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บทคัดยอ 

 ชื่อโครงการ ระบบเชาชุดราตรี มีวัตถุประสงคคือ เพื่อพัฒนารับบการเชาชุดราตรีเพื่อ

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเชาชุดราตรี ขอบเขตการศึกษา

สามารถแกไขขอมูล คิดคาบริการและออกใบเสร็จได เคร่ืองมือที่ใช Adobe Photoshop CS6 ใชในการ

ตกแตงภาพ Visual Basic 2010 ใชในการสรางระบบฐานขอมูล Microsoft Access 2010 ใชในการทํา

ฐานขอมูล 

 โครงการน้ีทําออกมามีระบบชําระเงินไดและออกใบเสร็จใหลูกคาไดสามารถแกไขขอมูล

ลูกคาได ขนาดของโปรแกรม 2 กิกะไบตผลการดําเนินงานตัวโปรแกรมทั้งหมดเปนไปตามที่ผูจัดทํา

วางแผนไวทุกอยางตรงกับวัตถุประสงคของผูจัดทํา  

 ระบบฐานขอมูลเปนประโยชนอยางยิ่งเพราะทําใหระบบไมซับซอนใชงานงายสะดวกตอการ

จองชุดราตรี และเก็บขอมูลลูกคาและยังสามารถชําระเงินไดอยางสะดวกและสามารถออกใบเสร็จให

ลูกคาไดและยังทําใหเกิดขอผิดพลาดนอยลง 



ค 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่เอ้ือเฟอสถานที่และอุปกรณในการ

จัดทําโครงการใหเสร็จสมบูรณดวยดี 

คณะผูจัดทําโครงการระบบเชาชุดราตรีตองขอกลาวขอบคุณคณะอาจารยที่ใหคําแนะนํา

ตางๆ อาจารยนราภรณ บัวนุช อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยอาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร

อาจารยที่ปรึกษารวมและคณะกรรมการที่ใหคําแนะนําและการแกไข ขอขอบคุณบิดาและมารดาที่

ใหทุนทรัพยในการทําโครงการและขอบคุณเพื่อนที่ชวยเปนกําลังใจและคอยใหคําปรึกษาและ

รวมกันทําโครงการในคร้ังน้ีจนเสร็จสมบูรณ 
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คํานํา 

 

 การจัดทําโครงการน้ี เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 3204-8501 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการ

ประเภทระบบฐานขอมูลเชาชุดราตรี โดยมีการสรางระบบฐานขอมูลที่เปนระบบการเชาชุดราตรี 

ซึ่งสามารถใชงานได 

ระบบฐานขอมูลที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยระบบตาง ๆ และหนาของ

การใชงาน หนาแรกจะเปนหนาใสชื่อผูใชและรหัสผานของเจาของระบบ จากน้ันเปนเมนูตาง ๆ 

ของระบบ มีหนาเพิ่มรายชื่อพนักงานและลูกคา หนาเชาชุดราตรีหนาและคํานวณคาใชจายและออก

ใบเสร็จได 

สุดทายน้ี คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาการทําโครงการน้ีจะไดใหความรูแกผูที่ไดรับชม

เพื่อเปนแนวทางในการระบบฐานขอมูล ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจในเร่ืองน้ีไดนําไป

ประยุกตใชและหนังสือโครงการเลมน้ีจะเปนประโยชนแกผูที่มาศึกษาไมมากก็นอย หากมี

ขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทําขออภัยไว ณ ที่น้ี และจะพัฒนาผลงานตอไปใหดียิ่งขึ้น 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา  

 ในโลกปจจุบันแหงขอมูลขาวสารที่มีความรู ความคิดและปรากฎการณ ที่เกิดขึ้นอยาง

ตอเน่ืองและฉับไว ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่ตองแขงขันในดานความเร็วและความถูกตอง

ของขอมูลการนําเอาความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาประยุกต เปลี่ยนแปลงการ

ทํางานเพื่อลดกระบวนการทํางานที่ซับซอน และลดระยะเวลาในการทํางานในแตละขั้นตอนรวมถึง

การวางแผนการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลของลูกคา มีการนําเอาไปใชในทางธุรกิจที่

หลากหลายรวมไปถึงการทําระบบเชาชุดราตรี ซึ่งปจจุบันมีการใชโปรแกรมที่เขียนโคดที่สามารถ

ใชงานไดงายและสะดวกสบาย อยางเชน โปรแกรม Visual Studioที่มีความหมายงาย ในการเขียน

โคดจึงมีการนํามาใชงานและพัฒนาระบบฐานขอมูลมากมายสามารถเก็บขอมูลของคนที่มาเชาชุด

ราตรีและตรวจสอบราคาของชุดราตรีซึ่งสามารถพฒันาตอไปไดเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 คณะผูจัดทําระบบฐานขอมูลเร่ืองระบบเชาชุดราตรีไดนําเสนอในรูปแบบของระบบ

ฐานขอมูลเพื่อสรางความเขาใจและสามารถเรียนรูเร่ืองราวของระบบการเชาชุดราตรีวามีขั้นตอน

อยางไรในการเชาชุดราตรีหรือจะนําไปพัฒนาเปนฐานขอมูล อ่ืนๆได 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลในหัวขอระบบเชาชุดราตรี 

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลผูที่เชาราตรี 

3. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลที่มีความถูกตองแมนยําในการตรวจสอบขอมูล 

4. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการเขียนโปรแกรมดวยโปรแกรม Visual Studio 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ระบบสามารถบันทึกขอมูลของผูที่เชาชุดราตรีได 

2. ระบบสามารถคํานวณราคาเชาชุดราตรี 

3. ระบบสามารถแกไขขอมูล Databest  

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดระบบฐานขอมูลในหัวขอระบบเชาชุดราตรี 

2. ไดระบบฐานขอมูลผูที่เชาชุดราตรี 

3. ไดระบบฐานขอมูลที่ถูกตองและแมนยําในการตรวจสอบขอมูล 

4. ไดความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลดวยโปรแกรม Visual Studio 
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

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

อบรมการทําโครงการนักศึกษา

ปวช.3 และปวส.2 
                27-28 มิถุนายน 61 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ 

รอบที่ 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน)  
                29 มิถุนายน -3 

กรกฎาคม  61 
ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 1 
                5  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 2                 6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบที่ 2 
                9  กรกฎาคม 61 

สงบทที่ 2                 18-25 กรกฎาคม 61 

สงบทที่ 3                 1-17 สิงหาคม 61 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 
                20-24 สิงหาคม 61 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม  

50% 
                10-16 กันยายน 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

60% 
                17-23 กันยายน 61 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

70% 
                24-30 กันยายน 61 

รายการ ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ 62 ระยะเวลา 

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

สงความคืบหนา 90%                 2 พฤศจิกายน 2561 

สงความคืบหนา 100%                 9 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2561 

สงบทที่ 4                  11-21 ธันวาคม 61 

สงบทที่ 5                 14-26  มกราคม 62 

สงรูปเลม ซดีี และคาเขาเลม                 
27 มกราคม –  

3  กุมภาพันธ 2562 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช 

1. โปรแกรม  Visual Studio 2010 ในการสรางระบบฐานขอมูล 

2. โปรแกรม Microsoft Access ในการเก็บฐานขอมูล 

3. โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6 ในการตกแตงรูปภาพ 

 

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน   

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ 2 ริม 230 บาท 

2 คาหมึกพิมพ 2 ตลับ 800 บาท 

3 คาแผน CD 1 แผน 20 บาท 

4 คาเขาเลม 1 เลม 250 บาท 

รวมเปนเงิน 1,300 บาท 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 

 

 



บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 ระบบงานในปจจุบัน 

เริ่มตน

Login

ตรวจสอบ

กรอกขอมูลลูกคา

แสดงขอมูลลูกคา

ตรวจสอบ

เลือกชุดราตรี

ชําระเงิน

บันทึกเวลาเขา

ออกใบเสร็จ

จบการทํางาน

บันทึกขอมูล

ลูกคา

 

รูปท่ี 2.1 ระบบงานในปจจุบัน 

 

Y 

Y 

N 

Y 

N 

N 

Y Y 
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2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

1. การบันทึกขอมูลทําไดชาเพราะมีขอมูลเปนจํานวนมาก 

2. การตรวจสอบการแกไชอาจทําไดยากหากมีขอมูลจํานวนมาก 

3. การแกไขและการคนขอมูลทําไดชาและอาจเสียเวลาในการทํางาน 

2.3 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

ระบบฐานขอมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันเขา

ไวดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะ

ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มีขอมูล เกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและ

เปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลาน้ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

ซอฟตแวรที่ เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการใช

ฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหนาที่

ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการ

สรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตอง

รับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูล 

ความสําคัญของระบบการจัดการฐานขอมูล การนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชงานเพื่อ

ประมวลผลขอมูล นอกจากอํานวยความสะดวกในการทํางานไดรวดเร็วแลว ยังมีความถูกตอง

แมนยําในการประมวลผลอีกดวย ตัวอยาง เชน กรณีระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล เมื่อมีผูปวย

ตองการเลือดหมูโลหิตพิเศษโดยเรงดวนจําเปนตองการผูบริจาคโลหิตหมูโลหิตเดียวกันโดยใช

ฐานขอมูลคนหาผูบริจาคโลหิตที่มีคุณสมบัติไดอยางรวดเร็วไดแกผูบริจาคตองนํ้าหนักมากกวา 45

ก.ก.และบริจาคคร้ังสุดทายมาแลวเกิน 90วัน ผูบริจาคควรมีที่อยูใกลโรงพยาบาล เปนตน 

นอกจากน้ีระบบฐานขอมูลยังมีความสําคัญในดานตาง ๆ อีก ดังน้ี 
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1. ความมีประสิทธิภาพ 

ระบบการจัดการฐานขอมูล ชวยใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

มากขึ้น เชน อธิการบดีตองการทราบวาในแตละปมีอาจารยหรือบุคลากรเกษียณอายุราชการ

เปนจํานวนเทาไร และมีอาจารยสาขาใดบางที่เกษียณ  ในอนาคตมีสาขาใดขาดแคลนหรือไม 

ระบบฐานขอมูลสามารถใหคําตอบแกผูบริหารได 

 

2. การสอบถามขอมูล 

ระบบบบการจัดการฐานขอมูลมีภาษาที่ใชในการสอบถามสําหรับสอบถามขอมูลไดทันที

แมวาโปรแกรมเมอรไมไดเขียนคําสั่งสอบถามในบางรายการเอาไวผูใชที่มีความชํานาญ

สามารถใชคําสั่งเพื่อใหไดคําตอบแบบทันทีทันใดไดเชนกันเชนในกรณีระบบฐานขอมูลของ

ผูปวย ถาผูบริหารตองการทราบจํานวนสถิติของผูปวยที่เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต วามี

จํานวนเทาไรสามารถใชคําสั่งสอบถามแบบงาย ๆ ได  คําสั่งดังกลาว ผูเขียนไดเขียนอธิบายไว

อยางละเอียดใน บทที่ 3 

3. การเขาถึงขอมูล 

ระบบการจัดการฐานขอมูลใหบริการการเขาถึงขอมูลไดเปนอยางดีมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยรวมทั้งการจัดการขอมูลที่ดี เพราะระบบการจัดการฐานขอมูลมีฟงกชันการใหสิทธิ์

การเขาถึงขอมูลโดยบุคคลภายนอกไมสามารถเขาถึงขอมูลได ถาหากไมไดรับสิทธิ์จาก

ผูบริหารระบบ 

4. ลดขอมูลที่ขัดแยง  

ระบบการจัดการฐานขอมูลชวยลดความไมสอดคลอง หรือขอมูลที่ขัดแยงกันใหนอยลงทํา

ใหขอมูลมีความสมบูรณมากขึ้น 

ระบบฐานขอมูลมีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแก 

- ขอมูล (Data) 

- ฮารดแวร (Hardware) 

- ซอฟตแวร (Software) 

- ผูใช (Users) 
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1. ขอมูล  ขอมูลจะตองเปนขอมูลรวมและแบงปนกันได (Both Integrated and Shared) ขอมูล

รวม (Integrated) ในฐานขอมูล หมายถึง อาจมีขอมูลซ้ําซอนกันระหวางแฟมตาง ๆ นอยที่

สุ หรือเทาที่จําเปน เชน แฟมขอมูลชื่อ EMPLOYEE กับ ENROLLMENT 

2. ฮารดแวร ฮารดแวรของระบบฐานขอมูลประกอบไปดวย 2 สวน คือ ที่เก็บขอมูลสํารอง

(Secondary Storage Volumes) เพื่อเก็บขอมูลดวยอุปกรณนําเขา/สงออกขอมูล(ดิสกไดรฟ), 

ตัวควบคุมอุปกรณ, ชองนําเขา/สงออกขอมูลตัวประมวลผลฮารดแวรหนวยความจําหลัก ที่

สนับสนุนการทํางานของระบบฐานขอมูล 

3. ซอฟตแวร ซอฟตแวร เปนสวนเชื่อมระหวางผูใชกับฮารดแวร ซอฟตแวรในที่น้ีคือ ระบบ

จัดการฐานขอมูล หรือระบบบริหารฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 

ซึ่งมีหนาที่ชวยซอนกับผูใชฐานขอมูลจากรายละเอียดระดับฮารดแวร ระบบจัดการ

ฐานขอมูลจะทําใหผูใชรู จักฐานขอมูลในระดับที่อยู เหนือระดับฮารดแวรและชวย

สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใช 

4. ผูใช ผูใช (Users) มี 3 กลุม ไดแก 

-โปรแกรมเมอร เขียนโปรแกรมประยุกตใชฐานขอมูลดวยภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษา

หน่ึง 

-ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator : DBA) 

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลแบบน้ีแสดง การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของตาราง ที่มี

ลักษณะเปนสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลัมน (Column) ซึ่งในการเชื่อมโยงกันระหวางขอมูลใน

ตาราง 2 ตาราง หรือมากกวา จะเชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวตที่มีอยูในตารางที่ตองการเชื่อมโยง

ขอมูลกัน โดยที่แอททริบิวตจะแสดงคุณสมบัติของรีเลชั่นตาง ๆ ซึ่งรีเลชั่นตาง ๆ ไดผาน

กระบวนการทํารีเลชั่นใหเปนบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหวาง การออกแบบเพื่อละความ

ซ้ํ า ซ อ น  เ พื่ อ ใ ห ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข อ มู ล เ ป น ไ ป อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  

ตัวอยาง เปนตารางรายชื่อนักศึกษาและตารางโปรแกรมวิชา ถาตองการทราบวานักศึกษารหัส 

441031138 เปนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาใด ก็ตองนํารหัสโปรแกรมวิชาในตารางนักศึกษาไป

ตรวจสอบกับตารางโปรแกรมวิชา ซึ่งมีรหัสของโปรแกรมวิชาซึ่งเรียกวาเปนดรรชนี และดึงขอมูล

ออกมา 
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ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึงโครงสรางสารสนเทศ ที่ประกอบดวย

รายละเอียดของขอมูลที่มี ความสัมพันธและเกี่ยวของกัน ที่จะนํามาใชในระบบงานตาง ๆ รวมกัน 

ระบบฐานขอมูล จึงนับเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยผูใชสามารถจัดการกับขอมูลไดใน

ลักษณะตาง ๆ ทั้งการเพิ่มขอมูล การแกไข การลบ การคนหา ตลอดจนการเรียกดูขอมูลในรูปแบบ

ตาง ๆ ซึ่งสวนจะเปนการประยุกตนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการฐานขอมูล และ

นําฐานขอมูลผานกระบวนการประมวลผลและแสดงผลลัพธในรูปแบบตาง ๆ ที่ตองการ 

คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับฐานขอมูล  

 ขอมูลในระบบฐานขอมูลจะมีความสัมพันธกันดังน้ันในการออกแบบฐานขอมูลเราจะตอง

เขาใจความสัมพันธของขอมูลในชัดเจนเพื่อใหฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ กอนอ่ืนเราจะตองเขาใจ

ศัพทตาง ๆ เกี่ยวกับระบบฐานขอมูลกดังน้ี 

- เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง ชื่อของสิ่งใดสิ่งหน่ึง เปรียบเสมือนคํานามไดแก คน สถานที่ 

สิ่งของ การกระทํา ซึ่งตองการจัดเก็บขอมูลไว เชน เอนทิต้ีนักเรียน เปนตน 

- แอททริบิวต (Attribute) หมายถึง รายละเอียดขอมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของแอ

ททริบิวตหน่ึงเชน เอนทิต้ีสินคา ประกอบดวย แอททริบิวตรหัสสินคา ประเภท ชื่อ ราคา

ตอหนวย เปนตน 

- บิต (Bit) หมายถึง หนวยของขอมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เปนขอมูลที่มีการจัดเก็บในลักษณะ

ของเลขฐานสอง คือ 0 กับ 1 

- ไบต (Byte)  หมายถึง หนวยของขอมูลที่เกิดจากการนําบิตมารวมกันเปนตัวอักขระหรือ

ตัวอักษร (Character) 

- ฟลด (Field) หมายถึง เขตขอมูล หรือหนวยของขอมูลที่ประกอบขึ้นจากไบตหรือตัว

อักขระต้ังแตหน่ึงตัว ขึ้นไป มารวมกันแลวไดความหมายเปนคํา เปนขอความ หรือของสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึง เชน ชื่อบุคคล ตําแหนง อายุ เปนตน 

- เรคคอรด (Record) หมายถึง ระเบียน หรือหนวยของขอมูลที่เกิดจาการนําเอาฟลดหรือเขต

ขอมูลหลายๆ เขตขอมูลที่เกี่ยวของมารวมกัน เพื่อเกิดเปนรายการขอมูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 



10 
 

เชน ขอมูลของพนักงาน 1 ระเบียน (1 คน) จะประกอบดวยฟลด รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล ที่

อยู ตําแหนง เงินเดือน เปนตน 

- ไฟล (File)  หมายถึง แฟมขอมูล หรือหนวยของขอมูลที่เกิดจาการนําขอมูลหลาย ๆ 

ระเบียนที่เปนเร่ืองเดียวกัน เชน แฟมขอมูลพนักงาน แฟมขอมูลลูกคา แฟมขอมูลสินคา 

ฯลฯ สวนในระบบฐานขอมูล ก็จะมีคําศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ควรรูจักซึ่งจะกลาวถึงใน

ลําดับตอไป 

Visual Studio  

      เปนชุดโปรแกรมที่นาไปใชเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาตางๆ เชน ภาษา C, 

ภาษา C++ และ ภาษา C# เปนตน เพื่อสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรใหตรงตามวัตถุประสงค

ที่ตองการ โดยโปรแกรมน้ีไดรวบรวมเคร่ืองมือตางๆที่ใชสาหรับเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเขาไวดวยกัน เพื่อที่จะคอยอานวยความสะดวกใหกับผูใชงานน่ันเอง 

Visual Studio 2010 น้ันมีหลากหลาย edition โดยแบงเปน 4 edition ดังน้ี Visual Studio 

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

Visual Studio Test Professional 2010 ซึ่งแตละ edition ก็จะมีความแตกตางกันไป ไมวาจะ

เปนเร่ืองของราคา ขอบเขตความสามารถ และ กลุมผูใชงาน ฯลฯ 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 โปรแกรม Visual Studio 2010 
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การติดตั้ง  Visual  Basic  2010  Express  Edition 

โปรแกรม  VB 2010  Express  Edition  เปนชุดที่แยกเฉพาะ  VB  ออกมาตางหาก  

โดยสวนประกอบหลักที่จําเปนตอการทํางานของ  VB  น้ันจะมีครบทั้งหมด  (แตจะไมมี

เคร่ืองมือเสริมการทํางานตาง ๆ  เชน  Crystal  Reports,  เคร่ืองมือสรางชุดติดต้ังโปรแกรม  

เปนตน)  แตอยางไรก็ตาม  VB  Express  ก็ถือวาสมบูรณเพียงพอตอการที่จะใชศึกษา

เรียนรูในระดับพื้นฐานทั่ว ๆ ไปได VB 2010  Express  Edition  น้ัน  สามารถ  Download  

มาใชงานไดฟรีจาก  Web Site  http://www.microsoft.com/express/download/  โดย

สามารถใชงานได  30  วัน  แตถาลงทะเบียน  (ฟรี)  จะสามารถใชงานไดไมจํากัดระยะเวลา 

จุดเดนของโปรแกรม Visual Basic 

• เปนเคร่ืองมือที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Window  

• ประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ชวยในการพัฒนาโปรแกรมสามารถทําไดดวย

ความรวดเร็ว หรือที่เรียกกันวา Rapid Application Development (RAD)  

• การเขียนโปรแกรมจะอาศัยหลักการของ Object Oriented  

•  สามารถนําไปใชในการพัฒนาโปรแกรมดานตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เชน การ

เขียนโปรแกรมบริหารฐานขอมูล  การเขียนโปรแกรมดานอินเทอรเน็ต  การเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ เปนตน 

การเขาใชงานโปรแกรม Visual Basic 6.0 

 คลิกที่ Start > Programs > Microsoft Visual Basic 6.0 > Microsoft Visual Basic 6.0 

สวนประกอบของหนาตาง New Project ประกอบดวย 3 Tab  ดังน้ี 

1. Tab New  เปนหนาตางที่ประกอบไปดวย Icon  ตาง ๆ ที่ใชสําหรับเรียกใชงาน Project 

ใหม โดยแตละไอคอนก็จะมีคุณสมบัติเหมาะกับงานในแตละอยางไป โดยปกติการพัฒนา

โปรแกรมจะใชไอคอน Standard  EXE  

2.  Tab Existing   เปนหนาตางที่ใชสําหรับเรียก Project  เดิมที่มีการพัฒนาไวแลวขึ้นมาใช

งาน หรือมาแกไขโปรแกรม โดยใหเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ Project  แลวเลือกไฟล Project 

ที่ตองการ และคลิก Open 
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3.  Tab Recent  เปนหนาตางที่แสดงรายการของ Project  ตาง ๆ ที่เคยถูกเรียกขึ้นมาใชงาน  

ซึ่งผูใชสามารถเรียกขึ้นมาใชงานไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

สวนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 

1.  TitleBar ไตเติลบาร  แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟลที่กําลังใชงานอยู 

2.  MenuBar เมนูบาร  เปนสวนที่รับคําสั่งในแบบเมนู  เมื่อทําการสรางโปรแกรมดวย 

Visual Basic เปนเหมือนศูนยกลางที่ควบคุมการสรางโปรแกรม 

3.  ToolBar ทูลบาร  ในการใชงานเมนูบารสั่งงานอาจจะมีขั้นตอนที่ยุงยาก   

เพื่อลดขั้นตอนลง  สามารถคลิกที่ทูลบารเพียงคร้ังเดียวก็สามารถสั่งงานที่ตองการได  

4.  ToolBox ทูลบ็อกซ  เปนกลองเก็บ ActiveX Control ซึ่งจะนํามาประกอบ 

เปนสวนตาง ๆ ของโปรแกรมหรือออกแบบหนาตาของโปรแกรม 

5.  Form Designer ฟอรมดีไซเนอร  เปนสวนที่ใชในการออกแบบหนาจอของโปรแกรมที่

พัฒนา หรือเปนที่สําหรับวางเคร่ืองมือหรือคอนโทรล (Control) ใน ToolBox 

6. Project Explorer เปนหนาตางที่ใชในการควบคุมการทํางานของโปรเจ็กต 

7.  Properties Window เปนสวนที่กําหนดคุณสมบัติ(Properties) ของวัตถุ(Object) ตาง ๆ ที่

วางอยูบน Form Designer 

8.  Form Layout เปนหนาตางแสดงผลและกําหนดตําแหนงการแสดงผลของโปรแกรม ทํา

ใหทราบตําแหนงที่จะปรากฏบนจอภาพเมื่อรันโปรแกรม 

9.  Code Editor เปนสวนที่ใหเขียนคําสั่งของโปรแกรม หรือที่เรียกวา โคด (Code) เพื่อ

ควบคุมการทํางานของโปรแกรม 

ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมดวย Visual Basic 

1. ขั้นตอนการออกแบบฟอรมหรือหนาจอ 

2. ขั้นตอนการสรางฟอรม หรือหนาจอของโปรแกรม 

3. ขั้นตอนการกําหนดคุณสมบัติ (Properties)ของ Control 

4. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

5. ขั้นตอนรันโปรแกรม 

6. ขั้นตอนการบันทึกและจัดเก็บโปรแกรม 
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รายละเอียดของ Toolbox  การวางคอนโทรลใน Toolbox  ลงบนฟอรม 

Toolbox  เปนกลองเคร่ืองมือที่รวบรวมปุมเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชในการสราง หรือ Control 

Form ซึ่งมีลักษณะของการใชงาน ดังน้ี 

ความหมายของ Flowchart 

Flowchart หรือ ผังงาน คือ รูปภาพ หรือ สัญลักษณที่ใชเขียนแทนขั้นตอน 

คําอธิบาย ขอความ หรือ คําพูดที่ใชในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนําเสนอขั้นตอน

ของงานใหเขาใจตรงกัน ระหวางผูเกี่ยวของ ดวยคําพูด หรือ ขอความทําไดยากกวา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 สัญลักษณ Flow Chart 

ประเภทของ Flowchart 

แบงได 2 ประเภท คือ 

ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอยางกวางๆ แตไม

เจาะลงในระบบงานยอย ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนใน

การทํางานของโปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ 

ประโยชนของ Flowchart 

1. ทําใหเขาใจ และแยกแยะปญหาไดงาย (Problem Define) 

2. แสดงลําดับการทํางาน (Step Flowing) 

3. หาขอผิดพลาดไดงาย (Easy to Debug) 

4. ทําความเขาใจโปรแกรมไดงาย (Easy to Read) 

5. ไมขึ้นกับภาษาใดภาษาหน่ึง (Flexible Language) 
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การโปรแกรมแบบมีโครงสราง 

ประกอบดวยหลักการ 3 อยาง คือ 

การทํางานแบบตามลําดับ (Sequence) เปนรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่งายที่สุดคือ เขียน

ใหทํางานจากบนลงลาง เขียนคําสั่งเปนบรรทัด และทําทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึง

บรรทัดลางสุด สมมติใหมีการทํางาน 3 กระบวนการคือ อานขอมูล คํานวณ และพิมพ 

การเลือกกระทําตามเงื่อนไข (Decision) เปนการตัดสินใจ หรือเลือกเงื่อนไขคือ เขียน

โปรแกรมเพื่อนําคาไปเลือกกระทํา โดยปกติจะมีเหตุการณใหทํา 2 กระบวนการ คือเงื่อนไขเปน

จริงจะกระทํากระบวนการหน่ึง และเปนเท็จจะกระทําอีกกระบวนการหน่ึง แตถาซับซอนมากขึ้น 

จะตองใชเงื่อนไขหลายชั้น เชน การตัดเกรดนักศึกษา เปนตน ตัวอยางผังงานน้ี จะแสดงผลการ

เลือกอยางงาย เพื่อกระทํากระบวนการเพียงกระบวนการเดียว 

การทําซ้ํา (Loop) เปนการทํากระบวนการหน่ึงหลายคร้ัง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม 

หมายถึงการทําซ้ําเปนหลักการที่ทําความเขาใจไดยากกวา 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรม

แตละภาษา จะไมแสดงภาพอยางชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน ผูเขียนโปรแกรมตองจินตนาการ

ดวยตนเอง 

  



15 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

การกําหนดคา หรือ การประมวลผลทั่วไป 

 

การประมวลของโปรแกรมยอย (Subroutine) 

 

การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ จะมีผลใน 2 ทิศทาง คือ กรณีผลตรวจสอบเงื่อนไขเปนเทจ็ และ

เปนจริง 

 

รับ หรือ แสดงขอมูล โดยไมระบชุนิดอุปกรณ 

 

การเก็บขอมูลภายใน 

 

การแสดงผลเอกสาร หรือ การแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ 

 

การเริ่มตน หรือ การส้ินสุด 

 

การรับขอมูลเขาทางแปนพิมพ 

 

การทําซํ้าจนกระทั้งส้ินสุดตามจํานวนที่กําหนด 

 

จุดเช่ือมตอในหนาเดียวกัน 

 

จุดเช่ือมตอคนละหนา 

 
แสดงผลทางจอภาพ 

 

ตารางท่ี 2.4 สัญลักษณ Flow Chart พรอมความหมาย 
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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
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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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สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

รูปท่ี 2.5 สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

Microsoft Access  

คือ โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล มีตารางเก็บขอมูลและสรางแบบสอบถามไดงาย 

มีวัตถุคอนโทลใหเรียกใชในรายงานและฟอรม สรางมาโครและโมดูลดวยภาษาเบสิก เพื่อ

ประมวลผลตามหลักภาษาโครงสราง สามารถใชโปรแกรมน้ีเปนเพียงระบบฐานขอมูลให

โปรแกรมจากภายนอกเรียกใชก็ได 
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รูปท่ี 2.6 โปรแกรม Microsoft Access 

 

ไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access) ตางกับ วิชวลเบสิก (Visual Basic) หรือวิชวล

เบสิกดอทเน็ต (Visual Basic .Net) เพราะ วิชวลเบสิกไมมีสวนเก็บขอมูลในตนเอง แตสามารถ

พัฒนาโปรแกรมไดหลากหลาย เชน พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ โปรแกรมประยุกตทาง

วิทยาศาสตร เกมส หรือเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลภายนอก เปนภาษาที่เหมาะกับการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต (Application) สวนไมโครซอฟทแอคเซสเหมาะสําหรับนักพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลที่ไมตองการโปรแกรมที่ซับซอน ความสามารถของโปรแกรมที่สําคัญคือสรางตาราง 

แบบสอบถาม ฟอรม หรือรายงานในแฟมเดียวกันได ดวยคุณสมบัติพื้นฐานและวิซซารดจึงอํานวย

ใหพัฒนาโปรแกรมใหแลวเสร็จไดในเวลาอันสั้น มีเคร่ืองมือที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลอยางครบถวน 
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Adobe Photoshop 

โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมสรางและแกไขรูปภาพอยางมืออาชีพโดยเฉพาะนัก

ออกแบบในทุกวงกายอมรูจักโปรแกรมตัวน้ีดี โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมที่มีเคร่ืองมือ

มากมายเพื่อสนับสนุนการสรางงานประเภทสิ่งพิมพ งานวิดีทัศน งานนําเสนอ งานมัลติมีเดีย 

ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบดวย

โปรแกรมสองตัวไดแก Photoshop และ Image Ready การที่จะใชงานโปรแกรม Photoshop คุณตอง

มีเคร่ืองที่มีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล และมีหนวยความจําที่เพียงพอ 

ไมเชนน้ันการสรางงานของคุณคงไมสนุกแน เพราะการทํางานจะชาและมีปญหาตามมามากมาย 

ขณะน้ีโปรแกรม Photoshop ไดพัฒนามาถึงรุน Adobe Photoshop CS 

 

 

รูปท่ี 2.7 โปรแกรม Adobe Photoshop 
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2.4 โครงการท่ีเกี่ยวของ 

       2.4.1 ระบบการจัดการตัวแทนจําหนาย 

ระบบฐานขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลจากการรับบริการและเก็บประวัติลูกคาที่

เขามารับบริการไวเชนตรวจสอบประวัติการเขารับบริการของลูกคาเปนตนปจจุบันระบบ

ฐานขอมูลเขามามีบทบาทในการใชประโยชนเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูล การเก็บ

ขอมูลของลูกคาในการเขามารับบริการในแตละวันไดมากมายเชนการคนหาประวัติเกาๆ

ของลูกคาที่เขามาใชบริการรวมถึงการศึกษาระบบการจัดการขอมูลภายในองคกรการสราง

ระบบฐานขอมูลใหความสําคัญมากในการประกอบธุรกิจตางๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายชีสชีส

ชีสมาดวย 

                     2.4.2 ระบบลานจอดรถ 

ในการเขียนโปรแกรมเปนอยางยิ่งความยุงยากซับซอนถูกซอนไวเบื้องหลังมีแต

ความสะดวกสบายไวเบื้องหนาที่เตรียมไวใหโปรแกรมเน่ืองจาก Concept ในการเขียน

โปรแกรมแทบจะเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิงจนกระทั่งในยุคปจจุบัน Visual Basic ไดพัฒนา

มาถึงเวอรชั่น 6.0 แลว ความสามารถของตัวภาษา VB เองก็มีมากขึ้นเพราะความกาวหนา

ของเทคโนโลยีในยุคปจจุบันทําให Microsoft เพิ่มเติมฟเจอรตางๆเขาไปมากมาย 

จนกระทั่ง VB แทบจะเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ไรเทียมทานเพราะ

เทคโนโลยีใหมๆลวนแตมาจาก Microsoft แทบทั้งสิ้นดังน้ันจึงไมแปลกใจเลยวา 

Microsoft พี่ไดเพิ่มความสามารถในทุกๆเวอรชั่นของ PB เสมอเชนสามารถสราง

แอพพลิเคชั่นชนิด D html ซึ่งใชรันบนเว็บไดรวมถึงการผนวกเทคโนโลยี Activex เขากับ

ตัวคอนโทรลของ VB 

                      2.4.3 ระบบฐานขอมูลรานขายรองเทา 

ระบบฐานขอมูลเปนโปรแกรมที่ใชในการจัดเก็บขอมูลสินคาขอมูลเขาขอมูลการ

ซื้อขายสินคาตางๆอยางเปนระเบียบและนําขอมูลที่เก็บไวในหลักใน ฐานขอมูลมาใชตาม

วัตถุประสงคที่ตองการเชนการสมัครสมาชิกของลูกคาเพื่อใหลูกคาสามารถเขาใชงานได 
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2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 

 1. นําคอมพิวเตอรเขามาใชในการสรางระบบฐานขอมูล 

 2. นําคอมพิวเตอรเขามาใชเก็บขอมูลพนักงาน 

 3. นําคอมพิวเตอรเขามาใชเก็บขอมูลสินคา 

 4. นําคอมพิวเตอรเขามาใชออกแบบฐานหนาระบบฐานขอมูล 
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บทที ่3 

การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร 

3.1 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

ระบบฐานขอมูล 

เชาชุดราตร ี

0 

Admin User 

รายละเอียดลูกคา 

รายละเอียดการชําระ

 

รายละเอียดการเชา 

ขอมูลการเชา 

ขอมูลการชําระเงิน 

ขอมูลลูกคา 

ขอมูลลูกคา 

ขอมูลลูกคา 

รายละเอียดการเชา 

ขอมูลการเชา 

ชําระเงิน 

ใบเสรจ็รับเงิน 
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DFD Level1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 3.2 แสดงการกรอกขอมูลลูกคา DFD Level1 

เขาสูระบบ 

1 

Admi

 

ช่ือผูใช/รหัสผาน 

ยืนยันการตรวจสอบผูใช/รหัสผาน 

คนหาขอมูลลูกคา 

2 

รับขอมูลการจอง 

3 

ชําระเงิน 

4 
ขอมูลการชําระเงิน 

ตรวจสอบการชําระเงิน 

User 

รองขอขอมูลลูกคา 

แสดงรายละเอียดลูกคา 

รองขอขอมูลการจอง 

แสดงรายละเอียดขอมูลการจอง 

ชําระเงิน 

รายงานการชําระเงิน 

D3 แฟมขอมูลเชาชุดราตร ี

ใบเสรจ็รับเงิน 

D4 แฟมขอมูลการจอง 

D2 แฟมขอมูลลูกคา 

D1 แฟมขอมูลลูกคา 
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DFD Level1 Process1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 แสดงการLogin DFD Level1 

คียขอมูลเขาสูระบบ 

1.1 

Admin 

กรอกช่ือผูใช/รหัสผาน 

ตรวจสอบการเขาสู

ระบบ 

1.2 

ยืนยันการเขาสูระบบ 

1.3 

D1 แฟมขอมูลพนักงาน 
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DFD Level Process2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 แสดงขอมูลลูกคา DFD Level1 

คนหาขอมูลลูกคา 

2.1 

User 
รองขอขอมูลลูกคา 

แสดงขอมูลลูกคา 

2.2 

รายละเอียดที่รองขอ 
D2 แฟมขอมูลลูกคา 
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DFD Level1 Process3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 แสดงหนาขอมูลชุดราตรี DFD Level1 

รับขอมูลการจอง 

3.1 

User 
รองขอขอมูลการจอง 

Admin 
ครวจสอบขอมูลการจอง 

เลือกเชาชุดราตรี 

3.2 

D3  แฟมขอมูลเชาชุดราตร ี

กรอกขอมูลการจอง 

3.3 

บันทึกขอมูล 

3.4 

D4 แฟมขอมูลการจอง 
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DFD Level1 Process4 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 แสดงขอมูลใบเสร็จ DFD Level1 

ชําระเงิน 

4.1 

User Admin 
ชําระเงิน 

ตรวจสอบการชําระเงิน 

แสดงใบเสรจ็ 

4.2 

D4 แฟมขอมูลการจอง 
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3.2 แผนภาพจําลองความสัมพันธของขอมูล E-R Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 E-R Diagram ระบบการเชาชุดราตรี 

ลูกคา 

รหัสลูกคา 

ช่ือลูกคา 

รหัสเชาชุดราตร ี

ใบเสรจ็ 

ช่ือลูกคา 

ช่ือพนักงาน 

ม ี

เบอรโทรศัพท 
รหัสพนักงาน 

เชาชุดราตร ี

รหัสเชาชุดราตร ี

ราคา 

1 N 

M N 

วันที่ออกใบเสร็จ 

เลขทีใ่บเสร็จ 

เบอรโทรศัพท จํานวนเงนิ 

พนักงาน 

ช่ือ-สกุล 

ออก 

บริการ 

เขา 

วันที่เชา 

1 

M 

1 

N 
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3.3 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

 ออกแบบฐานขอมูล ระบบการเชาชุดราตรี ดังน้ี 

3.3.1 ตารางขอมูลพนักงาน 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

S_ID Auto Number 5 รหัสพนักงาน PK 

S_Name Text 30 ชื่อพนักงาน  

S_Tel Text 10 เบอรโทรศัพท  

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางขอมูลพนักงาน 

3.3.2 ตารางขอมูลลูกคา 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

C_ID Auto Number 5 รหัสลูกคา PK 

C_Name Text 30 ชื่อลูกคา  

C_Tel Text 10 เบอรโทรศัพท  

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางขอมูลลูกคา 
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3.3.3 ตารางแสดงขอมูลการเชา 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

P_ID Auto Number 5 รหัสสินคา PK 

P_Price Auto Number 3 ราคาชุดราตรี  

P_Date Date/Time 10 วันที่เชา  

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงขอมูลการเชา 

 

3.3.4 ตารางขอมูลใบเสร็จ 

Field Name 

ชื่อฟลด 

Type 

ชนิดของขอมูล 

Field Side 

ขนาดฟลด 

Description 

ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

B_ID Auto Number 5 เลขที่ใบเสร็จ PK 

B_IDP Auto Number 5 รหัสเชาชุดราตรี  

B_Date Date/Time 3 วันที่ออกใบเสร็จ  

B_Name Text 30 ชื่อลูกคา  

B_Name2 Text 30 ชื่อพนักงาน  

B_IDP Auto Number 5 รหัสเชาชุดราตรี  

B_Price Auto Number 3 จํานวนเงิน  

 

ตารางท่ี 3.4 ตารางขอมูลใบเสร็จ 
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3.4 การออกแบบ Story Board 

 

 

รูปท่ี 3.8 แสดงหนา Login 

 

รูปท่ี 3.9 แสดงหนาหลักของโปรแกรม 
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รูปท่ี 3.10 แสดงหนาขอมูลพนักงาน 

 

 

รูปท่ี 3.11 แสดงหนาขอมูลลูกคา 
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รูปท่ี 3.12 แสดงหนาเชาชุดราตรี 

 

 

รูปท่ี 3.13 แสดงหนาใบเสร็จ 
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3.5 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

1. ขอมูลสินคา 

2. ขอมูลสมาชิก 

3. การเชาสินคา 

4. การตรวจสอบสินคา 

 

3.6 สิ่งนําออก (Output Data) 

1. หนาจอคอมพิวเตอร คือ รูปแบบโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ 

2. เคร่ืองโปรเจกเตอร คือ การนําเสนอเพื่อสอบโครงการ 

3. ใบเสร็จรายการสินคา 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเชาชุดราตรี 

 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

1.   Intel Core i5-2450M 

2.   Notebook  ACER 

3.   Mouse   

4.   Printer  HP 

5.   Flash drive 100G3 16 GB 

 

 

4.2    โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชพัฒนา 

1.  โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 ใชในการจัดทําโปรแกรม 

2.  โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชในการตกแตงโลโก 

  3.  โปรแกรม Microsoft Access ใชในการเชื่อมตอฐานขอมูล 
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4.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม 

1. ดาวนโหลดโปรแกรม 

2. เลือกที่ Visual Basic 2010 Express 

3. เลือกภาษา 

4. กดที่ Install now 

5. เราทําการดาวนโหลดแบบที่เราถนัดเลย เพื่อเขาสูขั้นตอนการติดต้ัง   

รูปท่ี 4.1 ดาวนโหลดโปรแกรม 

 

   6. ปรากฏหนาจอ  Welcome  to  Setup 

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

รูปท่ี 4.2 ปรากฏหนาจอ Welcome to setup 
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7.  ปรากฏหนาจอ  License  Terms 

–  Click  เลือก  I  have  read  and  accept  the  license  terms 

–  Click  ปุม Next เพื่อดําเนินการตอ 

รูปท่ี 4.3 ปรากฏหนาจอ License  Terms 

 

8.  ปรากฏหนาจอ  Installation  Options 

–  Click  เลือกติดต้ัง  Microsoft  Silverlight…และ  Microsoft  SQL  Server  2008… 

–  Click  ปุม Next เพื่อดําเนินการตอ 

 

รูปท่ี 4.4 ปรากฏหนาจอ Installation  Options 
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9.  ปรากฏหนาจอ  Destination  Folder 

–  โปรแกรมจะติดต้ังที่  (Install  in  folder)  C:\Program  Files\Microsoft  Visual Studio10.0\ 

ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนตําแหนงติดต้ังใหมให    Click ปุม Browse…  

–  Click  ปุม Install > เพื่อดําเนินการติดต้ังโปรแกรม 

 

รูปท่ี 4.5 ปรากฏหนาจอ Destination  Folder 

 

10.  หลังจากน้ัน  จะเขาสูขั้นตอนการ  Download  ไฟล  และทําการติดต้ังโปรแกรมจนครบทั้งหมด 

10.1  Downloading  File 

รูปท่ี 4.6 ปรากฏหนาจอการ Download ไฟล 
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10.2  Setup  Complete 

–  Click  ปุม Exit เพื่อจบการติดต้ังโปรแกรม 

รูปท่ี 4.7 ปรากฏหนาจอ Setup  Complete 

 

 

11.  การเขาสูโปรแกรม 

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

Visual  Basic  2010  Express 

รูปท่ี 4.8 ปรากฏหนาจอการเขาสูโปรแกรม 
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11.2 เขาสูโปรแกรม  Microsoft  Visual  Basic  2010  Express 

รูปท่ี 4.9 ปรากฏหนาจอเขาสูโปรแกรม 

 

11.3 โปรแกรมจะทําการ  load  ขอมูล 

รูปท่ี 4.10 โปรแกรมทําการ  load 

 

11.4 โปรแกรม  Microsoft  Visual  Basic  2010  Express 

รูปท่ี 4.11 หนาโปรแกรม  Microsoft  Visual  Basic  2010  Express 
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12.  ภายหลังการติดต้ังเสร็จ ควรจะเขาไปลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อใหสามารถใชงาน  VB 2010  

Express  ไดไมจํากัดระยะเวลา  โดยการลงทะเบียนผานเว็บ  จากเมนู   Help > Register Product 

12.1  Click  เลือกเมนู  Help > Register  Product 

รูปท่ี 4.12 หนาลงทะเบียน 

 

 

12.2 Click  ปุม Obtain….. 

รูปท่ี 4.13 หนาลงทะเบียน 
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13.  เมื่อเขาสูเว็บไซตการลงทะเบียน  ใหใสขอมูลจนครบตามที่เว็บไซตตองการ  และเมื่อ  Click  

สงขอมูลจะได  Registration  Key  มา  ใหจดหรือ  Copy  คียน้ีเอาไว  แลวกลับมาที่  VB 2010 

Express  ใหเลือกเมนูเดิม  คือ  Help > Register  Product  จากน้ันใสคียที่ไดรับมา  ก็เปนเสร็จสิ้น

การลงทะเบียน  ซึ่งจะทําใหสามารถใช  VB Express  ไดตลอดเวลาไมมีหมดอายุ 

13.1  Registration  Key  ที่ไดรับ 

 

รูปท่ี 4.14 หนา Registration  Key  ที่ไดรับ 

 

 

13.2  นํารหัส  Registration  Key  ที่ไดมาใสในชอง  แลว  Click  ปุม Register Now 

รูปท่ี 4.15 หนานํา Registration  Key  ที่ไดรับมากรอก 
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13.3  การ  Register  เสร็จเรียบรอยแลว 

รูปท่ี 4.16 หนาการ  Register  เสร็จเรียบรอยแลว 
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4.3 วิธีการใชงานระบบฐานขอมูล 

 

 
รูปท่ี 4.17  แสดงหนา Login 

 

 
รูปท่ี 4.18  แสดงหนาเลือกเมนู 
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รูปท่ี 4.19  แสดงหนาขอมูลพนักงาน 

 

 
รูปท่ี 4.20  แสดงหนาสมัครสมาชิก 

 

 

 



64 

 

 
รูปท่ี 4.21  แสดงหนาขอมูลสินคา 

 

 
รูปท่ี 4.22  แสดงใบเสร็จการเชาชุดราตรี 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 

 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดระบบฐานขอมูลที่ผูศึกษาน้ันมีความรูความเขาใจและรูจักคอมพิวเตอรมากขึ้น 

2. ไดระบบฐานขอมูลที่ผูใชสามารถทราบถึงการใชงานคอมพิวเตอรไดอยาง    

      ถูกตอง 

3. ไดระบบฐานขอมูลที่ผูสนใจทดลองใชงานไดเอง 

4. ไดระบบฐานขอมูลที่ผูใชสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

5.  ไดระบบฐานขอมูลที่สามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชงานของระบบฐานขอมูลได 

 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหตุ 

1 ระบบเชาสนามฟุตบอล 1 KB ระบบฐานขอมูล 

2 Bicyclerental.accdb 688 KB เก็บขอมูลพนักงาน 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 

 

5.1.2 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

 1.  โครงสรางโปรแกรมบางสวนมีขนาดไมเหมาะสมและดูไมเขากับเน้ือหา 

 2.  โลโกดูเรียบเกินไป ไมทันสมัย 

 3.  พื้นหลังของโปรแกรมเรียบเกินไป ทําใหดูไมนาสนใจ จึงตองเพิ่มเติมลวดลายใหม 

 

5.1.3 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

 1.  เกิดปญหาการเชื่อมตอ Access 

2.  Run รูป รหัสไมคอยได 

3.  Code ผิดพลาด ทําใหการ Run ไมสําเร็จ 
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5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1.  Note Book มีอาการชํารุด เคร่ืองดับ ตองนํา Note Book ไปซอมใหม 

 2.  โปรแกรม Access คาง ไมสามารถทําตอได จึงลงโปรแกรมใหม 

 3.  สมาชิกในกลุมมีเวลาในการทํางานไมตรงกัน 

 4.  แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเสร็จชาและไมสมบรูณเทาที่ควร
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 5.3 สรุปการดําเนินงานจริง 

รายการ 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน61 

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

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 

1 (บทที1่) 

  
 

             
22-25 

มิถุนายน 61 

ประกาศผล

หัวขอโครงการ 

รอบที่ 1 

   
 

            

29 มิถุนายน 

61 

เสนอหัวขอ

โครงการ รอบที่ 

2(บทที่1) 

   
 

            

29-30 

มิถุนายน 61 

ประกาศผล

หัวขอโครงการ 

รอบที่ 2 

                

6 กรกฎาคม 

61 

สงบทที2่                 

6-20 

กรกฎาคม 61 

สงบทที3่                 
20 ก.ค. – 10 

ส.ค. 61 

สอบหัวขอ

โครงการ 
                

5 กันยายน 61 

รายการ 
พฤศจิกายน 58 ธันวาคม 58 มกราคม 59 กุมภาพันธ 59 

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

สงความคืบหนา 

70% 
                

2 พฤศจิกายน 

61 

สงความคืบหนา 

80% 
                

4 พฤศจิกายน 

61 

สงความคืบหนา 

100% 
                

5 พฤศจิกายน 

61 

สอบโปรแกรม 

ระดับ ส.2 
                

7 พฤศจิกายน 

61 

สงบทที่ 4                  

21 ธ.ค. 61 – 

25 ม.ค. 62 

สงบทที่ 5                 

25 ม.ค. 62 – 

8 ก.พ. 62 

สงรูปเลม ซดีี 

และคาเขาเลม 
                

8 - 12 ก.พ. 

62 

ตารางท่ี 5.2  สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 

หมายเหตุ  เสนสีดํา คือ ระยะเวลาที่กําหนด 

   เสนสีแดง คือ ระยะเวลาในการดําเนินงานจริง 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินการจริง 

 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1 กระดาษ 2 ริม 230 บาท 

2 คาหมึกพิมพ 1 ตลับ 400 บาท 

3 คาเบล็ดเตล็ด 4 400บาท 

4 คาเขาเลม 1 เลม 250 บาท 

รวมเปนเงิน 1,280บาท 

 

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ   (ATC.01) 

- ใบอาจารยที่ปรึกษารวม  (ATC.02) 

- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ATC.03)  

- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04)   

- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
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ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นางสาวอรรัมภา                ฉ่ําฉิม             รหัสนักศึกษา 35889 ระดับ ปวส. 2/4 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท ฐานขอมูล  

ชื่อโครงการภาษาไทย  ระบบเชาชุดราตรี  

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Evening Dress rent system 
โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารยนราภรณ บัวนุช 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา 

                     ( นางสาวอรรัมภา     ฉ่ําฉิม ) 

                            หัวหนากลุมโครงการ 
 

            ผาน                   ไมผาน         

ความคิดเห็นคณะกรรมการ 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ........................................              ลงชื่อ ........................................  

 คณะกรรมการ        คณะกรรมการ 
 



  

 
ATC.0201 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษารวมโครงการ 

เรียน อาจารย ดิฐประพจน    สุวรรณศาสตร 

ขาพเจา  1.   นางสาวอรรัมภา                ฉ่ําฉิม             รหัสนักศึกษา 35889 ระดับ ปวส. 2/4 

 

 มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ อาจารย ดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร มาเปนที่ปรึกษารวมโครงการของ

กลุมขาพเจา ซึ่งไดจัดทําโครงการประเภท  ฐานขอมูล  ชื่อโครงการภาษาไทย  “ระบบเชาชุดราตรี”  

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวขอโครงการมาดวย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา               

                 (นางสาวอรรัมภา     ฉ่ําฉิม )                                       

 
 

 
 

             

 

            ลายมือชื่อ................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 

                                                         (อาจารยดิฐประพจน    สุวรรณศาสตร) 



 

 
ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 2) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นางสาวอรรัมภา                ฉ่ําฉิม             รหัสนักศึกษา35889 ระดับ ปวส. 2/4 

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท ฐานขอมูล 

ชื่อภาษาไทย  ระบบเชาชุดราตรี 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Evening Dress rent system 
โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ    อาจารยนราภรณ  บัวนุช   

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ    อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                              ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา  

                                                 ( นางสาวอรรัมภา   ฉ่ําฉิม ) 

                                                                                                                    หัวหนากลุมโครงการ  



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทึกรายงานความคืบหนา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ ระบบเชาชุดราตรี 

  Evening Dress rent system 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ีปรึกษาหลักโครงการ อาจารยนราภรณ  บัวนุช 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

ลําดับ รายการ วัน/เดือน/ป อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม 

ภาคเรียนที่ 1/2561 

1 เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 1 ....../....../......   

2 สงเอกสารบทที่ 1  ....../....../......   

3 สงเอกสารบทที่ 2  ....../....../......   

4 สงเอกสารบทที่ 3  ....../....../......   

5 สงเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

นําเสนอ เอกสารบทที่ 1 - 3 
....../....../...... 

  

ภาคเรียนที่ 2/2561 

6 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

7 สงเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการนําเสนอ โปรแกรมโครงการ 
....../....../...... 

  

8 สงโปรแกรมโครงการ 

 ที่แกไขแลว (ถามี) 

....../....../......   

9 สงเอกสารบทที่ 4 ....../....../......   

10 สงเอกสารบทที่ 5 ....../....../......   

11 สงเอกสารรูปเลม ฉบับสมบูรณ ....../....../......   

12 สงซีดี ....../....../......   

13 ชําระคาเขาเลม ....../....../......   

 



 

 
ATC.05 

ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 1 

 

ขาพเจา 1.   นางสาวอรรัมภา                ฉ่ําฉิม             รหัสนักศึกษา35889 ระดับ ปวส. 2\4 

4.   นางสาวคอมพิวเตอร      บริหารธุรกิจ  ระดับ ปวช. 3/xx 

โครงการประเภท ฐานขอมูล 

เร่ือง ระบบเชาชุดราตรี 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยนราภรณ  บัวนุช 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร  

คร้ังที่ วันที่  หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
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