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โปรแกรมฐานขอมูลทีผ่ เู ขียนเคยสัมผัสมากทีส่ ดุ คือ Microsoft Access เพราะเปนภาษาทีง่ า ย
มีการนําไปใชอยางแพรหลาย เนือ่ งจากมีใน Microsoft office เกือบทุกรุน แมทา นไมตอ งการโปรแกรมนี้
แตมกั ติดตัง้ ไปทัง้ ชุดพรอมกัน ประกอบดวย Word (พิมพเอกสาร) Excel (ตารางขอมูล) Power point
(นําเสนอขอมูล) และ Access (จัดการฐานขอมูล)
ผูเ ขียนเริม่ ใช Microsoft Access ตัง้ แตรนุ 2 แตกย็ งั ไมเปลีย่ นไปตามการพัฒนาของผูผ ลิต เพราะ
ใน Microsoft Access รุน 2 มีสว นชวยเหลือทีส่ มบูรณ สามารถแสดงตัวอยางคําสัง่ ใชงาน ทีช่ ดั เจนเขาใจงาย
และระบบงานทัง้ หมดทีเ่ คยพัฒนาขึน้ ยังใชงานไดตามปกติ ไมมงี านใดทีจ่ าํ เปนตองยายไปใชควาสามารถ
ใหม ในรุน ตอมา ไมมกี ารติดตัง้ สวนชวยเหลือลงไปใน Microsoft Access แตถา ตองการ จะตองติดตัง้ สวน
MSDN เพิม่ เพราะรูปแบบภาษาอางอิงกับ Microsoft Visual Basicทีม่ กี ารพัฒนาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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บทที่
โปรแกรม Microsoft Access

21.1 เปรียบเทียบ Microsoft Access และ Visual basic

จากความคิดทีว่ า “รูอ ะไรรูก ระจาง แตอยางเดียว แตใหเชีย่ วชาญเถิด จะเกิดผล” ทําใหผเู ขียน
ไมพยายามศึกษา Visual basic ใหลกึ ซึง้ เนือ่ งจากอาจารยถนอม คณิตปญญาเจริญ (thanom@yonok.ac.th)
เพือ่ นรวมงานทานหนึง่ ศึกษาเรือ่ งนีจ้ นสามารถรับเขียนโปรแกรมใหหนวยงานภายนอก จึงไมมคี วามจําเปน
สําหรับผูเ ขียนทีจ่ ะศึกษา Visual basic ใหลกึ ซึง้
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Microsoft
Access
มี ค วามชั ด เจนในการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล
ภาษาถูกออกแบบใหเปนระบบที่งาย ตอการพัฒนาฐานขอมูลอยางมาก สามารถแกไขฟอรม
และรายงานได ง  า ย งานทั้ ง หมดของ Microsoft Access มุ  ง เน น ไปที่ ก ารจั ด การฐานข อ มู ล
การนํ า เสนอข อ มู ล บนจอภาพ
และพิ ม พ ล งกระดาษ
ฐานข อ มู ล และโปรแกรม
ทัง้ หมดสามารถจัดเก็บไวในแฟมเพียงแฟมเดียว และคัดลอกไปใชในเครือ่ งคอมพิวเตอรอนื่ ไดโดยงาย
Visual basic ถูกออกแบบใหนาํ ไปพัฒนาโปรแกรมไดเกือบทุกแบบ มีขนั้ ตอนในการพัฒนาโปรแกรม
อยางเปนระบบ ทําใหการติดตอกับระบบฐานขอมูลมีหลายขัน้ ตอน และหลายรูปแบบ เนือ่ งจากภาษานี้
ไมมคี วามสามารถเก็บฐานขอมูลในตัวโปรแกรม แตอาศัยการติดตอระบบฐานขอมูลอืน่ เชน dBase หรือ
Microsoft Access มาใช
ผูใ ชทวั่ ไปมีขอ มูลตองจัดเก็บ หรือตองการศึกษาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล หากเลือก
Microsoft Access ก็จะศึกษา และพัฒนางานไดอยางรวดเร็ว ถาเปนนักเรียนหรือนักศึกษาทีต่ อ งการมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนระบบ การศึกษา Visual basic จึงเปนทางเลือกทีด่ ี เพือ่ ใหเขาใจ
โครงสรางภาษา และการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนขัน้ ตอน หลังจากเขาใจจะสามารถเขียนโปรแกรมทีต่ รง
กับความตองการไดงา ย เชน เกม ฐานขอมูล หรือการนําเสนอขอมูล เปนตน

21.2 เหตุที่ Microsoft Access ไดรับความนิยม

1.
2.
3.
4.

มีใน Microsoft office เกือบทุกรุน ทําใหมใี นคอมพิวเตอรทตี่ ดิ ตัง้ Microsoft office เกือบทุกเครือ่ ง
สามารถนําขอมูลทีเ่ คยสรางจากโปรแกรมตาง ๆ มาใช เชน Microsoft excel หรือ Dbase เปนตน
มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง รุน ปจจุบนั สนับสนุนใหเผยแพรขอ มูลในอินเทอรเน็ตมากขึน้
ภาษาพืน้ ฐานของ Microsoft Access คือภาษา Basic ทีท่ กุ คนรูจ กั ทําใหมเี หตุผลทีจ่ ะเลือกใชมากขึน้

21.3 การเริ่มตนศึกษา Microsoft Access

<<<

ถาเริม่ ตนศึกษา จะพบวา Microsoft Access นัน้ ไมยาก สามารถสรางตารางเก็บขอมูลได มี Wizard
ชวยในการสรางงาน ตารางทีไ่ ดจาก Microsoft Access สามารถนําไปใชรว มกับภาษา ASP หรือ Visualbasic
ได ในหัวขอนีจ้ ะแสดงขัน้ ตอนการสรางตาราง และฟอรมอยางงาย
ขัน้ ตอนการสรางตาราง
1. ถาคอมพิวเตอรของทานติดตัง้ Microsoft office ไวแลว ใหเปด Microsoft Access
2. สรางฐานขอมูลเปลา สมมุตใิ หชอื่ test.mdb
3. เลือกปุม สรางใหม ในสวนของตาราง (Table)
4. เลือก Design view จะทําใหกําหนดรายละเอียดของเขตขอมูลไดดี
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ขัน้ ตอนการสรางฟอรมดวย Wizard
1. เลือกปุม สรางใหม ในสวนของฟอรม (Form)
2. เลือก Form Wizard และเลือกตาราง sala ในสวนของ Combo box ดานลาง
3. เลือกเขตขอมูลทีจ่ ะนําไปใช ในตัวอยางนีใ้ หเลือกทัง้ name และ salary แลวกดปุม Finish
4. ไดฟอรมสําหรับปรับปรุงขอมูล หากตองการแกไขฟอรมใหเลือกมุมมอง และมุมมองออกแบบ
5. เลือก “ปุม คําสัง่ ” จากกลองเครือ่ งมือ แลวลากไปไวทฟี่ อรม
6. ในสวน Command buttom wizard เลือก Form Operations, Close Form แลวเลือก Finish
7. เลือกมุมมองและมุมมองฟอรม เพือ่ ทดสอบแกไขขอมูล เมือ่ เสร็จสิน้ เลือกปุม ปดฟอรม (รูปประตู)

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
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5. เพิ่ม 2 เขตขอมูล คือ name มีชนิดขอมูลเปน text และ salary มีชนิดขอมูลเปน number
6. จัดเก็บตารางในชื่อ sala
7. ทานไมไดกาํ หนดคียห ลัก โปรแกรมจึงถามวา “ตองการสรางคียห ลักในขณะนีห้ รือไม” ใหเลือกไม
8. ใหปด หนาตางของการเพิม่ เขตขอมูล ขณะนีท้ า นมี test.mdb, sala, name และ salary
9. เปดตาราง sala แลวพิมพขอ มูลเพิม่ เขาไประเบียน เพือ่ เตรียมขอมูลสําหรับทดสอบในขัน้ ตอไป

เมือ่ สรางตารางและฟอรมเสร็จ จะพบวาในระหวางสรางนัน้ จะมีตวั เลือกมากมายทีไ่ มไดกลาวถึง
แมเปนงานพืน้ ฐานเทานี้ ยังมีตวั เลือกมากขนาดนี้ เมือ่ ทานตองเขียนโปรแกรมควบคุมทีซ่ บั ซอน จะมีตวั เลือก
ใหใชอีกมากมาย ทั้งที่ Microsoft Access มีมาให หรือหา Component จากภายนอกมาเพิ่มเติม
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ความตองการของแตละทานไมเหมือนกัน เมื่อทานไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับ Microsoft
Access จึ ง หาที่ ถู ก ใจได ย าก เพราะภาษานี้ มี ตั ว เลื อ กมากมาย ไม มี สู ต รสํ า เร็ จ
โครงสรางภาษาไมคงที่ เ หมื อ นภาษา Pascal สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
หนังสือที่ชวยทานได คือ หนังสือที่แสดงรายการคําสั่ง กรณีศึกษา พรอมตัวอยางการพัฒนา
เพราะจะชวยใหทา นหาคําตอบ และคําสั่งไดงาย

21.4 สรางฟอรมคนหาขอมูล

ตัวอยางนีจ้ ะสรางฟอรมเพือ่ รับชือ่ (Name) ในกลองขอความชือ่ text0 เมือ่ กดปุม คําสัง่ 4 จะนํา
คาจาก text0 ไปคนหาในตาราง sala เพือ่ แสดงเงินเดือน (salary) เฉพาะทีม่ ี name ตรงกับ text0 แลวนํา
เงินเดือน (salary) มาแสดงใน text2 ผลก็คอื เมือ่ พิมพชอื่ คนทีต่ อ งการ จะแสดงเงินเดือนของคนผูน นั้
ออกมา เปนตัวอยางการคนหาอยางงาย สําหรับชือ่ ทีก่ าํ หนดขึน้ ทานสามารถเปลีย่ นแปลงไดทงั้ หมด เชน text0
text2 หรือคําสัง่ 4 ในทีน่ ผี้ เ ู ขียนไมไดเปลีย่ นคาทีโ่ ปรแกรมกําหนดให เพราะตองการใหมขี นั้ ตอนทีท่ า นตอง
แกไขนอยทีส่ ดุ
1. เลือกปุม สรางใหม ในสวนของฟอรม (Form)
2. เลือก Design view แลวกดปุม ตกลง โดยไมตอ งเลือกตาราง
3. เลือกกลองขอความ (Text box) จากกลองเครือ่ งมือ (Tool box) ลงไปในฟอรม 2 กลองดังภาพ
4. เลือกปุม คําสัง่ จากกลองเครือ่ งมือลงไปในฟอรม แตใหกดปุม Cancel เมือ่ เขาสวน Wizard
5. เลือ่ น Mouse ไปทีอ่ ยูเ หนือปุม คําสัง่ แลวกดปุม ดานขวาของ Mouse แลวเลือกสรางเหตุการณ
6. เลือกสรางเหตุการณ แลวพิมพคาํ สัง่ text2 = dlookup (“salary”,”text0”,”name = text0”)

7. ปดหนาตางสรางเหตุการณ แลวเลือกมุมมองและมุมมองฟอรม
8. กรอก “อานนท สายคําฟู” ในชอง text0 แลว เมือ่ กดปุม “คําสัง่ 4” จะแสดงเงินเดือนในชอง “text2”

<<<
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เมือ่ ทานพัฒนาโปรแกรมดวย Microsoft Access แตตองการพัฒนาใหสามารถใชงานไดใน
หลายเครือ่ ง โดยเก็บขอมูล เชน keepdata.mdb ไวในเครือ่ งหนึง่ แตเก็บโปรแกรม เชน keepprogram.mdb
ไวในหลายเครือ่ ง เพราะตองการใหการประมวลผลแยกออกจากเครือ่ งทีใ่ หบริการขอมูล ทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ น
เครือ่ งอาจตองการติดตัง้ ฐานขอมูลใหมใน drive ที่ share ผานเครือขาย และบางเครือ่ งอาจมี drive ทีเ่ ปลีย่ นไป
โปรแกรมนีจ้ ะชวยใหการติดตัง้ ฐานขอมูลเขาไปในโปรแกรมไดงา ย
ขัน้ ตอนการสรางโปรแกรม
1. ใหสรางฐานขอมูลดวย Microsoft Access ขึน้ มาใหมชอื่ keepdata.mdb
2. ใหสรางตารางชือ่ cust และ empl พรอมกับใสขอ มูลตัวอยางแลวเปด keepdata.mdb
3. ใหสรางฐานขอมูล เพือ่ เก็บสวนทีเ่ ปนโปรแกรมในชือ่ keepprogram.mdb ทีส่ ามารถคัดลอกไปใชในทุก
เครือ่ งได เพราะขอมูลจัดเก็บในแฟม keepdata.mdb ทีจ่ ะเก็บไวยงั เครือ่ งบริการเครือ่ งหนึง่
4. สรางฟอรมใหมดงั ภาพ เพือ่ ใชสงั่ ใหมกี ารติดตอฐานขอมูล
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5. สราง textbox ใหชอื่ เปน getdrive กําหนดคาเริม่ ตนเปน “c:”
6. สรางเหตุการณในปุม Process เพือ่ ติดตัง้ ฐานขอมูลแบบ Attach จาก drive ในเครือขาย
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7. ทดสอบการทํางาน เมื่อ Click คําวาปุม PROCESS ควรปรากฏตารางที่เกิดจากการ Attach
มา 2 ตาราง ซึ่ ง ข อ มู ล จริ ง ถู ก จั ด เก็ บ ใน keepdata.mdb แตสามารถเรียกใชไดตามปกติใน
keepprogram.mdb โปรแกรมติดตั้งนี้ ไมไดเขียนใหสมบูรณ ถาเกิดปญหาใหลบตารางที่ attach
แลวเกิดขอผิดพลาดออก จึงจะติดตัง้ ใหมไดอยางถูกตอง มักเกิดปญหาในกรณีทที่ า น เปลีย่ น drive
ของเครือขาย

<<<
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