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ประโยชน์ของ Microsoft Access ในงานโลจิสติกส์ 
 

บุริม นิลแป้น 
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
1.นิยามของฐานข้อมูล (Database) 

กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้
บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ 
แฟ้มข้อมูล 

 
2.ลักษณะข้อมูลในฐานข้อมูล 
        ระบบฐานข้อมูล  (Database System)  หมายถึ ง  โครงสร้ า งสารสนเทศที่
ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะน ามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน 
        ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยัง
สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น 
 
        1.ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่
เป็นตาราง (Table) หรือเรียกว่า รีเลชั่น (Relation) มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว 
(row) และเป็นคอลัมน์ (column) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง จะเชื่อมโยงโดยใช้แอ
ททริบิวต์ (attribute) หรือคอลัมน์ที่ เหมือนกันทั้งสองตารางเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้จะเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
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        2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายจะ
เป็นการรวมระเบียนต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ คือ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะแฝงความสัมพันธ์เอาไว้ โดยระเบียนที่มี
ความสัมพันธ์กันจะต้องมีค่าของข้อมูลในแอททริบิวต์ใดแอททริบิวต์หนึ่งเหมือนกัน แต่
ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
 
        3. ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database) ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น 
เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ -ลูก (Parent-Child 
Relationship Type : PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบต้นไม้ (Tree) ข้อมูลที่จัดเก็บ
ในที่นี้ คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล (Field) ของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ 
ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้นนี้คล้ายคลึงกับฐานข้อมูลแบบเครือข่าย แต่ต่างกันที่ฐานข้อมูลแบบ
ล าดับชั้น มีกฎเพ่ิมขึ้นมาอีกหนึ่งประการ คือ ในแต่ละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเข้าหาได้ไม่เกิน 1 
หัวลูกศร 
 
3.ประโยชน์ของฐานข้อมูล     
        1. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่
หลาย ๆ แห่ง เพราะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง 
        2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณีที่
มีข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการ
แก้ไขข้อมูลนี้ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วย
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
        3. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท าได้อย่างสะดวก การป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดความปลอดภัย(security) ของข้อมูลด้วย 
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4.ประโยชน์ของ Microsoft Access ในงานโลจิสติกส์ 

ในงานทางด้านโลจิสติกส์นั้น กระบวนการเป็นการเกี่ยวพันกันถึงข้อมูลหลายส่วน 
อันได้แก่ ผู้สั่ง ผู้รับหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ด าเนินการจัดส่ง เป็นต้น จากความสัมพันธ์
และส าคัญของข้อมูลดังที่ได้กล่าวมา การใช้ Tool ที่ตอบโจทย์ ถือว่ามีความส าคัญยิ่ง 

 
จากความส าคัญของข้อมูลที่ ได้กล่าวมาแล้วนั้นการเลือกใช้เครื่องมือ หรือ

โปรแกรมจึงถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งทาง Microsoft Tool นั้น ได้มีการจัดสร้าง 
Microsoft Office ขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินการทางด้านการท าฐานข้อมูลโดยเฉพาะ 

 
5.แนะน ากี่ยวกับ Access 

Microsoft Access เป็นโปรแกรมในการจัดการระบบฐานข้อมูล (Database 
Management System) ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากๆ เข้ามาและยังสามารถ
พัฒนาแบบฟอร์ม (Form) และสร้างรายงาน (Report) ได้อีกด้วย โดยสามารถใช้พัฒนา
ระบบงานง่ายๆ จนถึงซับซ้อน ได้ และยังสามารถใช้งานพร้อมกันหลายๆ คน ได้ โดยมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญของ Microsoft Access ดังนี้ 

 ตาราง (Table) คือ ตารางจัดเก็บข้อมูล โดยจ าเป็นต้องออกแบบ เพ่ือ
รองรับกับการท างาน 

 คิวรี่ (Query) คือ แบบสอบถาม เพ่ือสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล 

 ฟอร์ม (Form) คือ แบบฟอร์ม เพ่ือใช้เป็นหน้าจอในการ กรอกข้อมูล 
หรือ แสดงผลข้อมูล 

 รายงาน (Report) คือ รายงาน ที่เป็นผลลัพธ์ เพ่ือใช้แสดงผล และพิมพ์
ออกมาทางเครื่องพิมพ์ 

 มาโคร (Macro) คือ ชุดค าสั่งอัตโนมัติที่ใช้สั่งงานให้ท างานตามที่ต้องการ 

 โมดูล (Module) คือ ชุดค าสั่งขั้นสูงที่จะให้นักพัฒนาระบบสามารถ
ปรับแต่ง สั่งงาน ให้ท างานตามที่ต้องการได้ 

ประโยชน์ของ Microsoft Access 
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6.ประโยชน์ของ Microsoft Access 

Microsoft Access ถูกน าไปใช้งานในระบบฐานข้อมูลได้ในหลากหลายธุรกิจ 
รองรับการท างานพร้อมๆ กัน (Concurrent Usage) รองรับการพัฒนาปรับแต่ง และ
น าไปใช้กับระบบอ่ืนๆ ได้ สามารถ Import/Export Data ไปยังระบบต่างๆ เช่น Excel, 
SQL Server, Text File เป็นต้น 
ลักษณะงานเหมาะกับ Microsoft Access 

 งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Management) 

 งานระบบ เช่า / ยืม-คืน สินค้า (Rental System) 

 งานติดตามใบสั่งซื้อ (Order Tracking) 

 งานระบบ ซื้อ/ขาย สินค้า (Order and Purchase System) 

 งานติดตามงานในองค์กร (Task Tracking) 

 งานบันทึกสินค้าคงคลัง และจัดการสินทรัพย์ ( Inventory and Asset 
Tracking) 

ข้อจ ากัดของ Microsoft Access 

 เนื่องจากว่า Microsoft Access เป็นระบบฐานข้อมูลในรูปแบบที่เป็น
ไฟล์ ซึ่งจะมีนามสกุล .accdb หรือ .mdb (ในเวอร์ชั่น 2003)  

 การใช้งานหลายคนจ าเป็นจะต้องแชร์ข้อมูล (Sharing) ซึ่งจะต้องก าหนด
สิทธิ์ในการเข้าถึงให้เหมาะสม 

 รองรับขนาดไฟล์สูงสุด คือ 2 GB. 

 หากไฟล์เสีย อาจจะท าให้ทุกเครื่องใช้งานไม่ได้ ดังนั้นจ าเป็นต้อง 
Backup และดูแลรักษาให้ถูกวิธี 
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