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สร้างตารางข้อมูล

(Tabl
e)

การท�างานกับฐานข้อมูลในด้านต่างๆ หลังจากสร้างไฟล์ฐานข้อมูลได้แล้ว ออบเจ็กต์แรกที่ต้องสร้างคือ Table 

หรือสร้างตาราง เพื่อเก็บข้อมูลขั้นแรกหรือข้อมูลดิบเบื้องต้น  หลังจากนั้นจึงจะน�าข้อมูลนั้นไปแสดงผลในออบเจ็กต์

อื่นๆ ซึ่งจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลจาก Table นี้ไปใช้งาน เช่น น�าไปค้นหาใน Query  สร้าง Form แสดงผลหรือกรอก

ข้อมูล หรือน�าไปท�ารายงาน Report เป็นต้น การสร้างตารางในโปรแกรม Access นั้นจะแตกต่างกับการเก็บข้อมูลใน

โปรแกรมอื่นๆ ที่เราเคยใช้งานมาบ้าง เช่น ตารางใน Excel หรือ Word ที่ไม่ต้องเตรียมการอะไรมาก อยากป้อนข้อมูล

แบบไหนอย่างไรก็ป้อนได้เลยไม่ต้องวางแผนอะไร แต่การสร้างตารางใน Access นั้นจะมีความซับซ้อนอยู่บ้างเล็กน้อย 

คือ เราต้องก�าหนดโครงสร้างของตารางให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ว่าตารางจะมีหัวข้อ (Field) อะไรบ้าง แต่ละหัวข้อนั้นจะ

เก็บข้อมูลอะไร ข้อความ, ตัวเลข หรือวันที่  และต้องระบุขนาดไปด้วยว่าจะใช้ความกว้างในการจัดเก็บในแต่ละหัวข้อ

นั้นเท่าไร มีการเจาะจงหรือบังคับให้ป้อนข้อมูลมั้ย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือ การออกแบบตาราง (Design Table) นั่นเอง  

ซึง่ดเูหมอืนจะยุง่ยาก แต่จรงิๆ แล้วเป็นการสร้างตารางให้รดักมุ เหมาะสม เพือ่การจดัเกบ็ข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ

นั่นเอง จะท�าให้การน�าใช้งานในอนาคตได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาที่ต้องตามมาแก้ไขบ่อยๆ
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ท�างานกับตารางมุมมอง Datasheet
หลงัจากทีส่ร้างไฟล์ฐานข้อมลู และออกแบบโครงสร้างตารางไปแล้ว มมุมองการท�างานหลกัของฐานข้อมลูทีเ่รา

ใช้งานเยอะที่สุดคือมุมมอง Datasheet (แผ่นข้อมูล)  เพื่อใช้ส�าหรับป้อนข้อมูล ดูข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

นั่นเอง โดยจะแสดงข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่ประกอบกอบด้วยคอลัมน์หัวรายการ หรือชื่อฟิลด์ (Field) และแถว

ของข้อมูลหรือ เร็คคอร์ด (Record) คล้ายๆ กับตารางข้อมูลที่เราเก็บใน Word, Excel หรือ PowerPoint โดยจะเรียง

ล�าดับหัวรายการจากซ้ายไปขวา และวางแถวข้อมูลแต่ละแถวจากบนลงล่าง ท�าให้ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  

หากคุณต้องการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบอื่นก็ต้องน�าตารางนี้แสดงในแบบฟอร์ม หรือรายงานในต�าแหน่งที่ต้องการ 

ใช้งานได้ 

การท�างานในมุมมองนี้นอกจากจะแสดงผลข้อมูลตามปกติแล้ว คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูล เช่น แบบอักษร, 

สีพื้นเซลล์, เส้นตาราง และเอฟเฟ็กต์พื้นเซลล์ได้ เพื่อความสวยงามหรือเพิ่มความชัดเจนข้อเนื้อหา ท�าให้เข้าถึงข้อมูล

ได้เรว็ขึน้ ด้วยการเรยีงล�าดบัใหม่ (Sort)  กรอง (Filter) เฉพาะข้อมลูทีต้่องการโดยใส่เงือ่นไขการกรองได้ ซึง่การท�างาน
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เมื่อพูดถึงการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมที่เราจะนึกถึงในอันดับต้นๆ คือ Excel หรือ Word ด้วยความที่คุ้นเคย และ

ใช้งานง่ายคล่องมอื ไม่มกีฎเกณฑ์ในการจดัเกบ็อะไรมากนกั อยากใส่อยากเกบ็อะไรแค่เปิดโปรแกรมขึน้มากใ็ส่ข้อมลูได้

ทันที แต่ส�าหรับหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทต่างๆ ที่มีข้อมูลที่ส�าคัญต้องการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหา  

แก้ไข ปรับปรุง และน�าข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแม่นย�าล่ะก็ ต้องมองหาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management System : DMBS) ดีๆ  เพือ่ท�าให้บรหิารจดัการข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่โปรแกรม Access ถอืว่า

เป็นโปรแกรมทีม่คีวามสามารถในการจดัการกบัฐานข้อมลูได้ด ีมปีระสทิธภิาพ จงึได้รบัความนยิมตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

โดยในเวอร์ชัน 2013 นี้ จะจัดการกับข้อมูลได้หลายรูปแบบ ใช้งานง่ายเหมือนการใช้ Excel หรือ Word ไอคอน 

ค�าสัง่ เมน ูและบางค�าสัง่เราจะดคูุน้เคยเพราะเคยใช้มาแล้วในโปรแกรมชดุ Microsoft Office ตวัอืน่ๆ แต่ความสามารถ

ที่โดดเด่นของ Access คือ การจัดการกับฐานข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลขนาดเล็กไปจนถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ใช้งานร่วม

กันหลายๆ คน รวมทั้งสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์ (Relationship) ได้หลายๆ ตาราง (Table) เพื่อน�ามาใช้งาน

ร่วมกัน และการน�าข้อมูลที่จัดเก็บไปแล้วมาใช้งานต่อเนื่อง ทั้งการค้นหาข้อมูลได้แบบรวดเร็วและตรงเป้าหมายด้วย 

Query น�าผลลัพธ์ไปแสดงผลในแบบฟอร์ม (Form) สร้างรายงาน (Report) และยังเพิ่มความสามารถในการจัดการ

ฐานข้อมูลขั้นสูง ด้วยการสร้างชุดค�าสั่ง Macro, เขียนโค้ด (VBA) หรือเขียนโปรแกรมควบคุมระบบได้ท�าให้ Access  

มีประสิทธิภาพในการท�างานสูงมากยิ่งขึ้น ในหนังสือเล่มนี้จะแนะน�าการสร้างฐานข้อมูลพื้นฐาน และการจัดการกับ 

ออบเจ็กต์ฐานข้อมูลที่คุณสามารถน�าไปใช้งานในระบบเล็กๆ ได้ หากต้องการน�าไปใช้งานในระบบใหญ่ก็ศึกษาเรียนรู้

เพิ่มเติมได้
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สร้างไฟล์ฐานข้อมูล(Database File)
การท�างานกับโปรแกรม Access เริ่มต้นเราจะสร้างไฟล์ฐานข้อมูล หรือ Database File ก่อน ซึ่งจะเป็นไฟล์

หลักในการจัดเก็บข้อมูลของ Access โดยที่ไฟล์ฐานข้อมูลนี้จะมีออบเจ็กต์ฐานข้อมูลอีกหลายอย่าง เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

และน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งาน ใน 1 ไฟล์ ก็คือ 1 ระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน เช่น 

ระบบคลังสินค้า ก็จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยงข้องกับการบริหาร

จัดการสินค้าเป็นหลัก ไม่ใช่เอาข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องมา

เก็บปนกัน ซึ่งอาจจะท�าให้สับสนเวลาเปิดขึ้นมาใช้งาน 
เมื่อสร้างไฟล์ฐานข้อมูลได้แล้ว จากนั้นก็จะสร้าง 

ออบเจ็กต์ฐานข้อมูลอื่นๆ เข้ามาเก็บ มีตาราง คิวรี ฟอร์ม  

และรายงานเพื่อใช้งานฐานข้อมูลได้
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สร้างตารางข้อมูล

(Tabl
e)

การท�างานกับฐานข้อมูลในด้านต่างๆ หลังจากสร้างไฟล์ฐานข้อมูลได้แล้ว ออบเจ็กต์แรกที่ต้องสร้างคือ Table 

หรือสร้างตาราง เพื่อเก็บข้อมูลขั้นแรกหรือข้อมูลดิบเบื้องต้น  หลังจากนั้นจึงจะน�าข้อมูลนั้นไปแสดงผลในออบเจ็กต์

อื่นๆ ซึ่งจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลจาก Table นี้ไปใช้งาน เช่น น�าไปค้นหาใน Query  สร้าง Form แสดงผลหรือกรอก

ข้อมูล หรือน�าไปท�ารายงาน Report เป็นต้น การสร้างตารางในโปรแกรม Access นั้นจะแตกต่างกับการเก็บข้อมูลใน

โปรแกรมอื่นๆ ที่เราเคยใช้งานมาบ้าง เช่น ตารางใน Excel หรือ Word ที่ไม่ต้องเตรียมการอะไรมาก อยากป้อนข้อมูล

แบบไหนอย่างไรก็ป้อนได้เลยไม่ต้องวางแผนอะไร แต่การสร้างตารางใน Access นั้นจะมีความซับซ้อนอยู่บ้างเล็กน้อย 

คือ เราต้องก�าหนดโครงสร้างของตารางให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ว่าตารางจะมีหัวข้อ (Field) อะไรบ้าง แต่ละหัวข้อนั้นจะ

เก็บข้อมูลอะไร ข้อความ, ตัวเลข หรือวันที่  และต้องระบุขนาดไปด้วยว่าจะใช้ความกว้างในการจัดเก็บในแต่ละหัวข้อ

นั้นเท่าไร มีการเจาะจงหรือบังคับให้ป้อนข้อมูลมั้ย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือ การออกแบบตาราง (Design Table) นั่นเอง  

ซึง่ดเูหมอืนจะยุง่ยาก แต่จรงิๆ แล้วเป็นการสร้างตารางให้รดักมุ เหมาะสม เพือ่การจดัเกบ็ข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ

นั่นเอง จะท�าให้การน�าใช้งานในอนาคตได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาที่ต้องตามมาแก้ไขบ่อยๆ
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ท�างานกับตารางมุมมอง Datasheet
หลงัจากทีส่ร้างไฟล์ฐานข้อมลู และออกแบบโครงสร้างตารางไปแล้ว มมุมองการท�างานหลกัของฐานข้อมลูทีเ่รา

ใช้งานเยอะที่สุดคือมุมมอง Datasheet (แผ่นข้อมูล)  เพื่อใช้ส�าหรับป้อนข้อมูล ดูข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

นั่นเอง โดยจะแสดงข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่ประกอบกอบด้วยคอลัมน์หัวรายการ หรือชื่อฟิลด์ (Field) และแถว

ของข้อมูลหรือ เร็คคอร์ด (Record) คล้ายๆ กับตารางข้อมูลที่เราเก็บใน Word, Excel หรือ PowerPoint โดยจะเรียง

ล�าดับหัวรายการจากซ้ายไปขวา และวางแถวข้อมูลแต่ละแถวจากบนลงล่าง ท�าให้ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  

หากคุณต้องการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบอื่นก็ต้องน�าตารางนี้แสดงในแบบฟอร์ม หรือรายงานในต�าแหน่งที่ต้องการ 

ใช้งานได้ 

การท�างานในมุมมองนี้นอกจากจะแสดงผลข้อมูลตามปกติแล้ว คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูล เช่น แบบอักษร, 

สีพื้นเซลล์, เส้นตาราง และเอฟเฟ็กต์พื้นเซลล์ได้ เพื่อความสวยงามหรือเพิ่มความชัดเจนข้อเนื้อหา ท�าให้เข้าถึงข้อมูล

ได้เรว็ขึน้ ด้วยการเรยีงล�าดบัใหม่ (Sort)  กรอง (Filter) เฉพาะข้อมลูทีต้่องการโดยใส่เงือ่นไขการกรองได้ ซึง่การท�างาน

ต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลมี ดังนี้ CHAPTER 4
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สร้าง Form
 

ป้อน/แสดงข้อมูล

การท�างานกับออบเจ็กต์ฐานข้อมูลบน Table และ Query โดยปกติจะแสดงผลในมุมมองแบบตารางแผ่น 

ข้อมูลหรือ Datasheet เสมอ โดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดทุกๆ เร็คคอร์ด หรือเร็คคอร์ดที่ตรงกับเงื่อนไขใน Query  

แต่บางครัง้คณุอาจต้องการดขู้อมลูแค่เพยีงเรค็คอร์ดเดยีว  เพือ่แก้ไขหรอืดขู้อมลู

เฉพาะเร็คคอร์ดนั้นได้  ด้วยการน�าเอาตารางมาแสดงในออบเจ็กต์ Form  

โดยจะเลือกออกแบบฟอร์มได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถออกแบบ จัดวางฟิลด์  

และตกแต่งฟอร์มได้อย่างสวยงาม จะเลอืกให้แสดงทลีะหนึง่เรค็คอร์ดหรอื

ทั้งหมด หรือแสดงเร็คคอร์ดที่ก�าหนดความ

สมัพนัธ์กนัไว้ของ 2 ตารางมาวางร่วมกนั

แยกเป็นซ้าย-ขวา หรือบน-ล่างได้ ท�าให้

ดขูอ้มลูทีเ่กี่ยวข้องได้ เช่นถ้าตอ้งการเพิม่

เร็คคอร์ดใหม่ก็ให้แสดงแบบฟอร์มกรอก

เร็คคอร์ดใหม่เท่านั้น ไม่ต้องเอาเร็คคอร์ด

ข้อมูลเก่าขึ้นมาแสดง ซึ่งในบทนี้เราจะมาดู

วิธีการสร้างฟอร์มแบบต่างๆ ขึ้นมาใช้งาน 

ทั้งที่สร้างอัตโนมัติและสร้างด้วยตนเอง
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ออกแบบ 
Form ขั้นสูง

จากบทที่ผ่านมาได้สร้าง Form แบบต่างๆ ส�าหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานทั่วๆ ไป แต่การท�างานของฟอร์มยังมีอีก

มากที่เราสามารถน�ามาใช้งานเพิ่มเติมได้ เพื่อให้การน�าฟอร์มมาใช้ได้อย่างมีสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในบทนี้จะเป็นการ

สร้างฟอร์มในแบบต่างๆ นอกจากนี้คุณสามารถออกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการป้อนข้อมูล ด้วยการน�าเอา Control 

(คอนโทรล) มาวางเพื่อแสดงหรือดึงข้อมูลจากตาราง หรือน�ามาตกแต่งฟอร์มให้เหมาะสมกับการรับข้อมูล และสร้าง 

Navigation Form เพื่อรวบรวมฟอร์มที่เกี่ยวข้องมาแสดงอยู่ในฟอร์มเดียวแล้วคลิกเลือกด้วยแท็บ ท�าให้คุณสามารถ

สลบัการท�างานระหว่างฟอร์มต่างๆ ทีเ่นือ้หาเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั

ได้ในหน้าจอเดียว 
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ความสัมพันธ์ของ Tabl
e

โดยปกตกิารเกบ็ข้อมลูในตารางหนึง่ๆ เราจะเกบ็เฉพาะข้อมลูทีส่มัพนัธ์กนั เช่น ประวตัสินิค้า กจ็ะเกบ็รายละเอยีด

เกี่ยวกับสินค้าเป็นหลัก เช่น รหัส จ�านวน ราคาซื้อ ราคาขาย วันที่น�าเข้า เป็นต้น แต่เมื่อมีการขายสินค้าออกไป  

เราก็จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการขายขึ้นมาอีกตารางหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลการขาย เช่น ขายอะไร วันไหน ขายไปกี่ชิ้น 

ขายให้ใคร  เป็นต้น โดยที่ตารางเก็บบันทึกข้อมูลการขายจะอ้างถึงรหัสสินค้าที่ขายไป และรหัสลูกค้าที่สั่งซื้อ เป็นต้น  

ซึง่เป็นการอ้างองิข้อมลูทีเ่กีย่วข้องมาใช้งานร่วมกนั โดย Access จะใช้วธิสีร้างความสมัพนัธ์ (Relationships) ระหว่าง

ตารางหรือ Table ด้วยการน�าข้อมูลมาเชื่อมโยงถึงกัน แต่ละตารางเป็นอิสระต่อกัน แต่ดึงข้อมูลมาใช้ร่วมกัน โดยจะ

ต้องมีฟิลด์ร่วมที่สามารถน�ามาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างตารางได้  เช่น ฟิลด์รหัสสินค้าในตารางสินค้า  

กับฟิลด์รหัสสินค้าในตารางการขาย เป็นต้น 

หลงัจากทีไ่ด้ก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างตารางไปแล้ว สามารถน�าข้อมลูของทัง้สองตาราง (หรอืหลายๆ ตาราง) 

มาใช้งานด้วยกัน เช่น น�าไปสร้าง Query แบบสอบถาม, สร้างฟอร์มแสดงข้อมูล หรือสร้างรายงาน ท�าใบเสร็จ  

ใบส่งของ ด้วยการดึงข้อมูลจากตารางที่เกี่ยวข้องมาแสดงร่วมกันได้ 

เปลี่ยนชื่อบัญชี (Account) ส�ำหรับใช้งำน  
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ค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วย Query
การใช้งานฐานข้อมูลของ Access นั้น หลักๆ เริ่มต้นจาก Table  เสมอ แต่หลังจากที่เราเก็บข้อมูลดิบลงไป 

ในตารางบางส่วนหรือครบแล้ว โดยปกติก็จะเปิดดูผ่านหน้าต่าง Datasheet (แผ่นข้อมูล) แต่หากมีเร็คคอร์ดข้อมูล

จ�านวนมากการเปิดดูทั้งหมดผ่านมุมมองแผ่นข้อมูลคงไม่สะดวก เช่น เราต้องการดูข้อมูลของพนักงานแผนกหนึ่ง  

หรือต้องการดูข้อมูลการขายของสินค้าตัวหนึ่ง แล้วเปิดข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาไล่ดูคงเสียเวลาและอาจจะหาข้อมูลไม่เจอ 

หรือหาได้ไม่ครบ ท�าให้การเข้าถึงข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
การน�าฐานข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแบบหนึ่งคือ การสอบถามข้อมูล หรือการค้นหาเพื่อให้เราเข้าถึง

ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมาย โดยใช้ออบเจ็กต์ Query (แบบสอบถาม) มาใช้จัดการกับ

ข้อมูล ด้วยการน�าเอา Table ที่มีอยู่มาสร้างเป็น Query โดยก�าหนดเงื่อนไขส�าหรับข้อมูลที่ต้องการ และเลือกรูปแบบ

แสดงผลข้อมูลได้ เช่น เมื่อเจอข้อมูลที่ต้องการแล้วจะให้แสดงฟิลด์อะไรบ้างจากฟิลด์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยให้เรา

น�า Table ที่ก�าหนดความสัมพันธ์กันเอาไว้มาใช้งาน เช่น ค้นหาและแสดงผลในหน้าต่างเดียวกันได้ ผลลัพธ์ที่ได้จาก

การสอบถามจาก Query สามารถน�าไปใช้งานหรอืเป็นแหล่งข้อมลูเหมอืนกบัตาราง เพือ่น�าไปสร้าง Form และ Report 

ได้ตามความต้องการ
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สร้าง Form
 

ป้อน/แสดงข้อมูล

การท�างานกับออบเจ็กต์ฐานข้อมูลบน Table และ Query โดยปกติจะแสดงผลในมุมมองแบบตารางแผ่น 

ข้อมูลหรือ Datasheet เสมอ โดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดทุกๆ เร็คคอร์ด หรือเร็คคอร์ดที่ตรงกับเงื่อนไขใน Query  

แต่บางครัง้คณุอาจต้องการดขู้อมลูแค่เพยีงเรค็คอร์ดเดยีว  เพือ่แก้ไขหรอืดขู้อมลู

เฉพาะเร็คคอร์ดนั้นได้  ด้วยการน�าเอาตารางมาแสดงในออบเจ็กต์ Form  

โดยจะเลือกออกแบบฟอร์มได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถออกแบบ จัดวางฟิลด์  

และตกแต่งฟอร์มได้อย่างสวยงาม จะเลอืกให้แสดงทลีะหนึง่เรค็คอร์ดหรอื

ทั้งหมด หรือแสดงเร็คคอร์ดที่ก�าหนดความ

สมัพนัธ์กนัไว้ของ 2 ตารางมาวางร่วมกนั

แยกเป็นซ้าย-ขวา หรือบน-ล่างได้ ท�าให้

ดขูอ้มลูทีเ่กี่ยวข้องได้ เช่นถ้าตอ้งการเพิม่

เร็คคอร์ดใหม่ก็ให้แสดงแบบฟอร์มกรอก

เร็คคอร์ดใหม่เท่านั้น ไม่ต้องเอาเร็คคอร์ด

ข้อมูลเก่าขึ้นมาแสดง ซึ่งในบทนี้เราจะมาดู

วิธีการสร้างฟอร์มแบบต่างๆ ขึ้นมาใช้งาน 

ทั้งที่สร้างอัตโนมัติและสร้างด้วยตนเอง
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ออกแบบ 
Form ขั้นสูง

จากบทที่ผ่านมาได้สร้าง Form แบบต่างๆ ส�าหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานทั่วๆ ไป แต่การท�างานของฟอร์มยังมีอีก

มากที่เราสามารถน�ามาใช้งานเพิ่มเติมได้ เพื่อให้การน�าฟอร์มมาใช้ได้อย่างมีสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในบทนี้จะเป็นการ

สร้างฟอร์มในแบบต่างๆ นอกจากนี้คุณสามารถออกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการป้อนข้อมูล ด้วยการน�าเอา Control 

(คอนโทรล) มาวางเพื่อแสดงหรือดึงข้อมูลจากตาราง หรือน�ามาตกแต่งฟอร์มให้เหมาะสมกับการรับข้อมูล และสร้าง 

Navigation Form เพื่อรวบรวมฟอร์มที่เกี่ยวข้องมาแสดงอยู่ในฟอร์มเดียวแล้วคลิกเลือกด้วยแท็บ ท�าให้คุณสามารถ

สลบัการท�างานระหว่างฟอร์มต่างๆ ทีเ่นือ้หาเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั

ได้ในหน้าจอเดียว 
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ขายกอ็าจจะสร้างเป็นใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสัง่ซือ้ หรอืใบส่งของได้ ส�าหรบัฐานข้อมลูของพนกังานกอ็าจจะน�ามาสร้างเป็น

ใบสลปิเงนิเดอืน เป็นต้น ด้วยการน�าข้อมลูจาก Table หรอื Query มาใช้เป็นแหล่งข้อมลูส�าหรบัท�ารายงาน แต่ผลลพัธ์

ของรายงานจะใช้น�าเสนอข้อมลูในหน้าจอและสัง่พมิพ์เท่านัน้ ไม่สามารถแก้ไขข้อมลู

ได้เหมือนออบเจ็กต์ Form 

Access จะมีรายงานให้เลือกสร้างได้หลายแบบรูปแบบ และมีวิธีการสร้าง

ตั้งแต่แบบง่ายๆ ด้วยตัวช่วยสร้างส�าเร็จรูปไปจนถึงการออกแบบเอง ซึ่งการ

ท�างานต่างๆ จะมลีกัษณะเหมอืนการสร้าง 

Form ของบททีผ่่านมา ทัง้การจดัรปูแบบ,  

การวางฟิลด์ และการสร้างคอนโทรลต่างๆ 

ท�าให ้คุณสร ้างรายงานได ้ตามความ 

เหมาะสม
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ฐานข้อมูล
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	 รู้จักกับฐานข้อมูล	(Database)

ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กันน�ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บริษัท ที่ประกอบด้วยรหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เงินเดือน และ
อื่นๆ หรือฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น การสั่งซื้อ รหัสใบสั่งซื้อ รายการ
สินค้า จ�านวน ราคา และเงินที่เรียกเก็บ เป็นต้น ข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะเป็น 
ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, รูปภาพ หรืออื่นๆ 

ลกัษณะของฐานข้อมลูจะประกอบไปด้วย Field (ฟิลด์ หรอืเขตข้อมลู) 
และ Record (เร็คคอร์ด หรือระเบียนข้อมูล) นั่นเอง ส�าหรับ Access จะเก็บ
ข้อมูลในรูปของ Table (ตาราง)

Field Name (ชื่อฟิลด์)ข้อมูล 1 เร็คคอร์ด (Record) ข้อมูลที่เก็บในชื่อฟิลด์

จัดเก็บข้อมูลของ Access จะอยู่ในรูปแบบตาราง (Table) ตามมาตรฐานของฐานข้อมูลทั่วไป

C H A P T E R

รู้จักกับฐานข้อมูล

(Database)

เมื่อพูดถึงการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมที่เราจะนึกถึงในอันดับต้นๆ คือ Excel หรือ Word ด้วยความที่คุ้นเคย และ
ใช้งานง่ายคล่องมอื ไม่มกีฎเกณฑ์ในการจดัเกบ็อะไรมากนกั อยากใส่อยากเกบ็อะไรแค่เปิดโปรแกรมขึน้มากใ็ส่ข้อมลูได้
ทันที แต่ส�าหรับหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทต่างๆ ที่มีข้อมูลส�าคัญต้องการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหา  
แก้ไข ปรับปรุง และน�าข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแม่นย�าล่ะก็ ต้องมองหาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System : DMBS) ดีๆ  เพือ่ท�าให้บรหิารจดัการข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่โปรแกรม Access ถอืว่า
เป็นโปรแกรมท่ีมคีวามสามารถในการจดัการกบัฐานข้อมลูได้ด ีมปีระสทิธภิาพ จงึได้รบัความนยิมตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 
โดยในเวอร์ชัน 2013 น้ี จะจัดการกับข้อมูลได้หลายรูปแบบ ใช้งานง่ายเหมือนการใช้ Excel หรือ Word ไอคอน 
ค�าสัง่ เมน ูและบางค�าสัง่เราจะดคูุน้เคยเพราะเคยใช้มาแล้วในโปรแกรมชดุ Microsoft Office ตวัอืน่ๆ แต่ความสามารถ
ที่โดดเด่นของ Access คือ การจัดการกับฐานข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลขนาดเล็กไปจนถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ใช้งานร่วม
กันหลายๆ คน รวมทั้งสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์ (Relationship) ได้หลายๆ ตาราง (Table) เพื่อน�ามาใช้งาน
ร่วมกัน และการน�าข้อมูลที่จัดเก็บไปแล้วมาใช้งานต่อเน่ือง ทั้งการค้นหาข้อมูลได้แบบรวดเร็วและตรงเป้าหมายด้วย 
Query น�าผลลัพธ์ไปแสดงผลในแบบฟอร์ม (Form) สร้างรายงาน (Report) และยังเพิ่มความสามารถในการจัดการ
ฐานข้อมูลขั้นสูง ด้วยการสร้างชุดค�าสั่ง Macro, เขียนโค้ด (VBA) หรือเขียนโปรแกรมควบคุมระบบได้ท�าให้ Access  
มีประสิทธิภาพในการท�างานสูงมากยิ่งขึ้น ในหนังสือเล่มนี้จะแนะน�าการสร้างฐานข้อมูลพื้นฐาน และการจัดการกับ 
ออบเจ็กต์ฐานข้อมูลที่คุณสามารถน�าไปใช้งานในระบบเล็กๆ ได้ หากต้องการน�าไปใช้งานในระบบใหญ่ก็ศึกษาเรียนรู้
เพิ่มเติมได้
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2

	 รู้จักกับฐานข้อมูล	(Database)

ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องและ
สัมพันธ์กันน�ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บริษัท ที่ประกอบด้วยรหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เงินเดือน และ
อื่นๆ หรือฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น การสั่งซื้อ รหัสใบสั่งซื้อ รายการ
สินค้า จ�านวน ราคา และเงินที่เรียกเก็บ เป็นต้น ข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะเป็น 
ข้อความ, ตัวเลข, วันที่, รูปภาพ หรืออื่นๆ 

ลกัษณะของฐานข้อมลูจะประกอบไปด้วย Field (ฟิลด์ หรอืเขตข้อมลู) 
และ Record (เร็คคอร์ด หรือระเบียนข้อมูล) นั่นเอง ส�าหรับ Access จะเก็บ
ข้อมูลในรูปของ Table (ตาราง)

Field Name (ชื่อฟิลด์)ข้อมูล 1 เร็คคอร์ด (Record) ข้อมูลที่เก็บในชื่อฟิลด์

จัดเก็บข้อมูลของ Access จะอยู่ในรูปแบบตาราง (Table) ตามมาตรฐานของฐานข้อมูลทั่วไป
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	 ตาราง	(Table)

เป็นออบเจ็กต์หลักที่ใช้เก็บข้อมูลจริง และเป็นออบเจ็กต์แรกที่เราต้องสร้างขึ้นก่อนที่จะไปสร้างออบเจ็กต์อื่นๆ 
อย่าง Query, Form และ Report โดยทั่วไปแล้วตารางข้อมูลที่ใช้งานกัน
จะประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ต่างๆ แต่ถ้ามองกัน
ในรูปแบบของฐานข้อมูลแล้ว เราจะเรียกรายละเอียดในแถวว่า ระเบียน 
(เร็คคอร์ด : Record) และเรียกรายละเอียดในแนวคอลัมน์ว่า เขตข้อมูล  
(ฟิลด์ : Field) ในระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ จะมีอย่างน้อย 1 Table หรือ 
1 ตารางเสมอ แต่หากมีมากกว่า 1 ตาราง และมีตารางตั้งแต่ 1 คู่ขึ้นไปที่
มีความสัมพันธ์กันด้วยฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง จะเรียกว่าเป็น “ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์” หรือ Relational Database และน�าข้อมูลมาใช้งานร่วมกันได้

	 รายงาน	(Report)

ข้อมูลท่ีถูกเก็บในตารางหรือฟอร์มนั้นจะใช้ส�าหรับการใช้งาน
ภายในเครื่อง แต่ถ้าจะพิมพ์เป็นรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ ก็ท�าได้
โดยใช้ออบเจ็กต์ Report เพื่อน�าเสนอข้อมูลโดยจัดรูปแบบได้อย่าง
สวยงาม เช่น จัดกลุ่มข้อมูล ค�านวณผลสรุป และใส่ข้อความที่หัว/ 
ท้ายกระดาษ วันที่ หมายเลขหน้า ชื่อ-ที่อยู่บริษัท หรือจะใช้ Report 
สร้างใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และใบส่งของ เป็นต้น

	 ฟอร์ม	(Form)	

การท�างานกับข ้อมูลจ�านวนมากในมุมมอง  
Datasheet อาจไม่สะดวก คณุอาจสร้างออบเจก็ต์ Form 
คือแบบฟอร์มในลักษณะท่ีต้องการ เพื่อใช้ในการป้อน 
เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลได้สะดวก โดยน�า Table มาสร้างเป็น 
Form และมตีวัควบคมุหรอืคอนโทรล (Control) ทีเ่ชือ่ม
โยงกับฟิลด์ข้อมูลของตารางที่อ้างอิง เมื่อคุณเปิดฟอร์ม 
Access ก็จะไปเรียกข้อมูลจากตารางขึ้นมาแสดงผลใน
ฟอร์ม หรือเพิ่มปุ่มค�าสั่งต่างๆ เพื่อให้ใช้งานค�าสั่งที่ใช้
บ่อยๆ ได้

01 : รูจ้กักับฐานข้อมูล (Database)  3

	 ฐานข้อมูลในระบบของ	Access	2013

ฐานข้อมลูใน Access ม ีObject (ออบเจก็ต์) หรอื 
วัตถุฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ประกอบด้วย Table, 
Query, Form, Report, Macro และ Module โดยเกบ็
ออบเจ็กต์ท้ังหมดในไฟล์ฐานข้อมูลเดียว ซึ่งไฟล์ของ 
Access 2013 จะมีนามสกุลเป็น .accdb ส่วนไฟล์ฐาน
ข้อมูลที่สร้างใน Access รุ่นก่อนหน้าจะมีนามสกุลแฟ้ม
เป็น .mdb แต่คุณสามารถใช้ Access 2013 บันทึกเป็น
แฟ้มข้อมลูเพือ่น�าไปใช้งานกบัเวอร์ชนัก่อนหน้านีไ้ด้ เช่น 
Access 2000 หรือ Access 2002-2003

ใน 1 ไฟล์ฐานข้อมูล (Database File) อาจจะมี Table หรือตารางเพียง 1 หรือมากกว่า 1 ตาราง โดยมักจะ
เก็บตารางข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน เพื่อน�ามาใช้งานร่วมกันภายหลังได้ เรียกว่าเป็นฐานข้อมูล 
เชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ตัวอย่างเช่น เราสร้างฐานข้อมูลเก็บระบบการซื้อการขายสินค้าของบริษัท ซึ่งจะ
ต้องมีข้อมูลหลายกลุ่ม เช่น ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลของพนักงาน ก็จะแยกเก็บเป็นตารางๆ ไป 
เมื่อน�าเข้าสู่ระบบการขายข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องมาเชื่อมโยงกันได้ (สร้าง Relationship) เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการจัด
เก็บข้อมูล เช่น ขายสินค้า รหัสอะไรไป ขายให้ลูกค้าคนไหน และพนักงานคนไหนเป็นคนขาย เป็นต้น ก็จะอ้างอิงคีย์
เพื่อดึงข้อมูลจากตารางต่างๆ มาแสดงร่วมกันได้ เริ่มต้นการท�างานจะเริ่มจากออบเจ็กต์ Table แต่หลังจากนั้นเรา
สามารถน�าเอาข้อมูลมาบริหารจัดการต่อด้วยออบเจ็กต์ตัวอื่น เช่น น�ามาท�ารายงานสรุป สั่งพิมพ์ด้วย Report,  
สร้างแบบฟอร์มแสดง/กรอกข้อมูล (Form) หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ (Query) 
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	 ตาราง	(Table)

เป็นออบเจ็กต์หลักที่ใช้เก็บข้อมูลจริง และเป็นออบเจ็กต์แรกที่เราต้องสร้างขึ้นก่อนที่จะไปสร้างออบเจ็กต์อื่นๆ 
อย่าง Query, Form และ Report โดยทั่วไปแล้วตารางข้อมูลที่ใช้งานกัน
จะประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ต่างๆ แต่ถ้ามองกัน
ในรูปแบบของฐานข้อมูลแล้ว เราจะเรียกรายละเอียดในแถวว่า ระเบียน 
(เร็คคอร์ด : Record) และเรียกรายละเอียดในแนวคอลัมน์ว่า เขตข้อมูล  
(ฟิลด์ : Field) ในระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ จะมีอย่างน้อย 1 Table หรือ 
1 ตารางเสมอ แต่หากมีมากกว่า 1 ตาราง และมีตารางตั้งแต่ 1 คู่ขึ้นไปที่
มีความสัมพันธ์กันด้วยฟิลด์ใดฟิลด์หน่ึง จะเรียกว่าเป็น “ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์” หรือ Relational Database และน�าข้อมูลมาใช้งานร่วมกันได้

	 รายงาน	(Report)

ข้อมูลที่ถูกเก็บในตารางหรือฟอร์มน้ันจะใช้ส�าหรับการใช้งาน
ภายในเครื่อง แต่ถ้าจะพิมพ์เป็นรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ ก็ท�าได้
โดยใช้ออบเจ็กต์ Report เพื่อน�าเสนอข้อมูลโดยจัดรูปแบบได้อย่าง
สวยงาม เช่น จัดกลุ่มข้อมูล ค�านวณผลสรุป และใส่ข้อความที่หัว/ 
ท้ายกระดาษ วันที่ หมายเลขหน้า ชื่อ-ที่อยู่บริษัท หรือจะใช้ Report 
สร้างใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และใบส่งของ เป็นต้น

	 ฟอร์ม	(Form)	

การท�างานกับข ้อมูลจ�านวนมากในมุมมอง  
Datasheet อาจไม่สะดวก คณุอาจสร้างออบเจก็ต์ Form 
คือแบบฟอร์มในลักษณะที่ต้องการ เพื่อใช้ในการป้อน 
เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลได้สะดวก โดยน�า Table มาสร้างเป็น 
Form และมตีวัควบคมุหรอืคอนโทรล (Control) ทีเ่ชือ่ม
โยงกับฟิลด์ข้อมูลของตารางที่อ้างอิง เม่ือคุณเปิดฟอร์ม 
Access ก็จะไปเรียกข้อมูลจากตารางขึ้นมาแสดงผลใน
ฟอร์ม หรือเพิ่มปุ่มค�าสั่งต่างๆ เพื่อให้ใช้งานค�าสั่งที่ใช้
บ่อยๆ ได้
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ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บลงในแผ่นกระดาษเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ข้อมูลนั้นถูกน�ามา
บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ในวงการศึกษา วงการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือเล็ก จึงจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้ม 
(File) ในระบบคอมพิวเตอร์โดยอาจจะใช้โปรแกรม (Software) ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูล และ
ความส�าคัญของข้อมูลด้วย เช่น ร้านค้าเล็กๆ อาจจะใช้โปรแกรม Word หรือ Excel จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และน�ามา
ใช้เพยีงแค่เกบ็เอาไว้ดภูายหลงั สัง่พมิพ์รายงาน หรอืน�ามาอ้างองิ แต่ถ้าเป็นธรุกจิทีม่ข้ีอมลูทีต้่องบรหิารจดัการจ�านวน
มาก และต้องการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อช่วยให้การจัดการ เข้าถึง ค้นหาหรือเรียกใช้งานได้แบบรวดเร็ว ถูกต้องและ
แม่นย�า ก็จะจัดเก็บในโปรแกรมท่ีมีความสามารถและออกแบบมาส�าหรับการจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะอย่าง 
Access ซึง่จะท�าให้ธรุกจิมคีวามแม่นย�าสงู รวดเรว็ในการจัดการ ลดข้อจ�ากดัเรือ่งระยะเวลา ลดเวลาในการด�าเนนิงาน
ได้อย่างมาก 

	 ข้อดีของการจัดเก็บฐานข้อมูล

01 : รูจ้กักับฐานข้อมูล (Database)  5

	 คิวรี	(Query)	

ข้อมลูทีเ่กบ็ไว้ฐานข้อมลูท่ีมจี�านวนมากและ
มีความสัมพันธ์ซับซ้อน การใช้ออบเจ็กต์ Query 
จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ตรงเป้าหมายที่
ต้องการได้อย่างรวดเรว็ โดยก�าหนดเงือ่นไขแล้วสัง่
ให้แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเง่ือนไขน้ัน  
ซึ่งโปรแกรมได้เตรียม Query ให้เลือกใช้ค้นหาได้
หลายแบบ ทั้งค้นหามาแสดงผล ค้นหาแล้ว
ปรับปรุงข้อมูล หรือค้นหาแล้วเพิ่มข้อมูล เป็นต้น 
และผลลัพธ์การค้นหาของ Query ก็อาจน�าไป
สร้างเป็นแบบสอบถามตวัใหม่ ฟอร์มหรอืรายงาน
ได้ต่อไป

	 มาโคร	(Macro)

เป็นออบเจ็กต์ที่เก็บรวบรวมชุดค�าส่ังหรือ
การกระท�าต่างๆ ที่ผู้ใช้ก�าหนด (Action) โดยจัด
กลุ่มตามล�าดบัข้ันตอนในการท�างานทีเ่กีย่วข้องกบั
ออบเจก็ต์ในฐานข้อมลูนัน้ ผูใ้ช้สามารถเกบ็บนัทกึ
ชุดค�าสั่งทั้งหมดที่จะต้องใช้ส�าหรับการนั้นอีกใน
ภายหลัง ก็สั่งรัน Macro แทน ข้อดีของ Macro 
คือช่วยให้การท�างานสะดวกขึ้น เนื่องจากผู้ใช ้
ไม่ต้องส่ังให้ Access ท�างานทลีะค�าสัง่ซ�า้ๆ กนัด้วย
ตัวเองทุกครั้ง 

	 โมดูล	(Module)	

คอื การเขยีนโค้ดหรอืเขยีนโปรแกรมใน Access โดยการ
เขยีนโค้ดทีเ่รยีกว่าภาษา VBA (Visual Basic for Application) 
ที่ใช้มาตรฐานเดียวกับการเขียนใน Word, Excel ซึ่งจะคล้าย
กับภาษา Visual Basic โดยท�าผ่านหน้าต่าง Visual Basic 
Editor ตามรปูแบบทีก่�าหนดแล้วเรยีกใช้ผ่านการ Run จะสร้าง
ชุดค�าสั่งที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิยมใช้เพิ่มความ
สามารถของ Form โดยน�าโค้ดไปใส่ในออบเจก็ต์คอนโทรล เช่น 
ปุ่มกด (Button) เพื่อให้ท�างานที่ต้องการ
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ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บลงในแผ่นกระดาษเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ข้อมูลนั้นถูกน�ามา
บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ในวงการศึกษา วงการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือเล็ก จึงจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้ม 
(File) ในระบบคอมพิวเตอร์โดยอาจจะใช้โปรแกรม (Software) ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูล และ
ความส�าคัญของข้อมูลด้วย เช่น ร้านค้าเล็กๆ อาจจะใช้โปรแกรม Word หรือ Excel จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และน�ามา
ใช้เพยีงแค่เกบ็เอาไว้ดภูายหลงั สัง่พมิพ์รายงาน หรอืน�ามาอ้างองิ แต่ถ้าเป็นธรุกจิทีม่ข้ีอมลูทีต้่องบรหิารจดัการจ�านวน
มาก และต้องการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อช่วยให้การจัดการ เข้าถึง ค้นหาหรือเรียกใช้งานได้แบบรวดเร็ว ถูกต้องและ
แม่นย�า ก็จะจัดเก็บในโปรแกรมที่มีความสามารถและออกแบบมาส�าหรับการจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะอย่าง 
Access ซึง่จะท�าให้ธรุกจิมคีวามแม่นย�าสงู รวดเรว็ในการจัดการ ลดข้อจ�ากดัเรือ่งระยะเวลา ลดเวลาในการด�าเนนิงาน
ได้อย่างมาก 

	 ข้อดีของการจัดเก็บฐานข้อมูล
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การท�า Normalization เป็นวิธีการปรับโครงสร้างของตารางเพื่อให้ได้ตารางที่เหมาะสม ลดความซ�้าซ้อนของ
การเกบ็ข้อมลู โดยแยกออกมาเป็นตารางย่อยๆ เพือ่ความถกูต้องของข้อมลู และเป็นตวัเชือ่มความสมัพนัธ์ (Relation-
ship) ระหว่างตาราง จะได้ไม่มปัีญหาในภายหลงั การท�า Normalization นัน้จะมหีลายระดบั แต่ในทางปฏบิตักิารท�า 
Normalization จนถึงระดับที่ 3 (3NF) ก็สามารถขจัดปัญหาความซ�้าซ้อนของข้อมูลลงได้จนเกือบหมดแล้วแต่อาจจะ
มีความซ�้าซ้อนเกิดขึ้นได้อีก แต่จะพบได้ค่อนข้างน้อย

	 ข้อดีของการ	Normalization

 � เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

 � ลดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล เพราะการท�า Normalization เป็นการออกแบบตารางเพื่อลดความซ�้าซ้อน
ของข้อมูล และยังช่วยประหยัดลดพื้นที่และขนาดของไฟล์ลงด้วย

 � ลดปัญาหาของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้าซ้อน เมื่อมีการแก้ไขต้องแก้ไขหลายจุด  
แต่ถ้าท�า Normalization แล้วข้อมูลไม่มีความซ�้าซ้อน การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลก็จะท�าในท่ีเดียว  
ความถูกต้องของข้อมูลก็แม่นย�ากว่า

	 รปูแบบการท�า	Normalization

 � First Normal Form (1NF) รูปแบบระดับที่ 1 ค่า Attribute (แอตทริบิวต์) หรือ Field (ฟิลด์) ของทุกๆ 
Field ในตารางของแต่ละ Record (เร็คคอร์ด) จะเป็น single value คือไม่มีค่าเกิน 1 ค่า หรือกลุ่มข้อมูล 
ที่ซ�้ากัน (Repeating Group) หากเกินให้แยกค่าที่เกินออกเป็นเร็คคอร์ดใหม่

 � Second Normal Form (2NF) รูปแบบระดับที่ 2 นั้นเป็นการขจัดแอตทริบิวต์หรือฟิลด์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก
ออกไป เพือ่ให้แอตทรบิวิต์ทกุตวัทีไ่ม่ได้เป็นคย์ีหลกั จะต้องมคีวามสมัพนัธ์กบัแอตทรบิวิต์ทีเ่ป็นคย์ีหลกัหรอื
ขึ้นตรงกับคีย์หลัก ถ้าจะผ่านกฎข้อนี้ต้องแยกฟิลด์เฉพาะนั้นออกมาสร้างตารางใหม่ แล้วสร้างความสัมพันธ์
แบบ One-to-Many (1 ต่อกลุ่ม) 

 � Third Normal Form (3NF) กฎข้อที่ 3 ต้องเป็น 2NF และ ต้องไม่มีแอตทริบิวต์ใดที่ไม่เป็นคีย์ที่ขึ้นกับ
แอตทรบิวิต์อืน่ทีไ่ม่ใช่คย์ีหลกั เพือ่ให้แอตทรบิวิต์ทีไ่ม่ใช่คย์ีหลกัต้องขึน้ตรงกบัทัง้ส่วนทีเ่ป็นคย์ีหลกั การแก้ไข
คือต้องแยกออกมาสร้างตารางใหม่เพิ่มขึ้น

 � Fourth Normal Form (4NF) กฎข้อที่ 4 การผ่านกฎข้อนี้จะต้องรีเลชันที่ไม่มีความสัมพันธ์ในการระบุค่า
ของแอตทริบิวต์แบบหลายค่า โดยที่แอตทริบิวต์ที่ถูกระบุค่าเหลา่น้ีไม่มีความสัมพันธ์กัน (Independently 
Multivalued Dependency) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ภายในตารางเดียวกัน

	 การท�านอรมัลไลเซชัน	(Normalization)

	 หากคุณเก็บข้อมูลไปแล้วและไม่ได้ท�า	 Normalization	 เอาไว้ก่อน	 สามารถใช้ค�าสั่ง	 Analyze	 

	 Tabel	(วิเคราะห์ตาราง)	ให้โปรแกรมวิเคราะห์และแยกตารางได้	(ดูเพิ่มในบทที่	11)	

01 : รูจ้กักับฐานข้อมูล (Database)  7

การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูลด้วย Access นั้นจะไม่เหมือนกับการเก็บข้อมูลทั่วๆ ไป เพราะเราจะ
เปิดโปรแกรมแล้วใส่ข้อมูลเลยไม่ได้ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลดิบก่อน ว่าข้อมูลที่จะจัดเก็บมีอะไรบ้าง เก็บแบบไหน  
เก็บอย่างไร และจะเอาไปใช้งานในด้านไหนบ้าง จากนั้นก็ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลว่าจะเก็บข้อมูลกี่แฟ้ม  
ใน 1 แฟ้มมตีารางข้อมลูกีต่าราง แต่ละตารางมหีวัข้อทีจ่ะใส่ข้อมลูอะไรบ้าง และข้อมลูทีเ่กบ็นัน้จะน�ามาใช้งานอย่างไร 
เช่น เก็บเอาไว้ดูอย่างเดียว สั่งพิมพ์ได้ ค้นหาได้ หรือน�ามาใช้งานร่วมกันได้ เป็นต้น 

	 หลักการออกแบบฐานข้อมูล
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การท�า Normalization เป็นวิธีการปรับโครงสร้างของตารางเพื่อให้ได้ตารางที่เหมาะสม ลดความซ�้าซ้อนของ
การเกบ็ข้อมลู โดยแยกออกมาเป็นตารางย่อยๆ เพือ่ความถกูต้องของข้อมลู และเป็นตวัเชือ่มความสมัพนัธ์ (Relation-
ship) ระหว่างตาราง จะได้ไม่มปัีญหาในภายหลงั การท�า Normalization นัน้จะมหีลายระดบั แต่ในทางปฏบิตักิารท�า 
Normalization จนถึงระดับที่ 3 (3NF) ก็สามารถขจัดปัญหาความซ�้าซ้อนของข้อมูลลงได้จนเกือบหมดแล้วแต่อาจจะ
มีความซ�้าซ้อนเกิดขึ้นได้อีก แต่จะพบได้ค่อนข้างน้อย

	 ข้อดีของการ	Normalization

 � เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

 � ลดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล เพราะการท�า Normalization เป็นการออกแบบตารางเพื่อลดความซ�้าซ้อน
ของข้อมูล และยังช่วยประหยัดลดพื้นที่และขนาดของไฟล์ลงด้วย

 � ลดปัญาหาของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้าซ้อน เมื่อมีการแก้ไขต้องแก้ไขหลายจุด  
แต่ถ้าท�า Normalization แล้วข้อมูลไม่มีความซ�้าซ้อน การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลก็จะท�าในที่เดียว  
ความถูกต้องของข้อมูลก็แม่นย�ากว่า

	 รปูแบบการท�า	Normalization

 � First Normal Form (1NF) รูปแบบระดับที่ 1 ค่า Attribute (แอตทริบิวต์) หรือ Field (ฟิลด์) ของทุกๆ 
Field ในตารางของแต่ละ Record (เร็คคอร์ด) จะเป็น single value คือไม่มีค่าเกิน 1 ค่า หรือกลุ่มข้อมูล 
ที่ซ�้ากัน (Repeating Group) หากเกินให้แยกค่าที่เกินออกเป็นเร็คคอร์ดใหม่

 � Second Normal Form (2NF) รูปแบบระดับที่ 2 นั้นเป็นการขจัดแอตทริบิวต์หรือฟิลด์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก
ออกไป เพือ่ให้แอตทรบิวิต์ทกุตวัทีไ่ม่ได้เป็นคย์ีหลกั จะต้องมคีวามสมัพนัธ์กบัแอตทรบิวิต์ทีเ่ป็นคย์ีหลกัหรอื
ขึ้นตรงกับคีย์หลัก ถ้าจะผ่านกฎข้อนี้ต้องแยกฟิลด์เฉพาะนั้นออกมาสร้างตารางใหม่ แล้วสร้างความสัมพันธ์
แบบ One-to-Many (1 ต่อกลุ่ม) 

 � Third Normal Form (3NF) กฎข้อที่ 3 ต้องเป็น 2NF และ ต้องไม่มีแอตทริบิวต์ใดที่ไม่เป็นคีย์ที่ขึ้นกับ
แอตทรบิวิต์อืน่ทีไ่ม่ใช่คย์ีหลกั เพือ่ให้แอตทรบิวิต์ทีไ่ม่ใช่คย์ีหลกัต้องขึน้ตรงกบัทัง้ส่วนทีเ่ป็นคย์ีหลกั การแก้ไข
คือต้องแยกออกมาสร้างตารางใหม่เพิ่มขึ้น

 � Fourth Normal Form (4NF) กฎข้อที่ 4 การผ่านกฎข้อนี้จะต้องรีเลชันที่ไม่มีความสัมพันธ์ในการระบุค่า
ของแอตทริบิวต์แบบหลายค่า โดยที่แอตทริบิวต์ที่ถูกระบุค่าเหลา่นี้ไม่มีความสัมพันธ์กัน (Independently 
Multivalued Dependency) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ภายในตารางเดียวกัน

	 การท�านอรมัลไลเซชัน	(Normalization)

	 หากคุณเก็บข้อมูลไปแล้วและไม่ได้ท�า	 Normalization	 เอาไว้ก่อน	 สามารถใช้ค�าสั่ง	 Analyze	 

	 Tabel	(วิเคราะห์ตาราง)	ให้โปรแกรมวิเคราะห์และแยกตารางได้	(ดูเพิ่มในบทที่	11)	
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เมือ่เรยีกเปิดโปรแกรม Access 2013 คณุจะเหน็มมุมองหน้าเริม่ต้นทีค่ณุจะเลอืกสร้างฐานข้อมลูใหม่แบบต่างๆ 
หรือจะเปิดไฟล์เปิดฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ขึ้นมาใช้งานต่อก็เลือกได้ตามต้องการ แต่การเริ่มต้นจะแตกต่างกันระหว่าง 
การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

	 เปิดแบบออฟไลน์	(ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)	

การเปิดโปรแกรม Access 2013 เปิดแบบออฟไลน์ (ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) นั้น หน้าเริ่มต้นจะมีตัวเลือก
การท�างานให้เลอืก สร้างใหม่, เปิดของเก่า หรอืเลอืกสร้างจากเทม็เพลตฐานข้อมลูตวัอย่าง (บางส่วน) ทีต่ดิตัง้มาพร้อม
กับโปรแกรม ดังภาพ

สรา้งฐานขอ้มลูเวบ็แอพฯ สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ user ที่ใช้โปรแกรม

	 หน้าต่างโปรแกรม	Access	2013

เลือกเท็มเพลตฐานข้อมูลตัวอย่าง รายการเท็มเพลตฐานข้อมูลตัวอย่าง
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Table (ตาราง) กลุ่มข้อมูลที่น�ามาเก็บรวมกันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกัน โดยจะต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุม่ข้อมลูและใช้ประโยชน์จากความสมัพนัธ์นัน้ได้ ส�าหรบัโปรแกรมระบบจดัการฐานข้อมลู Microsoft Access 2013 
จะเรียกกลุ่มข้อมูลที่ผู้ใช้มองเห็นในรูปของตารางว่า Table ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะเรียกว่า Table หรือตาราง ก็คือความหมาย 
เดียวกัน จะประกอบไปด้วย

 � Record (เร็คคอร์ด) หรือระเบียนข้อมูล คือข้อมูล 1 รายการหรือ 1 ระเบียนที่มาจากข้อมูลในฟิลด์ที่มี
ความสมัพนัธ์กนั เช่น ข้อมลูของพนกังาน 1 คน ซึง่จะประกอบไปด้วย ฟิลด์รหสัพนกังาน ชือ่ นามสกลุ แผนก 
ต�าแหน่ง เงนิเดอืน วนัเริม่งาน การศกึษา ทีอ่ยู ่และอืน่ๆ ซึง่เป็นของพนกังานคนนัน้คนเดยีวกค็อื 1 เรค็คอร์ด
นั่นเอง

 � Byte (ไบต์) จะหมายถึงตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษ 1 ตัว (Character) ที่มาจากบิตทั้งหมด  
8 ตัว ที่อยู่ในลักษณะของรหัสแอสกี้ (ASCII code) เช่น 01000001 จะหมายถึงตัวอักษร A เป็นต้น

 � Bit (บิต) ที่ย่อมาจาก Binary digit เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด แทนด้วยเลขฐานสอง (0 หรือ 1)  
เช่น ตัวอักษรที่เก็บ 1 ตัว จะประกอบไปด้วยบิต 8 Bit เป็นต้น

 � Field (ฟิลด์) หรือเขตข้อมูล หมายถึง หัวรายการหรือหัวเรื่องข้อมูล ที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลตัวอักษร 
ตัวเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษ รูปภาพ โดยตั้งชื่อให้สื่อความหมายกับข้อมูลที่จะเก็บภายใต้ชื่อฟิลด์นั้น เช่น  
ฟิลด์ชื่อสินค้า ก็จะเก็บข้อมูลชื่อของสินค้านั้นๆ เป็นต้น

 � File (ไฟล์) หรือแฟ้มข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูลของ Access อาจจะประกอบไปด้วย Table, Form, Report, 
Query, Macro และ Module จ�านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระบบฐานข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บ มักจะเก็บข้อมูล 
ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ไฟล์ ข้อมูลพนักงาน ไฟล์ข้อมูลลูกค้า ไฟล์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ไฟล์ข้อมูลสินค้า 
เป็นต้น 

	 ตารางฐานข้อมูลใน	Access

ชื่อตาราง (Table) Field (ฟิลด์/เขตข้อมูล) Record (เร็คคอร์ด/ระเบียน)

ออบเจ็กต์ Table 
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เมือ่เรยีกเปิดโปรแกรม Access 2013 คณุจะเหน็มมุมองหน้าเริม่ต้นทีค่ณุจะเลอืกสร้างฐานข้อมลูใหม่แบบต่างๆ 
หรือจะเปิดไฟล์เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่ขึ้นมาใช้งานต่อก็เลือกได้ตามต้องการ แต่การเริ่มต้นจะแตกต่างกันระหว่าง 
การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

	 เปิดแบบออฟไลน์	(ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)	

การเปิดโปรแกรม Access 2013 เปิดแบบออฟไลน์ (ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) นั้น หน้าเริ่มต้นจะมีตัวเลือก
การท�างานให้เลอืก สร้างใหม่, เปิดของเก่า หรอืเลอืกสร้างจากเทม็เพลตฐานข้อมลูตวัอย่าง (บางส่วน) ทีต่ดิตัง้มาพร้อม
กับโปรแกรม ดังภาพ

สรา้งฐานขอ้มลูเวบ็แอพฯ สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ user ที่ใช้โปรแกรม

	 หน้าต่างโปรแกรม	Access	2013

เลือกเท็มเพลตฐานข้อมูลตัวอย่าง รายการเท็มเพลตฐานข้อมูลตัวอย่าง
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	 ตัวอย่างการเลือกสร้างฐานข้อมูลจากเท็มเพลตออนไลน์

คลิกเลือกฐานข้อมูลตัวอย่าง1

ขณะดาวน์โหลดฐานข้อมูล3

2 ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Create

4 ฐานข้อมูลตัวอย่างที่ได้
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	 เปิดแบบออนไลน์	(เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

การเปิดโปรแกรม Access 2013 เปิดแบบออนไลน์ (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) นั้น หน้าเริ่มต้นจะมีตัวเลือกการ
ท�างานให้เลือก สร้างใหม่, เปิดของเก่า หรือเลือกสร้างจากเท็มเพลตฐานข้อมูลตัวอย่างที่มีให้เลือกหลายประเภท โดย
จะเชือ่มโยงๆ ไปทีเ่วบ็ไซต์ Office.com ของ Microsoft หากคลกิเลอืกสร้างฐานข้อมลูแบบใด จะเป็นการ Download 
(ดาวน์โหลด) จากอินเทอร์เน็ตมาเก็บยังเครื่องคอมฯ ที่เราใช้งานอยู่

 � ช่ือของ User ทีแ่สดงทีม่มุขวาของโปรแกรมจะมาจากชือ่ของผูใ้ช้ท่ี login (ลอ็กอนิ) ใช้งานโปรแกรม Windows 
(ดังตัวอย่างใช้งาน Access 2013 บน Windows 8) และเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Access นี้อยู่

เปิดไฟล์เท็มเพลตฐานข้อมูล สรา้งฐานขอ้มลูเวบ็แอพฯ ชื่อ user ที่ล็อกอินสร้างฐานข้อมูลใหม่แบบว่างๆ

รายการเท็มเพลตฐานข้อมูลตัวอย่าง จะมีมากกว่าเปิดแบบออฟไลน์
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	 ตัวอย่างการเลือกสร้างฐานข้อมูลจากเท็มเพลตออนไลน์

คลิกเลือกฐานข้อมูลตัวอย่าง1

ขณะดาวน์โหลดฐานข้อมูล3

2 ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Create

4 ฐานข้อมูลตัวอย่างที่ได้
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หากคลิกเมนู  เปิดรายการค�าสั่ง 
ภายในแท็บ เพื่อเลือกค�าสั่งจัดการกับฐานข้อมูล 
เช่น บนัทกึ, พมิพ์, สร้างใหม่ และก�าหนดตวัเลอืก
การท�างานเริม่ต้นของโปรแกรมในค�าสัง่ Options 
เป็นต้น

ชื่อตาราง (Table)

พื้นท่ีแสดงขอบเขตและ
เนื้อหาของออบเจ็กต์

Record Navigation  
แถบเลือ่นเรค็คอรด์ขอ้มลู

Quick Access Tool 
แถบเครื่องมือด่วน

คลิกออกจากเมนู File

คลิกซ่อน/แสดงแท็บ Ribbon

สลับมุมมองการท�างาน เช่น Design  
ออกแแบบ หรือ View แสดงผลลัพธ์

Navigation Pane หน้าต่างน�าทาง แสดงและจัดการกับ
ออบเจ็กต์ฐานข้อมูล เช่น เลือก, เปิด, แก้ไข หรือลบ

แท็บ Ribbon  
แสดงค�าสั่งของแท็บ

Contexual RibbonTab  
แท็บค�าสั่งตามออบเจ็กต์

	 พื้นที่การท�างานหลักในหน้าต่างฐานข้อมูล
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	 ในขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลใหม่	 วิธีการสังเกตเท็มเพลตระหว่าง	 Desktop	 Database	 

	 และ	 Web	 App	 จะดูได้จากรูปลูกโลกที่แสดงอยู่บนไอคอนฐานชื่อฐานข้อมูล	 หากมีรูปลูกโลก 

ก็จะหมายถึงเป็นฐานข้อมูลแบบ	เว็บแอพฯ	และถ้าไม่มีคือฐานข้อมูลแบบเดสก์ทอป	

NoteNote

Microsoft Access 2013 จะมีฐานข้อมูลให้เลือกสร้างหลักๆ อยู่ 2 แบบคือ Desktop Database และ Web 
App เพื่อออกแบบฐานข้อมูลและน�าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 � Desktop Database คือ ฐานข้อมูลที่ใช้งานบนเดสก์ทอปมาตรฐานที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วไป (ฐานข้อมูล 
ไคลเอนท์ หรอืฐานข้อมลูฝ่ังผูใ้ช้) ช่วยให้คณุจดัเก็บและตดิตามข้อมลู เช่น ข้อมลูร้านค้า สนิค้า การจดัจ�าหน่าย 
สินค้าคงคลัง ข้อมูลลูกค้า การติดต่อ หรือข้อมูลของพนักงานในองค์กร เป็นต้น คุณจะสามารถสร้างฐาน
ข้อมูลบนเดกส์ทอปของ Access ได้เหมือนการสร้างฐานข้อมูลด้วย Access จากเวอร์ชันที่ผ่านๆ มา

 � Web App คือ ฐานข้อมูลชนิดใหม่ของ Access 2013 เพื่อสร้างแอพพลิเคชันฐานข้อมูลบนบราวเซอร์ เพื่อ
น�าไปใช้งานบนอินเทอร์เน็ต หรือใน Cloud ได้ง่าย โดยข้อมูลของคุณจะจัดเก็บในฐานข้อมูล SQL โดย
อัตโนมัติจึงมีความปลอดภัยมากขึ้น และคุณสามารถแชร์แอพพลิเคชันกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย 
เพราะโปรแกรมจะมีเครื่องมือให้ช่วยสร้างออบเจ็กต์ต่างๆ เช่น มีแม่แบบของแอพฯ และแม่แบบของตาราง
ให้เลือกน�ามาใช้งานจากคอลเล็คชันแม่แบบที่ออกแบบมาแบบมืออาชีพ

สร้างฐานข้อมูลเว็บแอพฯ จะมีรูปลูกโลกสร้างฐานข้อมูลเดสก์ทอป

	 ประเภทฐานข้อมูลใน	Access	2013






