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មេម ៀនទ្យ១ី                      ការណែនាំ អាំពើកមមវិធើ  

I. និយមនយ័  Ms.Access 2103 
                 Access គឺជាកមមវធីិមួយេំរាប់េិកា រៅរលើការរគប់រគងទិននន័យ រោយរធវើការរបមូលផ្ុំទិននន័យ 

ដដលបរងកើតានជា Database។ 
  Database គឺជាបណំុ្ទិននន័យដដលមានទំនាក់ទំនងគ្នន  រ ើយវារកើតរ ើង រោយសារ ការរបមូលផ្ុំរៅតាម 

របរភទទិននន័យនីមួយៗ ដដលរៅកនុង Access រយើងរៅថា Record។ Database វាមានតួនាទី ជាអ្នករគប់រគង់ 
ទិននន័យទំាងអ្េ់ រ ើយវាក៏អាច បញ្ចូ លទិននន័យ ដេវងទិននន័យ អាចគណនា ដកដរបទិននន័យ… ជារដើម។ 

1. Object របស ់Access 

រៅកនុងកមមវធីិ Access មាន Object ចំនួន 6 េំខាន់ៗដូចជា៖ 

 Tables 
 Queries 
 Forms 
 Reports 
 Macros 
 Modules 
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a. Tables: 

Tables ជាកដនលងេំរាប់ផទុក នូវទិននន័យទំាង រ ើយវារកើតរ ើងរោយសារ Columns និង Rows។ 
Column  េំរៅរៅរលើ Field (ជួរឈរ) 
Row េំរៅរៅរលើ Record (ជួររដក) ។ 

b. Queries: 

Queries ជាការរររោះយក ឬទាញយកទិននន័យរៅតាមអ្វីដដល ចង់ានពីកនុង Database     
របេ់រយើង។ 

c. Forms: 

Forms ជាការររជើេររ ើេ ររៀបចំ Field បញ្ចូ លទិននន័យ ដកដរប និង បង្ហា ញរាល់ទិននន័យដដល រយើងមាន 
តាមរយោះ Tables ។ 

d. Reports: 

Reports ជាការររៀបចំ ទិននន័យ ឬឯកសារ រដើមបីរធវើការរាោះពុមភ ឬរធវើជា                        
រាយការណ៏។ 

e. Macros: 

Macros ជាការកំណត់កិចចការ ណាមួយរោយ Automatic។ 

 

f. Modules: 

Modules ក៏ដូចគ្នន រៅនឹង Macros ដដរ ដតរយើងអាចររបើវា េំរាប់េររេរកូដ                              
Visual Basic For Application។ 
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II. ការប្រើ្ ាសក់មមវិធើ Access 2013 

a. របបៀបចូលកម្មវិធី Access2013   
ដ ើម្បីចលូដៅដ ើក កម្មវិធីដ េះ   ំូងចុចដលើ   ូតងុ Start ដ្រើសយក All Programs រួចស្សែងរក Microsoft Office 2013  ន្ទា  ម់្ក ដយើងចចុដ ើកកម្មវិធី ម្យួដៅកនងុដន្ទេះដ ម្ េះថា Access 2013 

ជាការដ្សច។ 

 ដ ើយដយើងអាចដ ើកកម្មវិធីដ េះ បា ម្យ៉ា ងដ ៀត ដោយចចុ (Start + R) រួចវាយពាកយ Msaccess.exe រួចចុច OK។ 

b. Blank Desktop Database 
Blank Desktop Database ជាកដនលងមួយ េំរាប់បរងកើតរបពនធ័រគប់រគងទិននន័យថមី (Database)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រដើមបីរធវើការបរងកើត blank Database  ថមីមួយដំបូង រតូវររជើេររ ើេរបរភទ database ណាមួយដូចរបូ រចូចុច២ដងរលើវា 
បនាទ ប់មកវា បំរពញ រ ម្ ោះនិង ទីតំាងរកាទុក Database របេ់រយើង។ 
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ចុងររកាយ ចុចពាកយ Create។ 

c. Custom web app 
Custom web app គឺជាកដនលងដដលរយើងទាញយក ទិននន័យពីកនុង web Locationមករធវើការរគប់រគង។          

រដើមបីរធវើការបរងកើត web Location ានលុោះរតាដតរយើងរតូវមាន  SharePoint site ដដលរនោះទាមទារ ឲ្យមានការបរងកើត 
Accounts រៅកនុងកមមវធីិ  Office 365។ 
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ការបរងកើត Custom Web app មានលកខណៈខុេគ្នន បនទិចរតង់ Web Location ដដលជាកដនលង ទាញយក database 
ពីកនុង web។ 

d. ការកណំត ់Password ឲ្យ Database 
រដើមបីកំណត់ រលខេំង្ហត់រៅ ឲ្យDatabase ដំបូងរយើងរតវូ៖ 

 បិទរាល់ Database របេ់រយើងជាមុនេិន 
 ចុចរលើ ប ូតុង Open Other Folder 
                      Open  

                                   Computer                    
                                                             Browser   
 ររជើេររ ើេ រ ម្ ោះរបេ់ Database ដដលរយើងចង់ោក់ Password 

 

 

 

 

 

 

 រចួរតង់របអ្ប់ Open ររជើេររ ើេ យកពាកយ Open Exclusive  
 មកដល់រនោះ រយើងររជើេយក   FILE      
 រៅកនុង Info ររជើេយក Encrypt with Password 
 រចូវាយបញ្ជូ ល Password របេ់រយើង រ ើយចុច OK។ 
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III. ការបប្កើត Tables 
ដ ើម្បី ដងកើត Table ដៅកុនង Access  ំ ងូដយើង្តូវ ចុច  ូតងុ  CREATE   ដ្រើសយកពាកយ Table ដន្ទេះតារាងថ្មី បា ្តូវ ដងកើតដ ើង ដ ើយសូម្ោក់ដ ម្ េះដៅឲ្យ table ថ្មីដ េះ។ 

 លកខណៈសខំា ក់នុង ដងកើត Tables មា ពីរយ៉ា ងគឺ៖ Design View  ិង Datasheet View។ 

1. Design View 
Design View ជាកស្ ែង ដងកើត File Name  ងិ កំណត់្ ដេ   ិ ន ័យរ សវ់ា។ 

 File Name សំរា ស់រដសរដ ម្ េះ Filed រ ស់តារាង។ 

 Data Type ដ្រើសដរើស ្ ដេ   ិន យ័ រ ស់ Field។ 

 Description សំរា ់ដធែើការពិពណន៍្ទ អំពីField។ 

 Field Properties សំរា ក់ំណត់លកខណៈ ឬ តំលលដសេងៗរ ស់ Field។ 
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a. Data Type 

ខាងដ្កាម្ដ េះ ជាការដ្ ើ្បាស់ Data Type ដៅតាម្្ ដេ   ិន ័យ រួម្ជាម្យួ ងិ លកខណៈដសេងៗខុសៗគ្នន  ស្ លមា ព យលក់នុង តារាង ៖ 

 

b. Field Properties (Table Design) 

ខាងដ្កាម្ដ េះ ជាការដ្ ើ្បាស់ Field Properties កនុងការ កំណតល់កខណៈជាដ្ចើ ដអាយដៅ File  ីម្ួយៗ។ 

 
 Field Properties  

ឈ ្មោះ field properties ប្រឈេទ ទិន្នន្យ័ លក្ខណៈររស់ Properties 
Field Size  Text ដ ើម្បីកំណត់ច ំ ួអកេរស្ លដយើងអាចវាយ  ញ្ចូលបា ជា ូដៅ ២៥៥ អកេរ។ 
 Number  

 Numer Type  
 Byte 0   255. ម្ិ អាចសរដសរដលខជា សេភាគ 

 Decimal សំរា ស់រដសរ ដលខ សេភាគ ចា ់ព ី
(-9.999…  x 1027)។ 

 Integer តំលលចា ់ពី -32.768  ល់ +32,767 (ម្ិ ស្ម្ ជា្ ភាគ)។ 
Format Number ដ ើម្បីលកខណៈល ការ ង្ហា ញរ ស់ដលខ ។ 
Currency Number General Number  ង្ហា ញតាម្រយៈការវាយ ញ្ចូល 
 Currency កាត់ខាង់ពា  ់
 Euro  ង្ហា ញ ឹក្បាក់ជា Euro  

ប្រឈេទទនិ្នន្យ័ តួនាទី & មុខងារឈប្រើប្ាស ់

Short Text សំរា  ់ ិន ័យ ជាអតថ   ងិ ដលខ  ៉ាុស្ ែ ម្ិ អាចដធែើការគណន្ទបា ។ 

Long Text សំរា  ់ ិន ័យ ជាអកេរដ្ចើ   ចូជាអា្សយ័ោា   ឬការពពិណ៍ន្ទដសេងៗ។ 

Number សំរា  ់ ិន ័យជាដលខ រឺ ិ ន ័យសរំា ់ ដធែើការគណន្ទ។ 

Date/Time  ិ ន ័យ ជាដពលដវលា (លថ្ៃ ស្ខ ឆ្ន ំ)ជាដ ើម្។ 

Currency ្ ដេ    ិន ័យជា  កឹ្បាក់។ 

AutoNumber  ិ ន ័យជាដលខ ្ ដេ ជាលំោ ់ដលខដរៀង។ 

Yes/No សំរា  ់ ិន ័យ ស្ លជាចដម្ែើយ្បាក  (Yes or No) 

Hyperlink សំរា ត់ំណភាា  ់ ដៅអុ ីធឺដណត 

Attachment សំរា ភ់ាា ់ ឯកសារដៅជាម្ួយ 

OLE Object សំរា  ់ ិន ័យជា File(Word, Excel, Image…) 

Calculated  

Lookup Wizard ជា្ ដេ   ិន យ័ កំណតអ់ពំីអែមី្ួយ ដោយខែួ ឯង។ 
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 Fixed  ង្ហា ញដលខម្យួៗ ធម្មតា 

 Standard កាត់ខាង់ពា  ់
 Percent  ំស្លង ដៅជាភាគរយ 

Date/Time General Date  ង្ហា ញជាលថ្ៃ ឬ ដពលដវលា 

Yes/No Yes/No 
True/False 
ON/OFF 

 

Input Mask ដ ើម្បី្គ ់្គងដៅដពលអនកដ្ ើ្បាស់ វាយ ញ្ចលូ  

Capture សំរា  ់ង្ហា ញដៅដពល ដ្ ើជាម្ួយ Form   

Default Rule ការលកខខ័ណឌ  ោចខ់ាត ដោយកំណតអ់ែមី្ួយដកើតដ ើង  

Validation Text អកេរសរំា ់ Error Message ដៅដពលមា  ញ្ហា អែមី្ួយដកើតដ ើង  

Required កំណតល់កខខណ័ឲ្យ Field ថាពិតជាចាំបាច់្តូវ ញ្ចូលស្ រឬ អត ់  

Allow Zero Length ដ េះជាមា តំលលដសមើសូ យក៏ ្តឹម្្តូវ ឬ អាច ញ្ចូលបា   

Index ដយើង ដងកើត Index ដៅកនុង Field ស្ រឬអត ់ ដ្ ើ្បាស់ដៅដពល ដងកើត Queries  

Validation Rule កំណតត់ំលល ូដៅម្ួយ ដៅកនុង Field ដៅដពលស្ លបា   ដងកើត  

c. ការររបើរាេ់ Field Properties  

របេិនរបើ រយើងចង់រធវើការ ដកដរបទំរង់ ណាមួយរបេ់ Field រយើងរតូវ ចូលរៅកំណត់ រៅកនុង Design View រតង់ Field 
Properties ដូចខាងររកាម៖ 

a. ការប្ូរទំរង់ របេ់របរភទ ID 

 
រយើងប្ូរទំរង់ ID  ( 1- A001 ) រោយដកនូវរតង់ 
Format រ ើយរធវើការកំណត់ ដតប ុរណាណ ោះ។ 
 
 

b. ការ ែរូ រំង ់រ ស់្  ដេ  Date/Time 
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  ូចគ្នន  ងឹ ID ស្ រចំដពាេះការ ស្កស្្  ផ្លែ ស ់ែូរ ំរង់ រ ស ់Date/Time មា លកខណៈ ្សដ ៀងគ្នន  ដ ើយ 

 ដពលខែេះដយើង្តូវកំណត់ដោយខែ ួឯង  ងិដពលខែេះដ ៀត្តវូដ្រើស រំដរើសស្ លមា ្សា ់ស្តម្ែង។ 

 

c. កណំតច់ណំំ ដៅកនុង Format ដយើងអាចកំណត់ អកេរតចូ ឬ ធំ ងំអស់ ដោយដ្ ើ ិម្តិែសញ្ហា  “<         > “។ 

 

2. ការបប ក្ើតតារា្ បោយបររើ Import Tool  
ការដ្ ើ្បាស់ Import Tool គឺដ ើម្បី ញយក ឯកសាររ ស់ដយើង ស្ លមា ដៅកនងុ Ms.Excel ឬកព៏ីកនងុ Database ដសេងៗដ ៀត  ឲ្យចូលដៅកនងុ កម្មវិធី Access ដោយម្ ិចាំបាច់្តូវការសរដសរវា 
ម្ែងដ ៀតដ ើងវិញដ ើយ។ 

រដើមបី Import Table ាន រយើងរតវូៈ 

  ដំបូងចុចរៅរតង់ EXTERNAL DATA  

 

 

 

  ចុចរលើ Excel 
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 រួចចុចដលើ  តូុង            Browse…           ដ ើម្បីដៅ ញយក តីាំង  កុឯកសារ Excel  

  ន្ទា  ម់្ក ចុច OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ចុច Next 

 ដៅ្តងច់ំ ចុ (Field Option) ដយើងអាចដធែើការស្កស្្  Data Type ណម្ួយរ ស់ Field ក៏បា ស្ រ។  

  ន្ទា  ម់្ក ចុច Next 
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 ដៅកនុង ្តង់រំដរើស៖ 

o Let Access add primary key គឺកម្មវិធី Access ជាអនកកំណត់ Primary Key ដោយ Auto. 

o Choose my own primary Key ដយើងជាអនកកណំត់ Primary Key ដលើField ណម្ួយ ដោយខែួ ឯង។ 

o No primary Key គ្នម   Field ណម្យួជា Primary Key។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  រួចចចុ Next  

 Finish រួច close ជាការដ្សច។ 
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3. Relationships 
ចំដពាេះកម្មវិធី Access ដ េះដយើងសាកុ  ិន យ័ ដៅកនុងតារាងដ្ចើ ដសេងៗគ្នន ។ ដ តុដ េះដ ើយ 
ដ ើ ដយើដ្ ើ 

 Relationship គឺជាការបរងកើត ឲ្យមាន 
ទំនាក់ទំនង រវាងតារាង និងតារាងរដើមប ី
ផតល់នូវភាពង្ហយស្េួល កនុងការទាញ 
យកទិននន័យពី កនុងតារាងរផេងៗ កនុងរពល 
ដតមួយមកររបើរាេ់ រ ើយរបេិន 
របើតារាងរបេ់រយើងមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នន  
រនាោះរយើងអាចបរងកើតនូវ Queries, Forms, ឬក៏ 
Reports ដដលទិននន័យរបេ់វាានមកពីតារាងជាររចើនដដល មានទំនាក់ទំនង ជាមួយតារាងរបេ់រយើង។  

d. ដ ើម្បីដធែើការ ំន្ទក់  ំង ដយើង្តូវការដ្ ើ្បាស់ Primary Key  &  Foreign Key ។ 

 Primary Key : គឺជា field ម្ួយសំរា  ់ំន្ទក់  ំង ល  Record ណម្ួយដៅកនងុ Table។ 

 Foreign Key : គឺជា Field សំរា ់ភាា   ់ំន្ទក់  ំងរវាង Table ម្ួយដៅកា ់ Table ។ 

 

Primary Key Foreign 
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a. Type of Relationships 

Relationships មា  ី្ ដេ ធំៗ គឺ៖ 

One–to–One relationships: គឺជា នំ្ទក ់ំ ងល  Record ម្ួយដៅកនុង Table  ីម្ួយមា គូល តំលល ស្តម្យួដៅកនងុ Record ម្ួយល  Table  ីពីស្ត ៉ាុដណណ េះ។ ដយើងអាចដ្ ើវា 

កនុងករណី ស្ លតារាងណម្ួយស្ ល មា  Field ដ្ចើ  ឬ ំស្ កជាស្សនកដសេង ពគី្នន កនងុករណីណម្យួចាំបាច។់ 

 

 

 

 

 

 

One–to–Many relationships: គឺជា្ ដេ   នំ្ទក ់ ងជាម្ួយ ស្ លដយើងដ្ ើ ដ្ចើ   សំុត។ ការ នំ្ទក ់ំ ងស្  ដ េះ គឺ Record ដៅកនុង Table  ីម្យួមា  នំ្ទក់  ំង ដ្ចើ  

Record ដៅកនុង Table  ីពីរចំស្ ក Record ដៅកនុង Table  ី២ មា  ំន្ទក ់ំ ង ស្តម្យួគត់ ចំដពាេះ Record ដៅកនុង Table  ីម្យួ។ 

 

 

 

Many–to–many relationships:គឺជា ំន្ទក់  ំងស្ ល Record ម្ួយដៅកនងុតារាង ី១ អាចមា   ិន យ័ ដ្ចើ  ដៅកនងុ តារាង ី២ ដ ើយ Record ដៅកនុងតារាង ី២ 
ក៏អាចមា  ិ ន ័យដ្ចើ  ដៅកនងុ តារាង ី១ ស្ រ។ ្ ដេ  ំន្ទក ់ ំងស្  ដ េះ គឺអាចដ្ ើ្បាស់បា លេុះ្តាស្ត ្តូវកណំត់ជាម្ួយ តារាង ី៣។ 

  

A 
1 
2 

3 

One–to–Many relationships 

B 

A 

2 2 

B 

B 

2 

3 

B Table A Table 1 Table A1 
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b. ររបៀបបរងកើត  Relationships 

រៅរពលដដលរយើង មានតារាងពីរផេងគ្នន រ ើយ និងានកំណត់ Primary Key ឬ Foreign Key រចួរ ើយរនាោះរយើង 
រតូវចុចរលើ Database Tools៖ 

 

 

ចំណំា៖ រៅរពលរធវើការជា Relationships រតវូបិទ Table ទំាងអ្េ់។ 

   ដំបូង ចុចរបើក Database Tools 
រចួររជើេយកតារាង 

  ន្ទា  ម់្កចចុដលើ ដ ម្ េះ Table ស្ លចង់ដធែើ នំ្ទក ់ ំង  

 រួចចុច Add 
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ទាញយក Primary key មកទមាល ក់រលើ Foreign key ដដលរតវូគ្នន  
 រពលរនាោះរយើងអាចកំណត់លកខណៈឲ្យវាដូចខាងររកាមៈ 

  
  Enforce Referential Integrity: មានន័យថាកនុងជួរឈរ Foreign key រគអាចបញ្ចូ លានដតតម្មល
ដដលដូចគ្នន នឹងតម្មលដដលមានស្សាប់កនុងជួរ Primary key។ 
  Cascade Update Related Field: មានន័យថាអ្នុញ្ញា តឲ្យរគអាចដកដរបតម្មលកនុង Primary key រនាោះ Ms 
Access នឹងដកដរបតម្មលកនុងជួរឈរ Foreign key ដដលពាក់ព័នធរោយេវ័យរបវតតិ។ 
  Cascade Deleted Related Record: មានន័យថាអ្នុញ្ញា តឲ្យរគអាចលុបមួយជួររដករបេ់ជួរឈរ Primary 
key រនាោះ Ms Access នឹងលុប មួយ ឬររចើនជួររដកម្នជួរឈរ Foreign key ដដលពាក់ព័នធរោយេវ័យរបវតតិ។ 
 ររកាយរពលររជើេររ ើេចប់ េូមចុចប ូតុង Create  
 ៥. រយើងអាចរធវើការដកដរបទំនាក់ទំនងដដលានបរងកើតរចួរ ើយ រោយការចុចកូនកណតុ រខាងសាត ំ (Right-click) 
រលើបនាទ ត់ទំនាក់ទំនង រ ើយររជើេររ ើេយកពាកយបញ្ញជ រ Edit Relationship... ឬក៏ចុចយកពាកយបញ្ញជ រ Delete 
រដើមបីលុបររលនូវបនាទ ត់ទំនាក់ទំនងរនាោះ ដូចដដលានបង្ហា ញកនុងរបូខាងររកាមៈ
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IV. ការបប្កើត Queries  
Query ដ្ ើសំរា ់ ង្ហា ញរាល ់ិ ន ័យ ស្ លដយើងមា  ដៅតាម្អែីស្ លដយើងចង់បា ។ Queries គឺជា Object មួយដដលេថិតកនុង Database វាមានតួនាទី 
រររោះទិននន័យ ពីកនុងតារាងមួយឬ ររចើនស្េង់ទិននន័យ របមូលទិននន័យ និងរធវើការគណនាជារដើម។ 

1. របបៀបបប ក្ើត Query  
កនុងការបរងកើត Queries រយើងអាចបរងកើតានពីររបៀបរផេងៗគ្នន គឺបរងកើតតាមរយៈ Wizard និងតាមរយៈ Design View។ 

a. Creating Queries by Wizard : 
រដើមបីបរងកើត Queriesតាមរយៈ Wizard រយើងរតូវបំរពញតាម 
ដំណាក់កាលនីមួយៗរបេ់វារ ូតដល់ចប់ រទើបទទួល ាននូវ 
Queries ដតមតង។ កនុងការបរងកើត Queries 
រយើងរតូវយកទិននន័យពីកនុងតារាង ឬក៏យកពីកនុង Queries 
ខលួនឯង រទើបអាចបរងកើតាន។ 
 
 
កនុងការបរងកើត Queries តាមរយៈ Wizard រយើងអាចបរងកើតាន ៤ ររបៀបរផេងគ្នន រទៀត គឺៈ 

- Simple Query Wizard រតូវានបរងកើតរ ើងេរមាប់ស្េង់ទិននន័យទំាងអ្េ់រៅតាម Field ដដលរយើងកំណត់
ឲ្យបង្ហា ញ។ 
- Crosstab Query Wizard រតូវានបរងកើតរ ើងេរមាប់ស្េង់ទិននន័យទំាងអ្េ់រៅតាម Field និង Record 
ដដលរយើងកំណត់ឲ្យបង្ហា ញ រពមទំាងគណនានូវ Record ដដលរយើងានររជើេររ ើេរនាោះ។ 
- Find Duplicates Query Wizard រតវូានរគររបើរាេ់េរមាប់ស្េង់នូវទិននន័យដដលេទួន ។ 
- Find Unmatched Query Wizard តាមវធីិរនោះ រតូវានរគរធវើរ ើងេរមាប់ស្េង់ ទិននន័យដដលមិនមាន 
ទំនាក់ទំនងរៅនឹង ទិននន័យម្នតារាងដដលមានភាជ ប់ទំនាក់ទំនង (Relationship)។ 
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b. ការបរងកើតតាមរយៈ Simple Query Wizard 
Simple Query Wizard រតូវានបរងកើតរ ើងេរមាប់ស្េង់ទិននន័យទំាងអ្េ់រៅតាម Field ដដលរយើងកំណត់
ឲ្យបង្ហា ញ។ រ ើយរដើមបបីរងកើត រយើងរតវូៈ 

ចូលរៅកាន់កមមវធីិ Microsoft Access 2007 
 - របើកនូវ Database ដដលរយើងចង់បរងកើត Queries 
 - ចុចរលើបនទោះ Create  
 - ចុចរលើពាកយបញ្ញជ  Query Wizard  
 - ររជើេយក Simple Query Wizard រចួចុចប ូតុង OK 
  
 
 - កនុងរបអ្ប់ Table/Queries ររ ើេយក Table ឬ Query ដដលរតូវស្េង់ទិននន័យរចញ 
 - កនុងរបអ្ប់ Available Fields: ររជើេររ ើេយកជួរ ឈរណាមួយ ដដលរយើងចង់ស្េង់ ដដលជួរឈរ
រនាោះនឹងរតវូានបង្ហា ញកនុងរបអ្ប់ Selected Field។ ខាងររកាមរនោះជាប ូតុង ដដលរតូវររបើៈ 
   : េរមាប់ស្េង់យកជួរឈរមតងមួយ 
   : េរមាប់ស្េង់យកជួរឈរមតងទំាងអ្េ់ 
   : េរមាប់ដកយកជួរឈរដដលានស្េង់រចញមតងមួយ 
   : េរមាប់ដកយកជួរឈរដដលានស្េង់រចញមតងមួយ 
 - រពលររជើេររ ើេចប់ ចុចប ូតុង    Next          &          Next 
 
 
  
 
 
- ោក់រ ម្ ោះឲ្យ Queries រចួររជើេររ ើេ  
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 Open the query to view information. 
- ចុចប ូតុង Finish។ 
ចំណំាៈ  
 Detail (shows every field of every record) : េរមាប់របើក Query កនុងទរមង់ជា Datasheet View រដើមបបីង្ហា ញ 
នូវទិននន័យដដលរយើង ានស្េង់។ 
 
 Summary: េរមាប់របើក Query កនុងទរមង់ជា Design View រដើមបីរធវើការដកដរប ឬកំណត់លកខណៈបដនថមឲ្យ Query 
រពមទំាង គណនាជារដើម។ 
 
 
   

 

រដើមបីរធវើការដកដរប លកខណៈរផេងៗរបេ់ Query ចូលរៅកនុង Design បនាទ ប់មក ររជើេររ ើេយក Design View 
រនាោះរយើងនឹងរឃើញ លកខណៈខាងររកាម 

  

ល ធសល 
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2. Query Design 
ការបរងកើត Query តាមរយៈ Design View គឺជាការបរងកើតរោយរធវើការ កំណត់នូវលកខខ័ណឌ រោយខលួនឯងរទើប។ 

ចុចរលើ Query Design រនាោះវានឹងបង្ហា ញនឹងផ្ទ ំង Show Table ដូចខាងររកាម េំរាប់ឲ្យររជើេររ ើេ Tables ឬQuery 
ឬ ទំាងពីរ។ 

រចួចុច Add ចំរពាោះ Table or Query ណាមួយដដលរយើង 
ចង់ឲ្យបង្ហា ញទិននន័យ។ 

 

         
         
         
         
               
               
               
            

 Field     : កដនលងររជើររ ើេ Field រដើមបីយកមកបង្ហា ញ េំរាប់ករណីមានេញ្ញា ផ្ក យ បនាទ ប់ពីរ ម្ ោះតារាង 
              ានន័យថា គឺទិននន័យរគប់ Field  ទំាងអ្េ់នឹងរតូវបង្ហា ញទំាងអ្េ់។ 

 Table    : ររជើេររ ើេ Table ណាមួយដដលរយើង ចង់បង្ហា ញ។ 
 Short    : រដើមបតំីររៀបលកខណៈរបេ់ ទិននន័យរនាោះរតវូបង្ហា ញឬ អ្ត់។ 
 Criteria : េំរាប់កំណត់លកខខណឌ  រលើការដេវងរកទិននន័យរបេ់រយើង។    
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a. ការទាញយកទិននន័យ ណាមួយជាក់លាក់ 
ដ ើម្បី ញយក ិ ន ័យណម្ួយជាក់លាក់ ដយើងចាបំាច់្តូវសាា ល់លកខណៈ  ឹងកូ ម្ួយចំ  ួដ ើម្បីកំណត់ លកខខណឌ រ ស់វា 

សញ្ហា   ័យ ្ ដេ  Field លកខណៈ Format 

= ដសមើដៅ ឹង អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

=”Access” 
=3 
=#01/01/2013 

<> ម្ិ ដសមើដៅ ឹង អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

=”Access” 
=3 
=#01/01/2013 

> ធំជាង អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

=”Access” 
=3 
=#01/01/2013 

>= ធំជាងឬដសមើ អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

=”Access” 
=3 
=#01/01/2013 

In ដសមើ ឹងតំលលស្ លដយើងបា  កំណត់កនងុវង់្កចក អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

In(”Access”, ”October”) 
In(4, 8, 11) 
In(#9/20/20#, #2/3/92# 
#01/01/2013) 

Not In ម្ិ ដសមើ ឹងតំលលស្ លដយើងបា  កំណតក់នុងវង់្កចក អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

Not In(”Access”, ”October”) 
Not In(4, 8, 11) 
Not In(#9/20/20#, #2/3/92# 
#01/01/2013) 

Between ចដន្ទែ េះល តំលល ពីរដសេងគ្នន  មា  ័យថា ធំជាងឬដសមើ អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

Between “A” And “D”  
Between 5 And 10 
Between #1/1/88# And 
#12/31/88# 
 
 
 

Not Between ម្ិ ដៅកនុងចដន្ទែ េះល  ២ តំលល អកេរ 
ដលខ 
សលថ្ៃ 

Not Between “A” And “D” 
Not Between 5 And 10 
Not Between #1/1/88# And 
#12/31/88# 

Is Null ចំដពាេះ Field ណស្ លតំលល អកេរ Is Null 
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ដលខ 
លថ្ៃ 

Is Null 
Is Null 

Is not Null សំរា ់ Field ស្ លមា តំលល អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

Is  Not Null 
Is  Not Null 
Is  Not Null 

Like សំរា ក់ំណត់ដៅដលើ អកេរអែីម្យួ ជាក់លាក់(*មា  យ័ថាសំរា ់អកេរ 
ឬដលខណម្ួយម្ ិកំណត។់) 

អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

Like “T*” 
Like”1*” 
ម្ិ មា កំណត ់

Not Like ម្ិ ដ្ចាេះយក ូវអែីស្ ល ដយើងកណំត។់  
? មា  ័យថាស្សែងរកអកេរដសេង(ស្តម្ួយ) 

អកេរ 
ដលខ 
លថ្ៃ 

Not Like “T*” 
Not Like “1*” 
ម្ិ មា កំណត ់

 

 

b. ការបរងកើត Paramenters Query 
ការ ដងកើត Paramenters Query គឺសំរា ង្ហា ញ ូវ ស ំួរដៅកា អ់នកដ្ ើ្បាស់ឲ្យអនក ដ្ ើ្បាស ់ញ្ាូល ូវ ិ ន ័យ ណម្ួយស្ លដគចង់  ង្ហា ញដោយអនកដ្ ើ្ បាស់ផ្លា ល។់ 
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Like “”&*…+&”*” ដន្ទេះវា ងឹ ង្ហា ញ ូវ  ិន យ័ ស្ លពាក់ព ័ធដៅ ងឹអែីស្ លអនកបា  ញ្ចលូ 
( ិ ន យ័ស្ លសថិតដៅចដន្ទែ េះល អែីស្ លអនកបា វាយ ញ្ចលូ) 

Like “*” & *…   + ដន្ទេះវា ងឹ ង្ហា ញ ូវ  ិន យ័ ស្ លពាក់ព ័ធ ដៅ ងឹអែីស្ លអនក ញ្ចូល ដៅស្សនកខាងចងុ។ 
Like [...] ដន្ទេះវា ងឹ ង្ហា ញ ូវ  ិន យ័ស្ លពាកព់័ ធ ដៅ ងឹអែីស្ លអនកបា  ញ្ចលូ ដៅស្សនកខាងដ ើម្។  
>*…+ 
ចំណំៈ ដយើងក៏អាចដ្ ើសញ្ហា  
<, <=,> >=, <>  បា ស្ រ។ 

ស្សែងរក ិ ន ័យ ងំអស់ ស្ លមា តំលល ធំជាង 

 

ដ ើដយើងវាយ  ញ្ចលូ  ិន យ័ដ េះ Like “*” & *Enter the first Name:+& “*” ដៅកនុង Criteria រ ស់ First Name ដៅដពលស្ លដយើង ចចុ Run ដន្ទេះ ឹង ង្ហា ញ ចូខាងដ្កាម្
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Ex: ្ សិ ដ ើដយើង វាយ ញ្ាលូអកេរ M ដៅកនុង  តូងុ ស្សែងរកដន្ទេះ វា ងឹ ង្ហា ញ ូវ ិ ន ័យស្ ល មា អកេរ M  ំងអស់ ដៅកនងុ Query។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: ្ ស ិដ ើ វាយ ញ្ាលូអកេរ D វា ងឹ ង្ហា ញ ិ ន យ័កនុង Query  ចូខាងដ្កាម្៖ 
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V. ការបប្កើត Form 
   Form គឺជាទំរង់មួយដដលរយើង អាចរធវើការបញ្ចូ លទិននន័យ ដកដរបទិននន័យនឹង បង្ហា ញទិននន័យ ផងដដរ។ 
វាានផតល់នូវភាពង្ហយស្េួលកនុងការររបើរាេ់ Database រោយរយើងអាចបរងកើតនូវ Interface រផេងៗ េរមាប់វាយ 
បញ្ចូ លទិននន័យរៅកនុងតារាងតាមរយៈ Table រពមទំាងអាចដកលមអរនូវលកខណៈបដនថម ដដលមានដូចជា បតូរនូវ 
លកខណៈ  Font, Size, ដកដរបទិននន័យ, និងរធវើការគណនាជារដើម...។ 

1. របបៀបបប ក្ើត Form 
កនុងការបរងកើត Form រយើងអាចបរងកើតាន ៤ ររបៀបរផេងគ្នន  គឺ៖ 

បរងកើតតាមរយៈ Form          /         បរងកើតតាមរយៈ Form Design  
បរងកើតតាមរយៈ Blank Form  /        បរងកើតតាមរយៈ Form Wizard 

a. បរងកើតតាមរយៈ Form 
-  ំ ងូ ចុចដលើ Table ណម្យួ ឬ Query ណម្យួស្ លដយើងចង់ដធែើ  ន្ទា  ម់្ក 

- ចុច Create យក Form វា ឹង ងាញ ចូរូ ខាងដ្កាម្ 

  

 ង្ហា ញ Relationship  
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VI. ការបប ក្ើត Reports  
Reports ដ្ ើសំរា ់ដរៀ ចំ ឬ សដងខ   ិន ័យដៅតាម្អែីស្ លដយើងចង់បា  ដ ើម្បីដធែើការដបាេះពមុ្ភ។លកខណៈរ ស់ Report ស្ លលំអតិ គ ឺង្ហា ញរាល់ Records  ំងអស់ស្ លដយើងបា  Selected។ដយើងអាចសដងខ  ិ ន ័យ 
 ូចជា កូសរុ  រា ច់ំ  ួ  ិងភាគរយសងស្ រ។ 

1. វិធីបប ក្ើត  
Select ដលើ (Table ឬ Query) ណម្យួ រួចចុចដលើពាកយ Create រួចចចុ ដលើពាកយ Form  ន្ទា  ់ម្កវា ងឹ ង្ហា ញ ូចរូ  

  

 

 

 

 

 

 

2. ការបប ក្ើតបោយ Report Wizard  
ការដ្ ើ្បាស់ Report Wizard គឺង្ហយ្សលួ  ិងលអជាង ដ្ពាេះដយើងអាចដធែើការ ដ្រើសដរើស Table and Field ដយើងអាច តំដរៀ   ិន យ័  ូកសរុ  ិ ន ័យ ដធែើជាគំរូស ែឹកល  កចិចការ  ិង ដធែើចំ ងដរើង រ ស់Report។ 
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ដ្រើសដរើស Table ឬ Query ស្ លចង ់ដងកើតជា Report  

ដ្រើសដរើស Field ណស្ លចង ់ង្ហា ញដៅកនងុ Report  

 ន្ទា  ម់្កចចុ Next ដន្ទេះ  ឹង ង្ហា ញផ្លា ងំខាងដ្កាម្  

               

               

               

               

               

               

               

               

                

  

ដ្រើសដរើស Table or Query 

ដ្រើសដរើស Field  
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Group Levels គឺជាស្សនក កំណត់ Field ណម្យួ សំខា ់ដ ើម្បអីាច ញ្ហា កព់ី  ិន ័យ ដសេងៗ ងំអស់។  ចូជាករណីខាងដលើ ដយើងបា យក ID គឺជា Level សំខា ់ ដ្ពាេះដ ម្ េះ គឺសរំា  ់ញ្ហា ក់ ូវ ដគ្នល ិ ន ័យសខំា ់ រ ស់ 

Report។ ដ ើយដសេងដ ៀត គ ឺ ិន ័យ ស្ ល ញ្ហា កដ់ៅដអាយ ID។ 

 
 
 ំណក់កាល ខាងដលើដ េះ ដយើងអាចដ្រើសដរើស ូវ  ិ ន យ័ណម្ួយ ស្ លដយើង ចង់យកវាម្កតំដរៀ  ដៅតាម្លកខណ ស្ លដយើង្តូវការ។ 

 

ដៅដពលស្ លដយើងចុចដលើ Summary Options: 

សំរា ឲ់្យគណន្ទ តំលលណម្ួយ គឺជា ំណក់កាល 

កនុងការ គណន្ទ  ិន ័យរ ស់ដយើង។ 
  

សរំា ត់ដំរៀ   ិន យ័ 

 កូម្ធយម្ភាគ តចូ សំតុ  ងិធ ំសំតុ 
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ដៅ្តង់ Layout សំរា ់ដ្រើដរើស ្ ដេ គំរណូម្ួយ សំរា ់របាយការណ៏រ ស់ដយើង។ ដ ើយស្ចកជា ី្ ដេ   ូចកនុងរ ូ (Steppe, Block, Outline)។ 

សំរា ់ Orientation សំរា ់ដ្រើសដរើស្ ដេ ្កោសស្ លដយើងចង់បា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ោកដ់ ម្ េះឲ្យ Report 
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កនុងរូ ភាពខាងដលើ គឺស្សនកម្ួយ សរំា ់ស្កស្្ លកខណៈដសេងៗរ ស់ Report។ ដ ើម្បីផ្លែ ស់ ែូរ ីតាងំ  ំ ំរ ស់ Field ដយើង្តូវ៖ 

- កណែ រសាែ ំដលើ Field ណម្ួយស្ លដយើង ចងផ់្លែ ស ់ែូរ ីតាំង ឬ  ំ ំរ ស់វា 

- ដ្រើសដរើសយកពាកយ Layout រួចយកពាកយ Remove Layout 

ឯកសារ មយួចាំននួនវូមានការ ខ្វះខាត ប ៉ុណនែ នឹ្្តវូបាន Update 
នបពលខា្ម៉ុខ្បនះ 
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