
 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 

การสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 
 

หัวขอเนื้อหา 
โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 

เร่ิมตนใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 

การสรางตาราง               

มุมมองของตาราง 

วิธีการสรางตาราง 

สวนประกอบในมุมมองออกแบบตาราง 

วิธีสรางตารางใหมดวยตนเอง 

การสรางความสัมพนัธระหวางตาราง 

การสรางแบบสอบถาม              

มุมมองของแบบสอบถาม 

วิธีการสรางแบบสอบถาม 

สวนประกอบสําคัญในแบบสอบถาม 

วิธีการสรางแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ 

ตัวอยางการใชแบบสอบถาม 

การสรางฟอรม               

มุมมองของฟอรม 

วิธีที่ใชในการสรางฟอรม 

วิธีการสรางฟอรมดวยตัวชวยสราง 

การสรางรายงาน              

มุมมองของรายงาน 

วิธีการสรางรายงาน 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกวิธีการใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสได 
2. บอกวิธีการสรางตาราง สรางแบบสอบถาม สรางฟอรม และสรางรายงานดวย

โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสได 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรูของนักศึกษา ที่

เกี่ยวกับการสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 

2. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการบรรยาย และมีการถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน 

3. ผูสอนสาธิตวิธีการสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสทีละขั้นตอน 

4. ใหผูเรียนฝกออกแบบฐานขอมูลดวยโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสดวยตนเอง 

5. เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกใช โปรแกรมไมโครซอฟต 

แอกเซส 

6. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเขาใจในบทเรียน 

7. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท บทที่ 7 ของเอกสารประกอบการสอนเพื่อทบทวน

ความรู 

8. เนนการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนและเว็บไซตของ

วิชาการจัดการฐานขอมูล รวมทั้งเว็บไซตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการฐานขอมูล 

2. สไลดสําหรับนําเสนอบทเรียน ที่ทําจากโปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต 

(Microsoft PowerPoint) 

3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

4. เว็บไซตวิชาการจัดการฐานขอมูล  
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การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตั้งคําถามและตอบคําถาม 

2. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือรนในการทําฝกการใชงานโปรแกรมไมโครซอฟต 

แอกเซส 

3. สังเกตผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน และคําตอบที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด 
 
 



 

บทที่ 7 
การสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 

 
เมื่อทําการออกแบบฐานขอมูลดวยแผนภาพที่เรียกวา แบบจําลองอี-อาร และทําการ 

นอรมัลไลเซชันแลว จึงนําฐานขอมูลที่ออกแบบไวนั้นมาสรางใหใชงานไดจริงดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งก็คือ โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส ที่เลือกโปรแกรมนี้

เนื่องจากเปนโปรแกรมที่สามารถฝกใชงานไดงาย และเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีโปรแกรมนี้

อยูแลว เพราะเปนโปรแกรมหนึ่งในชุดไมโครซอฟตออฟฟศ (Microsoft Office) ซึ่งสามารถศึกษา

การใชงานเบื้องตนไดดวยตนเอง ตั้งแตการสรางตาราง ฟอรม แบบสอบถาม และรายงาน เปนตน 

 
โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 

โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) เปนโปรแกรมที่ใชในการจัดการ

ฐานขอมูลอยางหนึ่ง เร่ิมต้ังแตจัดเก็บขอมูล ประมวลผล และออกสารสนเทศ ที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงสรางของโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส ประกอบดวย  

1. ตาราง (table) ใชสําหรับเก็บขอมูลตางๆ ซึ่งแตละตารางจะประกอบไปดวย 

เขตขอมูล (Field) และระเบียน (Record) 

2. แบบสอบถาม (queries) ใชสําหรับดูขอมูล คนหาขอมูล ตรวจสอบแกไข เพิ่มเติม 

หรือลบขอมูลที่ตองการ 

3. ฟอรม (form) ออกแบบมาเพื่อเปนสวนติดตอกับผูใชสําหรับปอนขอมูลและแสดง

ขอมูล 

4. รายงาน (report) ออกแบบมาใหมีการจัดรูปแบบ มีการคํานวณและพิมพออกมาเปน

รายงานได รวมทั้งมีการสรุปผลของขอมูลที่เลือก ซึ่งสามารถดูรายงานกอนพิมพได 

5. แมโคร (macro) เปนภาษาโปรแกรมงายๆ เพื่อการกําหนดโครงสรางลําดับข้ันตอน

ใหปฏิบัติงานตามที่คุณตองการเพื่อตอบสนองกับเหตุการณที่กําหนดขึ้น 

6. โมดูล (module) เปนการเขียนโปรแกรมดวยภาษาแอกเซสเบสิก ซึ่งใชในการทํางาน

ที่คอนขางซับซอนกวาการใชแมโคร เพื่อใหไดฟอรมหรือรายงานตามความตองการของผูใช 
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เริ่มตนใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 
 

เราสามารถเรียกใชงานไมโครซอฟตแอกเซส ไดโดยการคลิกที่ปุม start  Programs  

Microsoft Access      จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 หนาจอการเขาสูโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 
 

วิธีการสรางฐานขอมูลมี 2 แบบ คือ  

1. สรางฐานขอมูลเปลา ( ฺblank database) เพื่อกําหนดรูปแบบของโครงสราง

ฐานขอมูลดวยตนเอง โดยการคลิกเลือก ฐานขอมูลเปลา จะปรากฏไดอะลอกบ็อก  

แฟมฐานขอมูลใหม ใหเลือกไดรวและโฟลเดอร พรอมกับต้ังชื่อไฟลฐานขอมูลที่จะสรางใหม ดัง

ภาพที่ 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2 วธิีการสรางฐานขอมูลเปลา ( ฺblank database) 
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2. สรางฐานขอมูลโดยการใชตัวชวย (database wizard) ที่โปรแกรมเตรียมไว 

หลายรูปแบบสําหรับการใชงานในดานตางๆ โดยทําตามขั้นตอนไปทีละขั้น เมื่อเสร็จแลวจะไดไฟล

ฐานขอมูลที่นําไปใชงานไดทันที ถาตองการแกไขปรับปรุงก็สามารถทําไดในภายหลัง ซึ่งมีวิธีการ

สรางโดยการคลิกที่ปุม start  สรางเอกสาร Office คลิกแท็บ ฐานขอมูล จะมีไฟลฐานขอมูล

ตนแบบใหเลือกใชงานจํานวนมาก ดังภาพที่ 7.3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.3 วธิีการสรางฐานขอมูลโดยการใชตัวชวย (database wizard) 

 
 
การสรางตาราง 

การสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส จะมีการเก็บขอมูลไวในตาราง ซึ่ง

แตละตารางจะเก็บขอมูลเร่ืองเดียวกันไวในตารางเดียวกัน ในฐานขอมูลหนึ่งจะตองประกอบดวย

ตารางอยางนอย 1 ตารางเสมอ โดยแตละแถวจะหมายถึงขอมูลแตละเรคอรด และแตละคอลัมน

จะหมายถึงขอมูลในแตละเขตขอมูลที่ประกอบกันเปนเรคอรด 
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1. มุมมองของตาราง 
มุมมองของตารางม ี4 แบบ คือ 

1.1 มุมมองออกแบบ (design) ใชในการออกแบบ และแกไขโครงสรางของตาราง 

เชน เพิ่มลบเขตขอมูล แกไขชื่อเขตขอมูล กําหนดชนิดขอมูล กําหนดคีย  กําหนดคุณสมบัติตางๆ 

ของเขตขอมูล เปนตน 

1.2 มุมมองแผนขอมูล (datasheet) ใชในการปอนขอมูล หรือแสดงขอมูลที่เก็บ

ไวในตาราง โดยแสดงในรูปของตาราง ในมุมมองนี้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแกไขเรคอรดได 

1.3 มุมมอง pivot table ใชวิเคราะหและสรุปผลขอมูลในตารางโดยแสดงในรูป

ของตารางแจกแจงรายละเอียดขอมูลและสรุปผลขอมูล 

1.4 มุมมอง pivot chart ใชวิเคราะหและสรุปผลขอมูลในตารางโดยแสดงในรูป

ของแผนภูมิหรือ Chart 

 
2. วิธีการสรางตาราง 

การสรางตารางทาํได 3 วธิี คอื  

2.1 การสรางตารางในมุมมองออกแบบ (design view) เปนวิธีสรางตาราง 

ที่จะตองกําหนดรายละเอียดตางๆ ดวยตัวเองทั้งหมด เชน กําหนดโครงสรางของตารางวาจะตอง

ประกอบดวยเขตขอมูลหรือแอตทริบิวตอะไรบาง ชนิดขอมูลในแตละเขตขอมูลเปนอยางไร จะใช

เขตขอมูลใดบางเปนคียหลัก หรือจะกําหนดเงื่อนไขกฎเกณฑเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลในเขตขอมูลนั้นอยางไร  

2.2 การสรางตารางโดยใชตัวชวยสราง (table wizard) เปนวิธีสรางตารางจาก

ตารางตนแบบที่ Access เตรียมไวใหเลือกใชมากมายหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งจะแบงเปน 2 กลุม 

คือ กลุมธุรกิจและกลุมใชงานสวนตัว เพียงแตทําตามขั้นตอนงายๆ ในไดอะล็อกบ็อกซของตัวชวย

สราง ทําใหสามารถสรางตารางที่ตองการไดอยางรวดเร็ว 

2.3 การสรางตารางโดยการปอนขอมูล (datasheet view) เปนการใสขอมูล

โดยตรงลงในแผนขอมูลเปลา เมื่อบันทึกแผนขอมูลใหม โปรแกรมจะวิเคราะหขอมูลนั้น และ

กําหนดชนิดขอมูลและรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละเขตขอมูลใหโดยอัตโนมัติ 

ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะการสรางตารางในมุมมองออกแบบเทานั้น เนื่องจากการสราง

ตารางโดยการใชตัวชวยสรางแมจะรวดเร็วแตบางครั้งอาจไมตรงกับความตองการในการใชงาน  

สวนการสรางตารางโดยการปอนขอมูลลงในแผนขอมูลโดยตรง โปรแกรมอาจจะกําหนดชนิดและ

รูปแบบของขอมูลไมตรงกับความตองการของเราก็ได ทําใหอาจจะเสียเวลาในการเปลี่ยนแปลงให
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ตรงกับความตองการ ดังนั้นจึงสรางตารางโดยการกําหนดรายละเอียดตางๆ เองเพื่อความสะดวก

และตรงกับความตองการมากที่สุด 

 
3. สวนประกอบในมุมมองออกแบบตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table Design 

Toolbar 

Table 

Design Grid 

Field 

Properties 

ภาพที่ 7.4 สวนประกอบในมุมมองออกแบบตาราง 
 

ในมุมมองการออกแบบตารางประกอบดวย 3 สวน คือ 

3.1 ทูลบารในการออกแบบตาราง (table design toolbar) เปนสวนที่แสดง

ปุมคําสั่งทั้งหมดที่ใชในการสรางและแกไขตาราง ซึ่งปุมที่จะใชงานกันบอยๆ ไดแก  

- ปุมมุมมอง (view)      เพื่อเปลี่ยนมุมมองในตารางเปนมุมมอง

ออกแบบหรือมุมมองแผนขอมูลสําหรับปอนขอมูล 

- ปุมคียหลัก (primary key)   ใชกําหนดเขตขอมูลใหเปนคียหลัก 

3.2 กริดในการออกแบบตาราง (table design grid) เปนสวนที่ใชออกแบบ

และแกไขโครงสรางของตาราง ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ  

- ชื่อเขตขอมูล (field name) เปนสวนที่ใชกําหนดชื่อเขตขอมูล โดยมีกฎการ

ตั้งชื่อ คือ เปนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณพิเศษตางๆ (ยกเวน . ! ‘ และ [ ] ) หรือชองวาง (แต

หามนําหนาชื่อเขตขอมูลดวยชองวาง) โดยมีความยาวไมเกิน 64 ตัวอักษร ชื่อเขตขอมูลในตาราง

เดียวกันตองไมซ้ํากัน   
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- ชนิดขอมูล (data type) เปนสวนที่ใชกําหนดชนิดของขอมูลในแตละเขต

ขอมูล ซึ่งมีทั้งหมด 9 ชนิด คือ 

1) text ขอความที่ประกอบไปดวยตัวอักขระที่อาจเปนตัวอักษร สัญลักษณ

พิเศษ ชองวาง หรือตัวเลขประกอบกัน ซึ่งถาเปนตัวเลขอยางเดียวจะตองเปนตัวเลขที่ไมใช 

ในการคํานวณ เชน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน รหัสนักศึกษา เบอรโทรศัพท บานเลขที่ และ

รหัสไปรษณีย เปนตน โดยสามารถบรรจุขอมูลไดสูงสุดจํานวน 255 ตัวอักขระ 

2) memo ขอความที่เปนตัวอักขระที่มีความยาวมากๆ และมากกวา 255 

ตัวอักขระ แตไมเกิน 65,535 ตัวอักษร สวนมากใชในการเก็บขอมูลและรายละเอียดที่มีความยาว

ของขอมูลมากๆ นั่นเอง 

3) number ขอมูลที่เปนตัวเลข สามารถนําไปคํานวณได เชน จํานวนสินคา 

และจํานวนหนวยกิต เปนตน 

4) date/time ขอมูลที่เปนวันที่และเวลา 

5) currency ขอมูลที่เปนตัวเลข ใชในการคํานวณขอมูลเกี่ยวกับการเงิน 

เชน ราคาสินคา คาหนวยกิต เงินเดือน รายรับ และรายจาย เปนตน 

6) auto number เปนตัวเลขจํานวนเต็มแบบลําดับที่ ซึ่งโปรแกรมจะ

กําหนดคาใหโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มเรคอรดใหมเขามาในตาราง 

7) yes/no เปนขอมูลทางตรรกะ ซึ่งมีสถานะเปนจริงหรือเท็จ เชน 

True/False, Yes/No, หรือ On/Off และจะเปนคาวางไมได 

8) OLE object ขอมูลที่เปนการเชื่อมโยงหรือนําเขาขอมูลจากโปรแกรม

อ่ืนๆ มาเก็บไว เชน รูปภาพ ตาราง กราฟ และเสียง เปนตน OLE ยอมาจาก Object Linking and 

Embedding เปนเทคนิคของการประยุกตใชงานบนวินโดวส ที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

กัน เชน สามารถนํารูปภาพจากโปรแกรมโฟโตช็อป (PhotoShop) มาใชในไมโครซอฟตเวิรด 

(Microsoft Word) ได เปนตน 

9) Hyperlink เปนขอมูลหรือแอดเดรสที่ใชอางอิงไปยังขอมูลอ่ืนๆ หรือระบุ 

การเชื่อมโยงในแบบของเว็บเพจ ซึ่งแสดงดวย URL (Uniform Resource Locator) โดยการอางอิง 

ไปยังแหลงขอมูลอ่ืน ซึ่งอาจเปนไดทั้งไฟลฐานขอมูลของโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสเอง หรือไฟล

ของโปรแกรมอื่นที่อยูในเครื่องเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต

ได ดังตัวอยางในภาพที่ 7.5 
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ภาพที่ 7.5 ตวัอยางขอมูลที่กําหนดเปนชนิดไฮเปอรลิงค (hyperlink) 

 

สําหรับ lookup wizard ที่ปรากฏในรายการชนิดขอมูลของชอง data type 

ดวยนั้น ไมใชชนิดของขอมูล แตเปนเครื่องมือที่ใชเลือกหรือคนหาขอมูลจากตารางอื่นๆ ใน

โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส เพื่อนํามาสรางดรอปดาวนลิสตบ็อกซในอีกตารางหนึ่ง ซึ่งจะชวยใน

การคลิกเลือกขอมูลที่ตองการนํามาใชไดทันที โดยไมตองพิมพขอมูลลงไป 

- คําอธิบาย (description) เปนสวนที่ใชใสคําอธิบายหรือรายละเอียดตางๆ 

ที่เกี่ยวกับเขตขอมูลนั้น หรือใชเปนหมายเหตุชวยเตือนความจํา หรือใหผูอ่ืนทราบวาเขตขอมูลนั้น

เก็บขอมูลอะไร เปนสวนที่ผูใชจะใสหรือไมใสก็ได 

3.3 คุณสมบัติเขตขอมูล (field properties) สวนที่ใชกําหนดคุณสมบัติของแต

ละเขตขอมูล เชน กําหนดขนาดของเขตขอมูล รูปแบบที่ใชในการปอนขอมูล รูปแบบการแสดงผล

ขอมูล และกําหนดเงื่อนไขที่ใชตรวจสอบคาในเขตขอมูล เปนตน 
 
4. วิธสีรางตารางใหมดวยตนเอง 
1 เขาสูวนิโดว database คลิกปุม ตาราง (table) บนแถบวัตถ ุ

2 ดับเบิลคลิกที่ สรางตารางในมมุมองออกแบบ 

3 กรอกชื่อเขตขอมูลลงในคอลัมน ชื่อเขตขอมูล (field name) แลวกดปุม enter 

หรือ tab บนคียบอรดเพื่อเลื่อนไปยังคอลัมน ชนิดขอมูล (data type) 

4 คลิกปุมลูกศรในคอลัมน ชนิดขอมูล  

5 คลิกเลือกชนิดขอมูลที่ตองการ (ในที่นี้เลือก text เพราะรหัสนักศึกษาที่เปนตัวเลข 

ไมไดใชในการคํานวณ) 

6 ถาตองการใสคําอธิบายเกี่ยวกับเขตขอมูลนั้น ใหใสในคอลัมน คําอธิบาย  

7 กําหนดรูปแบบและขนาดของเขตขอมูล ถาชนิดขอมูลเปน text ใหกรอกจํานวน

วายาวกี่ตัวอักษรลงในแถว ขนาดเขตขอมูล (field size)  
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ลองสรางเขตขอมูลอ่ืนๆ ที่เหลือโดยกําหนดชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล และขนาดของ

เขตขอมูล ตามโครงสรางที่กําหนดไว โดยใชข้ันตอนที่ 1-7 เปนแนวทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.6  ข้ันตอนการสรางตารางใหมดวยตนเอง 

 

8 เมื่อสรางเขตขอมูลตางๆ ที่จะเก็บขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษาครบแลว จะตองทาํการ

สรางคียหลักใหกับตารางนัน้ๆ โดยการคลิกเลือกแถวของเขตขอมูลทีต่องการใหเปนคีย แลวคลกิที่

ปุม คียหลัก         บนทูลบาร                 

9 บันทึกตาราง โดยการคลิกที่ปุมบันทึก          บนทลูบาร และตั้งชื่อตาราง 

 
5. การสรางความสัมพันธระหวางตาราง 

ถาฐานขอมูลที่สรางมีตารางตั้งแต 2 ตารางขึ้นไป ตองมีการกําหนดความสัมพันธ

ระหวางตาราง เพื่อเชื่อมโยงขอมูล ดังนั้นควรสรางตารางขึ้นมาอีก 1 ตาราง เชน ตารางที่เก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษา โดยมีความสัมพันธกับตารางนักศึกษาแบบ 1:M วิธีสราง

ความสัมพันธมีดังตอไปนี้ 
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1 ปดออบเจ็กฐานขอมูลที่เปดใชงานอยูในขณะนั้นใหหมด แลวคลิกปุม 

ความสัมพันธ (relationships) บนทูลบาร 

2 คลิกเลือกตารางที่จะนํามาสรางความสัมพันธ 

3 คลิกปุม เพิ่ม (add) 

4 เมื่อเลือกครบแลวใหคลิกปุม ปด (close) 

5 คลิกคางที่ชื่อเขตขอมูลที่เปนคียหลัก ของตารางที่มีความสัมพันธเปน “1” ซึ่งก็คือ

ตารางอาจารยที่ปรึกษา แลวลากไปปลอยยังเขตขอมูลของอีกตารางหนึ่ง ซึ่งก็คือตารางนักศึกษา  

5 คลิกคางที่ชื่อเขตขอมูลที่เปนคียหลัก ของตารางที่มีความสัมพันธเปน “1” ซึ่งก็คือ

ตารางอาจารยที่ปรึกษา แลวลากไปปลอยยังเขตขอมูลของอีกตารางหนึ่ง ซึ่งก็คือตารางนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 7.7  ข้ันตอนการสรางความสัมพนัธระหวางตาราง 
 

6 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ การแกไขความสัมพันธ ใหคลิกเช็คบ็อกซเลือก 

บังคับใหมี referential integrity ถาตองการกําหนดการคงสภาพการอางอิงความสัมพันธระหวาง

ตาราง รวมทั้งคลิกเช็คบ็อกซเลือก ปรับปรุงระเบียนที่เกี่ยวของทั้งหมด และ ลบระเบียนที่

เกี่ยวของทั้งหมด ในกรณีที่ตองการใหมีการปรับปรุงและลบระเบียนที่เกี่ยวของทั้งหมด 
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ภาพที่ 7.8 ไดอะล็อกบ็อกซสําหรับการแกไขความสัมพันธ 

 

7 คลิกปุม สราง (create) จะปรากฏเสนความสัมพนัธระหวางตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.9  เสนความสัมพนัธระหวางตารางอาจารยทีป่รึกษากับนักศึกษา 
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การสรางแบบสอบถาม 
การสรางแบบสอบถาม (query) เปนเครื่องมือที่ใชในการคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่

กําหนด เรียงลําดับหรือจัดกลุมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ตองการ แสดงผลขอมูลที่มาจากหลาย

ตารางที่มีความสัมพันธกัน เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการแสดงผล ปรับปรุงขอมูลในตาราง คํานวณ

ผลลัพธหรือสรุปผลขอมูลจากตารางตางๆ และสามารถกําหนดตัวแปรเพื่อรับคาที่ใชเปนเงื่อนไขใน

การคนหา คํานวณผลลัพธ หรือวิเคราะหสรุปผลขอมูลไดดวย  

 
1. มุมมองของแบบสอบถาม 

 มุมมองของแบบสอบถาม มี 5 ลักษณะ คือ  

1.1 มุมมองออกแบบ (design) เปนมุมมองที่ใชในการออกแบบและ 

สรางแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยเงื่อนไขและกฎเกณฑตางๆ ที่จะนําไปใชคนหาหรือแสดงขอมลู 

ที่ตองการ 

1.2 มุมมองแผนขอมูล (datasheet) เปนมุมมองที่ใชแสดงขอมูลทั้งหมดที่คนหา

ได ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน แบบสอบถาม โดยแสดงในลักษณะ datasheet เหมือนกับ table 

1.3 มุมมอง SQL เปนมุมมองที่ใชสรางหรือแสดงเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

แบบสอบถาม ดวยรูปแบบของภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language : SQL) 

1.4 มุมมอง pivot table เปนมุมมองที่ใชแสดงขอมูลที่ไดจากการรันแบบสอบถาม 

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว โดยแสดงในรูปของตารางแจกแจงรายละเอียดและสรุปผลขอมูล 

1.5 มุมมอง pivot chart เปนมุมมองที่ใชแสดงขอมูลที่ไดจากการรันแบบสอบถาม 

โดยวิเคราะหหรือสรุปผล ในรูปของแผนภูมิหรือ chart 
 

2. วิธีการสรางแบบสอบถาม  
การสรางแบบสอบถาม ทําได 2 วิธ ีคือ 

2.1 สรางแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ (design view) เปนวิธีการสราง

แบบสอบถาม ดวยตนเอง โดยผูสรางจะเปนผูกําหนดรายละเอียดตางๆ เองทั้งหมด ซึ่งทําใหได

แบบสอบถามที่เหมาะสมและตรงกับความตองการมาที่สุด แตผูสรางตองมีความเชี่ยวชาญ 

ในการสรางและออกแบบแบบสอบถามมากกวาวิธีแรก 

2.2 สรางแบบสอบถามโดยใชตัวชวยสราง (query Wizard)  เปนวิธีการสราง 

แบบสอบถาม แบบงายๆ และรวดเร็ว โดยตอบคําถามและใหขอมูลในการสราง แบบสอบถามผาน

ทางไดอะล็อกบอกซที่โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสเตรียมไวใหทําตามอยางเปนลําดับข้ันตอน  
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ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะการสรางแบบสอบถามในมุมมองออกแบบเทานั้น เนื่องจาก 

การสรางแบบสอบถามโดยใชตัวชวยสรางไมสามารถกําหนดเงื่อนไขที่ซับซอนหรือสูตรในการ

คํานวณเพิ่มเติมได ทําใหไมเพียงพอกับการทํางานบางอยาง 
 

3. สวนประกอบสําคัญในแบบสอบถาม 
 

Query Design 

Toolbar 

Field List Pane 

Query Design 

Grid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.10  สวนประกอบของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามจะประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ 

3.1 ทูลบารในการออกแบบแบบสอบถาม (query design toolbar) เปนสวนที่

แสดงปุมคําสั่งทั้งหมดที่ใชในการสรางและแกไขแบบสอบถาม 

3.2 เพนในการออกแบบแบบสอบถาม (field list  pane) เปนสวนที่ใชแสดงชื่อ

ตารางหรือแบบสอบถาม รวมทั้งรายชื่อเขตขอมูลทั้งหมดที่จะนํามาใชเปนแหลงขอมูลในการสราง

แบบสอบถามใหม นอกจากนี้ยังเปนสวนที่ใชกําหนดหรือแสดงความสัมพันธระหวางตารางหรือ

แบบสอบถามดวย 

3.3 กริดในการออกแบบแบบสอบถาม(query design grid) เปนสวนที่ใชระบุ

เขตขอมูลที่ตองการนําคามาแสดง หรือนํามาคํานวณหาผลลัพธ รวมทั้งกําหนดรูปแบบการ

เรียงลําดับขอมูล การจัดกลุมและกําหนดเงื่อนไขทั้งหมดที่จะตองใชในการคนหาขอมูล ซึ่ง

ประกอบดวย 

- เขตขอมูล (field)  เลือกเขตขอมูลที่ตองการใชตั้งเงื่อนไข 

- ตาราง (table)  เลือกตารางในกรณีที่มีมากกวา 1 ตาราง 
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- เรียงลําดับ (sort)  ตั้งเงื่อนไขในการจัดเรียงขอมูล 

- แสดง (show)   ใชในการกาํหนดใหแสดงขอมูลหรือไม 

- เงื่อนไข (criteria)  ตั้งเงื่อนไข 

- หรือ (or)   ตั้งเงื่อนไขซอน 
4. วิธีการสรางแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ 

 1 เขาสูวนิโดว Database คลิกปุม แบบสอบถาม (query) บนแถบออบเจ็ค 

2 คลิกปุม สราง (new) 

3 คลิกเลือก มุมมองออกแบบ (design view) 

4 จะปรากฏวินโดวมุมมอง query design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 

ภาพที่ 7.11  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามในมมุมองออกแบบ 
 
5 ถาเปนการสรางแบบสอบถามใหม จะแสดงไดอะล็อกบอกซ show table  

โดยอัตโนมัติ แตถาเปนการแกไขแบบสอบถามที่สรางไวแลวจะไมแสดง ตองคลิกปุม แสดงตาราง 

(show table)               บนทูลบาร เพื่อแสดงไดอะล็อกบอกซนี้ 
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ภาพที่ 7.12  วินโดวมุมมองการออกแบบแบบสอบถาม  (query design) 

6 คลิกแท็บ ตาราง (tables) เพื่อแสดงรายชื่อตาราง หรือคลิกแท็บ แบบสอบถาม 

(queries) เพื่อแสดงรายชื่อแบบสอบถาม หรือถาคลิกแท็บ ทั้งสองอยาง (both) จะแสดงทั้ง

ตารางและแบบสอบถามที่สรางไวแลว 

7 คลิกเลือกตารางหรือแบบสอบถามที่จะนํามาใช 

 คลิกปุม เพิ่ม (add) จะปรากฏวินโดวเล็กๆ ใน field list pane ภายในวินโดวนี้ 

จะแสดงชื่อตารางหรือแบบสอบถามที่เลือกไวในขอ 7 และรายชื่อเขตขอมูลทั้งหมดในตารางหรือ

แบบสอบถามนั้น 

 หลังจากทําซ้ําขั้นตอนที่ 6-8 จนครบทุกตารางหรือแบบสอบถามแลว ใหคลิกปุม  
ปด (close)  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

ภาพที่ 7.13  ข้ันตอนการเลือกตารางหรือแบบสอบถาม 
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5. ตัวอยางการใชแบบสอบถาม 
5.1 จากภาพที่ 6.3 ในบทที่ 6 เมื่อนําสิ่งที่ออกแบบไว มาสรางเปนฐานขอมูลดวย

โปรแกรม MS-Access และอยากทราบวามีใครเรียนวิชาอะไรบาง สามารถทําไดตามขั้นตอนดังนี้ 

 เลือกตารางทั้ง 3 ตาราง คือ student, subject และ regis  

 จะปรากฏตารางทั้งสามในวินโดวมุมมอง query design ซึ่งทั้ง 3 ตารางมี

การเชื่อมโยงความสัมพันธไวเรียบรอยแลว 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 
ภาพที่ 7.14  ข้ันตอนการเลือกตารางในตวัอยางการใชแบบสอบถาม (query) 

 

 ดับเบิลคลิกเลือกเขตขอมูล รหัสนักศึกษาจากตาราง regis เลือก field  

ชื่อนักศึกษา จากตาราง student เลือกเขตขอมูลรหัสวิชา จากตาราง regis เลือกเขตขอมูลช่ือวิชา 

จากตาราง subject และเลือกเขตขอมูลเกรด จากตาราง regis 
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ภาพที่ 7.15  ข้ันตอนการเลือกเขตขอมูลทีจ่ะใหปรากฏในแบบสอบถาม 

 

 คลิกที่ปุมรัน (run)              จะปรากฏขอมูลวาใครเรียนวิชาอะไรบาง  

ไดเกรดอะไร 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.16  ผลการรันแบบสอบถาม 

 

5.2 หากตองการรูวามีขอมูลของนักศึกษาที่รหัส 4800555 อยูในฐานขอมูลหรือไม  

ถามีเปนใคร ชื่อ-นามสกุลอะไร  สามารถทําไดตามขั้นตอนดังนี้ 
วิธีการที ่1 

 เลือกตาราง student 

 เลือกเขตขอมูล รหัสนักศึกษา และ ชื่อนักศึกษา จากตาราง student 

 พิมพ 4800555 ในชองเงื่อนไขที่ตรงกับช่ือเขตขอมูล รหัสนักศึกษา 
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 คลิกที่ปุมรัน              จะปรากฏขอมูลวานักศึกษาที่รหัส 4800555 มีอยูใน

ฐานขอมูล ซึ่งชื่อ กรรณิการ สกุลศรี 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.17 ข้ันตอนการคนหาขอมูลจากรหัสนกัศึกษา ดวยวิธกีารกําหนดเงื่อนไขวิธีที ่1 
วิธีการที ่2 

 กําหนด parameter โดยจะมี dialog box มารับขอมูลที่ตองการคนหา ซึ่ง

ตองพิมพ [ ] เขาไปในชองเงื่อนไข เชน ตองการคนหาขอมูลของนักศึกษารหัส 4800555 หรอืขอมลู 

ของนักศึกษาคนอื่นๆ ก็ตองพิมพวา  [ใสรหัสนักศึกษา] ในชองเงื่อนไข ที่ตรงกับช่ือเขตขอมูล  
รหัสนักศึกษา 

 เมื่อกดปุม run จะปรากฏ dialog box เพื่อใหใสรหัสนักศึกษาที่ตองการ

คนหาขอมูลลงไป 

 เมื่อใสรหัสนักศึกษาลงไป เชน ใส 4800555 และคลิกที่ปุม ตกลง  

จะปรากฏผลการคนหา 
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ภาพที่ 7.18  ข้ันตอนการคนหาขอมูลจากรหัสนกัศึกษา ดวยวิธกีารกําหนดเงื่อนไขวิธีที ่2 

 

หากอยากทราบวานักศึกษาที่ชื่อ กรรณิการ สกุลศรี รหัสอะไร ก็ทําตามวิธีการขางตน 

แตกําหนดเงื่อนไขใหถูกวาจะใสในเขตขอมูลอะไร รวมทั้งการคนหาขอมูลที่เกี่ยวกับวิชา และการ

ลงทะเบียนดวย 
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การสรางฟอรม 
นอกจากใชมุมมองของแผนขอมูล (datasheet) ในการปอนขอมูล แกไขและแสดงผล

ขอมูลแลว ยังมีเครื่องมือ อีกชนิดหนึ่ง คือ ฟอรม ที่ชวยใหสามารถจัดระบบขอมูลบนจอภาพได

อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรูปแบบการใชงานจะไมถูกกําหนดใหอยูในรูปของตารางเทานั้น แต

สามารถจัดรูปแบบไดอยางอิสระ เหมาะสมและสะดวกตอการใชงานมากขึ้น 

 
1. มุมมองของฟอรม 

ในการทํางานรวมกันกับฟอรมจะมีมุมมองในเลือก 5 แบบ คือ 

1.1 มุมมองออกแบบ (design) ใชในการสราง ออกแบบ และแกไขฟอรม 

1.2 มุมมองฟอรม (form view) ใชแสดงผลฟอรมเพื่อติดตอกับผูใชตามรูปแบบ 

ที่สรางในมุมมองออกแบบ หรือสรางดวยตัวชวยสราง 

1.3 มุมมองแผนขอมูล (datasheet) ใชแสดงผลฟอรมในรูปของแผนขอมูล หรือ

ตารางขอมูล 

1.4 มุมมอง pivot table เปนมุมมองที่แสดงผลฟอรมในรูปของตารางแจกแจง

รายละเอียดและสรุปผลขอมูล 

1.5 มุมมอง pivot chart เปนมุมมองที่แสดงผลฟอรมเพื่อการวิเคราะหและสรุปผล

ขอมูลในรูปของแผนภูมิหรือ Chart 
 

2. วิธีที่ใชในการสรางฟอรม 
การสรางฟอรมทําได 3 วิธี คือ 

2.1 สรางฟอรมแบบอัตโนมัติ (auto form) เปนวิธีสรางฟอรมที่รวดเร็วที่สุด วิธีนี้ 

ไมสามารถกําหนดรายละเอียดใดๆ นอกจากระบุตารางหรือแบบสอบถาม ที่จะนํามาใชในการ

สรางฟอรมเทานั้น 

2.2 สรางฟอรมโดยการใชตัวชวย  (form wizard) เปนวิธีสรางฟอรมโดยทําตาม

ขั้นตอนที่กําหนดไว เชน ตอบคําถามหรือเลือกสวนประกอบตางๆ  ที่ตองการไปทีละขั้น เพื่อให 

Wizard นําขอมูลเหลานี้ไปสรางฟอรมใหตามตองการ 

2.3 สรางฟอรมในมุมมองออกแบบ  (design view) เปนวิธีสรางฟอรมที่ตอง

ออกแบบและกําหนดรายละเอียดในฟอรมดวยตัวเองทั้งหมด โดยใชเครื่องมือบนทูลบ็อกซที่

โปรแกรม MS-Access เตรียมไวชวยในการทํางาน 



 174 

ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะการสรางฟอรมโดยการใชตัวชวยสราง เพื่อความสะดวก  

ถารูปแบบที่ไดยังไมตรงกับความตองการ ก็สามารถแกไขปรับปรุงไดในมุมมองออกแบบ ดวย

เครื่องมือตางๆ ในกลองเครื่องมือ 
 

3. วิธีการสรางฟอรมดวยตัวชวยสราง 
1 เขาสูวนิโดว Database คลิกปุม ฟอรม (form) บนแถบออบเจ็ค 

2 คลิกปุม สราง (new) 

3 คลิกเลือก ตัวชวยสรางฟอรม (form wizard) 

4 คลิกเลือกตารางหรือแบบสอบถาม ที่จะนํามาเปนแหลงขอมูลของฟอรม (ในที่นี้

เลือก ตาราง student) แลวคลิกปุม ตกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ภาพที่ 7.19  ข้ันตอนการสรางฟอรมดวยตวัชวยสรางฟอรม 
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5 คลิกเลือกชื่อเขตขอมูลที่ตองการนํามาใช จากชอง เขตขอมูลที่มีอยู (available 

fields) มาไวในชอง เขตขอมูลที่เลือก (selected field) เมื่อเลือกเสร็จแลวใหคลิกที่ปุม ถัดไป 
(next) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7.20  ข้ันตอนการเลือกชื่อเขตขอมูลที่ตองการนาํมาใช 
 
6 เลือกรูปแบบของฟอรมวาตองการใหแสดงแบบใด (ตัวอยางอยูในชองซายมือ)  

เมื่อเลือกไดแลว ใหคลิกปุม ถัดไป 

7 เลือกรูปแบบการจัดวางเขตขอมูลในฟอรมวาตองการใหแสดงแบบใด เมื่อเลือกได

แลว ใหคลิกปุม ถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ภาพที่ 7.21  ข้ันตอนการเลือกรูปแบบของฟอรมและรูปแบบการจัดวางเขตขอมูลในฟอรม 
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8 ใสชื่อฟอรมที่สรางขึ้น  คลิกปุม เสร็จสิน้ (finish) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 7.22  ข้ันตอนการใสชื่อฟอรมที่สรางขึ้น 
 

4. กลองเครื่องมือ (tool box) เปนเครื่องมือที่ใชในการสรางฟอรมในมุมมองออกแบบ 

ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้ 

 select  object  ใชในการเลือก  object  ที่สรางขึ้น 

 control  wizard  ใชในการชวยการควบคุมการทํางานของ object 

 label   ใชในการสรางปายชื่อหรือแถบชื่อ หัวขอ คําอธิบาย 

 text box  ใชในการสราง text box เพื่อแสดงคา/รับคา  

ที่เปนตวัหนงัสือ เชน ตัวอักษร ตัวเลข บนัทึก(memo)  

วัน/เดือน/ป 

option  group  ใชในการสรางกลุมตัวเลือก ตีกรอบเพื่อรวม control เชน  

option, check box 

 toggle  button  ใชในการสรางปุมเลือกตัวใดตัวหนึ่ง 

 option  button  ใชในการสรางปุม  option เลือกไดขอเดียว 

 check  box    ใชในการสราง check  box เลือกไดหลายขอ 

 combo box  ใชในการสราง combo box  

list  box  ใชในการสราง list  box 

 command  button  ใชในการสรางปุมคําสั่ง 
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 image   ใชในการนํารูปภาพเขามาในฟอรม 

 unbound  object   ใชในการกาํหนดกรอบ  OLE แบบคงที่ ไมไดเปน 

frame   Field หนึง่ในฐานขอมูลหรือตาราง 

   bound  object  frame   ใชในการกําหนดกรอบ OLE แบบที่มี 

    การเปลี่ยนแปลงตามเรคคอรด เปน field หนึ่ง 

               ในฐานขอมูลหรือตาราง 

 page  break  ใชในการกาํหนดใหฟอรมแสดงในหนาจอถัดไป 

 tab control   ใชในการสรางฟอรมแบบซอน tab  form 

 subform/subreport ใชในการสรางฟอรมยอยหรือรายงานยอย 

 line    ใชในการสรางเสนตรง 

 rectangle  ใชในการสรางกรอบหรือรูปส่ีเหลี่ยม 

 more  control   ใชในการเลือกตัวควบคุมตัวอื่น ๆ ที่มีอยูในระบบ 

 

การสรางรายงาน 
การสรางรายงาน (report) เปนการนําขอมูลจากตาราง หรือแบบสอบถาม ผลลัพธที่ได

จากการคนหาขอมูล หรือผลลัพธที่ไดจากการคํานวณ เชน ผลสรุปยอดรวม คาเฉลี่ย คาทางสถิติ 

และคาที่ไดจากการวิเคราะหดวยฟงกชันทางการเงิน เปนตน รวมทั้งการนําเสนอขอมูลในรูป

แผนภูมิหรือ chart ซึ่งสามารถแสดงขอมูลไดทั้งบนจอภาพและพิมพรายงานออกมาทาง

เครื่องพิมพ  

 
1. มุมมองของรายงาน 

มุมมองของรายงาน มี 3 แบบ คือ  

1.1 มุมมองออกแบบ (design) เปนมุมมองที่ใชในการสรางและแกไขรายงาน จะมี

ลักษณะคลายมุมมอง design ของฟอรม 

1.2 มุมมองตัวอยางกอนพิมพ (print preview) เปนมุมมองที่ใชแสดงตัวอยาง

รายงานที่สรางไวในมุมมอง design เพื่อดูผลกอนสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพ ถาผลที่ไดยังไมเปน

ที่พอใจหรือมีขอผิดพลาดจะไดแกไขกอนพิมพจริง ซึ่งจะชวยประหยัดกระดาษและเวลาไดมาก 

1.3 มุมมองแสดงตัวอยางเคาโครง (layout previews) เปนมุมมองที่ใชแสดง

ตัวอยางโครงสรางรายงานในลักษณะเดียวกับมุมมอง print preview ตางกันตรงจะแสดงขอมูล
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ตัวอยางเพียงคราวๆ เทานั้น จะไมแสดงขอมูลจริงทั้งหมดในรายงานนั้นเพื่อใหผูใชมองเห็น

ตัวอยางรายงานอยางรวดเร็วกอนพิมพจริง 
 

2. วิธีการสรางรายงาน  
การสรางรายงาน ทําได 3 วิธี คือ 

2.1 สรางรายงานแบบอัตโนมัติ (auto report) เปนการสรางรายงานจากแบบ

สําเร็จรูปที่รวดเร็วมาก เพียงแคกําหนดตารางหรือแบบสอบถามที่จะนํามาใชเปนแหลงขอมูล

เทานั้น หลังจากนั้นโปรแกรมจะสรางรายงานใหดวยรูปแบบงายๆที่ไมซับซอน 

2.2 สรางรายงานโดยใชตัวชวยสราง (report wizard)   เปนการสรางรายงาน

โดยตอบคําถามหรือเลือกสวนประกอบตางๆ ที่ตองการใหแสดงในรายงาน โดยทําตามลําดับ

ข้ันตอนไปทีละขั้น  ซึ่งสามารถสรางแผนภูมิหรือ chart ไดดวย 

2.3 สรางรายงานในมุมมองออกแบบ (design view) เปนการสรางรายงานดวย

ตัวเองทั้งหมด ตั้งแตการออกแบบ เลือกสวนประกอบ กําหนดตําแหนง เงื่อนไขรายละเอียด และ

อ่ืนๆ ที่จําเปนจนไดรายงานที่ตองการ 

 รายละเอียดในการสรางรายงานจะคลายๆ กับการสรางฟอรม ซึ่งถาตองการ

ความสะดวกอาจเลือกสรางรายงานแบบอัตโนมัติ หรือใชตัวชวยสราง แลวทําการแกไขในตอน

หลังดวยตัวเองไดในมุมมองออกแบบ  

 ในที่นี้จะกลาวถึงการสรางตาราง แบบสอบถาม ฟอรม และรายงาน แบบงายๆ 

เพื่อเปนพื้นฐานในศึกษาการออกแบบฐานขอมูลและสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่ง

ผูเรียนจะตองไปศึกษาในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมดวยตนเองจากเอกสารอื่นตอไป 
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สรุป 
  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและการสรางฐานขอมูล นําไปสูการการฝก

ปฏิบัติออกแบบฐานขอมูลที่สามารถนําไปใชไดจริง ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟตแอกเซส 

โดยในบทนี้จะกลาวถึงการสรางตารางเพื่อเก็บขอมูลตางๆ สรางแบบสอบถามเพื่อดูขอมูล คนหา

ขอมูล ตรวจสอบแกไข เพิ่มเติม หรือลบขอมูลที่ตองการ สรางฟอรมเพื่อเปนสวนติดตอกับผูใช

สําหรับปอนขอมูลและแสดงขอมูล และสรางรายงานสรุปผลของขอมูลที่เลือกในรูปแบบตางๆ เมื่อ

ทราบวิธีการใชงานโปรแกรมสําหรับจัดการฐานขอมูลเบื้องตนแลว ควรนําความรูไปประยุกตใชกับ

การทํางานจริง เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้นควรศึกษาและปฏิบัติจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําระบบ

ฐานขอมูลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งเปนเรื่องที่ใกลตัวนักศึกษามากที่สุด ดังจะกลาวรายละเอียดใน

บทตอไป 

 

คําถามทบทวน 
 

1. โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสมีหนาที่อยางไร 
2. โครงสรางของโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส ประกอบดวยอะไรบาง จงอธิบาย 

3. หากตองการใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซสตองทําอยางไร 
4. การสรางตารางมีกี่วิธี อะไรบาง จงอธิบาย 

5. ขอมูลในแตละเขตขอมูลมีกี่ชนิด อะไรบาง จงอธิบาย 

6. จงอธิบายวิธีการสรางความสัมพันธระหวางตารางมาพอสังเขป 

7. จากตัวอยางในภาพที่ 7.15 หากตองการทราบวานักศึกษาที่ชื่อ “กรรณิการ สกลุศร”ี 

ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยหรือไม ตองทําอยางไร 

8. เหตุใดจึงตองมีการสรางฟอรมมาใชในการปอนขอมูลแทนดาตาชีท (datasheet) 

9. กลองเครื่องมือที่ใชในการสรางฟอรมในมุมมองออกแบบ ประกอบดวยเครื่องมือ

อะไรบาง แตละอยางมีหนาที่อยางไร จงอธิบาย 

10. รายงานที่ไดมีลักษณะหรือรูปแบบเปนอยางไร 
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