MS-Access 2016

เพิมภาพตามเนื อหาของแต่ละบท

7.1 ตาราง (Table)
7.2 ฟอร์ม (Form)
7.3 คิวรี (Query)
7.4 รายงาน (Report)
7.5 การทํางานกับหลาย Table

MS-Access

เรียบเรียงโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วาสนา นัยโพธ ิ
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7.1 ตาราง (Table)
(1). ความรู้เบือ งต้น
(2). กําหนดปัญหาหรือสิ&งที&ต้องการศึกษา
(3). การออกแบบ Table
(4). ชนิดข้อมูล (data type)

7.1 ตาราง (Table)

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access
(6). การใส่ข้อมูล/ป้ อนข้อมูล เข้าสู่ Table
(7). การจัดการกับ field (การเพิ&ม / ย้าย / ลบ field )
(8). การจัดการกับ Table (copy, rename, delete Table)
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(1). ความรู้เบืองต้น (ต่อ)

(1). ความรู้เบืองต้น

ฐานข้อมูล (Database)

Microsoft Access เป็ นโปรแกรมสําเร็จรูป
• ช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานกับข้อมูล
• ทําให้เราเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล เปลี&ยนแปลงแก้ไข และ
จัดทํารายงานได้
• ข้อมูลต่างๆ เก็บในตาราง และ
• ตารางจัดเก็บอยู่ฐานข้อมูล

เป็ นทีรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกัน สัมพันธ์กนั รวบรวมไว้อย่างมี
ระบบ เช่นข้อมูลเกียวกับสิ นค้า ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลต่างๆ ทีเรา
สนใจเหล่านี' ถกู เก็บไว้ ทําให้เราสามารถทํางานได้สะดวก
ตาราง (Table)
ข้อมูลต่างๆ ทีเก็บในฐานข้อมูล จะเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางที
เราได้ออกแบบและจัดเก็บแยกตารางไว้
Database

Table

204100 IT AND MODERN LIFE
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(1). ความรู้เบืองต้น (ต่อ)
รหัสพนักงาน ชือ

ทีอยู่

นามสกุล

6

(1). ความรู้เบืองต้น (ต่อ)

ฟิ ลด์ (Field)

ตัวอย่าง Table พนักงาน

Student
Teacher
Course

การใช้ฐานข้อมูลในองค์กร
เบอร์โทรศัพท์
ฝ่ ายการตลาด

E001
E005

พลอย
ปญั ญา

ฉายแสง

52 ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง 0891452789
กรุงเทพฯ

ธันวรารมย์ 8/9 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

0881234567

ฝ่ ายบุคคล

ชลบุรี

E008

อัญญา

E010

หทัยชนก ใจดี

เรคคอร์ด (Record)

ภูมปิ ิติ

12 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
หนองคาย

0897456121

123 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0881234555
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ระบบจัดการฐานข้อมูล
(Database Management
System :DBMS)

ฐานข้อมูล
(Database)
ตารางข้อมูลพนักงานขาย
ตารางข้อมูลลูกค้า
ตารางข้อมูลสิ นค้า
ตารางข้อมูลพนักงาน

ฝ่ ายสิ นค้า
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ก่อนเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Access2016 เราควรทําความรูจ้ กั กับเครือ งมือ
(Tools) เพือทํางานกับโปรแกรม Microsoft Access มีเครือ งมือดังนี'
Tables เป็ นทีเก็บข้อมูลทีเราสนใจ เก็บในฐานข้อมูล ลักษณะทีสาํ คัญของ
Table คือ Table ประกอบไปด้วย Row Column
ข้อมูลทีจดั เก็บแนว Row 1 รายการคือ record
และข้อมูลแนว Column คือ Field
Forms เพือนําเสนอข้อมูลทีเราเก็บใน Table หรือจาก Query
Form เป็ นเครือ งมือทีช่วยให้ผใู้ ช้สามารถทํางานกับข้อมูลได้ง่ายโดย
เราอาจใช้ Form เพือจัดการต่างๆ กับข้อมูล เช่นเพิ ม แก้ไข
Reports คือ รายงาน เพือนําเสนอข้อมูลอาจแสดงบนจอภาพหรือเครือ งพิ มพ์
Queries สอบถาม/ค้นหาข้อมูลทีต้องการได้สะดวก
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(2). กําหนดปัญหาหรือสิงทีต้องการศึกษา (ต่อ)

(2). กําหนดปัญหาหรือสิงทีต้องการศึกษา
เราสนใจหรือต้ องการทํางานกับข้อมูลเรืองไหน ศึกษาถึงสิ งที เกี ยวข้อง
หรือ สิ งทีต้องการทราบ เพือรวบรวมข้อมูลแล้วนําไปสร้าง Table
จะได้นําไปใช้งานตามทีเราต้องการ
คําถามในใจทีเราควรมี
เราสนใจข้อมูลเกียวกับเรือ งอะไร อะไรทีเราต้องการ
อะไรทีเราไม่ต้องการ แยกแยะให้ได้ เราต้องการ เก็บข้อมูลหรือไม่
ต้ องทราบขอบเขตของข้อมูล จํากัดขอบเขตหรือล้อมวงขี ดเส้ นสิ งที เรา
สนใจให้ได้ คือเราต้องกําหนดให้ได้ ไม่เช่นนัน' จะมีสิงที เกียวข้องกับข้อมูล
เยอะมาก
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(2). กําหนดปัญหาหรือสิงทีต้องการศึกษา (ต่อ)
สมมุติ เราต้องการเก็บข้อมูล รหัสนักศึกษา ชือ นามสกุล ทีอยู่ เกรดเฉลีย เงิ น
ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง เราสนใจ ต้องการเก็บข้อมูลเกี&ยวกับ นักศึกษา
ข้อมูลเกี&ยวกับนักศึกษามีมากมาย

มีคาํ ถามว่าหากเราต้องการทราบจํานวนนักศึกษาชาย หญิ ง เราต้องเพิ มข้อมูล
คํานําหน้ านาม เข้าไปด้วย

เช่น รหัส ชื&อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด ที&อยู่(ภูมิลาํ เนา) ที&พกั
เบอร์โทรศัพท์ คณะ วิชาเอก วิชาโท GPA งานอดิเรก ฯลฯ

ดังนัน' ข้อมูลนักศึกษา ทีเราต้องการจึงประกอบด้วย

เราสนใจหรือต้องการทราบเรื&องอะไร
ขีดเส้นกําหนดขอบเขตสิ&งที&ต้องการทราบให้ได้ก่อน

รหัสนักศึกษา คํานําหน้ านาม ชือ นามสกุล ทีอยู่ เกรดเฉลีย เงิ นค่าใช้จ่าย เป็ น
ข้อมูลทีเราต้องการ
หากเราต้องการทราบเรือ งอืนๆ ใช้ดลุ ยพิ นิจพิ จารณา

แล้วจึงทําขัน ต่อไป

ถามว่าพิ จารณาอย่างไร คําตอบก็คือ
เรา ต้องการทราบเรือ งอะไร อยากรูอ้ ะไรนัน เอง
11
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(3). การออกแบบ Table (ต่อ)

(3). การออกแบบ Table
ทราบลักษณะของ Table แล้ว เช่น row column field record มาแล้ว
จากข้อมูลนักศึกษา ทีเราต้องการจัดเก็บ คือ
รหัสนักศึกษา คํานําหน้ านาม ชือ นามสกุล ทีอยู่ เกรดเฉลีย เงิ นเดือน
เรานําข้อมูลนักศึกษา มาออกแบบ ชือฟิ ลด์เพือสร้าง Table
หลักการตัง' ชือ ฟิ ลด์
- ตัวอักษรไม่เกิ น 64 ตัวอักษร
- ห้ามใช้สญ
ั ลักษณ์ พิเศษ . ! ‘ [ ] นําหน้ าด้วยช่องว่าง(space) หรือ nonprintable character เช่น carriage return เป็ นต้น
หากเราตัง' ชือฟิ ลด์ไม่ถกู ต้อง MS-Access จะแสดงข้อผิ ดพลาดเป็ น dialog box
แจ้งให้ทราบว่า field name invalid

ขัน แรก เราต้องกําหนดชื&อ field ก่อน
ชื&อ field
ข้อมูลที&เราต้องการ
รหัสนักศึกษา
idStudent
คํานําหน้ านาม
title
ชื&อ
firstName
นามสกุล
lastName
ที&อยู่
address
เกรดเฉลี&ย
GPA
เงินค่าใช้จ่าย
allowance
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(4). ชนิดข้อมูล (data type)
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(4). ชนิดข้อมูล (ต่อ)

เราออกแบบ ชื&อ field ต่าง ๆ แล้ว
ต่อไปกําหนดชนิดข้อมูลให้แต่ละ field
เพื&อสะดวกในการเก็บข้อมูล / ค้นหาข้อมูล
ก่อนที&เราจะกําหนดชนิดข้อมูลให้กบั field
เราต้องศึกษา ชนิดข้อมูล ของ Microsoft Access
รายละเอียดดังนี

Data type

Description

Sizes

Short Text
(formerly known
as “Text”)
Long Text
(formerly known
as “Memo”)

Alphanumeric data (names, titles, etc.) Up to 255 characters.

Number

Large amounts of alphanumeric data: Up to about 1 gigabyte (GB),
sentences and paragraphs.
but controls to display a
long text are limited to the
first 64,000 characters.
Numeric data.
1, 2, 4, 8, or 16 bytes.

Large Number

Numeric data.

8 bytes.
For more information, see
Using the Large Number data
type.
Cont.

15
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(4). ชนิดข้อมูล (ต่อ)
Data type

Description

Sizes

Date/Time

Dates and times.

8 bytes.

Currency

Monetary data, stored with 4 decimal
places of precision.

Yes/No

OLE Object

(4). ชนิดข้อมูล (ต่อ)
Data type : Number
•

•

8 bytes.
•

Boolean (true/false) data; Access
stores the numeric value zero (0) for 1 byte.
false, and -1 for true.
Pictures, graphs, or other ActiveX
objects from another Windows-based Up to about 2 GB.
application.
204100 IT AND MODERN LIFE
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•
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Byte - Use for integers that range from 0 to 255. Storage requirement is 1
byte.
Integer - Use for integers that range from -32,768 to 32,767. Storage
requirement is 2 bytes.
Long Integer - Use for integers that range from -2,147,483,648 to
2,147,483,647. Storage requirement is 4 bytes.
Single - Use for numeric floating point values that range from -3.4 x 1038 to
3.4 x 1038 and up to seven significant digits. Storage requirement is 4 bytes.
Double - Use for numeric floating point values that range from -1.797 x 10308
to 1.797 x 10308 and up to fifteen significant digits. Storage requirement is 8
bytes.
204100 IT AND MODERN LIFE
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(4). ชนิดข้อมูล (ต่อ)

(4). ชนิดข้อมูล (ต่อ)
จากการออกแบบ ข้อมูลนักศึกษา
ต่อไปเราต้องทําการกําหนด ชนิ ดข้อมูล ให้แต่ละ field
ข้อมูลทีต้องการ ชือ field
ชนิ ดข้อมูล
รหัสนักศึกษา idStudent
Short Text ขนาด 9 ไบต์ เช่น 600501234
คํานําหน้ านาม title
Short Text ขนาด 6 ไบต์ มี นาย นางสาว
ชือ
firstName
Short Text ขนาด 20 ไบต์
นามสกุล
lastName
Short Text ขนาด 20 ไบต์
ทีอยู่
address
Short Text ขนาด 40 ไบต์
เกรดเฉลีย
GPA
Number - single เช่น 2.51
เงิ นค่าใช้จ่าย allowance
Number - integer เช่น 3500
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จากนี เราจะเริ&มทํางานกับโปรแกรม Microsoft Access 2016
เพื&อสร้าง Table
ให้นักศึกษา สร้าง folder รหัสนักศึกษา
Drive ? (Flash drive / Drive C / Drive D:)
เช่น G:\600501234>
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
หน้ าจอ เริ มต้นการทํางานกับ Microsoft Access เราจะสร้างฐานข้อมูล
MyStudent ดังนี'

ขัน ตอนการเข้าสู่ Microsoft Access 2016 ทําดังนี
1. ที& Task bar click ที& รูปหน้ าต่าง windows
2. click ที& Access 2016
ดังรูป
2.

1.

การสร้าง ฐานข้อมูล ทําตามขัน' ตอนดังนี'
1. click ที Blank database จะปรากฏหน้ าจอ ดังรูป

1.

หากไม่ปรากฏAccess 2016 มี ให้ click รูป
Access เพื&อค้นหาโปรแกรม

แล้วพิมพ์ชื&อ

204100 IT AND MODERN LIFE
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
2. ทําตามขัน' ตอนดังนี'
2.1 ที File name: ใส่ชือ ฐานข้อมูล
ตัวอย่างนี' กําหนดให้ชือฐานข้อมูล MyStudent
2.2 ฐานข้อมูลนี' เก็บที drive ไหน Folder ไหน click ทีรปู
จะปรากฏหน้ าจอ ให้ click แหล่งทีต้องการจัดเก็บฐานข้อมูล
ตัวอย่างนี' เก็บที Drive D และ Save as type :
Microsoft Access 2007-2016 Database
เราได้ฐานข้อมูล MyStudent.accdb
2.3 click ปุ่ ม Create
2.1

204100 IT AND MODERN LIFE
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
หน้ าจอการทํางานกับ MS-Access มีส่วนประกอบทีสาํ คัญดังนี'
1.1

1.2

1

2
3

4
5.

2.2
6.

2.3
23

1. Title bar 1.1 quick access 1.2 ปุ่ มควบคุม windows
2. แท็บเมนู แสดงเมนูคาํ สังต่างๆ
3. ริ บบอน/กลุ่มคําสัง แสดงไอคอนเครืองมือทีใช้ทาํ งาน
4. พืน ทีการทํางาน
5. Navigation pane : แสดงรายชือ object ในฐานข้อมูล
24
6. แถบสถานะการทํางาน

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)

ก่อนเริ&มต้นทํางาน เราจะเรียนรู้ การจัดการกับ ฐานข้อมูล /
โปรแกรม MS-Access ดังนี
- การปิดฐานข้อมูล
- การปิดโปรแกรม MS-Access
- การเปิดฐานข้อมูล
- การบันทึกข้อมูล คําสัง& save / save-as

การปิดฐานข้อมูล
1. click แท็บ File
จะปรากฏหน้ าจอ
2. click Close
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1.click ทีแท็บ File
จะปรากฏหน้ าจอ ดังรูป

จากนัน' ฐานข้อมูลทีเลือกก็จะปรากฏ
204100 IT AND MODERN LIFE

204100 IT AND MODERN LIFE

26

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
การบันทึกข้อมูลด้วยคําสัง Save / Save As
- คําสัง Save เป็ นการบันทึก/จัดเก็บ การเปลียนแปลงใดๆ ทีเกิ ดขึน' กับ
object ในฐานข้อมูล เหมือนปุ่ ม Save ที quick access บน title bar
- คําสัง Save As เราสามารถเลือก File Types เพือสําเนาฐานข้อมูล หรือเลือก
สําเนาobject ทีอยู่ในฐานข้อมูล เช่น สําเนา table
อธิ บาย คําสัง Save As ได้ดงั นี'

1.

2. เลือก Open
2.
Click เลือกฐานข้อมูลทีต้องการ
2.1 Recent ล่าสุดเคยเปิ ดฐานข้อมูล
หรือ 2.2 Browse เลือกฐานข้อมูลจาก
แหล่งทีต้องการ

1

ที Title bar มุมขวาสุด
1. click close -close windows

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
การเปิดฐานข้อมูล

2

การปิดโปรแกรม Access

จากนัน จะเข้าสู่ขนั  ตอนการสร้างตารางในฐานข้อมูล
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2.1

.

2.2
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)

ขัน ตอนการสําเนาฐานข้อมูล (Sava As -Save Database As)
1. คลิ กที แท็บ File จะปรากฏหน้ าจอ
2. คลิ ก Save As
3. ที File Types > Save Database As
4. ที Save Database As : Database File Type > Access Database
click เลือกฐานข้อมูล (เวอร์ชนั ทีต้องการ) ตัวอย่างนี บนั ทึกเป็ นเวอร์ชนั ปัจจุบนั คือ 2016
5. click Save As จะปรากฏหน้ าจอให้เราพิ มพ์ชือ ฐานข้อมูล
Access2016 File

การสําเนา object ในฐานข้อมูล (Sava As –Save Object As)
ที navigation pane > double click เลือก ตาราง Student ให้ปรากฏบนพืน ทีทํางานเราจะ
สําเนาตารางนี
1. คลิ กที แท็บ File จะปรากฏหน้ าจอ
2. คลิ ก Save As
3. ที File Types > Save Object As
4. ที Database File Types > Save Object As
5.click Save As จะปรากฏหน้ าจอให้เราพิ มพ์ชือ ตาราง

type คือ .accdb

3.

1.

1.

4.

2.

4.
2.

5.

5.
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)

ตอนนี เราจะทําการสร้าง Table
MyStudent.accdb

204100 IT AND MODERN LIFE

Student
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
การสร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access2016 สามารถสร้าง
ตารางในมุมมองต่างๆ
การสร้าง Table ให้คลิ กเลือกแท็บ Create
ทีกลุ่มคําสัง Tables เลือก icon สร้างตาราง มีวิธีการสร้าง 3 แบบ
• Table เป็ นการสร้างจากการป้ อนข้อมูลเข้าสู่ตาราง
• Table Design เป็ นการสร้างด้วยมุมมองออกแบบ
• SharePoint Lists เป็ นตารางข้อมูลเชือมโยงกับ SharePoint
เราจะเรียนการสร้างตารางด้วยมุมมอง Table Design

ขัน ตอนการสร้าง Table
โปรแกรม Microsoft Access เป็ นตัวจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลคือแหล่งที&เก็บข้อมูล ข้อมูลจัดเก็บอยู่ในตาราง
ในฐานข้อมูลจะมีหลาย ๆ Table
เราศึกษา ฐานข้อมูล
และในฐานข้อมูล มี 1 Table
ฐานข้อมูลของAccess2016
นามสกุล (Filetype) เป็ น accdb

3.

Table
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
เริ&มต้นทํางานเพื&อสร้างตาราง Student ในฐานข้อมูล MyStudent
1. click ที&แถบคําสัง& Create
2. click icon Table Design

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
เราจะเริ มพิ มพ์ Field Name Data type ตามทีออกแบบไว้ ประกอบด้วย
 Field Name ชือ field
 Data Type ชนิ ดข้อมูล
 Description คําอธิ บาย field

1.
2.

ปรากฏหน้ าจอดังรูป

33

เราจะนําข้อมูล Student ทีเราได้ออกแบบไว้มาใส่ทีนี
5.1 พิ มพ์ idStudent ทีช่อง Field Name
ถ้าไม่ระบุขนาด(Field size) โดยปริ ยาย(default)
5.2 เลือก Short Text ทีช่อง Data Type
Short Text จะมี field size 255 bytes
5.3 ที Tab General : Field Size พิ มพ์ 9
5.4 ทีช่อง description พิ มพ์ข้อความ รหัสนักศึกษา มช.
ดังรูป
5.1

5.2

5.4

34

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
พิ มพ์ Field Name Data Type ตามทีออกแบบ
idStudent Short Text ขนาด 9
title
Short Text ขนาด 6
firstName Short Text ขนาด 20
lastName Short Text ขนาด 40
GPA
Number Single
allowance Number Integer

5.3
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
Primary key (คียห์ ลัก) เป็ น field ทีใช้แยกความแตกต่างของข้อมูล ในแถว
(row) เมือกําหนดคียห์ ลัก ข้อมูลทีจดั เก็บในแต่ละแถว จะไม่ซาํ% กัน ดังนัน% ฟิ ลด์ที
สามารถระบุได้ว่า แต่ละ record ในตารางไม่มีค่าซํา% กัน เราเรียกฟิ ลด์นัน% ว่า คียห์ ลัก
เมือสร้าง Table แล้ว เราจะทําการกําหนด Primary key (คียห์ ลัก)
เรากําหนด Primary key เพือความสะดวกในการทํางาน ช่วยค้นหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว
พิ จารณา record/ข้อมูลในแต่ละrow :Table Student
idStudent title ชือ นามสกุล ทีอยู่ GPA allowance
ฟิ ลด์ทีไม่ซาํ% คือ field idStudent คือรหัสนักศึกษา
ดังนัน% เรากําหนด Primary key (คียห์ ลัก) ให้กบั ฟิ ลด์ idStudent
เมือกําหนดคียห์ ลักแล้ว หากเราป้ อนข้อมูล รหัสนักศึกษาซํา% /เหมือนกัน MS-Access
จะแสดงข้อผิดพลาด ว่ามีรหัสนักศึกษานี% ในตารางแล้ว

(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)
เมือ เข้าใจความหมายของคียห์ ลักแล้ว
เราจะเริ มกําหนดคียห์ ลัก ที Field Name IdStudent ให้กบั ตาราง Student
การกําหนดคียห์ ลักให้ทาํ ดังนี'
1. click ที Field Name idStudent
2. ทีแท็บคําสัง Design : click รูป Primary key
1.

2.

จะปรากฏรูปกุญแจที Field Name idStudent
หมายความว่าField นี' ถูกกําหนดให้เป็ น คียห์ ลัก
แสดงดังรูป
หากเราไม่กาํ หนดคียห์ ลัก MS-Access จะถาม ถ้าเราตอบ Yes จะสร้างฟิ ลด์ให้
โดยกําหนดฟิ ลด์ชือ ID เป็ น AutoNumber
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(5). สร้าง Table ด้วยโปรแกรม Microsoft Access (ต่อ)

(6). การใส่ข้อมูล/ป้ อนข้อมูล เข้าสู่ Table

เมื&อกําหนดคียห์ ลักเรียบร้อยแล้ว
เราจะทําการบันทึกตาราง ดังนี
ให้ click save
จะปรากฎ dialog
พิมพ์ชื&อตาราง Student
click OK
เมื&อเราบันทึกเรียบร้อยแล้วจะปรากฏชื&อตารางดังรูป

ตอนนี' เรามีโครงสร้างของตาราง Student แต่ยงั ไม่มีข้อมูล
เราจะนําการป้ อนข้อมูลเข้าสู่ตาราง Student มีขนั ' ตอนดังนี'
1. click View จะปรากฏ รายการคําสัง
2. เลือก Datasheet View

1.
2.
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(6). การใส่ข้อมูล/ป้ อนข้อมูล เข้าสู่ Table (ต่อ)

(6). การใส่ข้อมูล/ป้ อนข้อมูล เข้าสู่ Table (ต่อ)
4. พิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ตาราง Student จนครบตามต้องการ
ในการป้ อนข้อมูล เราสามารถขยายได้ โดยเลื&อน mouse ไปวาง
ที&บน cell จะปรากฏสัญลักษณ์ + (เหมือนใน excel ) ปรับความ
กว้างได้ตามต้องการ
5. click ปุ่ ม Save เพื&อบันทึกข้อมูล

3. จะปรากฏหน้ าจอดังรูป
ให้เราพิมพ์ ข้อมูลเข้าสู่ตาราง Student

4.

204100 IT AND MODERN LIFE

41

(7). การจัดการ field – แทรก field - ลบ field - ย้าย field
ทําตามขัน' ตอน 1-3 ก่อนเพือระบุ Table ทีต้องการทํางานด้วย
จากตัวอย่างคือตาราง Student
1. ที objects Tables click Student
2. click ที View
2.1 เลือก Design View
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(7). การจัดการ field - แทรก field - ลบ field - ย้าย field (ต่อ)
จะปรากฏหน้ าจอ Design View ดัง นี

2
1
2.1
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(7). การจัดการ field - แทรก field - ลบ field - ย้าย field (ต่อ)
การแทรก/เพิ&ม field

จากตัวอย่าง Table Student เราจะเพิ ม field ชือ dateOfBirth วันเดือนปี เกิ ด
ของนักศึกษา มี data type เป็ น Date/Time Format คือ short Date
มีขนั ' ตอนดังนี'
1. click ให้เป็ นแถบสี หน้ า field ทีเราต้องการแทรก field นัน' เป็ นแถบสีทงั ' แถว

(7). การจัดการ field - แทรก field - ลบ field - ย้าย field (ต่อ)
2. ทํางานดังนี
2.1 click เลือกฟิลด์ที&ต้องการแทรก
click ขวา เลือก Insert Rows
หรือ
2.2 ที& แท็บ คําสัง& Design : กลุ่ม
คําสัง& Tools click ที& icon
Insert Rows

2.1

2.2

1.
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(7). การจัดการ field - แทรก field - ลบ field - ย้าย field (ต่อ)
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(7). การจัดการ field - แทรก field - ลบ field - ย้าย field (ต่อ)
3. ทํางานดังนี'
3.1 click ที Field Name พิ มพ์ dateOfBirth
3.2 ที Data Type click เลือก Date/Time
3.3 แท็บ General ที Format เลือก Short Date
3.4 ที description พิ มพ์ข้อความ วันเดือนปี เกิ ด

จะปรากฏ field ว่าง ๆ ดังรูป

3.1

3.2

3.4

3.3

เพือให้เราพิ มพ์ Field Name ใหม่ ตามต้องการ
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การลบ field

(7). การจัดการ field - แทรก field - ลบ field - ย้าย field (ต่อ)

จากตัวอย่าง Table Student เราจะลบ field ชือ dateOfBirth มี Type เป็ น Date/Time วัน
เดือนปี เกิ ดของนักศึกษา มีขนั  ตอนดังนี
1. click ให้เป็ นแถบสีหน้ า field ทีเราต้องการลบ เป็ นกรอบสีทงั  แถบ ดังรูป

การย้าย field
จากตัวอย่าง เราทํางานกับตาราง Student เราจะย้าย Field Name
address ซึงมี Type เป็ น Short Text ไปไว้บรรทัดไว้ล่างสุด
ขัน' ตอนการทํางาน ดังนี'
1. ทีตาราง Student
2. click ให้เป็ นแถบสีหน้ า field ทีเราต้องการย้าย คือ field address เป็ น
สีทงั ' แถว

1

2. ทํางานดังนี
2.1 click เลือกฟิ ลด์ทีต้องการลบ click ขวา เลือก Delete Rows
หรือ
2.2 ที แท็บ คําสัง Design : กลุ่มคําสัง Tools click ที icon Delete Rows
2.2

1
2

2.1

จากนัน' click ทีปมุ่ Save เพือบันทึก Table

49
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(7). การจัดการ field - แทรก field - ลบ field - ย้าย field (ต่อ)
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(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table

3. Drag mouse (click เมาส์ค้าง) ไปยังตําแหน่ งทีต้องการย้ายไป จากตัวอย่าง
เราจะย้าย Field Name address ไปไว้ลาํ ดับสุดท้าย
สังเกตตอนที drage mouse จะปรากฎเส้นสีดาํ แสดงตําแหน่ งทีจะวาง field นัน'
เมือ ได้ตาํ แหน่ งทีต้องการให้ปล่อย mouse

การ copy (สําเนา) Table

เราจะ copy ตาราง Student และตัง' ชือตารางใหม่ว่าตาราง StudentNew
มีขนั ' ตอนการทํางานดังนี'
1. click เลือกตาราง Student เราจะ copy ตาราง นี'
2. click ที แถบ Home

2.

3
ผลของการย้าย
ฟิ ลด์ address

1.

4. click ทีปมุ่ Save เพือบันทึกการเปลียนแปลงของ ตาราง Student
204100 IT AND MODERN LIFE
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(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table (ต่อ)
3. แถบ Home ที& กลุ่มคําสัง& Clipboard : click Copy
4. แถบ Home ที& กลุ่มคําสัง& Clipboard : click Paste
5. จะปรากฏ หน้ าต่าง ให้เราตัง ชื&อตาราง
4.

(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table (ต่อ)
5.1 พิ มพ์ StudentNew ตัวอย่างนี' เราตัง' ตารางใหม่ว่า StudentNew
5.2 Paste Options เป็ น ทางเลือกในการ copy ตาราง มีความหมายดังนี'

Structure Only เป็ นการสร้างตารางใหม่โดย copy เฉพาะโครงสร้าง
Structure and Data เป็ นการสร้างตารางใหม่ ซึงcopy ทัง' โครงสร้างและ
ข้อมูล
Append Data to Existing Table เป็ นการนําข้อมูลไปต่อท้ายตารางอืนที
สร้างไว้แล้ว
ในทีนี'เราเลือก Structure and Data คือเราสําเนาทัง' โครงสร้างและข้อมูล

5.
3.

5.3 click ปุ่ ม OK

5.1

5.3

5.2
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(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table (ต่อ)
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(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table (ต่อ)
การเปลี&ยนชื&อตาราง

6. จะปรากฏตารางใหม่เพิ&มอีก 1 ตาราง คือ StudentNew

เราจะเปลียนชือตาราง StudentNew ให้มีชือใหม่ว่า
StudentChange มีขนั ' ตอนการทํางานดังนี'
1. ที navigation pane : object Tables
2. click เลือกชือตาราง StudentNew เราจะ เปลียนชือ ตาราง นี'

1.
2.
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(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table (ต่อ)

(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table (ต่อ)
4. จะปรากฏแถบให้เราพิ มพ์ชือตารางใหม่
4.1 เปลียนชือตารางตามทีเราต้องการ จากตย.เราพิ มพ์ชือ StudentChange
4.2 แล้วกด Enter
5. ที navigation pane จะปรากฏชือตาราง ดังรูป

3. click ขวา จะปรากฏรายการคําสัง
4. เลือก Rename
3.
4.

4.1
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(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table (ต่อ)
การลบ Table

4.2
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(8). การจัดการกับ Table : copy , rename, delete Table (ต่อ)
4. จะปรากฏหน้ าต่าง ให้ยืนยันการลบตารางนี'
click ปุ่ ม OK ดังนัน' ตาราง StudentChange จะถูกลบจากฐานข้อมูล
MyStudent

เราจะลบตาราง StudentChange ออกจากฐานข้อมูล MyStudent
ขัน' ตอนการทํางานดังนี'
ที navigation pane
1.click ที ตาราง StudentChange
1.
2.
เราจะ ลบตารางนี'
2. click ขวา จะปรากฏรายการคําสัง
3. เลือก Delete

3.
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สรุปบทที 1 ตาราง
เราสามารถออกแบบและสร้าง Table
เราทํางานกับ Table
และใส่ข้อมูลรายละเอียดเพือจัดเก็บข้อมูลลงใน Table ได้
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