
Microsoft Access 2007
บทท ี1 เริมต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Access :  ตาราง (Table)

 ี2 ส  (Q )บทท 2 แบบสอบถาม (Query)

บทท ี3 ฟอร์ม (Form)บทท 3 ฟอรม (Form)

บทท ี4 รายงาน (Report)

บทท ี5 การทาํงานกับหลาย Table

1
เรยีบเรยีงโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์าสนา นัยโพธิ

ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่



ฐานขอ้มลู (Database)
เป็นทีร่วบรวมขอ้มลทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั สมัพนัธก์นั รวบรวมไว้เปนทรวบรวมขอมลูทเกยวของกน สมพนธกน รวบรวมไว
อยา่งมรีะบบ เชน่ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ ขอ้มลูบคุลากร  
ขอ้มลตา่งๆ ทีเ่ราสนใจเหลา่นีถ้กเก็บไว ้ทาํใหเ้ราสามารถู ๆ ู
ทาํงานไดส้ะดวก

ตาราง (Table) 
  ี่ ็ ใ  ็ ใ ป ี่ขอมลูตางๆ ทเีกบ็ในฐานขอมลู จะเกบ็อยูในรปูแบบของตารางทเีรา
ไดออกแบบและจัดเกบ็แยกตารางไว 

T bl ศTableนศ. .

Tableอ.

2

Tableวชิา



ฟิลด ์(Field)ตวัอยา่ง Table พนกังาน

ั ั ื่ ี่ ่ โ์ ั ์รหสัพนกังาน ชอื นามสกลุ ทอียู่ เบอรโ์ทรศพัท์

E001 พลอย มากแสง 52 ถ.ฉลองกรงุ เขต
ั

 01452789
ลาดกระบงั กรงุเทพฯ

E005 ปญัญา ธนัวรารมย์ 8/9 ถ.หนา้เมอืง อ.เมอืง ญญ
จ.ชลบรุ ี

E008 อญัญา ปิติE008 อญญา ปต

E010 หทยั ใจดีE010 หทย ใจด

เรคอรด์ (Record)
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บทที ่1 เร ิม่ตน้ใชง้านโปรแกรม Microsoft Access 

Microsoft Access เป็นโปรแกรมสาํเร็จรปูู
• ชว่ยอํานวยความสะดวกในการทาํงานกบัขอ้มลู
• ทาํใหเ้ราเก็บขอ้มล คน้หาขอ้มล เปลีย่นแปลงแกไ้ข และ• ทาใหเราเกบขอมลู คนหาขอมลู เปลยนแปลงแกไข และ  
จดัทาํรายงานได ้

• ขอ้มลตา่งๆ เก็บในตาราง และ• ขอมลูตางๆ เกบในตาราง และ
• ตารางจดัเก็บอยูฐ่านขอ้มลู 
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การใช้ฐานข้อมลในองค์กรการใชฐานขอมูลในองคกร

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบคุคล
ระบบจดัการ
ฐานขอ้มล ฐานขอ้มลูุ

ฝ ิ ้

ฐานขอมลู
(DBMS) (Database)

ตารางขอ้มลพนกังานขายฝ่ายสนิคา้ ตารางขอมลูพนกงานขาย
ตารางขอ้มลูลกูคา้  
ตารางขอ้มลูคลงัสนิคา้

้ ัตารางขอ้มลูพนกังาน
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โปรแกรม Microsoft Access 2007  กอ่นทีจ่ะเขา้สูโ่ปรแกรม Microsoft 
Access เราควรทาํความรูจ้กักบัเครือ่งมอื (Tools)  เพือ่ทาํงานกบัโปรแกรม ู ( )
Microsoft Access

มเีครือ่งมอืดงันี้มเครองมอดงน
Tables เป็นทีเ่ก็บขอ้มลูทีเ่ราสนใจทีเ่ก็บในฐานขอ้มลู ลกัษณะทีส่าํคญัของ 

Table คอื Table ประกอบไปดว้ย  Row   Column 
้ ี่ ั ็ R 1 ื dขอ้มลูทจีดัเก็บแนว Row 1 รายการคอื  record
และขอ้มลูแนว Column คอื  Field

Forms เพือ่นําเสนอขอ้มลทีเ่ราเก็บใน Table หรอืจาก QueryForms เพอนาเสนอขอมลูทเราเกบใน  Table หรอจาก Query
Form เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํงานกบัขอ้มลูไดง้า่ยโดย    
เราอาจใช ้Form เพือ่จดัการตา่งๆ กบัขอ้มลู เชน่เพิม่ แกไ้ข

Reports คอื รายงาน เพือ่นําเสนอขอ้มลอาจแสดงบนจอภาพหรอืเครือ่งพมิพ์Reports  คอ รายงาน เพอนาเสนอขอมลูอาจแสดงบนจอภาพหรอเครองพมพ
Others   - Query สอบถาม/คน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการไดส้ะดวก

- Macro รวมชุดคาํส ัง่/การทาํงานทีผู่ใ้ชก้าํหนดและเรยีกใช้
ั ไ ้

ุ ู
ภายหลงัได้
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๒. ออกแบบ Table 
ทราบลกัษณะของ Table แลว้ เชน่ row  column  field  record มาแลว้ ?

ขอ้มลูนกัศกึษา   ทีเ่ราตอ้งการ
่ ่ ่รหสันกัศกึษา คาํนําหนา้นาม ชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู ่เกรดเฉลีย่ เงนิเดอืน 

่มาออกแบบเพอืสรา้ง Table
ข ัน้แรก เราตอ้งกาํหนดชือ่ field กอ่น
้ ี่ ้ ื่ fi ldขอ้มลูทเีราตอ้งการ ชอื field
รหสันกัศกึษา ID
ํ ํ ้ titlคานาหนานาม title
ชือ่ firstName
นามสกล lastNameนามสกลุ lastName
ทีอ่ยู่ address
เกรดเฉลีย่ GPAเกรดเฉลย GPA
เงนิเดอืน salary 
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ชนดิขอ้มลู คาํอธบิาย ขนาด 

Text อกัขระตา่ง ๆ  ท ัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย เชน่ สงูสดุคอื 255 อกัขระ 
A-Z a-z ก-ฮ 0-9 ชอ่งวา่ง สญัลกัษณพ์เิศษ เชน่ 
#  ฿ $ ตวัเลขน ัน้ไมส่ามารถนํามาคาํนวณได้

เราสามารถกาํหนด
ขนาดวา่ตอ้งการเก็บกี่
ตวัอกัษรแตท่ ัง้นีต้อ้ง
ไ ่ ั ัไมเ่กนิ 255 ตวัอกัษร 

Memo ขอ้ความอกัขระตา่งๆ ทีม่ขีนาดใหญ ่ 65,535 อกัขระ 
N b ั ํ ็ ิ ั ่ ี้ ํNumber ตวัเลข จาํนวนเต็ม ทศนยิม  ตวัเลขเหลา่นนีํามา

คาํนวณได ้
1 2 4 8 16 ไบต ์

Date/Time วนัที่ เวลา หรอืท ัง้วนัและเวลา 8 ไบต์Date/Time วนท เวลา หรอทงวนและเวลา 8 ไบต 

Currency เก็บตวัเลข เชน่ สกลุเงนิ $ ฿  เปอรเ์ซ็นต ์จดุ
ทศนยิม จลุภาค 

8 ไบต ์
ุ

AutoNumber ตวัเลขเรยีงตามลาํดบัอตัโนมตั ิเพิม่คา่ทลีะ 1 4  16 ไบต ์

Yes/No คา่ Yes/No หรอื field ทีม่ตีรรกะ 2 คา่ เชน่ 1 บติ / /
Yes/No True/False On/Off 

OLEObject กราฟ รปูภาพ เสยีงหรอื object อืน่ๆ สงูสดุ  1 GB

Hyperlink จดุลงิคแ์บบตา่ง ๆ สงูสดุ 2048 
ตวัอกัษร 

Lookup Wizard ้ ื ื่ ีส่ ั ั ์ 4 b t
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Lookup Wizard ขอมลูเลอกจากตารางอนๆ ทสมพนัธ 4 bytes



ชนิดตวัเลข Number คาํอธิบาย จุดทศนิยม ขนาด(ไบต์)

Byte เกบ็ตวัเลขจํานวนเตม็ 0 ถงึ 255 ไมม่ ี 1 ไบต์Byte เกบตวเลขจานวนเตม 0 ถง 255 ไมม 1 ไบต

Decimal เก็บตวัเลขทศนยิมจาก -10 ^28-1 ถงึ 10 ^ 28 12 ไบต์Decimal เกบตวเลขทศนยมจาก  10 28 1 ถง 10  
28-1

28 12 ไบต

Integer เก็บตวัเลขจาํนวนเต็ม -32,768  ถงึ 32,767 ไมม่ ี 2 ไบต์

Long Integer เก็บตวัเลขจาํนวนเต็ม  -2,147,483,648  ถงึ 
2,147,483,647 

ไมม่ ี 4 ไบต์

Single เก็บตวัเลขทศนยิม for negative values
-3.402823E38 to -1.401298E-45

7 4 ไบต์
3.402823E38 to 1.401298E 45

 and positive values
1.401298E-45 to 3.402823E38

Double เก็บตวัเลขทศนยิม 15 8ไบต์Double เกบตวเลขทศนยม
for negative values
- 1.79769313486231E308 to

15 8ไบต

- 4.94065645841247E-24
and for positive values
4.94065645841247E-324 to
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1.79769313486231E308 

Replication ID ใชก้าํหนด field ทีเ่ป็น AutoNumber ใน
ฐานขอ้มลูทีม่ ี record ซํา้กนั 

N/A 16ไบต์



จากขอ้ ๒). ออกแบบ Table ขอ้มลูนกัศกึษา 
ตอ่ไปเราตอ้งทาํการกาํหนดชนดิขอ้มลใหแ้ตล่ะ fieldตอไปเราตองทาการกาหนดชนดขอมลูใหแตละ field
  
ขอ้มลูทีเ่ราตอ้งการ ชือ่ field ชนดิขอ้มลู
รหสันกัศกึษา ID Text ขนาด 9 ไบต ์เชน่ 490500123
คาํนําหนา้นาม title Text ขนาด 6 ไบต ์มนีาย นางสาว
ชือ่ firstName Text ขนาด 20 ไบต์ชอ firstName Text ขนาด 20 ไบต
นามสกลุ lastName Text ขนาด 20 ไบต์
ทีอ่ยู่ address Text ขนาด 40 ไบต ์

่เกรดเฉลีย่ GPA Number - single เชน่ 2.51
เงนิเดอืน salary Number - integer เชน่ 3500

จากนีเ้ราจะเร ิม่ทาํงานกบัโปรแกรม Microsoft Access เพือ่สรา้ง Table

ใหน้กัศกึษา สรา้ง folder รหสันกัศกึษา

Drive (handy drive / diskette)

เชน่ G:\52051111>เชน G:\52051111>
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๓. สรา้ง Table ดว้ยโปรแกรม Microsoft Access 2007 
้ ้ขัน้ตอนการเขาสู Microsoft Access 2007 ทาํดงันี้

1.click ที่ start เลอืกที่ Programs
2 click ที่ Microsoft office Microsoft Access 20072.click ท Microsoft office – Microsoft Access 2007
ดงัรปู 
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 เมื่อเขาสู Microsoft Access จะปรากฏ  หนาตาง Getting Started ดงัรปู

1 3 4.
51.

2

3. 4.
5.

2.
6.

6.

7
หนาตาง getting started มีสวนประกอบดงันี้

่

7.
5.ปุมควบคุม Windows เพื่อเปด-ปดหนาตาง

ฐานขอมลู
1.ปุม Office : เก็บเมนคูาํสั่งตางๆ

2.แถบแสดงกลุมรายชื่อ templateที่ใชในกาสรางฐานขอมูล

่ ่ ่

6.แถบแสดงรายชื่อไฟลที่เปดใชกอนหนานี้

7.แถบแสดงสถานะการทาํงานของโปรแกรม
3.แถบเครื่องมอืเรงดวน :แสดงไอคอนเครื่องมอืทีต่องใชงานบอยๆ

4.แถบแสดงรายการ template จากกลุมรายชื่อ template 12



ข ัน้ตอนการสรา้ง Table
โป Mi f A ป็ ั ั ้โปรแกรม Microsoft Access เป็นตวัจดัการฐานขอ้มลู  

(ฐานขอ้มลูคอืแหลง่ทีเ่ก็บขอ้มลู มขีอ้มลูหลายตารางเก็บอยู)่   

ตอนนีเ้ราจะทาํการสรา้ง Table ซึง่ Table เก็บอยูใ่นฐานขอ้มลู 

M St d t db
ในฐานขอ้มลูจะมหีลาย ๆ  Table   
ตอนนีเ้ราศกึษาฐานขอ้มลเดยีว

MyStudent.accdb

ตอนนเราศกษาฐานขอมลูเดยว 
และในฐานขอ้มลู ม ี1 Table

StudentStudent

ฐานขอ้มลูของAccess2007  
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จากหนา้ตา่ง เร ิม่ตน้การทาํงานกบั  Microsoft Access เราจะสรา้งฐานขอ้มลู 
MyStudent ดงันี้MyStudent ดงน

1.

การสราง ฐานขอมลู  ใหทาํตามขั้นตอนดังนี้
1. click ที่ Blank Database จะปรากฏหนาจอ ดงัรป
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1.  click ท Blank Database จะปรากฏหนาจอ  ดงรปู



2. ทาํตามขัน้ตอนดงันี้
2.1  ที่ File name: ใสชือ่ ฐานขอมลู  ตัวอยางนี ้กาํหนดใหชือ่ฐานขอมลู  ฐ ู ฐ ู
        MyStudent
2.2  ฐานขอมลูนีเ้กบ็ที่ drive ไหน Folder ไหน   click เลอืกฐ ู
       ตัวอยางนี้ เกบ็ที่ Drive c  Folder  Access2007
2.3 click ปุม Create 

2.2

2.1

2.2

2.32.3
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หนา้ตา่งการทํางานกบัฐานขอ้มลู มสีว่นประกอบทีส่ําคญัดงันี้

1
2

6

3

44
5

1 ป่ ffi1.ปมุ office

2.แถบเมนู แสดงเมนูคําสัง่ตา่งๆ

่ ่3.รบิบอน แสดงไอคอนเครือ่งมอืทีใ่ชง้าน

4.พืน้ทีก่ารทํางาน

7
5.Navigation pane : แสดงรายชือ่ object 
ในฐานขอ้มลู

ป6.ปุ่ มควบคมุ windows

7.แถบสถานะการทํางาน 16



การปิดฐานขอ้มลู
1.click ป่ม office 1
1.click ปมุ office

2.Close database

การปิดโปรแกรม Access
2

การปดโปรแกรม Access
1.click ปุ่ ม office

2 Exit Access

1
2.Exit Access
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การเปิดฐานขอ้มลู
1.click ป่ม office เลอืก Open1.click ปมุ office  เลอก Open

2.1 Click เลอืกฐานขอ้มลูทีต่อ้งการ 2.2 click Open

3.ฐานขอ้มลทีเ่ลอืกก็จะแสดงออกมา1 3.ฐานขอมลูทเลอกกจ แสดงออกมา1 3.

2.1

2 22.2

18



การสราง Table ดวยโปรแกรม Microsoft Access2007การสราง Table ดวยโปรแกรม Microsoft Access2007 
สามารถสรางตารางในมมุมองตางๆซึ่งการสรา้งใหค้ลกิเลอืก
็ ื ั่ ใ ึ่ ี ีแท็บ Create แลว้เลอืกคําสงัสรา้งในกลุม่ Tables ซงึมวีธิกีาร

สรา้ง 4 แบบ
•Datasheet View เป็นการสรา้งจากการป้อนขอ้มลูบนตาราง 
•Design View เป็นการสรา้งดว้ยมมมองออกแบบDesign View เปนการสรางดวยมมุมองออกแบบ 
•Table Template เป็นการสรา้งดว้ยตน้แบบทีม่ากบัโปรแกรม 
Microsoft AccessMicrosoft Access 
•SharePoint Lists เป็นตารางขอ้มลูเชือ่มโยงกบั SharePoint 

เราจะเรยีนการสรา้งตารางดว้ยมมุมอง Design View 
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เริ่มตนทํางานเพือ่สรางตาราง student  ในฐานขอมูล MyStudent
1. click ทีแ่ถบ Create 

2. click icon Table Design

1.

22.

ปรากฏหนา้จอดงัรปปรากฏหนาจอดงรปู
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จากรปู click ทีแ่ถบ Create เลอืก icon  Table Design เราจะออกแบบตาราง
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เราปรากฎหนา้จอดงัรปู
เราจะเร ิม่พมิพ์ Field Data type ตามทีอ่อกแบบไว้ ประกอบดว้ยเราจะเรมพมพ Field Data type ตามทออกแบบไว ประกอบดวย

– Field Name   ชือ่ field
– Data Type  ชนดิขอ้มลู
– Description คาํอธบิาย field
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เราจะนําขอ้มลู Student ทีเ่ราไดอ้อกแบบไวม้าใสท่ ีน่ ี่
5.1 พมิพ ์ ID ทีช่อ่ง  Field Name

ี่ ่ ถา้ไมร่ะบขนาด5.2 พมิพ ์Text ทชีอ่ง Data Type
5.3 ที ่Tab General : Field Size พมิพ ์ 9 
5 4 ทีช่อ่ง description พมิพ์ รหสันกัศกึษา

ถาไมระบขุนาด

โดย default

Text 2555.4 ทชอง description  พมพ รหสนกศกษา  
ดงัรปู 

5 2 5 4

Text 255

5.2 5.4

5 15.1

5.35.3
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พมิพ data type filed ตามทีเ่ราออกแบบไว
ID Text ขนาด 9
title Text ขนาด 6title Text ขนาด 6
firstName Text ขนาด 20
lastName Text ขนาด 20
address Text ขนาด 40address Text ขนาด 40
GPA Number Single
salary Number Integer

24



เมือ่สรา้ง Table  แลว้ 
ํ ํ i k ( ี ์ ั )เราจะทาํการกาํหนด Primary key (คยีห์ลกั) next page

พจิารณา record/ขอ้มลูในแตล่ะrow   :Table Student
ID Title ชือ่ นามสกล ทีอ่ย่ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น เบอรม์อืถอื ID Title ชอ นามสกลุ ทอย ูเบอรโทรศพทบาน เบอรมอถอ 

? อะไรทีไ่มซ่ํา้ ?? เหตผุล
กาํหนด Primary key (คยีห์ลกั) ใหก้บักาหนด Primary key (คยหลก) ใหกบ 
field รหสันกัศกึษา

เพือ่ความสะดวกในการทาํงาน เชน่ ชว่ยคน้หาขอ้มลได้เพอความสะดวกในการทางาน เชน ชวยคนหาขอมลูได
อยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้ราไมใ่สร่หสันกัศกึษาซํา้ 
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Primary key : คยีห์ลกั 
ใชร้ะบคุา่ทีไ่มซ่ํา้สาํหรบัแตล่ะ record
เป็น field ทีใ่ชแ้ยกความแตกตา่งของขอ้มล ในแถว (row)เปน field ทใชแยกความแตกตางของขอมลู ในแถว (row)

field ทีเ่ป็น คยี ์คา่ในแถวน ัน้ๆ  ขอ้มลูจะไมซ่ํา้
ฟิลดท์ ีส่ามารถระบถงึแตล่ะ record ในตารางไดโ้ดยไมม่คีา่ซํา้ฟลดทสามารถระบถุงแตละ record ในตารางไดโดยไมมคาซา
กนัเราจะเรยีกฟิลดน์ ัน้วา่ คยีห์ลกั

26
row แถว record

ขอ้มลูทีเ่ราจัดเก็บ



เมือ่เขา้ใจความหมายของคยีห์ลกัแลว้ 

เราจะเร ิม่กาํหนดคยีห์ลกัที่ Field Name ID ใหก้บัตาราง Student
การกาํหนดคยีห์ลกัใหท้าํดงันี้

1. Click ที่ field Name ID1. Click ท field Name ID
2. Click รปู Primary key

2.

1.

จะปรากฏรปูกญุแจที่ field  ID ดงัรปู
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หลงัจากพมิพ ์field กาํหนด data type กาํหนด คยีห์ลกัเรยีบรอ้ยแลว้

ํ ั ึ ั ี้เราจะทาํการบนัทกึตาราง ดงันี
ให้ click  save            
จะปรากฎ dialogจ ปรากฎ dialog
พมิพช์ือ่ตาราง Student  
click OK

เมือ่เราบนัทกึเรยีบรอ้ยแลว้จะปรากฏชือ่ตารางดงัรปู 
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๕. การป้อนขอ้มลู
ตอนนีเ้รามโีครงสรา้งของตาราง Student มแีตโ่ครงสรา้งยงัไมม่ขีอ้มลูู

เราจะนําการป้อนขอ้มลูเขา้สูต่าราง Student  มขี ัน้ตอนดงันี้
1. Click ribbon View
2. เลอืก Datasheet View

1.

2.
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3. จะปรากฏหนา้จอดงัรปู
ิ่ ิ ์ ้ ้ ่ S dเราจะเรมิพมิพ ์ขอ้มลูเขา้สูต่าราง Student
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ดงันี้
4.  พมิพข์อ้มลูเขา้สูต่าราง Student  จนครบตามตอ้งการ ู ู
      ในการป้อนขอ้มลูหากชอ่งทีจ่ะพมิพข์อ้มลูมขีนาดเล็กเราสามารถขยายได ้
โดยเลือ่น mouse ไปวางทีบ่น cell  จะปรากฏสญัลกัษณ ์+ (เหมอืนใน excel ) 
ป ั ไ ้ ้ปรบัขนาดไดต้ามตอ้งการ
5. click ปุ่ ม         Save  เพือ่บนัทกึขอ้มลู

5.

4.
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บทที ่2 การทาํงานกบัแบบสอบถาม (Query)
โป Mi ft A ี ื่ ื ี่ ่ ใ ้โปรแกรม Microsoft Access มเีครอืงมอืทชีวยใหเ้ราสามารถ
สอบถามหรอืเรยีกดขูอ้มลูตามเง ือ่นไขทีเ่รากาํหนด เพือ่ใหก้าร
ํ ั้ ี่ ้ ใ ไ้ ้ ี่ทาํงานนนัตรงตามทเีราตอ้งการใหไ้ดม้ากทสีดุ
ในการทาํงานเราตอ้งสรา้ง query  การสรา้ง query มหีลายวธิ ีq y q y
-Query Wizard สรา้ง query โดยใชต้วัชว่ย เราตามข ัน้ตอน 
ตาม dialog box ไปเรือ่ย ๆg ๆ
-Query Design เป็นการสรา้ง query โดยเราเป็นผูก้าํหนด
เงือ่นไข เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธห์รอืแสดงขอ้มลตามทีเ่ราตอ้งการเงอนไข เพอใหไดผลลพธหรอแสดงขอมลูตามทเราตองการ
...

้บทเรยีนนีเ้ราจะศกึษาการสรา้ง Query 
- วธิ ีQuery Wizard  ว Que y a d
- วธิ ีQuery Design  
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2.1  Query Wizard
สรา้งแบบสอบถามทีง่า่ยและไมซ่บัซอ้นสรางแบบสอบถามทงายและไมซบซอน 
tools เพือ่ใหผู้ใ้ชใ้ชง้าน Query Wizard ใชง้านม ี4 รปูแบบ

Si l Q Wi d ป็ ั ่ (Wi d ) ื่ ้- Simple Query Wizard  เป็นตวัชว่ย (Wizard ) เพอืสรา้ง
แบบสอบถามอยา่งงา่ย

่- Crosstab Query Wizard เป็นตวัชว่ยสรา้งแบบสอบถามแบบ 
Cross tab ซึง่เป็นความสมัพนัธข์องขอ้มลู 2 ชุด
- Find Duplicates Query Wizard ชว่ยสรา้งแบบสอบถามโดยจะ
คน้หาขอ้มลูทีซ่ํา้กนั ขอ้มลูทีซ่ํา้จะถกูนํามาแสดง
- Find Unmatched Query Wizard  เป็นตวัชว่ยสรา้ง
แบบสอบถามเพือ่คน้หาขอ้มลูทีไ่มส่มัพนัธก์นัเลย ใชก้บัฐานขอ้มลูที่
ซบัซอ้นและมหีลาย Table

เราจะศกึษา  Simple Query Wizard เป็นวธิที ีง่า่ยทีส่ดุ
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เราทาํงานกบัฐานขอ้มลู MyStudent ในฐานขอ้มลูนีม้ตีาราง Student 
้ ้ ้จากนีเ้ราจะสรา้ง Query ดว้ย Query Wizard  ตามข ัน้ตอนดงันี้

1. click แถบ Create 1.1 เลอืก Query Wizard  

1.
1.1

จะปรากฏ dialog ดงัรปู 2.

3.
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2. เลอืก Simple Query Wizard  
3. click OK



จะปรากฏหนา้จอ ดงัรปู 
4. ทาํงานดงันี้

่ ่4.1  click ปุ่ ม  เพือ่เลอืก Table ทีต่อ้งการทาํงาน   Table Student )
4.2  click เลอืก field ทีต่อ้งการการเลอืก field ม ี2 วธิ ี

d bl li k ี่ fi ld ี่ ้– double  click ท ีfield ทตีอ้งการ 
– หรอื click ที ่field แลว้กดปุ่ ม 

ตวัอยา่งนีเ้รา
เลอืก field  
ID
Title 
firstName4.1 firstName   
lastName
GPA

4.2 salary 
address 

4.3 Click Next
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จะปรากฏหนา้จอดงัรปู 
Click เลอืก

D t il- Detail 
- Click Next
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จะปรากฏหนา้จอ ดงัรปู 
5. ทาํงานตามลาํดบั5.  ทางานตามลาดบ
5.1 พมิพช์ือ่ของ Query  (ใชช้ือ่ทีใ่หม้าคอื Student Query ก็
ได้ หรอืจะพมิพช์ือ่ query ทีเ่ราต ัง้เองก็ได)้ได หรอจะพมพชอ query ทเราตงเองกได)
5.2 click Option Open the query to view information 
เพือ่ดผลลพัธจ์ากการสรา้ง Query นี้เพอดผูลลพธจากการสราง Query น
5.3 click ปุ่ ม Finish

5.1

5.2
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จะแสดงผลทีไ่ดจ้าก Query นี ้ดงัรปู 

-เพิม่ ขอ้มลู /add record 

Record สดทา้ย

-record แรก

-เลือ่น (หนา้-หลงั) ทลีะ

close query นี ้
click x
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-Record สดุทายเลอน (หนา หลง) ทละ
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2.2  Query Design  
เป็นการสรา้ง query ดว้ยมมมองนกัออกแบบ เราเป็นผก้าํหนดเปนการสราง query ดวยมมุมองนกออกแบบ  เราเปนผกูาหนด
รายละเอยีดเอง เราเลอืก  field เรากําหนดเงือ่นไข  เพือ่แสดง
ผลลพัธห์รอืคาํตอบตามทีเ่ราตอ้งการผลลพธหรอคาตอบตามทเราตองการ 
จากนีเ้ราจะสรา้ง Query Design   ตามข ัน้ตอนดงันี้
1 ํ ั ้ M St d t St d t1. เราทางานกบฐานขอมลู MyStudent   ตาราง  Student 
2. ใหท้าํงานดงันี้
2.1 click แท็บ  Create
2.2 click เลอืก  Query DesignQ y g

2.1
2 22.2
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3. ทาํงานดงันี้
3.1 click เลอืก แหลง่ขอ้มล คอื click ที่ Tab Tables3.1 click เลอก แหลงขอมลู คอ click ท Tab Tables  
3.2 click Student 
3 2 click ป่ม Add3.2 click ปมุ Add
3.3 แลว้ click ปุ่ ม Close

3.1
3 23.2
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จะปรากฏหนา้ตา่ง 
4. ใหเ้รา click เลอืก field ทีต่อ้งการแสดงในสว่นของ Field: 

4
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ตวัอยา่งนีเ้ราตอ้งการแสดง Field:             
ID title firstName lastName address GPA salaryID   title firstName  lastName  address GPA  salary
Click  เลอืกจนครบ      ตามชอ่ง   
เรยีงตามลาํดบั 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 แสดงดงัรปเรยงตามลาดบ 5.1  5.2  5.3   5.4  5.5  5.6  5.7 แสดงดงรปู 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
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6.3

6.1
6.2

6. การทาํงานกบัชอ่ง         ในทีน่ ีเ้ราจะศกึษาวธิกีารงา่ย ๆ ให้
ํ ั ี้ทาํงานดงันี

6.1 ที ่Show  เครือ่งหมาย    แสดงวา่ตอ้งการแสดง field น ัน้  
ตวัอยา่งนีเ้ราตอ้งการแสดง 5 Fieldตวอยางนเราตองการแสดง 5  Field
6.2 ที ่Criteria เราใสเ่ง ือ่นไข เชน่ ตอ้งการผลเฉพาะนกัศกึษาชาย 

ที่ criteria พมิพ์ นาย

43

      ท criteria   พมพ   นาย
6.3 click ที ่icon run   เพือ่ดผูลลพัธข์อง Query นี้



จะไดผ้ลลพัธด์งัรปู

จากน ัน้หากเราปิดหนา้ตา่งผลลพัธน์ี ้click        close  ที่
มมขวาของ queryมมุขวาของ query
จะปรากฏหนา้ตา่ง  ถามวา่เราตอ้งการจดัเก็บ Query นี้

หรอืไม่หรอไม 
click  Yes หากตอ้งการเก็บ query นี ้แลว้พมิพช์ือ่ 

QueryQuery
click No ไมต่อ้งการจดัเก็บ
click Cancel ยงัไมป่ิดหนา้ตา่งนี้
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CriteriaCriteria
ถา้fieldมชีนดิขอ้มลูเป็นจํานวน เชน่ Number หรอื 
Currency ใชเ้ครือ่งหมาย = <> > < >= และCurrency ใชเครองหมาย =, <>, >, < , >= และ
<= เชน่

• >= 18.25
• <> 5• <> 5

ถา้ field มชีนดิขอ้มลูเป็นขอ้ความ เชน่ Text หรอื 
M ใ ้ ื่ " " ่Memo ใชเ้ครอืงหมาย " " เชน่

• "คณติศาสตร"์ณ ส ร
• "105/2 ถ.พหลโยธนิ"
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Criteria (ตอ่)Criteria (ตอ)
• การเปรยีบเทยีบ 

NOT AND OR>, <, = , >= , <= , <> , NOT, AND, OR
• การระบชือ่ field• การระบชุอ field

[ชือ่table].[ชือ่field]
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A* ทกุขอ้มลูทีม่ี A เป็นตวัแรก
*A ทกุขอ้มลูทีม่ี A เป็นตวัสดุทา้ย
*A* ้ ี ่ ี ่

Criteria
*A* ทกุขอ้มลูทมีี อยู่
A?? ทกุขอ้มลูทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 3 ตวัอกัษร 

โดยตวัแรกเป็น A ทีเ่หลอือกี 2 ตัวเป็นอะไรก็ได ้

Field name: Fname
Table: Employee
Sort : ้ ้ ี่ ึ้ ้ ้Sort :
Show :
Criteria: A*
or B*

คน้หาขอ้มลูคนทขีนึตน้ดว้ย
A หรอืB หรอื C

or B*
or C*

Field name: Fname Position
Table: Employee         Employee
Sort :
Show : คน้หาขอ้มลูคนทีข่ ึน้ตน้ดว้ย A    

ี ํ ่ ป็ lShow :
Criteria: A* Sale

และมตีําแหน่งเป็น sale

คําถาม
ที ่Student 
Field name title ผลลพัธท์ ีไ่ดเ้หมอืน/ตา่งกนัอยา่งไร
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Field name title
น*
น??

ผลลพธทไดเหมอน/ตางกนอยางไร



Field name:  Title firstName lastName address GPA
Table: Student Student Student Student StudentTable: Student Student Student Student Student
Sort :
Show :   
Criteria:   *เชยีง*

Criteria 1. *เชยีง*
2 เชยีง*
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2. เชยง
ผลลพัธต์า่งกนัอยา่งไร



Field name:  Title firstName lastName address GPA
Table: Student Student Student Student Student
Sort :
ShoShow :   
Criteria:   นาย *เชยีง*

Field name: Title firstName lastName address GPAField name:  Title firstName lastName address GPA
Table: Student Student Student Student Student
Sort :
Show :   
C it i 2 0Criteria:   <2.0

>3.0

Field name:  Title firstName lastName address GPA
Table: Student Student Student Student Student
Sort :
Show :   
Criteria:  นาย <2.0

>3.0
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สรปุบทเรยีนุ
เราศกึษาการสรางแบบสอบถาม (Query) 
โดยใชตัวชวย (วธิี Query Wizard)โดยใชตวชวย (วธ  Query Wizard)  
สรางแบบสอบถามดวยการออกแบบเอง (วธิ ีQuery Design) 

ซึ่งในการทาํงานกข็ึน้กบัเรา คอืเราม ีTable มขีอมูลเกบ็ใน 
T bl  ไ ็ (ส  Q )Table  หากเราตองการทราบอะไร เรากถ็าม(สราง Query) 
เพื่อดผูลลัพธหรือคาํตอบนัน่เอง 
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