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มุมมอง Form ภาษาไทย

มุมมอง Query ภาษาไทย
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รู้จักกับฐานข้อมูล (Database)

ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความ

เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันน�ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น 

กลุ่มข้อมูลเกีย่วกบัพนักงานบริษทั ทีป่ระกอบด้วยรหัสพนักงาน 

ช่ือ นามสกลุ ต�าแหน่ง เงนิเดือน และอืน่ๆ หรือฐานข้อมูลเกีย่วกบั 

สินค้า เช่น การสั่งซื้อ รหัสใบสั่งซื้อ รายการสินค้า จ�านวน ราคา 

และเงินที่เรียกเก็บ เป็นต้น ข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะเป็น ข้อความ, 

ตัวเลข, วันที่, รูปภาพ หรืออื่นๆ 

ลักษณะของฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วย Field (ฟิลด์ หรือเขตข้อมูล) และ Record (เร็คคอร์ด หรือระเบียน

ข้อมูล) นั่นเอง ส�าหรับ Access จะเก็บข้อมูลในรูปของ Table (ตาราง)

Field Name (ชื่อฟลิด์)ข้อมูล 1 เร็คคอร์ด (Record) ข้อมูลที่เก็บในชื่อฟลิด์

จัดเก็บข้อมูลใน Access จะอยู่ในรูปแบบตาราง (Table) ตามมาตรฐานของฐานข้อมูลทั่วไป
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ฐานข้อมูลในระบบ Access 2019 & Access 365

ฐานข้อมูลใน Access มี Object (ออบเจก็ต์) หรือวัตถฐุานข้อมูลประเภท

ต่างๆ ประกอบด้วย Table, Query, Form, Report, Macro และ Module โดย

เก็บออบเจ็กต์ทั้งหมดในไฟล์ฐานข้อมูลเดียว ซึ่งไฟล์ของ Access 2019 และ 

Acess 365 จะมีนามสกุลเป็น .accdb ส่วนไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างใน Access 

รุ่นก่อนหน้าจะมีนามสกุลแฟ้มเป็น .mdb แต่คุณสามารถใช้บันทึกเป็นแฟ้ม

ข้อมูลเพ่ือน�าไปใช้งานกับเวอร์ชันก่อนหน้าน้ีได้ เช่น Access 2000 หรือ 

Access 2002-2003

ใน 1 ไฟล์ฐานข้อมูล (Database File) อาจจะมี Table (ตาราง) ได้ตั้งแต่ 1 หรือมากกว่า 1 ตาราง โดยมักจะ

เก็บตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันแยกตารางเอาไว้ก่อน แล้วน�ามาใช้งานร่วมกันภายหลังได้ เรียกว่าเป็น

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ตัวอย่างเช่น เราสร้างฐานข้อมูลเก็บระบบการซื้อการขายสินค้าของ

บริษัท ซึ่งจะต้องมีข้อมูลหลายกลุ่ม เช่น ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลของพนักงาน ก็จะแยกเก็บเป็น

ตารางๆ ไป เม่ือน�าเข้าสู่ระบบการขาย ข้อมูลเหล่าน้ีก็ต้องมาเช่ือมโยงกันได้ (สร้าง Relationship) เพ่ือลดความ 

ซ�้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ขายสินค้ารหัสอะไรไป ขายให้ลูกค้าคนไหน รายละเอียดการช�าระเงิน การส่งของ 

และพนักงานคนไหนเป็นคนขาย เป็นต้น ก็จะอ้างอิงคีย์เพื่อดึงข้อมูลจากตารางต่างๆ มาแสดงร่วมกันได้ เริ่มต้นการ

ท�างานจะเร่ิมจากออบเจ็กต์ Table แต่หลังจากน้ันเราสามารถน�าเอาข้อมูลมาบริหารจัดการต่อด้วยออบเจ็กต์ตัวอื่น 

เช่น น�ามาท�ารายงานสรุป ส่ังพิมพ์ด้วย Report, สร้างแบบฟอร์มแสดง/กรอกข้อมูล (Form) หรือค้นหาข้อมูลที่

ต้องการด้วย Query เป็นต้น
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 ตาราง (Table)
เป็นออบเจก็ต์หลักทีใ่ช้เก็บข้อมูลจริง และเป็นออบเจก็ต์แรกทีเ่ราต้องสร้างข้ึนก่อนทีจ่ะน�าไปสร้างออบเจก็ต์อืน่ๆ 

อย่าง Query, Form และ Report โดยทั่วไปแล้วตารางข้อมูลที่ใช้งานกันจะประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ 

(Column) ต่างๆ แต่ถ้ามองกันในรูปแบบของฐานข้อมูลแล้ว เราจะเรียกรายละเอียดในแถวว่า ระเบียน (เร็คคอร์ด : 

 รายงาน (Report)
น�าข้อมูลจากตารางหรือคิวรีมาสร้างเป็นรายงาน เพื่อพิมพ์ออกทางกระดาษหรือทางเครื่องพิมพ์ ก็ท�าได้โดยใช้

ออบเจ็กต์ Report เพ่ือน�าเสนอข้อมูลโดยจัดรูปแบบได้อย่างสวยงาม เช่น จัดกลุ่มข้อมูล ค�านวณผลสรุป และใส่

ข้อความที่หัว/ท้ายกระดาษ วันที่ หมายเลขหน้า ชื่อ-ที่อยู่บริษัท หรือจะใช้ Report สร้างใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และ

ใบส่งของ เป็นต้น

 ฟอร์ม (Form) 
การท�างานกบัข้อมูลจ�านวนมาก

ในมุมมอง Datasheet อาจไม่สะดวก 

อาจสร้างออบเจ็กต์ Form เพ่ิมเพ่ือ

แสดงผลทลีะ 1 เร็คคอร์ดหรือหลาย

เร็คคอร์ดตามความต้องการ เพื่อใช้

ในการป้อน เพ่ิม แก้ไขข้อมูลได้

สะดวก และยังมีตัวควบคุมหรือ

คอนโทรล (Control) เพ่ือสร้าง 

ปุม่กด, สร้างฟิลด์ค�านวณ ท�าให้การ

จัดการกับข้อมูลท�าได้มากขึ้น

Record) และเรียกรายละเอียดในแนวคอลัมน์ว่า เขตข้อมูล (ฟิลด์ : Field) 

ในระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ จะมีอย่างน้อย 1 Table หรือ 1 ตารางเสมอ แต่

หากมีมากกว่า 1 ตาราง และมีตารางต้ังแต่ 1 คู่ขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กัน

ด้วยฟิลด์ใดฟิลด์หน่ึง จะเรียกว่าเป็น “ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์” หรือ  

Relational Database และน�าข้อมูลมาใช้งานร่วมกันได้
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 โมดูล (Module) 
คอื การเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมใน Access โดย

การเขียนโค้ดที่เรียกว่า ภาษา VBA (Visual Basic for 

Application) ที่ใช้มาตรฐานเดียวกับการเขียนใน Word, 

Excel ซึ่งจะคล้ายกับภาษา Visual Basic โดยท�าผ่าน

หน้าต่าง Visual Basic Editor ตามรูปแบบที่ก�าหนดแล้ว

เรียกใช้ผ่านการ Run จะสร้างชุดค�าส่ังทีซ่บัซ้อนได้อย่าง

มีประสิทธภิาพ นิยมใช้เพ่ิมความสามารถของ Form โดย

น�าโค้ดไปใส่ในออบเจก็ต์คอนโทรล เช่น ปุม่กด (Button) 

เพื่อให้ท�างานที่ต้องการ

 คิวรี (Query) 
ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีจ�านวนมากและมี

ความสัมพนัธ์ซับซ้อน การใช้ออบเจ็กต์ Query จะช่วยให้

คุณเข้าถึงข้อมูลได้ตรงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่าง

รวดเร็ว โดยก�าหนดเงื่อนไขแล้วส่ังให้แสดงผลเฉพาะ

ข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขน้ัน ซึ่งโปรแกรมได้เตรียม 

Query ให้เลือกใช้ค้นหาได้หลายแบบ ทั้งค้นหามาแสดง

ผล ค้นหาแล้วปรับปรุงข้อมูล หรือค้นหาแล้วเพิ่มข้อมูล 

เป็นต้น และผลลัพธ์การค้นหาของ Query ก็อาจน�าไป

สร้างเป็นแบบสอบถามตัวใหม่ ฟอร์ม หรือรายงานได ้

ต่อไป

 มาโคร (Macro)
เป็นออบเจก็ต์ทีเ่กบ็รวบรวมชุดค�าส่ังหรือการกระท�า

ต่างๆ ที่ผู้ใช้ก�าหนด (Action) โดยจัดกลุ่มตามล�าดับ 

ข้ันตอนในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับออบเจ็กต์ในฐาน

ข้อมูลน้ัน ผู้ใช้สามารถเก็บบันทึกชุดค�าส่ังทั้งหมดที่จะ

ต้องใช้ส�าหรับการน้ันอกีในภายหลัง กส่ั็งรัน Macro แทน 

ข้อดีของ Macro คือช่วยให้การท�างานสะดวกข้ึน 

เนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องสั่งให้ Access ท�างานทีละค�าสั่งซ�้าๆ 

กันด้วยตัวเองทุกครั้ง ถือว่าเป็นการท�างานขั้นสูงขึ้น
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ก�ำหนดโครงสร้ำงฐำนข้อมูล
ก่อนลงมือสร้าง Table คณุอาจวางแผนและออกแบบเกีย่วกบัตารางทีค่ณุต้องการเกบ็ข้อมูลก่อน โดยต้ังโจทย์ขึน้

มาถามตัวเองก่อนว่าต้องการจะเก็บข้อมูลอะไร เช่น ต้องการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ขายภายในร้านค้าของคุณ 

ก็ต้องมีรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่มีความจ�าเป็นต้องเก็บเป็นประวัติ เพ่ือสามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการก�าหนดโครงสร้างของ Table สามารถวางแผนได้ก่อนดังนี้ 

ชื่อฟิลด์

คุณสมบัติของฟิลด์

ch03.indd   58 5/20/21   1:35 PM



03 : สร้างตารางข้อมูล (Table) 59

	 ตัวอย่ำงกำรออกแบบฐำนข้อมูล
ก่อนที่จะลงมือสร้างไฟล์ฐานข้อมูล และตารางข้อมูล มาดูตัวอย่างฐานข้อมูลแบบคร่าวๆ ที่มีการวางแนวทาง 

เอาไว้ก่อน เช่น ฐานข้อมูลของร้านค้าทีใ่ห้เช่ารถแห่งหน่ึง ซึง่จะต้องมีการเกบ็ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องหลายอย่าง เพ่ือบริหาร

จัดการข้อมูลการเช่ารถได้ เช่น ตารางประวัติรถยนต์, ข้อมูลประวัติรถมอเตอร์ไซค์, ตารางค่าเช่า, ตารางการจอง

รถ, ข้อมูลลูกค้าที่จองรถ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ อาทิ การดูแลรักษา, การประกันภัย, การซ่อมบ�ารุง, ข้อมูลทะเบียนรถ 

และอื่นๆ จากน้ันก็ต้องมีเร่ืองเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้อง ท�าแบบฟอร์มการจองรถ, ท�ารายงานการใช้รถ, สรุปรายได้ 

เป็นต้น ซึง่จะมีรายละเอยีดปลีกย่อยอืน่ๆ อกีมาก ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัว่าเจ้าของต้องการจดัเกบ็รายละเอยีดอะไรบ้าง คร่าวๆ

ก็วางโครงสร้างของตารางข้อมูลไว้ ดังนี้

การวางโครงร่างฟิลด์ของตารางเริ่มแรกอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในระหว่างที่สร้างตาราง หรือป้อนข้อมูลลงไป
ในตาราง หากนึกขึ้นได้ก็สามารถเพ่ิมรายการฟิลด์ หรือแทรกฟิลด์ใหม่ๆ เข้ามาได้ในภายหลัง

N O T E
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Invoices

• OderID
• ShipDate
• Payment_Date
• EmpID
• Status
• Notes

ใบสั่งซื้อñœï ÊœñËœï

Orders

• OrderID
• ProductID
• CustomerID
• EmpID
• Order_Date
• Quantity

รายการขาย

øƒæÍ œ̄

Products

• ProductID
• ProductName
• Cost
• Price
• Unit
• Picture
• Description

สินค้าó–ÊÍ œ̄

Customers

• CustomerID
• Cust_Name
• Company
• Address 1
• Address 2
• Country
• Zip

ลูกค้า“Ñƒæ“á û̊æ

Payroll

• EmpID
• Salary
• Extra
• Tax
• Social Security
• Net_To_Pay

เงนิเดือนë æŒÊÑœæ

Employees

• EmpID
• Name
• Lname
• Position
• Department
• Startdate
• Phone
• Email
• Address 1
• City
• State
• Zipcode
• Education
• Certified
• DOB
• Notes

พนักงาน

ตัวอย่างฐานข้อมูลทีม่ีความสัมพันธ์กัน

	 ระบบฐานข้อมูลร้านค้า
ตัวอย่างฐานข้อมูลของร้านค้าขนาดกลาง โดยหลักๆ จะมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูล

สินค้า, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลการขาย และการจัดส่งสินค้า โดยแยกออกมาเป็นตาราง (Table) ต่างๆ เมื่อต้องการน�า

มาบริหารจดัการข้อมูลร่วมกนักใ็ช้วิธสีร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) ด้วยคย์ี (ฟิลด์) ได้ดังตัวอย่าง

	 ระบบฐานข้อมูลร้านให้เช่ารถยนต์
ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลของร้านให้เช่ารถยนต์แห่งหน่ึง ซึ่งจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ข้อมูลการจดทะเบียน 

ข้อมูลการเช่ารถ ข้อมูลการท�าประกนัภัย และข้อมูลของลูกค้าทีม่าเช่ารถ โดยจะแยกตารางหลักๆ และสร้างคย์ี (ฟิลด์) 

ส�าหรับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Relationship) ได้ดังตัวอย่างด้านล่าง 
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ประโยชน์ของคิวรี (Query)
Query ไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือทีช่่วยในการค้นหาหรือสอบถามข้อมูลเท่าน้ัน แต่ยังช่วยให้คณุท�างานร่วมกบัฐาน

ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น

 � แสดงข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ก�าหนด เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ไม่เท่ากับ ค่าที่ระบุได้ 

 � ก�าหนดรูปแบบการแสดงผลของตาราง สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์จากการสอบถามได้ แบบ

ตารางข้อมูล รายงานสรุป แก้ไข ปรับปรุง หรือลบเร็คคอร์ดตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้

 � แสดงข้อมูลในล�าดับที่แตกต่างไปจากตาราง เช่น จัดเรียงข้อมูล สลับต�าแหน่งฟิลด์ หรือสร้างฟิลด์ค�านวณ

ขึ้นมาใหม่ เป็นต้น

 � แสดงข้อมูลรวมจากหลายๆ ตารางในทีเ่ดียวกนั โดยน�าเอาตารางทีก่�าหนดความสัมพันธ์จาก Relationships 

มาใช้งานร่วมกัน เช่น จากตารางข้อมูลพนักงานกับตารางการจ่ายเงินเดือน มาดูว่าใครเงินเดือนเท่าไร 

มีหักค่าอะไรบ้าง เป็นต้น โดยจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตารางที่แยกเก็บข้อมูลเอาไว้

 � ปรับเปลี่ยนข้อมูลในตารางตามเงื่อนไขที่ก�าหนด เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตรงเป้าหมายที่สุด

แสดงผลลัพธ์ของคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล

คิวรีในมุมมองออกแบบ
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การท�างานของ Form
Form เป็นออบเจ็กต์ที่นิยมน�ำมำใช้งำนสูงใน Access เพ่ืออ�ำนวยสะดวกส�ำหรับผู้ใช้ในกำรท�ำงำนกับ Table, 

Query ในฐำนข้อมูล บนหน้ำฟอร์มคุณสำมำรถออกแบบให้ตรงกับควำมต้องกำรได้ เช่น แสดงทีละ 1 เร็คคอร์ด และ

จัดวำงองค์ประกอบต่ำงๆ ลงไปบนฟอร์ม เช่น ฟิลด์ข้อมูล ข้อควำม รูปภำพ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Control 

(คอนโทรล) ที่ใช้ติดต่อกับฐำนข้อมูล หรือแสดงค่ำต่ำงๆ ได้อย่ำงสวยงำม เป็นสัดส่วน ซึ่งจะมี Control แยกได้ 2 

แบบดังนี้

 � Bound Control เป็นคอนโทรลที่ผูกติดกับฟิลด์ใน Table/Query ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลของ Form เพื่อใช้แสดง

ข้อมูลจำกตำรำง หรือป้อนข้อมูลลงตำรำง โดยกำรระบุชื่อฟิลด์ให้เป็นคุณสมบัติของ Control Source ที่ตรง

กับฟิลด์ในตำรำงหรือแบบสอบถำม เมื่อเลื่อนเร็คคอร์ดข้อมูลจะเปลี่ยนตำมเร็คคอร์ด

 � Unbound Control เป็นคอนโทรลที่ไม่ผูกกับฟิลด์ข้อมูลใดๆ เช่น รูปภำพ ข้อควำม กรอบสี่เหลี่ยม ปุ่มค�ำสั่ง 

ที่แสดงผลคงที่บนหน้ำฟอร์ม โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงตำมข้อมูลในเร็คคอร์ดที่เลื่อนไป

ปุม่เลื่อนเร็คคอร์ด

ภาพฉากหลัง 
Background 
Image

รูปภาพแบบ Unbound Control 

ปุม่เลือกเร็คคอร์ด

ปา้ยชื่อ (Label)

รูปภาพโลโก้
Unbound 
Control

ชื่อเรื่องฟอร์ม (Title)

ชื่อฟอร์ม

ปุม่ค�าสั่ง (Button)
Unbound Control

ฟลิด์ข้อมูล
(Bound Control)

กล่องข้อความ
(Text Box)

พื้นที่หลักของฟอร์มมี 3 ส่วนคือ

 � Form Header แสดงข้อมูลที่ส่วนหัว

ฟอร์ม 

 � Form Footer แสดงข้อมูลที่ส่วนท้ำย

ฟอร์ม 

 � Detail ส่วนที่ใช้วำงฟิลด์ข้อมูลจำก

ตำรำง Table/Query และคอนโทรล

ต่ำงๆ

ปุม่สลับมุมมองฟอร์ม

ปุม่ค�าสั่ง

ปุม่ค�าสั่ง
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ส่วนประกอบของ Report
การสร้าง Report หรือรายงานด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เมื่อเรียกเข้ามาที่มุมมอง Design (ออกแบบ) บนรายงานจะมี

พื้นที่หรือส่วนประกอบปลีกย่อยต่างๆ แบ่งเป็นส่วนๆ ที่เราต้องท�างานด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้

 � ส่วนหัวรายงาน (Report Header) เป็นส่วนทีแ่สดงส่วนบนสุดของรายงาน โดยจะแสดงเฉพาะหน้าแรกเท่าน้ัน 

ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อรายงาน, วัตถุประสงค์, วันที่ท�ารายงาน, ภาพโลโก้ หรือชื่อบริษัท เป็นต้น

 � ส่วนท้ายรายงาน (Report Footer) เป็นส่วนที่แสดงส่วนท้ายสุดของรายงาน โดยจะแสดงที่หน้าสุดท้าย อาจ

จะเป็นการสรุปรายงาน เช่น หาผลรวม, นับจ�านวนรายการ หรือแสดงข้อความต่างๆ 

 � ส่วนหวัของหน้า (Page Header) ส่วนหัวของหน้ารายงานแต่ละหน้า โดยจะแสดงทกุหน้า ซึง่ปกติจะเป็นป้าย

ชื่อฟิลด์ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลในฟิลด์ที่แสดงในส่วนของ Detail

 � รายละเอียด (Detail) เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามที่ต้องการน�า

เสนอออกรายงาน โดยปกติจะเป็นชื่อฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการดึงข้อมูลมาแสดงผลในรายงาน

 � ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) ส่วนท้ายของหน้ารายงานแต่ละหน้า โดยจะแสดงทกุหน้า โดยปกติอาจจะเป็น

หมายเลขหน้าปัจจุบัน หรือจ�านวนหน้ารวม เป็นต้น

 � ส่วนหัวของกลุม่ (Group Header) และส่วนท้ายของกลุม่ (Group Footer) ส่วนทีแ่สดงหัวและท้ายของรายงาน

ที่มีการจัดกลุ่มเร็คคอร์ด ในกรณีที่มีเร็คคอร์ดข้อมูลที่ซ�้ากันและต้องการให้แสดงแยกเป็นกลุ่มๆ

 � ส่วนทีใ่ช้ก�าหนดการจดักลุม่รายงาน, จดัเรยีงข้อมลู และการหาผลสรปุ (Group, Sort and Total) ในรายงาน 

ซึ่งจะแสดงออกมาเมื่อมีการใช้ค�าสั่ง Group & Sort และ Totals 

ส่วนหัวรายงาน
ส่วนหัวของหน้า

กระดาษ

ส่วนท้ายของหน้า
กระดาษ

ส่วนของการจัดกลุ่ม
และจัดเรียงในกลุ่ม

ส่วนหัวของกลุ่ม

รายละเอียด

ส่วนท้ายของกลุ่ม

ส่วนท้ายรายงาน

แถบริบบอนออกแบบรายงาน

ภาพโลโก้

คลิกสลับมุมมองการแสดงรายงาน
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ประโยชน์ของคิวรี (Query)
Query ไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือทีช่่วยในการค้นหาหรือสอบถามข้อมูลเท่าน้ัน แต่ยังช่วยให้คณุท�างานร่วมกบัฐาน

ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น

 � แสดงข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ก�าหนด เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ไม่เท่ากับ ค่าที่ระบุได้ 

 � ก�าหนดรูปแบบการแสดงผลของตาราง สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์จากการสอบถามได้ แบบ

ตารางข้อมูล รายงานสรุป แก้ไข ปรับปรุง หรือลบเร็คคอร์ดตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้

 � แสดงข้อมูลในล�าดับที่แตกต่างไปจากตาราง เช่น จัดเรียงข้อมูล สลับต�าแหน่งฟิลด์ หรือสร้างฟิลด์ค�านวณ

ขึ้นมาใหม่ เป็นต้น

 � แสดงข้อมูลรวมจากหลายๆ ตารางในทีเ่ดียวกนั โดยน�าเอาตารางทีก่�าหนดความสัมพันธ์จาก Relationships 

มาใช้งานร่วมกัน เช่น จากตารางข้อมูลพนักงานกับตารางการจ่ายเงินเดือน มาดูว่าใครเงินเดือนเท่าไร 

มีหักค่าอะไรบ้าง เป็นต้น โดยจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตารางที่แยกเก็บข้อมูลเอาไว้

 � ปรับเปลี่ยนข้อมูลในตารางตามเงื่อนไขที่ก�าหนด เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ตรงเป้าหมายที่สุด

แสดงผลลัพธ์ของคิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล

คิวรีในมุมมองออกแบบ
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17 : การสร้างมาโคร Creat Macro Action 385

ขัน้ตอนการสร้าง Macro
การสร้างมาโครจะมีข้ันตอนหลักๆ ในการท�างานอยู่ 7 ข้ันตอน ส�าหรับข้ันตอนที่ 1 น้ันอาจจะเลือกสร้างจาก 

ค�าสั่ง Macro บนแท็บ Create หรือถ้าเป็น Embedded Macro ก็เลือกสร้างจากแท็บ Event (เหตุการณ์) ในฟอร์มหรือ

รายงานได้ ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ก็จะท�าได้แบบเดียวกัน

2

7

3

5

4

6

1
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