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บทคัดย่อ 
 ช่ือโครงการ ระบบเช่าสนามฟุตบอล มีวตัถุประสงค์คือ เพื่อพฒันารับบการเช่าสนาม
ฟุตบอลเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการจดัการระบบ และพฒันาระบบบริหารจดัการ และการเช่าสนามฟุตบอล 
ขอบเขตการศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูล คิดค่าบริการและออกใบเสร็จได้ เคร่ืองมือท่ีใช้ Adobe 
Photoshop CS6 ใช้ในการตกแต่งภาพ Visual Basic 2010 ใช้ในการสร้างระบบฐานขอ้มูล Microsoft 
Access 2010 ใชใ้นการท าฐานขอ้มูล 
 โครงการน้ีท าออกมามีระบบช าระเงินไดแ้ละออกใบเสร็จใหลู้กคา้ไดส้ามารถแกไ้ขขอ้มูล
ลูกคา้ได ้ขนาดของโปรแกรม 2 กิกะไบต์ผลการด าเนินงานตวัโปรแกรมทั้งหมดเป็นไปตามท่ีผูจ้ดัท า
วางแผนไวทุ้กอยา่งตรงกบัวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัท า  
 ระบบฐานขอ้มูลเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งเพราะท าให้ระบบไม่ซบัซ้อนใชง้านง่ายสะดวกต่อการ
จองสนามฟุตบอล และเก็บข้อมูลลูกค้าและยงัสามารถช าระเงินได้อย่างสะดวกและสามารถออก
ใบเสร็จใหลู้กคา้ไดแ้ละยงัท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยลง 
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ค ำน ำ 
 

 การจัดท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 3204-8501หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงการ
ประเภทระบบฐานขอ้มูลเช่าสนามฟุตบอล โดยมีการสร้างระบบฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบการเช่า
สนามฟุตบอล ซ่ึงสามารถใชง้านได ้

ระบบฐานขอ้มูลท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท านั้น ประกอบไปดว้ยระบบต่าง ๆ และหนา้ของ
การใชง้าน หนา้แรกจะเป็นหนา้ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของเจา้ของระบบ จากนั้นเป็นเมนูต่าง ๆ ของ
ระบบ มีหน้าเพิ่มรายช่ือพนกังานและลูกคา้ หน้าจองสนามฟุตบอลและค านวณค่าใชจ่้ายและออก
ใบเสร็จได ้

สุดทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การท าโครงการน้ีจะไดใ้ห้ความรู้แก่ผูท่ี้ได้รับชม
เพื่อเป็นแนวทางในการระบบฐานข้อมูล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีได้น าไป
ประยุกต์ใช้และหนังสือโครงการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มาศึกษาไม่มากก็น้อย หากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ดัท าขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี และจะพฒันาผลงานต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ  
 ในโลกปัจจุบนัแห่งข้อมูลข่าวสารท่ีมีความรู้ ความคิดและปรากฎการณ์ ท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองและฉบัไว ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ีตอ้งแข่งขนัในดา้นความเร็วและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลการน าเอาความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาประยุกต์ เปล่ียนแปลงการ
ท างานเพื่อลดกระบวนการท างานท่ีซบัซอ้น และลดระยะเวลาในการท างานในแต่ละขั้นตอนรวมถึง
การวางแผนการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลของลูกค้า มีการน าเอาไปใช้ในทางธุรกิจท่ี
หลากหลายรวมไปถึงการท าระบบเช่าสนามฟุตบอล ซ่ึงปัจจุบนัมีการใช้โปรแกรมท่ีเขียนโค้ดท่ี
สามารถใช้งานไดง่้ายและสะดวกสบาย อย่างเช่น โปรแกรม Visual Studioท่ีมีความหมายง่าย ใน
การเขียนโคด้จึงมีการน ามาใช้งานและพฒันาระบบฐานขอ้มูลมากมายสามารถเก็บขอ้มูลของคน
ท่ีมาเช่าชุดสนามฟุตบอลและตรวจสอบราคาของสนามฟุตบอลซ่ึงสามารถพฒันาต่อไปไดเ้พื่อให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 คณะผูจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลเร่ืองระบบเช่าสนามฟุตบอลไดน้ าเสนอในรูปแบบของระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจและสามารถเรียนรู้เร่ืองราวของระบบการเช่าสนามฟุตบอลว่ามี
ขั้นตอนอยา่งไรในการเช่าสนามฟุตบอลหรือจะน าไปพฒันาเป็นฐานขอ้มูล อ่ืนๆได ้
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1.2 วตัถุประสงค์โครงกำร 
1. เพื่อศึกษาโปรแกรม Visual Studio 2010 ส าหรับสร้างระบบการเช่าสนามฟุตบอล 
2. เพื่อสร้างระบบฐานขอ้มูลเร่ืองระบบการเช่าสนามฟุตบอล 
3. เพื่อลดความซบัซอ้นของขอ้มูลการเช่าสานมฟุตบอล 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ระบบสามารถบนัทึกขอ้มูลผูท่ี้เช่าสนามฟุตบอลได ้
2. ระบบสามารถค านวณราคาเช่าสนามฟุตบอลได ้
3. ระบบสามารถออกใบเสร็จค่าเช่าสนามฟุตบอลได ้

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดค้วามรู้เร่ืองระบบการเช่าสนามฟุตบอล 
2. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลเร่ืองระบบการเช่าสนามฟุตบอล 
3. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

ตำรำงที ่1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 1 
มิถุนำยน 61 กรกฎำคม 61 สิงหำคม 61 กนัยำยน 61 

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

อบรมการท าโครงการ
นกัศึกษาปวช.3 และปวส.2 

                27-28 มิถุนายน 61 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียน
ออนไลน์)  

                29 มิถุนายน -3 
กรกฎาคม  61 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                5  กรกฎาคม 61 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                9  กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี 2                 18-25 กรกฎาคม 61 

ส่งบทท่ี 3                 1-17 สิงหาคม 61 

สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                20-24 สิงหาคม 61 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 61 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม  
50% 

                10-16 กนัยายน 61 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
60% 

                17-23 กนัยายน 61 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
70% 

                24-30 กนัยายน 61 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 2 
พฤศจิกำยน 61 ธันวำคม 61 มกรำคม 62 กมุภำพนัธ์ 62 ระยะเวลำ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหนา้ 90%                 2 พฤศจิกายน 2561 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2561 

ส่งบทท่ี 4                  11-21 ธนัวาคม 61 

ส่งบทท่ี 5                 14-26  มกราคม 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 27 มกราคม –  
3  กุมภาพนัธ์ 2562 
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1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. โปรแกรม  Visual Studio 2010 ในส าหรับสร้างระบบฐานขอ้มูล 
2. โปรแกรม Microsoft Access ในการเก็บฐานขอ้มูล 
3. โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6 ใชส้ าหรับออกแบบโลโก ้

 
1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน   

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ 
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 บำท 

ตำรำงที ่1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

2.1 ระบบงานในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้ 

หนา้แรก 

LOG-IN 

กรอก
ขอ้มูล 

ตกลง 

เช่าสนาม 

ตรวจสอบ 

แสดง
สนาม 
ยนืยนั 

เก็บลง

ช าระเงิน 

ออก
ใบเสร็จ 

จบ 

สมคัร

รูปที ่2.1 Flow Chart ระบบงานปัจจุบนั 
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2.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบงานปัจจุบัน 

1. การบนัทึกขอ้มูลท าไดช้า้เพราะมีขอ้มูลเป็นจ านวนมาก 

2. การตรวจสอบการแกไ้ชอาจท าไดย้ากหากมีขอ้มูลจ านวนมาก 

3. การแกไ้ขและการคน้ขอ้มูลท าไดช้า้และอาจเสียเวลาในการท างาน 

4. การท างานทุกอยา่งจะเก็บขอ้มูลเป็นแบบเอกสารท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการบริการ 

2.3 ทฤษฎีและระบบงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้
ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบมีความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ในระบบฐานขอ้มูลจะ
ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูล เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและ
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 าคัญของระบบการจัดการฐานข้อมูล 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 

ระบบการจดัการฐานขอ้มูลมีภาษาท่ีใชใ้นการสอบถามส าหรับสอบถามขอ้มูลไดท้นัที
แมว้า่โปรแกรมเมอร์ไม่ไดเ้ขียนค าสั่งสอบถามในบางรายการเอาไวผู้ใ้ชท่ี้มีความช านาญ
สามารถใชค้  าสั่งเพื่อใหไ้ดค้  าตอบแบบทนัทีทนัใดไดเ้ช่นกนัเช่นในกรณีระบบฐานขอ้มูลของ
ผูป่้วย ถา้ผูบ้ริหารตอ้งการทราบจ านวนสถิติของผูป่้วยท่ีเกิดอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์วา่มี
จ  านวนเท่าไรสามารถใชค้  าสั่งสอบถามแบบง่าย ๆ ได ้ ค  าสั่งดงักล่าว ผูเ้ขียนไดเ้ขียนอธิบายไว้
อยา่งละเอียดใน บทท่ี 3 

2. การเขา้ถึงขอ้มูล 
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลใหบ้ริการการเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดีมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัรวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีดี เพราะระบบการจดัการฐานขอ้มูลมีฟังกช์นัการให้สิทธ์ิ
การเขา้ถึงขอ้มูลโดยบุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ถา้หากไม่ไดรั้บสิทธ์ิจาก
ผูบ้ริหารระบบ 

3. ลดขอ้มูลท่ีขดัแยง้  
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลช่วยลดความไม่สอดคลอ้ง หรือขอ้มูลท่ีขดัแยง้กนัให้นอ้ยลงท 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 ท่ีเก็บขอ้มูลส ารอง
(Secondary Storage Volumes) เพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยอุปกรณ์น 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 เขียนโปรแกรมประยกุตใ์ชฐ้านขอ้มูลดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษา
หน่ึง 
-ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator : DBA) 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานขอ้มูลแบบน้ีแสดง การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง ท่ีมี

ลกัษณะเป็นสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลมัน์ (Column) ซ่ึงในการเช่ือมโยงกนัระหวา่งขอ้มูลใน

ตาราง 2 ตาราง หรือมากกวา่ จะเช่ือมโยงโดยใชแ้อททริบิวตท่ี์มีอยูใ่นตารางท่ีตอ้งการเช่ือมโยง

ขอ้มูลกนั โดยท่ีแอททริบิวตจ์ะแสดงคุณสมบติัของรีเลชัน่ต่าง ๆ ซ่ึงรีเลชัน่ต่าง ๆ ไดผ้า่น

กระบวนการท ารีเลชัน่ให้เป็นบรรทดัฐาน (Normalized) ในระหวา่ง การออกแบบเพื่อละความ

ซ ้ าซอ้น เพื่อใหก้ารจดัการฐานขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ตวัอยา่ง เป็นตารางรายช่ือนกัศึกษาและตารางโปรแกรมวิชา ถา้ตอ้งการทราบวา่นกัศึกษารหสั 

441031138 เป็นนกัศึกษาของโปรแกรมวชิาใด ก็ตอ้งน ารหสัโปรแกรมวชิาในตารางนกัศึกษาไป

ตรวจสอบกบัตารางโปรแกรมวชิา ซ่ึงมีรหสัของโปรแกรมวชิาซ่ึงเรียกวา่เป็นดรรชนี และดึงขอ้มูล

ออกมา 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัฐานข้อมูล 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) หมายถึงโครงสร้างสารสนเทศ ท่ีประกอบดว้ย
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีมี ความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนั ท่ีจะน ามาใชใ้นระบบงานต่าง ๆ ร่วมกนั 
ระบบฐานขอ้มูล จึงนบัเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยผูใ้ชส้ามารถจดัการกบัขอ้มูลไดใ้น
ลกัษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มขอ้มูล การแกไ้ข การลบ การคน้หา ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนจะเป็นการประยกุตน์ าเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล และ
น าฐานขอ้มูลผา่นกระบวนการประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ 
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ค าศัพท์ที่เกีย่วข้องกบัฐานข้อมูล  

 ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลจะมีความสัมพนัธ์กนัดงันั้นในการออกแบบฐานขอ้มูลเราจะตอ้ง

เขา้ใจความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในชดัเจนเพื่อใหฐ้านขอ้มูลมีประสิทธิภาพ ก่อนอ่ืนเราจะตอ้งเขา้ใจ

ศพัทต่์าง ๆ เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลกดงัน้ี 

- เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง ช่ือของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เปรียบเสมือนค านามไดแ้ก่ คน สถานท่ี 

ส่ิงของ การกระท า ซ่ึงตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลไว ้เช่น เอนทิต้ีนกัเรียน เป็นตน้ 

- แอททริบิวต ์(Attribute) หมายถึง รายละเอียดขอ้มูลท่ีแสดงลกัษณะและคุณสมบติัของแอ

ททริบิวตห์น่ึงเช่น เอนทิต้ีสินคา้ ประกอบดว้ย แอททริบิวตร์หสัสินคา้ ประเภท ช่ือ ราคา

ต่อหน่วย เป็นตน้ 

- บิต (Bit) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด เป็นขอ้มูลท่ีมีการจดัเก็บในลกัษณะ

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 ก็จะมีค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรรู้จกัซ่ึงจะกล่าวถึงใน

ล าดบัต่อไป 
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Visual Studio  

      เป็นชุดโปรแกรมท่ีนาไปใชเ้ขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาต่างๆ เช่น ภาษา C, 

ภาษา C++ และ ภาษา C# เป็นตน้ เพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามวตัถุประสงค์

ท่ีตอ้งการ โดยโปรแกรมน้ีไดร้วบรวมเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชส้าหรับเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เขา้ไวด้ว้ยกนั 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 ก็จะมีความแตกต่างกนัไป ไม่วา่จะ

เป็นเร่ืองของราคา ขอบเขตความสามารถ และ กลุ่มผูใ้ชง้าน ฯลฯ 

 
รูปที ่2.2 โปรแกรม Visual Studio 2010 

การติดตั้ง  Visual  Basic  2010  Express  Edition 

โปรแกรม  VB 2010  Express  Edition  เป็นชุดท่ีแยกเฉพาะ  VB  ออกมาต่างหาก  

โดยส่วนประกอบหลกัท่ีจ าเป็นต่อการท างานของ  VB  นั้นจะมีครบทั้งหมด  (แต่จะไม่มี

เคร่ืองมือเสริมการท างานต่าง ๆ  เช่น  Crystal  Reports,  เคร่ืองมือสร้างชุดติดตั้งโปรแกรม  

เป็นตน้)  แต่อยา่งไรก็ตาม  VB  Express  ก็ถือวา่สมบูรณ์เพียงพอต่อการท่ีจะใชศึ้กษาเรียนรู้

ในระดบัพื้นฐานทัว่ ๆ ไปได ้VB 2010  Express  Edition  นั้น  สามารถ  Download  มาใช้

งานได้ฟรีจาก  Web Site  http://www.microsoft.com/express/download/  โดยสามารถใช้

งานได ้ 30  วนั  แต่ถา้ลงทะเบียน  (ฟรี)  จะสามารถใชง้านไดไ้ม่จ  ากดัระยะเวลา 
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จุดเด่นของโปรแกรม Visual Basic  

• เป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันาบนระบบปฏิบติัการ Window  

• ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีช่วยในการพฒันาโปรแกรมสามารถท าไดด้ว้ย

ความรวดเร็ว หรือท่ีเรียกกนัวา่ Rapid Application Development (RAD)  

• การเขียนโปรแกรมจะอาศยัหลกัการของ Object Oriented  

•  สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาโปรแกรมดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การ

เขียนโปรแกรมบริหารฐานขอ้มูล  การเขียนโปรแกรมดา้นอินเทอร์เน็ต  การเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุ 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 โดยแต่ละไอคอนก็จะมีคุณสมบติัเหมาะกบังานในแต่ละอยา่งไป โดยปกติการพฒันา

โปรแกรมจะใชไ้อคอน Standard  EXE  

2.  Tab Existing   เป็นหนา้ต่างท่ีใชส้ าหรับเรียก Project  เดิมท่ีมีการพฒันาไวแ้ลว้ข้ึนมาใช้

งาน หรือมาแกไ้ขโปรแกรม โดยใหเ้ลือกโฟลเดอร์ท่ีจดัเก็บ Project  แลว้เลือกไฟล ์Project 

ท่ีตอ้งการ และคลิก Open 

3.  Tab Recent  เป็นหนา้ต่างท่ีแสดงรายการของ Project  ต่าง ๆ ท่ีเคยถูกเรียกข้ึนมาใชง้าน  

ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเรียกข้ึนมาใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 

ส่วนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 

1.  TitleBar ไตเติลบาร์  แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟลท่ี์ก าลงัใชง้านอยู ่

2.  MenuBar เมนูบาร์  เป็นส่วนท่ีรับค าสั่งในแบบเมนู  เม่ือท าการสร้างโปรแกรมดว้ย 

Visual Basic เป็นเหมือนศูนยก์ลางท่ีควบคุมการสร้างโปรแกรม 

3.  ToolBar ทูลบาร์  ในการใชง้านเมนูบาร์สั่งงานอาจจะมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก   

เพื่อลดขั้นตอนลง  สามารถคลิกท่ีทูลบาร์เพียงคร้ังเดียวก็สามารถสั่งงานท่ีตอ้งการได ้ 
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4.  ToolBox ทูลบอ็กซ์  เป็นกล่องเก็บ ActiveX Control ซ่ึงจะน ามาประกอบ 

เป็นส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมหรือออกแบบหนา้ตาของโปรแกรม 

5.  Form Designer ฟอร์มดีไซเนอร์  เป็นส่วนท่ีใชใ้นการออกแบบหนา้จอของโปรแกรมท่ี

พฒันา หรือเป็นท่ีส าหรับวางเคร่ืองมือหรือคอนโทรล (Control) ใน ToolBox 

6. Project Explorer เป็นหนา้ต่างท่ีใชใ้นการควบคุมการท างานของโปรเจก็ต ์

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

วางอยูบ่น Form Designer 

8.  Form Layout เป็นหนา้ต่างแสดงผลและก าหนดต าแหน่งการแสดงผลของโปรแกรม ท า

ใหท้ราบต าแหน่งท่ีจะปรากฏบนจอภาพเม่ือรันโปรแกรม 

9.  Code Editor เป็นส่วนท่ีใหเ้ขียนค าสั่งของโปรแกรม หรือท่ีเรียกวา โคด้ (Code) เพือ่

ควบคุมการท างานของโปรแกรม 

ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมด้วย Visual Basic 

1. ขั้นตอนการออกแบบฟอร์มหรือหนา้จอ 

2. ขั้นตอนการสร้างฟอร์ม หรือหนา้จอของโปรแกรม 

3. ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบติั (Properties)ของ Control 

4. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

5. ขั้นตอนรันโปรแกรม 

6. ขั้นตอนการบนัทึกและจดัเก็บโปรแกรม 

รายละเอยีดของ Toolbox  การวางคอนโทรลใน Toolbox  ลงบนฟอร์ม 

Toolbox  เป็นกล่องเคร่ืองมือท่ีรวบรวมปุ่มเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสร้าง หรือ Control 

Form ซ่ึงมีลกัษณะของการใชง้าน ดงัน้ี 
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ความหมายของ Flowchart 

Flowchart หรือ ผงังาน คือ รูปภาพ หรือ สัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนแทนขั้นตอน 

ค าอธิบาย ขอ้ความ หรือ ค าพูดท่ีใชใ้นอลักอริทึม (Algorithm) เพราะการน าเสนอขั้นตอน

ของงานใหเ้ขา้ใจตรงกนั ระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง ดว้ยค าพูด หรือ ขอ้ความท าไดย้ากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 สัญลกัษณ์ Flow Chart 

ประเภทของ Flowchart 
แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
ผงังานระบบ (System Flowchart) คือ ผงังานท่ีแสดงขั้นตอนการท างานในระบบอยา่งกวา้งๆ แต่ไม่
เจาะลงในระบบงานย่อย 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 
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การท างานแบบตามล าดบั (Sequence) เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีง่ายท่ีสุดคือ เขียน
ให้ท างานจากบนลงล่าง เขียนค าสั่งเป็นบรรทดั และท าทีละบรรทดัจากบรรทดับนสุดลงไปจนถึง
บรรทดัล่างสุด สมมติใหมี้การท างาน 3 กระบวนการคือ อ่านขอ้มูล ค านวณ และพิมพ ์

การเลือกกระท าตามเง่ือนไข (Decision) เป็นการตดัสินใจ หรือเลือกเง่ือนไขคือ เขียน
โปรแกรมเพื่อน าค่าไปเลือกกระท า โดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ท า 2 กระบวนการ คือเง่ือนไขเป็น
จริงจะกระท ากระบวนการหน่ึง และเป็นเท็จจะกระท าอีกกระบวนการหน่ึง แต่ถา้ซบัซ้อนมากข้ึน 
จะตอ้งใชเ้ง่ือนไขหลายชั้น เช่น การตดัเกรดนกัศึกษา เป็นตน้ ตวัอยา่งผงังานน้ี จะแสดงผลการเลือก
อยา่งง่าย เพื่อกระท ากระบวนการเพียงกระบวนการเดียว 

การท าซ ้ า (Loop) เป็นการท ากระบวนการหน่ึงหลายคร้ัง โดยมีเง่ือนไขในการควบคุม 
หมายถึงการท าซ ้ าเป็นหลกัการท่ีท าความเขา้ใจไดย้ากกวา่ 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรม
แต่ละภาษา จะไม่แสดงภาพอยา่งชดัเจนเหมือนการเขียนผงังาน ผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งจินตนาการ
ดว้ยตนเอง 
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รูปที ่2.4 สัญลกัษณ์ Flow Chart พร้อมความหมาย 
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Microsoft Access  

คือ โปรแกรมเพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูล มีตารางเก็บขอ้มูลและสร้างแบบสอบถามไดง่้าย 

มีวตัถุคอนโทลใหเ้รียกใชใ้นรายงานและฟอร์ม สร้างมาโครและโมดูลดว้ยภาษาเบสิก เพื่อประมวล

ผลตามหลกัภาษาโครงสร้าง สามารถใชโ้ปรแกรมน้ีเป็นเพียงระบบฐานขอ้มูลให้โปรแกรมจาก

ภายนอกเรียกใชก้็ได ้

รูปที ่2.5 โปรแกรม Microsoft Access 

 

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

เบสิกดอทเน็ต (Visual Basic .Net) เพราะ วิชวลเบสิกไม่มีส่วนเก็บขอ้มูลในตนเอง แต่สามารถ

พฒันาโปรแกรมได้หลากหลาย เช่น พฒันาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ทาง

วิทยาศาสตร์ เกมส์ หรือเช่ือมต่อกบัระบบฐานข้อมูลภายนอก เป็นภาษาท่ีเหมาะกับการพฒันา

โปรแกรมประยุกต์ (Application) ส่วนไมโครซอฟท์แอคเซสเหมาะส าหรับนักพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการโปรแกรมท่ีซับซ้อน ความสามารถของโปรแกรมท่ีส าคญัคือสร้างตาราง 

แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงานในแฟ้มเดียวกนัได ้ดว้ยคุณสมบติัพื้นฐานและวิซซาร์ดจึงอ านวย

ให้พฒันาโปรแกรมให้แลว้เสร็จไดใ้นเวลาอนัสั้น มีเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกในการพฒันา

ระบบฐานขอ้มูลอยา่งครบถว้น 
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Adobe Photoshop 

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสร้างและแกไ้ขรูปภาพอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนัก

ออกแบบในทุกวงกาย่อมรู้จกัโปรแกรมตวัน้ีดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีมีเคร่ืองมือ

มากมายเพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทส่ิงพิมพ์ งานวิดีทศัน์ งานน าเสนอ งานมลัติมีเดีย 

ตลอดจนงานออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้วย

โปรแกรมสองตวัไดแ้ก่ Photoshop และ ImageReady การท่ีจะใชง้านโปรแกรม Photoshop คุณตอ้ง

มีเคร่ืองท่ีมีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล และมีหน่วยความจ าท่ีเพียงพอ 

ไม่เช่นนั้นการสร้างงานของคุณคงไม่สนุกแน่ เพราะการท างานจะช้าและมีปัญหาตามมามากมาย 

ขณะน้ีโปรแกรม Photoshop ไดพ้ฒันามาถึงรุ่น Adobe Photoshop CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.6 โปรแกรม Adobe Photoshop 
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2.4 โครงการทีเ่กีย่วข้อง 

       2.4.1 ระบบฐานขอ้มูลการจองโตะ๊อาหาร 

ระบบงานนั้นเหมาะส าหรับการน าไปใชก้บัการจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้และพฒันา

ในส่วนท่ีตอ้งสร้างระบบให้ดีข้ึนได ้สามารถน าไปใชใ้นการค านวณระบบการจองโต๊ะ

อาหาร เหมาะส าหรับการน าไปใชใ้นร้านอาหาร ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่ออ านวย

ความสะดวกใหใ้นการท างาน มีความรวดเร็ว สะดวกสบาย 

                     2.4.2 ระบบจองตัว๋เขา้ชมฟุตบอล 

 ระบบฐานขอ้มูลจองตัว๋เขา้ชมฟุตบอล เพื่อน าคอมพิวเตอร์เขา้มาพฒันา เพื่อช่วย

ในการคน้หาและแกไ้ขขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว เพื่อช่วยลดปัญหาในดา้นการซบัซอ้นของขอ้มูล

เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานและความทนัสมยักบัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เพื่อ

เรียนรู้ในภาควชิาคอมพิวเตอร์มาปรับใชง้านในชีวติประจ าวนัใหเ้กิดประโยชน์สามารถท่ี

จะใหผู้ใ้ชง้านน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัเก็บขอ้มูล สามารถเพิ่มและลดการจองได้

สามารถแสดงใบเสร็จออกมาได ้สามารถคิดราคาอตัโนมติัได ้

                      2.4.3 การจองห้องพกัของ SJT RESORT 

ระบบฐานขอ้มูลเร่ืองการจองหอ้งพกั SJT RESORT ซ่ึงในระบบประกอบไปดว้ย

ผูดู้แล ระบบ(admin) และส่วนของลูกคา้ ซ่ึงในส่วนผูดู้แลระบบจะสามารถกดเพิ่มลบ 

แกไ้ข ขอ้มูลหอ้งพกั ขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ ยนืยนัการจองและตรวจสอบการช าระเงิน

ของลูกคา้และในส่วนลูกคา้จะสามารถสมคัรสมาชิก เรียกดูข่าวประชาสัมพนัธ์ จอง

หอ้งพกัท าการช าระเงิน นอกจากน้ีระบบยงัมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระเบียบซ่ึงส่งผลดีต่อ

ผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบท าใหข้อ้มูล ถูกเก็บอยา่งปลอดภยั ท าใหง่้ายต่อการคน้หาและใช้

งาน ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการพฒันาโครงการน้ีก็ เพื่อศึกษารูปแบบการท างาน และวเิคราะห์

กระบวนการท างานของระบบ เพื่อจ าลองระบบจองหอ้งพกั SJT RESORT ข้ึนมาตาม

ขอบเขตการท างานท่ีตั้งไว ้
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2.5 การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในระบบ 

 1. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มสินคา้ 

 2. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้ก็บขอ้มูลพนกังาน 

 3. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้ก็บขอ้มูลสินคา้ 

 4. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชอ้อกแบบฐานขอ้มูลสตอ็กสินคา้ 
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บทที ่3 

การออกแบบงานด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 

3.1 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

ระบบฐานขอ้มูลเช่า
สานมฟตุบอล 

0 

Admin User 

รายละเอียดลูกคา้ 

รายละเอียดการช าระ
เงิน 

รายละเอียดการเช่า 

ขอ้มูลการเช่า 

ขอ้มูลการช าระเงิน 

ขอ้มูลลูกคา้ 

ขอ้มูลลูกคา้ 

ขอ้มูลลูกคา้ 

รายละเอียดการเช่า 

ขอ้มูลการเช่า 

ช าระเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน 
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DFD Level1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 แสดงการกรอกขอ้มูลลูกคา้ DFD 

 

เขา้สู่ระบบ 

1 

Admin 
ช่ือผูใ้ช/้รหสัผา่น 

ยนืยนัการตรวจสอบผูใ้ช/้รหสัผา่น 

คน้หาขอ้มูลลูกคา้ 

2 

รับขอ้มูลการจอง 

3 

ช าระเงิน 

4 
ขอ้มูลการช าระเงิน 

ตรวจสอบการช าระเงิน 

User 
ร้องขอขอ้มูลลูกคา้ 

แสดงรายละเอียดลูกคา้ 

ร้องขอขอ้มูลการจอง 

แสดงรายละเอียดขอ้มูลการจอง 

ช าระเงิน 

รายงานการช าระเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน 

D4 แฟ้มขอ้มูลการจอง 

D3 แฟ้มขอ้มูลสนามบอล 

D2 แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ 

D1 แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ 
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DFD Level1 Process1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 แสดงการLogin DFD 

 

คียข์อ้มูลเขา้สู่ระบบ 

1.1 

Admin 

กรอกช่ือผูใ้ช/้รหสัผา่น 

ตรวจสอบการเขา้สู่
ระบบ 

1.2 

ยนืยนัการเขา้สู่ระบบ 

1.3 

D1 แฟ้มขอ้มูลพนกังาน 
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DFD Level Process2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4 แสดงการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ DFD Level1 

คน้หาขอ้มูลลูกคา้ 

2.1 

User 
ร้องขอขอ้มูลลูกคา้ 

แสดงขอ้มูลลูกคา้ 

2.2 

รายละเอียดท่ีร้องขอ 
D2 แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ 
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DFD Level1 Process3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.5 แสดงการกรอกขอ้มูลสนามบอล DFD Level1 

รับขอ้มูลการจอง 

3.1 

User 
ร้องขอขอ้มูลการจอง 

Admin 
ครวจสอบขอ้มูลการจอง 

เลือกสนามบอล 

3.2 

กรอกขอ้มูลการจอง 

3.3 

บนัทึกขอ้มูล 

3.4 

D3 แฟ้มขอ้มูลสนามบอล 

D4 แฟ้มขอ้มูลการจอง 



26 
 

DFD Level1 Process4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.6 แสดงการกรอกขอ้มูลใบเสร็จ DFD Level1 

ช าระเงิน 

4.1 

User Admin 
ช าระเงิน ตรวจสอบการช าระเงิน 

แสดงใบเสร็จ 

4.2 

D4 แฟ้มขอ้มูลการจอง 
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3.2 แผนภาพจ าลองความสัมพนัธ์ของข้อมูล E-R Diagram 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 E-R Diagram ระบบการเช่าสนามฟุตบอล 

พนกังาน 

รหสัพนกังาน 
ช่ือพนกังาน 

ท่ีอยู ่

อาย ุ
เพศ 

เบอร์โทรศพัท ์

ลูกคา้ 

รหสัลูกคา้ 

ช่ือลูกคา้ 

ท่ีอยู ่

เพศ 

เบอร์โทรศพัท ์
E-mail 

บริการ 

สนามบอล 
รหสัสนามบอล 

ช่ือสนามบอล 

ราคา/ชัว่โมง 

จ านวน 

ประเภท 

เช่า 

1 M 

รายละเอียด
การเช่า 

รหสัสนามบอล 

ช่ือลูกคา้ 

ราคา/ชัว่โมง 

วนัท่ีเช่า 

รวมเป็นเงิน 

รหสัลูกคา้ 

รหสัสนามบอล 

ช่ือลูกคา้ 

ท่ีอยู ่

เบอร์โทรศพัท ์

1 

M 

M 

1 
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3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 ออกแบบฐานขอ้มูล ระบบการเช่าสนามฟุตบอล ดงัน้ี 

3.3.1 ตารางข้อมูลพนักงาน 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

S_ID Auto Number 5 รหสัพนกังาน PK 
S_Name Text 30 ช่ือพนกังาน  
S_Tel Text 10 เบอร์โทรศพัท ์  

 

ตารางที ่3.8 ตารางขอ้มูลพนกังาน 

3.3.2 ตารางข้อมูลลูกค้า 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

C_ID Auto Number 5 รหสัลูกคา้ PK 
C_Name Text 30 ช่ือลูกคา้  
C_Tel Text 10 เบอร์โทรศพัท ์  

 

ตารางที ่3.9 ตารางขอ้มูลลูกคา้ 
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3.3.3 ตารางแสดงข้อมูลการเช่า 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

P_ID Auto Number 5 รหสัสินคา้ PK 
P_Price Auto Number 3 ราคาสนาม

ฟุตบอล 
 

P_Date Date/Time 10 วนัท่ีเช่า  
 

ตารางที ่3.10 ตารางแสดงขอ้มูลการเช่า 

 

3.3.4 ตารางข้อมูลใบเสร็จ 

Field Name 
ช่ือฟิลด์ 

Type 
ชนิดของข้อมูล 

Field Side 
ขนาดฟิลด์ 

Description 
ใช้เกบ็ข้อมูล 

หมายเหตุ 

B_ID Auto Number 5 เลขท่ีใบเสร็จ PK 
B_IDP Auto Number 5 รหสัสนามบอล  
B_Date Date/Time 3 วนัท่ีออกใบเสร็จ  
B_Name Text 30 ช่ือลูกคา้  
B_Name2 Text 30 ช่ือพนกังาน  
B_IDP Auto Number 5 รหสัสนามบอล  
B_Price Auto Number 3 จ านวนเงิน  

 

ตารางที ่3.11 ตารางขอ้มูลใบเสร็จ 
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3.4 การออกแบบ Story Board 

 

 
รูปที่ 3.12 แสดงหนา้ Login 

 

 
รูปที่ 3.13 แสดงหนา้หลกัของโปรแกรม 
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รูปที่ 3.14 แสดงหนา้ขอ้มูลพนกังาน 

 

 

รูปที่ 3.15 แสดงหนา้ขอ้มูลลูกคา้ 
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รูปที่ 3.16 แสดงหนา้เช่าสนามฟุตบอล 

 

 

รูปที ่3.17 แสดงหนา้ใบเสร็จ 
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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. หนา้จอคอมพิวเตอร์ คือ รูปแบบโปรแกรมท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

2. เคร่ืองโปรเจกเตอร์ คือ การน าเสนอเพื่อสอบโครงการ 

3. ใบเสร็จรายการสินคา้ 
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บทที ่4 
การพฒันาระบบฐานข้อมูลเช่าสนามฟุตบอล 

 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
1.   Intel Core i5-2450M 
2.   Notebook  ACER 
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 
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7.  ปรากฏหนา้จอ  License  Terms 
–  Click  เลือก  I  have  read  and  accept  the  license  terms 
–  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 
 
 
 



37 

 

9.  ปรากฏหนา้จอ  Destination  Folder 
–  โปรแกรมจะติดตั้งท่ี  (Install  in  folder)  C:\Program  Files\Microsoft  Visual Studio10.0\ 

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 ์
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10.2  Setup  Complete 
–  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 
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12.  ภายหลงัการติดตั้งเสร็จ ควรจะเขา้ไปลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อใหส้ามารถใชง้าน  VB 2010  Express  
ไดไ้ม่จ  ากดัระยะเวลา  โดยการลงทะเบียนผา่นเวบ็  จากเมนู   Help > Register Product 

12.1  Click  เลือกเมนู  Help > Register  Product  

รูปที ่4.12 หนา้ลงทะเบียน 
 

 
12.2 Click  ปุ่ม Obtain….. 

รูปที ่4.13 หนา้ลงทะเบียน 
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13.  เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซตก์ารลงทะเบียน  ใหใ้ส่ขอ้มูลจนครบตามท่ีเวบ็ไซตต์อ้งการ  และเม่ือ  Click  ส่ง
ขอ้มูลจะได ้ Registration  Key  มา  ใหจ้ดหรือ  Copy  คียน้ี์เอาไว ้ แลว้กลบัมาท่ี  VB 2010 Express  
ใหเ้ลือกเมนูเดิม  คือ  Help > Register  Product  จากนั้นใส่คียท่ี์ไดรั้บมา  ก็เป็นเสร็จส้ินการ
ลงทะเบียน  ซ่ึงจะท าใหส้ามารถใช ้ VB Express  ไดต้ลอดเวลาไม่มีหมดอายุ 

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  แสดงหนา้ Login 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.18  แสดงหนา้เลือกเมนู 
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รูปที ่4.19  แสดงหนา้ขอ้มูลพนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.20  แสดงหนา้ขอ้มูลลูกคา้ 
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รูปที ่4.21  แสดงหนา้ขอ้มูลการเช่าสนามฟุตบอล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.22  แสดงใบเสร็จการเช่าสนามฟุตบอล 
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บทที ่5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีผูศึ้กษานั้นมีความรู้ความเขา้ใจและรู้จกัคอมพิวเตอร์มากข้ึน 
2. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้ามารถทราบถึงการใชง้านคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่ง    
      ถูกตอ้ง 
3. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีผูส้นใจทดลองใชง้านไดเ้อง 
4. ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้ามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
5.  ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการใชง้านของระบบฐานขอ้มูลได ้
 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 ระบบเช่าสนามฟุตบอล 1 KB ระบบฐานขอ้มูล 
2 Bicyclerental.accdb 688 KB เก็บขอ้มูลพนกังาน 

ตารางที ่5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
 

5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีต่อการออกแบบระบบงาน 
 1.  โครงสร้างโปรแกรมบางส่วนมีขนาดไม่เหมาะสมและดูไม่เขา้กบัเน้ือหา 
 2.  โลโกดู้เรียบเกินไป ไม่ทนัสมยั 
 3.  พื้นหลงัของโปรแกรมเรียบเกินไป ท าใหดู้ไม่น่าสนใจ จึงตอ้งเพิ่มเติมลวดลายใหม่ 
 
5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดทีม่ีในโปรแกรม 
 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 าให้โปรแกรมเสร็จชา้และไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
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 5.3  สรุปการด าเนินงานจริง 

รายการ 
มิถุนายน 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 กมุภาพนัธ์ 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 

ตารางที ่5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 
หมายเหตุ  เส้นสีด 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 ค่าเบล็ดเตล็ด 4 400บาท 
4 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม 250 บาท 

รวมเป็นเงิน 1,280บาท 

ตารางที ่5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
 





 
 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 
นายอดิเทพ  บุตรสุทธิวงศ ์เกิดเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2541 
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอ้มเกลา้สมุทรปราการ เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 
2559 ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 50/12 หมู่ 7 ต.ส าโรงใต ้ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  
เบอร์โทรศพัท ์ 083-799-1766 
E-mail : boss-tt@hotmail.com Line ID: adithep2157 
 
นายธนพรรณ   ทองจรัส  เกิด เม่ื อว ัน ท่ี  7  ธันวาคม  2541 
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้าสมุทรปราการ เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 
2559 ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 100/3 หมู่ 7 ต.ส าโรงใต ้ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  
เบอร์โทรศพัท ์ 099-364-4880 
E-mail : zazabos_12@hotmail.com Line ID: odemsit 
 
 
 
 

mailto:zazabos_12@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ใบเสนอขออนุมติัการท าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ATC.01) 
- ใบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม    (ATC.02) 
- ใบขอสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ATC.03)  
- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.04)   
- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
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