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ในคูม่อืนี ้
Microsoft Access 2010 มลีักษณะแตกตา่งจาก Access 2003 อยา่งมาก เราจงึสรา้งคูม่อืนีเ้พือ่ชว่ยใหค้ณุเรยีนรูไ้ดใ้นเวลาอันรวดเร็ว โปรดอา่นเพือ่ศกึษาสว่นส าคัญๆ ของสว่น

ตดิตอ่แบบใหม,่ รับการอบรม Access 2010 ทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้่าย, พบกับคณุลักษณะตา่งๆ เชน่ การแสดงตัวอยา่งกอ่นพมิพ ์หรอืกลอ่งโตต้อบตัวเลอืก, เรยีนรูว้ธิกีารแลกเปลีย่นแฟ้ม

ฐานขอ้มลูกับผูท้ียั่งไมไ่ดใ้ช ้Access 2010 และทราบความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกับหนา้ตา่งฐานขอ้มลู และ สวติชบ์อรด์ 
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สงวนลขิสทิธิ ์

ซอ่น Ribbon 

ตอ้งการพืน้ทีม่ากขึน้บนหนา้จอ

ของคณุใชห่รอืไม ่คลกิทีไ่อคอน

นีห้รอืกด CTRL+F1 เพือ่ซอ่น

หรอืแสดง Ribbon 

สลบัระหวา่งมมุมอง 

คลกิปุ่ มเหลา่นีเ้พือ่สลับระหวา่ง

มมุมองทีใ่ชไ้ดส้ าหรับวตัถทุีเ่ลอืก 

มมุมองตา่งๆ สามารถมทีัง้ มมุมอง

ฟอรม์ มมุมองแผน่ขอ้มลู มุมมอง

เคา้โครง และ มมุมองออกแบบ  

แท็บ Ribbon 

คลกิแท็บใดๆ บน Ribbon เพือ่แสดงปุ่ ม

และค าสัง่ของแท็บ 

บานหนา้ตา่งน าทาง 

ใชบ้านหนา้ตา่งนีเ้พือ่จัดระเบยีบวตัถุ

ฐานขอ้มลู และเพือ่เปิดหรอื

เปลีย่นแปลงการออกแบบของวตัถุ

ฐานขอ้มลู 

แถบเครือ่งมอืดว่น 

ค าสัง่ทีแ่สดงบรเิวณนีจ้ะสามารถเห็นไดต้ลอดเวลา คุณ

สามารถเพิม่ค าสัง่ทีคุ่ณใชง้านบอ่ยไวบ้นแถบเครือ่งมอืนีไ้ด ้

กลุม่ Ribbon 

แท็บ Ribbon แตล่ะแท็บประกอบดว้ยกลุม่ และแตล่ะกลุม่จะประกอบดว้ยค าสัง่ที่

เกีย่วขอ้งกันชดุหนึง่ ในทีน่ี ้กลุม่ ระเบยีน จะประกอบดว้ยค าสัง่ตา่งๆ ส าหรับการ

สรา้งระเบยีนฐานขอ้มลูใหมแ่ละการบันทกึระเบยีนฐานขอ้มลูเหลา่นัน้ 

มมุมอง Backstage 

คลกิแท็บ แฟ้ม เพือ่เขา้สู่

มมุมอง Backstage ซึง่คณุ

สามารถเปิด บันทกึ พมิพ ์

และจัดการฐานขอ้มลูของ 

คณุได ้ 

เมือ่ตอ้งการออกจากมมมุมอง 

Backstage ใหค้ลกิแท็บ 

Ribbon ใดๆ 

แท็บ Ribbon ตามบรบิท 

แท็บบางแท็บจะปรากฏบน Ribbon เฉพาะเมือ่คณุ

จ าเป็นตอ้งใชเ้ทา่นัน้ ตัวอยา่งเชน่ ถา้คุณเปิด

ตารางในมมุมอง ออกแบบ คณุจะเห็น เครือ่งมอื

ตาราง ซึง่จะมแีท็บเพิม่เตมิอกีสองแท็บรวมอยู่

ดว้ยน่ันคอืแท็บ เขตขอ้มลู และแท็บ ตาราง  
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วธิกีารเริม่ตน้ใชง้าน Access 2010 

Access 2010 จะเปิดขึน้ในมมุมอง Backstage ซึง่มคี าสั่ง มากมายทีอ่ยูใ่นเมนู  

แฟ้ม ใน Access 2003 

ในมมุมอง Backstage คณุสามารถสรา้งและบันทกึฐานขอ้มลูใหม ่เริม่ตน้จากแมแ่บบ 

เปิดฐานขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ และประกาศฐานขอ้มลูเหลา่นัน้ไปยัง SharePoint ได ้

นอกจากนี ้คณุยังสามารถดวูธิใีชไ้ดใ้นมมุมอง Backstage เรามแีหล่งขอ้มลูทีไ่มเ่สยี

คา่ใชจ้่ายอยูม่ากมายเพือ่ชว่ยใหคุ้ณเรยีนรู ้Access 2010 รวมทัง้หลักสตูรการ

ฝึกอบรมและคูม่อืส าหรับเมนูทีเ่ปลีย่นเป็น Ribbon ซึง่เมือ่คณุคลกิทีค่ าสั่งใดๆ ของ 

Access 2003 คูม่อืจะแสดงใหค้ณุเห็นต าแหน่งของค าสั่งนัน้ใน Access 2010 

เมนูและแถบเครือ่งมอืของฉันอยูท่ีใ่ด 

ใน Access 2010 จะมแีถบกวา้งพาดอยูด่า้นบนของหนา้ต่างโปรแกรมหลัก แถบนีค้อื 

Ribbon ซึง่มาแทนทีเ่มนูและแถบเครือ่งมอืแบบเดมิ แต่ละแท็บบน  

Ribbon จะมปีุ่ มและค าสั่งตา่งๆ ทีถ่กูจัดระเบยีบใหเ้ป็นกลุม่ Ribbon 

เมือ่คณุเปิดฐานขอ้มลู แท็บ หนา้แรก ของ Ribbon จะแสดงขึน้ ในแท็บนีจ้ะมคี าสั่ง

หลายอย่างทีใ่ชบ้อ่ยทีส่ดุใน  Access ตัวอยา่ง เชน่ สิง่แรกทีค่ณุจะเห็นทีด่า้นซา้ย

ของแท็บก็คอืกลุม่ มมุมอง ซึง่อาจมคี าสั่งมมุมองตา่งๆ เชน่ มมุมองฟอรม์ มมุมอง

แผน่ขอ้มลู มมุมองเคา้โครง และ มมุมองออกแบบ  

ถัดไปคอืกลุม่ คลปิบอรด์ ซึง่คณุพบค าสั่งส าหรับการตัด วาง และคัดลอก 

เชน่เดยีวกับ ตวัคดัวางรปูแบบ  

Ribbon จะปรับลักษณะทีป่รากฏใหพ้อดกีับขนาดและความละเอยีดหนา้จอของ

คอมพวิเตอรข์องคณุ ในหนา้จอทีเ่ล็กลง กลุม่ Ribbon บางกลุม่อาจแสดงเพยีงชือ่

กลุม่แตไ่มแ่สดงค าสั่ง ในกรณีนี ้เพยีงคลกิลกูศรขนาดเล็ก บนปุ่ มกลุม่เพือ่แสดง

ค าสั่ง เมือ่ตอ้งการคน้หาแหลง่ขอ้มลูทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้่ายเหล่านี ้ใหค้ลกิแท็บ แฟ้ม แลว้คลกิ 

วธิใีช ้จากนัน้ ภายใต ้การสนบัสนนุ ใหค้ลกิ การเร ิม่ตน้ใชง้าน  
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เกดิอะไรขึน้กบัหนา้ตา่งฐานขอ้มลู 

เมือ่คณุเปิดฐานขอ้มลูหรอืสรา้งฐานขอ้มลู

ใหมใ่น Access 2010 ชือ่ฐานขอ้มลูของคณุ

จะปรากฏในบานหนา้ตา่งน าทาง ซึง่มาแทนที่

หนา้ตา่งฐานขอ้มลูทีเ่คยม ีใน Access 2003 

วัตถฐุานขอ้มลู ไดแ้ก่ ตาราง แบบสอบถาม 

ฟอรม์ รายงาน หนา้ แมโคร และโมดลูของ

คณุ บานหนา้ตา่งน าทางจะแบง่วัตถุ

ฐานขอ้มลูออกเป็นประเภทตา่งๆ และประเภท

เหลา่นีจ้ะประกอบดว้ย กลุม่หลายๆ กลุม่ บาง

ประเภทจะมกี าหนดไวใ้หค้ณุล่วงหนา้แลว้ 

และคณุยังสามารถสรา้งกลุม่ก าหนดเองของ

คณุเองไดด้ว้ย 

ถา้คณุเคยใชห้นา้ตา่งฐานขอ้มลูเพือ่

ด าเนนิการกับ วัตถฐุานขอ้มลูใน Access 

2003 ในตอนนีค้ณุก็สามารถ ด าเนนิการอยา่ง

เดยีวกันไดโ้ดยการใชบ้านหนา้ตา่งน าทาง 

เมือ่ตอ้งการเปิดวัตถฐุานขอ้มลู หรอื น าค าสั่ง

ไปใชก้ับวัตถฐุานขอ้มลู ใหค้ลกิขวาทีวั่ตถ ุ

แลว้เลอืกรายการเมนูจากรายการ 

ในบานหนา้ต่างน าทาง รายการวัตถจุะมองเห็นไดเ้สมอ สิง่ตา่งๆ จะไมถ่กูซอ่นอยู่

ภายใตฟ้อรม์และวัตถอุืน่ๆ คณุยังสามารถคน้หาวัตถใุนบานหนา้ตา่งนี้ไดอ้กีดว้ย 

เกดิอะไรขึน้กบัสวติชบ์อรด์ 

สวติชบ์อรด์คอืฟอรม์ของ Access ทีม่ปีุ่ มหรอืการเชือ่มโยงหลายมติ ิเชน่ การเปิด

ฟอรม์หรอืรายงาน การใชส้วติชบ์อรด์เป็นวธิหีนึง่ในการซอ่นวัตถฐุานขอ้มลูทีค่ณุไม่

ตอ้งการใหผู้ใ้ชอ้ืน่ๆ มองเห็น 

ใน Access 2010 คณุสามารถใชบ้านหนา้ตา่งน าทางแทนการใชส้วติชบ์อรด์ได ้เมือ่

ตอ้งการท าเชน่นัน้ ใหส้รา้งประเภทและกลุม่แบบก าหนดเองทีม่ทีางลัดไปยังวัตถทุี่

คณุตอ้งการใหผู้ใ้ชม้องเห็นเทา่นัน้ จากนัน้ใหค้ณุก าหนดตัวเลอืกส าหรับบาน

หนา้ตา่งน าทางเพือ่ใหวั้ตถอุืน่ๆ ทีเ่หลอืถกูซอ่น คลกิขวาทีด่า้นบนของบานหนา้ตา่ง

น าทาง แลว้คลกิ ตวัเลอืกการน าทาง 

เมือ่ตอ้งการเพิม่ประเภทแบบก าหนดเอง ใหค้ลกิ เพิม่รายการ  เมือ่ตอ้งการเพิม่

กลุม่ก าหนดเอง ใหเ้ลอืกประเภทแบบก าหนดเอง จากนัน้คลกิ เพิม่กลุม่  คณุ

สามารถซอ่นกลุม่ไดโ้ดยการลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมายของกลุม่ หลังจากทีส่รา้งกลุม่

ก าหนดเองแลว้ ใหเ้พิม่วัตถลุงในกลุม่นัน้โดยการลากวัตถใุนหนา้ตา่งน าทาง เมือ่

ตอ้งการซอ่นวัตถฐุานขอ้มลู ใหเ้พิม่วัตถฐุานขอ้มลูนัน้ไปยังกลุม่ทีซ่อ่น 
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สิง่ทีค่ณุอาจก าลงัมองหา 

ใหด้ทูีต่ารางดา้นลา่งเกีย่วกับการใชง้านทั่วไปทีค่ณุคุน้เคยซึง่คณุอาจก าลังมองหาใน Access 2010 แมว้า่ขอ้มลูนีจ้ะยัง ไมค่รบถว้นแตก็่เป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ ีส าหรับรายการแบบเต็มของ

ค าสั่ง Access 2010 ใหค้ลกิแท็บ แฟ้ม คลกิ วธิใีช ้แลว้คลกิ เร ิม่ตน้ใชง้าน  

เมือ่ตอ้งการ... ท าเชน่นี…้ แลว้จงึ... 

จัดเรยีงรายการใหมใ่นบานหนา้ตา่งน าทาง 
คลกิขวาทีด่า้นบนสดุของ 
บานหนา้ตา่งน าทาง  

เลอืกตัวเลอืกการจัดระเบยีบทีค่ณุตอ้งการ 
เชน่ เรยีงล าดบัตาม หรอื ดตูาม 

สรา้งตาราง ฟอรม์ และวัตถอุืน่ๆใหม ่
คลกิแท็บ 
สรา้ง  

คลกิค าสั่งส าหรับวัตถทุีค่ณุตอ้งการสรา้ง 

ดแูละแกไ้ขความสัมพันธข์องฐานขอ้มลู 
คลกิแท็บ 

เครือ่งมอืฐานขอ้มลู  
ในกลุม่ ความสมัพนัธ ์ใหค้ลกิ ความสมัพนัธ ์

แบง่ฐานขอ้มลูใหเ้ป็นฐานขอ้มลูสว่นหนา้และฐานขอ้มลูสว่นหลัง 
คลกิแท็บ 

เครือ่งมอืฐานขอ้มลู  
ในกลุม่ ยา้ยขอ้มลู ใหค้ลกิ ฐานขอ้มลู Access 

บันทกึฐานขอ้มลูใหเ้ป็นฐานขอ้มลู Access รุน่อืน่ 
คลกิแท็บ 
แฟ้ม  

คลกิ บนัทกึและประกาศ จากนัน้ภายใต ้บนัทกึฐานขอ้มลูเป็น  
ใหค้ลกิรปูแบบทีค่ณุตอ้งการ 

น าเขา้หรอืสง่ออกขอ้มลู 
คลกิแท็บ 

ขอ้มลูภายนอก  
เลอืกรปูแบบขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการน าเขา้ 
หรอืตอ้งการสง่ออก 

เขา้รหัสลับฐานขอ้มลู 
คลกิแท็บ 
แฟ้ม  

คลกิ เขา้รหสัลบัดว้ยรหสัผา่น 



การโยกยา้ยไปยัง Access 2010 

จาก Access 2003 

Microsoft® 

ตวัอยา่งกอ่นพมิพอ์ยูท่ีใ่ด 

ใน Access 2010 ใหม้องหาการแสดงตัวอยา่งกอ่นพมิพใ์นมมุมอง Backstage ทีอ่ยู่

บรเิวณเดยีวกันกับการตัง้คา่ทีเ่ป็นประโยชนอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับการพมิพ ์

คลกิแท็บ แฟ้ม คลกิ พมิพ ์แลว้คลกิ การแสดงตวัอยา่งกอ่นพมิพ ์ แท็บ 

การแสดงตวัอยา่งกอ่นพมิพ ์จะเปิดขึน้พรอ้มการแสดงตัวอยา่งลักษณะของวัตถุ

ปัจจุบันเมือ่พมิพอ์อกมา 

เกดิอะไรขึน้กบัเครือ่งมอื | ตวัเลอืก 

คณุก าลังมองหาการตัง้คา่โปรแกรมทีท่ าใหค้ณุควบคมุสิง่ตา่งๆ เชน่การเลอืกฟอรม์

เริม่ตน้ส าหรับฐานขอ้มลูปัจจุบันใชห่รอืไม ่หรอืบางทคีณุอาจตอ้งการก าหนดคา่ 

ฐานขอ้มลูเพือ่ใหแ้สดงวัตถใุนหนา้ตา่งทีซ่อ้นกัน แทนทีจ่ะแสดงบนแท็บเอกสาร 

คลกิแท็บ แฟ้ม แลว้คลกิ ตวัเลอืก ซึง่จะเป็นการเปิดกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืก 

Access ทีค่ณุจะสามารถก าหนดการตัง้คา่ Access และการก าหนดลักษณะเองได ้

คณุสามารถใชตั้วเลอืกบนแท็บ ตวัอยา่งกอ่นพมิพ ์เพือ่ปรับแตง่การก าหนดลักษณะ 

ของคณุได ้เชน่ เมือ่ตอ้งการเปลีย่นขนาดกระดาษ หรอืเปลีย่นลักษณะการวางแนว

หนา้กระดาษจากแนวตัง้เป็นแนวนอน คณุยังสามารถสง่ออกขอ้มลูของวัตถไุด ้

หลากหลายรปูแบบโดยการใชค้ าสั่งตา่งๆ ในกลุม่ ขอ้มลู  เมือ่คณุพรอ้มท าการพมิพ ์

ใหค้ลกิ พมิพ ์ทีด่า้นขวาสดุของแท็บ ตวัอยา่งการพมิพ ์

การตัง้คา่บางอย่างในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืก Access จะน าไปใชก้ับ Access 

เทา่นัน้ แตก่ารก าหนดลักษณะบางอยา่ง (เชน่ แบบแผนชดุส)ี จะถกูน าไปใชก้ับ

โปรแกรม Microsoft Office 2010 อืน่ๆ ทัง้หมดทีค่ณุไดต้ดิตัง้ 
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เก็บค าสัง่ทีค่ณุใชง้านบอ่ยไวใ้กล ้ๆ  มอื 

บนแถบเครือ่งมอืดว่นทีม่มุบนซา้ย ของหนา้ตา่ง

โปรแกรม Access จะมทีางลัดของค าสั่งทีค่ณุใช ้

บอ่ยๆ 

   

การเพิม่ปุ่ มลงในแถบเครือ่งมอืนี ้ท าใหค้ณุ

สามารถเก็บค าสั่งทีใ่ชง้านบอ่ยไวใ้นต าแหน่งที่

มองเห็นง่ายตลอดเวลา แมแ้ตใ่นเวลาทีค่ณุสลับ

แท็บ Ribbon ก็ตาม 

 

คลกิลกูศรแบบหลน่ลงถัดจากแถบเครือ่งมอืดว่นเพือ่เปิดหรอืปิดค าสั่งใดๆ ในรายการ 

ถา้ค าสั่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่ไมแ่สดงในรายการ ใหส้ลับไปทีแ่ท็บ Ribbon ทีปุ่่ มปรากฏ

อยูแ่ลว้คลกิขวาทีปุ่่ มนัน้ บนเมนูทีป่รากฏ ใหค้ลกิ เพิม่ลงในแถบเครือ่งมอืดว่น  

สรา้งแท็บหรอืกลุม่ Ribbon ของคณุเอง 

คณุสามารถก าหนดค าสั่งตา่งๆ บน Ribbon ไดเ้อง

โดยการวางปุ่ มลงในกลุม่ Ribbon ทีค่ณุตอ้งการ

ใหปุ้่ มเหลา่นัน้ปรากฏอยู ่หรอืโดยการสรา้งแท็บ 

Ribbon ทีค่ณุก าหนดขึน้มาเอง 

คลกิขวาทีก่ลุม่ Ribbon ใดๆ แลว้คลกิ ก าหนด 

Ribbon เอง ในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกของ Ac-

cess คณุสามารถเพิม่ค าสั่งไปทีแ่ท็บหรอืกลุม่ของ

คณุเองได ้ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถสรา้งแท็บทีช่ ือ่ 

ตวัควบคมุ แลว้จากนัน้จงึเพิม่ค าสั่งบางอยา่งที่

คณุใชง้านบอ่ยลงในกลุม่แบบก าหนดเองบนแท็บนี ้

 

ถา้คณุท าผดิพลาดก็ไมต่อ้งกังวล คณุสามารถใชปุ้่ ม 

ต ัง้คา่ใหม ่ถา้คณุตอ้งการกลับไปใชก้ารตัง้คา่เริม่ตน้ 

(การตัง้คา่จาก “โรงงาน”) 

ค าสั่งบางอยา่งใน Access รุน่กอ่นหนา้อาจไมม่อียูบ่น Ribbon แตค่ าสั่งสว่นมากจะ

ยังมใีหใ้ชง้านอยู่ ถา้คณุท างานโดยขาดค าสั่งเหล่านีไ้มไ่ด ้คณุก็เพยีงแคเ่พิม่ค าสั่ง

ลงใน Ribbon หรอืแถบเครือ่งมอืดว่น 

ในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกของ Access ในรายการ  เลอืกค าส ัง่จาก  

ใหเ้ลอืก ค าส ัง่ทีไ่มอ่ยูใ่น Ribbon  จากนัน้ใหห้าค าสั่งทีค่ณุตอ้งการเพิม่ลงในแท็บ 

Ribbon หรอืกลุม่แบบก าหนดเอง 
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แนะน าเคล็ดลบัการใชแ้ป้นพมิพ ์

Access 2010 มทีางลัดส าหรับ Ribbon เรยีกวา่ เคล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพ ์เพือ่ให ้

คณุสามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็วโดยไมต่อ้งใชเ้มาส ์

แป้นพมิพล์ดัยังคงใชง้านไดอ้ยูห่รอืไม ่

แป้นพมิพล์ัดใน Access 2003 จะยังคงใชง้านไดใ้น Access 2010 

ถา้คณุทราบล าดับการกดแป้นพมิพลั์ดแลว้ คณุก็สามารถใชแ้ป้นพมิพลั์ดไดเ้ลย 

ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ท างานกับฟอรม์ในมมุมองเคา้โครง การกด ALT+F8 จะยังคงเปิด

รายการเขตขอ้มลู และการกด ALT+F4 จะเป็นการจบการใชง้าน Access 2010 

แป้นพมิพลั์ดของเมนูหลายๆ อยา่งก็ยังคงใชง้านไดเ้ชน่เดยีวกัน ตัวอยา่งเชน่ การกด 

ALT, T, O ตอ่กันตามล าดับจะเป็นการเปิดกลอ่งโตต้อบ  ตวัเลอืกของ Access 

ขึน้มา (กอ่นหนา้นีค้อื เครือ่งมอื | ตวัเลอืก) เป็นตน้ 

เมือ่คณุเริม่พมิพล์ าดับแป้น ALT คณุอาจเห็นกลอ่งหนึง่ปรากฏขึน้ ไดแ้ก่ 

ถา้คณุรูล้ าดับการพมิพแ์ป้นทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการ คณุสามารถพมิพแ์ป้นพมิพเ์มนูลัด

ไดเ้ลย ถา้คณุจ าล าดับแป้นพมิพ ์ALT ไมไ่ด ้(หรอืยังไมเ่คยทราบมากอ่น) ใหก้ดแป้น 

ESC เพือ่ยกเลกิและใชเ้คล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพแ์ทน 

เมือ่ตอ้งการใหเ้คล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพป์รากฏบน Ribbon ใหก้ดแป้น ALT 

ขัน้ตอ่ไป เมือ่ตอ้งการสลับแท็บบน Ribbon โดยใชแ้ป้นพมิพข์องคุณ ใหก้ดปุ่ ม

อักษรทีป่รากฏภายใตแ้ท็บนัน้ ในตัวอยา่งทีแ่สดงนี ้คณุจะตอ้งกดปุ่ มอักษร C เพือ่

เปิดแท็บ สรา้ง  กดปุ่ มอักษร X เพือ่เปิดแท็บ ขอ้มลูภายนอก  

ปุ่ มอักษร Y เพือ่เปิดแท็บ เครือ่งมอืฐานขอ้มลู เป็นตน้ 

เมือ่คณุสลับเป็นแท็บ Ribbon ลักษณะนีแ้ลว้ เคล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพท์ีใ่ชง้านได ้

ส าหรับแท็บนัน้จะปรากฏบนหนา้จอ จากนัน้คณุสามารถท าการกดแป้นเมนูลัดให ้

เสร็จโดยการกด แป้นสดุทา้ยหนึง่แป้น (หรอืมากกวา่) ทีค่ณุตอ้งการใช ้

เมือ่ตอ้งการยอ้นกลับหนึง่ขัน้ตอนระหวา่งอยูใ่นล าดับการพมิพ ์ใหก้ดแป้น ESC การ

ท าเชน่นัน้หลายๆ ครัง้ตดิตอ่กันจะเป็นการยกเลกิโหมดเคล็ดลับการใชแ้ป้นพมิพ ์
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การท างานกบัแฟ้ม Access รุน่เกา่และรุน่ใหม ่

ฐานขอ้มลูของ Access 2010 (และ Access 2007) ใชร้ปูแบบใหมส่ าหรับการบันทกึ

แฟ้ม ถา้เพือ่นรว่มงานของคณุใช ้Access รุน่อืน่ คณุจะยังสามารถเปิดและแกไ้ข

ฐานขอ้มลูทีส่รา้งจาก Access รุน่ทีเ่กา่กวา่ใน Access 2010 และใชแ้ฟ้มนัน้รว่มกับผู ้

ทียั่งไมม่ ีAccess 2010 ได ้

ตามคา่เริม่ตน้ Access 2010 และ Access 2007 จะสรา้งฐานขอ้มลูเป็นรปูแบบ

แฟ้ม .accdb  ซึง่แฟ้มรปูแบบนีส้นับสนุนคณุลักษณะใหม่ๆ  เชน่ เขตขอ้มลูทีม่หีลาย

คา่ แมโครขอ้มลู และการประกาศแฟ้มไปยัง SharePoint เพือ่ใหผู้อ้ ืน่สามารถใช ้

ฐานขอ้มลูในเว็บเบราวเ์ซอรไ์ด ้

แฟ้มทีส่รา้งในรปูแบบ Access 2003 (.mdb) จะสามารถเปิดไดใ้น Access 2010 แต่

คณุลักษณะบางอยา่ง เชน่ หนา้ตา่งฐานขอ้มลูและแถบเครือ่งมอืจะถกูแทนทีด่ว้ย

สว่นตดิตอ่ผูใ้ชใ้หม ่  

การเปิดฐานขอ้มลู Access 2003 ใน Access 2010 

ถา้คณุใช ้Access 2010 เพือ่เปิดฐานขอ้มลูทีถ่กูสรา้งใน Access 2003 คณุจะเห็น

สวติชบ์อรด์ (ถา้มกีารสรา้งสวติชบ์อรด์ไว)้ แมว้า่คณุจะท างานใน Access 2010 แต่

ในทางเทคนคิแลว้ คณุจะยังท างานในแฟ้มรปูแบบเดมิอยู ่ดังนัน้คณุจะไมส่ามารถใช ้

คณุลักษณะใหม่ๆ  ใน Access 2010 เชน่ เขตขอ้มลูทีม่หีลายค่า และการประกาศไป

ยัง SharePoint ได ้

คณุสามารถแปลงแฟ้มของคณุ แต่กอ่นหนา้นัน้ใหถ้ามตัวเองกอ่นวา่คณุจ าเป็นตอ้ง

ท างานรว่มกับผูอ้ ืน่ทียั่งคงใช ้Access 2003 (หรอืรุน่อืน่ๆ ทีเ่กา่กวา่) หรอืไม ่ถา้

ค าตอบคอืใช ่คณุอาจตอ้งการคงรูปแบบแฟ้มใหเ้ป็น .mdb เพราะหลังจากทีค่ณุ

บันทกึฐานขอ้มลูใหเ้ป็นแฟ้ม .accdb คณุจะสามารถใชฐ้านขอ้มลูนัน้ไดเ้ฉพาะใน 

Access 2010 (หรอื Access 2007) เทา่นัน้ 

หมายเหต ุ  ถา้บคุคลอืน่ไดส้รา้งตารางทีม่กีารเชือ่มโยงโดยใชฐ้านขอ้มลูของคณุ 

คณุอาจท าใหก้ารเชือ่มโยงนัน้ใชไ้มไ่ดถ้า้คณุแปลงฐานขอ้มลูเป็น Access 2010 

เมือ่ตอ้งการแปลงแฟ้ม Access 2003 ใหเ้ป็นแฟ้มรปูแบบใหมข่อง Access 2010 

(และ Access 2007) 

ใหเ้ปิดแฟ้ม จากนัน้บนแท็บ แฟ้ม ใหค้ลกิ บนัทกึและประกาศ  จากนัน้ ภายใต ้

ชนดิแฟ้มฐานขอ้มลู ใหค้ลกิ Access Database (*.accdb)  คลกิ บนัทกึเป็น 

ถา้วัตถฐุานขอ้มลูใดๆ เปิดอยูข่ณะทีค่ณุคลกิ บนัทกึเป็น Access 2010 จะพรอ้มท์

ใหค้ณุปิดวัตถฐุานขอ้มลูนัน้กอ่นทีจ่ะสรา้งส าเนา คลกิ ใช ่เพือ่ให ้Access ปิดวัตถุ

เหลา่นัน้ ไมใ่ช ่เพือ่ยกเลกิกระบวนการทัง้หมด 

ถา้จ าเป็น Access จะพรอ้มทใ์หค้ณุบันทกึการเปลีย่นแปลงใดๆ ดว้ย จากนัน้ ใน

กลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น ใหพ้มิพช์ือ่แฟ้มในกลอ่ง ชือ่แฟ้ม แลว้คลกิ บนัทกึ 


