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บทคัดย่อ 
  การจดัท าโครงการ “ ระบบการซ้ือตัว๋หนงั ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สนบัสนุนและส่งเสริมการ
พฒันาโปรแกรม เพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือตัว๋หนงัไดส้ะดวกและรวดเร็วไม่ตอ้งต่อแถวให้เสียเวลาใน
การซ้ือตัว๋หนงั 
  การด าเนินโครงการพบว่า ในการจดัท าระบบฐานขอ้มูลการซ้ือตัว๋หนงัน้ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงไม่ว่าจะเป็นการสมคัรเป็นสมาชิกในการซ้ือตัว๋หนัง การเลือกภาพยนต ์การเช็ค
รอบหนงัหรือการจ่ายช าระผา่นช่องทางต่างๆ ดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้ไม่
เสียเวลาและยงัช่วยลดตน้ทุนในการเดินทางอีกดว้ย 
  ทั้งน้ีท าใหผู้ใ้ชน้ั้นไดเ้ขา้ซ้ือตัว๋หนงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหผู้ท่ี้ตอ้งการซ้ือตัว๋หนงัได้
อยา่งมีคุณภาพ อีกทั้งยงัท าให้ลูกคา้ซ้ือตัว๋หนงัผา่นระบบการซ้ือตัว๋หนงัไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วไม่
ตอ้งต่อแถวใหเ้สียเวลาในการซ้ือตัว๋หนงั 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ขอบคุณอาจารยท่ี์ปรีกษาหลกั อาจารยน์ราภรณ์ บวันุชท่ีให้ค  าแนะน าในการท าเอกสาร
โครงการและให้ค  าปรึกษาในทุกๆเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาโครงการ รวมถึงการน าเสนอสอบ
โครงการในแต่ละรอบและแนะน าใหใ้นส่ิงท่ีเอกสารผดิน าไปแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 ขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยดิ์ฐประพจน์สุวรรณศาสตร์ ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าในการ
ออกแบบโปรแกรมและคอยตรวจสอบตวัโปรแกรมของระบบว่าตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอย่างไร และ
ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมเก่ียวกบัระบบเพื่อใหมี้ความน่าสนใจดึงดูดผูท่ี้เขา้ชมระบบ 
 ขอบคุณสถานท่ีศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีไดใ้ห้คณะผูจ้ดัท าได้
ฝึกฝนและเรียนรู้ในการท าโคงการน้ีข้ึนมาเพื่อไปพฒันาในอนาคตต่อไปและสามารถใหค้  าปรึกษา
กบัรุ่นต่อๆไปได ้และขอบคุณเพื่อนๆท่ีร่วมมือกนัท าผลงานน้ีข้ึนมาไดส้ าเร็จผลการตอบรับดี และ
ขอบคุณเพื่อนในหอ้งท่ีใหค้  าปรึกษาในส่ิงท่ีขาดหายท่ีคน้หามาไม่ได ้
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 การจดัท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ 3204-8501หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ ัดท าได้จัดท าโครงการประเภทระบบ
ฐานขอ้มูล การซ้ือตัว๋หนงั โดยมีการสร้างระบบฐานขอ้มูลการซ้ือตัว๋หนงั เพื่อน าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้
สนใจในการเรียนการสอนออนไลน์  

ปัจจุบนัเทคโนโลยีและการใชง้านทางอินเทอร์เน็ตไดเ้ป็นท่ีแพร่หลายไปแทบจะทุกพื้นท่ี
ของโลก ซ่ึงโลกของเราไดเ้จริญกา้วหนา้อย่างไม่หยุดน่ิงอนัต่อเน่ืองมาจากสติปัญญาของมนุษยท่ี์
สามารถคิดคน้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ข้ึนมาเพื่อใหเ้กิดความสบายแก่ตนเองและผูอ่ื้น เม่ือตอ้งการท่ีไม่มี
ขีดจ ากดัของมนุษยเ์อง ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดน้ าเอาเทคโนโลยีเหล่าน้ีเขา้
มาช่วยในการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานในองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตมีความส าคญัในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอย่างมากเพราะการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
หรือองคก์รต่าง ๆ น าเทคโนโลยทีางดา้นอินเทอร์เน็ตมาพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รแลว้จะ
ท าใหห้น่วยงานหรือองคก์รนั้น ๆ เกิดความสะดวกสบายยิง่ข้ึน ดงันั้น อินเทอร์เน็ตจึงมีความจ าเป็น
อยา่งมากในการด ารงชีวิตของมนุษย ์
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ัดท า ขออภัยไว ้ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึนไป  
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา  
 ในโลกปัจจุบนัแห่งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความรู้ ความคิดและปรากฎการณ์ ท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองและฉับไว ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ีตอ้งแข่งขนัในดา้นความเร็วและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลการน าเอาความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาประยุกต ์เปล่ียนแปลงการ
ท างานเพื่อลดกระบวนการท างานท่ีซบัซอ้น และลดระยะเวลาในการท างานในแต่ละขั้นตอนรวมถึง
การวางแผนการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกับการบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้ มีการน าเอาไปใช้ในทางธุรกิจท่ี
หลากหลายรวมไปถึงการท าระบบการซ้ือตัว๋หนัง ซ่ึงปัจจุบนัมีการใช้โปรแกรมท่ีเขียนโคด้ท่ี
สามารถใชง้านไดง่้ายและสะดวกสบาย อย่างเช่น โปรแกรม Visual Studioท่ีมีความหมายง่าย ใน
การเขียนโคด้จึงมีการน ามาใชง้านและพฒันาระบบฐานขอ้มูลมากมายสามารถเก็บขอ้มูลของคน
ท่ีมาซ้ือตัว๋หนงัและตรวจสอบราคาของตัว๋หนงัซ่ึงสามารถพฒันาต่อไปไดเ้พื่อให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 
 คณะผูจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลเร่ืองระบบการซ้ือตัว๋หนังไดน้ าเสนอในรูปแบบของระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจและสามารถเรียนรู้เร่ืองราวของระบบการซ้ือตัว๋หนังว่ามีขั้นตอน
อยา่งไรในการซ้ืออยา่งไรหรือจะน าไปพฒันาเป็นฐานขอ้มูล อ่ืนๆได ้
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อศึกษาโปรแกรม Visual Studio 2010 ส าหรับสร้าง ระบบการซ้ือตัว๋หนงั 
2. เพื่อสร้างระบบฐานขอ้มูลเร่ืองระบบการซ้ือตัว๋หนงั 
3. เพื่อลดความซบัซอ้นของขอ้มูลการซ้ือตัว๋หนงั  

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ระบบสามารถบนัทึกขอ้มูลผูท่ี้ซ้ือตัว๋หนงัได ้
2. ระบบสามารถค านวณราคาตัว๋หนงัได ้
3. ระบบสามารถคน้หาท่ีวา่งในการซ้ือตัว๋หนงัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4. ระบบสามารถออกใบเสร็จค่าตัว๋หนงัได ้

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดค้วามรู้เร่ืองระบบการซ้ือตัว๋หนงั 
2. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลเร่ืองระบบการซ้ือตัว๋หนงั 
3.  ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า 
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1.5 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ 
มถุินายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กนัยายน 61 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 
(บทท่ี1) 

                20-23 มิถุนายน 61 

ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 

                27 มิถุนายน 61 

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 2 
(บทท่ี1) 

                28-29 มิถุนายน 61 

ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 2 

                4  กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี 2                 11-23 กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี 3                 26 ก.ค. – 20 ส.ค. 61 

สอบหวัขอ้
โครงการ 

                3 กนัยายน 61 

ส่งความคืบหนา้ 
70% 

                12-16 กนัยายน 61 

ส่งความคืบหนา้ 
80% 

                19-30 กนัยายน 61 

รายการ 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กมุภาพนัธ์ 62 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 
100% 

                1-3 พฤศจิกายน 61 
เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม 
ระดบั ปวช3/ปวส2 

                
4  และ 12 

พฤศจิกายน 2561 

ส่งบทท่ี 4                  6-16  ธนัวาคม 61 

ส่งบทท่ี 5                 16-20 มกราคม 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และ
ค่าเขา้เล่ม 

                24 มกราคม –  
14 กมุภาพนัธ์ 2562 

ตารางที่ 1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
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1.6 เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โปรแกรม Visual Studio 2010 ใชส้ าหรับสร้างระบบฐานขอ้มูล 
2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชส้ าหรับออกแบบโลโก ้

 
1.7 งบประมาณการด าเนินงาน   

 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 

1 กระดาษ 2 ริม 230 บาท 
2 ค่าหมึกพิมพ ์ 2 ตลบั 800 บาท 
3 ค่าแผน่ CD 1 แผน่ 20 บาท 
4 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม 250 บาท 

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท 
ตารางที่ 1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
ระบบงานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ระบบงานในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.1 Flow Chart ระบบงานปัจจุบนั 

ใช่ 

กรอกขอ้มูลผูจ้อง 

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

เง่ือนไขการจองท่ีนัง่ 

ยอมรับ 

หนา้การจองท่ีนัง่ 

กรอกขอ้มูลครบ 

ระบุรอบ/ท่ีนัง่ 

มีคนจองแลว้ 

เร่ิมตน้ 

จองท่ีนัง่เพิ่ม 

จบ แสดงผลการจองท่ี
นัง่เสร็จสมบูรณ์ 

เกบ็ขอ้มูลลง
ฐานขอ้มูล 
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2.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบงานปัจจุบัน 
1. การบนัทึกขอ้มูลท าไดช้า้เพราะมีขอ้มูลเป็นจ านวนมาก 

2. การตรวจสอบการแกไ้ชอาจท าไดย้ากหากมีขอ้มูลจ านวนมาก 

3. การแกไ้ขและการคน้ขอ้มูลท าไดช้า้และอาจเสียเวลาในการท างาน 

4. การท างานทุกอยา่งจะเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบเอกสารท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการบริการ 

2.3 ทฤษฎีและระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 
ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้

ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบมีความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ในระบบฐานขอ้มูลจะ
ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูล เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและ
เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟตแ์วร์ท่ีเปรียบเสมือนส่ือกลางระหวา่งผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ฐานขอ้มูล เรียกวา่ ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ DBMS (data base management system)มีหนา้ท่ี
ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการ
สร้างฐานขอ้มูล การแกไ้ขฐานขอ้มูล หรือการตั้งค  าถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมา โดยผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้ง
รับรู้เก่ียวกบัรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มูล 

ความส าคญัของระบบการจัดการฐานข้อมูล การน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใชง้านเพื่อ
ประมวลผลขอ้มูล นอกจากอ านวยความสะดวกในการท างานไดร้วดเร็วแลว้ ยงัมีความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการประมวลผลอีกดว้ย ตวัอยา่ง เช่น กรณีระบบฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล เม่ือมีผูป่้วย
ตอ้งการเลือดหมู่โลหิตพิเศษโดยเร่งด่วนจ าเป็นตอ้งการผูบ้ริจาคโลหิตหมู่โลหิตเดียวกนัโดยใช้
ฐานขอ้มูลคน้หาผูบ้ริจาคโลหิตท่ีมีคุณสมบติัไดอ้ยา่งรวดเร็วไดแ้ก่ผูบ้ริจาคตอ้งน ้าหนกัมากกวา่ 45
ก.ก.และบริจาคคร้ังสุดทา้ยมาแลว้เกิน 90วนั ผูบ้ริจาคควรมีท่ีอยูใ่กลโ้รงพยาบาล เป็นตน้ 
นอกจากน้ีระบบฐานขอ้มูลยงัมีความส าคญัในดา้นต่าง ๆ อีก ดงัน้ี 
1. ความมีประสิทธิภาพ 

ระบบการจดัการฐานขอ้มูล ช่วยใหก้ารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
มากข้ึน เช่น อธิการบดีตอ้งการทราบวา่ในแต่ละปีมีอาจารยห์รือบุคลากรเกษียณอายรุาชการ
เป็นจ านวนเท่าไร และมีอาจารยส์าขาใดบา้งท่ีเกษียณ  ในอนาคตมีสาขาใดขาดแคลนหรือไม่ 
ระบบฐานขอ้มูลสามารถใหค้  าตอบแก่ผูบ้ริหารได ้
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2. การสอบถามขอ้มูล 
ระบบบบการจดัการฐานขอ้มูลมีภาษาท่ีใชใ้นการสอบถามส าหรับสอบถามขอ้มูลไดท้นัที

แมว้า่โปรแกรมเมอร์ไม่ไดเ้ขียนค าสัง่สอบถามในบางรายการเอาไวผู้ใ้ชท่ี้มีความช านาญ
สามารถใชค้  าสัง่เพื่อใหไ้ดค้  าตอบแบบทนัทีทนัใดไดเ้ช่นกนัเช่นในกรณีระบบฐานขอ้มูลของ
ผูป่้วย ถา้ผูบ้ริหารตอ้งการทราบจ านวนสถิติของผูป่้วยท่ีเกิดอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์วา่มี
จ านวนเท่าไรสามารถใชค้  าสัง่สอบถามแบบง่าย ๆ ได ้ ค  าสัง่ดงักล่าว ผูเ้ขียนไดเ้ขียนอธิบายไว้
อยา่งละเอียดใน บทท่ี 3 

3. การเขา้ถึงขอ้มูล 
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลใหบ้ริการการเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดีมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัรวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีดี เพราะระบบการจดัการฐานขอ้มูลมีฟังกช์นัการใหสิ้ทธ์ิ
การเขา้ถึงขอ้มูลโดยบุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ถา้หากไม่ไดรั้บสิทธ์ิจาก
ผูบ้ริหารระบบ 

4. ลดขอ้มูลท่ีขดัแยง้  
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลช่วยลดความไม่สอดคลอ้ง หรือขอ้มูลท่ีขดัแยง้กนัใหน้อ้ยลงท า

ใหข้อ้มูลมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

ระบบฐานข้อมูลมีองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
- ขอ้มูล (Data) 
- ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
- ซอฟตแ์วร์ (Software) 
- ผูใ้ช ้(Users) 

1. ข้อมูล  ขอ้มูลจะตอ้งเป็นขอ้มูลรวมและแบ่งปันกนัได ้(Both Integrated and Shared) ขอ้มูล
รวม (Integrated) ในฐานขอ้มูล หมายถึง อาจมีขอ้มูลซ ้าซอ้นกนัระหวา่งแฟ้มต่าง ๆ นอ้ยท่ี
สุ หรือเท่าท่ีจ  าเป็น เช่น แฟ้มขอ้มูลช่ือ EMPLOYEE กบั ENROLLMENT 

2. ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ของระบบฐานขอ้มูลประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ท่ีเกบ็ขอ้มูลส ารอง
(Secondary Storage Volumes) เพื่อเกบ็ขอ้มูลดว้ยอุปกรณ์น าเขา้/ส่งออกขอ้มูล(ดิสกไ์ดร์ฟ), 
ตวัควบคุมอุปกรณ์, ช่องน าเขา้/ส่งออกขอ้มูลตวัประมวลผลฮาร์ดแวร์หน่วยความจ าหลกั ท่ี
สนบัสนุนการท างานของระบบฐานขอ้มูล 
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3. ซอฟต์แวร์ ซอฟตแ์วร์ เป็นส่วนเช่ือมระหวา่งผูใ้ชก้บัฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ในท่ีน้ีคือ ระบบ
จดัการฐานขอ้มูล หรือระบบบริหารฐานขอ้มูล (Database Management System : DBMS) 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีช่วยซ่อนกบัผูใ้ชฐ้านขอ้มูลจากรายละเอียดระดบัฮาร์ดแวร์ ระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลจะท าใหผู้ใ้ชรู้้จกัฐานขอ้มูลในระดบัท่ีอยูเ่หนือระดบัฮาร์ดแวร์และช่วย
สนบัสนุนการปฏิบติังานของผูใ้ช ้

4. ผู้ใช้ ผูใ้ช ้(Users) มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
-โปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมประยกุตใ์ชฐ้านขอ้มูลดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์ภาษาใดภาษา
หน่ึง 
-ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator : DBA) 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ ฐานขอ้มูลแบบน้ีแสดง การจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง ท่ีมี

ลกัษณะเป็นสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลมัน์ (Column) ซ่ึงในการเช่ือมโยงกนัระหวา่งขอ้มูลใน

ตาราง 2 ตาราง หรือมากกวา่ จะเช่ือมโยงโดยใชแ้อททริบิวตท่ี์มีอยูใ่นตารางท่ีตอ้งการเช่ือมโยง

ขอ้มูลกนั โดยท่ีแอททริบิวตจ์ะแสดงคุณสมบติัของรีเลชัน่ต่าง ๆ ซ่ึงรีเลชัน่ต่าง ๆ ไดผ้า่น

กระบวนการท ารีเลชัน่ใหเ้ป็นบรรทดัฐาน (Normalized) ในระหวา่ง การออกแบบเพื่อละความ

ซ ้าซอ้น เพื่อใหก้ารจดัการฐานขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ตวัอยา่ง เป็นตารางรายช่ือนกัศึกษาและตารางโปรแกรมวิชา ถา้ตอ้งการทราบวา่นกัศึกษารหสั 

441031138 เป็นนกัศึกษาของโปรแกรมวิชาใด กต็อ้งน ารหสัโปรแกรมวิชาในตารางนกัศึกษาไป

ตรวจสอบกบัตารางโปรแกรมวิชา ซ่ึงมีรหสัของโปรแกรมวิชาซ่ึงเรียกวา่เป็นดรรชนี และดึงขอ้มูล

ออกมา 

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัฐานข้อมูล 
ระบบฐานขอ้มูล (Database System) หมายถึงโครงสร้างสารสนเทศ ท่ีประกอบดว้ย

รายละเอียดของขอ้มูลท่ีมี ความสมัพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนั ท่ีจะน ามาใชใ้นระบบงานต่าง ๆ ร่วมกนั 
ระบบฐานขอ้มูล จึงนบัเป็นการจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยผูใ้ชส้ามารถจดัการกบัขอ้มูลไดใ้น
ลกัษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มขอ้มูล การแกไ้ข การลบ การคน้หา ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนจะเป็นการประยกุตน์ าเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล และ
น าฐานขอ้มลูผา่นกระบวนการประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ 
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ค าศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบัฐานข้อมูล  

 ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลจะมีความสมัพนัธ์กนัดงันั้นในการออกแบบฐานขอ้มูลเราจะตอ้ง

เขา้ใจความสมัพนัธ์ของขอ้มูลในชดัเจนเพือ่ใหฐ้านขอ้มูลมีประสิทธิภาพ ก่อนอ่ืนเราจะตอ้งเขา้ใจ

ศพัทต่์าง ๆ เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลกดงัน้ี 

- เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง ช่ือของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เปรียบเสมือนค านามไดแ้ก่ คน สถานท่ี 

ส่ิงของ การกระท า ซ่ึงตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มูลไว ้เช่น เอนทิต้ีนกัเรียน เป็นตน้ 

- แอททริบิวต ์(Attribute) หมายถึง รายละเอียดขอ้มูลท่ีแสดงลกัษณะและคุณสมบติัของแอ

ททริบิวตห์น่ึงเช่น เอนทิต้ีสินคา้ ประกอบดว้ย แอททริบิวตร์หสัสินคา้ ประเภท ช่ือ ราคา

ต่อหน่วย เป็นตน้ 

- บิต (Bit) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุด เป็นขอ้มูลท่ีมีการจดัเกบ็ในลกัษณะ

ของเลขฐานสอง คือ 0 กบั 1 

- ไบต ์(Byte)  หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจากการน าบิตมารวมกนัเป็นตวัอกัขระหรือ

ตวัอกัษร (Character) 

- ฟิลด ์(Field) หมายถึง เขตขอ้มูล หรือหน่วยของขอ้มูลท่ีประกอบข้ึนจากไบตห์รือตวั

อกัขระตั้งแต่หน่ึงตวั ข้ึนไป มารวมกนัแลว้ไดค้วามหมายเป็นค า เป็นขอ้ความ หรือของส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง เช่น ช่ือบุคคล ต าแหน่ง อาย ุเป็นตน้ 

- เรคคอร์ด (Record) หมายถึง ระเบียน หรือหน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจาการน าเอาฟิลดห์รือเขต

ขอ้มูลหลายๆ เขตขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมารวมกนั เพื่อเกิดเป็นรายการขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

เช่น ขอ้มูลของพนกังาน 1 ระเบียน (1 คน) จะประกอบดว้ยฟิลด ์รหสัพนกังาน ช่ือ-สกุล ท่ี

อยู ่ต  าแหน่ง เงินเดือน เป็นตน้ 

- ไฟล ์(File)  หมายถึง แฟ้มขอ้มูล หรือหน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจาการน าขอ้มูลหลาย ๆ 

ระเบียนท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั เช่น แฟ้มขอ้มูลพนกังาน แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ แฟ้มขอ้มูลสินคา้ 

ฯลฯ ส่วนในระบบฐานขอ้มูล กจ็ะมีค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรรู้จกัซ่ึงจะกล่าวถึงใน

ล าดบัต่อไป 
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Visual Studio  

เป็นชุดโปรแกรมท่ีนาไปใชเ้ขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาต่างๆ เช่น ภาษา C, 

ภาษา C++ และ ภาษา C# เป็นตน้ เพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์

ตอ้งการ โดยโปรแกรมน้ีไดร้วบรวมเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชส้าหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้ไว้

ดว้ยกนั เพื่อท่ีจะคอยอานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านนัน่เอง 

Visual Studio 2010 นั้นมีหลากหลาย edition โดยแบ่งเป็น 4 edition ดงัน้ี Visual Studio 2010 

Professional, Visual Studio 2010 Premium, Visual Studio 2010 Ultimate และ Visual Studio Test 

Professional 2010 ซ่ึงแต่ละ edition กจ็ะมีความแตกต่างกนัไป ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของราคา ขอบเขต

ความสามารถ และ กลุ่มผูใ้ชง้าน ฯลฯ 

 
รูปที ่2.2  โปรแกรม Visual Studio 2010 

การติดตั้ง  Visual  Basic  2010  Express  Edition 

โปรแกรม  VB 2010  Express  Edition  เป็นชุดท่ีแยกเฉพาะ  VB  ออกมาต่างหาก  โดย

ส่วนประกอบหลกัท่ีจ าเป็นต่อการท างานของ  VB  นั้นจะมีครบทั้งหมด  (แต่จะไม่มีเคร่ืองมือเสริม

การท างานต่าง ๆ  เช่น  Crystal  Reports,  เคร่ืองมือสร้างชุดติดตั้งโปรแกรม  เป็นตน้)  แต่อยา่งไรก็

ตาม  VB  Express  ก็ถือว่าสมบูรณ์เพียงพอต่อการท่ีจะใชศึ้กษาเรียนรู้ในระดบัพื้นฐานทัว่ ๆ ไปได ้

VB 2010  Express  Edition  นั้น  สามารถ  Download  มาใชง้านไดฟ้รีจาก  Web Site  

http://www.microsoft.com/express/download/  โดยสามารถใชง้านได ้ 30  วนั  แต่ถา้ลงทะเบียน  

(ฟรี)  จะสามารถใชง้านไดไ้ม่จ ากดัระยะเวลา 
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จุดเด่นของโปรแกรม Visual Basic  

• เป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันาบนระบบปฏิบติัการ Window  

• ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีช่วยในการพฒันาโปรแกรมสามารถท าไดด้ว้ยความ

รวดเร็ว หรือท่ีเรียกกนัวา่ Rapid Application Development (RAD)  

• การเขียนโปรแกรมจะอาศยัหลกัการของ Object Oriented  

•  สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาโปรแกรมดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การเขียน

โปรแกรมบริหารฐานขอ้มูล  การเขียนโปรแกรมดา้นอินเทอร์เน็ต  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

เป็นตน้ 

การเข้าใช้งานโปรแกรม Visual Basic 6.0 

 คลิกท่ี Start > Programs > Microsoft Visual Basic 6.0 > Microsoft Visual Basic 6.0 

ส่วนประกอบของหนา้ต่าง New Project ประกอบดว้ย 3 Tab  ดงัน้ี 

1. Tab New  เป็นหนา้ต่างท่ีประกอบไปดว้ย Icon  ต่าง ๆ ท่ีใชส้ าหรับเรียกใชง้าน Project ใหม่ โดย

แต่ละไอคอนกจ็ะมีคุณสมบติัเหมาะกบังานในแต่ละอยา่งไป โดยปกติการพฒันาโปรแกรมจะใช้

ไอคอน Standard  EXE  

2.  Tab Existing   เป็นหนา้ต่างท่ีใชส้ าหรับเรียก Project  เดิมท่ีมีการพฒันาไวแ้ลว้ข้ึนมาใชง้าน หรือ

มาแกไ้ขโปรแกรม โดยใหเ้ลือกโฟลเดอร์ท่ีจดัเกบ็ Project  แลว้เลือกไฟล ์Project ท่ีตอ้งการ และ

คลิก Open 

3.  Tab Recent  เป็นหนา้ต่างท่ีแสดงรายการของ Project  ต่าง ๆ ท่ีเคยถูกเรียกข้ึนมาใชง้าน  ซ่ึงผูใ้ช้

สามารถเรียกข้ึนมาใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 

1.  TitleBar ไตเติลบาร์  แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟลท่ี์ก าลงัใชง้านอยู ่

2.  MenuBar เมนูบาร์  เป็นส่วนท่ีรับค าสัง่ในแบบเมนู  เม่ือท าการสร้างโปรแกรมดว้ย Visual Basic 

เป็นเหมือนศูนยก์ลางท่ีควบคุมการสร้างโปรแกรม 

3.  ToolBar ทูลบาร์  ในการใชง้านเมนูบาร์สัง่งานอาจจะมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก เพื่อลดขั้นตอนลง  

สามารถคลิกท่ีทูลบาร์เพียงคร้ังเดียวกส็ามารถสัง่งานท่ีตอ้งการได ้ 

4.  ToolBox ทูลบอ็กซ์  เป็นกล่องเกบ็ ActiveX Control ซ่ึงจะน ามาประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ของ

โปรแกรมหรือออกแบบหนา้ตาของโปรแกรม 



12 
 

5.  Form Designer ฟอร์มดีไซเนอร์  เป็นส่วนท่ีใชใ้นการออกแบบหนา้จอของโปรแกรมท่ีพฒันา 

หรือเป็นท่ีส าหรับวางเคร่ืองมือหรือคอนโทรล (Control) ใน ToolBox 

6. Project Explorer เป็นหนา้ต่างท่ีใชใ้นการควบคุมการท างานของโปรเจก็ต ์

7.  Properties Window เป็นส่วนท่ีก าหนดคุณสมบติั(Properties) ของวตัถุ(Object) ต่าง ๆ ท่ีวางอยู่

บน Form Designer 

8.  Form Layout เป็นหนา้ต่างแสดงผลและก าหนดต าแหน่งการแสดงผลของโปรแกรม ท าใหท้ราบ

ต าแหน่งท่ีจะปรากฏบนจอภาพเม่ือรันโปรแกรม 

9.  Code Editor เป็นส่วนท่ีใหเ้ขียนค าสัง่ของโปรแกรม หรือท่ีเรียกวา โคด้ (Code) เพือ่ควบคุมการ

ท างานของโปรแกรม 

ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมด้วย Visual Basic 

1.  ขั้นตอนการออกแบบฟอร์มหรือหนา้จอ 

2.  ขั้นตอนการสร้างฟอร์ม หรือหนา้จอของโปรแกรม 

3.  ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบติั (Properties)ของ Control 

4.  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

5.  ขั้นตอนรันโปรแกรม 

6.  ขั้นตอนการบนัทึกและจดัเกบ็โปรแกรม 

รายละเอยีดของ Toolbox  การวางคอนโทรลใน Toolbox  ลงบนฟอร์ม 

Toolbox  เป็นกล่องเคร่ืองมือท่ีรวบรวมปุ่มเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสร้าง หรือ Control Form ซ่ึง

มีลกัษณะของการใชง้าน ดงัน้ี 
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ความหมายของ Flowchart 

Flowchart หรือ ผงังาน คือ รูปภาพ หรือ สญัลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนแทนขั้นตอน ค าอธิบาย 

ขอ้ความ หรือ ค าพดูท่ีใชใ้นอลักอริทึม (Algorithm) เพราะการน าเสนอขั้นตอนของงานใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนั ระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง ดว้ยค าพดู หรือ ขอ้ความท าไดย้ากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 สัญลกัษณ์ 
Flow Chart 

ประ เภทของ Flowchart 
แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
ผงังานระบบ (System Flowchart) คือ ผงังานท่ีแสดงขั้นตอนการท างานในระบบอยา่งกวา้งๆ แต่ไม่
เจาะลงในระบบงานยอ่ย ผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผงังานท่ีแสดงถึงขั้นตอนใน
การท างานของโปรแกรม ตั้งแต่รับขอ้มูล ค านวณ จนถึงแสดงผลลพัธ์ 
ประโยชน์ของ Flowchart 

1. ท าใหเ้ขา้ใจ และแยกแยะปัญหาไดง่้าย (Problem Define) 

2. แสดงล าดบัการท างาน (Step Flowing) 

3. หาขอ้ผดิพลาดไดง่้าย (Easy to Debug) 

4. ท าความเขา้ใจโปรแกรมไดง่้าย (Easy to Read) 

5. ไม่ข้ึนกบัภาษาใดภาษาหน่ึง (Flexible Language) 

การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง 
ประกอบดว้ยหลกัการ 3 อยา่ง คือ 

การท างานแบบตามล าดบั (Sequence) เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีง่ายท่ีสุดคือ เขียน
ให้ท างานจากบนลงล่าง เขียนค าสั่งเป็นบรรทดั และท าทีละบรรทดัจากบรรทดับนสุดลงไปจนถึง
บรรทดัล่างสุด สมมติใหมี้การท างาน 3 กระบวนการคือ อ่านขอ้มูล ค านวณ และพิมพ ์
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การเลือกกระท าตามเง่ือนไข (Decision) เป็นการตดัสินใจ หรือเลือกเง่ือนไขคือ เขียน
โปรแกรมเพื่อน าค่าไปเลือกกระท า โดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ท า 2 กระบวนการ คือเง่ือนไขเป็น
จริงจะกระท ากระบวนการหน่ึง และเป็นเทจ็จะกระท าอีกกระบวนการหน่ึง แต่ถา้ซบัซอ้นมากข้ึน 
จะตอ้งใชเ้ง่ือนไขหลายชั้น เช่น การตดัเกรดนักศึกษา เป็นตน้ ตวัอย่างผงังานน้ี จะแสดงผลการ
เลือกอยา่งง่าย เพื่อกระท ากระบวนการเพียงกระบวนการเดียว 

การท าซ ้ า (Loop) เป็นการท ากระบวนการหน่ึงหลายคร้ัง โดยมีเง่ือนไขในการควบคุม 
หมายถึงการท าซ ้ าเป็นหลกัการท่ีท าความเขา้ใจไดย้ากกว่า 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรม
แต่ละภาษา จะไม่แสดงภาพอย่างชดัเจนเหมือนการเขียนผงังาน ผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งจินตนาการ
ดว้ยตนเอง 
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ตารางที่ 2.4 สัญลกัษณ์ Flow Chart พร้อมความหมาย 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

การก าหนดค่า หรือ การประมวลผลทัว่ไป 

 

การประมวลของโปรแกรมยอ่ย (Subroutine) 

 

การตดัสินใจ การเปรียบเทียบ จะมีผลใน 2 ทิศทาง คือ กรณีผลตรวจสอบเง่ือนไข
เป็นเทจ็ และเป็นจริง 

 

รับ หรือ แสดงขอ้มูล โดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์ 

 

การเกบ็ขอ้มูลภายใน 

 

การแสดงผลเอกสาร หรือ การแสดงผลออกทางเคร่ืองพมิพ ์

 

การเร่ิมตน้ หรือ การส้ินสุด 

 

การรับขอ้มูลเขา้ทางแป้นพิมพ ์

 

การท าซ ้ าจนกระทั้งส้ินสุดตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

จุดเช่ือมต่อในหนา้เดียวกนั 

 

จุดเช่ือมต่อคนละหนา้ 

 

แสดงผลทางจอภาพ 

http://1.bp.blogspot.com/-HFvjUvgANr0/VLiyD6FD0eI/AAAAAAAAFsI/1o-Av5dik_E/s1600/Flowchart-01.png
http://3.bp.blogspot.com/-BiCn9vrVsK8/VLiyYDtfikI/AAAAAAAAFsQ/ydTkbf6zjnE/s1600/Flowchart-02.png
http://3.bp.blogspot.com/-9AzwwtjP-QM/VLiyfpUitQI/AAAAAAAAFsY/-31MkfCq0mM/s1600/Flowchart-03.png
http://1.bp.blogspot.com/-PnyaOp5gey8/VLiyvfI9FxI/AAAAAAAAFsg/bvoRUZH9tWQ/s1600/Flowchart-04.png
http://3.bp.blogspot.com/-kgWfleaxp-c/VLiy82WYAJI/AAAAAAAAFsw/bjhJBr1nVMk/s1600/Flowchart-06.png
http://3.bp.blogspot.com/-NlZJdoF5bsE/VLizC6wLnoI/AAAAAAAAFs4/QraX-pzRrdE/s1600/Flowchart-07.png
http://1.bp.blogspot.com/-i29bxB8Qa5o/VLizPPsWOWI/AAAAAAAAFtI/AAXHCaFQHwI/s1600/Flowchart-09.png
http://1.bp.blogspot.com/-Dr4_4a_bDw4/VLizeurBm1I/AAAAAAAAFtY/w_sERu-2Ud0/s1600/Flowchart-11.png
http://3.bp.blogspot.com/-3jd2Jl41Rsk/VLizkgsFs9I/AAAAAAAAFtg/hb46I1KBPio/s1600/Flowchart-12.png
http://3.bp.blogspot.com/-ig8zkA6lkJw/VLizrRAIIYI/AAAAAAAAFto/3KmF1Dv8TBg/s1600/Flowchart-13.png
http://1.bp.blogspot.com/-XHoPPdfjOQM/VLizyh7j9AI/AAAAAAAAFtw/zExCdNUlfHo/s1600/Flowchart-14.png
http://2.bp.blogspot.com/-TOG7TUI7c48/VLi1Kp4tIxI/AAAAAAAAFvg/BOSZ3GwwzAU/s1600/Flowchart-28.png
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 

รูปที ่2.5 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพกระแสขอ้มูล 
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Microsoft Access  

คือ โปรแกรมเพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูล มีตารางเกบ็ขอ้มูลและสร้างแบบสอบถามไดง่้าย 

มีวตัถุคอนโทลใหเ้รียกใชใ้นรายงานและฟอร์ม สร้างมาโครและโมดูลดว้ยภาษาเบสิก เพื่อ

ประมวลผลตามหลกัภาษาโครงสร้าง สามารถใชโ้ปรแกรมน้ีเป็นเพยีงระบบฐานขอ้มูลให้

โปรแกรมจากภายนอกเรียกใชก้ไ็ด ้

 

  

 
รูปที ่2.6  โปรแกรม Microsoft Access 

 

ไมโครซอฟท์แอคเซส (Microsoft Access) ต่างกบั วิชวลเบสิก (Visual Basic) หรือวิชวล

เบสิกดอทเน็ต (Visual Basic .Net) เพราะ วิชวลเบสิกไม่มีส่วนเก็บขอ้มูลในตนเอง แต่สามารถ

พฒันาโปรแกรมได้หลากหลาย เช่น พฒันาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ทาง

วิทยาศาสตร์ เกมส์ หรือเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูลภายนอก เป็นภาษาท่ีเหมาะกับการพฒันา

โปรแกรมประยุกต์ (Application) ส่วนไมโครซอฟท์แอคเซสเหมาะส าหรับนักพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการโปรแกรมท่ีซับซ้อน ความสามารถของโปรแกรมท่ีส าคญัคือสร้างตาราง 

แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงานในแฟ้มเดียวกนัได ้ดว้ยคุณสมบติัพื้นฐานและวิซซาร์ดจึงอ านวย

ให้พฒันาโปรแกรมให้แลว้เสร็จไดใ้นเวลาอนัสั้น มีเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกในการพฒันา

ระบบฐานขอ้มูลอยา่งครบถว้น 
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Adobe Photoshop 

 โปรแกรม Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใชส้ าหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟิก ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานดา้นส่ิงพิมพ ์นิตยสาร และงานดา้นมลัติมีเดีย 

อีกทั้งยงัสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีมีนิยมสูงมากในขณะน้ี 

เราสามารถใชโ้ปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กบัภาพ และ

ตวัหนังสือ การท าภาพขาวด า การท าภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การน าภาพมารวมกนั การ Retouch 

ตกแต่งภาพต่าง 

 สามารถเรียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop น้ีไดด้ว้ยตวัเอง  สามารถท่ีจะท าการ

แกไ้ขภาพ ตกแต่งภาพ ซอ้นภาพในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย และส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือ การใส่

ขอ้ความประกอบลงในภาพดว้ย  และเน่ืองดว้ย Adobe Photoshop มีการพฒันาโปรแกรมมาอยา่ง

ต่อเน่ือง แต่ท่ีส าคญั เม่ือเรียนรู้การใช้ค  าสั่งในเวอร์ชันเก่า ก็ยงัคงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

เวอร์ชนัใหม่ๆ ไดด้ว้ยขณะน้ีโปรแกรม Photoshop ไดพ้ฒันามาถึงรุ่น Adobe Photoshop CS 

 

 
รูปที ่2.7  โปรแกรม Adobe Photoshop 
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2.4 โครงการทีเ่กีย่วข้อง 

       2.4.1 ระบบการจดัการตวัแทนจ าหน่าย 

ระบบฐานขอ้มูลเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการรับบริการและเกบ็ประวติัลูกคา้ท่ี

เขา้มารับบริการไวเ้ช่นตรวจสอบประวติัการเขา้รับบริการของลูกคา้เป็นตน้ปัจจุบนัระบบ

ฐานขอ้มูลเขา้มามีบทบาทในการใชป้ระโยชน์เพื่อความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล การเกบ็

ขอ้มูลของลูกคา้ในการเขา้มารับบริการในแต่ละวนัไดม้ากมายเช่นการคน้หาประวติัเก่าๆ

ของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการรวมถึงการศึกษาระบบการจดัการขอ้มูลภายในองคก์รการสร้าง

ระบบฐานขอ้มูลใหค้วามส าคญัมากในการประกอบธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายชีสชีส

ชีสมาดว้ย 

                     2.4.2 ระบบลานจอดรถ 

ในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างยิ่งความยุ่งยากซบัซอ้นถูกซ่อนไวเ้บ้ืองหลงัมีแต่

ความสะดวกสบายไวเ้บ้ืองหน้าท่ีเตรียมไวใ้ห้โปรแกรมเน่ืองจาก Concept ในการเขียน

โปรแกรมแทบจะเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิงจนกระทัง่ในยคุปัจจุบนั Visual Basic ไดพ้ฒันา

มาถึงเวอร์ชัน่ 6.0 แลว้ ความสามารถของตวัภาษา vb เองก็มีมากข้ึนเพราะความกา้วหนา้

ของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัท าให้ Microsoft เพิ่มเติมฟีเจอร์ต่างๆเขา้ไปมากมาย 

จนกระทัง่ vb แทบจะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแอพพลิเคชั่นท่ีไร้เทียมทานเพราะ

เทคโนโลยีใหม่ๆลว้นแต่มาจาก Microsoft แทบทั้งส้ินดังนั้ นจึงไม่แปลกใจเลยว่า 

Microsoft พี่ไดเ้พิ่มความสามารถในทุกๆเวอร์ชั่นของ PB เสมอเช่นสามารถสร้าง

แอพพลิเคชัน่ชนิด D html ซ่ึงใชรั้นบนเวบ็ไดร้วมถึงการผนวกเทคโนโลย ีactivex เขา้กบั

ตวัคอนโทรลของ vb 

                      2.4.3 ระบบฐานขอ้มูลร้านขายรองเทา้ 

ระบบฐานขอ้มูลเป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูลสินคา้ขอ้มูลเขา้ขอ้มูลการ

ซ้ือขายสินคา้ต่างๆอยา่งเป็นระเบียบและน าขอ้มูลท่ีเกบ็ไวใ้นหลกัใน ฐานขอ้มูลมาใชต้าม

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการเช่นการสมคัรสมาชิกของลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ใชง้านได ้

 

 



20 
 

 

2.5 การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในระบบ 

 1. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มสินคา้ 

 2. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้กบ็ขอ้มูลพนกังาน 

 3. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้กบ็ขอ้มูลสินคา้ 

 4. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชอ้อกแบบฐานขอ้มูลสตอ็กสินคา้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 

บทที ่3 
การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

3.1 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
 
 
 
 



22 
 

รูปที ่3.1 แผนภาพ Context Diagram 
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รูปที ่3.2 แสดงการกรอกขอ้มูลลูกคา้ DFD 
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รูปที ่3.3 แสดง DFD Level 1 of  Process 1 จดัการขอ้มลูหนงั 
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รูปที ่3.4 แสดง DFD Level 1 of  Process 2 จดัการขอ้มลูโรงหนงั 

 
 
 
 

รูปที ่3.5 แสดง DFD Level 1 of  Process 3 จดัการขอ้มลูสมาชิก 
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รูปที ่3.6 แสดง DFD Level 1 of  Process 4 จดัการขอ้มลูรายการฉาย 
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รูปที ่3.7 แสดง DFD Level 1 of  Process 5 จดัการขอ้มลูการจอง 
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 รูปที ่3.8 แสดง DFD Level 1 of  Process 6 จดัการขอ้มลูการช าระเงิน 
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รูปที ่3.9 แสดง DFD Level 1 of  Process 7 พิมพต์ัว๋ 

 

3.2 แผนภาพจ าลองความสัมพนัธ์ของข้อมูล E-R Diagram 
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รูปที ่3.10 E-R Diagram ระบบการซ้ือตัว๋หนงั 
 
 

3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 ออกแบบฐานขอ้มูล ระบบการซ้ือตัว๋หนงั ดงัน้ี 
3.3.1 ตารางแสดงข้อมูลพนักงาน 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

ID Auto Number 5 รหสั  
User_id Text 30 ช่ือลอ็กอิน  
User_pws Auto Number 5 รหสัผา่น  

 
ตารางที่ 3.8 ตารางพนกังาน 
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3.3.2 ตารางแสดงข้อมูลสมาชิก 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Mem_id Auto Number 5 รหสัสมาชิก  
Mem_name Text 50 ช่ือ  
Mem_surname Auto Number 5 นามสกุล  
Mem_idcard Text 20 รหสับตัร

ประชาชน 
 

Mem_tel Text 10 เบอร์โทรศพัท ์  
Mem_email Text 30 อีเมล ์  
Mem_date_start Date/Time 10 วนัท่ีสมคัรสมาชิก  
Mem_date_end Date/Time 10 วนัหมดอายกุาร

เป็นสมาชิก 
 

Mem_num Auto Number 5 จ านวนท่ีนัง่
สามารถจองได ้

 

Mem_user Text 30 ช่ือลอ็กอิน  
Mem_pws AutoNumber 5 รหสัผา่น  
 

ตารางที่ 3.9 ตารางแสดงขอ้มูลสมาชิก 
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3.3.3 ตารางแสดงข้อมูลหนัง 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Mov_id Auto Number 5 รหสัหนงั  
Mov_name Text 3 ช่ือหนงั  
Mov_price Auto Number 10 ราคา  
Mov_date Date/Time 10 วนัท่ีเขา้โรง  
Mov_flag Text 10 สถานะของหนงั  
Mov_c_flag Text 10 สถานะของ

โรงหนงั 
 

 
ตารางที่ 3.10 ตารางแสดงขอ้มูลหนงั 

 
3.3.4 ตารางข้อมูลโรงหนัง 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Room_id Auto Number 5 รหสัโรงหนงั  
Room_name Text 20 ช่ือโรงหนงั  
Room_flag Text 10 สถานะโรงหนงั  
 

ตารางที่ 3.11 ตารางขอ้มูลโรงหนงั  
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3.3.5 ตารางข้อมูลใบจองหนัง 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Sale_id Auto Number 5 รหสัใบจอง  
Sale_date_mark Date/Time 10 วนัท่ีจอง  
Sale_date_cash Date/Time 10 วนัท่ีช าระเงิน  
Sale_flag Text 10 สถานะการจอง  
 

ตารางที่ 3.12 ตารางขอ้มูลใบจองหนงั 
 

3.3.6 ตารางข้อมูลรายการฉาย 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Cyc_id Auto Number 5 รหสัฉายหนงั  
Cyc_time Date/Time 10 เวลาฉาย  
 

ตารางที่ 3.13 ตารางขอ้มูลรายการฉาย 
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3.3.7 ตารางข้อมูลรายละเอยีดรายการฉาย 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Cyc_id Auto Number 5 รหสัฉายหนงั  
Room_id Auto Number 5 รหสัใบจอง  
Mov_id Auto Number 5 รหสัหนงั  
Cyc_date Date/Time 10 วนัท่ีฉาย  
 

ตารางที่ 3.14 ตารางขอ้มูลรายละเอียดรายการฉาย 
 

3.3.8 ตารางข้อมูลตั๋วหนัง 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

Tic_id Auto Number 5 รหสัตัว๋  
Cyc_id Auto Number 5 รหสัรายการฉาย  
Tic_seat Auto Number 5 ท่ีนัง่  
Tic_price Auto Number 10 ราคา  
Tic_flag Text 10 สถานะ  
 

ตารางที่ 3.15 ตารางขอ้มูลตัว๋หนงั 
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3.4 การออกแบบ Story Board 

 
รูปที3่.11 แสดงหนา้หลกัของโปรแกรม 

 

 
รูปที3่.12 แสดงหนา้ขอ้มูลรายการหนงัใหม่ 
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รูปที3่.13 แสดงหนา้ขอ้มูลรายการหนงัเขา้ฉาย 

 

 
รูปที3่.14 แสดงหนา้ขอ้มูลรายการจองตัว๋หนงั 
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รูปที3่.15 แสดงหนา้ขอ้มูลรายการเลือกท่ีนัง่ 

 

 
รูปที3่.16 แสดงหนา้ใบเสร็จซ้ือตัว๋หนงั 
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3.5 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Data) 
1. ขอ้มูลสินคา้ 

2. ขอ้มูลสมาชิก 

3. การเช่าสินคา้ 

4. การตรวจสอบสินคา้ 

 
3.6 ส่ิงน าออก (Output Data) 

1. ผลการตรวจสอบสินคา้ 

2. หนา้จอคอมพวิเตอร์ คือ รูปแบบโปรแกรมท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

3. เคร่ืองโปรเจคเตอร์ คือ การน าเสนอเพื่อสอบโครงการ 

4. ใบเสร็จรายการสินคา้ 
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บทที ่4 
การพฒันาระบบฐานข้อมูลการซ้ือตัว๋หนัง 

 
4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1.   Intel Coie i3-4005u,1.7 GHs 
2.   Notebook  ASUS 
3.   Mouse   
4.   Printer  HP 
5.   Flash drive 100G3 16 GB 

 
 

4.2    โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้พฒันา 
1.  โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 ใชใ้นการจดัท าโปรแกรม 
2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชใ้นการตกแต่งโลโก ้
  3.  โปรแกรม Microsoft Access ใชใ้นการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
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4.3 วธีิการติดตั้งโปรแกรม 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม 
2. เลือกท่ี Visual Basic 2010 Express 
3. เลือกภาษา 
4. กดท่ี Install now 
5. เราท าการดาวน์โหลดแบบท่ีเราถนดัเลย เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้ง   

รูปที ่4.1 ดาวน์โหลดโปรแกรม 
 
   6. ปรากฏหนา้จอ  Welcome  to  Setup 

–  ให ้ Click  เอาเคร่ืองหมาย  ü ออกจาก  o  Yes,  Send  Information… 

รูปที ่4.2 ปรากฏหนา้จอ Welcome to setup 
7.  ปรากฏหนา้จอ  License  Terms 

–  Click  เลือก  I  have  read  and  accept  the  license  terms 
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–  Click  ปุ่ม Next เพื่อด าเนินการต่อ 

รูปที ่4.3 ปรากฏหนา้จอ License  Terms 
 

8.  ปรากฏหนา้จอ  Installation  Options 
–  Click  เลือกติดตั้ง  Microsoft  Silverlight…และ  Microsoft  SQL  Server  2008… 
–  Click  ปุ่ม Next เพื่อด าเนินการต่อ 

 

รูปที ่4.4 ปรากฏหนา้จอ Installation  Options 
 
 
 
9.  ปรากฏหนา้จอ  Destination  Folder 

–  โปรแกรมจะติดตั้งท่ี  (Install  in  folder)  C:\Program  Files\Microsoft  Visual Studio10.0\ 
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ในกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนต าแหน่งติดตั้งใหม่ให ้   Click ปุ่ม Browse…  
–  Click  ปุ่ม Install > เพื่อด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 

 

รูปที ่4.5 ปรากฏหนา้จอ Destination  Folder 
 

10.  หลงัจากนั้น  จะเขา้สู่ขั้นตอนการ  Download  ไฟล ์ และท าการติดตั้งโปรแกรมจนครบทั้งหมด 
10.1  Downloading  File 

รูปที ่4.6 ปรากฏหนา้จอการ Download ไฟล ์
 
 
10.2  Setup  Complete 
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–  Click  ปุ่ม Exit เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรม 

รูปที ่4.7 ปรากฏหนา้จอ Setup  Complete 
 

 
11.  การเขา้สู่โปรแกรม 

11.1  Click  Start  >  All  Programs    >  Microsoft  Visual  Studio2010  Express  >  Microsoft  
Visual  Basic  2010  Express 

รูปที ่4.8 ปรากฏหนา้จอการเขา้สู่โปรแกรม 
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11.2 เขา้สู่โปรแกรม  Microsoft  Visual  Basic  2010  Express 

รูปที ่4.9 ปรากฏหนา้จอเขา้สู่โปรแกรม 
 

11.3 โปรแกรมจะท าการ  load  ขอ้มูล 

รูปที ่4.10 โปรแกรมท าการ  load 
 

11.4 โปรแกรม  Microsoft  Visual  Basic  2010  Express 

รูปที ่4.11 หนา้โปรแกรม  Microsoft  Visual  Basic  2010  Express 
12.  ภายหลงัการติดตั้งเสร็จ ควรจะเขา้ไปลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อใหส้ามารถใชง้าน  VB 2010  
Express  ไดไ้ม่จ ากดัระยะเวลา  โดยการลงทะเบียนผา่นเวบ็  จากเมนู   Help > Register Product 
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12.1  Click  เลือกเมนู  Help > Register  Product 

รูปที ่4.12 หนา้ลงทะเบียน 
 

 
12.2 Click  ปุ่ม Obtain….. 

รูปที ่4.13 หนา้ลงทะเบียน 
 
 
 
13.  เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซตก์ารลงทะเบียน  ใหใ้ส่ขอ้มูลจนครบตามท่ีเวบ็ไซตต์อ้งการ  และเม่ือ  Click  
ส่งขอ้มูลจะได ้  Registration  Key  มา  ใหจ้ดหรือ  Copy  คียน้ี์เอาไว ้  แลว้กลบัมาท่ี  VB 2010 
Express  ใหเ้ลือกเมนูเดิม  คือ  Help > Register  Product  จากนั้นใส่คียท่ี์ไดรั้บมา  กเ็ป็นเสร็จส้ิน
การลงทะเบียน  ซ่ึงจะท าใหส้ามารถใช ้ VB Express  ไดต้ลอดเวลาไม่มีหมดอาย ุ



47 
 

13.1  Registration  Key  ท่ีไดรั้บ 

 
รูปที ่4.14 หนา้ Registration  Key  ท่ีไดรั้บ 

 
 

 
 
 
13.2  น ารหสั  Registration  Key  ท่ีไดม้าใส่ในช่อง  แลว้  Click  ปุ่ม Register Now 

รูปที ่4.15 หนา้น า Registration  Key  ท่ีไดรั้บมากรอก 
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13.3  การ  Register  เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

รูปที ่4.16 หนา้การ  Register  เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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4.4 วธีิการใช้งานระบบฐานข้อมูล 

 
รูปที ่4.17  แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.18  แสดงหนา้สมคัรสมาชิก 
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รูปที ่4.19  แสดงหนา้เลือกรายการหนงัและท่ีนัง่ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.20  แสดงหนา้ใบเสร็จ 
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บทที ่5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีผูศึ้กษานั้นมีความรู้ความเขา้ใจและรู้จกัคอมพิวเตอร์มากข้ึน 
2. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้ามารถทราบถึงการใชง้านคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่ง    
      ถูกตอ้ง 

3. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีผูส้นใจทดลองใชง้านไดเ้อง 
4. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้ามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
5.  ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการใชง้านของระบบฐานขอ้มูลได ้

 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที ่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 ระบบการซ้ือตัว๋หนงั 1 KB ระบบฐานขอ้มูล 
2 Movie.accdb 688 KB เกบ็ขอ้มูลรายการหนงั 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 

 
5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทีมี่ต่อการออกแบบระบบงาน 
 1.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมและดูไม่เขา้กบัเน้ือหา 
 2.  โลโกดู้เรียบเกินไป ไม่ทนัสมยั 
 3.  พื้นหลงัของโปรแกรมเรียบเกินไป ท าใหดู้ไม่น่าสนใจ จึงตอ้งเพิ่มเติมลวดลายใหม่ 
 
5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทีมี่ในโปรแกรม 
 1.  เกิดปัญหาการเช่ือมต่อ Access 

2.  Run รูป รหสัไม่ค่อยได ้
3.  Code ผดิพลาด ท าใหก้าร Run ไม่ส าเร็จ 
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5.2  ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
 1.  Note Book มีอาการช ารุด เคร่ืองดบั ตอ้งน า Note Book ไปซ่อมใหม่ 
 2.  โปรแกรม Access คา้ง ไม่สามารถท าต่อได ้จึงลงโปรแกรมใหม่ 
 3.  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาในการท างานไม่ตรงกนั 
 4.  แบ่งเวลางานไม่ดี ท าใหโ้ปรแกรมเสร็จชา้และไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร  
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5.3 สรุปการด าเนินงานจริง 

รายการ 
มถุินายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กนัยายน61 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 
1 (บทท่ี1) 

  
 

             
22-25 
มิถุนายน 61 

ประกาศผล
หวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                
29 มิถุนายน 

61 

เสนอหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 
2(บทท่ี1) 

   
 

            29-30 
มิถุนายน 61 

ประกาศผล
หวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                6 กรกฎาคม 
61 

ส่งบทท่ี2                 6-20 
กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี3                 20 ก.ค. – 10 
ส.ค. 61 

สอบหวัขอ้
โครงการ 

                5 กนัยายน 61 

รายการ 
พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58 มกราคม 59 กุมภาพนัธ์ 59 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 
70% 

                2 พฤศจิกายน 
61 

ส่งความคืบหนา้ 
80% 

                4 พฤศจิกายน 
61 

ส่งความคืบหนา้ 
100% 

                5 พฤศจิกายน 
61 

สอบโปรแกรม 
ระดบั ส.2 

                
7 พฤศจิกายน 
61 

ส่งบทท่ี 4                  21 ธ.ค. 61 – 
25 ม.ค. 62 

ส่งบทท่ี 5                 25 ม.ค. 62 – 
8 ก.พ. 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี 
และค่าเขา้เล่ม 

                8 - 12 ก.พ. 
62 

ตารางที่ 5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 
หมายเหตุ  เสน้สีด า คือ ระยะเวลาท่ีก าหนด 
   เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานจริง 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจริง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 
1 กระดาษ 2 ริม 230 บาท 
2 ค่าหมึกพิมพ ์ 1 ตลบั 400 บาท 
3 ค่าเบลด็เตลด็ 4 400บาท 
4 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม 250 บาท 

รวมเป็นเงิน 1,280บาท 

 
ตารางที่ 5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 
- ใบเสนอขออนุมติัการท าโครงการระบบคอมพิวเตอร์(ATC.01) 
- ใบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม(ATC.02) 
- ใบขอสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ATC.03)  
- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ATC.04)   
- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 

 



 
 



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

 


