หล ักสูตร Microsoft Access Intermediate
ระยะเวลาอบรม
2 วัน 12 ชัว่ โมง (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

้ า
ค่าใชจ
่ ย
7,000 บาท (ไม่รวม VAT)

สถานทีอ
่ บรม
ึ ษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชัน
้ 9 (อยูภ
ศูนย์ศก
่ ายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ใกล ้กับสถานีรถไฟฟ้ าราชเทวี (หากนํ ารถมาจอดฟรีทงั ้ วัน)

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
คุณจะได ้เรียนรู ้การใช ้งาน Access ในขัน
้ กลาง เพือ
่ ทีจ
่ ะเพิม
่ ประสิทธิภาพของการใช ้งาน Access ให ้
สามารถทํางานได ้ลึกกว่าการใช ้งานแบบทั่วไป โดยเรียนรู ้เทคนิคของการใช ้งานในส่วนต่างๆ ของ Access
ซึง่ หลักจากจบหลักสูตรนีแ
้ ล ้ว คุณจะมีความเข ้าใจในการใช ้งาน Access อย่างดีทเี ดียว

้ หาการอบรม
เนือ
การออกแบบ Database และ Relationship
•

การ Backup Database และการนํ าไฟล์ทไี่ ด ้ Backup ไว ้กลับมาใช ้งาน

•

เทคนิคการออกแบบดาต ้าเบสให ้มีความปลอดภัยของข ้อมูล โดยแยก Table ออกมาจาก
Query, Form, Report, Macro, Module ทัง้ นีเ้ พือ
่ ลดขนาดของ Database และสร ้างความ
ปลอดภัยให ้กับข ้อมูล หากไฟล์เกิดเสียหายข ้อมูลก็จะไม่เสียหายไปพร ้อมกัน
เทคนิคการลดขนาดของ Database ให ้เล็กลง ซึง่ เมือ
่ ใช ้งาน Access ไปสักระยะขนาดของไฟล์
จะโตขึน
้ เรือ
่ ยๆ ทําให ้ทํางานช ้าลง

•

•

เทคนิคการซ่อมแซม Database ทีเ่ กิดความเสียหายขึน
้ มา เช่น เมือ
่ เครือ
่ งเกิด Hang และเปิ ด
้งาน
้งานไม่
ไฟล์ Access ใช
จะมีผลทําให ้ไฟล์ Access เสียแล ้วเปิ ดใช
ได ้
ั่ ของ Access Database 2003, 2007, 2010
การแปลงเวอร์ชน

•

การออกแบบ Relationship ระหว่าง Table แบบ One to Many

•

การกําหนดความถูกต ้องของข ้อมูลใน Table ทีส
่ ร ้าง Relationship ไว ้ เช่น การป้ องกันไม่ให ้เกิด
ขยะข ้อมูลในฝั่ ง Many และการ Update ข ้อมูลในฝั่ ง One แล ้วฝั่ ง Many จะต ้องตามไปแก ้ให ้
ด ้วยโดยอัตโนมัต ิ

•

ปั ญหาทีม
่ ักพบของการสร ้าง Relationship แบบ One to Many ไม่ได ้ และวิธก
ี ารแก ้ไข

•

การ Join Table ในลักษณะต่างๆ เช่น การหา Join Table แล ้วหาค่าของ Record ทีม
่ ต
ี รงกัน
ื้ สินค ้าว่ามีใครบ ้าง และการ Join แบบหาค่าทีไ่ ม่มใี นอีก Table เช่น
ของ Table เช่น ลูกค ้าทีซ
่ อ
้ สินค ้าบ ้าง ฯลฯ
การหาว่าลูกค ้ารายใดไม่เคยซือ

•

การ Import Table, Query, Form, Report, Macro, Module หรือ Relationship จากก Access
ไฟล์อน
ื่ เข ้ามาใช ้งาน

•
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การใชง้ าน Table ขนสู
ั้ ง
•

การสร ้างกําหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ทีเ่ ป็ นตัวอักษรให ้แสดงเป็ นรูปแบบอืน
่ ๆ ตาม
ต ้องการ เช่น การกําหนดให ้ข ้อมูลแสดงเป็ นตัวอักษรใหญ่ทงั ้ หมด ทัง้ ๆ ทีป
่ ้ อนข ้อมูลเข ้ามาเป็ น
ตัวเล็ก หรือใหญ่ปนเล็ก

•

การสร ้างกําหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ทีเ่ ป็ นตัวเลขให ้แสดงเป็ นรูปแบบอืน
่ ๆ ตามต ้องการ
เช่น หากป้ อนข ้อมูลโทรศัพท์เป็ นตัวเลข 023803421 ต ้องการให ้แสดงผลเป็ น (02) 380-3421
หรือหมายเลขบัญชี 1017127010 ให ้แสดงเป็ น 101-712701-2

•

การสร ้างกําหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ทีเ่ ป็ น Yes/No ให ้เป็ นรูปแบบอืน
่ ๆ ตามต ้องการ เช่น
่ Full Time เป็ นแบบ Yes/No ไว ้ และเก็บข ้อมูลว่า Yes คือ พนักงาน Full Time
หากมี Field ชือ
และ No คือ Temporary แต่เวลาแสดงใน Form หรือ Report ให ้แสดงค่าจาก Yes เป็ น Full
Time (สีนํ้าเงิน) และ No เป็ น Temporary (สีแดง)

•

การสร ้างรูปแบบการป้ อนข ้อมูลให ้ง่าย เช่น เบอร์โทรศัพท์ ให ้แสดงเป็ นรูปแบบ ___-______
ฯลฯ

•

การสร ้างกฏเพือ
่ ตรวจสอบการป้ อนค่าว่าถูกต ้องตามเงือ
่ นไขทีก
่ ําหนดไว ้หรือไม่ เช่น การป้ อน
อายุ หากป้ อนตํา่ กว่า 20 ปี จะไม่ให ้รับค่านีแ
้ ละแสดงข ้อความเตือนว่าป้ อนผิดเงือ
่ นไข เป็ นการ
ป้ องกันไม่ให ้เกิดการรับข ้อมูลผิดเข ้าไปในระบบ

•

การกําหนดเก็บข ้อมูลทีป
่ ้ อนเข ้าไปให ้เก็บเฉพาะข ้อมูลอย่างเดียว หรือทัง้ Format เข ้าไปด ้วย
หรือไม่ เช่น หากกําหนดให ้เบอร์โทรศัพท์จะต ้องป้ อน (xx) xxx-xxxx สามารถกําหนดได ้ว่า จะ
ให ้เก็บเฉพาะหมายเลขอย่างเดียว หรือทัง้ วงเล็บเข ้าไปด ้วยหรือไม่ก็ได ้

เทคนิคการสร้าง Drop List
•
•

เทคนิคการสร ้าง Field ให ้แสดงเป็ นแบบ Drop List โดยไม่จําเป็ นต ้องสร ้างเป็ น Table หรือ
Query เพือ
่ มาใช ้ในการแสดง Drop List
เทคนิคการสร ้าง Drop List ในลักษณะใช ้ค ้นหา Record ใน Form

่ ั ใน Query, Form หรือ Report
การสร้างสูตรและฟังก์ชน
•

การเขียนสูตรใน Form เพือ
่ คํานวณหาต่างๆ เช่น การหาผลรวมของยอดเงินทัง้ หมด ฯลฯ

การสร้าง Main Form/SubForm
•

่ แสดงข ้อมูลให ้สัมพันธ์กน
ั เช่น แสดงข ้อมูลของลูกค ้าแต่
การสร ้าง Main Form/SubForm เพือ
้ สินค ้าอะไรไปบ ้าง ฯลฯ
ละรายว่าซือ

•

การสร ้าง Main Form/Subform หลายระดับ

•

การสร ้างสูตรหายอดรวมของ SubForm

เจาะลึกการใชง้ าน Query ต่างๆ ของ Access
•
•
•

การสร ้าง Query ค ้นหาค่าของตัวเลข หรือช่วงของตัวเลข
่ ลูกค ้าทีข
การสร ้าง Query ให ้แสดงบางส่วนของตัวอักษร เช่น ชือ
่ น
ึ้ ต ้นด ้วย A หรือ รหัสสินค ้าทีม
่ ี
คําว่า SXL อยูภ
่ ายใน
การสร ้าง Query ค ้นหาข ้อมูลทีเ่ ป็ นค่าว่าง หรือไม่ได ้ป้ อนข ้อมูล เหมาะสําหรับใช ้ในการตรวจหา
ข ้อมูลทีไ่ ม่ได ้ป้ อน

•

การสร ้าง Query ไม่ให ้แสดงบางค่าทีต
่ ้องการยกเว ้น

•

การสร ้าง Query ค ้นหาข ้อมูลประเภทวันที่ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีห
่ ลายคนสับสบและใช ้งานไม่ถก
ู

•

การสร ้างสูตรหรือ Expression ใน Query เช่น การเขียนสูตร IF ใน Query การเขียนสูตรเพือ
่
คํานวณค่าต่างๆ ของ Field

•

การสร ้าง Query ให ้สรุปข ้อมูลทีเ่ หมือนกันให ้เป็ นข ้อมูลเพียงรายการเดียว เช่น สรุปยอดการขาย
ของลูกค ้าแต่ละรายว่าขายได ้เท่าใด

•

การสร ้าง Make Table Query เพือ
่ ให ้ผลลัพธ์ถก
ู Save ออกมาเป็ น Table ใหม่ เหมาะสําหรับใช ้
ย ้ายข ้อมูลเก่าไปไว ้ในอีกไฟล์หนึง่
การสร ้าง Update Query เพือ
่ ใช ้ในการ Update ข ้อมูลแบบอัตโนมัต ิ เช่น การปรับราคาสินค ้า
ใหม่ หรือการแก ้ไขข ้อมูลทีเ่ ป็ นจํานวนมากๆ ใน Field ต่างๆ ของ Table
การสร ้าง Append Query เพือ
่ ใช ้ในการเอาข ้อมูลจาก 2 Table มารวมกันเป็ น Table เดียว

•
•
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•
•
•

•

การสร ้าง Cross tab Query เพือ
่ สร ้างรายงานแบบตารางไขว ้ระหว่าง Row และ Column เช่น
้ สินค ้าในแต่ละเดือน (Column) เป็ นเท่าใด
ลูกค ้าแต่ละราย (Row) ซือ
การสร ้าง Delete Query เพือ
่ ใช ้ลบข ้อมูลทีไ่ ม่ต ้องการ เช่น การลบข ้อมูลของสินค ้าทีเ่ ลิกขายไป
แล ้ว หรือลบข ้อมูลเก่าออกจาก Table ฯลฯ โดยไม่ต ้องมาลบทีละ Record ให ้เสียเวลา
การสร ้าง Join Query เพือ
่ รวมข ้อมูลจาก 2 Table ให ้เป็ น Table เดียว ซึง่ จะเหมาะในการ
แก ้ปั ญหาบางอย่าง เช่น หากคุณมีข ้อมูลอยูใ่ น Excel หลายๆ ชีต ซึง่ แต่ละชีตมีข ้อมูล 50,000
บรรทัด และต ้องการทีจ
่ ะรวมข ้อมูลหลายๆ ชีตนัน
้ ให ้เป็ น Table เดียวกัน การรวมใน Excel จะมี
ข ้อจํากัดทีจ
่ ํานวนบรรทัดได ้สูงสุดประมาณ 65,000 บรรทัดต่อชีตเท่านัน
้
การสร ้าง Parameter Query เพือ
่ รับค่า Input จากผู ้ใช ้ ทําให ้การ Run Query เป็ นแบบ
Dynamic ทําให ้ไม่ต ้องมาแก ้เงือ
่ นไขทุกครัง้

เทคนิคการใชง้ าน Query
•
•
•
•
•

่ ของ Query ไว ้
เทคนิคการสร ้าง Query ให ้ฝั งไว ้ใน Control ต่างๆ โดยไม่ต ้อง Save เป็ นชือ
่ Query อย่างรวดเร็ว
เทคนิคการค ้นหาชือ
เทคนิคการป้ องกันไม่ให ้เกิด Message ถามยืนยัน เมือ
่ Run Query ทําให ้โปรแกรมทํางานอย่าง
ต่อเนือ
่ งโดยไม่สะดุด
้ ลง
เทคนิคการเขียน Query แบบ OR เป็ นจํานวนมากๆ ให ้สัน
เทคนิคแก ้ปั ญหาของ Field Auto Run Number โดยใช ้ Query ให ้ Run หมายเลขเริม
่ ต ้นตามที่
ต ้องการ

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสําหร ับ
•

ผู ้ทีม
่ พ
ี น
ื้ ฐานการใช ้งาน Access มาแล ้ว

หล ักสูตรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
•

Microsoft Access Intermediate
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