมีตวั เลือกต้องการให้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็ นจริ ง
เราเรี ยกว่า การกําหนดเงื่อนไขแบบ Or เช่น ค้นหาชื่อสินค้าที่ข้ ึนต้นด้วยคําว่า “คอม” หรื อ “กล้อง”

เงื่อนไขของ Or จะอยูค่ นละแถว

ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลชื่อสินค้าที่ข้ ึนต้นด้วยคําว่า “คอม” หรื อคําว่า “กล้อง”

การกําหนดเงื่อนไข And และ Or ร่ วมกัน
นอกจากการกําหนดเงื่อนไขแบบ And และ Or แล้ว เรายังสามารถนําเอาเงื่อนไขทั้ง 2 แบบมาใช้งาน
ร่ วมกันได้ ในกรณี ที่มีเงื่อนไขในการค้นหาที่ซบั ซ้อนมากกว่า 2 เงื่อนไข ก็ใช้ And และ Or ร่ วมกัน เช่น ค้นหา
ชื่อสินค้าที่ข้ ึนต้นด้วยคําว่า “คอม” หรื อ “กล้อง” ที่มีราคาขาย 20,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขของ Or

เงื่อนไขของ And
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จะแสดงรายการสินค้าที่ข้ ึนต้นด้วยคําว่า “คอม” หรื อคําว่า “กล้อง” ที่มีราคาขาย 20,000 บาทขึ้นไป

การกําหนดเงื่อนไขช่ วงใดช่ วงหนึ่งด้ วย Between…And
ใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการค้นหาข้อมูลในช่วงหนึ่ง เช่น ค้นหายอดขายราคาสินค้ารวมระหว่าง 15,000 ถึง
20,000 บาท ว่ามีรายการใดบ้าง

เงื่อนไขของ Between…And

ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่มีราคาระหว่าง 15,000 ถึง 30,000 บาท
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การสร้ างฟอร์ มด้ วย Form Design
ฟอร์ ม คือ ออบเจ็คหนึ่งของ Access ใช้ในการกรอกข้อมูล และแสดงข้อมูล การกรอกข้อมูลใน
ตารางหรื อใน Query ถึงแม้จะทําได้ แต่ก็ไม่สะดวกและสวยงามนัก การใช้ฟอร์มสามารถทําให้การกรอก
ข้อมูลเป็ นไปได้ดว้ ยความรวดเร็ วมากขึ้น และผิดพลาดน้อยลง ที่สาํ คัญ ยังคงดูเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้มากกว่า
เราสามารถออกแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ดงั ที่ตอ้ งการ
Form ก็เป็ นอีกวิธีการหนึ่งในการป้อนและแก้ไขข้อมูลที่อยูใ่ น Table แทนที่จะป้อนระเบียนใน
Table ได้เฉพาะตามแนวแถวและคอลัมน์ขณะอยูใ่ นมุมมอง Datasheet เท่านั้น ซึ่ งเราอาจใช้ Form นี้ เป็ น
Form เดียวกันกับในกระดาษก็ได้ โดยจะช่วยลดความผิดพลาดในการป้ อนข้อมูลได้ เนื่ องจากมีความ
คล้ายกับ Form แบบที่ใช้บนกระดาษซึ่ งมีขอ้ มูลที่เตรี ยมไว้ที่จะป้ อนลงใน Table อีกหนึ่ ง และถ้าหากใน
Table นั้นมีเขตข้อมูลซึ่ งประกอบด้วยรู ปภาพ, เอกสาร หรื อออบเจ็คจากโปรแกรมอื่น เราก็สามารถดูออบ
เจ็คเหล่านี้ ได้ในมุมมอง Form อีกเช่นกัน (ในมุมมอง Datasheet ออบเจ็คจะเป็ นแค่ขอ้ ความหรื อไอคอน)
นอกจากนี้เรายังสามารถใส่คาํ แนะนําหรื อคําอธิบายของข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูลลงบน Form เพือ่ ช่วยให้
ผูใ้ ช้ป้อนและแก้ไขข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถตีกรอบและใส่รูปภาพเพือ่ ทําให้ Form สวยงามได้อีก
ด้วย

การใช้ งานมุมมอง Form Design

การเข้า สู่ มุ ม มอง Form Design ให้ค ลิ ก ปุ่ ม Form Design (ออกแบบฟอร์ ม) ที่ แ ท็บ CREATE
(สร้ าง) ในกลุ่มคําสัง่ Form

1

คลิกเลือกตารางที่ตอ้ งการสร้างฟอร์ม

2

ที่แท็บ สร้ าง ให้คลิกที่ปุ่ม ออกแบบฟอร์ ม
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3

จะปรากฏมุมมอง Form Design

ส่ วนประกอบต่ างๆ ในมุมมอง Form Design
กันก่อน

ก่อนที่เราจะทํากับมุมมอง Form Design ได้น้ ัน เราต้องเข้าใจส่ วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่างนี้

กลุ่มคําสัง่ ธีม

ไม้บรรทัด

แถบเครื่ องมือออกแบบฟอร์ม

พื้นที่ฟอร์ม

กลุ่มคําสัง่ ตัวควบคุม

รายการเขตข้อมูล

แผ่นคุณสมบัติ
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• พื้นที่ฟอร์ม สําหรับใช้ออกแบบฟอร์ม ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนสําคัญได้แก่ ส่ วน Detail ที่ส่วนใหญ่
จะใช้แสดงผลข้อ มู ล ฟิ ลด์ต่างๆ และส่ วน Form Header / Footer และ Page Header/Footer ที่จะ
แสดงข้อมูลซํ้าๆ กัน ที่ข้ ึนต้นหรื อลงท้ายฟอร์มหรื อหน้ากระดาษ เช่น ชื่อบริ ษทั โลโก้ของบริ ษทั
วันปั จจุบนั เป็ นต้น
• แถบเครื่ อ งมื อ Form Design เป็ นแท็บคําสั่งที่ใช้อ อกแบบฟอร์ ม ที่ประกอบด้วยกลุ่ มเครื่ อ งมือ
ได้แก่ กลุ่มเครื่ องมือ ธีม เป็ นกลุ่มคําสัง่ ที่กาํ หนดสีสนั รู ปแบบ และคุณสมบัติต่างๆ ของคอนโทรล
ซึ่ งช่วยเพิ่มความสวยงามให้กบั ฟอร์มมากขึ้น และกลุ่มเครื่ องมือ ตัวควบคุม เป็ นที่เก็บคอนโทรล
ต่างๆ ที่ใช้ในกรออกแบบฟอร์ ม โดยเราจะต้อ งใช้เมาส์ล ากคอนโทรลที่จะใช้มาวางบนฟอร์ม
กําหนดตําแหน่ง ขนาด และคุณสมบัติของคอนโทรลให้เหมาะสม
• รายการเขตข้อมูล เป็ นหน้าต่างแสดงรายการฟิ ลด์ ที่เราจะดึงมาแสดงบนฟอร์ม โดยใช้เมาส์ลาก
ฟิ ลด์ที่ตอ้ งการให้แสดงในฟอร์มได้ทนั ที
• แผ่นคุณสมบัติ เป็ นหน้าต่างที่ใช้แสดงคุณสมบัติต่างๆ ของฟอร์ม และคอนโทรล
• ไม้บรรทัด เป็ นเครื่ องมือช่วยในการกําหนดตําแหน่ง และขนาดของคอนโทรลบนฟอร์ม
ในมุ มมองออกแบบฟอร์ ม นั้นมี แท็บเครื่ องมื อออกแบบฟอร์ ม ที่ประกอบด้วยแท็บออกแบบ แท็บ
จัดเรียง แท็บรู ปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางแสดงรายละเอียดปุ่ มต่ างๆ บน แท็บออกแบบ

ปุ่ ม
View มุมมอง

หน้าที่การทํางาน
เลือกมุมมองที่ตอ้ งการแสดง

Themes ธีม

เลื อ กธี มที่เป็ นชุ ดสี และตัวอักษรสํา เร็ จ รู ป ที่ใ ช้ในการออกแบบ
ฟอร์ม
เลือกสีที่จะใช้ในการออกแบบฟอร์ม
เลือกฟอนต์ตวั อักษรที่จะใช้ในการออกแบบฟอร์ม
เลือกคอนโทรลที่จะใช้ในการออกแบบฟอร์ม ได้แก่

Colors สี
Fonts ฟอนต์
Controls ตัวควบคุม

ตัวชี้เมาส์ ใช้วาด/ปรับขนาด/ เคลื่อนย้ายคอนโทรล
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ช่องกรอกข้อความ (Text Box)
ป้ายชื่อ (Label)
ปุ่ มคําสัง่ (Button)
แท็บ (Tab Control)
ลิงก์ (Hyperlink)
กรอบตัวเลือก(Option Group)
ตัวแบ่งหน้า (Page Break)
ช่องรายการ (Combo Box)
กราฟ (Chart)
เส้น (Line)
ปุ่ มสลับ(Toggle Button)
กรอกรายการ (List Box)
กรอกสี่เหลี่ยม (Rectangle)
ตัวเลือกถูก/ผิด (Check Box)
ออบเจ็กต์ OLE ไม่อิงฐานข้อมูล
ตัวเลือกสลับ (Option Button)
ฟอร์ม/รายงานย่อย (Subform/Subreport)
ออบเจ็กต์ OLE อิงฐานข้อมูล
ภาพ ( Image)
Insert Image แ ท ร ก แทรกรู ปภาพบนฟอร์ม
รู ปภาพ
Logo (โลโก้)
แทรกรู ปโลโก้บนหัวหรื อท้ายฟอร์ม
Title (ชื่อเรื่ อง)
แทรกชื่อเรื่ องบนหัวหรื อท้ายฟอร์ม
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Date & Time
แทรกวันเวลาบนหัวหรื อท้ายฟอร์ม
Add Existing Fields เรี ยกหน้าต่าง Field List
(เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู)่

Property Sheet
เรี ยกหน้าต่าง Property Sheet
(แผ่นคุณสมบัติ)
Tab Oder (ลําดับแท็บ) เรี ยกหน้าต่าง Tab Order
Subform in new Windows ดึงฟอร์มย่อยออกมาเป็ นหน้าต่างใหม่ (มีผลเฉพาะในการออกแบบ
(ฟอร์มย่อยในหน้าต่างใหม่)

เท่านั้น)
View Code (แสดงโค้ด) เรี ยกหน้าต่างแสดงโค้ด VBA
Convert Macros to Visual แปลงแมโครเป็ นโค้ด VBA
Basic
(แปลงแมโครของฟอร์มเป็ น
Visual Basic)

ตารางแสดงรายละเอียดปุ่ มต่ างๆ บนแท็บ ARRANGE (จัดเรียง)

ปุ่ ม
Gridlines

หน้ าที่การทํางาน
แสดงเส้นกริ ด กําหนดสี ความหนา ลักษณะเส้น

Stacked

ใส่เลย์เอาต์แนวตั้งในกับคอนโทรลที่เลือก

Tabular
Remove Layout
Insert Above

ใส่เลย์เอาต์แนวนอนให้กบั คอนโทรลที่เลือก
ถอดคอนโทรลออกจากเลย์เอาต์ ทําให้คอนโทรลตัวนั้นสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อิสระ
แทรกแถวด้านบน (ภายในเลย์เอาต์)

Insert Below

แทรกแถวด้านล่าง (ภายในเลย์เอาต์)

Insert Left
Insert Right
Select Layout

แทรกคอลัมน์ดา้ นซ้าย (ภายในเลย์เอาต์)
แทรกคอลัมน์ดา้ นขวา (ภายในเลย์เอาต์)
เลือกเลย์เอาต์
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Select Column
Select Row
Merge
Split Vertically
Split Horizontally
Move Up
Move Down
Control Margins
Control Padding

เลือกทั้งคอลัมน์ (ภายในเลย์เอาต์)
เลือกทั้งแถว (ภายในเลย์เอาต์)
รวมแถวหรื อคอลัมน์ (ภายในเลย์เอาต์)
แบ่งตามแนวตั้ง (ภายในเลย์เอาต์)
แบ่งตามแนวนอน
เลื่อนแถวขึ้น
เลื่อนแถวลง
กําหนดระยะระหว่างคอนโทรลกับเนื้อหาในคอนโทรล
กําหนดระยะระหว่างคอนโทรลด้วยกัน

Anchoring

ตรึ งคอนโทรลกับด้าน ทําให้คอนโทรลปรับขนาดตามฟอร์ม

Size/Space
Align

ปรับขนาดและระยะห่ างคอนโทรล เปิ ด/ปิ ดเส้นกริ ดและจัดเรี ยน
คอนโทรล
จัดเรี ยงคอนโทรล

Bring to Front

นําคอนโทรลวางซ้อนบนสุด

Send to Back

นําคอนโทรลวางไว้หลังสุด

รายละเอียดปุ่ มต่ างๆ บนแท็บ Format
เป็ นแท็บที่ใช้กาํ หนดรู ปแบบข้อมูลที่ปรากฏในคอนโทรล เช่ น ฟอนต์ที่ใช้ในคอนโทรลขนาด
ตัวหนังสือ รู ปแบบ ของตัวเลข สีของข้อมูล ภาพพื้นหลัง หรื อสีของคอนโทรล

เลือกคอนโทรลตามชื่อ
หรื อเลือกทั้งหมด

เลือกรู ปแบบตัวเลข
เลือกรู ปแบบตัวอักษร

เลือกรู ปแบบคอนโทรล

เลือกรู ปแบบพื้นหลัง

รู้ จักกับคอนโทรลต่ างๆ
ในหัวข้อ นี้ เราจะกล่ าวถึงจุประสงค์ในการของคอนโทรลแต่ละตัว เพื่อ ให้สามารถเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับงานของเรา ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
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คอนโทรล

จุดประสงค์การใช้งาน
TextBox เป็ นคอนโทรลที่ใช้แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่ให้ผใู ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้
Label เป็ นคอนโทรลที่ใช้แสดงข้อ ความที่ไ ม่ ตอ้ งการให้ผูใ้ ช้แก้ไ ขได้ เช่ น แสดง ชื่ อ
บริ ษทั หรื อชื่อฟอร์ม เป็ นต้น คอนโทรลทั้งสองมีลกั ษณะ ดังรู ป
เลเบล ใช้แสดงข้อความที่ไม่ให้ผใู ้ ช้แก้ไขได้

เท็กซ์บอ็ กซ์ ใช้แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่ให้ผใู ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้
Combo Box เป็ นคอนโทรลที่ใช้แ สดงรายการที่มีขอ้ มู ล จํา นวนมากโดยให้ผูใ้ ช้เ ลื อ ก
รายการหนึ่งจากรายการทั้งหมดที่มีได้
List Box เป็ นคอนโทรลที่คล้ายกับคอมโบบ็อกซ์ แต่เสียเนื้อที่ในการแสดงผลบนฟอร์ม
มากกว่า
คอมโบบ็อกซ์ ผูใ้ ช้ตอ้ งคลิกปุ่ ม
ทางขาวมือเพื่อดูรายการทั้งหมด
ลิสต์บอ็ กซ์ จะแสดงรายการทั้งหมด
ให้ผใู ้ ช้คลิกเลือกได้

Option Group เป็ นคอนโทรลที่ จ ะใช้ร วมกับ เช็ ก บ็อ กซ์ ออพชัน บัต ทอน และท็อ ก
เกิลบัตทอน สามารถแสดงผลข้อมูลที่เป็ นลักษณะกลุ่มคํา หรื อเป็ นลักษณะของตัวเลือก
เช่น ใช้แสดงประเภทสินค้า หรื อแสดว่าสินค้านั้นเสียภาษีหรื อไม่เสีย เป็ นต้น
Check Box เป็ นคอนโทรลในคอนโทรลออฟชันกรุ๊ ปที่ ใ ช้แ สดงตัว เลื อ กประเภทใช่
หรื อไม่
Option Button เป็ นคอนโทรลภายในคอนโทรลออพชันกรุ๊ ปที่ใช้แสดงตัวเลือกประเภท
ที่สามารถเลือกได้ครั้งละ 1 ตัวเลือกจากหลายตัวเลือก
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Toggle Button เป็ นคอนโทรลภายในคอนโทรลออพชันกรุ๊ ปที่เหมื อ นกับออพชันบัต
ทอน แต่จะแสดงรู ปภาพบนปุ่ มได้
Option Group จัดตัวเลือกหลายๆ ตัว ให้อยูใ่ นกลุ่ม

Check Box จะแสดงตัวเลือกที่จะ
เลือกหรื อไม่ก็ได้

Option Button จะแสดงตัวเลือกที่เลือกได้เพียง 1 ตัวเลือกจากรายการทั้งหมด

Command Button เป็ นคอนโทรลที่จะทํางานเมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ มนั้น

Image เป็ นคอนโทรลแสดงรู ปภาพเพื่อตกแต่งฟอร์มเป็ นหลัก ไม่ได้เกี่ยวกับการแสดง
ภาพที่เก็บในฐานข้อมูล

Unbound Object Frame เป็ นคอนโทรลที่ใช้แสดงออบเจ็กต์ OLE ที่ไม่เกี่ยวกับฟิ ลด์ใน
ฐานข้อมูล
Bound Object Frame เป็ นคอนโทรลที่ใช้แสดงฟิ ลด์ในฐานข้อมูลที่เป็ นออบเจ็กต์ OLE
Page Break จะบังคับขึ้นหน้าใหม่ตรงที่มีตาํ แหน่ งของคอนโทรลนี้อยู่ ใช้เมื่อมีการพิมพ์
ฟอร์มหรื อรายงาน

101
Tab Control คอนโทรลนี้จะสร้างแท็บที่ช่วยลดพืน้ ที่ในการแสดงฟอร์ม และสามารถจัด
หมวดหมู่ขอ้ มูลที่แสดง เช่น แยกชื่อและที่อยูล่ ูกค้าให้อยูใ่ นแต่ละแท็บบนฟอร์มเดียวกัน

ฟอร์ มย่ อย Subform เป็ นคอนโทรลที่ใช้แสดงฟอร์มย่อยภายในฟอร์มคอนโทรลนี้ โดย
ใช้ขอ้ มูลที่แสดงจะมีความสัมพันธ์กนั เช่น แสดงข้อมูลใบสัง่ ซื้อในฟอร์มหลัก พร้อมกับ
รายการสินค้าที่ซ้ือในฟอร์มย่อย เป็ นต้น
เส้ นตรงและสี่ เหลี่ยม (Line and Rectangle) เป็ นคอนโทรลที่ใช้ตกแต่งฟอร์มไม่เกี่ยวกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูล

แทรกกราฟ (Insert Chart) เป็ นคอนโทรลที่ใช้แทรกกราฟลงไปในฟอร์ม โดยดึงข้อมูล
จากตารางหรื อคิวรี ที่เราสร้างไว้ โดยเรี ยกใช้ Chart Wizard เพือ่ สร้างกราฟ
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วาง ย้ าย ปรับขนาดคอนโทรล

การออกแบบฟอร์มในมุมมอง Form Design เราจะเลือกคอนโทรลจากกลุ่มคําสัง่ Controls ในแท็บ
DESIGN มาวางบนฟอร์ม จากนั้นเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดในส่ วนนี้ เพราะมีความสําคัญใน
การออกแบบฟอร์ม

การเลือกคอนโทรลแล้ววางฟอร์ ม

ให้เราเลือกคอนโทรลแล้ววางบนฟอร์มในตําแหน่งที่ตอ้ งการได้เลย

1

คลิกเลือกคอนโทรล

2

เลื่อนเมาส์มายังตําแหน่งที่จะวางคอนโทรลบนฟอร์ม
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3

4

คลิกลากเมาส์กาํ หนดขนาดของคอนโทรล

เมื่อปล่อยเมาส์ คอนโทรลจะถูกวางบนฟอร์มเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่บริ เวณที่วา่ งบนฟอร์ม
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การย้ ายตําแหน่ งคอนโทรล

การเลือกและย้ายคอนโทรล ทําได้ดงั นี้
1 คลิกเลือกคอนโทรล แล้วเลื่อนเมาส์มาที่บริเวณของคอนโทรลจนเห็นตัวชี้เมาส์เป็ น

2

3

แดรกเมาส์ลากคอนโทรลมายังตําแหน่งใหม่

คอนโทรลจะย้ายไปที่ตาํ แหน่งใหม่ ให้คลิกบริ เวณที่วา่ งบนฟอร์ม
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การย้ ายตําแหน่ งคอนโทรลเป็ นกลุ่ม

การเลื อ กและย้า ยคอนโทรลเป็ นกลุ่ ม ทํา ได้โ ดยให้ เ ราลากเมาส์ ตี ก รอบสี่ เ หลี่ ย มล้อ มรอบ
คอนโทรลที่ตอ้ งการ จากนั้นใช้เมาส์ลากกรอบเพือ่ ย้ายคอนโทรลทั้งกลุ่มไปยังตําแหน่งใหม่บนฟอร์ม

3

2

ลากเมาส์ตีกรอบเลือกกลุ่มคอนโทรลที่จะย้าย

เลื่อนเมาส์มาบริ เวณของคอนโทรลที่เลือกจนเห็นตัวชี้เมาส์ลากคอนโทรลทั้งหมดที่
เลือกไปยังตําแหน่งใหม่ จากนั้นให้คลิกบริ เวณที่วา่ งบนฟอร์มเป็ นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
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การเปลีย่ นขนาดคอนโทรล

ให้เราเลือกคอนโทรลที่ตอ้ งการเปลี่ยนขนาด แล้วเลื่อนตัวชี้เมาส์มาที่จุดสี่เหลี่ยมบริ เวณขอบหรื อ
มุมของคอนโทรล เมื่อตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็ นรู ปลูกศร 2 ทิศ ก็ให้ลากเมาส์เปลี่ยนขนาดคอนโทรลได้

1

2

3

เลือกคอนโทรลที่จะเปลี่ยนขนาดและ
เลื่ อ นตัว ชี้ เ มาส์ มาที่สี่ เ หลี่ ยมบริ เ วณ
ขอบหรื อ มุมของคอนโทรลจนตัว ชี้
เมาส์เป็ นรู ปลูกศร 2 ทิศ

ลากเมาส์เปลี่ยนขนาดความต้องการ

เมื่อปล่อยเมาส์ ขนาดของคอนโทรลที่เลือกจะ
เปลี่ยนไป ให้คลิกบริ เวณที่ว่างบนฟอร์ มเป็ น
อันเสร็ จสิ้ นขั้นตอน
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 การลบคอนโทรล

ให้เราเลือกคอนโทรลที่จะลบ เสร็จแล้วกดคีย ์ <Delete>

ให้เลือกคอนโทรลที่จะลบและกดคีย ์ <Delete>

การดูผลลัพธ์ ของฟอร์ มทีส่ ร้ าง

เมื่อเราสร้างฟอร์มในมุมมอง Form Design แล้ว เราสามารถดูผลลัพธ์ของฟอร์มที่สร้าง โดยคลิก
ปุ่ ม View (มุ ม มอง) --> Form View (มุ ม มองฟอร์ ม ) ซึ่ งอยู่ใ นแท็บ DESIGN (ออกแบบ) จะปรากฏ
ผลลัพธ์ของฟอร์มที่สร้างในมุมมอง Form เมื่อต้องการกลับไปที่มุมมอง Form Design อีกครั้งให้คลิกปุ่ ม
View (มุมมอง) --> Design View (มุมมองออกแบบ)

1

ในกลุ่มคําสัง่ View ให้คลิกปุ่ ม View (มุมมอง) --> Form View (มุมมองฟอร์ ม)
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2

จะปรากฏผลลัพธ์ของฟอร์มที่สร้างขึ้นมา

มุมมองของแบบฟอร์ ม

ฟอร์มจะมีมุมมองของฟอร์มอยู่ 6 แบบด้วยกันคือ
มุมมองออกแบบ Design View
มุมมองแบบนี้จะใช้ในการแก้ไขดัดแปลงแบบ
ฟอร์ม การสลับไปยังมุมมองออกแบบนี้ ทําได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Design View บนทูลบาร์
มุมมองแผ่ นข้ อมูล Datasheet View มุมมองแบบนี้ จะแสดงข้อมูลในแบบตาราง การสลับ
ไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลนี้ ทําได้โดยการคลิกที่ปมุ่ Datasheet View บนทูลบาร์
มุมมองฟอร์ ม Form View มุมมองแบบนี้จะแสดงข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นฟอร์มที่ได้สร้างขึ้น การ
สลับไปยังมุมมองฟอร์มนี้ ทําได้โดยการคลิกที่ปมุ่ Form View บนทูล
มุมมองเค้าโครง
มุมมองแบบนี้จะแสดงข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นฟอร์มที่ได้สร้างขึ้น
แต่สามารถที่จะแก้ไขรู ปแบบของฟอร์มได้เหมือนมุมมองออกแบบ
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 แสดง Form ในมุมมอง Design
หลังจากสร้าง Form แล้วเราอาจจะต้องการแก้ไขคอนโทรลบางอย่างใน Form เพื่อให้ใช้งานได้
ง่ายขึ้น เช่น ใส่แถบชื่อหรื อ Label ให้กบั แต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน ในการแก้ไข Form นั้น จะต้องเปิ ด
Form ในมุมมอง Design เสี ยก่อน โดยเรี ยกจากแท็บ Forms ในวินโดวส์ Database หรื อจากมุมมอง Form
โดยใช้ปุ่ม View ที่ช่วยให้สลับไปมาระหว่างมุมมอง Design ซึ่ งทําให้สามารถแก้ไข Form แล้วดูผลจาก
การแก้ไขนั้นได้เลย

 แสดง Form ในมุมมอง Design

1. คลิกเมาส์ที่ Ribbon สร้ าง เลือก ฟอร์ ม
คลิกเลือก ฟอร์ ม

1

2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ออกแบบฟอร์ ม

แสดงมุมมองการออกแบบฟอร์ ม

คลิกเลือก มุมมองออกแบบ

2
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 การสลับระหว่ างมุมมอง

1. คลิกเมาส์ที่ Ribbon หน้ าแรก เลือก มุมมอง

2. คลิกเมาส์เลือกมุมมองที่ตอ้ งการ

Form ในมุมมอง Design
ปุ่ ม Toolbox หรื อกล่องเครื่ องมือควบคุมปุ่ มคําสัง่ ที่ใช้ในการสร้าง Form

111
ปุ่ ม Toolbox หรื อกล่องเครื่ องมือควบคุมปุ่ มคําสัง่ ที่ใช้ในการสร้าง
ปุ่ มเพิม่ เขตข้อมูลที่หรื อรายการเขตข้อมูล คลิกเพือ่ เพิม่ เขตข้อมูลใหม่ลงใน Form

Form Header ข้อ ความจะปรากฏที่
ส่วนบนของ form
แสดงเขตข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็ นรายละเอียด
ของแต่ละเรคอร์ด

Footer ที่ส่วนท้ายของ Form

การสร้ างฟอร์ ม

วิธีการสร้างฟอร์มใน Access มีอยูด่ ว้ ยกันหลายวิธีดงั นี้
# สร้างฟอร์มที่อนุญาตให้คุณใส่ขอ้ มูลครั้งละ 1 ระเบียน
# สร้ า งฟอร์ ม เปล่ า ในมุ ม มองออกแบบ ในมุ ม มองออกแบบคุ ณ
สามารถทําการเปลี่ยนแปลงการออกแบบขั้นสูงให้กบั ฟอร์มได้
# สร้างฟอร์มเปล่า
# ตัวช่ วยสร้างฟอร์ มแสดงตัวช่ วยสร้างฟอร์ม ที่จะช่ วยในการสร้างฟอร์ม
อย่างง่ายที่สามารถกําหนดเองได้
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# สร้างฟอร์มที่อนุญาตให้ผใู ้ ช้เรี ยกฟอร์มและรายงานอื่นๆ ได้

# สร้ า งฟอร์ ม เพิ่ ม เติ ม โดยในส่ ว นของฟอร์ ม เพิ่ ม เติ ม จะประกอบ
ไปด้วย

ในที่น้ ี เราจะอธิบายการใช้ฟอร์ม เฉพาะการสร้างฟอร์มแบบ Design View และ การสร้างฟอร์ ม
แบบ Form Wizard
การใช้ Form Wizards และการสร้ างด้ว ยมื อ การสร้ า งฟอร์ ม ลงใน Access โดยการใช้ Form
Wizards เป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้ง่ายดายกว่าการสร้างด้วยมือซึ่ งมีข้ นั ตอนที่ยงุ่ ยากและซับซ้อนกว่า แต่การสร้าง
ฟอร์มด้วยมือสามารถทําได้หลากหลายมากกว่าโดยไม่มีขอ้ จํากัดเหมือนการใช้ Form Wizards ที่มีรูปแบบ
ของฟอร์มที่ค่อนข้างแน่ นอน ดังนั้นวิธีการที่ดี คือ การสร้างฟอร์มโดยใช้ Form Wizards ต่อจากนั้นจึง
ดัดแปลงแก้ไขฟอร์มด้วยมือ
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แบบฟอร์ มมาตรฐานใน Form Wizard
แบบฟอร์มที่ Form Wizards เสนอให้มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ชนิด คือ
- แบบคอลัมน์ ฟอร์มชนิดนี้จะมีการเรี ยงเขตข้อมูลแบบเรี ยงต่อกันจากบนลงล่างจนครบทุกเขต
ข้อมูล จากนั้นจึงขึ้นไปยังระเบียนต่อไป ฟอร์มชนิดนี้ใช้ได้กบั ตารางหรื อ Query เพียงอันเดียว
เท่านั้น
- แบบตาราง ฟอร์มชนิดนี้ จะมีการเรี ยงกันของเขตข้อมูลจากซ้ายไปขวา ระเบียนจะเรี ยงกัน
จากบนลงล่าง
- แผ่ นข้ อมูล ฟอร์มชนิดนี้จะมีลกั ษณะรู ปแบบเหมือนฐานข้อมูล
- เต็มแนว
ฟอร์มชนิดนี้จะมีลกั ษณะรู ปแบบชิดขอบด้านบนของแผ่นฟอร์ม

การสร้ าง Form Wizards
การสร้าง Form Wizards เป็ นการสร้างแบบฟอร์มที่งา่ ยกว่าการสร้างด้วยมือ และมีรูปแบบของ
ฟอร์มที่ค่อนข้างแน่นอน ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการสร้างฟอร์มโดยใช้ Form Wizards ซึ่งเราสามารถ
นํา Form Wizards มาแก้ไขโดยใช้ฟอร์มโดยการสร้างฟอร์มจากมือได้
1. นําเมาส์คลิกที่ ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

2. คลิกเลือกตารางหรื อแบบสอบถาม จากนั้นเลือกเขตข้อมูลที่จะใช้งานในฟอร์ม
การเลื อ กเขตข้อ มู ล สามารถทํา ได้โ ดยคลิ กในช่ อ ง เขตข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ จากนั้น คลิ ก ที่ปุ่ม
เครื่ อ งหมาย > เพื่อ เลื อ กเขตข้อ มูล นั้น เขตข้อ มู ลที่ถูกเลื อกจะไปปรากฏอยู่ในช่ อง เขต
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ข้อมูลที่เลือก ถ้าต้องการเลือกเขตข้อมูลทั้งหมดให้คลิกที่ปุ่มเครื่ องหมาย >> ส่วนปุ่ ม < ใช้
ยกเลิ กเขตข้อ มู ลที่เลื อก ปุ่ ม << ใช้ยกเลิ กเขตข้อ มู ล ที่เลือ กทั้งหมด เมื่ อ เลื อ กเขตข้อมูลที่
ต้องการเสร็จแล้วจะปรากฏ ดังรู ป

คลิกปุ่ ม

เพือ่ เลือกเขตข้อมูลเดียว

คลิกปุ่ ม

เพือ่ เลือกเขตข้อมูลทั้งหมด

3. เลือกรู ปแบบเค้าโครงแบบใดที่จะใช้กบั ฟอร์มที่สร้าง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป
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4. กําหนดชื่อให้กบั ฟอร์ม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เสร็ จสิ้น

5. เมื่อสิ้นสุดคําสัง่ โปรแกรม Ms-Access จะปรากฏส่วนของฟอร์มที่สร้างดังรู ป

 หมายเหตุ สําหรับการจัดเก็บฟอร์ม โปรแกรม Access จะทําการบันทึกให้โดย
อัตโนมัติ หลังจากที่เราปิ ดฟอร์มนั้น
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การสร้ างแบบฟอร์ มด้วยตนเอง
ขั้นตอนการสร้ างฟอร์ มด้ วยตนเอง
1. นําเมาส์คลิกที่ Ribbon สร้ าง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ออกแบบฟอร์ ม

2. หลัง จากคลิ ก ที่ ปุ่ มออกแบบฟอร์ ม
เครื่ องมือและเขตข้อมูลในการสร้างฟอร์ม

จะปรากฏเป็ นฟอร์ ม เปล่ าขึ้นมาให้ผูใ้ ช้เลือก

3. คลิ ก ที่ Ribbon ออกแบบ เลื อ กในส่ ว นของเครื่ องมื อ
ที่ปุ่ม เพิ่มเขตข้ อมูลที่มีอยู่

จากนั้น คลิ ก
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4. ให้เลือกเขตข้อมูลที่ตอ้ งการจะเพิม่ ลงไปใน Form โดยการคลิกที่เขตข้อมูลที่ตอ้ งการจะเพิม่ แล้ว
ลากไปยังตําแหน่งที่ตอ้ งการให้ปรากฏบนฟอร์ม ดังรู ป

5. เมื่อเพิม่ เขตข้อมูลที่ตอ้ งการจะเพิม่ ครบแล้ว จะได้ผลดังรู ป

6. ในการสร้างฟอร์มโดยใช้ปุ่มออกแบบฟอร์ม
หลังจากที่เพิม่ เขตข้อมูลทุกรายการเรี ยบร้อย
แล้วหากเราปิ ดฟอร์มดังกล่าวลง โปรแกรมจะให้เราบันทึกฟอร์มข้างต้นทันที จะไม่เหมือนกับ
การสร้างฟอร์มโดยใช้ ตัวช่ วยสร้ าง ซึ้งจะบันทึกฟอร์มให้อตั โนมัติ

คลิกที่ปุ่ม ใช่
ตั้งชื่อฟอร์มที่ตอ้ งการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตกลง
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องค์ ประกอบต่ าง ๆ ในหน้ าต่ างออกแบบ
การสร้างแบบฟอร์มด้วยมือนั้น จะกระทําในหน้าต่างออกแบบ และมีองค์ประกอบต่างๆ ใน
หน้าต่างออกแบบ ดังต่อไปนี้

 พืน้ ทีอ่ อกแบบ

ในหน้าต่างออกแบบจะมีส่วนที่เป็ นพื้นที่สาํ หรับการออกแบบดังนี้

การกําหนดขนาดของพื้นที่ออกแบบฟอร์ม เราสามารถกําหนดขนาดของพื้นที่ออกแบบแต่ล ะ
ส่ วนให้มีขนาดดังที่ตอ้ งการ โดยการคลิกที่ขอบของพื้นออกแบบแล้วลากเพื่อขยายหรื อลดขนาดของ
พื้นที่ออกแบบฟอร์ม
การใส่ ขอ้ ความ , ตัวควบคุ ม หรื อ อื่ น ๆ ลงในพื้นที่อ อกแบบจะปรากฏอยู่ในมุมมองของฟอร์ม
พื้นที่ออกแบบ คือพื้นที่สีขาวมีกริ ดและสเกลวัดระยะอยูด่ า้ นซ้ายและด้านบน
ในพื้นที่การออกแบบของฟอร์ ม เราสามารถใส่ Form Header , Form Footer , Page Header และ
Page Footer ได้ ดังนี้
- Form Header คือ ส่วนที่เป็ นหัวของแบบฟอร์ม ส่วนนี้จะปรากฏที่ตอนเริ่ มต้นของ แบบฟอร์ม
เพียงครั้งแรก
- Form Footer คือ ส่วนที่เป็ นหางของแบบฟอร์ม ส่วนนี้จะปรากฏอยูท่ า้ ยสุดของแบบ
ฟอร์มในตอนสิ้นสุดแบบฟอร์มเท่านั้น
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 การกําหนดให้ แสดงส่ วนของ Form Header และ Form Footer
1. นําเมาส์คลิก Ribbon ออกแบบ เลือกในส่วนของ ตัวควบคุม จากนั้นคลิกที่คลิกที่ปุ่มป้าย
ชื่อ

2. หลังจากที่คลิกที่ปุ่มชื่อเรื่ อง
Header Footer ดังรู ป

โปรแกรม Access จะแสดงฟอร์ ม ในส่ ว นของ
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หน้ าต่ างเขตข้ อมูลลิสต์

หน้า ต่ า งเขตข้อ มู ลลิ ส ต์น้ ี จะแสดงรายการของเขต
ข้อ มู ล ในตารางหรื อ Query ที่ คุ ณ เลื อ กในระหว่า งการสร้ า ง
ฟอร์มอันใหม่การใช้เขตข้อมูลลิสต์ทาํ ได้โดยการคลิกแล้วลาก
เขตข้อ มู ล ที่ ต ้อ งการจากหน้า ต่ า งเขตข้อ มู ล ลิ ส ต์ไ ปยัง พื้ น ที่
ออกแบบ จะปรากฏตัวควบคุ มสําหรับเขตข้อ มูล นั้นในแบบ
เท็กซ์บอกซ์โดยอัตโนมัติ

หน้ าต่ างคุณสมบัติ (Properties)
หน้าต่างคุณสมบัติ (Properties) จะแสดงคุณสมบัติขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยูบ่ นแบบฟอร์ม
เราสามารถเปลี่ ย นแปลงแบบฟอร์ ม , ตัว ควบคุ ม หรื อ รู ป แบบทุ ก อย่า งได้จ ากหน้า ต่ า งคุ ณ สมบัติ
(Properties) การเปิ ดปิ ดหน้าต่างคุณสมบัติ (Properties) ทําได้โดยคลิกที่ปุ่มคุณสมบัติ (Properties) บนทูล
บาร์

รู ปแสดงหน้าต่างคุณสมบัติ (Properties)
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การเปลีย่ น Label ให้ แก่ตัวควบคุม
การเปลี่ยนแปลง Label ของตัวควบคุมสามารถทําได้ดงั นี้
1. คลิกเลือกส่วนของ Label ที่ตอ้ งการแก้ไข

2. จากนั้นทําการคลิกที่ Label อีกครั้งเพือ่ กลับไปแก้ไขข้อความ โดยสามารถทําการแก้ไข
ข้อความได้ทนั ที
3. เมื่อกรอกข้อความใหม่ลงไปแล้ว ให้คลิกด้านนอก Label นั้น 1 ครั้ง ข้อความจะ
เปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ

การกําหนดคุณสมบัติของข้ อมูล
นอกจากการเลือกเขตข้อมูลให้แก่ตวั ควบคุมจากหน้าต่าง Properties ยังสามารถกําหนด
คุณสมบัติอื่น ๆ เช่นค่าปกติ รู ปแบบของข้อมูลหรื อกฎเกณฑ์ในการยอมรับข้อมูลสําหรับเขตข้อมูลนี้ได้
เหมือนกับที่ทาํ ในส่วนของตาราง โดยกําหนดจากหน้าต่าง Properties ในส่วนของ Data Properties

122

การพิมพ์แบบฟอร์ ม
1. ในการพิมพ์ฟอร์มที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Access 2013 เราจะใช้คาํ สัง่ พิมพ์ โดยคลิกที่
แท็บ ไฟล์ (File) ในมุมมอง Microsoft Office Backstage มุมมอง Backstage ซึ่งเข้ามาแทนที่
เมนูแฟ้มแบบเดิมในโปรแกรมประยุกต์ Office 2010

2. เลื่อนเมนูลงมาที่เมนู พิมพ์ จากนั้นเลือกรู ปแบบการพิมพ์วา่ จะเลือกการพิมพ์แบบไหนโดย
มีให้เลือก 3 แบบ
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3. หากเลือกรู ปแบบการพิมพ์แบบปกติ จะสามารถเลือกเครื่ องพิมพ์ จํานวนสําเนาและตัวเลือก
การพิมพ์อื่นๆ ก่อนที่จะพิมพ์ได้

โดยสามารถกําหนดคุณสมบัติของการพิมพ์ได้ดงั นี้

เลือกเครื่ องพิมพ์

เลือกส่วนที่จะพิมพ์

หากต้ อ งการกํ า หนดค่ า ในส่ ว นของการตั้ ง ค่ า
หน้ากระดาษสามารถทําได้โดยนําเมาส์ไปคลิก ที่ปุ่ม
การติดตั้ง

จํานวนชุดที่พมิ พ์

เมื่ อ ต้อ งการที่จะพิม พ์หรื อ ตั้งค่าต่าง ๆ เรี ยบร้อ ย
แล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)
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เมื่อนําเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มติดตั้ง จะปรากฏภาพดังนี้
ปรับขนาดคอลัมน์ความกว้างและความสูง

เลือกให้พมิ พ์แต่
เฉพาะข้อมูลเท่านั้น

ปรับระยะขอบการพิมพ์

การตั้งค่าเส้นตารางมีการตั้งจํานวนคอลัมน์ และช่องว่าง
ระหว่างแถว

 การพิมพ์สมุดงานทั้งหมดอย่ างรวดเร็ว
เราสามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มตามรู ปแบบที่เราได้สร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็ วโดยที่ไม่จาํ เป็ นจะต้องไป
กําหนดค่าการพิม พ์จากแฟ้ ม (File) แต่จะต้อ งแน่ ใจว่าข้อ มู ล ที่เราจะสั่งพิม พ์ท้ งั หมดนั้นถู กต้อ ง ไม่ มี
ข้อผิดพลาดใดๆ โดยสามารถทําตามขั้นตอนของการสัง่ พิมพ์แบบปกติได้เลย แต่ในส่วนของการกําหนด
ตัวเลือกในการพิมพ์ให้เลือก พิมพ์ ด่วน

ในกรณี ที่เราทําการสัง่ พิมพ์ในแต่ละครั้งนั้น จะต้องทําการเลือกประเภทของเครื่ องพิมพ์ให้ถูกต้อง
(ตรงกับเครื่ องพิมพ์ที่เรากําลังจะสั่งพิมพ์จริ ง) เพราะถ้าไม่ตรงกันเราจะไม่สามารถพิมพ์ขอ้ มูลออกมาได้
แต่หากเราต้องการดูตวั อย่างของการพิมพ์ เราสามารถทําได้โดยเลือกตัวเลือกของการพิมพ์เป็ นแบบ แสดง
ตัวอย่ างก่ อนพิมพ์
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โดยโปรแกรมจะแสดงตัวอย่างการพิมพ์ออกมาให้เราตรวจสอบ และทําการแก้ไขรู ปแบบของ
งานพิมพ์ได้ ก่อนที่จะทําการพิมพ์จริ ง

แสดงตัวอย่างการพิมพ์
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การสร้ างรายงาน (Report)
มุมมองในการสร้ างรายงาน (Report)
ในส่วนของ Report มีหน้าจอสําหรับการทํางาน 4 มุมมอง ดังนี้
มุมมองรายงาน (Report View) หลังจากออกแบบในส่วนของรายงานเรี ยบร้อยแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม
มุมมองรายงาน เพื่อดู รูปแบบการนําเสนอจริ งได้เลย มุมมองนี้ ไม่ สามารถปรับแต่งหรื อแก้ไขในส่ วนต่างๆ
ของรายงานได้
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มุม มองแสดงตัว อย่ างก่ อ นพิม พ์ (Print Preview) จะแสดงผลลัพ ธ์ที่เ หมื อ นกับ งานพิม พ์ที่พิมพ์
ออกทางเครื่ องพิมพ์จริ งๆ การไปยังมุมมองแบบนี้โดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองแสดงตัวอย่ างก่ อนพิมพ์ บนทูลบาร์

128
มุมมองเค้ าโครง (Layout View) จะใช้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ไ ด้จากการออกแบบ ในการออกแบบ
รายงานมักต้องมีการสลับไปเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบซึ่ งการดู ผลลัพธ์ท้ งั หมดเป็ นเรื่ องที่เสี ยเวลา
ดังนั้นมุ ม มองแบบนี้ จึงช่ วยลดเวลาที่เสี ยไปเพราะมี การแสดงผลได้รวดเร็ วกว่าการดู ผลทั้งหมด การไปยัง
มุมมองแบบนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองเค้ าโครง บนทูลบาร์ มุมมองนี้ สามารถปรับแต่งหรื อแก้ไขในส่วนต่างๆ
ของรายงานได้
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มุมมองออกแบบ (Design View) การทํางานส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นหน้าต่างออกแบบ การไปยังหน้าต่าง
ออกแบบโดยคลิกที่ปุ่ม Design ในหน้าต่าง ฐานข้อมูล หรื อถ้าอยูใ่ นมุมมอง Preview ให้คลิกไปที่ปุ่ม Close
Window บนทูลบาร์ซ่ ึงจะกลับไปยังมุมมองออกแบบหากรายงานนั้นยังไม่ได้จดั เก็บ แต่ถา้ จัดเก็บรายงานนั้น
แล้ว ก็จะกลับไปยังหน้าต่างฐานข้อมูล
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การสร้ างรายงาน (Report)
รายงาน (Report) เป็ นออบเจ็กต์ที่สาํ คัญของฐานข้อมูลอีกตัวหนึ่ ง เพราะเป็ นการนําเอาข้อมูลที่จดั เก็บ
ไว้มานําเสนอในรู ปแบบของรายงานในขั้นตอนสุ ดท้าย เช่ น ระบบฐานข้อมู ลการขาย จะสร้างรายงานเป็ น
ใบเสร็ จรับเงิน ใบสั่งซื้ อ หรื อ ใบส่ งของ เป็ นต้น ระบบฐานข้อมูลของพนักงาน จะสร้างรายงานเป็ นใบสลิ ป
เงินเดือน เป็ นต้น ด้วยการนําข้อมูลจากตารางหรื อคิวรี่ มาใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสําหรับทํารายงาน ผลลัพธ์ที่ได้จะ
เหมือนกับ Form
Access จะมีรายงานให้เลื อกสร้างได้หลายรู ปแบบ และมีวิธีสร้างตั้งแต่แบบง่ายๆ ด้วยตัวช่วยสร้าง
สําเร็จรู ป ไปจนถึงการออกแบบเอง ซึ่ งการทํางานต่างๆ จะมีลกั ษณะเหมือนการสร้าง Form ของบทที่ผ่านมา
ทั้งการจัดรู ปแบบ การวางฟิ ลด์ และการสร้างคอนโทรลต่างๆ ช่วยให้สามารถรายงานได้ตามความเหมาะสม
การสร้ างรายงานนั้น สามารถสร้ างได้ 2 วิธีการหลักๆ ด้ วยกันคือ
1. การสร้ างรายงานด้ วยวิซาร์ ด ซึ่ งเป็ นการสร้ า งรายงาน แบบ ง่ า ยๆโดยที่ เ ราไม่ ต ้ อ งเข้ า ใจ
รายละเอียดในขั้นตอนการสร้างเลย เราเพียงเลือกข้อมูลที่จาํ เป็ นในการสร้างรายงานด้วยวิซาร์ดเท่านั้น เราก็
ได้รายงานที่ตอ้ งการออกมาทันที และสามารถนํารายงานไปแก้ไขให้ตรงกับความต้อ งการได้ใน มุมมอง
ออกแบบ
2. การสร้ างรายงานด้ วยมุมมองออกแบบ การสร้างรายงานด้วยวิธีน้ ี เป็ นการสร้างรายงานที่เหมื อ น
กับการสร้างฟอร์ มด้วย มุมมองออกแบบ โดยเราต้อ งเลือ กคอนโทรลให้เหมาะกับจุดประสงค์ในการสร้าง
รายงานของเรา การสร้างรายงานด้วยวิธีน้ ี สามารถกําหนดรายละเอียดของรายงานได้มากกว่าการสร้างด้วย วิ
ซาร์ ด (Wizard)
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การสร้ างรายงานด้ วยตัวช่ วยสร้ างรายงาน (Wizard)
คลิ กแท็บ สร้ าง (Create) เลื อ กในส่ วนของ รายงาน (Report) จากนั้นให้เลื อ กรู ปแบบว่าต้อ งการ
สร้างรายงานด้วยวิธีการใด ในที่น้ ีให้เลือกการสร้างรายงานด้วย ตัวช่ วยสร้ างรายงาน (Report Wizard)

1

คลิกแท็บ สร้ าง (Create) คลิกแท็บ ตัวช่ วยสร้ างรายงาน (Report Wizard)

2

การสร้ างรายงานด้ วยรายงานอัตโนมัติ
การสร้างรายงานด้วยวิธีน้ ี เป็ นการสร้างรายงานตามรู ป แบบพื้น ฐานที่ โปรแกรมกําหนดให้ ตาม
มาตรฐานของรายงานทัว่ ไป โดยจะมี ขอ้ มู ลที่เป็ นองค์ป ระกอบ เช่ น ชื่ อรายงาน วันที่ หมายเลขหน้า และ
จํานวนหน้ารวมมาให้เรี ยบร้อย สามารถนํามาใช้งานได้ทนั ที หรื อจะนําไปปรับแต่งเพิม่ เติมได้ในภายหลัง
1. คลิกเลือกตาราง (Table) หรื อคิวรี่ (Query) ที่ตอ้ งการใช้สร้าง Report

1

คลิกเลือกตารางหรื อคิวรี
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2. คลิกแท็บ สร้ าง (Create) เลือกในกลุ่มของ รายงาน (Reports)
3. คลิ กที่ปุ่ม รายงาน (Report) สักครู่ หนึ่ ง Access จะสร้างรายงาน และแสดงให้ดูในวินโดว์ Print
Preview คุณสามารถสั่งให้บนั ทึก, พิมพ์ หรื อปิ ดรายงานนี้ ได้ หรื อจะเปลี่ยนกลับมายังมุมมอง Design เพื่อ
แก้ไขก็ได้

2

คลิกแท็บ สร้ าง (Create)

3

แสดง Report ที่สร้างจากรายงานอัตโนมัติ

คลิกปุ่ ม รายงาน (Report)
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 บันทึกรายงาน
1. คลิกปุ่ ม Save บนทูลบาร์
2. พิมพ์ชื่อของ Report ใหม่น้ ีลงไป
3. คลิก OK
นําเมาส์คลิกไปที่ช่องของชื่อรายงาน พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการบันทึก Report

คลิกตกลงเมื่อพิมพ์ชื่อรายงานแล้ว

การสร้ างรายงานด้วยตัวช่ วยสร้ าง Wizard
การสร้างรายงานด้วยตัวช่วยสร้างวิซาร์ด สามารถเลือกตารางได้มากกว่า 1 ตาราง เลือกเฉพาะฟิ ลด์ที่
ต้องการแสดงในรายงาน การจัดเรี ยงข้อมูล และเลือกรู ปแบบของรายงานในแบบที่จะใช้งานได้ โดยทําตาม
ขั้นตอนในไดอะล็อกบ็อกซ์ตวั ช่วยสร้างเป็ นลําดับ ดังนี้
1. คลิกแท็บ สร้ าง เลือกในกลุ่มของ รายงาน คลิกเลือก ตัวช่ วยสร้ างรายงาน
คลิกเลือก ตัวช่ วยสร้ างรายงาน
1 คลิกแท็บ สร้ าง (Create)

2
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2. เมื่อคลิกที่ปุ่ม ตัวช่ วยสร้ างรายงาน จากนั้นจะปรากฏกรอบตัวช่วยสร้างรายงานขึ้นมา ให้เราเลือก
ตาราง ซึ่งเลือกได้มากกว่า 1 ตาราง และกําหนดฟิ ลด์ขอ้ มูลจากตารางที่เลือก เพือ่ นํามาแสดงในรายงาน

3

4

เลือกทีละ 1 ฟิ ลด์

5

6

เลือกทีละ 1 ฟิ ลด์

เลือกตารางหรื อคิวรี่ แรก

เลือกตารางหรื อคิวรี่ ที่ 2

7

คลิกปุ่ ม ถัดไป (Next)
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3. เลือกว่าต้องการให้เขตข้อมูลใดแสดงก่อนหลัง หากไม่ตอ้ งการคลิกปุ่ ม ถัดไป (Next)

8

คลิกปุ่ ม ถัดไป (Next)

4. กําหนดการจัด เรี ยงลําดับ โดยให้เราเลื อ กเขตข้อ มู ล ที่ ต ้อ งการจัด เรี ย งลําดับ ตามต้อ งการ และ
สามารถเลือกรู ปแบบการจัดเรี ยง จากน้อยไปหามากหรื อเลือกการจัดเรี ยงจากมากไปหาน้อย

10
9

เลือกการเรี ยงลําดับ

เลือกฟิ ลด์ที่จะเรี ยงลําดับ

11

คลิกปุ่ ม ถัดไป (Next)
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4. เลือกกําหนดการจัดวางเค้าโครงของรายงานโดยโปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างทางด้านซ้ายมื อ
และกําหนดให้เราเลือกการวางแนวของเอกสารว่าจะให้วางแนวลักษณะใด

12

เลือกเค้าโครงรายงาน

14

13

เลือกแนวกระดาษ

คลิกปุ่ ม ถัดไป (Next)

5. กําหนดชื่อรายงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น (Finish)

15

ใส่ชื่อรายงาน

16

คลิกปุ่ ม เสร็จสิ้น
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รายงานที่ได้จากการสร้างแบบ Wizard

การสร้ างรายงานด้วยวิธีการกําหนดเอง
ในการออกแบบรายงาน จะมีมุมมองการออกแบบให้เลือกใช้งาน 2 แบบ คือ
 มุมมองออกแบบ (Design) ใช้สาํ หรับสร้างและแก้ไขรายงาน
 มุม มองเค้ าโครง (Layout) จะเหมื อ นมุ มมองรายงาน (Report) ทุ กอย่าง แต่ ต่ างกัน ที่ ส ามารถ
จัดรู ปแบบพื้นฐานให้กบั รายงานได้เหมื อนทําในมุม มองออกแบบ (Design) แต่จะเห็ นผลลัพธ์
การจัดรู ปแบบได้ทนั ที แต่บางคําสั่งอาจใช้ไม่ได้กบั มุมมองนี้ อาจต้องสลับไปมุมมองออกแบบ
บ้างในบางครั้ง
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ส่ วนประกอบของรายงานในมุมมองออกแบบ (Design)

- ส่ วนหัวรายงาน (Report Header) เป็ นส่ วนที่แสดงส่วนบนสุ ดของรายงาน โดยจะแสดงเฉพาะหน้า
แรกเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็ นชื่อรายงาน วัตถุประสงค์ วันที่ทาํ รายงาน ภาพโลโก้ หรื อชื่อบริ ษทั เป็ นต้น
- ส่ วนหัวของหน้ า (Page Header) เป็ นส่วนหัวของหน้ารายงานแต่ละหน้า โดยจะแสดงทุกหน้า โดย
ปกติจะเป็ นป้ายชื่อฟิ ลด์ เพือ่ ใช้อธิบายข้อมูลในฟิ ลด์ที่แสดงในส่วนของส่วนรายละเอียด (Details)
- ส่ วนรายละเอียด (Details) เป็ นส่ วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของข้อมู ลจากตารางหรื อคิวรี่ ที่ตอ้ งการ
นําเสนอออกรายงาน
- ส่ วนท้ ายของหน้ า (Page Footer) เป็ นส่ วนท้ายหน้ารายงานของแต่ล ะหน้า โดยจะแสดงทุกหน้า
โดยปกติจะเป็ นหมายเลขหน้าปั จจุบนั หรื อจํานวนหน้ารวม เป็ นต้น
- ส่ วนท้ ายรายงาน (Report Footer) เป็ นส่ วนที่แสดงส่ วนท้ายสุ ดของรายงาน โดยจะแสดงเฉพาะ
หน้าสุดท้ายเท่านั้น อาจจะเป็ นการสรุ ปรายงาน เช่น หาผลรวม นับจํานวนรายการ เป็ นต้น
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การสร้ างรายงานในมุมมองออกแบบ (Design)
การสร้างรายงานในมุมมองออกแบบ จะมีวธิ ีการเหมือนกับการสร้าง Form ในมุมมองออกแบบในบท
ที่ผา่ นมา ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกตารางหรื อคิวรี่ ท่ตี อ้ งการสร้างรายงาน (Report)

1

คลิกเลือกรายงาน

2. คลิกแท็บ สร้ าง (Create) แล้วคลิกปุ่ ม ออกแบบรายงาน (Report Design)

2.1

คลิกแท็บ สร้ าง

2.2

คลิกเลือก ออกแบบรายงาน
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tables)

3. คลิ กปุ่ ม เพิ่ ม เขตข้ อมู ลที่ มีอ ยู่ (Add Existing Fields) แล้วเลื อ ก แสดงตารางทั้ งหมด (Show all

3.1

คลิกปุ่ ม เพิ่มเขตข้ อมูลที่มอี ยู่

3.2

4. คลิกลากฟิ ลด์ไปวางในส่วนรายละเอียด (Detail)

เลือกทีละฟิ ลด์

คลิกเลือก แสดงตารางทั้งหมด
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หรื อกดปุ่ ม Shift บนแป้นพิมพ์คา้ งไว้ แล้วเลือกหลายๆ ฟิ ลด์ แล้วลากทีเดียว

5. หากต้อ งการเลื อ กเรี ย งฟิ ลด์แ บบตาราง ให้ค ลิ ก เลื อ ก แบบตาราง (Tabular) ในแท็ บ จัด เรี ย ง
(Arrange) ชื่อฟิ ลด์จะถูกย้ายมาไว้ในส่วนหัวของหน้าโดยอัตโนมัติ

5

คลิกเลือกการจัดเรี ยงฟิ ลด์ แบบตาราง

หัวข้อฟิ ลด์จะถูกย้ายมาไว้ในส่วนหัวของหน้า

142
6. หากต้องการเรี ยงฟิ ลด์แบบเรี ยงซ้อน ให้คลิกเลือก แบบเรียงซ้ อน (Stacked) ในแท็บ จัดเรียง

6

คลิกเลือกการจัดเรี ยงฟิ ลด์ แบบเรียงซ้ อน

หัวข้อฟิ ลด์จะถูกย้ายมาไว้ในส่วนรายละเอียดเหมือนเดิม

มุมมองผลลัพธ์ ของรายงาน (Report View)
การสร้ างรายงานในมุ ม มองออกแบบ (Design View) หากต้อ งการดู ผ ลลัพ ธ์ก ารจัด รายงานเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เลือกแสดงรายงานด้วยมุมมองรายงาน (Report View) แต่ถา้ ต้องการดูรายงานก่อน
สัง่ พิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ ให้ดูในมุมมองแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview) โดยเลือกได้ดงั นี้

2

คลิกเลือก มุมมอง

3

1
คลิกเลือกมุมมองที่ตอ้ งการ

คลิกแท็บ ออกแบบ
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มุมมองรายงาน (Report View)

มุมมองแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
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การสร้ างรายงานเปล่า (Blank Report)

ในการสร้างรายงานเปล่า (Blank Report) จะต้องกําหนดรายละเอียดต่างๆ ลงในรายงานเอง ตั้งแต่การ
จัดวางฟิ ลด์และจัดรู ปแบบรายงานเองทั้งหมด โดยเริ่ มแรกจะแสดงรายงานในมุ มมองเค้าโครง (Layout) ซึ่ ง
เป็ นมุมมองที่สามารถแก้ไขหรื อจัดรายงานแล้วเห็นผลลัพธ์ได้ทนั ที โดยมีวธิ ีการสร้างดังนี้
1. คลิกที่แท็บ สร้ าง (Create) แล้วคลิกเลือก รายงานเปล่ า (Blank Report)

1.1

คลิกแท็บ สร้ าง

คลิกเลือก รายงานเปล่ า

1.2

2. โปรแกรมจะสร้างหน้ารายงานเปล่ามาให้ โดยจะเริ่ มต้นในมุมมองเค้าโครง (Layout) ให้คลิกเลือก
เพิ่มเขตข้ อมูลที่มีอยู่ (Add Existing Fields) จากแท็บ ออกแบบ (Design)
คลิกปุ่ ม เพิ่มเขตข้ อมูลที่มอี ยู่ 2
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3. คลิกเลือกตาราง และลากฟิ ลด์ไปวางบนรายงาน
เส้นประแสดงขอบเขตของหน้ากระดาษ

คลิกลากฟิ ลด์วางจนครบตามต้องการ
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4. คลิกลากปรับขนาดความกว้างของฟิ ลด์

4

คลิกลากปรับขนาดความกว้างของฟิ ลด์

5. เลือกคําสั่งจัดรู ปแบบข้อความและสี พ้ืน โดยคลิกที่แท็บ รู ปแบบ (Format) แล้วเลือกใช้เครื่ องมือ
ได้ตามความต้องการ
คลิกแท็บ รู ปแบบ 5.1

5.2 คลิกเลือกเครื่องมือตกแต่งรายงาน
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เปลีย่ นแนวการจัดวางฟิ ลด์

เมื่ อ ลากฟิ ลด์ม าวางบนรายงานเรี ยบร้อ ยแล้ว เราสามารถเลื อกแนวการจัดวางฟิ ลด์ได้ โดยใช้คาํ สั่ง
แบบเรียงซ้ อน (Stacked) เรี ยงจากบนลงล่าง หรื อแบบตาราง (Tabular) เรี ยงจากซ้ายไปขวา จากแท็บ จัดเรียง
(Arrange) โดยมีข้นั ตอนดังนี้คือ

การเปลีย่ นแนวการจัดวางฟิ ลด์ จากแบบตารางเป็ นแบบเรียงซ้ อน

1

3

คลิกเลือกฟิ ลด์ขอ้ มูลทั้งหมด

คลิกเลือก แบบเรียงซ้ อน

2

คลิกแท็บ จัดเรียง
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จะได้แนวการจัดวางฟิ ลด์แบบเรี ยงซ้อน (Stacked)

การเปลีย่ นแนวการจัดวางฟิ ลด์ จากแบบเรียงซ้ อนเป็ นแบบตาราง

1

คลิกเลือกฟิ ลด์ขอ้ มูลทั้งหมด
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3

คลิกเลือก แบบตาราง

จะได้แนวการจัดวางฟิ ลด์แบบตาราง (Tabular)

2

คลิกแท็บ จัดเรียง
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การเพิม่ หัว - ท้ ายรายงาน
โดยปกติเมื่อ มีการแทรกคอนโทรลวันที่/เวลา หมายเลขหน้า และชื่อ เรื่ อง จะแสดงส่ วนหัวรายงาน
(Report Header) และส่วนท้ายรายงาน (Report Footer) มาให้โดยอัตโนมัติ
ใส่ วันที่และเวลาในรายงาน
การใส่ วนั ที่และเวลาในรายงาน จะเลื อ กได้จากปุ่ ม วันที่ และเวลา (Date and Time) บนแท็บ ออกแบบ
(Design)
1 คลิกแท็บ ออกแบบ

2

5

คลิกเลือก วันที่และเวลา

3

คลิกเลือกรู ปแบบวันที่

4

คลิกเลือกรู ปแบบเวลา

คลิกปุ่ ม ตกลง
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ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใส่วนั ที่และเวลาเข้ามาในรายงาน
ใส่ หมายเลขหน้ าในรายงาน
การใส่ หมายเลขหน้าในรายงาน จะเลื อ กได้จากปุ่ ม หมายเลขหน้ า (Page Numbers) บนแท็บ ออกแบบ
(Design)
คลิกแท็บ ออกแบบ 1
2 คลิกเลือก หมายเลขหน้ า
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เลือกรู ปแบบ

3

เลือกตําแหน่ง

4

เลือกว่าต้องการแสดง
หมายเลขหน้าในหน้า
แรกหรื อไม่

6

7

คลิกปุ่ ม ตกลง

5

เลือกการจัดแนว

ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใส่หมายเลขหน้าเข้ามาในรายงาน
ใส่ ภาพโลโก้ (Logo) ในรายงาน
เมื่ อ ใส่ ภาพโลโก้เข้ามาในรายงาน โปรแกรมจะวางตําแหน่ งของภาพโลโก้ไ ว้ที่มุ ม บนซ้ายในส่ วนหัว
รายงาน (Report Header) ให้โ ดยอัต โนมัติ และจะใส่ ไ ด้แ ค่ เพียงภาพเดี ยวเล็ ก ๆ เท่ านั้ น โดยจะมี ข้ ัน ตอน
ดังนี้คือ

คลิกแท็บ ออกแบบ

1

2

คลิกเลือก โลโก้
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คลิกปุ่ ม ตกลง

4

3

คลิกเลือกรู ปภาพที่มีในเครื่ องคอมพิวเตอร์
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ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใส่ภาพโลโก้เข้ามาในรายงาน
การยกเลิกส่ วนหัว – ท้ ายรายงาน
หากต้องการปิ ดส่ วนหัว – ท้ายรายงานที่ทาํ เอาไว้ ให้เปลี่ยนมุมมองมาที่มุมมองออกแบบ (Design View)
แล้วคลิ กขวาในตําแหน่ งใดก็ได้บนแถบส่ วนหัวรายงาน (Report Header) แล้วเลือกคําสัง่ ส่ วนหัว/ส่ วนท้าย
ของรายงาน (Report Header/Footer) จากนั้นจะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้ทาํ การยืนยันว่าจะลบหรื อไม่

2

คลิกขวาทีแ่ ถบส่วนหัวรายงาน (Report Header)

3

คลิกเลือก ส่ วนหัว/ส่ วนท้ ายของรายงาน

คลิกเลือก มุมมองออกแบบ

1
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4

คลิกปุ่ ม ใช่ เพือ่ ยืนยันการลบส่วนหัว/ส่วนท้ายของรายงาน

การสร้ างคอนโทรล (Control) เพิม่

ในรายงานเราสามารถสร้างคอนโทรลเพิ่มเข้ามาในรายงานได้เหมือนการสร้างฟอร์ม เช่น คอนโทรล
Label เพือ่ ใส่ขอ้ ความ คอนโทรล Text Box เพือ่ สร้างฟิ ลด์ใหม่ หรื อคอนโทรลวาดเส้นและกรอบสี่เหลี่ยม เพื่อ
ตกแต่งรายงาน เป็ นต้น ซึ่งจะเลือกได้จากทั้ง 2 มุมมอง ดังนี้
การแทรกคอนโทรล Label

เลือกมุมมองออกแบบหรื อเค้าโครง

1
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3

คลิกเลือก ตัวควบคุม

2

คลิกแท็บ ออกแบบ

4

5

คลิกเลือก Label

คลิกเลือกตําแหน่งที่ตอ้ งการวาง Label
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6

พิมพ์ขอ้ ความลงไปใน Label

การแทรกคอนโทรล Text Box

เลือกมุมมองออกแบบ

1

3

คลิกเลือก ตัวควบคุม

2
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คลิกแท็บ ออกแบบ

4

คลิกเลือก Text Box

คลิกวางในส่วนท้ายรายงาน

ใส่ขอ้ มูลเข้าไป เช่น =Sum([Salary]) เพือ่ คํานวณเงินเดือนทั้งหมด

5

6
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การพิมพ์รายงาน (Print)

การสัง่ พิมพ์งานใน Access 2013 จะทําได้โดยผ่านคําสั่ง พิมพ์ (Print) ในแท็บ ไฟล์ (File) หรื อจะสั่ง
พิมพ์ในมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview) จากรายงานโดยตรงก็ได้เช่นกัน จากนั้นก็ปรับแต่งค่าการ
พิมพ์และสัง่ พิมพ์ได้
กําหนดขนาดและระยะขอบกระดาษ
สัง่ พิมพ์

เลือกแนวกระดาษ

ส่งออกรายงาน

ปิ ดมุมมอง

คลิกเลือกมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
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ปรับแต่ งตัวเลือกการพิมพ์

เลือกจํานวนหน้าตัวอย่างที่จะดู

เลือกขนาดของหน้ากระดาษ

161

เลือกการเว้นระยะขอบกระดาษ

การบันทึกรายงานเป็ นไฟล์ PDF

คลิกเลือก PDF หรื อ XPS

1

162

2

ตั้งชื่อรายงาน

3

ไฟล์ที่ได้จะเป็ นไฟล์ PDF

คลิกปุ่ ม จัดพิมพ์
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การสร้ างป้ายชื่ อด้วยตัวช่ วยสร้ าง Wizard

Label หรื อป้ ายชื่ อ โดยทัว่ ไปจะหมายถึ งสติกเกอร์ขนาดต่างๆ ที่นาํ มาใช้งานกันแพร่ หลาย เช่น ใช้
สําหรับพิมพ์ชื่อ ติดหน้าซองจดหมาย ทําป้ ายราคาสิ นค้า เป็ นต้น โดยเลื อ กขนาดของฉลากได้ตามต้องการ
จากนั้นก็พิม พ์ชื่อและที่อ ยูล่ งไป โดยออกแบบ Label บนรายงาน จากนั้นก็พิมพ์ใส่ กระดาษสติกเกอร์หรื อ
กระดาษ A4 ทัว่ ไป แล้วลอกหรื อตัดป้ายชื่อไปติดหน้าซองจดหมายหรื อสินค้าได้

คลิกเลือก ป้ ายชื่ อ

1

2

คลิกเลือกตารางหรื อคิวรี

3
คลิกเลือกขนาดป้ายชื่อ

4

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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5

เลือกฟอนต์, ขนาดตัวอักษร และสีตวั อักษร

6

7

8

คลิกปุ่ ม ถัดไป

พิมพ์ขอ้ ความเข้าไป

เลือกฟิ ลด์แล้วคลิก >

9

คลิกปุ่ ม ถัดไป
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10

เลือกฟิ ลด์จดั เรี ยงข้อมูล

11

12

คลิกปุ่ ม ถัดไป

ตั้งชื่อรายงานป้ายชื่อนี้

คลิกปุ่ ม เสร็จสิ้น

13

166

14

จะแสดงผลลัพธ์ป้ายชื่อในมุมมอง Print Preview

15

คลิกเลือก แผ่ นคุณสมบัติ

คลิกปิ ดตัวอย่างก่อนพิมพ์

16

167

17

คลิกแท็บ ออกแบบ

18

19

คลิกลากเพือ่ วาดกรอบ

คลิกเลือก สี่ เหลีย่ มผืนผ้ า

168

20

ในหัวข้อ สไตล์ พื้นหลัง เลือกเป็ น Transparent (ไม่มีสีพ้นื )

169

ผลลัพธ์ที่ได้ในมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
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การตกแต่ งฟอร์ ม (Form) และรายงาน (Report)
การเปลีย่ นแปลงรู ปลักษณ์ของข้ อความ
ในมุมมอง Design คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรู ปแบบข้อความใน Report หรื อ Form เพื่อให้สามารถ
อ่ านได้ง่ายขึ้น เช่ นเพิ่ม ขนาดของตัวอักษรหรื อเปลี่ยนชนิ ดของฟอนต์ และยังสามารถระบุขอ้ ความที่อยู่
ภายในคอนโทรลจะให้ชิ ด ทางด้า นใด โดยเพีย งแต่ เ ลื อ กคอนโทรลที่ ตอ้ งการจะเปลี่ ย นแล้ว คลิ กปุ่ มที่
เหมาะสมบนทูลบาร์ Formatting
ทูลบาร์การจัดรู ปแบบข้อความ

เปลี่ยนแปลงรู ปลักษณ์ของข้ อความ
คลิกปุ่ มลูกศรชี้ลงในช่อง Font Size บนทูลบาร์ แบบอักษรแล้ว
ขนาดของฟอนต์
คลิกเลือกขนาดที่ตอ้ งการ ตัวเลขที่มากขึ้นหมายถึงตัวอักษรจะมี
ขนาดใหญ่ข้ นึ หรื อคุณอาจกําหนดขนาดเองด้วยการพิมพ์ตวั เลข
ลงไปโดยตรงก็ได้
คลิกปุ่ มลูกศรชี้ลงในช่อง Font บนทูลบาร์ แบบอักษร แล้วคลิก
ชนิดของฟอนต์
เลือกชนิดของฟอนต์ที่ตอ้ งการ
รู ปแบบการจัดเรียงข้ อความ คลิกปุ่ ม Align Left หรื อ Center บนทูลบาร์ แบบอักษร เพือ่ จัด
ข้อความให้ชิดซ้ายหรื ออยูต่ รงกลางของคอนโทรล
คลิกปุ่ ม Bold, Italic หรื อ Underline บนทูลบาร์ Formatting โดย
การเน้ นคํา
อาจเลือกเพียงหนึ่งอย่างหรื อหลาย ๆ อย่างพร้อมกันก็ได้
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การเพิม่ เส้ นกรอบลงใน Form หรื อ Report
1. เปิ ด Form หรื อ Report ในมุมมองออกแบบ
2. คลิกที่เครื่ องมือเส้น
จากแทบเครื่ องมือออกแบบ
3. ทําการวาดเส้นเพือ่ ตกแต่ง Form หรื อ Report ตามที่เราต้องการ
เครื่ องมือ เส้ น ใช้วาดเส้นแบ่งต่างๆ

4. เราสามารถกําหนดความหนาของเส้นที่เราต้องการได้แจก Ribbon รู ปแบบจากนั้นเลือก
เครื่ องมือ เส้ นกรอบรูปร่ าง
ความหนาของเส้น ใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างเส้นขอบให้กบั Control

กําหนดสี ความหนาของรู ปร่ าง
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ใน Form หรื อ Report ที่มีขอ้ มูลจํานวนมาก เราสามารถทําให้มนั มีรูปแบบที่อ่านง่ายโดยการเพิม่
เส้นแบ่งระหว่างส่วนต่าง ๆ หรื อเพิม่ กรอบรอบแต่ละกลุ่มของคอนโทรลซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผใู ้ ช้อ่าน
Report ได้ง่ายขึ้นหรื อป้อนข้อมูลลงใน Form ได้ง่ายขึ้นด้วย
 แนะนํา
- วาดหลาย ๆ เส้นและหลาย ๆ กรอบหากคุณต้องการขีดเส้นหรื อวาดกรอบหลาย ๆ
กรอบต่อเนื่องกัน ให้ดบั เบิลคลิกปุ่ ม Line เพือ่ ขีดเส้นหรื อปุ่ ม Rectangle สําหรับวาด
สี่เหลี่ยมซึ่งเครื่ องมือที่เลือกไว้น้ ีจะยังมีผลอยูจ่ นกว่าจะคลิกปุ่ มนั้นซํ้าอีกครั้งหรื อไปคลิกปุ่ ม
อื่น ๆ
- ปรับความยาวของเส้นและขนาดของกรอบ เลื่อนเมาส์ไปยัง Sizing Handle แล้วคลิก
ลากไปในทิศทางที่ตอ้ งการ เพือ่ ปรับความยาวของเส้นหรื อขนาดของกรอบ

การใส่ ลกั ษณะพิเศษให้ ตัวควบคุมทีอ่ ยู่ Form หรื อ Report
1. เปิ ด Form หรื อ Report ในมุมมองออกแบบ
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2. ทําการเลือกคอนโทรลทีต่ อ้ งการใส่เส้นกรอบโดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่มคอนโทรลที่ตอ้ งการ

เลือกคอนโทรลที่ตอ้ งการใส่เส้นกรอบ
3. คลิกเมาส์ที่ปุ่มคอนโทรลที่ตอ้ งการ ในกรณี ที่ตอ้ งเลือกหลายๆ คอนโทรลให้กดปุ่ ม Shift
ร่ วมกับคลิกเมาส์ จากนั้นคลิกขวาเลือกเมนูคาํ สัง่ เอฟเฟ็ กต์ แล้วเลือกเอฟเฟ็ กต์ที่ตอ้ งการ
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เปลีย่ นความหนาของเส้ นและกรอบ
หลังจากสร้างเส้นตรงหรื อเส้นกรอบแล้วเราสามารถปรับความหนาของเส้นได้โดยใช้ปุ่ม Line/Border
Width และหลังจากเลือกรู ปแบบต่าง ๆ ที่ตอ้ งการโดยใช้ปุ่มทั้งหลายบนทูลบาร์ เช่ น ปุ่ ม Line/Border
Width แล้วรู ปแบบต่าง ๆ ที่เลือกนี้จะถูกนํามาใช้กบั ออบเจ็คที่คล้ายกันซึ่งจะสร้างขึ้นต่อไปด้วย
เปลี่ยนความหนาของเส้ นหรือกรอบ
1. เปิ ด Form หรื อ Report ในมุมมองออกแบบ

2. ทําการเลือกคอนโทรลที่ตอ้ งการปรับแต่งเส้นกรอบโดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่มคอนโทรลที่ตอ้ งการ

คลิกเมาส์ที่ปุ่มคอนโทรลที่ตอ้ งการ ในกรณี ที่ตอ้ งเลือกหลายๆ คอนโทรลให้กดปุ่ ม Shift
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3. นําเมาส์คลิกในส่วนของ Ribbon ออกแบบ จากนั้นเลือก แผ่ นคุณสมบัติ
จากนั้นเลือกลักษณะเส้นขอบที่ตอ้ งการ

เลือกลักษณะเส้นขอบที่ตอ้ งการปรับแต่ง

4. หากต้องการปรับแต่งในส่วนของสีเส้นขอบสามารถทําได้โดย คลิกในส่วนของสีเส้นขอบ
เลือกสีเส้นขอบที่ตอ้ งการ

เลื อ กสี เ ส้ น ขอบที่ ต ้อ งการ
ปรั บ แต่ ง โดยคลิ ก ที่ ปุ่ ม
จากนั้นเลือกสี เส้นขอบ
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ใส่ สีพนื้ ทีส่ ่ วนประกอบและคอนโทรล

การจัดรู ปแบบสีพ้นื นั้นสามารถกําหนดให้กบั คอนโทรลและพื้นที่ในส่วนต่างๆของรายงานโดยเลือก
พื้นที่หรื อคอนโทรลก่อนเลือกคําสัง่ และเลือกสีจากคําสัง่ Shape Fill (เติมสีรูปร่ าง) บนแท็บ Format
(รู ปแบบ) ดังนี้
2 คลิกปุ่ ม เติมสีรูปร่ าง เลือกสี
1 คลิกเลือกพื้นที่ในรายงาน

3

หรื อคลิกเลือกฟิ ลด์คอนโทรล

4

คลิกปุ่ ม เติมสี รูปร่ าง เลือกสีพ้นื
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เพิม่ สี ให้ ข้อความ

การจัดรู ปแบบข้อความในรายงานจะทําได้เหมือนการจัดรู ปแบบข้อความทัว่ ไป แต่ตอ้ งเลือกฟิ ลด์หรื อ
คอนโทรลบนรายงานก่อนเลือกคําสัง่ โดยจะใช้คาํ สัง่ ในกลุ่ม Font (ฟอนต์) บนแท็บ Format (รู ปแบบ) ดังนี้

1

คลิกเลือกคอนโทรล

2

คลิกเลือกคําสัง่ จัดรู ปแบบข้อความ
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3

คลิกเลือกคอนโทรล

4

คลิกเลือกคําสัง่ จัดรู ปแบบและตําแหน่งข้อความ
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ใส่ เส้ นคัน่ เร็คคอร์ ดข้ อมูล

หากต้องการคัน่ รายการเร็คคอร์ดข้อมูลเพือ่ แยกข้อมูลแต่ละเร็คคอร์ดให้เห็นชัดเจนมากยิง่ ขึ้น หรื อ
ทําให้อ่านรายงานได้ง่ายขึ้น ก็ใช้คอนโทรล Line (เส้น) วาดเส้นตรงที่ได้ฟิลด์ในส่วนของ Detail หรื อวาดไว้
ในหัวข้อได้ ดังนี้
1 คลิกปุ่ ม Line (เส้ น)

2

เลื่อนเมาส์ไปจุดเริ่ มต้นแล้วคลิกลาก

3

คลิกลากวาดความยาวเส้น
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คลิกปุ่ ม Shape Outline เลือกสีเส้น, ขนาด และลักษณะของเส้น

4

เลือกขนาดและลักษณะเส้น
หากต้องการยกเลิกเส้นขอบบางๆที่อยูร่ อบๆฟิ ลด์คอนโทรลให้เลือก Shape Outline เป็ น Transparent

จัดรูปแบบด้ วยชุดธีมสี (Themes)

การจัดรู ปแบบสีพ้นื , สีขอ้ ความ และฟอนต์ขอ้ ความได้แบบรวดเร็วและสวยงามเข้าชุดกัน โดยเลือก
คําสัง่ ในชุด Themes ได้ โดยจะมีผลกับออบเจ็กต์และคอนโทรลทั้งหมดในรายงาน
Themes ชุดธีมสําเร็จรู ป

Colors ชุดสีของธีม

Fonts ชุดฟอนต์ของธีม
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การแทรกรูปภาพ
การใส่ หรื อ แทรกรู ปภาพอาจทําให้ขอ้ ความใน Form หรื อ Report ดู น่าสนใจขึ้นได้อย่างมาก เรา
อาจจะเลือกที่จะแทรกไฟล์รูปภาพที่สร้างไว้แล้ว หรื อใช้ภาพที่มีอยูใ่ นแฟ้มภาพของ คลิปอาร์ต Clipart
หรื อจะสร้างรู ปภาพใหม่ข้ นึ เองโดยใช้โปรแกรมสร้างภาพ แล้วเพิม่ ลงใน Form หรื อ Report นั้นก็ได้
ขั้นตอนการแทรกไฟล์ รูปภาพ
1. เปิ ด Form หรื อ Report ในมุมมอง Design
2. คลิกที่ปุ่ม

บนแถบ Ribbon ออกแบบ

3. จากนั้นคลิกเพือ่ เลือก Directory ที่เก็บไฟล์รูปภาพ ซึ่งอาจจะอยูใ่ น Documents หรื อแหล่งเก็บ
ข้อมูลอื่น
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4. จากนั้นให้เลื่อนเมาส์มาที่พ้นื ที่ของการออกแบบ จะสังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนรู ปแบบเป็ น
ให้นาํ เมาส์ไปวาดบนพื้นที่ออกแบบเพือ่ วางรู ปภาพ โดยเมื่อวาดเสร็จจะปรากฏ
รู ปภาพที่แทรกเข้ามา

5. เมื่อสิ้นสุดการเลือกจะปรากฏภาพที่ตอ้ งการดังรู ป

รู ปภาพที่แทรกเข้ามาใน Form หรื อ Report

เคลื่อนย้ ายและปรับขนาดของออบเจ็ค
หลังจากที่แทรกออบเจ็ครู ปภาพแล้ว เราสามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดของออบเจ็คนั้นได้โดย
ใช้ Sizing (หรื อ Selection) Handle ซึ่งก็คือสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ปรากฏอยูต่ รงขอบของออบเจ็ค เมื่อคุณคลิกเลือก
ออบเจ็คนั้น
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เคลื่อนย้ ายตําแหน่ งของออบเจ็ค
1. เลือกออบเจ็คที่ตอ้ งการจะย้าย
2. เลื่อนพอยเตอร์ไปอยูบ่ นออบเจ็ค (ซึ่งเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ปลูกศรสี่ทิศ) แล้วคลิก ลากเมาส์ เพือ่
ย้ายออบเจ็คไปยังที่ใหม่ ขณะนั้นจะเห็นเป็ นกรอบสีเทา (อย่าคลิกที่ Handle เพราะจะกลายเป็ น
การปรับขนาดของออบเจ็ค)

คลิกที่วตั ถุที่ตอ้ งการเคลื่อนย้ายแล้วลากไปยังตําแหน่งที่ตอ้ งการ

กรอบนอกแสดงถึงตําแหน่งใหม่

3. ปล่อยเมาส์โปรแกรมจะแสดงรู ปภาพที่ทาํ การย้ายตําแหน่งใหม่ หากต้องการปรับขนาดของออบ
เจ็คสามารถทําได้โดย
3.1
3.2
3.3
3.4

เลือกออบเจ็คที่ตอ้ งการจะปรับขนาด
เลื่อนเมาส์ไปบนจุดสีดาํ ตัวใดตัวหนึ่ง (เมาส์เปลี่ยนรู ปเป็ นลูกศร 2 ทาง
คลิกลากสีดาํ เพือ่ ปรับขนาดของออบเจ็คตามต้องการ
ปล่อยปุ่ มเมาส์
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การใส่ ภาพพืน้ หลังรายงาน

เราอาจจะนําภาพมาตกแต่งรายงาน เช่น ภาพลายนํ้า หรื อภาพที่นาํ มาตกแต่งเพือ่ ความสวยงาม โดย
เลือกจากคําสัง่ Background Images ได้ดงั นี้
คลิกปุ่ ม รูปพื้นหลัง (Background Images )

คลิกเลือก เรียกดู (Browse)

2

1.1

1.2

คลิกเลือกรู ปภาพแล้วคลิกปุ่ ม ตกลง

คลิกปุ่ ม แผ่ นคุณสมบัติ

3

ในคุณสมบัติของ Picture Size Mode เลือกโหมดการแสดงภาพเป็ น Zoom (ขยาย)

4

การเพิม่ หัว – ท้ ายรายงาน

186

โดยปกติเมื่อมีการแทรกคอนโทรลวันที่/เวลา, หมายเลขหน้า และชื่อเรื่ อง จะแสดงส่วนของ Report
Header และ Report Footer ให้อตั โนมัติ ซึ่งจะแสดงผลได้ดงั นี้
 Title (หัวเรื่ องรายงาน) จะใช้สาํ หรับอธิบายเรื่ องราวของรายงานที่จะนําเสนอ จะแสดงผลที่ส่วน
ของ Report Header
 Report Header เป็ นส่วนที่จะแสดงเฉพาะหน้าแรกของรายงานเท่านั้น โดยทัว่ ไปอาจแสดงเป็ น
ชื่อ-ที่อยู่ บริ ษทั โลโก้ วันที่ทาํ รายงาน หรื อชื่อหัวเรื่ องรายงาน เป็ นต้น
 Report Footer จะแสดงที่หน้าสุดท้ายของรายงาน เช่น รายงานมี 10 หน้า ก็จะแสดงที่หน้าที่ 10
ซึ่งเป็ นหน้าสุดท้ายเท่านั้น อาจจะวางหมายเลขหน้า หรื อวันที่ทาํ รายงานเอาไว้
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ใส่ วนั ทีแ่ ละหมายเลขหน้ าในรายงาน

การใส่วนั ที่ในรายงานจะเลือกได้จากปุ่ ม Date and Time โดยจะเลือกได้ท้งั วันที่และเวลาปั จจุบนั ที่
กําลังทํารายงานอยูข่ ณะนั้น หรื อเมื่อเปิ ดรายงานนั้นขึ้นมา ส่วนหมายเลขหน้าก็จะแสดงตามจํานวนหน้า
รายงานที่มี
คลิกปุ่ ม หมายเลขหน้ า 1
4 คลิกปุ่ ม วันที่และเวลา

คอนโทรลวันที่และเวลา

คอนโทรลหมายเลข

คลิกเลือกรู ปแบบเลขหน้า

คลิกเลือกจัดตําแหน่งแล้วคลิกปุ่ ม ตกลง

2
3
แสดงเลขหน้าที่หน้าแรกหรื อไม่
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5

คลิกเลือกรู ปแบบของวันที่

6

คลิกเลือกรู ปแบบของเวลาแล้วคลิกปุ่ ม ตกลง

ใส่ ภาพโลโก้ (Logo)

บนหัวรายงานอาจจะใส่ภาพเพือ่ บอกความเป็ นเจ้าของรายงานของบริ ษทั นั้นๆ หรื อบอกแสดง
แหล่งที่มาของรายงาน ก็สามารถเลือกใส่ภาพโลโก้ได้ ซึ่งจะวางตําแหน่งของภาพโลโก้ไว้ที่มุมบนซ้ายใน
ส่วนของ Report Header ให้อตั โนมัติ และจะใส่ได้แค่ภาพเดียวเล็กๆเท่านั้น ทําได้ดงั นี้
2 คลิกปุ่ ม โลโก้ (Logo)

คลิกเลือกมุมมองเค้าโครง

1
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3

ภาพโลโก้ที่ได้

คลิกเลือกรู ปภาพแล้วคลิกปุ่ ม ตกลง
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ยกเลิกส่ วนหัว-ท้ ายรายงาน

หากคุณต้องการปิ ดส่วนหัว-ท้ายของรายงานเอาไว้ ให้คลิกขวาในตําแหน่งใดๆ ในแถบของ Report
Header แล้วเลือกคําสั่ง Report Header/Footer จากนั้นจะมีขอ้ ความขึ้นแจ้งว่าเป็ นการลบในส่ วนของหัวท้ายนี้ หมายถึงข้อความหรื ออะไรก็ตามที่อยูใ่ นส่วนนั้นจะถูกลบไปด้วย ก็ตอบ Yes หรื อ No เพือ่ ยืนยันการ
ลบได้
1 คลิกขวาบนส่วนหัวรายงาน แล้วเลือกคําสัง่ ส่ วนหัว/ส่ วนท้ายรายงาน

2

คลิกปุ่ ม ใช่ (Yes) ยืนยันการยกเลิก

191

ยกเลิกรูปภาพพื้นรายงานและลบรูปโลโก้

การยกเลิกรู ปภาพออกจากพื้นหลังรายงาน คุณต้องเปิ ดหน้าต่างคุณสมบัติข้ นึ มาก่อนแล้วไปลบชื่อ
ไฟล์รูปภาพทิ้งภาพพื้นหลังก็จะหายไปเหลือแต่สีพ้นื ส่ วนการลบรู ปภาพโลโก้น้ นั ก็คลิกที่ภาพแล้วกดปุ่ ม
Delete ลบทิ้งได้เลย แต่ถา้ ต้องการเปลี่ยนภาพก็คลิกปุ่ ม Logo แล้วไปเลือกภาพใหม่ได้

1

คลิกปุ่ ม แผ่ นคุณสมบัติ

คลิกภาพโลโก้ แล้ ว
กดปุ่ ม Delete เพื่อลบทิ ้ง

ในหัวข้อ Picture ลบชื่อไฟล์รูปภาพ

2
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การสร้ างและประยุกต์ ใช้ แมโคร
การสร้างแมโคร (Macro) จะช่วยให้เราสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้สะดวกยิง่ ขึ้น เช่น เมื่อดูขอ้ มูล
ใบสัง่ ซื้อจากฟอร์มแล้ว ก็สามารถพิมพ์ขอ้ มูลออกมาเป็ นรายงานได้เลย โดยไม่ตอ้ งคลิกเปิ ดออบเจ็กต์
รายงานทีละตัว จนเจอรายงานที่ตอ้ งการแล้วถึงจะสัง่ พิมพ์

การใช้ งานแมโคร
แมโคร (Macro) เป็ นชุดคําสัง่ ที่ช่วยในการทํางานต่างๆ เป็ นอัตโนมัติ เช่น คําสัง่ ค้นหา เปิ ด/ปิ ด
ออบเจ็กต์ เป็ นต้น พื้นฐานของแมโครก็คือการเรี ยกใช้มอดูล (Module) ซึ่งมอดูลก็คอื แอคชัน (Action) หรื อ
การทํางานใดๆ ซึ่งใน Access มีมอดูลมาตรฐานให้เรี ยกใช้มากมาย

เข้ าสู่ มุมมอง Macro Design เพื่อสร้ างแมโคร

เมื่อมีการสร้างแมโครใหม่จะเข้าสู่มุมมอง Macro Design ทันที โดยในการสร้างแมโครใหม่น้ นั ให้คลิก
แท็บ สร้าง (Create) ในกลุ่มคําสัง่ แมโครและโค้ด (Macro & Code) ให้คลิกปุ่ ม แมโคร (Macro) จะปรากฏ
มุมมอง Macro Design ขึ้นมา

1

คลิกแท็บ สร้ าง (Create)

คลิกปุ่ ม แมโคร (Macro)

2
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ในมุมมอง Macro Design มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
แถบเครื่ องมือ Macro Design

Macro Action

Macro Action Catalog

• Macro Action เป็ นส่วนที่ให้เรากําหนดแอคชัน (มอดูล) โดยแอคชันจะทํางานตามลําดับ ไล่จากบน
ลงล่าง
• Macro Action Catalog เป็ นส่วนที่รวบรวมแอคชันทั้งหมด เราสามารถค้นหาแอคชันที่ตอ้ งการ
โดยพิมพ์ช่ือแอคชันในช่องค้นหาด้านบน
• แถบเครื่ องมือ (Macro Design) เป็ นแท็บที่เก็บคําสัง่ ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างแมโคร
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แท็บออกแบบ (Design) ของแถบเครื่ องมือการทําแมโคร (Macro Tools) มีปมคํ
ุ่ าสั่ งดังนี้
ย่อ/ขยายอาร์กิวเมนต์ทุกแอคชัน แสดงทุกแอคชัน

เรี ยกใช้ทลี ะแอคชันในแมโคร

แปลงแมโครเป็ น VBA

ย่อ/ขยายอาร์กิวเมนต์ทีละแอคชัน

เปิ ด Macro Action Catalog

ขั้นตอนการสร้ างแมโคร
1. เข้าสู่มุมมอง Macro Design ให้คลิกที่ช่อง เพิ่มแอคชั นใหม่ (Add New Action) แล้วเลือกแอคชันที่
ต้องการ หรื อเลือกแอคชันจากหน้าต่าง Action Catalog และลากมาวางเพิ่มได้เช่นกัน ในที่น้ ี จะเลือกแอคชัน
OpenReport เพือ่ เปิ ดรายงานที่เลือกขึ้นมา

1

คลิกเลือกแอคชัน OpenReport
หรื อคลิกลากวาง
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แสดงแอคชัน OpenReport ที่เพิม่ เข้ามา

2. คลิกที่ช่อง เพิ่มแอคชันใหม่ (Add New Action) แล้วเพิม่ แอคชันอื่นๆ ได้แก่ MaximizeWindows
ขยายหน้าต่างให้เต็มหน้าจอโปรแกรม, PrintObject พิมพ์ส่วนของรายงานที่ตอ้ งการ และ CloseWindow
ปิ ดหน้าต่างรายงาน ตามลําดับ

2.1 เพิม่ แอคชัน MaximizeWindows เข้ามา
2.2 เพิม่ แอคชัน PrintObject เข้ามา
2.3 เพิม่ แอคชัน CloseWindow เข้ามา
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3. กําหนดพารามิเตอร์ให้กบั แอคชัน OpenReport (บางแอคชันไม่ตอ้ งกําหนดพารามิเตอร์เพิม่ ) ดังนี้
- ในช่ องชื่ อรายงาน (Report Name) ให้คลิกเลือกรายงานที่ตอ้ งการ

3.1

คลิกเลือกรายงาน

- ในช่ องมุมมอง (View) ให้คลิกเลือกมุมมองรายงานที่แสดง

3.2

คลิกเลือกมุมมองรายงาน

- ในช่ องเงื่อนไข Where (Where Condition) ให้ใส่เงื่อนไขเข้าไปดังนี้

คลิกเพือ่ เรี ยกใช้ตวั สร้างเงื่อนไข

3.3
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3.6

3.5

คลิกปุ่ ม ตกลง
พิมพ์ =[รหัสพนักงาน] เข้าไป

3.4

ดับเบิ้ลคลิกเลือกฟิ ลด์ที่จะใช้กรอกข้อมูลเพือ่ เปิ ดรายงาน

- คลิกปุ่ ม บันทึก (Save) เพือ่ บันทึกแมโคร

3.7

คลิกปุ่ ม บันทึก

คลิกปุ่ ม ตกลง

3.9

3.8

ตั้งชื่อแมโคร
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- คลิกปุ่ ม เรียกใช้ (Run) เพื่อรันแมโคร โปรแกรมจะรันแมโครขึ้นมา ให้เราใส่ เลขรหัสพนักงานลง
ไป ซึ่ งเราได้กาํ หนดพารามิเตอร์ในช่องเงื่อนไข Where (Where Condition) โดยใส่ เงื่อนไข ชื่ อฟิ ลด์ =[รหัส
พนักงาน] เข้าไปนัน่ เอง โปรแกรมจะเปรี ยบเทียบเงื่อนไขว่าตรงกันหรื อไม่ ถ้าตรงก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมา

3.10 คลิกปุ่ ม เรียกใช้ (Run)

3.11 กรอกรหัสพนักงาน

3.12 คลิกปุ่ ม ตกลง
- จะเปิ ดรายงานที่เราเลือ กไว้ในช่ อง ชื่ อรายงาน (Report Name) ขึ้นมา ด้วยแอคชัน OpenReport
และขยายเต็มจอด้วยแอคชัน MaximizeWindow และเตรี ยมพิมพ์ดว้ ยแอคชัน PrintObject เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว
จะปิ ดรายงานด้วยแอคชัน CloseWindow
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รายละเอียดของแอคชันต่ างๆ
การเปิ ดและปิ ดตาราง คิวรี ฟอร์ ม และรายงาน

• CloseWindow ปิ ดหน้าต่างที่กาํ หนด หรื อปิ ดหน้าต่างที่กาํ ลังทํางานอยูท่ ้ งั ของตาราง คิวรี ฟอร์ม
และรายงาน
• OpenTable เปิ ดตารางในมุ ม มอง Datasheet, Designv และ Print Preview โดยเลื อ กโหมด
สําหรับการเปิ ดได้ คือ โหมดแก้ไข โหมดเพิม่ ข้อมูล หรื อโหมดดูขอ้ มูลอย่างเดียว
• OpenQuery เปิ ดคิวรี ในมุมมองที่กาํ หนด
• OpenForm เปิ ดฟอร์ ม ในมุ ม มอง Datasheet, Design, Print, Print Preview สามารถกํา หนด
ฟิ ลเตอร์เพือ่ กรองข้อมูลที่จะใช้แสดงบนฟอร์ม และกําหนดโหมดสําหรับการเปิ ดได้
• OpenReport เปิ ดรายงานในมุมมอง Print, Print Preview และ Design สามารถกําหนดฟิ ลเตอร์
เพือ่ กรองข้อมูลที่จะใช้แสดงบนรายงาน และเพิม่ เงื่อนไขเพือ่ เลือกเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข
ได้

การรันและหยุดการทํางานของแมโคร

• RunMacro รันแมโครที่ระบุ โดยจะกระโดดไปรันแมโครนั้นจนเสร็จ แล้วจึงกลับมาทําแอคชัน
ที่ต่อจากแอคชัน RunMacro
• StopMacro หยุดการทํางานของแมโครที่กาํ ลังทํางานอยูข่ ณะนั้น
• StopAllMacro หยุดการทํางานของแมโครทุกตัว

การค้ นหาและฟิ ลเตอร์ ข้อมูล

• FindRecord ค้นหาเรคอร์ด

• FindNextRecord ค้นหาเรคอร์ดต่อไปจากการค้นหาครั้งที่แล้ว

• GotoRecord กระโดดไปยังเรคอร์ดที่ตอ้ งการในตาราง คิวรี หรื อฟอร์ม สามารถกําหนดให้ไ ป

ยังเรคอร์ดแรก สุดท้าย ถัดไป ก่อนหน้า หรื อกําหนดหมายเลขเรคอร์ดที่ตอ้ งการได้
• ApplyFilter แสดงข้อมูลตามฟิ ลเตอร์ที่กาํ หนด
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การเตือนผู้ใช้

• Beep ส่งเสียงเตือนให้ผใู ้ ช้ทราบ
• MessageBox แสดงกล่องข้อความแสดงขึ้นมาตามข้อความที่กาํ หนด

การควบคุมการแสดงผลการโฟกัสของคอนโทรล

• RepaintObject วาดออบเจ็กต์ที่กาํ หนดใหม่อีกครั้ง

• DisplayHourglassPointer แสดงตัวชี้เมาส์เป็ นรู ปนาฬิกาทราย ขณะรันแมโคร
• MaximizeWindow ทําให้หน้าต่างปั จจุบนั แสดงเต็มจอภาพ

• MinimizeWindow ทําให้หน้าต่างปั จจุบนั แสดงเป็ นไอคอน

• RestoreWindow ทําให้หน้าต่างปั จจุบนั มีขนาดเท่ากับครั้งก่อน

• MoveAndSizeWindow กําหนดขนาดและตําแหน่งของหน้าต่างปั จจุบนั
• ShowAllRecords ลบฟิ ลเตอร์ที่ใช้เพือ่ แสดงเรคอร์ดทั้งหมด

• GotoPage ไปยังหน้าที่กาํ หนดในฟอร์มหรื อรายงาน
• GotoControl ไปโฟกัสคอนโทรลที่กาํ หนด

• SelectObject ใช้ในการเลือกออบเจ็กต์จาก Navigation Pane

การทํางานเกีย่ วกับเมนู

• RunMenuCommand ใช้เรี ยกคําสัง่ ต่างๆ ที่ปรากฏในเมนูของ Access

การพิมพ์

• PrintObject พิมพ์ตาราง คิวรี ฟอร์ม หรื อรายงานที่กาํ ลังทํางานอยู่
• PrintPreview ดูตวั อย่างก่อนพิมพ์ของตาราง คิวรี ฟอร์ม หรื อรายงานที่กาํ ลังทํางานอยู่

