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หลกัสตูร Microsoft Access Intermediate 

ระยะเวลาอบรม 

2 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

คณุจะไดเ้รยีนรูก้ารใชง้าน Access ในขัน้กลาง เพือ่ทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของการใชง้าน Access ให ้

สามารถท างานไดล้กึกวา่การใชง้านแบบทัว่ไป โดยเรยีนรูเ้ทคนคิของการใชง้านในสว่นตา่งๆ ของ Access 
ซึง่หลกัจากจบหลกัสตูรนีแ้ลว้ คณุจะมคีวามเขา้ใจในการใชง้าน Access อยา่งดทีเีดยีว 

เนือ้หาการอบรม 

การออกแบบ Database และ Relationship 

 การ Backup Database และการน าไฟลท์ีไ่ด ้Backup ไวก้ลับมาใชง้าน 

 เทคนคิการออกแบบดาตา้เบสใหม้คีวามปลอดภัยของขอ้มลู โดยแยก Table ออกมาจาก 

Query, Form, Report, Macro, Module ทัง้นีเ้พือ่ลดขนาดของ Database และสรา้งความ
ปลอดภัยใหก้ับขอ้มลู หากไฟลเ์กดิเสยีหายขอ้มลูก็จะไมเ่สยีหายไปพรอ้มกนั  

 เทคนคิการลดขนาดของ Database ใหเ้ล็กลง ซึง่เมือ่ใชง้าน Access ไปสกัระยะขนาดของไฟล์

จะโตขึน้เรือ่ยๆ ท าใหท้ างานชา้ลง  

 เทคนคิการซอ่มแซม Database ทีเ่กดิความเสยีหายขึน้มา เชน่ เมือ่เครือ่งเกดิ Hang และเปิด

ไฟล ์Access ใชง้าน จะมผีลท าใหไ้ฟล ์Access เสยีแลว้เปิดใชง้านไม่ได ้ 

 การแปลงเวอรช์ัน่ของ Access Database 2003, 2007, 2010 

 การออกแบบ Relationship ระหวา่ง Table แบบ One to Many 

 การก าหนดความถกูตอ้งของขอ้มลูใน Table ทีส่รา้ง Relationship ไว ้เชน่ การป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

ขยะขอ้มูลในฝ่ัง Many และการ Update ขอ้มลูในฝ่ัง One แลว้ฝ่ัง Many จะตอ้งตามไปแกใ้ห ้
ดว้ยโดยอตัโนมัต ิ

 ปัญหาทีม่ักพบของการสรา้ง Relationship แบบ One to Many ไมไ่ด ้และวธิกีารแกไ้ข 

 การ Join Table ในลกัษณะตา่งๆ เชน่ การหา Join Table แลว้หาคา่ของ Record ทีม่ตีรงกนั

ของ Table เชน่ ลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้วา่มใีครบา้ง และการ Join แบบหาคา่ทีไ่มม่ใีนอกี Table เชน่ 

การหาวา่ลกูคา้รายใดไมเ่คยซือ้สนิคา้บา้ง ฯลฯ 

 การ Import Table, Query, Form, Report, Macro, Module หรอื Relationship จากก Access 

ไฟลอ์ืน่เขา้มาใชง้าน 

การใชง้าน Table ข ัน้สูง 

 การสรา้งก าหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ทีเ่ป็นตัวอักษรใหแ้สดงเป็นรูปแบบอืน่ๆ ตาม

ตอ้งการ เชน่ การก าหนดใหข้อ้มลูแสดงเป็นตวัอักษรใหญท่ัง้หมด ทัง้ๆ ทีป้่อนขอ้มลูเขา้มาเป็น

ตวัเล็ก หรอืใหญป่นเล็ก  

 การสรา้งก าหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ทีเ่ป็นตัวเลขใหแ้สดงเป็นรูปแบบอืน่ๆ ตามตอ้งการ 

เชน่ หากป้อนขอ้มลูโทรศพัทเ์ป็นตวัเลข 023803421 ตอ้งการใหแ้สดงผลเป็น (02) 380-3421 
หรอืหมายเลขบัญช ี1017127010 ใหแ้สดงเป็น 101-712701-2  

 การสรา้งก าหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ทีเ่ป็น Yes/No ใหเ้ป็นรูปแบบอืน่ๆ ตามตอ้งการ เชน่ 

หากม ีField ชือ่ Full Time เป็นแบบ Yes/No ไว ้และเก็บขอ้มลูวา่ Yes คอื พนักงาน Full Time 
และ No คอื Temporary แตเ่วลาแสดงใน Form หรอื Report ใหแ้สดงคา่จาก Yes เป็น Full 

Time (สนี ้าเงนิ) และ No เป็น Temporary (สแีดง) 
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 การสรา้งรูปแบบการป้อนขอ้มลูใหง้า่ย เชน่ เบอรโ์ทรศพัท ์ใหแ้สดงเป็นรูปแบบ ___-______ 

ฯลฯ  

 การสรา้งกฏเพือ่ตรวจสอบการป้อนคา่วา่ถกูตอ้งตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่เชน่ การป้อน

อาย ุหากป้อนต า่กวา่ 20 ปี จะไมใ่หรั้บคา่นีแ้ละแสดงขอ้ความเตอืนวา่ป้อนผดิเงือ่นไข เป็นการ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการรับขอ้มลูผดิเขา้ไปในระบบ 

 การก าหนดเก็บขอ้มูลทีป้่อนเขา้ไปใหเ้ก็บเฉพาะขอ้มลูอยา่งเดยีว หรอืทัง้ Format เขา้ไปดว้ย

หรอืไม ่เชน่ หากก าหนดใหเ้บอรโ์ทรศพัทจ์ะตอ้งป้อน (xx) xxx-xxxx สามารถก าหนดไดว้า่ จะ
ใหเ้ก็บเฉพาะหมายเลขอยา่งเดยีว หรอืทัง้วงเล็บเขา้ไปดว้ยหรอืไม่ก็ได ้ 

เทคนคิการสรา้ง Drop List 

 เทคนคิการสรา้ง Field ใหแ้สดงเป็นแบบ Drop List  โดยไม่จ าเป็นตอ้งสรา้งเป็น Table หรอื 

Query เพือ่มาใชใ้นการแสดง Drop List  

 เทคนคิการสรา้ง Drop List ในลกัษณะใชค้น้หา Record ใน Form  

การสรา้งสตูรและฟงักช์ ัน่ใน Query, Form หรอื Report 

 การเขยีนสตูรใน Form เพือ่ค านวณหาตา่งๆ เชน่ การหาผลรวมของยอดเงนิทัง้หมด ฯลฯ  

การสรา้ง Main Form/SubForm 

 การสรา้ง Main Form/SubForm เพือ่แสดงขอ้มูลใหส้มัพันธก์นั  เชน่ แสดงขอ้มลูของลกูคา้แต่

ละรายวา่ซือ้สนิคา้อะไรไปบา้ง ฯลฯ  

 การสรา้ง Main Form/Subform หลายระดับ  

 การสรา้งสตูรหายอดรวมของ SubForm  

เจาะลกึการใชง้าน Query ตา่งๆ ของ Access 

 การสรา้ง Query คน้หาคา่ของตวัเลข หรอืชว่งของตวัเลข  

 การสรา้ง Query ใหแ้สดงบางสว่นของตวัอักษร เชน่ ชือ่ลกูคา้ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย A หรอื รหัสสนิคา้ทีม่ี

ค าวา่ SXL อยูภ่ายใน  

 การสรา้ง Query คน้หาขอ้มลูทีเ่ป็นคา่วา่ง หรอืไม่ไดป้้อนขอ้มลู เหมาะส าหรับใชใ้นการตรวจหา

ขอ้มลูทีไ่ม่ไดป้้อน  

 การสรา้ง Query ไมใ่หแ้สดงบางคา่ทีต่อ้งการยกเวน้  

 การสรา้ง Query คน้หาขอ้มลูประเภทวนัที ่ซึง่เป็นสิง่ทีห่ลายคนสบัสบและใชง้านไมถู่ก  

 การสรา้งสตูรหรอื Expression ใน Query เชน่ การเขยีนสตูร IF ใน Query การเขยีนสตูรเพือ่

ค านวณคา่ตา่งๆ ของ Field  

 การสรา้ง Query ใหส้รุปขอ้มลูทีเ่หมอืนกนัใหเ้ป็นขอ้มลูเพยีงรายการเดยีว เชน่ สรุปยอดการขาย

ของลกูคา้แตล่ะรายวา่ขายไดเ้ทา่ใด  

 การสรา้ง Make Table Query เพือ่ใหผ้ลลพัธถ์ูก Save ออกมาเป็น Table ใหม ่เหมาะส าหรับใช ้

ยา้ยขอ้มลูเกา่ไปไวใ้นอกีไฟลห์นึง่  

 การสรา้ง Update Query เพือ่ใชใ้นการ Update ขอ้มลูแบบอัตโนมัต ิเชน่ การปรับราคาสนิคา้

ใหม ่หรอืการแกไ้ขขอ้มลูทีเ่ป็นจ านวนมากๆ ใน Field ตา่งๆ ของ Table  

 การสรา้ง Append Query เพือ่ใชใ้นการเอาขอ้มลูจาก 2 Table มารวมกนัเป็น Table เดยีว  

 การสรา้ง Cross tab Query เพือ่สรา้งรายงานแบบตารางไขวร้ะหวา่ง Row และ Column เชน่ 

ลกูคา้แตล่ะราย (Row) ซือ้สนิคา้ในแตล่ะเดอืน (Column) เป็นเทา่ใด  

 การสรา้ง Delete Query เพือ่ใชล้บขอ้มลูทีไ่ม่ตอ้งการ เชน่ การลบขอ้มลูของสนิคา้ทีเ่ลกิขายไป

แลว้ หรอืลบขอ้มลูเกา่ออกจาก Table ฯลฯ โดยไมต่อ้งมาลบทลีะ Record ใหเ้สยีเวลา  

 การสรา้ง Join Query เพือ่รวมขอ้มลูจาก 2 Table ใหเ้ป็น Table เดยีว ซึง่จะเหมาะในการ

แกปั้ญหาบางอยา่ง เชน่ หากคณุมขีอ้มลูอยูใ่น Excel หลายๆ ชตี ซึง่แตล่ะชตีมขีอ้มูล 50,000 

บรรทดั และตอ้งการทีจ่ะรวมขอ้มลูหลายๆ ชตีนัน้ใหเ้ป็น Table เดยีวกนั การรวมใน Excel จะมี
ขอ้จ ากดัทีจ่ านวนบรรทดัไดส้งูสดุประมาณ 65,000 บรรทดัตอ่ชตีเทา่นัน้  

 การสรา้ง Parameter Query เพือ่รับคา่ Input จากผูใ้ช ้ท าใหก้าร Run Query เป็นแบบ 

Dynamic ท าใหไ้มต่อ้งมาแกเ้งือ่นไขทกุครัง้  
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เทคนคิการใชง้าน Query  

 เทคนคิการสรา้ง Query ใหฝั้งไวใ้น Control ตา่งๆ โดยไม่ตอ้ง Save เป็นชือ่ของ Query ไว ้ 

 เทคนคิการคน้หาชือ่ Query อยา่งรวดเร็ว  

 เทคนคิการป้องกนัไมใ่หเ้กดิ Message ถามยนืยัน เมือ่ Run Query ท าใหโ้ปรแกรมท างานอยา่ง

ตอ่เนือ่งโดยไม่สะดดุ  

 เทคนคิการเขยีน Query แบบ OR เป็นจ านวนมากๆ ใหส้ัน้ลง  

 เทคนคิแกปั้ญหาของ Field Auto Run Number โดยใช ้Query ให ้Run หมายเลขเริม่ตน้ตามที่

ตอ้งการ  

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูท้ีม่พีืน้ฐานการใชง้าน Access มาแลว้  

 


