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บทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล 
 

ฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ ใช้นัน้ ต้องอาศยัการพฒันา
ฐานข้อมลูท่ีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนท่ีถูกต้อง โดยในบทนีจ้ะศกึษาถึงขัน้ตอน
การพฒันาระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะเน้นขัน้ตอนการออกแบบฐานข้อมูลเป็นหลกั ตัง้แต่การพฒันา
แบบจ าลองอี-อาร์ และการท านอร์มลัไลเซชนั เพ่ือให้ได้ฐานข้อมลูท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ 

 
ขัน้ตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

วฏัจกัรฐานข้อมลู (The Database Life Cycle: DBLC) เป็นขัน้ตอนในการพฒันาหรือ
จดัท าระบบฐานข้อมลู ซึง่ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงัภาพท่ี 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  วฏัจกัรฐานข้อมลู (The Database Life Cycle: DBLC) 
ท่ีมา (Rob and Coronel, 2002, p.326) 

 

การศกึษาเบือ้งต้น (database initial study) 

การออกแบบฐานข้อมลู (database design) 

การติดตัง้ระบบ (implementation) 

การทดสอบและประเมินผล (testing and evaluation) 

การด าเนินการ (operation) 

การบ ารุงรักษาและการปรับปรุง (maintenance and evaluation) 
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1.  การศึกษาเบือ้งต้น  
การศกึษาเบือ้งต้นมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร ก าหนดปัญหา

และข้อจ ากดั ก าหนดวตัถปุระสงค์และขอบเขตของระบบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร  

เ พ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กร  ความต้องการใน 
การปฏิบตัิงาน โดยควรรู้ว่าโครงสร้างขององค์กรเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคมุอะไร และใครท า
รายงานให้ใคร เป็นต้น 

1.2 ก าหนดปัญหาและข้อจ ากัด 
โดยการศึกษาว่า ระบบท่ีมีอยู่มีการท างานอย่างไร ข้อมูลท่ีป้อนเข้าสู่ระบบ  

มีอะไรบ้าง และระบบสร้างรายงานอะไร มีการใช้รายงานเหล่านีอ้ย่างไรและใครเป็นผู้ ใช้ เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาและข้อจ ากดัในการป้อนข้อมลู หรือการค้นหาข้อมลูเพื่อการท ารายงาน  

1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบ  
ในการก าหนดวตัถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูลควรสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้ จากค าถามเหลา่นี ้
- วตัถปุระสงค์แรกเร่ิมของระบบท่ีน าเสนอคืออะไร 
- ระบบนีต้้องเช่ือมตอ่กบัระบบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นองค์กรหรือไม่ 
- ระบบนีจ้ะมีการใช้ข้อมลูร่วมกนักบัระบบหรือผู้ใช้อ่ืนหรือไม่ 
เม่ือทราบวตัถุประสงค์แล้วก็ท าการก าหนดขอบเขตของระบบโดยการออกแบบ 

ตามความต้องการในการปฏิบตังิาน เพ่ือใช้ในการออกแบบฐานข้อมลูตอ่ไป 
 

2. การออกแบบฐานข้อมูล  
เม่ือผู้ ออกแบบฐานข้อมูลมีความเข้าใจลักษณะขององค์กร ปัญหาและข้อจ ากัด 

รวมทัง้วตัถปุระสงค์และขอบเขตของระบบแล้ว ก็ท าการออกแบบฐานข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
2.1 การออกแบบเชิงแนวคิด  

โดยการพฒันาแบบจ าลองอี-อาร์ (E-R Model) ท่ีใช้อธิบายถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างสิ่งท่ีเราสนใจจะจัดเก็บ ท่ีเรียกว่า  เอนทิตี (entity) และรายละเอียดหรือคุณสมบัต ิ
(attribute) ของสิ่งท่ีจะจดัเก็บ แล้วท าการแปลงแบบจ าลองอี-อาร์ เป็นโครงสร้างตารางฐานข้อมลู 
จากนัน้ก็ท าการนอร์มัลไลเซชัน (normalization) เพ่ือให้ได้โครงสร้างของตารางท่ีดี สามารถ
ควบคมุความซ า้ซ้อนของข้อมลู หลีกเล่ียงความผิดปกตขิองข้อมลู  
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2.2 การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

ในการตดัสินใจเลือกซือ้โปรแกรมจดัการฐานข้อมลูขององค์กรใด ควรพิจารณาถึง
สิ่งตอ่ไปนี ้

2.2.1 คา่ใช้จ่ายตา่งๆ เช่น ราคาการซ่อมบ ารุง การปฏิบตัิงาน ลิขสิทธ์ิ การติดตัง้ 
การฝึกอบรม และคา่ใช้จา่ยในการเปล่ียนไปใช้ระบบใหม่ 

2.2.2 คณุลกัษณะและเคร่ืองมือของระบบจดัการฐานข้อมลู โปรแกรมฐานข้อมลู
บางตัวจะรวมเอาเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีให้ความสะดวกในงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
ตวัอยา่งเช่น การออกแบบหน้าจอ การสร้างรายงาน การสร้างโปรแกรมประยกุต์ และพจนานกุรม
ข้อมูล เป็นต้น ท าให้สะดวกในการบริหารฐานข้อมูล ใช้ง่าย มีความสามารถในการรักษาความ
ปลอดภยั และการควบคมุการใช้งานพร้อมกนั เป็นต้น 

2.2.3 ความสามารถในการใช้ข้าม platforms ข้ามระบบและภาษา 
2.2.4 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ หนว่ยความจ า และเนือ้ท่ีท่ีใช้ในการจดัเก็บ 

2.3 การออกแบบทางตรรกะ  
จะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจใช้รูปแบบเฉพาะของฐานข้อมลู (แบบล าดบัชัน้ แบบ

เครือข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ เป็นต้น) การก าหนดรูปแบบของฐานข้อมูล ซึ่งการออกแบบ  
เชิงตรรกะจะเป็นการแปลงการออกแบบระดับเชิงแนวคิด ให้เป็นแบบจ าลองของฐานข้อมูล 
ในระดบัภายใน (internal model) ตามระบบการจดัการฐานข้อมูล (DBMS) เช่น MS-Access 
และ Oracle โดยการสร้างตาราง ฟอร์ม ควิรี และรายงาน เป็นต้น 

2.4 การออกแบบทางกายภาพ  
การออกแบบทางกายภาพ คือ กระบวนการในการเลือกหน่วยจดัเก็บข้อมลู และ

ลกัษณะการเข้าถึงข้อมลูของฐานข้อมลู การสร้างดรรชนี (index) การจดัท าคลสัเตอร์ (clustering) 
ซึง่เป็นการจดัเก็บข้อมลูท่ีมีการใช้งานบอ่ยๆ ไว้ในหน่วยเก็บข้อมลูเดียวกนั หรือการใช้เทคนิคแฮช
ชิง (hashing  technique) ในการจดัต าแหนง่ท่ีอยูข่องข้อมลูภายในหนว่ยเก็บข้อมลู เป็นต้น  

3.  การตดิตัง้ระบบ  
ขึน้อยู่กับระบบจัดการฐานข้อมูลท่ีใช้ โดยเร่ิมต้นจากการสร้างฐานข้อมูล ก าหนด

ผู้จดัการฐานข้อมลู ก าหนดพืน้ท่ีๆ ท่ีต้องการใช้ และการสร้างตารางตา่งๆ ในระบบ 
4. การทดสอบและประเมินผล  

เพ่ือการตรวจสอบดูว่าระบบท่ีพัฒนามาสามารถท างานได้ตามท่ีต้องการหรือไม ่  
ซึง่ควรมีการเตรียมข้อมลูทดสอบไว้ลว่งหน้า 



 4 

 
5. การด าเนินการ  

เ ม่ือฐานข้อมูลผ่านขัน้ตอนการทดสอบและประเมินผล ต่อไปก็เป็นขัน้ตอน 
การด าเนินการ หรือการติดตัง้ระบบ ซึ่งต้องเป็นระบบท่ีสมบูรณ์พร้อมให้ผู้ ใช้ได้ใช้งานนัน่เอง ซึ่ง
อาจรวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ ท่ีเป็นพนกังานท่ีต้องใช้งานจริงด้วย 

 
6. การบ ารุงรักษาและการปรับปรุง  

หลังจากระบบได้เร่ิมด าเนินการ ผู้ จัดการฐานข้อมูลจะต้องเตรียมการบ ารุงรักษา
ฐานข้อมูลโดยการส ารองข้อมูลไว้ เพ่ือสะดวกในการกู้ คืนข้อมูล เม่ือระบบมีปัญหา และหากมี 
การใช้งานไปนานๆ อาจต้องท าการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ และ  
ความต้องการของผู้ใช้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เม่ือเราทราบขัน้ตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทัง้หมดแล้ว ในบทนีจ้ะเน้นถึง
รายละเอียดของขัน้ตอนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด ตัง้แต่การพัฒนาแบบจ าลองอี-อาร์  
(E-R Model) และการท านอร์มลัไลเซชนั (normalization) ดงัรายละเอียดท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

 
แบบจ าลองอี-อาร์ 

แบบจ าลองอี-อาร์ (Entity-Relationship Model: E-R Model) เป็นแบบจ าลองข้อมูล 
ท่ีประยกุต์มาจากแนวคิดเร่ือง Semantic Model และมีการพฒันามาเป็น E-R Model โดย Peter 
Pin Shan Chen จาก Massachusetts Institute of Technology ในปี ค.ศ. 1976 และได้รับ 
ความนิยมมาจนถึงปัจจบุนั 

1. ความหมายและความส าคัญของแบบจ าลองอี-อาร์ 
แบบจ าลองอี-อาร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการออกแบบฐานข้อมลู ท่ีแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างเอนทิตีหรือสิ่งท่ีเราต้องการจะจดัเก็บไว้ในฐานข้อมลู โดยน าเสนอในรูปของของแผนภาพ 
ท่ีเรียกวา่ อี-อาร์ไดอะแกรม (E-R Diagram) ด้วยการใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆ  

แบบจ าลองอี-อาร์ มีความส าคัญในการเป็นส่ือกลางเพ่ือส่ือสารกับบุคลากรต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นในระดบัผู้บริหาร นกัเขียนโปรแกรม และผู้ ใช้ในระดบั
ปฏิบัติการ เป็นต้น ท าให้เข้าใจระบบได้อย่างถูกต้องตรงกัน เน่ืองจากมีการแสดงภาพรวม  
ของระบบในลักษณะของรูปภาพหรือแผนภาพ ท าให้เข้าใจง่าย ดงันัน้ระบบท่ีออกแบบมาจึงมี
ความถกูต้องและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
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2. องค์ประกอบของแบบจ าลองอี-อาร์ 
แบบจ าลองอี -อาร์ ประกอบด้วย เอนทิตี แอตทริบิวต์ คีย์ และความสัมพันธ์  

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
2.1 เอนทติี  

เอนทิตี (entity) คือ สิ่งตา่งๆ ท่ีผู้ ใช้งานฐานข้อมลูต้องการจะจดัเก็บ ซึ่งมีลกัษณะ
เป็นค านาม ทัง้รูปธรรมและนามธรรม เชน่ บคุคล สถานท่ี วตัถสุิ่งของ และเหตกุารณ์ตา่งๆ เป็นต้น 
ตวัอยา่งของเอนทิตีใน “ระบบการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา” ประกอบด้วย รายวิชา นกัศกึษา 
การลงทะเบียน ผลการเรียนประจ าเทอม สาขาวิชา คณะ และโปรแกรมวิชา เป็นต้น 

เอนทิตีท่ีรวบรวมได้จากระบบสามารถแยกแยะและจดัเป็นหมวดหมู่ได้ตามชนิด
ของเอนทิตี ได้ดงัตอ่ไปนี ้

- หมวดบุคคล ได้แก่ เอนทิตี  นักศึกษา พนักงาน ประชาชน ผู้ ป่วย และ
ลกูค้า เป็นต้น 

- หมวดสถานท่ี ได้แก่ เอนทิตี  รัฐ ประเทศ จงัหวดั ภาค สาขา และวิทยาเขต 
เป็นต้น 

- หมวดวตัถ ุได้แก่ เอนทิตี  อาคาร เคร่ืองจกัร ผลผลิต หนงัสือ วตัถดุิบ และ
รถยนต์ เป็นต้น 

- หมวดเหตุการณ์ ได้แก่ เอนทิตี  การขาย การลงทะเบียน การเดินทาง  
การสัง่ซือ้ของ การออกใบเสร็จรับเงิน และการให้รางวลั เป็นต้น 

ในอี-อาร์ไดอะแกรม ใช้สญัลกัษณ์รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า แทนหนึ่งเอนทิตี โดยใช้ช่ือ
ของเอนทิตีนัน้ๆ ก ากบัอยูภ่ายใน เชน่   

     
 

2.2 แอตทริบิวต์  
แอตทริบิวต์ (attribute) คือ คุณสมบตัิต่างๆ ของเอนทิตีท่ีเราต้องการจดัเก็บใน

ฐานข้อมลู ตวัอยา่งเชน่   
- เอนทิตีบตัรประชาชน ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ หรือสิ่งท่ีบ่งบอกคณุสมบตัิ

ของประชาชนแตล่ะคน ได้แก่ หมายเลขบตัรประชาชน ช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ภูมิล าเนา วนัท่ี
ออกบตัร วนัท่ีบตัรหมดอาย ุสว่นสงู น า้หนกั และกรุ๊ปเลือด เป็นต้น 

- เอนทิตีพนกังาน ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหสัพนกังาน ช่ือ นามสกุล 
ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ สถานภาพสมรส และเงินเดือน เป็นต้น 

นกัศกึษา แทน เอนทิตีนักศึกษา  
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- เอนทิตีสินค้า ประกอบด้วยแอตทริบวิต์ ได้แก่ รหสัสินค้า ช่ือสินค้า ราคา และ
จ านวน เป็นต้น 

- เอนทิตีนกัศกึษา ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหสันกัศกึษา ช่ือ นามสกลุ 
เพศ วนัเดือนปีเกิด ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ เป็นต้น  

- เอนทิตีวิชา ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสวิชา ช่ือวิชา และจ านวน
หนว่ยกิต เป็นต้น 

คา่ของข้อมลูในแตล่ะแอตทริบิวต์ประกอบกนั เรียกว่า ทูเพิล (tuple) ซึ่งเป็นแถว
ของข้อมูลในตาราง โดยแต่ละแถวหรือแต่ละทูเพิลจะประกอบด้วยหลายแอตทริบิวต์หรือ 
หลายคอลัมน์ของข้อมูล จ านวนแถวของข้อมูลในตารางเรียกว่า Cardinality และจ านวน 
แอตทริบิวต์ทัง้หมดในตารางเรียกว่า Degree อย่างเช่น จากภาพท่ี 6.2 มี 4 Cardinality 5 
Degree 

 
 
 
 
รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โปรแกรมวิชา คณะ 
4800111 สาธิต กิตติพงศ์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ 
4800222 ชานนท์ สกลุวงศ์ บรรณารักษศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 
4800333 ธญัญา โชติช่วง บรรณารักษศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 
4800444 โสภณ ปัญญาเลศิ บริหารธุรกิจ วิทยาการจดัการ 

 
ภาพท่ี 1.2 ตวัอยา่งแอตทริบวิต์ ทเูพิล และเอนทิตีนกัศกึษา 

 
 

ในอี-อาร์ไดอะแกรม ใช้สญัลักษณ์รูปวงรี แทนหนึ่งแอตทริบิวต์ โดยใช้ช่ือของ         
แอตทริบวิต์นัน้ๆ ก ากบัอยูภ่ายใน เชน่   

     
 

 
 
 

แอตทริบิวต์ (attribute) 

ทูเพลิ 
(tuple) 

แทนแอตทริบวิต์ของช่ือ 
 

ช่ือ 
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2.3 คีย์  
คีย์ (key) คือ แอตทริบิวต์ท่ีสามารถใช้บ่งบอกความแตกต่างของแต่ละทูเพิลได้ 

อาจเป็นแอตทริบวิต์เดี่ยวๆ หรือ กลุม่ของแอตทริบวิต์ก็ได้  
 
ประเภทของคีย์ประกอบด้วย 
2.3.1 ซุปเปอร์คีย์ (super key) คือ แอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ 

ท่ีสามารถบง่บอกความแตกตา่งของแตล่ะทเูพิลได้ 
 
ตารางท่ี 1.1 ข้อมลูในเอนทิตีนกัศกึษา 

รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน 
48001 สามารถ  ประเสริฐกลุ 3120100475991 
48002 วิชา  ปัญญาเลิศ 3120100475992 
48003 น า้ทิพย์  วิเศษศริิ 3120100475993 

 
จากตารางท่ี 1.1 ประกอบไปด้วยซุปเปอร์คีย์ดงัตอ่ไปนี ้ 

- รหสันกัศกึษา 
- รหสันกัศกึษา, ช่ือ 

- รหสันกัศกึษา,  ช่ือ, นามสกลุ 
- เลขท่ีบตัรประชาชน 

2.3.2 คีย์คู่แข่ง (candidate key) คือ ซุปเปอร์คีย์ท่ีน้อยท่ีสดุ ท่ีสามารถบ่ง
บอกความแตกตา่งของแตล่ะทเูพิลได้  

จากตารางท่ี 1.1 ประกอบไปด้วยคีย์คูแ่ขง่ดงัตอ่ไปนี ้

– รหสันกัศกึษา  
– เลขท่ีบตัรประชาชน 

2.3.3 คีย์หลัก (primary key) คือ คีย์คูแ่ข่งท่ีถูกเลือก เพ่ือใช้บ่งบอกความ
แตกตา่งของแตล่ะทเูพิล 

จากตารางท่ี 1.1  คีย์หลกั คือ รหสันกัศกึษา หรือเลขท่ีบตัรประชาชน 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
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คุณสมบัตขิองคีย์หลัก 
1) คีย์หลกัซ า้กนัไมไ่ด้ 
2) คีย์หลักอาจเป็นแค่หนึ่งแอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ก็ได้ 

อย่างเช่น ในตารางท่ี 1.1 มีแอตทริบิวต์เดียวท่ีเป็นคีย์หลัก ซึ่งอาจจะเป็น “รหัสนักศึกษา” หรือ      
”เลขท่ีบตัรประชาชน” ก็ได้ แต่ข้อมูลบางตารางอาจต้องอาศยัแอตทริบิวต์ตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปมา
ประกอบกนัเป็นคีย์หลกั เพ่ือให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งทเูพิล ดงัเชน่ในตารางท่ี 1.2 
 
ตารางท่ี 1.2 ข้อมลูในเอนทิตีการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา ปีการศกึษา 1/55 

รหัสนักศึกษา ช่ือ รหัสวิชา ช่ือวิชา ปีการศึกษา 
5520249001 ปรีชา 111 คอมพิวเตอร์ 1/55 
5520249001 ปรีชา 222 ภาษาไทย 1/55 
5520249002 เกรียงไกร 111 คอมพิวเตอร์ 1/55 
5520249003 ฉตัรชยั 333 ภาษาองักฤษ 1/55 
5520249003 ฉตัรชยั 222 ภาษาไทย 1/55 
5520249003 ฉตัรชยั 444 สิ่งแวดล้อม 1/55 

จากตารางท่ี 1.2 ไม่สามารถให้แอตทริบิวต์รหัสนักศึกษา เป็นคีย์หลัก
เพียงแอตทริบิวต์เดียวได้ เพราะจะเห็นว่า รหสันกัศึกษา 5520249001 ของทเูพิลหรือแถวท่ี 1 จะ
ไปซ า้กบัแถวท่ี 2 แตถ้่าให้แอตทริบิวต์ “รหสันกัศกึษา” และ “รหสัวิชา” เป็นคีย์หลกั แล้วพิจารณา
ข้อมูลของ 2 แอตทริบิวต์นี ้จะเห็นว่าข้อมูลไม่ซ า้กันแล้ว ดังนัน้ตารางท่ี 1.2 จึงมีคีย์หลักซึ่ง
ประกอบด้วยแอตทริบวิต์ 2 ตวัประกอบกนั คือ “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสวิชา”  

3) คีย์หลกัจะเป็นคา่ว่าง (null) ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ในการกรอกข้อมูลตา่งๆ 
ลงในตาราง แอตทริบิวต์ใดท่ีเราก าหนดให้เป็นคีย์หลกัต้องกรอกข้อมลูให้ครบ คือ จะไม่มีคา่ไม่ได้ 
แตแ่อตทริบวิต์อ่ืนอาจจะปล่อยเว้นวา่งไว้ก็ได้ถ้าไมท่ราบคา่ 

2.3.4 คีย์นอก (foreign key) คือ แอตทริบิวต์ท่ีใช้ในการเช่ือมตอ่กบัเอนทิตี 
อ่ืนๆ เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์  
 คุณสมบัตขิองคีย์นอก คือ 

- คีย์นอกสามารถมีคา่ซ า้กนัได้   
- คีย์นอกสามารถเป็นคา่วา่งได้  
- คีย์นอกท่ีไมเ่ป็นคา่วา่งจะเป็นคา่ท่ีชีไ้ปยงัคีย์หลกัของเอนทิตีท่ีสมัพนัธ์กนั 
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รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา GPA 

4800555 กรรณิการ์ สกลุศรี 2.50 
4800999 สายสมร ปัญญาเลิศ 3.75 

 
 
 

รหัสนักศึกษา รหัสวิชา เกรด 
4800555 40001 B 
4800555 40005 C 
4800999 40001 A 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
40001 ภาษาไทย 2 
40005 คณิตศาสตร์ 3 

 
ภาพท่ี 1.3 แอตทริบวิต์ท่ีเป็นคีย์นอกท่ีใช้ในการเช่ือมตอ่กบัเอนทิตีอ่ืน 

 
2.3.5 คีย์รอง (secondary key) คือ แอตทริบิวต์ท่ีไม่เป็น key หลัก แต่

สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลนัน้ๆ ได้ โดยคีย์รองจะมีค่าซ า้กันได้ ตวัอย่างเช่น ในตารางท่ี 1.3  
มีรหสันกัศกึษาเป็นคีย์หลกั แตห่ากต้องการค้นหาข้อมลูจากช่ือนกัศกึษา แอตทริบิวต์ ช่ือก็จะเป็น 
คีย์รอง หรือถ้าต้องการค้นหาข้อมูลจากนามสกุลนักศึกษา แอตทริบิวต์นามสกุลก็จะเป็น 
คีย์รอง เป็นต้น 
ตารางท่ี 3.3 คีย์รองท่ีใช้ในการค้นหาข้อมลู 

รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ 
55111 สามารถ  ประเสริฐกลุ 0-1111-1111 
55112 วิชา  ปัญญาเลิศ 0-2222-2222 
55113 น า้ทิพย์  วิเศษศริิ 0-5555-5555 
55114 สมจิตร์ สมสกลุวงศ์ 0-6666-6666 
55115 วิชา รักศกัดิศ์รี 0-9999-9999 

คีย์นอก 
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2.4 ความสัมพันธ์  
ความสัมพันธ์ (relationship) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีท่ีมี

ความความสัมพันธ์กัน ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยในอี -อาร์ไดอะแกรมใช้สัญลักษณ์รูป
ส่ีเหล่ียมข้าวหลามตัด ท่ีมีช่ือของความสมัพันธ์นัน้ก ากับอยู่ภายใน และเช่ือมต่อกับเอนทิตีท่ี
เก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ด้วยเส้นตรง ดงัตวัอยา่งด้านลา่ง 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.4 ตวัอยา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบ่งเป็น  3 ประเภท คือ ความสัมพันธ์แบบ 
หนึ่งต่อหนึ่ง ความสมัพนัธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม และความสมัพนัธ์แบบกลุ่มตอ่กลุ่ม  ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

2.4.1 ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (one to one relationship หรือ 1:1) 
หมายถึง ข้อมูลในเอนทิตีหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกหนึ่งเอนทิตีเพียงข้อมูลเดียว 
ตวัอย่างเช่น นกัศกึษาแตล่ะคนจะมีสตูิบตัรได้เพียงใบเดียวเท่านัน้ และสตูิบตัรหนึ่งใบก็เป็นของ
นกัศกึษาได้เพียงคนเดียวเทา่นัน้เชน่กนั 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.5  ความสมัพนัธ์ของข้อมลูแบบหนึง่ตอ่หนึง่ 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างเอนทิตีแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ต้องมอง
สองทิศ คือ มองจากซ้ายไปขวา และก็ต้องมองจากขวาไปซ้าย แล้วจึงน าความสมัพนัธ์ทัง้สองทิศ 
มาพิจารณารวมกนั ดงัภาพท่ี 1.6 

 
 

นักศึกษา 
 

คณะ  สังกัด 

ลูกค้า ใบเสร็จ ได้รับ 

นักศึกษา สูตบัิตร มี 1 1 
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ภาพท่ี 1.6  วิธีการพิจารณาความสมัพนัธ์แบบหนึง่ตอ่หนึง่ 
 

2.4.2 ความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (one to many relationship หรือ 
1:M) หมายถึง ข้อมลูในเอนทิตีหนึ่ง มีความสมัพนัธ์กบัข้อมลูในอีกหนึ่งเอนทิตีมากกว่าหนึ่งข้อมลู 

ตวัอย่างเช่น ลกูค้าหนึ่งคนมีใบเสร็จได้หลายใบ เน่ืองจากลกูค้าหนึ่งคนอาจมาซือ้สินค้าหลายครัง้ 
แตใ่บเสร็จหนึง่ใบต้องเป็นของลกูค้าเพียงคนเดียวเทา่นัน้  
 
 

 

ภาพท่ี 1.7  ความสมัพนัธ์ของข้อมลูแบบหนึง่ตอ่กลุม่ 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างเอนทิตีแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ต้องมอง

สองทิศ คือ มองจากซ้ายไปขวา และก็ต้องมองจากขวาไปซ้าย แล้วจึงน าความสมัพนัธ์ทัง้สองทิ ศ 
มาพิจารณารวมกนั ดงัภาพท่ี 1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.8  วิธีการพิจารณาความสมัพนัธ์แบบหนึง่ตอ่กลุม่ 

นักศึกษา สูตบัิตร 
1 1 

นักศึกษา สูตบัิตร 
1 1 

 1   :  1 

 1 X 1 = 1  1 X 1 = 1 

ลูกค้า ใบเสร็จ มี 1 M  

ลูกค้า ใบเสร็จ 
1 M 

ลูกค้า ใบเสร็จ 
1 1 

 1   :  M 

 1 X 1 = 1  M X 1 = M 
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2.4.3 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many to many relationship หรือ 
M:M) หมายถึง ข้อมลูมากกวา่หนึง่ข้อมลูในเอนทิตีหนึง่ มีความสมัพนัธ์กบัข้อมลูในอีกหนึ่งเอนทิตี
มากกว่าหนึ่งข้อมลู ตวัอย่างเช่น นกัศกึษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และวิชา
แตล่ะวิชามีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.9  ความสมัพนัธ์ของข้อมลูแบบกลุม่ตอ่กลุม่ 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างเอนทิตีแบบกลุ่มตอ่กลุ่ม ต้องมอง
สองทิศ คือ มองจากซ้ายไปขวา และก็ต้องมองจากขวาไปซ้าย แล้วจึงน าความสมัพนัธ์ทัง้สองทิศ 
มาพิจารณารวมกนั ดงัภาพท่ี 1.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.10  วิธีการพิจารณาความสมัพนัธ์แบบกลุม่ตอ่กลุม่ 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา วิชา ลงทะเบียน
เรียน 

M M  

นักศึกษา วิชา 
1 M 

นักศึกษา 
 

วิชา 
M 1 

 M   :  M 

 1 X M = M  M X 1 = M 
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3. สัญลักษณ์ในแบบจ าลองอี-อาร์ 
 

ตารางท่ี 1.4 สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัๆ ในแบบจ าลองอี-อาร์ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

 
เอนทิตี 

 

ความสมัพนัธ์ 

 
แอตทริบวิต์ 

 
คีย์หลกั 

 
ตัวอย่าง 

นกัศึกษา และ วิชา เป็นเอนทิตีท่ีเราสนใจจะจดัเก็บ ซึ่งเอนทิตีนกัศึกษาจะประกอบด้วย
แอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น โดยมีรหัส
นกัศึกษาเป็นคีย์หลกั  ส่วนเอนทิตีวิชาจะประกอบด้วยแอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสวิชา ช่ือวิชา และ
จ านวนหน่วยกิต เป็นต้น โดยมีรหสัวิชาเป็นคีย์หลกั ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างเอนทิตีนกัศกึษาและ
เอนทิตีวิชา เป็นแบบกลุ่มตอ่กลุ่ม คือ นกัศกึษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา  และ
วิชาแต่ละวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน ดงันัน้เราสามารถน าเสนอในรูปของของ
แผนภาพ ท่ีเรียกวา่ อี-อาร์ไดอะแกรม (E-R Diagram) ด้วยการใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.11  ตวัอย่างของ อี-อาร์ไดอะแกรม (E-R Diagram) 

นักศึกษา วิชา ลงทะเบียน
เรียน 

M M  

รหัสนักศึกษา 

นามสกุล 

ชื่อนักศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ 

รหัสวิชา 

ชื่อวชิา จ านวนหน่วยกติ 
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4. การแปลงแบบจ าลองอี-อาร์เป็นโครงสร้างตารางฐานข้อมูล 
 

ขัน้ตอนในการแปลงแบบจ าลองอี -อาร์เป็นโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล  
มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

4.1 แปลงเอนทติีปกตใินแบบจ าลองอี-อาร์เป็น 1 ตาราง ซึง่ประกอบด้วยแอตทริ
บิวต์ของเอนทิตีนัน้ๆ โดยช่ือของตารางก็คือช่ือของเอนทิตี และแอตทริบิวต์ของเอนทิตี ก็คือ  
แอตทริบิวต์ของตาราง ส าหรับแอตทริบิวต์ท่ีเป็นคีย์หลกัของตาราง ให้ขีดเส้นใต้ท่ีแอตทริบิวต์นัน้ 
เชน่เดียวกบัในแบบจ าลองอี-อาร์ ซึง่จากภาพท่ี 1.11 น ามาแปลงเป็นตารางได้ 2 ตาราง คือ 
 
 
 
 นักศึกษา 

รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ 
55111 สามารถ  ประเสริฐกลุ 0-1111-1111 
55112 วิชา  ปัญญาเลิศ 0-2222-2222 

 
 วิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
40001 ภาษาไทย 2 
40005 คณิตศาสตร์ 3 

 
 

ภาพท่ี 1.12 โครงสร้างของตารางในฐานข้อมลูจากการแปลงเอนทิตีปกตใินแบบจ าลองอี-อาร์ 
 

4.2 แปลงความสัมพันธ์เป็นตาราง 
4.2.1 แปลงความสัมพันธ์แบบ 1 : M นัน้ไม่ต้องสร้างตารางใหม่ แตใ่ห้น า 

แอตทริบิวต์ ท่ีเป็นคีย์หลกัของเอนทิตีท่ีอยู่ด้านความสมัพนัธ์ท่ีเป็น 1 ไปเพิ่มเป็นแอตทริบิวต์ของ
ตารางด้านท่ีมีความสมัพนัธ์เป็น M  

4.2.2 แปลงความสัมพันธ์แบบ M : M จะได้ตารางใหม่ 1 ตาราง ซึ่ง
ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ของความสมัพนัธ์นัน้รวมกับแอตทริบิวต์ท่ีเป็นคีย์หลกัของ 2 เอนทิตีท่ีมี
ความสมัพนัธ์ แบบ M : M  
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จากแบบจ าลองอี-อาร์ในภาพท่ี 1.11 สามารถสร้างตารางตามขัน้ตอนนีไ้ด้อีก  
1 ตาราง คือ ตารางการลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยแอตทริบิวต์ รหัสนักศึกษา (คีย์หลักของ 
เอนทิตีนักศึกษา) และ รหัสวิชา (คีย์หลักของเอนทิตีวิชา) ฉะนัน้ตารางใหม่ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งก็คือ 
ตารางการลงทะเบียน มี รหสันกัศกึษาและรหสัวิชา เป็นคีย์หลกั ดงันี ้

การลงทะเบียน 
รหัสนักศึกษา รหัสวิชา 

48111 40001 
48111 40005 
48112 40001 

 
ภาพท่ี 1.13 โครงสร้างของตารางท่ีได้จากการแปลงความสมัพนัธ์แบบ M:M 

 

จากการแปลงแบบจ าลองอี-อาร์ตามขัน้ตอนข้างต้น สรุปตารางท่ีได้ทัง้หมด 3 
ตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
 
 นักศึกษา 

รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ 
48111 สามารถ  ประเสริฐกลุ 0-1111-1111 
48112 วิชา  ปัญญาเลิศ 0-2222-2222 

 วิชา 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
40001 ภาษาไทย 2 
40005 คณิตศาสตร์ 3 
การลงทะเบียน 

รหัสนักศึกษา รหัสวิชา 
48111 40001 
48111 40005 
48112 40001 

 
ภาพท่ี 1.14 โครงสร้างฐานข้อมลูการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา 
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ทัง้นีโ้ครงสร้างฐานข้อมลูท่ีได้จากการแปลงแบบจ าลองอี-อาร์นัน้จะอยู่ใน 1NF ดงันัน้จึง
จ าเป็นต้องน ามาท านอร์มลัไลเซชนัต่อ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลท่ีปราศจากความซ า้ซ้อนหรือซ า้ซ้อน
น้อยท่ีสุด แต่ถ้าได้ท าการออกแบบฐานข้อมูลโดยการใช้แบบจ าลองอี-อาร์ มาอย่างถูกต้องแล้ว 
เม่ือแปลงเป็นโครงสร้างฐานข้อมลูแบบสมัพนัธ์ จะได้โครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีจดักลุ่มของแอตทริ
บิวต์มาเป็นอย่างดี และบางทีโครงสร้างของความสมัพนัธ์ท่ีได้นัน้อาจอยู่ในนอร์มลัฟอร์มท่ีสงูกว่า
นอร์มัลฟอร์มท่ี 1 แล้ว อย่างไรก็ตามขัน้ตอนถัดมาจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง 
แอตทริบวิต์ ซึง่ก็คือ วิธีนอร์มลัไลเซชนัท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

 
นอร์มัลไลเซชัน (Normalization)  

การออกแบบฐานข้อมูลท่ีดี ต้องมีความซ า้ซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลน้อยท่ีสุด หรือไม่มี 
ความซ า้ซ้อนเลย ซึง่ต้องอาศยัหลกัการในการท านอร์มลัไลเซชนัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกับนอร์มัลไลเซชัน 
 นอร์มลัไลเซชนัเป็นวิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัความซ า้ซ้อน
ของข้อมลู โดยด าเนินการให้ข้อมลู ในแตล่ะรีเลชัน่ (relation) อยู่ในรูปท่ีเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสดุท่ีไม่
สามารถแตกออกเป็นหน่วยย่อยๆ ได้อีก โดยยงัคงความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูในรีเลชัน่ตา่งๆ ไว้
ตามหลกัการท่ีก าหนดไว้ใน relational model การท านอร์มลัไลเซชนันี ้เป็นการด าเนินการอย่าง 
เป็นล าดบั ท่ีก าหนดไว้ด้วยกันเป็นขัน้ตอน ตามปัญหาท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนนัน้ๆ ซึ่งแต่ละขัน้ตอน  
จะมีช่ือตามโครงสร้างข้อมลูท่ีก าหนดไว้ดงันี  ้ 1. First Normal Form (1NF) 2. Second Normal 
Form (2NF) 3. Third Normal Form (3NF) 4. Boyce-Codd Normal Form (BCNF) 5. Fourth 
Normal Form (4NF) และ 6. Fifth Normal Form (5NF) ในการออกแบบฐานข้อมลูเพ่ือลด
ความซ า้ซ้อนในการจดัเก็บข้อมูลอย่างน้อยต้องมีคณุสมบตัิเป็น 3 NF เพราะจริงๆ แล้ว ในการ
ท างานทัว่ๆ ไป แค ่3 NF ก็สามารถใช้งานได้แล้ว แตส่ าหรับ BCNF ไปจนถึง 5NF เป็นฐานข้อมลู
ชนิดพิเศษจริงๆ ท่ีแทบจะไม่มีในชีวิตประจ าวนั โอกาสพบประมาณ 0.01 % ดงันัน้ในท่ีนีจ้ะศกึษา
เพียงแค ่1NF 2NF และ 3NF เทา่นัน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศกึษาระดบัอ่ืนตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 



 17 

2. รูปแบบของนอร์มัลฟอร์ม (Normal Form : NF) 
2.1 First Normal Form (1NF)  

ตารางท่ีผ่านการท านอร์มลัไลเซชนัระดบัท่ี 1 หรือ First Normal Form ต้องมี
คณุสมบตัดิงันี ้

หมายความว่าข้อมลูท่ีเก็บในแตล่ะคอลมัน์จะต้องมีลกัษณะเป็นคา่เดียว (single 
valued) ไมส่ามารถแบง่ยอ่ยได้อีก 

ในการท านอร์มลัไลเซชนัจะต้องดขู้อมลูในตารางเป็นหลกั  ตวัอย่างเช่น ข้อมลูใน
ตารางท่ี 1.5 แสดงการเก็บข้อมลูเก่ียวกบันกัศกึษา ซึ่งแตล่ะคนสามารถอยู่ชมรมและมีงานอดิเรก
ได้มากกวา่ 1 อยา่ง 
ตารางท่ี 1.5 ข้อมลูนกัศกึษา 
รหัสนักศึกษา ช่ือ ท่ีอยู่ ชมรม งานอดเิรก 

55001 นารี ศิริพร กรุงเทพ ดนตรี เลน่กีต้าร์ 
   อาสาพฒันาชนบท  
   อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  

55002 ศรีสมร อมรชยั นนทบรีุ พระพทุธศาสนา สะสมพระเคร่ือง 
    ร้องเพลง 

55003 อรอนงค์ สมประสงค์ กรุงเทพ ดนตรี ตีกลอง 
 
จากตารางท่ี 1.5 จะเห็นว่าข้อมูลในคอลัมน์ชมรมและงานอดิเรกมีค่ามากกว่า  

1 ค่า แสดงว่าไม่เป็น atomic หรืออยู่ในรูปของ repeating group ดงันัน้ตารางท่ี 1.5 จึงไม่เป็น 
1NF โดยเราจะเรียกตารางท่ียงัไม่ผ่านแม้แต ่1NF ว่า Unnormalized Form (UNF) ซึ่งมีวิธีการ 
ท่ีจะท าให้เป็น 1NF คือ 

1) แยกคอลมัน์ท่ีมีคา่มากกวา่ 1 คา่ออกเป็นแถวใหม ่
2) เพิ่มข้อมลูท่ีเหมาะสมเข้าไปในคอลมัน์ท่ีวา่งอยูข่องแถวท่ีเกิดขึน้ใหม ่  
จากตารางท่ี 1.5 ท่ีไมมี่คณุสมบตัเิป็น 1NF สามารถท าให้มีคณุสมบตัเิป็น 1NF 

ได้ดงัตารางท่ี 1.6 ซึง่มีรหสันกัศกึษา ชมรม และงานอดเิรก เป็นคีย์หลกั 

ไม่มีคอลัมน์ใดในตารางที่มีค่ามากกว่า 1 ค่า คือ ค่าในแต่ละคอลัมน์ต้องเป็น atomic 
หรือไม่อยู่ในรูปของ repeating group 
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ตารางท่ี 1.6 ข้อมลูนกัศกึษาท่ีผา่นการท านอร์มลัไลเซชนั ระดบัท่ี 1 แล้ว 
รหัสนักศึกษา ช่ือ ท่ีอยู่ ชมรม งานอดเิรก 

55001 นารี ศิริพร กรุงเทพ ดนตรี เลน่กีต้าร์ 
55001 นารี ศิริพร กรุงเทพ อาสาพฒันาชนบท เลน่กีต้าร์ 
55001 นารี ศิริพร กรุงเทพ อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เลน่กีต้าร์ 
55002 ศรีสมร อมรชยั นนทบรีุ พระพทุธศาสนา สะสมพระเคร่ือง 
55002 ศรีสมร อมรชยั นนทบรีุ พระพทุธศาสนา ร้องเพลง 
55003 อรอนงค์ สมประสงค์ กรุงเทพ ดนตรี ตีกลอง 

สาเหตท่ีุแยกคอลมัน์ท่ีมีคา่มากกวา่ 1 คา่ออกเป็นแถวใหม่ เน่ืองจากไม่รู้จ านวนท่ี
แน่นอนของคา่ท่ีมีอยู่ในคอลมัน์นัน้ เช่น ไม่ทราบว่านกัศกึษาแตล่ะคนจะมีงานอดิเรกกันคนละไม่
เกินก่ีอย่าง แต่ถ้าเราทราบจ านวนท่ีแน่นอนของคอลมัน์ท่ีมีหลายค่านัน้ เราอาจแยกเป็นคอลมัน์
ใหมไ่ด้เลย ตวัอยา่งเชน่ การเก็บช่ือผู้แตง่ของหนงัสือในห้องสมดุ ซึ่งหนงัสือเล่มหนึ่งอาจจะมีผู้แตง่
หลายคน แตใ่นการเก็บช่ือผู้แตง่จะเก็บเพียง 3 คนเท่านัน้ ในกรณีนีค้วรจะแบง่คอลมัน์ซึ่งเก็บช่ือผู้
แต่งออกเป็นหลายคอลัมน์โดยขึน้กับจ านวนผู้ แต่งท่ีมากท่ีสุดท่ีมีอยู่หรือเราต้องการเก็บข้อมูล
เอาไว้ ซึง่จะท าให้คา่ของแตล่ะคอลมัน์ เป็น Atomic ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 1.7 การเก็บข้อมลูหนงัสือ ท่ีมีคณุสมบตัเิป็น 1NF 

ISBN ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง 1 ผู้แต่ง 2 ผู้แต่ง 3 
9749151001 การจดัการฐานข้อมลู วาสนา ทรัพย์แก้ว   
9749151002 ระบบสารสนเทศ วิเชียร เธียรชยั นฤมล สมสกลุ  
9749151003 เทคโนโลยีสารสนเทศ สขุมุ เฉลยทรัพย์ ปริศนา มชัฌิมา กาญจนา เผือกคง 

 
ถึงแม้วา่ตารางท่ี 1.6 จะได้รับการออกแบบให้อยู่ในรูป 1NF แล้ว แตล่กัษณะของ

ข้อมลูภายในอาจก่อให้เกิดปัญหาขึน้ได้อีก เชน่ ข้อมลูท่ีเก่ียวกบันกัศกึษารหสั 55001 ถกูจดัเก็บไว้
ในแถวท่ี 1, 2 และ 3 ได้แก่ ช่ือ และท่ีอยู่ โดยจะเห็นว่าเป็นการเก็บข้อมูลท่ีซ า้ซ้อนกัน ท าให้
สิน้เปลืองเนือ้ท่ีในการจดัเก็บ และก่อให้เกิดปัญหาในการเปล่ียนแปลงข้อมลูด้วย เช่น ถ้านกัศกึษา
รหสั 55001 มีการเปล่ียนช่ือ หรือท่ีอยู่ ก็ต้องท าการแก้ไขข้อมลูหลายแถว ซึ่งถ้ามีการแก้ไขข้อมูล
ไม่ครบ ก็อาจท าให้ข้อมูลภายในตารางเกิดความขดัแย้งกนัได้ ดงันัน้จึงต้องมีการนอร์มลัไลเซชนั
ระดบัท่ี 2 ตอ่ไป 
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1) ต้องมีคุณสมบัตขิอง 1NF 
2) ทุก nonprime attribute จะต้องขึน้กับ prime (primary key) ทุกตัว 

2.2 Second Normal Form (2NF)  
ตารางท่ีผ่านการท านอร์มลัไลเซชนัระดบัท่ี 2 หรือ Second Normal Form ต้องมี

คณุสมบตัดิงันี ้
 
 
 

นัน่คือแอตทริบิวต์ท่ีไม่ใช่คีย์หลกัจะต้องมีค่าขึน้อยู่กับคีย์หลกัเท่านัน้ โดยถ้าคีย์
หลกัประกอบด้วยแอตทริบิวต์ท่ีมากกว่า 1 ตวัก็จะต้องขึน้อยู่กับแอตทริบิวต์ทัง้หมดท่ีเป็นคีย์หลกั 
ไมใ่ชข่ึน้อยูก่บับางตวั  

การท่ีจะรู้ว่าแอตทริบิวต์ใดขึน้อยู่กับแอตทริบิวต์ใดนัน้ ต้องใช้ความรู้ในเร่ือง
ฟังก์ชนัการขึน้ต่อกัน หรือ functional dependency ซึ่งเป็นสิ่งท่ีใช้แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง 
แอตทริบวิต์ ในรูปแบบฟังก์ชนั เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจวา่แอตทริบิวต์ท่ีไม่ใช่คีย์หลกัควรจะปรากฏ
เป็นคอลมัน์อยูใ่นตารางหรือควรจะแยกออกมาสร้างเป็นตารางใหม่ 

สมมตุิว่า X และ Y เป็นแอตทริบิวต์ในตารางหนึ่ง ถ้า Y ขึน้อยู่กบั X จะสามารถ
เขียนฟังก์ชนัการขึน้ตอ่กนัได้ดงันี ้

 
 
การท่ี Y ขึน้อยูก่บั X หมายความว่า ทกุๆคา่ของ X ท่ีเราเลือกขึน้มา จะสามารถ

หาค่าของ Y มา 1 ค่าท่ีสอดคล้องกับค่าของ X ได้เสมอ เช่น จากตารางท่ี 1.8 เป็นตารางท่ีเก็บ
ข้อมลูเก่ียวกบันกัศกึษา ถ้าถามว่านกัศึกษาคนใดท่ีมีรหสันกัศึกษาเป็น 55111 ก็สามารถตอบได้
ทนัทีว่าคือ นกัศึกษาท่ีช่ือว่า สามารถ ประเสริฐกุล ดงันัน้ช่ือนักศึกษาจึงขึน้อยู่กับรหสันักศึกษา  
ซึง่เขียนเป็นฟังก์ชนัการขึน้ตอ่กนัได้วา่ รหัสนักศึกษา  ช่ือ นัน่เอง 
ตารางท่ี 1.8 ตารางนกัศกึษา 

รหัสนักศึกษา 
(คีย์หลัก) 

ช่ือ 
 

นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ 

55111 สามารถ ประเสริฐกลุ 0-1111-1111 
55112 วิชา ปัญญาเลิศ 0-2222-2222 
55113 น า้ทิพย์ ปัญญาเลิศ 0-2222-2222 
55114 สมจิตร์ สมสกลุวงศ์ 0-6666-6666 
55115 วิชา รักศกัดิศ์รี 0-9999-9999 

X  Y 
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เม่ือเข้าใจในเร่ืองฟังก์ชนัการขึน้ต่อกันแล้ว เราลองมาพิจารณาว่าตารางท่ี 1.9  
จะมีคณุสมบตัเิป็น 2NF หรือไม ่

 
ตารางท่ี 1.9 ข้อมลูการสัง่ซือ้สินค้าของลกูค้า 
รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ระดับ ประเภท รหัสสินค้า ช่ือสินค้า จ านวนสินค้า 

001 นารี A ชัน้ดี P111 ปากกา 10 
001 นารี A ชัน้ดี P222 ดนิสอ 12 
001 นารี A ชัน้ดี P333 ยางลบ 10 
002 ศรีสมร B ปานกลาง P222 ดนิสอ 15 
003 อรอนงค์ C พอใช้ P333 ยางลบ 16 

 
 ก่อนอ่ืนเราต้องพิจารณาว่าตารางท่ี 1.9 มีคณุสมบตัิเป็น 1NF หรือไม่ จากข้อมลู
ในตารางจะเห็นว่าไม่มีคอลมัน์ใดในตารางท่ีมีคา่มากกว่า 1 คา่ แสดงว่าผ่านคณุสมบตัิเป็น 1NF 
จากนัน้ต้องพิจารณาต่อว่ามีแอตทริบิวต์ใดเป็น prime หรือคีย์หลัก ส่วนท่ีเหลือก็จะเรียกว่า 
nonprime จากตารางท่ี 1.9 จะมีแอตทริบิวต์ รหัสลูกค้า และ รหัสสินค้า เป็น prime ส่วน  
ช่ือลกูค้า ท่ีอยู ่ช่ือสินค้า และจ านวนสินค้า เป็น nonprime 
 จากคณุสมบตัิของ 2NF คือ nonprime ต้องขึน้กบั prime ทกุตวั ในการพิจารณา
วา่เป็น 2NF หรือไม ่จะต้องพิจารณา nonprime ทีละตวั ซึง่มีผลสรุปการขึน้ตอ่กนัดงันี ้
 

รหัสลูกค้า, รหัสสินค้า  ช่ือลกูค้า, ระดบั, ประเภท 
 

 จากข้อมูลในตารางท่ี 1.9 จะสังเกตว่าช่ือลูกค้า, ระดับ และประเภทจะขึน้กับ 
รหสัลูกค้าเพียงอย่างเดียว ไม่ขึน้กบัรหสัสินค้าเลย ท าให้ไม่เป็นไปตามคณุสมบตัิของ 2NF และ
นอกจากนีย้งัมีกรณีอ่ืนอีกท่ีท าให้ตารางท่ี 1.9 ไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัขิอง 2NF ได้แก่ 
 

รหัสลูกค้า, รหัสสินค้า    ช่ือสินค้า 
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จากข้อมูลในตารางท่ี 1.9 จะสังเกตว่าช่ือสินค้าจะขึน้กับรหัสสินค้าเพียง 
อย่างเดียว ไม่ขึน้กบัรหสัลกูค้าเลย ท าให้ไม่เป็นไปตามคณุสมบตัิของ 2NF มีเพียงจ านวนสินค้า
อยา่งเดียวท่ีขึน้กบัรหสัลกูค้า และรหสัสินค้า สรุปวา่ 

รหัสลูกค้า,รหัสสินค้า     จ านวนสินค้า 
รหัสลูกค้า   ช่ือลกูค้า, ระดบั, ประเภท 
รหัสสินค้า    ช่ือสินค้า 
 
ดงันัน้ถ้าต้องการให้ตารางท่ี 1.9 มีคณุสมบตัิเป็น 2NF จะต้องท าการแตกตาราง

ออกมา ตามความสมัพนัธ์ของฟังก์ชนัการขึน้ตอ่กนั เป็น 3 ตาราง ดงันี ้
 

ตารางท่ี 1.10 ข้อมลูลกูค้า 
รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ระดับ ประเภท 

001 นารี A ชัน้ดี 
002 ศรีสมร B ปานกลาง 
003 อรอนงค์ C พอใช้ 

 
ตารางท่ี 1.11 ข้อมลูสินค้า           ตารางท่ี 1.12 ข้อมลูการสัง่ซือ้สินค้า 
รหัสสินค้า ช่ือสินค้า  รหัสลูกค้า รหัสสินค้า จ านวนสินค้า 

 P111 ปากกา  001 P111 10 
P222 ดนิสอ  001 P222 12 
P333 ยางลบ  001 P333 10 

   002 P222 15 
   003 P333 16 

 
จากตารางท่ี 1.10 หากต้องการเพิ่มข้อมูลลูกค้าขึน้มาอีก 1 คน อาจมีปัญหา

เกิดขึน้ คือ ถ้าลูกค้าท่ีจะเพิ่มเข้าไปเป็นลูกค้าในระดบั A แสดงว่าต้องเป็นลูกค้าชัน้ดี ในช่อง
ประเภทต้องใส่ว่า “ชัน้ดี” เท่านัน้ ถ้าหากใส่ว่า ปานกลาง หรือพอใช้ ข้อมูลก็จะขัดแย้งกัน 
เพราะฉะนัน้ตารางท่ีผ่าน 2NF บางตารางอาจเกิดปัญหาในเร่ืองของการเพิ่มข้อมูลได้ ดงันัน้จึง
ต้องมีการนอร์มลัไลเซชนัระดบัท่ี 3 ตอ่ไป 
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1) ต้องมีคุณสมบัตขิอง 2NF 
2) nonprime ต้องไม่ขึน้กับ nonprime 

2.3 Third Normal Form (3NF)  
ตารางท่ีผ่านการท านอร์มลัไลเซชนัระดบัท่ี 3 หรือ Third Normal Form ต้องมี

คณุสมบตัดิงันี ้
 
 
 
 

ตารางท่ี 1.13 ข้อมลูใบเสร็จรับเงินจากลกูค้า 
เลขที่ใบเสร็จ รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ท่ีอยู่ 

1001 43 กฤษณา 121 อ.เมือง จ.นนทบรีุ 
1002 55 ศกัดิส์ิทธ์ิ 222 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
1003 43 กฤษณา 121 อ.เมือง จ.นนทบรีุ 

 
 จากตารางท่ี 1.13 จะมีแอตทริบิวต์ เลขที่ใบเสร็จ เป็น prime      ส่วน  รหสั
ลูกค้า ช่ือลูกค้า และท่ีอยู่ เป็น nonprime นักศึกษาต้องพิจารณาก่อนว่าตารางท่ี 1.13 มี
คณุสมบตัิเป็น 2NF หรือไม่ ซึ่งจากข้อมลูจะสงัเกตว่ามีคณุสมบตัิเป็น 2NF เน่ืองจากไม่อยู่ในรูป 
repeating group และ nonprime ทกุตวัขึน้กบั prime ทกุตวั คือ รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า และท่ีอยู่ 
ขึน้กับ เลขที่ใบเสร็จ ซึง่เป็น prime เพียงตวัเดียว  
 

เลขที่ใบเสร็จ  รหัสลูกค้า, ช่ือลูกค้า, ท่ีอยู่ 
 

 เม่ือมีคณุสมบตัิเป็น 2NF แล้ว ก็พิจารณาต่อว่า nonprime ขึน้กับ nonprime 
หรือไม ่ถ้าไมมี่ nonprime ตวัใดขึน้ตอ่กนั ก็แสดงวา่มีคณุสมบตัิเป็น 3NF แตจ่ากข้อมลูในตารางท่ี 
1.13 มี nonprime บางตวัท่ีขึน้ต่อกัน ได้แก่ ช่ือลูกค้าและท่ีอยู่ ขึน้กับรหสัลกูค้า ท าให้ไม่เป็นไป
ตามคณุสมบตัขิอง 2NF 
 

รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า, ท่ีอยู่ 
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 ดงันัน้จึงต้องมีการแตกตารางท่ี 1.13 ออกมาเป็น 2 ตาราง ตามความสัมพันธ์
ของฟังก์ชนัการขึน้ตอ่กนั ดงันี ้
 
ตารางท่ี 1.14 ข้อมลูลกูค้าจากตารางท่ี 1.13                     ตารางท่ี 1.15 ข้อมลูใบเสร็จ 
รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ท่ีอยู่  เลขที่ใบเสร็จ รหัสลูกค้า 

43 กฤษณา 121 อ.เมือง จ.นนทบรีุ  1001 43 
55 ศกัดิส์ิทธ์ิ 222 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ  1002 55 
    1003 43 

 
อีกตวัอย่างหนึ่ง จากตารางท่ี 1.10 ซึ่งผ่านการนอร์มลัไลเซชนัระดบัท่ี 2 แล้ว 

แต่ยงัมีปัญหาการเพิ่มข้อมูลอยู่ ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงต้องมีการท าให้เป็น 3NF เน่ืองจาก 
nonprime บางตวัขึน้กบั nonprime คือ     ระดบั  ประเภท       ดงันัน้จึงต้องแยก เป็น 2 ตาราง 
ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 1.10 ข้อมลูลกูค้า 
รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ระดับ ประเภท 

001 นารี A ชัน้ดี 
002 ศรีสมร B ปานกลาง 
003 อรอนงค์ C พอใช้ 

 
 
 
ตารางท่ี 1.16 ข้อมลูลกูค้าจากตารางท่ี 1.10                       ตารางท่ี 1.17 ข้อมลูระดบัลกูค้า 

รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ระดับ  ระดับ ประเภท 
001 นารี A  A ชัน้ดี 
002 ศรีสมร B  B ปานกลาง 
003 อรอนงค์ C  C พอใช้ 
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บทที่ 2 

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 
 

เม่ือท าการออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพท่ีเรียกว่า แบบจ าลองอี -อาร์ และท าการ 
นอร์มัลไลเซชันแล้ว จึงน าฐานข้อมูลท่ีออกแบบไว้นัน้มาสร้างให้ใช้งานได้จริงด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งก็คือ โปรแกรม  Microsoft Accessท่ีเลือกโปรแกรมนี ้
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีสามารถฝึกใช้งานได้ง่าย และเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นใหญ่จะมีโปรแกรมนี ้
อยู่แล้ว เพราะเป็นโปรแกรมหนึ่งในชดุ Microsoft Office ซึ่งสามารถศกึษาการใช้งานเบือ้งต้นได้
ด้วยตนเอง ตัง้แตก่ารสร้างตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม และรายงาน เป็นต้น 
 
โครงสร้างของโปรแกรม Microsoft Access 

โปรแกรม Microsoft Access  เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัการฐานข้อมลูอย่างหนึ่ง เร่ิม
ตัง้แต่จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และออกสารสนเทศ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงสร้างของโปรแกรม Microsoft Access ประกอบด้วย  
1. ตาราง (table) ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งแต่ละตารางจะประกอบไปด้วย 

เขตข้อมลู (Field) และระเบียน (Record) 
2. แบบสอบถาม (queries) ใช้ส าหรับดขู้อมูล ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบแก้ไข เพิ่มเติม 

หรือลบข้อมลูท่ีต้องการ 
3. ฟอร์ม (form) ออกแบบมาเพ่ือเป็นส่วนติดต่อกับผู้ ใช้ส าหรับป้อนข้อมูลและแสดง

ข้อมลู 
4. รายงาน (report) ออกแบบมาให้มีการจดัรูปแบบ มีการค านวณและพิมพ์ออกมาเป็น

รายงานได้ รวมทัง้มีการสรุปผลของข้อมลูท่ีเลือก ซึง่สามารถดรูายงานก่อนพิมพ์ได้ 
5. มาโคร (macro) เป็นภาษาโปรแกรมง่ายๆ เพ่ือการก าหนดโครงสร้างล าดบัขัน้ตอนให้

ปฏิบตังิานตามท่ีต้องการเพ่ือตอบสนองกบัเหตกุารณ์ท่ีก าหนดขึน้ 



 26 

6. โมดูล (module) เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA (Visual Basic for 
Application) ซึ่งใช้ในการท างานท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนกว่าการใช้แมโคร เพ่ือให้ได้ฟอร์มหรือรายงาน
ตามความต้องการของผู้ใช้ 

 
เร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2010 
 

เรียกใช้งาน Microsoft Access 2010 ได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม Start  All Programs  
Microsoft Access 2010 หรือคลิกท่ี icon                       จะปรากฏหน้าจอดงัภาพท่ี 2.1 

  ภาพท่ี 2.1 หน้าจอเม่ือเปิดโปรแกรม Microsoft Access 2010 
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วิธีการสร้างฐานข้อมลูมี 2 แบบ คือ  
1. สร้างฐานข้อมูลเปล่า (Blank database) เพ่ือก าหนดรูปแบบของโครงสร้าง

ฐานข้อมลูด้วยตนเอง โดยการคลิกเลือก Blank database ตัง้ช่ือฐานข้อมลูท่ีจะสร้างขึน้ใหม่ และ
คลิกปุ่ ม Create เพ่ือสร้างฐานข้อมลู ดงัภาพท่ี 2.2 จะปรากฏภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 วิธีการสร้างฐานข้อมลูเปลา่ (blank database) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 ฐานข้อมลูเปล่า (blank database) 
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2. สร้างฐานข้อมูลจากแม่แบบ (Sample templates) ท่ีโปรแกรมเตรียมไว้หลาย
รูปแบบส าหรับการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร (Personal) ฐานข้อมูลทาง
การศกึษา (Education) และฐานข้อมลูการเงิน (Finance) เป็นต้น โดยท าตามขัน้ตอนไปทีละขัน้ 
เม่ือเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ฐานข้อมลูท่ีน าไปใช้งานได้ทนัที ถ้าต้องการแก้ไขปรับปรุงก็สามารถท าได้ใน
ภายหลงั ซึ่งมีวิธีการสร้างโดยการคลิกเลือก Sample templates จะปรากฏภาพท่ี 2.4 แตต้่องมี
การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตด้วย เพ่ือเช่ือมตอ่กบัเว็บ Office.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.4 วิธีการสร้างฐานข้อมลูจากแมแ่บบ (Sample templates) 
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ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Access 2010 
 

 
ภาพท่ี 2.5 สว่นประกอบของหน้าตา่งโปรแกรม Microsoft Access 2010 

 
ตารางท่ี 2.1 หน้าท่ีของสว่นประกอบของหน้าตา่งโปรแกรม Microsoft Access 2010 

ส่วนประกอบ หน้าที่การท างาน 
Tab File  รวบรวมชดุค าสัง่ในการจดัการฐานข้อมลู เชน่ การสร้าง การบนัทกึ 

การพิมพ์ การส ารอง การตัง้คา่ Access 2010  
Quick Access Toolbar  แถบเคร่ืองมือท่ีได้รวบรวมปุ่ มท่ีใช้งานบอ่ยๆเอาไว้ เพ่ือชว่ยให้ท างาน

สะดวกรวดเร็วขึน้ และสามารถเพิ่มหรือลดปุ่ มเคร่ืองมือเหลา่นีไ้ด้ 
แถบช่ือเร่ือง (Title Bar)  แถบแสดงช่ือเร่ืองและเวอร์ชัน่ของโปรแกรม  
ริบบอน (Ribbon)  แบง่กลุม่การท างานหลกัๆ ไว้ด้วยกนั มีริบบอน Home, Create, 

External Data, Database Tools, Fields, Tables  
บานหน้าตา่งน าทาง 
(Navigation Pane)  

แสดงสิ่งตา่งๆ ท่ีได้มีการสร้างขึน้ เชน่ Table, Query, Form, Report 
เป็นต้น สามารถซอ่นและเปิดใหมไ่ด้  

Document Window  พืน้ท่ีหลกัท่ีใช้ในการท างาน  
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การท างานของเมนูแบบริบบอน (Ribbon) 
ค าสั่งทัง้หมดท่ีใช้งานจะอยู่บนแถบส่ีเหล่ียมผืนผ้าตรงส่วนบนท่ีเรียกว่า ริบบอน 

(Ribbon) ซึง่ในการเรียกใช้งานค าสัง่ตา่งๆ จะสะดวกและรวดเร็วกว่าการเรียกใช้ค าสัง่ในเมนแูบบ
ล าดบัชัน้หรือเมนแูบบ pull down 

1. Tab Home 

 
ภาพท่ี 2.6 ค าสัง่ใน Tab Home 

 
Tab Home เป็นแท็บท่ีรวบรวมค าสัง่เก่ียวกบัการจดัการข้อมลูบนหน้าจอ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็นกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้
- View: ใช้แสดงมุมมองต่างๆ เช่น มุมมองการแสดงข้อมูล และมุมมองการ

ออกแบบ เป็นต้น 
- Clipboard: คดัลอก เคล่ือนย้าย และวางข้อมลูในต าแหนง่ท่ีต้องการ 
- Sort & Filter: เรียงข้อมลูและกรองข้อมลูตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
- Record: กลุม่ค าสัง่ท างานกบัเรคคอร์ด 
- Find: ค้นหาและแทนท่ีข้อมลู 
- Text Formatting: จดัแบบตวัอกัษร ยอ่หน้า เป็นต้น 

 
2. Tab Create 

 
ภาพท่ี 2.7 ค าสัง่ใน Tab Create 

 
Tab Create ประกอบด้วยค าสัง่ท่ีใช้งานการเร่ิมต้นสร้างส่วนต่างๆ ของฐานข้อมูล 

ได้แก่ 
- Tables: เป็นกลุม่ค าสัง่ในการสร้างตารางข้อมลู 
- Queries: เป็นกลุม่ค าสัง่ในการสร้างแบบสอบถามข้อมลู 
- Forms: เป็นกลุม่ค าสัง่ในการสร้างฟอร์ม 
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- Reports: เป็นกลุม่ค าสัง่ในการสร้างรายงาน 
- Macro & Module: เป็นกลุม่ค าสัง่ในการสร้าง Macro และ Module 

 

3. Tab External Data 

 
ภาพท่ี 2.8 ค าสัง่ใน Tab External Data 

 

Tab External Data รวบรวมค าสัง่ในการน าเข้าหรือสง่ออกข้อมลู ซึง่แบง่ออกเป็น
กลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

- Import & Link: น าเข้าข้อมลูจากฐานข้อมลู Microsoft Access หรือ Microsoft 
Excel  

- Export: สง่ฐานข้อมลูออกเป็น Microsoft Access, Microsoft Excel, HTML 
เป็นต้น 

- Collect Data: สร้างและจดัการ E-mail ร่วมกบัโปรแกรม Microsoft Outlook 
 

4. Tab Database Tools 

 
ภาพท่ี 2.9 ค าสัง่ใน Tab Database Tools 

 

Tab Database Tools รวบรวมค าสัง่ในการจดัการฐานข้อมลู ได้แก่ 
- Tools: ค าสัง่ท่ีใช้ในการบีบอดัและซอ่มแซมฐานข้อมลู 
- Macro: ค าสัง่ท่ีใช้ร่วมกบั Macro การแปลง Macro ให้เป็นค าสัง่ในภาษา Visual 

Basic 
- Relationships: สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตาราง 
- Analyze: ท าหน้าท่ีตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานของ

ฐานข้อมลู 
- Move Data: ค าสัง่ท่ีใช้ในการตดิตอ่ระหวา่ง Access กบั SQL Server 
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- Add-Ins: ท าหน้าท่ีเพิ่มค าสัง่แบบก าหนดเองและคณุลกัษณะใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกบัโปรแกรม Access 
 
การแปลงไฟล์ .mdb ให้เป็นไฟล์ .accdb 

ไฟล์ฐานข้อมลูเวอร์ชัน่เก่า เช่น  Access 97, 2000, 2002-2003 (ไฟล์ .mdb) จะเปิดใช้ใน
โปรแกรม Access 2010 ได้ แตจ่ะท างานร่วมกบัความสามารถใหม่ๆ ของ Access 2010 ไม่ได้ จึง
ต้องแปลงให้เป็นไฟล์ .accdb (Access 2007) ก่อน โดย 

1. เลือก Open จากเมน ูFile 
2. เลือกไฟล์ท่ีต้องการจะแปลง 
3. เลือก Save & Publish จากเมน ูFile 
4. เลือก Access Database 
5. คลิก Save As 
6. หลงัจากแปลงไฟล์เสร็จแล้ว จะมีข้อความแจ้งว่า ไฟล์ท่ีแปลงแล้วจะใช้กับโปรแกรม 

Access เวอร์ชัน่เก่าไมไ่ด้ ให้คลิก OK 
7. เข้าสู่วินโดว์ Database ของไฟล์ใหม่ ท่ีหวัวินโดว์จะบอกว่ารูปแบบไฟล์ คือ  Access 

2007 ซึง่เป็นไฟล์แบบ .accdb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.10 เปิดไฟล์ท่ีต้องการจะแปลงไฟล์ 
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ภาพท่ี 2.11 ขัน้ตอนการแปลงไฟล์.mdb ให้เป็นไฟล์ .accdb 

 
การจัดเกบ็ไฟล์ฐานข้อมูล 

1. การจัดเก็บไฟล์เป็น .accdb และ .mdb 
ถ้าจะเก็บไฟล์แทนท่ีไฟล์เดิม ให้ใช้ค าสั่ง Save ถ้าจะเก็บไฟล์ใหม่โดยชนิดไฟล์

เหมือนเดมิ ใช้ Save Database As แตถ้่าจะเลือกชนิดไฟล์ตา่งจากเดิม ใช้ค าสัง่ Save & Publish 
โดยสามารถเลือกรูปแบบท่ีต้องการจดัเก็บได้ดงันี ้

- Access Database จะจดัเก็บเป็นไฟล์ .accdb (Access2007) 
- Access 2002-2003 Database จะจดัเก็บเป็นไฟล์ .mdb 
- Access 2000 Database จะจดัเก็บเป็นไฟล์ .mdb 
2. การจัดเก็บไฟล์เป็น .accdt (template) 

ไฟล์ฐานข้อมลูท่ีจะน ามาสร้าง template ต้องเป็นไฟล์ .accdb เทา่นัน้ ในการจดัเก็บ
ไฟล์ให้ใช้ค าสัง่ Save & Publish แล้วคลิกเลือกรูปแบบ Template โปรแกรมจะจดัเก็บเป็นไฟล์ 
.accdt 
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ภาพท่ี 2.12 ประเภทของไฟล์ฐานข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที่ 3 

การสร้างตาราง (Table) 
 

ตาราง (Table) คือ องค์ประกอบหลกัอย่างหนึ่งในฐานข้อมลู เป็นส่วนท่ีต้องสร้างขึน้เป็น
อนัดบัแรก เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลทัง้หมดท่ีอยู่ในฐานข้อมูล โดยในการสร้างตารางนัน้มีหลาย
รูปแบบด้วยกนั ซึง่เราสามารถจดัการกบัข้อมลูในตารางเพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
ท างานมากย่ิงขึน้ได้ เชน่ การเรียงล าดบัข้อมลู การกรองข้อมลู และการค้นหาข้อมลู เป็นต้น 

 
มุมมองของตาราง 

มมุมอง (View) คือ รูปแบบการท างานกบั Table ซึง่มีอยูด้่วยกนัทัง้หมด 4 แบบ ตาม
ลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน คือ 

1. มุมมอง Design ใช้ในการออกแบบ และแก้ไขโครงสร้างของตาราง เช่น เพิ่มลบเขต
ข้อมลู (field) แก้ไขช่ือเขตข้อมลู ก าหนดชนิดข้อมลู ก าหนดคีย์  ก าหนดคณุสมบตัิตา่งๆ  ของเขต
ข้อมลู (Properties) เป็นต้น  

2. มุมมอง Datasheet ใช้ในการป้อนข้อมูล หรือแสดงข้อมลูท่ีเก็บไว้ในตาราง โดย
แสดงในรูปของตาราง ในมมุมองนีส้ามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเรคอร์ดได้ 

3. มุมมอง PivotTable ใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในตารางโดยแสดงในรูปของ
ตารางแจกแจงรายละเอียดข้อมลูและสรุปผลข้อมลู 

4. มุมมอง PivotChart ใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในตารางโดยแสดงในรูปของ
แผนภมูิหรือ Chart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

ส่วนประกอบของตาราง 
1. ไอเทม็ (Item) คือ ข้อมลูท่ีเก็บอยูใ่นแตล่ะเซลล์ของตาราง 
2. field (Field) คือ ข้อมลูในแนวคอลมัน์ (แนวตัง้) 
3. เรคอร์ด (Record) คือ ข้อมลูในแตล่ะแถวของตาราง  
4. ตาราง (Table) คือ สว่นของตารางทัง้หมดท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ซึง่ถ้าน าหลายๆ

ตารางมารวมกนัทัง้หมด จะเรียกวา่ ฐานข้อมลู หรือ Database 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ตวัอย่างแสดงสว่นประกอบของตาราง 
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การสร้างตาราง 
1. คลิกแท็บ Create  
2. เลือกปุ่ ม Table Design 
3. ตัง้ช่ือ Field ในชอ่ง Field Name 
4. เลือกประเภทของข้อมลูในช่อง Data Type 
5. ใสร่ายละเอียดย่อๆ ของแตล่ะ field ในชอ่ง Description (จะใสห่รือไมก็่ได้) 
6. ก าหนดขนาดของ field ในชอ่งคณุสมบตั ิField Size 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 ขัน้ตอนการสร้างตาราง  

 

 

 
  

 

Field 
Properties 
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การตัง้ช่ือ field 
- ช่ือ field ต้องไมย่าวเกิน 64 ตวัอกัษร รวมทัง้ชอ่งวา่งด้วย 
- ห้ามตัง้ช่ือ field ซ า้กนั 
- สามารถใช้ตวัอกัษร ตวัเลข ชอ่งวา่ง ในการตัง้ช่ือ field ได้  
- ห้ามใช้เคร่ืองหมาย จดุ (.) อศัเจรีย์(!) และก้ามป(ู[ ]) ในการตัง้ช่ือ field 
- ห้ามเร่ิมช่ือ field ด้วยชอ่งวา่ง 

 
ชนิดข้อมูล  
ชนิดข้อมลู (data type) เป็นส่วนท่ีใช้ก าหนดชนิดของข้อมลูในแตล่ะ field โดยต้องเลือก

ให้สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีจะจดัเก็บในแตล่ะ field ซึง่มีทัง้หมด 11 ชนิด คือ 
1) Text ข้อความท่ีประกอบไปด้วยตัวอักขระท่ีอาจเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์พิเศษ 

ช่องว่าง หรือตัวเลขประกอบกัน ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขอย่างเดียวจะต้องเป็นตัวเลขท่ีไม่ใช้ในการ
ค านวณ เช่น หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศพัท์ บ้านเลขท่ี และ
รหสัไปรษณีย์ เป็นต้น โดยสามารถบรรจขุ้อมลูได้สงูสดุจ านวน 255 ตวัอกัขระ 

2) Memo ข้อความท่ีเป็นตวัอกัขระท่ีมีความยาวมากๆ และมากกว่า 255 ตวัอกัขระ แต่
ไม่เกิน 65,535 ตวัอักษร ส่วนมากใช้ในการเก็บข้อมูลและรายละเอียดท่ีมีความยาวของข้อมูล
มากๆ นัน่เอง 

3) Number ข้อมลูท่ีเป็นตวัเลข สามารถน าไปค านวณได้ เช่น จ านวนสินค้า และจ านวน
หนว่ยกิต เป็นต้น 

4) Date/Time ข้อมลูท่ีเป็นวนัท่ีและเวลา 
5) Currency ข้อมูลท่ีเป็นตวัเลข ใช้ในการค านวณข้อมูลเก่ียวกับการเงิน เช่น ราคา

สินค้า คา่หนว่ยกิต เงินเดือน รายรับ และรายจา่ย เป็นต้น 
6) Auto Number เป็นตวัเลขจ านวนเต็มแบบล าดบัท่ี ซึ่งโปรแกรมจะก าหนดคา่ให้โดย

อตัโนมตัเิม่ือมีการเพิ่มเรคอร์ดใหมเ่ข้ามาในตาราง 
7) Yes/No เป็นข้อมลูทางตรรกะ ซึ่งมีสถานะเป็นจริงหรือเท็จ เช่น True/False, Yes/No, 

หรือ On/Off และจะเป็นคา่วา่งไมไ่ด้ 
8) OLE Object ข้อมลูท่ีเป็นการเช่ือมโยงหรือน าเข้าข้อมลูจากโปรแกรมอ่ืนๆ มาเก็บไว้ 

เช่น รูปภาพ ตาราง กราฟ และเสียง เป็นต้น OLE ย่อมาจาก Object Linking and Embedding 
เป็นเทคนิคของการประยุกต์ใช้งานบนวินโดว์ส ท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน เช่น 
สามารถน ารูปภาพจากโปรแกรม PhotoShop มาใช้ใน Microsoft Word ได้ เป็นต้น 
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9) Hyperlink เป็นข้อมลูหรือแอดเดรสท่ีใช้อ้างอิงไปยงัข้อมลูอ่ืนๆ หรือระบกุารเช่ือมโยง
ในแบบของเว็บเพจ ซึ่งแสดงด้วย URL (Uniform Resource Locator) โดยการอ้างอิงไปยัง
แหลง่ข้อมลูอ่ืน ซึง่อาจเป็นได้ทัง้ไฟล์ฐานข้อมลูของโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสเอง หรือไฟล์ของ
โปรแกรมอ่ืนท่ีอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั นอกจากนีย้งัสามารถเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้  

10) Attachment เหมือนไฟล์แนบในอีเมล เป็นไฟล์ชนิดใดก็ได้ เชน่ Word, Excel 
11) Calculated ผลของการค านวณจาก fieldอ่ืนในตาราง 
Lookup Wizard … ท่ีแสดงในเมน ูData Type นัน้ ไม่ใช่ชนิดข้อมลูแตเ่ป็นเคร่ืองมือช่วย

ป้อนข้อมลูและน าเข้าข้อมลูจาก Table อ่ืนๆ ของฐานข้อมลู 
 
คุณสมบัตขิอง field  
คณุสมบตัิของ field (Field Properties) เป็นส่วนท่ีใช้ก าหนดคณุสมบตัิของแตล่ะ field 

เชน่ ก าหนดขนาดของ field  รูปแบบท่ีใช้ในการป้อนข้อมลู รูปแบบการแสดงผลข้อมลู และก าหนด
เง่ือนไขท่ีใช้ตรวจสอบคา่ใน field เป็นต้น 

- Field Size คือ ขนาดของ field หรือความยาวของข้อมลูท่ีสามารถป้อนเข้าไปได้ เช่น 
รหสัไปรษณีย์ จะมีความยาว 5 อกัขระ คา่ default ของ Field Size คือ 255 อกัขระ ดงันัน้ถ้าเรา
ก าหนดให้เล็กลงได้ ก็จะชว่ยลดการเก็บพืน้ท่ีข้อมลู  

- Format ใช้ในการก าหนดรูปแบบในการแสดงข้อมูลท่ีหน้าจอ แต่ไม่ได้เปล่ียนข้อมูล
จริง เชน่ 
ตารางท่ี 3.1 ตวัอย่างรูปแบบในการแสดงข้อมลู 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

@  อกัขระ 1 ตวั และทกุชอ่งจะต้องมีข้อมลู 
แตถ้่าไมป้่อน Access จะใสช่อ่งวา่งให้  

@@-@@@ แสดงเป็น 43-001  

<  แสดงตวัอกัษรเป็นตวัพิมพ์เล็กทัง้หมด  แสดงเป็น bangkok  
>  แสดงตวัอกัษรเป็นตวัพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด  แสดงเป็น BANGKOK  
 

- Decimal Place ใช้ก าหนดว่าจะให้แสดงจดุทศนิยมก่ีต าแหน่ง ซึ่งจะใช้ได้กับ
ข้อมลูชนิด Number และ Currency เทา่นัน้  

- Input Mask ใช้ก าหนดรูปแบบในการป้อนข้อมลู เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เช่น 
หมายเลขโทรศพัท์ และหมายเลขบตัรประชาชน เป็นต้น  
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- Caption ใช้ก าหนดข้อความท่ีแสดงในส่วนหวัคอลมัน์ใน Datasheet View หรือ
เป็นช่ือท่ีจะปรากฏใน Form หรือ Report  

- Default Value ใช้ก าหนดคา่เร่ิมต้นของข้อมลูใน field พิมพ์ใหม่ได้ แตถ้่าไม่พิมพ์
ใหมก็่จะมีคา่เป็น Default Value  

- Validation Rule ใช้ก าหนดเง่ือนไขส าหรับคา่ของข้อมลู เช่น ใน field นี ้จะต้อง
ป้อนข้อมูลเพียง 2 ค่า คือ หญิง หรือ ชาย เท่านัน้ ถ้าป้อนนอกเหนือจากนีแ้ล้ว จะแสดงกรอบ
หน้าตา่งเตือน และไมส่ามารถป้อนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ได้ เชน่ 
 
ตารางท่ี 3.2 ตวัอย่างการก าหนดเง่ือนไขส าหรับคา่ของข้อมลู 
ก าหนดค่า  ความหมาย  
“หญิง” or “ชาย”  ป้อนได้เป็นหนึง่ในสองคา่นีเ้ทา่นัน้  
Between #01/01/2007# and 
#31/12/2007#  

ป้อนได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 2007 ถึง 31 ธ.ค. 2007 
เทา่นัน้  

>0  ป้อนด้วยคา่ท่ีมากกวา่ศนูย์เทา่นัน้  
>= Date()  ป้อนด้วยวนัท่ีเป็นวนัท่ีปัจจบุนัเป็นต้นไป  

 
- Required ถ้าเลือก Yes จะต้องป้อนข้อมลูลงไปใน  field เสมอ ปลอ่ยวา่งไว้ไมไ่ด้ 
- Allow Zero Length ถ้าจะให้ field แบบ Text หรือ Memo รับข้อมลูท่ีเป็นคา่ว่าง 

(Null) หรือข้อความท่ีมีความยาวเป็นศนูย์ เชน่ “” (ไมมี่ชอ่งว่างในเคร่ืองหมายค าพดู) ให้ตัง้คา่เป็น 
Yes 

- Indexed จะให้ field นัน้เป็นดชันีหรือไม่ No (ไม่เป็นดชันี), Yes (Duplicates 
OK) (เป็นดชันีท่ีมีคา่ซ า้กนัได้),   Yes (No Duplicates) (เป็นดชันีท่ีมีคา่ซ า้กนัไมไ่ด้) 

- Unicode Compression ใช้กบัข้อมลู Text, Memo, และ Hyperlink เพ่ือบีบอดั
ข้อมลูท่ีใช้รหสัแบบ Unicode (Unicode จะใช้ 2 ไบต์แทนอกัขระ 1 ตวั ท าให้ใช้พืน้ท่ีเก็บข้อมูล
มากกว่าปกติ) คา่เร่ิมต้นของคณุสมบตัินีเ้ป็น Yes เพ่ือให้อกัขระทกุตวัท่ีไบต์แรกมีคา่เป็น 0 เช่น 
ภาษาองักฤษ, สเปน, เยอรมนั ถกูบีบอดับนอปุกรณ์เก็บข้อมลู และคลายออกเม่ือน าไปใช้ การบีบ
อดัจะไม่เกิดขึน้ถ้าขนาดข้อมลู Memo น้อยกว่า 4,096 ไบต์ หรือบีบอดัแล้วไม่ท าให้ขนาดข้อมูล
เล็กลง 

- IME Mode และ IME Sentence Mode ใช้กบัข้อมลู Text, Memo, Date/Time 
และ Hyperlink พบคณุสมบตัินีใ้น Control Text Box, Combo Box และ List Box ในมมุมอง 
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Design ของ Form ด้วย ใช้ในกรณีติดตัง้โปรแกรม Input Mode Editors (IME) เพ่ือเปล่ียน layout 
ของคีย์บอร์ดให้สามารถคีย์ตวัอกัษรในภาษาแถบเอเซียตะวนัออก เช่น จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลี เป็น
ต้น  

- Smart Tags ช่วยในการท างานระหว่างฐานข้อมูล Access กับโปรแกรม
ภายนอกสะดวกขึน้ เช่น การเรียกใช้โปรแกรมรับ-ส่งอีเมล การนดัหมาย การติดตอ่กบับคุคล เม่ือ
ผู้ใช้คลิก field ข้อมลูท่ีจะติดตอ่กบัโปรแกรมภายนอกจะมีไอคอน Smart Tags ท่ีมมุล่างของ field 
ให้เลือการท างานได้จากเมน ู

- Text Format ใช้กบัข้อมลูแบบ Memo ถ้าตัง้คา่เป็น Plain Text หมายถึงแสดง
ข้อความโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ ส่วน Rich Text หมายถึงแสดงข้อความแบบจัดรูปแบบ เช่น 
ตวัหนา ตวัเอน ยอ่หน้า เป็นต้น 

- Text Align ใช้กับข้อมลูทกุชนิดยกเว้น Attachment ท าหน้าจดัต าแหน่งข้อมูล 
เชน่ ชิดซ้าย ชิดขวา เป็นต้น 

- Show Date Picker ใช้กบัข้อมลู Date/Time เท่านัน้ มี 2 ทางเลือก คือ For 
Dates หมายถึงให้แสดงปฏิทินเล็กๆ เพ่ือเลือกวัน /เดือน/ปี จากปฏิทินโดยไม่ต้องคีย์เอง และ 
Never หมายถึงไมต้่องแสดงปฏิทิน ผู้ใช้จะคีย์วนั/เดือน/ปี ลงไปเอง 
 

การก าหนดคีย์หลัก (Primary Key) 
- คีย์หลกั หรือ Primary Key คือ field ท่ีมีข้อมลูใน record ท่ีไมซ่ า้กนั เพ่ือเป็นตวั

ก าหนดให้ทกุ record ตา่งกนั  
- ประโยชน์ คือ เม่ือมีการป้อนข้อมลูใน field ท่ีก าหนดเป็น Primary Key ซ า้กนัแล้ว ก็

จะเกิดค าเตือนขึน้ และให้ป้อนข้อมลูใหม ่ 
- Primary Key จะเป็น field ท่ีไมว่า่ง จะต้องมีคา่อยูเ่สมอ ตวัอย่าง เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน และรหสัผู้ ป่วย เป็นต้น 
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ภาพท่ี 3.3 ขัน้ตอนการสร้างคีย์หลกั (Primary Key) 
 
การเพิ่มข้อมูลในตาราง (เรคคอร์ด) 
การเพิ่มข้อมลูในตาราง สามารถท าได้หลายวิธี ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.4 ขัน้ตอนการเพิ่มข้อมลูในตาราง 
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การลบข้อมูลในตาราง  
1. เลือก record ท่ีต้องการจะลบ 
2. การลบข้อมลูในตาราง สามารถท าได้หลายวิธี ดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 ขัน้ตอนการลบข้อมลูในตาราง 
 
การท างานกับ Record Navigator 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.6 การท างานกบั Record Navigator 
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การจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.7 เคร่ืองมือการจดัรูปแบบในตาราง 

 
การเรียงล าดับข้อมูล (Sort) 
 
การเรียงล าดบัข้อมลู ท าได้สองทางดงันี ้

 
 

ภาพท่ี 3.8 วิธีการเรียงล าดบัข้อมลู (วิธีท่ี 1) 
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ภาพท่ี 3.9 วิธีการเรียงล าดบัข้อมลู (วิธีท่ี 2) 
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การกรองข้อมูลใน field 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หลังจากคลิก OK แล้ว จะเหลือแต่เรคอร์ดที่ไม่มีค าว่า ชาย 
 

ภาพท่ี 3.10 วิธีการกรองข้อมลูใน field 
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การกรองข้อมูลแบบเลือกรายการ 
 
1. คลิกขวาในช่องข้อมลูชอ่งใดก็ได้ของคอลมัน์ท่ีต้องการกรอง 

 
 
 
2. เลือก Text Filters 

 
 
 

ภาพท่ี 3.11 วิธีการกรองข้อมลูแบบเลือกรายการ 
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ตวัอยา่งการกรองข้อมลูแบบเลือกรายการ 
 

 
 

1. เลือก Does Not Begin With 
2. เตมิ นาย แล้วคลิก OK 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12 ตวัอยา่งการกรองข้อมลูแบบเลือกรายการ 
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ตวัอยา่งผลลพัธ์การกรองข้อมลูแบบเลือกรายการ 
 

 
ภาพท่ี 3.13 ตวัอยา่งผลลพัธ์การกรองข้อมลูแบบเลือกรายการ 

 
การกรอง record โดยเก็บไว้แตเ่รคอร์ดท่ีข้อมลูในชอ่ง Title ไมเ่ร่ิมต้นด้วยค าวา่ นาย 

ออกไปนัน้ จะเหลือเรคอร์ดดงัท่ีเห็นนี ้กด Toggle Filter เพ่ือดกูลบัไปกลบัมา ระหวา่งข้อมลูก่อน
และหลงักรอง 

 
การค้นหาข้อมูล 

 
ภาพท่ี 3.14 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู 
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การก าหนดรายละเอียดในการค้นหา 
- ชอ่ง Find What พิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหา 
- ชอ่ง Look In เลือกแหลง่ค้นหา (Current Document, Current Field)  
- ชอ่ง Match ก าหนดความสมัพนัธ์ของข้อมลูท่ีต้องการค้นหา 
o Any Part of Field ข้อมลูท่ีค้นเป็นสว่นหนึง่ของ field 
o Whole Field ข้อมลูท่ีค้นเป็นทัง้หมดของ field 
o Start Field ข้อมลูท่ีค้นเป็นค่าเร่ิมต้นของ field 

- ชอ่ง Search กาหนดทิศทางการค้นหา (All, Up, Down)  
- ท่ี Match Case ก าหนดให้หาตรงตามท่ีพิมพ์เข้าไปเทา่นัน้ เชน่ ถ้าหา MISS จะไมเ่จอ 

record ท่ีเขียนวา่ Miss 
 

การค้นหาแบบเร็ว 
 

 
 

ภาพท่ี 3.15 ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลูแบบเร็ว 
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การค านวณข้อมูลในตาราง 

 
 

ภาพท่ี 3.16 ขัน้ตอนการค านวณข้อมลูในตาราง 
 
การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) 
การสร้างฐานข้อมลูดีนัน้ สว่นมากจะมีมากกวา่ 1 ตาราง เพราะในแตล่ะงานท่ีเราต้องการ

เก็บข้อมลู ก็มกัมีส่วนประกอบมากกว่า 1 ส่วน เช่น ข้อมลูโกดงัเก็บสินค้า อาจจะมีข้อมลูส่วนของ
ลกูค้า ส่วนของออเดอร์ ส่วนของสินค้า ซึ่งอาจแยกไปเป็นสินค้าขายส่ง ขายปลีก สินค้าลดราคา 
เป็นต้น ซึ่งผู้สร้างฐานข้อมลูต้องคิดให้รอบคอบตัง้แตแ่รก ว่าในงานท่ีต้องการเก็บข้อมลูนี ้มีข้อมลู
ท่ีแบง่เป็นชนิดตา่งๆ อะไรได้บ้าง โดยยึดว่าต้องแบง่อย่างมีเอกภาพ ส่วนเดียวกนัต้องมีเนือ้หาเป็น
เร่ืองเดียวกนั ในการสร้างฐานข้อมลู ข้อมลูแตล่ะสว่น จะมีตารางเป็นของตวัเอง 
 

ตวัอยา่งความสมัพนัธ์ 
- ลกูค้า: ช่ือ, นามสกลุ, ท่ีอยู่, เบอร์โทรศพัท์, รหสัลกูค้า 
- สินค้า: รหสัสินค้า, ชนิด, ราคา, จ านวนคงคลงั  
- ออเดอร์ลกูค้า: เบอร์ออเดอร์, รหสัลกูค้า, รหสัสินค้า, จ า นวนสินค้า, วนัท่ีสัง่, สถานะ  
- ลกูค้าพิเศษ: รหสัลกูค้า, ระยะเวลาท่ีเป็นลกูค้ามา, ราคาท่ีซือ้เฉล่ียตอ่เดือน, วนัเกิด 
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ภาพท่ี 3.17 ตวัอยา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งตาราง 
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ตวัอยา่งการสร้างความสมัพนัธ์ของตาราง 
1. คลิกแท็บ Database Tools และคลิกปุ่ ม Relationships 

 
 

 
ภาพท่ี 3.18 ขัน้ตอนการความสมัพนัธ์ระหวา่งตาราง 

 

2. ใช้ Mouse ลากให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่ง CustomerID ในตาราง Customer และ 
CustomerOrder 



 54 

3. จะมีหน้าจอขึน้มาถาม โดย Access จะก าหนดชนิดความสมัพนัธ์ให้โดยอตัโนมตัิ  
4. ให้เลือก Enforce Referential Integrity, Cascade Update Related Fields, และ 

Cascade Delete Related Fields เพ่ือท่ีวา่ เม่ือใดก็ตามท่ี record มีการเปล่ียนแปลงท่ีตารางใด
ตารางหนึง่ ก็ให้ update กบัตารางอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์ด้วย 

 
 

ภาพท่ี 3.19 หน้าจอ Edit Relationships 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
การสร้างแบบสอบถาม (Query) 

 
การสร้างแบบสอบถาม (query) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูลตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด เรียงล าดบัหรือจัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีต้องการ แสดงผลข้อมูลท่ีมาจากหลาย
ตารางท่ีมีความสมัพนัธ์กนั เปล่ียนแปลงรูปแบบของการแสดงผล ปรับปรุงข้อมลูในตาราง ค านวณ
ผลลพัธ์หรือสรุปผลข้อมลูจากตารางตา่งๆ และสามารถก าหนดตวัแปรเพ่ือรับคา่ท่ีใช้เป็นเง่ือนไขใน
การค้นหา ค านวณผลลพัธ์ หรือวิเคราะห์สรุปผลข้อมลูได้ด้วย  

 
มุมมองของแบบสอบถาม 
 มมุมองของแบบสอบถาม มี 5 ลกัษณะ คือ  

1. มุมมองออกแบบ (design) เป็นมมุมองท่ีใช้ในการออกแบบและสร้างแบบสอบถาม 
ซึง่ประกอบด้วยเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีจะน าไปใช้ค้นหาหรือแสดงข้อมลูท่ีต้องการ 

2. มุมมองแผ่นข้อมูล (datasheet) เป็นมุมมองท่ีใช้แสดงข้อมูลทัง้หมดท่ีค้นหาได้  
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน แบบสอบถาม โดยแสดงในลกัษณะ datasheet เหมือนกบั table 

3. มุมมอง SQL เป็นมุมมองท่ีใช้สร้างหรือแสดงเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแบบสอบถาม 
ด้วยรูปแบบของภาษาเอสควิแอล (Structured Query Language : SQL) 

4. มุมมอง pivot table เป็นมุมมองท่ีใช้แสดงข้อมูลท่ีได้จากการรันแบบสอบถาม  
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ โดยแสดงในรูปของตารางแจกแจงรายละเอียดและสรุปผลข้อมลู 

5. มุมมอง pivot chart เป็นมุมมองท่ีใช้แสดงข้อมูลท่ีได้จากการรันแบบสอบถาม  
โดยวิเคราะห์หรือสรุปผล ในรูปของแผนภมูิหรือ chart 
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ประเภทของแบบสอบถาม 
Access แบง่แบบสอบถามเป็น 5 ประเภท คือ 
1. Select Query สอบถามข้อมลูจาก 1 หรือหลายๆ ตาราง 
2. Crosstab Query สอบถามข้อมลูและแสดงผลลพัธ์แบบ 2 มิต ิ โดยสลบัข้อมลู

ระหวา่งแนวแถวและแนวคอลมัน์ 
 

3. Action Query  
- Make-Table Query สร้างตารางใหม่ ซึ่งประกอบด้วย field ท่ีเลือกจาก Table 

หรือ Query อ่ืนท่ีสร้างไว้ 
- Update Query แก้ไขข้อมลูในตารางนัน้ให้มีคา่ตามท่ีก าหนด 

- Append Query เพิ่ม record หรือกลุ่มของ record ใหม่ตอ่ท้าย record สดุท้าย
ของตาราง 

- Delete Query ลบ record หรือกลุม่ของ record ออกจากตาราง 
4. Parameter Query เป็น Query ท่ีใช้ใส่คา่พารามิเตอร์ได้ระหว่างการประมวลผล 

เพ่ือน าไปใช้ค้นหาข้อมลูหรือค านวณคา่ เช่น ใส่อตัราการเปล่ียนแปลงต้นทนุและราคาสินค้า เพ่ือ
ค านวณหาก าไร ณ อตัราตา่งๆ  

5. SQL Query สร้างด้วยภาษา SQL ซึง่เป็นภาษามาตรฐานท่ีใช้จดัการฐานข้อมลู 

- Union Query รวมข้อมลูใน field ชนิดเดียวกนัจากหลายๆ ตาราง มาไว้ใน 1 
field ของ 1 ตาราง 

- Pass-Though Query สง่ค าสัง่ไปยงั ODBC Database Server โดยใช้ค าสัง่
ภาษา SQL ของ Server นัน้ 

- Data Definition Query สร้างหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างตารางในฐานข้อมลู 
(ค าสัง่ SQL ท่ีท างานในลกัษณะนีจ้ะมีช่ือเฉพาะวา่ Data Definition Language (DDL)) 
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วิธีการสร้างแบบสอบถาม  
การสร้างแบบสอบถาม ท าได้ 3 วิธี คือ 
1. สร้างแบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้าง (Query Wizard)  เป็นวิธีการสร้าง 

แบบสอบถาม แบบง่ายๆ และรวดเร็ว โดยตอบค าถามและให้ข้อมลูในการสร้าง แบบสอบถามผ่าน
ทางไดอะล็อกบ๊อกซ์ท่ีโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสเตรียมไว้ให้ท าตามอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน 

2. สร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ (Design View) เป็นวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม ด้วยตนเอง โดยผู้สร้างจะเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เองทัง้หมด ซึ่งท าให้ได้
แบบสอบถามท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการมากท่ีสุด แต่ผู้ สร้างต้องมีความเช่ียวชาญ 
ในการสร้างและออกแบบแบบสอบถามมากกว่าวิธีแรก 

3. สร้างแบบสอบถามในมุมมอง SQL สร้างและแก้ไขแบบสอบถามด้วยภาษา SQL 
ใช้กบัแบบสอบถามบางประเภทท่ีสร้างด้วย Wizard หรือมมุมอง Design ไม่ได้ เช่น Union Query 
และ Pass-Through Query เป็นต้น 

 
สร้างแบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้าง  

เคร่ืองมือชว่ยสร้าง Query มี 4 ประเภท คือ  
1.1 Simple Query Wizard สร้าง Select Query ค้นหาและประมวลผลข้อมลู โดยเลือก

แสดงผลลพัธ์แบบรายละเอียดหรือผลสรุปได้ 
1.2 Crosstab Query Wizard สร้าง Crosstab Query ค้นหาและประมวลผลข้อมลู โดย

แสดงตารางแจกแจงข้อมลูท่ีสลบัแนวแถวและแนวคอลมัน์พร้อมคา่ผลสรุปของข้อมลูนัน้ 
1.3 Find Duplicate Query Wizard สร้าง Select Query ค้นหาว่ามี record ใดบ้างท่ีมี

ข้อมลูซ า้กนัใน field ท่ีก าหนด 
1.4 Find Unduplicated Query Wizard สร้าง Select Query ค้นหาข้อมลูในตารางหนึ่ง 

โดยแสดงเฉพาะ record ท่ีไมส่ามารถจบัคูก่บั record ในตารางอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กนั 
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ภาพท่ี 4.1 เคร่ืองมือชว่ยสร้าง Query 
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การสร้างแบบสอบถามด้วยมุมมองการออกแบบ 
 

1. ส่วนประกอบในมุมมองออกแบบ   
 

 
ภาพท่ี 4.2 สว่นประกอบในมมุมองออกแบบ 

 
1.1 Field List Pane แสดงช่ือ Table / Query  ท่ีเป็นแหลง่ข้อมลูของ Query แสดงช่ือ 

field และเส้นความสมัพนัธ์ระหวา่งตาราง 
1.2 Query Design Grid ประกอบด้วย 

- Field: ใสช่ื่อ Field ท่ีจะใช้สอบถามข้อมลู 
- Table: ใสช่ื่อ Table / Query ท่ีเป็นแหลง่ข้อมลู 
- Total: ใช้จดักลุม่และค านวณคา่ผลสรุป (จะแสดงแถวนีเ้ม่ือคลิกปุ่ ม Totals 

ในแท็บ Design) 
- Sort: ก าหนดรูปแบบการจดัเรียงข้อมลู โดย Ascending จะเรียงจากน้อยไป

มาก สว่น Descending จะเรียงจากมากไปน้อย และ not Sorted คือ ไมต้่องจดัเรียง 
- Show: ซอ่น field ท่ีไมใ่ห้แสดงคา่ในตารางผลลพัธ์ โดยคลิกเอาเคร่ืองหมาย 

 ในชอ่งส่ีเหล่ียมออก 
- Criteria: ใสเ่ง่ือนไขท่ีใช้สอบถามข้อมลู 

Field  
List  

Pane 

Query 
Design 

Grid 
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2. วิธีการสร้างแบบสอบถามด้วย Query Design 
การสร้างแบบสอบถามด้วยมุมมองการออกแบบเป็นการสอบถามข้อมูลด้วยการ

ออกแบบด้วยตนเอง ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

 
 
ภาพท่ี 4.3 ขัน้ตอนการเร่ิมต้นสร้างแบบสอบถามด้วย Query Design 
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หากต้องการสอบถามตารางลูกค้า ( tblCustomers) โดยถามถึง รหัสลูกค้า 
(CustomerID), ช่ือ (FirstName), และนามสกลุ (LastName) เทา่นัน้ มีขัน้ตอนและผลลพัธ์ดงันี ้

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การสร้างแบบสอบถามด้วย Query Design 
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การบันทกึผลของแบบสอบถามข้อมูล 
- หลงัจากผลของแบบสอบถามได้แสดงออกมาในรูปแบบ Datasheet หรือตาราง

แล้ว ให้กดปุ่ ม Save ท่ีด้านมมุบนซ้าย  
- Access จะให้ตัง้ช่ือของแบบสอบถามนี ้สมมตติัง้วา่ myQuery1 
- หลงัจาก Save แล้ว จะปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 หน้าจอการบนัทึกผลของแบบสอบถามข้อมลู 
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การสร้างแบบสอบถามข้อมูลจากตารางมากกว่า 1 ตาราง 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามข้อมลูจากตารางมากกวา่ 1 ตาราง 
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การแก้ไขแบบสอบถามข้อมูล 
- ให้บันทึกแบบสอบถามท่ีเพิ่ งทาเสร็จ (แบบมีความสัมพันธ์)  ด้วยช่ือว่า 

myQuery2 หลงัจากนัน้ให้ปิดโปรแกรม MS Access  
- เปิดโปรแกรม MS Access ใหม ่และเปิดฐานข้อมลู VDO ใหมอี่กครัง้  
- คลิก myQuery2 ในหน้าตา่งน าทางด้านซ้ายมือเพ่ือเปิดแบบสอบถามนีข้ึน้มาอีก

ครัง้ โดยครัง้นีมี้จดุประสงค์เพ่ือทาการแก้ไขแบบสอบถามข้อมลู 
- เข้า Design View 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 ขัน้ตอนการแก้ไขแบบสอบถามข้อมลู 
 
ค าตอบท่ีได้: แสดงรายการช่ือ ปี และรหสัของหนงัท่ีมีการเช่า รวมถึงวนัท่ีเช่า ช่ือและ

นามสกลุของลกูค้า ทัง้หมด  
* เม่ือได้ค าตอบแล้วให้ Save ไว้ด้วย 
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การก าหนดเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล 
- ในการก าหนดเง่ือนไขในการค้นหาข้อมลูนัน้ เราสามารถกาหนดได้ท่ีช่อง criteria ใน 

Design View หลงัจากท่ีสร้างแบบสอบถามแล้ว  
- เราสามารถกาหนดเง่ือนไขตา่งๆท่ีต้องการได้ โดยการใช้ operator ตา่งๆ ซึง่ได้แก่ 

1) โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ (เชน่ บวก ลบ คณู หาร เป็นต้น)  
2) โอเปอเรเตอร์ทางการเปรียบเทียบและกาหนดคา่ (เช่น เท่ากบั น้อยกว่า มากกว่า 

เป็นต้น) 
3) โอเปอเรเตอร์ทางตรรกศาสตร์ (เชน่ และ หรือ ไม ่เป็นต้น) 
4) โอเปอเรเตอร์เก่ียวกบัการเช่ือมข้อความ 
 

โอเปอเรเตอร์ (Operator) ทางคณิตศาสตร์ 
 

Operator ค าอธิบาย 
+  เครืองหมายบวก เชน่ 1 + 1 = 2  
–  เคร่ืองหมายลบ เชน่ 2 – 1 = 1  
*  เคร่ืองหมายคณูเชน่ 3 + 2 = 5  
/  เคร่ืองหมายหารเชน่ 5/2 = 2.5  
\  เคร่ืองหมายหารแบบเอาแตจ่านวนเตม็ ไมส่นใจเศษ เชน่ 5\2 = 2  

Mod  เคร่ืองหมายหารแบบเอาแตเ่ศษท่ีเหลือ เชน่ 5 Mod 2 = 1  
^  เคร่ืองหมายยกกาลงั เชน่ 2^3 = 6  

 
โอเปอเรเตอร์ (Operator)  ทางการเปรียบเทียบและก าหนดค่า 

 

Operator ค าอธิบาย 
<  น้อยกวา่  
<=  น้อยกวา่หรือเทา่กบั  
>  มากกวา่  
>=  มากกวา่หรือเท่ากบั  
=  เทา่กบั  
<>  ไมเ่ทา่กบั  
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Operator ค าอธิบาย 
Between  ใช้ในการตรวจสอบว่ามีคา่อยูใ่นระหวา่ง 2 คา่ท่ีกาหนดมาหรือไม่ เชน่ 

Between 10000 And 20000  
Like ใช้ในการตรวจสอบว่าอกัขระนัน้ตรงกบัท่ีกาหนดหรือไม ่โดยท่ี 

-* แทนอกัขระใดๆ ก่ีตวัก็ได้ 
-? แทนอกัขระ 1 ตวั 
-# แทนตวัเลข 1 ตวั -! แทนการยกเว้นอกัขระท่ีอยู่หลงัเคร่ืองหมายนี ้
-[ ] แทนช่วงตวัอกัษรหรือตวัเลข เชน่ Like “สม*” 

In ใช้ในการกาหนดวา่มีคา่ใดตรงกบัคา่ในรายการหรือไม ่เช่น In (“บญัชี”, 
“สารสนเทศ”) 

 
โอเปอเรเตอร์ (Operator) ทางตรรกศาสตร์ 

 

Operator ค าอธิบาย 
And  ให้คา่จริงตอ่เม่ือทัง้ 2 คา่เป็นจริง  
Or  ให้คา่จริงเม่ือคา่ใดคา่หนึง่เป็นจริง  
Xor  ให้คา่จริงเม่ือเป็นจริงเพียง 1 คา่  
Not  ให้คา่เป็นตรงกนัข้าม  

 
โอเปอเรเตอร์ (Operator) ในการเช่ือมข้อความ 

 

Operator  ค าอธิบาย  
&  ใช้ในการเช่ือมตอ่ข้อความ เชน่ [FirstName]&“ ”&[LastName]  

 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

ตัวอย่างการก าหนดเงื่อนไข 
 

ตัวอย่างที่ 1 เลือกทกุคอลมัน์ของตาราง tblCustomerID ท่ี City เทา่กบั “MyTown” 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การก าหนดเง่ือนไขของตวัอยา่งท่ี 1 



 68 

ตัวอย่างที่ 2 เลือกทกุคอลมัน์ของตาราง tblCustomerID ท่ี LastName ขึน้ต้นด้วย Ba 

 
 

 
ภาพท่ี 4.9 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การก าหนดเง่ือนไขของตวัอยา่งท่ี 2 
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ตัวอย่างที่ 3 เลือกทกุคอลมัน์ของตาราง tblCustomerID ท่ี LastName มีเพียง 4 อกัขระ 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การก าหนดเง่ือนไขของตวัอยา่งท่ี 3 
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ตัวอย่างที่  4 เปิด myQuery2 ออกมา คงไว้เหมือนเดิมทุกอย่าง เว้นแต่ว่าต้องการรายการท่ีเช่า
หนงัหลงัจากวนัท่ี 25 กนัยายน 2550 เทา่นัน้ 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การก าหนดเง่ือนไขของตวัอยา่งท่ี 4 
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ตัวอย่างที่ 5 จงค้นหาข้อมลูดงันี ้ช่ือลกูค้า รหสัของหนงัท่ีลกูค้าคนนัน้เช่าไป และช่ือหนงั โดยกา
หนดวา่ หนงัต้องออกมาในระหวา่งปี 1990 – 2000 หรือ มากกวา่ 2002 เทา่นัน้ 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.12 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การก าหนดเง่ือนไขของตวัอยา่งท่ี 5 
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ตัวอย่างที่ 6 จงค้นหาข้อมลูทัง้หมดจากตาราง tblCustomers โดยมีเง่ือนไขวา่ ลกูค้าต้องมีช่ือจริง
วา่ Lisa, Peggy, หรือ Mary เทา่นัน้ 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.13 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การก าหนดเง่ือนไขของตวัอยา่งท่ี 6 
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การสร้างฟิลด์ใหม่จากการรวมฟิลด์ 
สามารถท าได้โดยการเตมิฟิลด์ใหมท่ี่ต้องการในรูปแบบช่ือฟิลด์ใหม:่  

[ฟิลด์ท่ี 1]&[ฟิลด์ท่ี 2]& … เชน่ 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การสร้างฟิลด์ใหมจ่ากการรวมฟิลด์ 
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การเรียงฟิลด์ (Sort) 
- ใช้ตวัอยา่งท่ีแล้วแตจ่ะเรียงจากตวัอกัษรก่อนไปหลงั หรือ Ascending  
- Descending = จากหลงัมาหน้า (ถ้าเป็นตวัเลข มากกวา่ ไปน้อยกวา่) 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การเรียงฟิลด์ 
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การสร้างฟิลด์ค านวณ 

 เราสามารถสร้างฟิลด์ใหม่เป็นฟิลด์ค านวณคิดเลขให้เราได้ โดยใช้รูปแบบดงันี ้ช่ือฟิลด์ใหม่: 
สตูร  

 ตวัอย่างเช่น จากตาราง tblRental จงหาว่าถ้าลดราคา 25% จะลดเท่าไร และราคาหลงัลด
แล้วเทา่กบัเทา่ไร 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.16 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การสร้างฟิลด์ค านวณ 
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การใช้ IIF 
รูปแบบ IIF(เง่ือนไข, คา่ท่ีได้เม่ือเง่ือนไขเป็นจริง, คา่ท่ีได้เม่ือเง่ือนไขเป็นเท็จ) เชน่ 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.17 ขัน้ตอนและผลลพัธ์การใช้ IIF 
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การสร้างแบบสอบถามในมุมมอง SQL 
ในการสร้าง Query ด้วย Wizard และสร้างด้วยตนเองในมมุมอง Design จะเหมือนกัน

ตรงท่ีไม่จ าเป็นต้องทราบโครงสร้างภาษา SQL ท่ีซ่อนอยู่เบือ้งหลงัการท างานของ Query นัน้ แม้
จะท างานร่วมกบั Query ได้โดยไม่จ าเป็นต้องรู้ภาษา SQL  เลยก็ตาม แต่ถ้าได้ทราบการท างาน
ของภาษา SQL บ้าง ก็จะชว่ยให้ท างานร่วมกบั Query บางประเภทท่ีไม่สามารถสร้างด้วย Wizard 
หรือมมุมอง Design ได้ เชน่ Union Query, Pass-Though Query และ Data Definition Query 

SQL ย่อมาจาก Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานท่ีใช้ท างานร่วมกบั
ระบบฐานข้อมลู ชดุค าสัง่พืน้ฐานท่ีส าคญัในภาษา SQL ท่ีใช้จดัการข้อมลูมี 4 ค าสัง่ คือ 

1. SELECT ค้นหาข้อมลู 
ค าสัง่ท่ีใช้ร่วมกบัค าสัง่ SELECT คือ 

- DISTINCT แสดงกลุม่ record ท่ีคา่ใน field นัน้ไมซ่ า้กนั 
- DISTINCTROW แสดงกลุม่ record ท่ีข้อมลูทกุ field ไมซ่ า้กนั 
- JOIN ก าหนดลักษณะการรวมกันของข้อมูลจากต่าง Table แบ่งออกเป็น 3 

ลกัษณะ คือ INNER JOIN, LEFT-OUTER JOIN และ RIGHT-OUTER JOIN 
- FROM ระบช่ืุอ Table / Query ท่ีจะน ามาค้นหาข้อมลู 
- WHERE ระบเุง่ือนไขท่ีจะใช้ค้นหาข้อมลู 
- GROUP BY ก าหนด field ท่ีจะใช้จดักลุม่ข้อมลู 
- ORDER BY ก าหนด field ท่ีจะใช้จดัเรียงข้อมลู 
- AS ตัง้ช่ือ field ใหมใ่นตารางผลลพัธ์ 

2. UPDATE ปรับปรุงข้อมลู 
3. INSERT เพิ่ม record ใหมใ่นฐานข้อมลู 
4. DELETE ลบ record ออกจากฐานข้อมลู 
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บทที่ 5 
การสร้างฟอร์ม (Form) 

 
นอกจากใช้มุมมองของแผ่นข้อมูล (datasheet) ในการป้อนข้อมูล แก้ไขและแสดงผล

ข้อมูลแล้ว ยังมีเคร่ืองมือ อีกชนิดหนึ่ง คือ ฟอร์ม  (Form) ท่ีช่วยให้สามารถจัดระบบข้อมูลบน
จอภาพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรูปแบบการใช้งานจะไม่ถกูก าหนดให้อยู่ในรูปของตาราง
เทา่นัน้ แตส่ามารถจดัรูปแบบได้อยา่งอิสระ เหมาะสมและสะดวกตอ่การใช้งานมากขึน้ 

 
มุมมองของฟอร์ม 

ในการท างานร่วมกนักบัฟอร์มจะมีมมุมองในเลือก 5 แบบ คือ 
1. มุมมองการออกแบบ (form design) ใช้ในการสร้าง ออกแบบ และแก้ไขฟอร์ม 

2. มุมมองฟอร์ม (form view) ใช้แสดงผลฟอร์มเพ่ือติดต่อกับผู้ ใช้ตามรูปแบบ 
ท่ีสร้างในมมุมองออกแบบ หรือสร้างด้วยตวัชว่ยสร้าง 

3. มุมมองแผ่นข้อมูล (datasheet) ใช้แสดงผลฟอร์มในรูปของแผ่นข้อมูล หรือ
ตารางข้อมลู 

4. มุมมอง PivotTable เป็นมุมมองท่ีแสดงผลฟอร์มในรูปของตารางแจกแจง
รายละเอียดและสรุปผลข้อมลู 

5. มุมมอง PivotChart เป็นมมุมองท่ีแสดงผลฟอร์มเพ่ือการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมลู
ในรูปของแผนภมูิหรือ Chart 
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การสร้างฟอร์มแบบง่าย 
1. เลือก Table/Query ท่ีจะสร้างฟอร์ม 
2. คลิกแท็บ Create 
3. คลิก Form 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 ขัน้ตอนการสร้างฟอร์มแบบง่าย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 ผลการสร้างฟอร์มแบบง่าย 
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การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วย (Form Wizard) 
1. คลิกแท็บ Create 
2. คลิก Form Wizard 
3. เลือก Table/Query ท่ีจะเป็นแหลง่ข้อมลูของฟอร์ม 
4. ดบัเบิล้คลิกเลือก field ท่ีจะใช้ หรือคลิก >> เพ่ือเลือก field ทัง้หมด 
5. คลิก Next 
6. เลือกวา่จะสร้างฟอร์มแบบไหน 
7. คลิก Next 
8. ตัง้ช่ือฟอร์ม 
9. เลือกวา่จะเปิดฟอร์มในมมุมองใด 
10. คลิก Finish  
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ภาพท่ี 5.3 ขัน้ตอนการสร้างฟอร์มโดยใช้ตวัช่วย (Form Wizard) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 83 

การสร้างฟอร์มด้วยมุมมองการออกแบบ  
การสร้างฟอร์มด้วยมุมมองการออกแบบ (Form Design) จะได้ฟอร์มท่ีตรงกับ

วตัถปุระสงค์ในการใช้งานมากท่ีสดุ สามารถใช้แก้ไขฟอร์มท่ีสร้างด้วย Form Wizard ได้ วิธีการ
สร้างมีดงันี ้

1. คลิกแท็บ Create  
2. คลิก Form Design 
 

 
 

ภาพท่ี 5.4 ขัน้ตอนการสร้างฟอร์มด้วยมมุมองการออกแบบ (Form Design) 
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ภาพท่ี 5.5 หน้าจอการสร้างฟอร์มด้วยมมุมองการออกแบบ (Form Design) 
 
ปุ่ มสร้างคอนโทรลในแทบ็ Design 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ปุ่ มสร้างคอนโทรลในแท็บ Design 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงปุ่ มสร้างคอนโทรลในการสร้างฟอร์ม 
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ส่วนประกอบในมุมมองออกแบบของฟอร์ม 
1. Form Design Area 

พืน้ท่ีท่ีใช้สร้างและออกแบบฟอร์ม  
2. Field List 

สว่นท่ีแสดงช่ือ Table/Query ท่ีเป็นแหลง่ข้อมลูของฟอร์ม จากการคลิกท่ีปุ่ ม Add 

Existing Fields ในแท็บ Design  

 
 

ภาพท่ี 5.7 สว่นประกอบในมมุมองออกแบบ 
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3. Property Sheet 
Property Sheet เป็นส่วนท่ีใช้ก าหนดคณุสมบตัิต่างๆ ให้กับฟอร์มหรือคอนโทรล

ตา่งๆ ในฟอร์ม 
3.1 คุณสมบัตขิองฟอร์ม 

คณุสมบตัิท่ีใช้ก าหนดรูปแบบและการท างานของฟอร์มจะแบง่ออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ Format, Data, Event และ Other  

 
 

ภาพท่ี 5.8 คณุสมบตัิท่ีใช้ก าหนดรูปแบบและการท างานของฟอร์ม (Property Sheet) 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงคณุสมบตัขิองฟอร์ม 
คุณสมบัติ การท างาน 

แทบ็ Format  
ใช้ก าหนดรูปแบบการแสดงผลฟอร์ม เชน่ ก าหนดมมุมอง จดัต าแหนง่ฟอร์มบนจอ และก าหนด
เส้นขอบ เป็นต้น 
Default View ก าหนดรูปแบบการแสดงผลในมมุมองฟอร์ม มีให้เลือก 6 แบบ คือ 

1. Single Form แสดง 1 record ตอ่ 1 หน้า 
2. Continuous Forms แสดงหลายๆ record ตอ่เน่ืองกนัไปใน 1 หน้า 
3. Datasheet แสดงข้อมลูในรูปตารางเชน่เดียวกบัมมุมอง Datasheet 

ของ Table/Query 
4. PivotTable แสดงข้อมลูในรูปของตารางสรุปผลข้อมลู 
5. PivotChart แสดงข้อมลูในรูปของกราฟ 
6. Split Form เป็นฟอร์มแบบผสมท่ีมี 2 มมุมองในฟอร์มเดียวกนั คือ 

มมุมอง Datasheet และมมุมอง Form 
Border Style ก าหนดลกัษณะเส้นขอบของฟอร์ม มี 4 แบบ คือ 

1. None ไมแ่สดงเส้นขอบ แถบช่ือฟอร์ม เมนคูวบคมุ ปุ่ มปรับขนาดและ
ปุ่ มปิดฟอร์ม และผู้ใช้ไมส่ามารถปรับขนาดฟอร์มได้ 

2. Thin แสดงเส้นขอบแบบบางและสดงสว่นประกอบอ่ืนๆ ข้างต้นท่ี 
None ไมแ่สดง ถ้าจะปรับขนาดของฟอร์มต้องใช้ปุ่ มปรับขนาดเทา่นัน้ ไม่
สามารถปรับเองแบบอิสระได้ 

3. Sizable แสดงเส้นขอบแบบปกปิดและสว่นประกอบอ่ืนๆ ข้างต้น 
สามารถปรับขนาดได้อย่างอิสระโดยคลิกค้างไว้ท่ีเส้นขอบ ลากไปมาจนได้
ขนาดท่ีต้องการ 

4. Dialog แสดงเส้นขอบแบบบางและสว่นประกอบอ่ืนๆ (ยกเว้นปุ่ มปรับ
ขนาด) ถ้าก าหนดคณุสมบตัินี ้จะปรับขนาดฟอร์มไมไ่ด้ 
       ให้ก าหนดคณุสมบตัิ Pop Up เป็น Yes ก่อนใช้คณุสมบตั ิBorder Style 

Record 
Selectors 
 

ถ้าตัง้เป็น Yes จะแสดงแถบเลือก record ในแนวตัง้ซ้ายสดุของฟอร์ม 
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คุณสมบัติ การท างาน 
Navigation 
Buttons 

ถ้าตัง้เป็น Yes จะแสดงแถบเลือก record ท่ีสว่นล่างสดุของฟอร์ม 

Dividing Lines ถ้าตัง้เป็น Yes จะแสดงเส้นแบง่ record หรือเส้นแบง่ section ในฟอร์มออก
จากกนั จะเห็นได้ชดัเจนถ้าเลือกแสดงฟอร์มแบบ Continuous ในคณุสมบตั ิ
Default View  

Auto Resize ถ้าตัง้เป็น Yes จะปรับขนาดของฟอร์มให้พอดีกบัพืน้ท่ีใช้งานจริงใน section 
ตา่งๆ โดยอตัโนมตัเิม่ืออยูใ่นมมุมองฟอร์ม 

Auto Center ถ้าตัง้เป็น Yes เม่ือเปิดใช้ฟอร์ม ต าแหนง่ของฟอร์มจะอยู่กึ่งกลางจอโดย
อตัโนมตัิ 

แทบ็ Data 
ก าหนดคณุสมบตัิการท างานร่วมกบัข้อมลู เชน่ ก าหนดแหลง่ข้อมลู และผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลู
ได้หรือไม ่เป็นต้น 
Record Source ระบแุหลง่ข้อมลูของฟอร์มนัน้ ซึง่อาจเป็น Table/Query หรือประโยคค าสัง่ 

SELECT ในภาษา SQL 
Allow Additions ถ้าตัง้เป็น Yes หมายถึง ให้เพิ่ม record ใหมผ่า่นทางฟอร์มนีไ้ด้ โดยแสดงทัง้ 

record เดมิและ record ใหมว่า่งๆ ส าหรับป้อนข้อมลู 
Allow Deletions ถ้าตัง้เป็น Yes หมายถึง ให้ลบ record ใดๆ ในแหลง่ข้อมลูนัน้ได้ 
Allow Edits ถ้าตัง้เป็น Yes หมายถึง ให้แก้ไข record ในแหลง่ข้อมลูนัน้ผา่นทางฟอร์มได้ 
Data Entry ถ้าตัง้เป็น Yes หมายถึง ให้เพิ่ม record ใหมไ่ด้ โดยแสดงเฉพาะ record 

ใหมว่า่งๆ ส าหรับป้อนข้อมลูเทา่นัน้ จะไมแ่สดง record เดมิท่ีมีอยู่แล้ว 
แทบ็ Event 
ใช้ก าหนดเหตกุารณ์ท่ีจะให้กิดการกระท า (Action) บนฟอร์มหรือคอนโทรลตา่งๆ บนฟอร์มนัน้ ใช้
ร่วมกบั Macro และ Module ได้แก่ คณุสมบตัิท่ีขึน้ต้นด้วย On ทัง้หมด เชน่ On Open, On Load, 
On Close และ On Click เป็นต้น และคณุสมบตัอ่ืินๆ เชน่ Before Insert, Before Update, After 
Insert และ After Update เป็นต้น  
แทบ็ Other 
Modal ถ้าตัง้เป็น Yes หมายถึง ถ้าเปิดฟอร์มนีห้ลงัจากเปิดฟอร์มอ่ืนไว้ก่อนแล้ว 

ฟรอ์มเหลา่นัน้จะท างานตอ่ไมไ่ด้ จนกวา่จะปิดฟอร์มแบบ Modal นีก้่อน 
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คุณสมบัติ การท างาน 
Pop-up ถ้าตัง้เป็น Yes หมายถึง เส้นขอบของฟอร์มจะถกูเปล่ียนให้เป็นแบบบางและ

แสดงลอยตวัเหนือฟอร์มอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีเปิดใช้งานอยู่ก่อนแล้ว 
 

3.2 คุณสมบัตขิองคอนโทรล 
คุณสมบัติ การท างาน 

คุณสมบัตทิั่วไปของคอนโทรล 
คอนโทรลทกุประเภทจะมีคณุสมบตัพืิน้ฐานบางตวัท่ีเหมือนกนัท่ีมกัจะถกูใช้งานบอ่ย เชน่ 
คณุสมบตัใินการซอ่น/แสดงคอนโทรล และคณุสมบตัใินการตอลสนองการท างานของผู้ใช้ เป็นต้น 
Visible คณุสมบตัใินแท็บ Format ของคอนโทรลนัน้ ถ้าตัง้คา่เป็น No หมายถึง ให้

ซอ่นคอนโทรลนัน้ไว้เพ่ือไมใ่ห้ผู้ใช้มองเห็นขณะท างานในมมุมองฟอร์ม แตถ้่า
อยูใ่นมมุมอง Design จะมองเห็นและแก้ไขได้ 

Enabled ก าหนดวา่จะให้คอนโทรลนัน้ตอบสนองการท างานจากผู้ใช้หรือไม่ 
- Yes ให้คอนโทรลนัน้ท างานตามค าสัง่ เม่ือผู้ใช้คลิกหรือก าหนดเหตกุารณ์
ใดๆ ให้กบัคอนโทรล 
- No ผู้ใช้ไมส่ามารถคลิกหรือท างานใดๆ ร่วมกบัตวัคอนโทรลนัน้ได้ 

Locked ถ้าตัง้เป็น Yes  ผู้ใช้จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูท่ีผกูอยูก่บัคอนโทรลนัน้ได้ 
Tab Order ใช้ก าหนดล าดบัแท็บของคอนโทรลให้สอดคล้องกบัล าดบัการจดัวาง

คอนโทรลในฟอร์มหรือสอดคล้องกบัล าดบัการป้อนข้อมลู (เป็นตวัก าหนด
ล าดบัการเล่ือนเคอร์เซอร์ไปยงัคอนโทรบตา่งๆ ในมมุมองฟอร์ม เม่ือผู้ใช้กด
คีย์บอร์ด Tab หรือ Enter) 

คุณสมบัตขิอง Text Box 
Name ตัง้ช่ือให้คอนโทรล เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในออบเจ็ค Macro, Module หรือออบ

เจ็คอ่ืนๆ ได้ 
Control Source ระบช่ืุอ field ท่ีน ามาผกูหรือเป็นแหลง่ข้อมลูของคอนโทรลนัน้ 
Format ก าหนดรูปแบบการแสดงผลข้อมบูในคอนโทรลนัน้ 
Input Mask ก าหนดรูปแบบการป้อนข้อมลู 
Enter Key 
Behavior 

ก าหนดวา่จะให้ท าอะไรตอ่ไปหลงักดคีย์บอร์ด Enter ใน Text Box  นัน้ ถ้า
ก าหนดเป็น Default หมายถึง ให้ไปท างานใน Text Box ท่ีอยูล่ าดบัถดัไป ถ้า
ก าหนดเป็น New Line in Field หมายถึง ให้ขึน้บรรทดัใหมใ่น Text Box นัน้ 
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คุณสมบัติ การท างาน 
คุณสมบัตขิอง Option Group 
คณุสมบตัขิองคอนโทรลชนิดนีจ้ะแยกออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นของ Option Group และ Option 
Button 
- Option Group Properties 
Name ตัง้ช่ือคอนโทรล Option Group เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในออบเจ็ค Macro, 

Module หรือออบเจ็คอ่ืนๆ ได้ 
Control Source ระบช่ืุอ field ท่ีน ามาผกูกบัคอนโทรล 
Default Value ก าหนดคา่เร่ิมต้นให้คอนโทรล  
- Option Button Properties 
Name ตัง้ช่ือคอนโทรล Option Group เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในออบเจ็ค Macro, 

Module หรือออบเจ็คอ่ืนๆ ได้ 
Option Value ก าหนดคา่ให้กบัปุ่ ม Option แตล่ะปุ่ ม เชน่ ปุ่ มเลือกเพศชายมีคา่เป็น 1 และ

ปุ่ มเลือกเพศหญิงมีคา่เป็น 2 
- Combo Box Properties 
Row Source 
Type 

ระบแุหลง่ข้อมลูของลิสต์ คา่เร่ิมต้นท่ี Access ก าหนดไว้ คือ Table/Query 

Row Source ระบช่ืุอ Table/Query ท่ีเป็นแหลง่ข้อมลู หรือระบปุระโยคค าสัง่ SELECT  ใน
ภาษา SQL 

Column Count ก าหนดจ านวนคอลมัน์ท่ีจะแสดงในลิสต์ เชน่ 1 หมายถึง แสดง 1 คอลมัน์ 
Column Heads ก าหนดวา่จะแสดงช่ือ field ท่ีสว่นหวัของคอลมัน์ในลิสต์หรือไม ่ถ้าก าหนด

เป็น No หมายถึง ไมต้่องแสดง 
Column Widths ก าหนดความกว้างของแตล่ะคอลมัน์ในลิสต์ 
Bound Column ระบหุมายเลขคอลมัน์ท่ีจะน าข้อมลูไปเก็บใน Table (เรียงล าดบัหมายเลขจา

ซ้ายไปขวา คือ 1, 2, 3,…) 
Limit To List ถ้าเป็น Yes หมายถึง จะคีย์ข้อมลูท่ีไมมี่ในลิสต์ลงชอ่งว่างของ Combo Box 

ไมไ่ด้ ถ้าเป็น No หมายถึง คีย์ข้อมลูท่ีไมมี่ในลิสต์ลงช่องว่างได้ (ก่อนก าหนด
เป็น No ต้องยกเลิกการซ่อนคอลมัน์ในลิสต์ก่อน) 
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คุณสมบัติ การท างาน 
- Subform Properties 
Name ตัง้ช่ือให้คอนโทรล Subform เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในออบเจ็ค Macro, Module 

หรืออ่ืนๆ 
Source Object ระบช่ืุอฟอร์มยอ่ยท่ีน ามาผกูกบัคอนโทรล Subform 
Link Child Fields ระบช่ืุอ field ในฟอร์มยอ่ยท่ีจะน ามาเช่ืองโยงกบั field ในฟอร์มหลกั 
Link Master 
Fields 

ระบช่ืุอ field ในฟอร์มหลกัท่ีจะน ามาเช่ืองโยงกบั field ในฟอร์มยอ่ย 

 
การเช่ือมฟอร์มเข้ากับตารางฐานข้อมูล 

1. เช่ือมทัง้ฟอร์มเข้ากบัทัง้ตาราง 

 
ภาพท่ี 5.9 ขัน้ตอนการเช่ือมฟอร์มทัง้ฟอร์มเข้ากบัตารางฐานข้อมลู 
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2. เช่ือมแตล่ะ field ของฟอร์มเข้ากบัแตล่ะ field ของตาราง 
การเช่ือม 1 ฟอร์มกบัหลายๆ ตารางเข้าด้วยกนัต้องสร้าง query เพ่ือเช่ือมตารางก่อน 

จงึจะเช่ือมฟอร์มเข้ากบัตารางหลายๆตารางได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.9 ขัน้ตอนการเช่ือมฟอร์มเข้ากบัตารางฐานข้อมลูโดยเช่ือมแตล่ะ field 
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การปรับแต่งฟอร์ม 
ค าสัง่ Themes จะปรับรูปแบบตวัอกัษรและสีท่ีใช้ในออบเจ็ค Table, Form และ Report 

โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. คลิก Themes ในแท็บ Design 
2. คลิกเลือกรูปแบบท่ีจะใช้ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.10 ขัน้ตอนการปรับแตง่ฟอร์มด้วยค าสัง่ Themes 
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การจัดเกบ็ฟอร์มลงฐานข้อมูล 
 

การจดัเก็บหรือบนัทกึฟอร์มลงฐานข้อมลูให้ท าดงันี ้
1. คลิก Save บนทลูบาร์ Quick Access 
2. ตัง้ช่ือฟอร์มในช่อง Form Name 
3. คลิก OK 

 

 
ภาพท่ี 5.11 ขัน้ตอนการจดัเก็บฟอร์มลงฐานข้อมลู 
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ถ้าจดัเก็บฟอร์มให้เป็นออบเจ็คเประเภทอ่ืน เชน่ Report ท าได้ดงันี ้
1. คลิกแท็บ File แล้วคลิกค าสัง่ Save Object as 
2. ตัง้ช่ือออบเจ็คท่ีจะจดัเก็บ 
3. ถ้าจะจดัเก็บเป็นออบเจ็ค Report ให้คลิกเลือก Report ในชอ่ง As แล้วคลิกปุ่ ม OK 

 

 
 
 

ภาพท่ี 5.12 ขัน้ตอนการจดัเก็บฟอร์มให้เป็นออบเจ็คประเภทอ่ืน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

บทที่ 6 
การสร้างรายงาน (Report) 

 
การสร้างรายงาน (report) เป็นการน าข้อมูลจากตาราง หรือแบบสอบถาม ผลลัพธ์ท่ีได้

จากการค้นหาข้อมูล หรือผลลพัธ์ท่ีได้จากการค านวณ เช่น ผลสรุปยอดรวม คา่เฉล่ีย คา่ทางสถิต ิ
และค่าท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชันทางการเงิน  เป็นต้น รวมทัง้การน าเสนอข้อมูลในรูป
แผนภูมิหรือ chart ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้ทัง้บนจอภาพและพิมพ์รายงานออกมาทาง
เคร่ืองพิมพ์  
 
มุมมองของรายงาน 

มมุมองของรายงาน มี 3 แบบ คือ  
1. มุมมองออกแบบ (design) เป็นมุมมองท่ีใช้ในการสร้างและแก้ไขรายงาน จะมี

ลกัษณะคล้ายมมุมอง design ของฟอร์ม 

2. มุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์ (print preview) เป็นมมุมองท่ีใช้แสดงตวัอย่างรายงาน
ท่ีสร้างไว้ในมมุมอง design เพ่ือดผูลก่อนสัง่พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ ถ้าผลท่ีได้ยงัไม่เป็นท่ีพอใจ
หรือมีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขก่อนพิมพ์จริง ซึง่จะชว่ยประหยดักระดาษและเวลาได้มาก 

3. มุมมองแสดงตัวอย่างเค้าโครง (layout previews) เป็นมมุมองท่ีใช้แสดงตวัอย่าง
โครงสร้างรายงานในลกัษณะเดียวกบัมมุมอง print preview ตา่งกันตรงจะแสดงข้อมลูตวัอย่าง
เพียงคร่าวๆ เท่านัน้ จะไม่แสดงข้อมูลจริงทัง้หมดในรายงานนัน้เพ่ือให้ผู้ ใช้มองเห็นตัวอย่าง
รายงานอยา่งรวดเร็วก่อนพิมพ์จริง 

 
วิธีการสร้างรายงาน  

การสร้างรายงาน ท าได้ 3 วิธี คือ 
1. สร้างรายงานง่ายๆ จาก 1 Table / Query อย่างรวดเร็ว เป็นวิธีท่ีเร็วและง่ายท่ีสดุ 

เพียงคลิกเลือก Table / Query ท่ีจะให้เป็นแหล่งข้อมลูของรายงานนัน้ แล้วคลิกปุ่ มค าสัง่ Report 
ในแท็บ Create  
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2. สร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้าง (Report Wizard)   เป็นการสร้างรายงานโดย
ตอบค าถามหรือเลือกส่วนประกอบตา่งๆ ท่ีต้องการให้แสดงในรายงาน โดยท าตามล าดบัขัน้ตอน
ไปทีละขัน้  ซึง่สามารถสร้างแผนภมูิหรือ chart ได้ด้วย 

3. สร้างรายงานในมุมมองออกแบบ (Design View) เป็นการสร้างรายงานด้วย
ตวัเองทัง้หมด ตัง้แตก่ารออกแบบ เลือกส่วนประกอบ ก าหนดต าแหน่ง เง่ือนไขรายละเอียด และ
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นจนได้รายงานท่ีต้องการ 

รายละเอียดในการสร้างรายงานจะคล้ายๆ กับการสร้างฟอร์ม ซึ่งถ้าต้องการความ
สะดวกอาจเลือกสร้างรายงานแบบอตัโนมตัิ หรือใช้ตวัช่วยสร้าง แล้วท าการแก้ไขในตอนหลงัด้วย
ตวัเองได้ในมมุมองออกแบบ  
 
การสร้างรายงานแบบง่าย 

1. เลือก Table / Query ท่ีจะใช้สร้างรายงาน 
2. คลิกแท็บ Create 
3. คลิก Report  
4. แสดงรายงานแบบ Tabular 
5. คลิก Save 
6. ตัง้ช่ือรายงาน 
7. คลิก OK 
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ภาพท่ี 6.1 ขัน้ตอนการสร้างรายงานแบบง่าย 
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สร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้าง (Report Wizard)    
1. คลิกแท็บ Create 
2. คลิก Report  Wizard 
3. เลือก Table / Query ท่ีจะใช้สร้างรายงาน 
4. ดบัเบิล้คลิกเลือก field ท่ีจะใช้ หรือคลิกปุ่ ม >> เพ่ือเลือกทุก field อย่างรวดเร็ว  

แล้วจงึคลิกปุ่ ม Next 
5. เลือก field ท่ีจะใช้จดักลุม่ 
6. เลือก field ท่ีจะใช้เรียงข้อมลู แล้วจงึคลิกปุ่ ม Next 
7. เลือกรูปแบบการวาง field  และการวางแนวกระดาษพิมพ์ แล้วจงึคลิกปุ่ ม Next 
8. ตัง้ช่ือรายงาน 
9. คลิก Finish 
 

 
 

ภาพท่ี 6.2 ขัน้ตอนการสร้างรายงานโดยใช้ตวัชว่ยสร้าง (Report Wizard) 
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ภาพท่ี 6.2 ขัน้ตอนการสร้างรายงานโดยใช้ตวัชว่ยสร้าง (Report Wizard) 
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สร้างรายงานในมุมมองออกแบบ  
วิธีสร้างรายงานในมมุมองออกแบบ  (Design View) จะคล้ายกบัการสร้างฟอร์มท่ีกล่าว

มาแล้ว โดยสิ่งท่ีต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากฟอร์ม คือ การจดักลุ่มและเรียงล าดบัข้อมลู รวมทัง้การ
เลือกฟังก์ชนัเพ่ือค านวณคา่ผลสรุปของข้อมลู โดยการเร่ิมสร้างรายงานดงันี ้

1. เลือกแท็บ Create 
2. คลิก Report Design 
3. ได้พืน้ท่ีส าหรับสร้างรายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.3 ขัน้ตอนการสร้างรายงานด้วยมมุมองการออกแบบ (Report Design) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.4 หน้าจอการสร้างรายงานด้วยมมุมองการออกแบบ (Report Design) 
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ส่วนประกอบในมุมมองออกแบบของรายงาน 
แท็บค าสัง่ท่ีใช้สร้างหรือแก้ไขและจดัรูปแบบรายงาน ได้แก่ 
1. แทบ็ Design 
 

 
 

ภาพท่ี 6.5 หน้าจอแท็บ Design ในการสร้างรายงานด้วยมมุมองการออกแบบ 
 

ค าสัง่ในแท็บ Design ของ Report จะใช้ส าหรับการสร้าง/แก้ไขหรือท างานร่วมกับ 
Report ซึ่งการท างานแตล่ะค าสัง่จะเหมือนกบัค าสัง่ในแท็บ Design ของมมุมอง Layout โดยมี
ค าสัง่ท่ีเพิ่มเข้ามา คือ Tab Order,  Subreport in New Window, View Code และ Convert 
Report’s Macros to Visual Basic 
 

2. แทบ็ Arrange 
 

 
 

ภาพท่ี 6.6 หน้าจอแท็บ Arrange ในการสร้างรายงานด้วยมมุมองการออกแบบ 
 

การท างานของค าสัง่ในแท็บนีส้ว่นใหญ่จะเหมือนกบัค าสัง่ในแท็บ Arrange ของ
มมุมอง Layout มีค าสัง่ท่ีเพิ่มเข้ามา คือ Size/Space, Align, Bring to Front และ Send to Back 
 

3. แทบ็ Format 
 

 
 

ภาพท่ี 6.7 หน้าจอแท็บ Format ในการสร้างรายงานด้วยมมุมองการออกแบบ 
 

ค าสัง่ในแท็บนีจ้ะเหมือนค าสัง่ในแท็บ Format ของมมุมอง Layout ทกุค าสัง่ 
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4. Report Design Area 
 

 
 

ภาพท่ี 6.8 หน้าจอ Report Design Area ในการสร้างรายงานด้วยมมุมองการออกแบบ 
 

ใช้ส าหรับสร้างและออกแบบ Report ประกอบด้วยเซคชัน่ต่างๆ เหมือนฟอร์ม เม่ือ
สร้างรายงานใหม่ว่างๆ มมุมองออกแบบ นอกจากเซคชัน่ Detail แล้ว จะมีเซคชัน่ Page Header 
และ Page Footer ด้วย นอกจากนีย้งัมีปุ่ ม Add a group และ Add a sort เพิ่มเข้ามา เพ่ือให้
ก าหนด field ท่ีจะใช้จดักลุม่และเรียงล าดบัข้อมลูในรายงาน  
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ตัวอย่างการสร้างรายงาน 

 
ภาพท่ี 6.9 ตวัอย่างขัน้ตอนการสร้างรายงาน 

 
 

ภาพท่ี 6.10 ตวัอยา่งขัน้ตอนการสร้างรายงานแบบ Tabular 
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ภาพท่ี 6.11 ตวัอยา่งผลการสร้างรายงานแบบ Tabular 
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ภาพท่ี 6.12 ตวัอยา่งผลการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานแบบ Tabular 
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ภาพท่ี 6.13 ตวัอยา่งขัน้ตอนการเปล่ียนสีพืน้หลงัของรายงาน 
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ภาพท่ี 6.14 ตวัอยา่งรายงาน 
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การ export รายงาน 
1. การ export รายงานให้อยู่ในรูป Excel 

 

 
ภาพท่ี 6.15 ขัน้ตอนการ export รายงานให้อยูใ่นรูป Excel 
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2. การ export รายงานให้อยู่ในรูป PDF 
 

 
 

ภาพท่ี 6.16 ขัน้ตอนการ export รายงานให้อยูใ่นรูป PDF 
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วิธีสร้างรายงานจากแบบสอบถาม 
 

 
 

MS Access จะท ารายงานให้โดยรวมเอาทกุๆ ฟิลด์ในแบบสอบถามเอาไว้ 

 
 

ภาพท่ี 6.17 ขัน้ตอนสร้างรายงานจากแบบสอบถาม 



 

บทที่ 7 
การสร้างมาโคร (Macro) 

 
มาโครหรือแมโคร (Macro) เป็นออบเจ็คฐานข้อมูลอีกตวัหนึ่งท่ีจะช่วยให้สามารถสร้าง

กลุ่มค าสั่งท่ีท างานแบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว โดยการท างานจะเรียงล าดบัจากค าสั่งแรกไป
จนถึงค าสัง่สดุท้ายในมาโครนัน้ เหมาะท่ีจะน าไปใช้กบัการท างานท่ีต้องท าซ า้ๆ กนั และไม่ซบัซ้อน
มาก โดยมาโครจะช่วยลดภาระในการจดจ าค าสั่ง ช่วยให้ผู้ ใช้ท่ีไม่คุ้ นเคยกับการใช้ค าสั่งใน 
Access สามารถน าฐานข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายขึน้ เช่น ผู้พฒันาฐานข้อมูลอาจสร้างปุ่ มค าสัง่ท่ี
ควบคมุการท างานด้วยมาโครในลกัษณะตา่งๆ เช่น ปุ่ มค าสัง่ท่ีใช้เปิดหรือปิดฟอร์ม ปุ่ มค าสัง่ท่ีใช้
ค้นหาข้อมลูท่ีตรงกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ และปุ่ มค าสัง่ส าหรับพิมพ์รายงาน เป็นต้น โดยผู้ ใช้เพียง
คลิกปุ่ มค าสัง่ก็สามารถท างานเหลา่นัน้ได้ โดยไมต้่องเรียกใช้ค าสัง่หลายๆ ค าสัง่จาก Ribbon ซ า้ๆ 
กนัทกุครัง้ 

 
รู้จักกับมาโคร 

มาโคร (Macro) คือ ชุดค าสั่งท่ีท างานแบบอัตโนมัติ จัดเป็นโปรแกรมประเภทหนึ่ง 
สามารถก าหนดเง่ือนไขการท างานได้ เช่น ตรวจสอบค่าเพ่ือเลือกท าหรือไม่ท าค าสัง่ท่ีก าหนดไว้ 
หรือสามารถน ามาโครมาชว่ยท างานในลกัษณะตา่งๆ เชน่ 

- สามารถค้นหาและสอบถามข้อมลู ผา่นทางฟอร์มหรือรายงานโดยไม่ต้องเรียกใช้อ็อบ
เจ็ค Query โดยตรง 

- สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูท่ีป้อนผ่านฟอร์ม การท างานจะยืดหยุ่นกว่าการใช้
กฎการตรวจสอบ (validation rule)  ท่ีก าหนดในโครงสร้างของตาราง 

- ช่วยปรับปรุงการท างานแบบอตัโนมตัิ เช่น การคดัลอก เคล่ือนย้าย และแก้ไขข้อมูล 
เป็นต้น 

- ช่วยในการสร้างแอพพลิเคชัน่โปรแกรมขึน้ใช้งานเอง เช่น สร้างฟอร์มท่ีประกอบด้วย
ปุ่ มค าสัง่ตา่งๆ โดยมาโครเป็นตวัควบคมุการท างาน 
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เร่ิมต้นสร้างมาโคร 
 ขัน้ตอนการสร้างมาโครเร่ิมต้นจาก 

1. คลิกแท็บ Create 
2. คลิก Macro 
3. เข้าสูม่มุมอง Design ของมาโคร 

 

 
 
 

  
ภาพท่ี 7.1 ขัน้ตอนการสร้างมาโคร (Macro) 
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4. คลิกปุ่ ม  Action Catalog ในแท็บ Design 
5. ปรากฏหน้าตา่ง  Action Catalog ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มค าสัง่ท่ีจะน ามาใช้ในชดุค าสัง่

อตัโนมตั ิ
 

 
 

ภาพท่ี 7.2 หน้าตา่ง  Action Catalog 
 
ค าสั่ งใน  Action Catalog 

ใน  Action Catalog จะแบง่ค าสัง่ออกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้
1. กลุ่ม Program Flow 

- Comment ค าสัง่ท่ีใช้ใสข้่อความท่ีผู้ใช้ต้องการ เช่น หมายเหตเุตือนความจ า หรือ
ค าอธิบายการใช้งาน 

- Group ค าสัง่สร้างมาโครแบบกลุม่ 
- If ค าสัง่ใช้สร้างเง่ือนไขการท างานในมาโคร 
- Submacro ค าสัง่สร้างมาโครยอ่ย 
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2. กลุ่ม Action 

- Data Entry Operations กลุ่มค าสัง่ท่ีใช้จดัการข้อมูล เช่น DeleteRecord  
(ลบเรคอร์ด), SaveRecord (จดัเก็บเรคอร์ด)  และ  EditlisItems (เรียกใช้ค าสัง่แก้ไขข้อมลูในสิสต์ 
Lookup) เป็นต้น 

- Data Import/Export  กลุ่มค าสัง่ท่ีใช้ในการน าเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่าง
ฐานข้อมลู Access และโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น EmailDatabaseOpject (ส่งออบเจ็คจากฐานข้อมูล 
Access ไปทางอีเมล), ccExportWithFormatting (ส่งข้อมลูจาก Access ไปโปรแกรมอ่ืนๆ ตาม
รูปแบบท่ีก าหนดไว้), ImportExportSpreadsheet (น าเข้าหรือส่งออกข้อมูล Access กับ
ไฟล์ข้อมลู spread sheet) 

- Database Objects  กลุ่มค าสัง่ท่ีใช้จดัการออบเจ็คฐานข้อมลู เช่น CopyObject 
(คดัลอกออบเจ็ค), DeleteObject (ลบออบเจ็คออกจากฐานข้อมลู), RenameObject (เปล่ียนช่ือ
ออบเจ็ค), PrintObject (พิมพ์ออบเจ็ค) 

- Filter/Query/Search กลุ่มค าสั่งท่ีใช้กรอง สอบถาม และค้นหาข้อมูล เช่น 
ApplyFilter (ก าหนดเง่ือนไขการกรอง), FindNextRecord (ค้นหาเรคอร์ดถดัไปท่ีตรงกบัเง่ือนไข), 
OpenQuery (เปิดใช้ Query) 

- Macro Commands กลุ่มค าสัง่ควบคมุการท างานของมาโคร เช่น CancelEvent 
(ยกเลิกเหตกุารณ์ท่ีท าให้มาโครนัน้ท างาน), RunMacro (เรียกใช้มาโครอ่ืนๆ จากมาโครท่ีก าลงั
ท างาน), StopAllMacros (หยดุการท างานของมาโครทัง้หมดท่ีรันค้างอยู)่ 

- System Commands กลุ่มค าสัง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานของระบบฐานข้อมูล 
เช่น CloseDatabase (ปิดการใช้งานฐานข้อมลู), DisplayHourglassPointer (เปล่ียนรูปแบบตวัชี ้
เมาส์จากปกติเป็นนาฬิกาทรายขณะรันมาโคร), QuitAccess (ปิดการท างานโปรแกรม Access), 
Sendkeys (ส่งรหสัคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องกดคีย์บอร์ดจริงๆ ไปให้ Access หรือโปรแกรมอ่ืนๆท่ีใช้
งานอยู)่, SetWarnings (ซอ่น/แสดงค าเตือนของโปรแกรม Access ระหวา่งการท างาน) 

- User Interface Commands กลุม่ค าสัง่ตดิตอ่กบัผู้ ใช้ เช่น AddMenu (เมนท่ีูผู้ ใช้
สร้างเองเพ่ือท างานแทนเมนหูลกั), MessageBox (กล่องข้อความแจ้งข่าวสาร/ค าเตือนให้ผู้ ใช้
ทราบ), ShowToolbars (ซอ่น/แสดงทลูบาร์ท่ีผู้ใช้สร้างเอง) 

- Window Management กลุ่มค าสั่งท่ีใช้จัดการหน้าต่างการท างาน เช่น 
Maximize (ขยายหน้าต่างท่ีก าลงัใช้งานให้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดหรือเต็มหน้าจอ) , Minimize (ย่อ
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หน้าต่างท่ีก าลงัใช้งานลงมาให้มีขนาดเล็กท่ีสดุ), MoveAndSizeWindow (ย้ายและปรับขนาด
หน้าตา่งท่ีก าลงัใช้งาน) 
 
วิธีสร้างมาโครโดยเกบ็เป็นออบเจค็ Macro 

เข้ามมุมอง Design โดยคลิก Create ในแท็บ Macro แล้วท าดงันี ้
1. เลือกค าสัง่จาก Add New Action ในท่ีนีเ้ลือก OpenForm  
2. ใสค่า่อาร์กิวเมนต์ (ถ้ามี) ในท่ีนีคื้อ อาร์กิวเมนต์ของค าสัง่ OpenForm 

- Form Name ใสช่ื่อฟอร์ม 
- View เปิดฟอร์มในมมุมองใด 
- Filter Name ใสช่ื่อตวักรองข้อมลู (ถ้ามี) 
- Where Condition ใสเ่ง่ือนไขท่ีใช้กรองข้อมลู (ถ้ามี) 
- Data Mode จะแสดงฟอร์มแบบเพิ่มเรคอร์ดได้ (Add) แก้ไขได้ (Edit) หรืออา่นได้

อยา่งเดียว (Read Only) 
- Window Mode แสดงฟอร์มในมมุมองฟอร์ม (Normal) ซอ่นฟอร์ม (Hidden) ยอ่

ขนาดหน้าตา่งให้เล็กท่ีสดุ (Icon) หรือแบบไดอะล็อก (Dialog) 
3. คลิกลากค าสัง่ Comment มาวางถ้าจะใสห่มายเหต ุ
4. คีย์ข้อความในชอ่ง Comment เสร็จแล้วคลิก Save 
5. ตัง้ช่ือมาโครในช่อง Macro Name: ในท่ีนีต้ัง้ช่ือว่า Macro1 
6. คลิก OK 
7. คลิก Close เพ่ือปิดมมุมองออกแบบ 
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ภาพท่ี 7.3 ขัน้ตอนการสร้างมาโครโดยเก็บเป็นออบเจ็ค Macro 
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ภาพท่ี 7.3 ขัน้ตอนการสร้างมาโครโดยเก็บเป็นออบเจ็ค Macro 
 
หากต้องการน า Macro1 มาผกูกบัปุ่ มค าสัง่ ท่ีสร้างขึน้จากฟอร์ม ท าตามขัน้ตอนดงันี ้
1) คลิกปุ่ ม รายละเอียดนักศึกษา  
2) คลิก Property Sheet 
3) คลิกแท็บ Event 
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4) ในแถวคณุสมบตั ิOn Click ให้คีย์ช่ือ Macro1 หรือจะคลิกปุ่ มลกูศรแล้วเลือก
จากลิสต์ก็ได้ 

 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7.4 ขัน้ตอนการน า Macro1 มาผกูกบัปุ่ มค าสัง่ ท่ีสร้างขึน้จากฟอร์ม 
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การแก้ไขมาโคร 
1. เพิ่มค าส่ังใหม่ 

ตวัอยา่งเชน่ หากต้องการน า Macro1 มาเพิ่มค าสัง่ MessageBox ก่อนค าสัง่ 
OpenForm เพ่ือแสดง dialog box ก่อนเปิดฟอร์มข้อมลูนกัศกึษา มีขัน้ตอนดงันี ้

1) คลิกเลือกค าสัง่ท่ีจะใช้จากช่อง Add New Action  
2) เลือกค าสัง่ MessageBox 
3) ค าสัง่ใหมจ่ะอยู่ท้ายสดุของมาโคร 
 

 
 
 

ภาพท่ี 7.5 ขัน้ตอนเพิ่มค าสัง่ใหมใ่นมาโคร 
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ภาพท่ี 7.5 ขัน้ตอนเพิ่มค าสัง่ใหมใ่นมาโคร 
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2. ย้ายต าแหน่งค าส่ัง 
ถ้าเพิ่มค าสัง่ MessageBox ด้วยวิธีคลิกเลือกจากชอ่ง Add New Action ค าสัง่ 

MessageBox จะอยูท้่ายสดุของมาโคร ดงันัน้หากต้องการให้รัน MessageBox ก่อนต้องท าการ
ย้ายต าแหนง่ MessageBox  ขึน้ไปด้านบน ด้วยวิธีดงันี ้

1) คลิกค าสัง่ท่ีจะย้ายต าแหนง่ 
2) คลิกปุ่ ม Move up 

 

 
 

ภาพท่ี 7.6 ขัน้ตอนการย้ายต าแหนง่ค าสัง่ในมาโคร 
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วิธีส่ังรันมาโคร 
วิธีที่ 1 ส่ังรันมาโครจาก Navigation Pane 
1. คลิกขวาท่ีช่ือออบเจ็ค Macro 
2. คลิกค าสัง่ Run จากเมนลูดั 

 

 
 

ภาพท่ี 7.7 ขัน้ตอนการสัง่รันมาโครจาก Navigation Pane 
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วิธีที่ 2 ส่ังรันจากค าส่ัง Run Macro 
1. คลิกแท็บ Database Tools 
2. คลิก Run Macro 
 

 
 
 

ภาพท่ี 7.8 ขัน้ตอนการสัง่รันมาโครจากค าสัง่ Run Macro 
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วิธีที่ 3 ส่ังรันในมุมมอง Design 
1. เลือกมมุมอง Design 
2. คลิกค าสัง่ Run ในแท็บ Design 
 

 
 

ภาพท่ี 7.9 ขัน้ตอนการสัง่รันมาโครจากมมุมอง Design 
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