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หลกัสตูร Microsoft Access Basic 
 

ระยะเวลาอบรม 

2 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

เป็นหลกัสตูรทีส่อนการใชง้าน Access ตัง้แตร่ะดับเบือ้งตน้ ซึง่ผูเ้รยีนไมจ่ าเป็นจะตอ้งมพีืน้ฐานการใชง้าน 
Access มากอ่นเลย เนือ้หาของหลกัสตูรจะอธบิายตัง้แตเ่ริม่ตน้การออกแบบ Database และการสรา้ง 

Relationship ของ Table ตา่งๆ การ Import ขอ้มลูจาก Excel เขา้มาใน Access การสรา้งเงือ่นไขของ 

Query เพือ่ดงึขอ้มลูออกมาตามเงือ่นไขทีต่อ้งการ การสรา้ง Form เพือ่ป้อนขอ้มลูเ้ข้า้ไปเก็บหรอืแสดง
บนจอ การสรา้ง Report เพือ่ออกรายงาน การสรา้ง Menu เพือ่ใหผู้ใ้ชค้นอืน่ใชง้านง่าย เพยีงคลกิแคปุ่่ ม

เดยีวก็สามารถใชง้าน Access ได ้ 

เนือ้หาการอบรม 

การใชง้าน Microsoft Access เบือ้งตน้ 

 สว่นประกอบตา่ง ๆ ของโปรแกรม Access  

 การสรา้งไฟล ์Database  

การใชง้าน Table 

 การสรา้งและการออกแบบ Table, Field  

 การสรา้งฟิลดแ์บบ Lookup ใหแ้สดงขอ้มลูแบบ Drop List  

 การก าหนดและการใชง้าน Primary  

 การจัดการกบัขอ้มลูใน Table  

 การจัดเรยีงขอ้มลูแบบตา่ง ๆ  

 การคน้หาขอ้มลูใน Table ดว้ย Filter ในลกัษณะตา่งๆ ทัง้แบบธรรมดาและซับซอ้น  

 การ Import ขอ้มลูจากไฟล ์Excel มาใชง้าน  

 การ Export Table จาก Access ไปยัง Excel  

 ปัญหาและวธิกีารแกไ้ขเมือ่ Import ขอ้มลูจาก Excel เขา้มาใน Access  

การสรา้ง Relationship ของ Table 

 การออกแบบ Table ใหม้คีวามสมัพันธร์ะหวา่ง 2 Table  

 การท า Data Normalization  

 การสรา้ง Primary Key  

 การสรา้ง Relationship ระหวา่ง Table  

การใชง้าน Query 

 การสรา้งและแกไ้ข Query  

 การสรา้ง Query โดยใชเ้งือ่นไน And หรอื Or  

 การสรา้ง Query โดยใชเ้งือ่นไน Not หรอื Null  

 การสรา้ง Query โดยใชเ้งือ่นไขส าหรับตวัเลข ตัวอักษร และวนัที ่ 

 การสรา้ง Query แบบ Group ขอ้มลูทีเ่หมอืนกนัใหเ้ป็นชดุขอ้มลูเดยีว  

 การสรา้ง Query เพือ่แบบ Expression  
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 การสรา้ง Query โดย Join Table มากกวา่ 1 Table  

การใชง้าน Form 

 ประโยชนข์องการสรา้ง Form  

 การป้อนและแกไ้ขขอ้มลูโดยใช ้Form  

 Section ตา่งๆ ทีส่ าคญัของ Form  

 การก าหนดคา่ Properties ทีส่ าคญัของ Form  

 Control ทีส่ าคญัในการสรา้ง Form  

 เทคนคิการจัดวาง Control ใหง้า่ยและสวยงามอย่างรวดเร็ว  

 การสรา้งสตูรแสดงผลลพัธใ์น Form  

 การป้องกนัไมใ่หข้อ้มูลใน Form ถกูลบ แกไ้ข หรอืป้อนคา่ใหมไ่ด ้ 

 การสรา้งแบบแบบ Form ใหแ้สดงขอ้มลูเพยีง 1 เรคคอรด์  

 การสรา้งแบบแบบ Form ใหแ้สดงขอ้มลูหลายเรคคอรด์พรอ้มกนั  

 การคน้หาของขอ้มลูใน Form  

 การค านวณหายอดรวมของทา้ย Form  

การใชง้าน Report 

 การสรา้ง Report แบบก าหนดเอง  

 Section ตา่งๆ ของ Report  

 การใสข่อ้ความใหป้รากฏทกุแผน่ของหัวรายงาน  

 การใสเ่ลขหนา้ และวนัทีใ่น Report  

 การค านวณหาผลรวมของไวท้า้ย Report  

 การสรา้ง Group Report เพือ่สรุปขอ้มลูแยกตามกลุม่ พรอ้มทัง้การสรา้งสตูรค านวณหายอดรวม

แยกตามกลุม่  

การสรา้งเมนูระบบงาน 

 การออกแบบ Form ใหเ้ป็น Main Menu  

 การก าหนดให ้Access เปิด Form ทีเ่ป็น Main Menu โดยอตัโนมัต ิและซอ่น Database 

Window  

 การสรา้งปุ่ มใหเ้ปิด Form หรอื Report หรอื Exit จากโปรแกรม  

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูท้ีต่อ้งการเก็บฐานขอ้มลูอย่างเป็นระบบดว้ย Access 


