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บทที่ 21
โปรแกรม Microsoft Access

โปรแกรมฐานขอมลูทีผู่เขยีนเคยสมัผสัมากทีส่ดุ คอื Microsoft Access เพราะเปนภาษาทีง่าย
มกีารนาํไปใชอยางแพรหลาย เนือ่งจากมใีน Microsoft office เกอืบทกุรุน  แมทานไมตองการโปรแกรมนี้
แตมกัตดิตัง้ไปทัง้ชดุพรอมกนั ประกอบดวย Word (พมิพเอกสาร) Excel (ตารางขอมลู) Power point
(นาํเสนอขอมลู) และ Access (จดัการฐานขอมลู)

ผูเขยีนเริม่ใช Microsoft Access ตัง้แตรุน 2 แตกย็งัไมเปลีย่นไปตามการพฒันาของผูผลติ เพราะ
ใน Microsoft Access รุน 2 มสีวนชวยเหลอืทีส่มบรูณ สามารถแสดงตวัอยางคาํสัง่ใชงาน ทีช่ดัเจนเขาใจงาย
และระบบงานทัง้หมดทีเ่คยพฒันาขึน้ยงัใชงานไดตามปกติ ไมมงีานใดทีจ่าํเปนตองยายไปใชควาสามารถ
ใหม ในรุนตอมา ไมมกีารตดิตัง้สวนชวยเหลอืลงไปใน Microsoft Access แตถาตองการ จะตองตดิตัง้สวน
MSDN เพิม่ เพราะรปูแบบภาษาอางองิกบั Microsoft Visual Basic ทีม่กีารพฒันาใหเปนไปในแนวทางเดยีวกนั

21.1  เปรียบเทียบ Microsoft Access และ Visual basic
จากความคดิทีว่า “รูอะไรรูกระจาง แตอยางเดยีว แตใหเชีย่วชาญเถดิ จะเกดิผล” ทาํใหผูเขยีน

ไมพยายามศกึษา Visual basic ใหลกึซึง้ เนือ่งจากอาจารยถนอม คณติปญญาเจรญิ (thanom@yonok.ac.th)
เพือ่นรวมงานทานหนึง่ ศกึษาเรือ่งนีจ้นสามารถรบัเขยีนโปรแกรมใหหนวยงานภายนอก จงึไมมคีวามจาํเปน
สาํหรบัผูเขยีนทีจ่ะศกึษา Visual basic ใหลกึซึง้
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Microsoft Access มีความชัดเจนในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ภาษาถูกออกแบบใหเปนระบบที่งาย ตอการพัฒนาฐานขอมูลอยางมาก สามารถแกไขฟอรม
และรายงานไดงาย งานทั้งหมดของ Microsoft Access มุงเนนไปที่การจัดการฐานขอมูล
การนําเสนอข อมูลบนจอภาพ  และพิมพลงกระดาษ ฐานขอมูลและโปรแกรม
ทัง้หมดสามารถจดัเกบ็ไวในแฟมเพยีงแฟมเดยีว และคดัลอกไปใชในเครือ่งคอมพวิเตอรอืน่ไดโดยงาย

Visual basic ถกูออกแบบใหนาํไปพฒันาโปรแกรมไดเกอืบทกุแบบ มขีัน้ตอนในการพฒันาโปรแกรม
อยางเปนระบบ ทาํใหการตดิตอกบัระบบฐานขอมลูมหีลายขัน้ตอน และหลายรปูแบบ เนือ่งจากภาษานี้
ไมมคีวามสามารถเกบ็ฐานขอมลูในตวัโปรแกรม  แตอาศยัการตดิตอระบบฐานขอมลูอืน่เชน dBase หรอื
Microsoft  Access มาใช

ผูใชทัว่ไปมขีอมลูตองจดัเกบ็ หรอืตองการศกึษาการเขยีนโปรแกรมจดัการฐานขอมลู หากเลอืก
Microsoft Access กจ็ะศกึษา และพฒันางานไดอยางรวดเรว็ ถาเปนนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีต่องการมคีวามรู
ความเขาใจในการพฒันาโปรแกรมอยางเปนระบบ การศกึษา Visual basic จงึเปนทางเลอืกทีด่ ีเพือ่ใหเขาใจ
โครงสรางภาษา และการพฒันาโปรแกรมอยางเปนขัน้ตอน หลงัจากเขาใจจะสามารถเขยีนโปรแกรมทีต่รง
กบัความตองการไดงาย เชน เกม ฐานขอมลู หรอืการนาํเสนอขอมลู เปนตน

21.2  เหตุที่ Microsoft Access ไดรับความนิยม
1. มใีน Microsoft office เกอืบทกุรุน ทาํใหมใีนคอมพวิเตอรทีต่ดิตัง้ Microsoft office เกอืบทกุเครือ่ง
2. สามารถนาํขอมลูทีเ่คยสรางจากโปรแกรมตาง ๆ  มาใช เชน Microsoft excel หรอื Dbase เปนตน
3. มกีารพฒันาอยางตอเนือ่ง รุนปจจบุนัสนบัสนนุใหเผยแพรขอมลูในอนิเทอรเนต็มากขึน้
4. ภาษาพืน้ฐานของ Microsoft Access คอืภาษา Basic ทีท่กุคนรูจกั ทาํใหมเีหตผุลทีจ่ะเลอืกใชมากขึน้

21.3  การเริ่มตนศึกษา Microsoft Access
ถาเริม่ตนศกึษา จะพบวา Microsoft Access นัน้ไมยาก สามารถสรางตารางเกบ็ขอมลูได ม ีWizard

ชวยในการสรางงาน ตารางทีไ่ดจาก Microsoft Access สามารถนาํไปใชรวมกบัภาษา ASP หรอื Visualbasic
ได ในหวัขอนีจ้ะแสดงขัน้ตอนการสรางตาราง และฟอรมอยางงาย
ขัน้ตอนการสรางตาราง
1. ถาคอมพวิเตอรของทานตดิตัง้ Microsoft office ไวแลว ใหเปด Microsoft Access
2. สรางฐานขอมลูเปลา สมมตุใิหชือ่ test.mdb
3. เลอืกปุมสรางใหม ในสวนของตาราง (Table)
4. เลือก Design view จะทําใหกําหนดรายละเอียดของเขตขอมูลไดดี
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5. เพิ่ม 2 เขตขอมูล คือ name มีชนิดขอมูลเปน text และ salary มีชนิดขอมูลเปน number
6. จัดเก็บตารางในชื่อ sala

7. ทานไมไดกาํหนดคยีหลกั โปรแกรมจงึถามวา “ตองการสรางคยีหลกัในขณะนีห้รอืไม” ใหเลอืกไม
8. ใหปดหนาตางของการเพิม่เขตขอมลู ขณะนีท้านม ีtest.mdb, sala, name และ salary
9. เปดตาราง sala แลวพมิพขอมลูเพิม่เขาไประเบยีน เพือ่เตรยีมขอมลูสาํหรบัทดสอบในขัน้ตอไป

ขัน้ตอนการสรางฟอรมดวย Wizard
1. เลอืกปุมสรางใหม ในสวนของฟอรม (Form)
2. เลอืก Form Wizard และเลอืกตาราง sala ในสวนของ Combo box ดานลาง
3. เลอืกเขตขอมลูทีจ่ะนาํไปใช ในตวัอยางนีใ้หเลอืกทัง้ name และ salary แลวกดปุม Finish
4. ไดฟอรมสาํหรบัปรบัปรงุขอมลู หากตองการแกไขฟอรมใหเลอืกมมุมอง และมมุมองออกแบบ
5. เลอืก “ปุมคาํสัง่” จากกลองเครือ่งมอื แลวลากไปไวทีฟ่อรม
6. ในสวน Command buttom wizard เลอืก Form Operations, Close Form แลวเลือก Finish
7. เลอืกมมุมองและมมุมองฟอรม เพือ่ทดสอบแกไขขอมลู เมือ่เสรจ็สิน้เลอืกปุมปดฟอรม (รปูประต)ู

เมือ่สรางตารางและฟอรมเสรจ็ จะพบวาในระหวางสรางนัน้จะมตีวัเลอืกมากมายทีไ่มไดกลาวถงึ
แมเปนงานพืน้ฐานเทานี ้ยงัมตีวัเลอืกมากขนาดนี ้เมือ่ทานตองเขยีนโปรแกรมควบคมุทีซ่บัซอน จะมตีวัเลอืก
ใหใชอีกมากมาย ทั้งที ่Microsoft Access มีมาให หรือหา Component จากภายนอกมาเพิ่มเติม
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ความตองการของแตละทานไมเหมือนกัน เมื่อทานไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับ Microsoft
Access จึงหาที่ถูกใจได ยาก  เพราะภาษานี้มีตัวเลือกมากมาย  ไม มีสูตรสําเร็จ
โครงสรางภาษาไมคงที่เหมือนภาษา  Pascal สิ่งที่ดีที่สุด คือ การทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
หนังสือที่ชวยทานได คือ หนังสือที่แสดงรายการคําสั่ง กรณีศึกษา พรอมตัวอยางการพัฒนา
เพราะจะชวยใหทานหาคําตอบ และคําสั่งไดงาย
21.4  สรางฟอรมคนหาขอมูล

ตวัอยางนีจ้ะสรางฟอรมเพือ่รบัชือ่ (Name) ในกลองขอความชือ่ text0 เมือ่กดปุม คาํสัง่4 จะนาํ
คาจาก text0 ไปคนหาในตาราง sala เพือ่แสดงเงนิเดอืน (salary) เฉพาะทีม่ ีname ตรงกบั text0  แลวนาํ
เงนิเดอืน (salary) มาแสดงใน text2 ผลกค็อื เมือ่พมิพชือ่คนทีต่องการ จะแสดงเงนิเดอืนของคนผูนัน้
ออกมา เปนตวัอยางการคนหาอยางงาย สาํหรบัชือ่ทีก่าํหนดขึน้ ทานสามารถเปลีย่นแปลงไดทัง้หมด เชน text0
text2 หรอืคาํสัง่4 ในทีน่ีผู้เขยีนไมไดเปลีย่นคาทีโ่ปรแกรมกาํหนดให เพราะตองการใหมขีัน้ตอนทีท่านตอง
แกไขนอยทีส่ดุ
1. เลอืกปุมสรางใหม ในสวนของฟอรม (Form)
2. เลอืก Design view แลวกดปุมตกลง โดยไมตองเลอืกตาราง
3. เลอืกกลองขอความ (Text box) จากกลองเครือ่งมอื (Tool box) ลงไปในฟอรม 2 กลองดงัภาพ
4. เลอืกปุมคาํสัง่จากกลองเครือ่งมอืลงไปในฟอรม แตใหกดปุม Cancel เมือ่เขาสวน Wizard
5. เลือ่น Mouse ไปทีอ่ยูเหนอืปุมคาํสัง่ แลวกดปุมดานขวาของ Mouse แลวเลอืกสรางเหตกุารณ
6. เลอืกสรางเหตกุารณ แลวพมิพคาํสัง่ text2 = dlookup (“salary”,”text0”,”name = text0”)

7. ปดหนาตางสรางเหตกุารณ แลวเลอืกมมุมองและมมุมองฟอรม
8. กรอก “อานนท  สายคาํฟ”ู ในชอง text0 แลว เมือ่กดปุม “คาํสัง่4” จะแสดงเงนิเดอืนในชอง “text2”
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21.5  การสั่งเชื่อมตอตารางจากแฟมขอมูลภายนอก
เมือ่ทานพฒันาโปรแกรมดวย Microsoft Access แตตองการพัฒนาใหสามารถใชงานไดใน

หลายเครือ่ง โดยเกบ็ขอมลู เชน keepdata.mdb ไวในเครือ่งหนึง่ แตเกบ็โปรแกรม เชน keepprogram.mdb
ไวในหลายเครือ่ง เพราะตองการใหการประมวลผลแยกออกจากเครือ่งทีใ่หบรกิารขอมลู ทกุครัง้ทีเ่ปลีย่น
เครือ่งอาจตองการตดิตัง้ฐานขอมลูใหมใน drive ที ่share ผานเครอืขาย และบางเครือ่งอาจม ีdrive ทีเ่ปลีย่นไป
โปรแกรมนีจ้ะชวยใหการตดิตัง้ฐานขอมลูเขาไปในโปรแกรมไดงาย
ขัน้ตอนการสรางโปรแกรม
1. ใหสรางฐานขอมลูดวย Microsoft Access ขึน้มาใหมชือ่ keepdata.mdb
2. ใหสรางตารางชือ่ cust และ empl พรอมกบัใสขอมลูตวัอยางแลวเปด keepdata.mdb
3. ใหสรางฐานขอมลู เพือ่เกบ็สวนทีเ่ปนโปรแกรมในชือ่ keepprogram.mdb ทีส่ามารถคดัลอกไปใชในทกุ

เครือ่งได เพราะขอมลูจดัเกบ็ในแฟม keepdata.mdb ทีจ่ะเกบ็ไวยงัเครือ่งบรกิารเครือ่งหนึง่
4. สรางฟอรมใหมดงัภาพ เพือ่ใชสัง่ใหมกีารตดิตอฐานขอมลู

5. สราง textbox ใหชือ่เปน getdrive กาํหนดคาเริม่ตนเปน “c:”
6. สรางเหตกุารณในปุม Process เพือ่ตดิตัง้ฐานขอมลูแบบ Attach จาก drive ในเครอืขาย
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7. ทดสอบการทํางาน  เมื่อ Click  คําวาปุม PROCESS  ควรปรากฏตารางที่เกิดจากการ Attach
มา 2 ตาราง ซึ่งขอมูลจริงถูกจัดเก็บใน keepdata.mdb แตสามารถเรียกใชไดตามปกติใน
keepprogram.mdb โปรแกรมติดตั้งนี้ ไมไดเขียนใหสมบูรณ ถาเกิดปญหาใหลบตารางที่ attach
แลวเกิดขอผิดพลาดออก  จงึจะตดิตัง้ใหมไดอยางถกูตอง มกัเกดิปญหาในกรณทีีท่าน เปลีย่น drive
ของเครือขาย
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