
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหลกัสูตร : การบริหารจดัการงานฐานขอ้มูลดว้ย MS-Access 
จ านวนชัว่โมงท่ีอบรม 3 วนั รวม 18 ชัว่โมง 
วนั/เวลาในการอบรม 18 – 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
ค าอธิบายหลกัสูตร โปรแกรม Access นบัวา่เป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (Database Management) 

ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและต่อเน่ืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งน้ี
เน่ืองจาก Access เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีใช้งานไดง่้าย สามารถเรียนรู้และท า
ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก
ให้กบัผูใ้ช้งานมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองมือช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล การสอบถาม
และการคน้หาขอ้มูล การเพิ่มลบแกไ้ขขอ้มูล การสร้างแบบฟอร์มเพื่อบนัทึกและ
เรียกดูขอ้มูล  การสร้างรายงานสรุปผลขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยงัมีเคร่ืองมือ
ช่วยในการออกแบบวิเคราะห์ขอ้มูลและดูแลรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลอีก
ด้วย หลักสูตรน้ีผูอ้บรมจะได้เรียนรู้หลักการท างานของโปรแกรมฐานข้อมูล 
Microsoft Access ท่ีถูกตอ้งตั้งแต่การสร้างตาราง (Table) ในระดบัเบ้ืองตน้จนถึง
ขั้นตอนท่ีซับซ้อนได้อย่างเขา้ใจ อีกทั้งจะสามารถวิเคราะห์ออกแบบตารางและ
สร้างระบบสืบค้นข้อมูล (Query) ในรูปแบบต่างๆ ให้กับฐานข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เหมาะส าหรับ ผูที้ตอ้งการจดัการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และไม่จ  าเป็นตอ้งมีพื้นฐานการใช ้MS 
Access มาก่อน 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

มีพื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ 

เน้ือหาหลกัสูตร 1. ท ำควำมรู้จักกบั MS Access 2013 
o ประโยชน์และการใชง้าน MS Access 2013 
o ส่วนประกอบ (Object) ของ MS Access 
o สร้างไฟลฐ์านขอ้มูลจาก MS Access 2013 

2. พืน้ฐำนกำรออกแบบฐำนข้อมูล 
o ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
o ขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล 
o ตวัอยา่งการออกแบบฐานขอ้มูล 

3. กำรสร้ำง Table 



 
 
 
 
 
 
 

o Table คืออะไร 
o สร้าง Table ใหม่ ดว้ยวธีิต่าง ๆ 
o การน าเขา้หรือเช่ือมโยงขอ้มูลจาก MS Excel 
o การสร้าง Field 
o การก าหนด Data Type และ Field Property ใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูลท่ี

จดัเก็บ 
o การก าหนด Primary Key 

4. กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง Table (Relationship) 
o ประเภทความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง 
o ความจ าเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง Table 
o ความจ าเป็นในการบงัคบัให้มี Referential Integrity 
o วธีิการสร้างและแกไ้ขความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง 

5. กำรสร้ำง Query 
o Query คืออะไร 
o การสร้าง Query ประเภทต่าง ๆ 

 Crosstab Query : ใชค้  านวณค่าจากความสัมพนัธ์
ระหวา่ง Row กบั Column เช่น ยอดขายของสินคา้ A ใน
แต่ละ Quarter ของปี 

 Select Query : ใชเ้ลือกขอ้มูลจาก Table ใด ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

 Make-Table Query:ใชส้ร้าง Table ใหม่เพื่อเก็บขอ้มูล
ตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการ 

 Update Query :ใชแ้กไ้ขขอ้มูลใน Table ตามเง่ือนไขท่ี
ตอ้งการ เช่น แกไ้ขราคาขายต่อหน่วยของสินคา้ให้
เพิ่มข้ึนอีก 10% เฉพาะรายการท่ีซ้ือจากบริษทั A 

 Append Query :ใชเ้พิ่มขอ้มูลใน Table หน่ึงจาก Query 
หรือ Table อ่ืน เช่น เพิ่มรายการลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการส่ง E-mail ประชาสัมพนัธ์บริษทัลงใน Table ท่ี
ตอ้งการ โดยไดข้อ้มูลจากอีก Table (หรือ Query ก็ได)้ 



 
 
 
 
 
 
 

 Delete Query :ใชล้บขอ้มูลใน Table ใดๆ ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด เช่น ลบรายการขายของปีท่ีผา่นมา 

o เคร่ืองมือใน Query 
 Totals : มีฟังกช์นัต่าง ๆ ท่ีใชส้รุปขอ้มูล เช่น Sum, 

Count, Avg 
 Sort : ใชใ้นการเรียงล าดบัขอ้มูล 
 Expression Builder : ช่วยสร้าง Expression เช่น สูตร

ค านวณ จาก Function ท่ี MS Access เตรียมไว ้และช่วย
ในการอา้งถึงช่ือ Field หรือช่ือ Control ต่างๆ ไดโ้ดยง่าย 

6. กำรสร้ำง Form 
o Form คืออะไร 
o การสร้าง Form โดย Tool ต่อไปน้ี เพื่อแสดงขอ้มูลใหต้รงกบั

รูปแบบท่ีตอ้งการ 
 Form Tool 
 Split Form Too 
 Multiple Items Tool 

o การสร้าง Form ดว้ยวธีิ Form Design Tool 
 การก าหนด Property ของ Form 
 รู้จกัหนา้ท่ีของ Control ท่ีใชบ้่อย 
 การก าหนด Property ของ Control 
 การใช ้Control Wizard เพื่อสร้างปุ่มอยา่งง่าย เช่น ปุ่ม 

Close Form 
 การค านวณโดยใช ้Expression Builder ผา่น Control 

TextBox 
o การเพิ่ม/ลบ และแกไ้ขขอ้มูลผา่นฟอร์ม 

7. กำรสร้ำง Report 
o Report คืออะไร 
o การสร้าง Report โดยใช ้Report Tool 



 
 
 
 
 
 
 

o การปรับแกข้นาดของ Control ใน Report เพื่อใหแ้สดงผลตาม
ตอ้งการ 

o การแสดงผลของ Report ท่ี Section ต่างๆ 
o การจดัและเพิ่มกลุ่มขอ้มูลในรายงาน 
o การเรียงล าดบัขอ้มูลในรายงาน 
o การสร้างผลรวมท่ีกลุ่มหรือทา้ยรายงาน 
o การสร้าง Report โดยใช ้Report Wizard 

8. กำรสร้ำงโปรแกรมประยุกต์อย่ำงง่ำย 
o สร้าง Main Form 
o สร้าง Form เพื่อสั่งเปิดรายงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
o ตวัอยา่ง Case Study การใชเ้คร่ืองมือ Update Query และ 

Expression Builder สร้างโปรแกรมประยกุตอ์ยา่งง่าย 
ระดบัของหลกัสูตร  ขั้นพื้นฐาน  ขั้นปานกลาง  ขั้นสูง 
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท 
รับจ านวน 40 คน 
รับสมคัรถึงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 

 
ก ำหนดกำร 
วนัที ่18 มิถุนำยน 2561 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.30 น. รู้จกักบัฐานขอ้มูล 
09.30 น. – 10.00 น. สร้างไฟลฐ์านขอ้มูล (Database File) 
10.00 น. – 10.30 น. สร้างตารางขอ้มูล (Table) 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. สร้างตารางขอ้มูล (Table) [ต่อ] 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. ท างานกบัตารางมุมมอง Datasheet 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. ท างานกบัตารางมุมมอง Datasheet [ต่อ] 



 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที ่19 มิถุนำยน 2561 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.00 น. Relationship ความสัมพนัธ์ของ Table 
10.00 น. – 10.30 น. คน้หาและสอบถามขอ้มูลดว้ย Query 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น.  คน้หาและสอบถามขอ้มูลดว้ย Query [ต่อ] 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. สร้าง Form ป้อน / แสดงขอ้มูล 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. สร้าง Form ป้อน / แสดงขอ้มูล [ต่อ] 

 
วนัที ่20 มิถุนำยน 2561 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.00 น. ออกแบบ Form ขั้นสูง 
10.00 น. – 10.30 น. สร้าง Report รายงานขอ้มูล 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น.  สร้าง Report รายงานขอ้มูล [ต่อ] 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. น าเขา้ / ส่งออกฐานขอ้มูล 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. การบ ารุงรักษาและน าฐานขอ้มูลไปใช ้

 
หมำยเหตุ  เน้ือหาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 


