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บทคัดยอ 
ระบบฐานขอมูล สต็อกสินคารานอัดสายไฮดรอลิคสเปนโปรแกรมท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล

สินคา ขอมูลคา ขอมูลการจัดเก็บสินคาตาง ๆ อยางเปนระเบียบ และนําขอมูลที่เก็บไวในฐานขอมูลมา
ใชตามวัตถุประสงคที่ตองการเชน การสตอกสินคาภายในราน 

ระบบสต็อกสินคา เปนระบบการจัดการในการรับ การจัดเก็บ การเช็คสินคา เปาหมายหลักใน
การบริหารดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับสต็อกสินคา เพื่อใหเกิดการดําเนินการใหเปนระบบ ควบคุม
คุณภาพของการจัดเก็บ การเบิก การนําสินคาเขาออกจากสต็อก การตรวจสอบสต็อกท่ีรวดเร็ว ลดการ
สูญเสียจากการพลาดการตรวจสอบ ดังนั้นจึงมีการจัดทําระบบฐานขอมูลสต็อกสินคา รานอัดสายไฮ
ดรอลิกส            

ระบบฐานขอมูลสต็อกสินคาเพื่อเปนการตรวจสอบสินคา เช็คสินคาและเปนการพัฒนาระบบ
ใหมีความสมบูรณโดยสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



ค 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการ เร่ือง ระบบฐานขอมูลรานอัดสายไฮดรอลิกส ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทยพณิชยการ ท่ีไดจัดใหทําโครงการ และขอบคุณสถานท่ีหองอินเตอรเน็ตของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ท่ีทําใหคณะจัดทําโครงการไดศึกษาขอมูลและใชอินเตอรเน็ต
สําเร็จไดดวยดี 

ขอบคุณเพื่อนในกลุมทุกคนท่ีใหความชวยเหลือ ตลอดจนคําแนะนําท่ีเปน ประโยชนใน
การทําโครงงาน  ทายท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม ท่ีเปนผูใหกําลังใจและให
โอกาสการศึกษาอันมีคายิ่ง  

คณะผูจัดทําโครงงานระบบฐานขอมูลรานอัดสายไฮดรอลิกส ขอขอบพระคุณทุกทานอยาง
สูงท่ีให การสนับสนุน เอ้ือเฟอและใหความอนุเคราะหชวยเหลือ จนกระท่ังโครงงานระบบ
ฐานขอมูลรานอัดสายไฮดรอลิกส ลุลวงไดดวยดี 
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คํานํา 
 

 การจัดทําโครงการน้ี เปนสวนหนึ่งของวิชาโครงการ รหัสวิชา 3204-8501  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการ
ประเภท ระบบฐานขอมูล รานอัดสายไฮดรอลิกสโดยมีการสรางระบบเพ่ือนําเสนอผลงานแกผูท่ี
สนใจในการจัดทําระบบฐานขอมูล  

ระบบฐานขอมูลท่ีทางคณะผูจัดทําไดจัดทํานั้น ประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับการจัด
สต็อกสินคา การเช็คสต็อก การคนหาสินคา การเพิ่ม ลบ บันทึกสินคาและการจัดทําใบเสร็จสินคา 
โดยภายในระบบฐานขอมูลจะประกอบไปดวยขอมูลการเช็คสินคา คนหาสินคา เพิ่มลบขอมูล 
เพื่อใหเขาใจในระบบสต็อกสินคา สวนประกอบตางๆภายในระบบ และสามารถใชคอมพิวเตอรได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  รูจักแกไขและปองกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรเบ้ืองตนไดอีกดวย  
รวมถึงยังสามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบเปน
อาชีพรายไดเสริม  
 หากโครงการนี้ มีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทํา ขออภัยไว ณ  ท่ีนี้ และจะ
ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีข้ึนไป  
 

 
คณะผูจัดทํา 

10  มกราคม 2562 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ภูมิหลังและความเปนมา 

ระบบฐานขอมูลเปนโปรแกรมท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลสินคา ขอมูลคา ขอมูลการจัดเก็บ
สินคาตาง ๆ อยางเปนระเบียบ และนําขอมูลท่ีเก็บไวในฐานขอมูลมาใชตามวัตถุประสงคท่ีตองการ
เชน การสตอกสินคาภายในราน 

ระบบสต็อกสินคา เปนระบบการจัดการในการรับ การจัดเก็บ การเช็คสินคา เปาหมายหลัก
ในการบริหารดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับสต็อกสินคา เพื่อใหเกิดการดําเนินการใหเปนระบบ 
ควบคุมคุณภาพของการจัดเก็บ การเบิก การนําสินคาเขาออกจากสต็อก การตรวจสอบสต็อกท่ี
รวดเร็ว ลดการสูญเสียจากการพลาดการตรวจสอบ ดังนั้นจึงมีการจัดทําระบบฐานขอมูลสต็อก
สินคา รานอัดสายไฮดรอลิกส เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสต็อกสินคา ลดความ
ผิดพลาด สะดวกสบายในการเช็คสต็อก หาขอมูลสินคาไดงาย โดยมีการจัดขอมูลไวอยางเปนระบบ  

ดังนั้นคณะผูจัดทําไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบฐานขอมูลสต็อกสินคาเพื่อเปนการ
ตรวจสอบสินคา เช็คสินคาและเปนการพัฒนาระบบใหมีความสมบูรณโดยสามารถนําไปใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ  
1. เพื่อลดปญหาการเช็คสตอกสินคาผิดพลาด 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบสินคาไดงายข้ึน 
3. เพื่อเช็คสินคาในสตอกไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1. ระบบสามารถตรวจสอบสินคาในสตอกได 
2. ระบบสามารถตรวจสอบจํานวนสินคาคงเหลือในสตอกไดงายข้ึน 
3. ระบบสามารถเพ่ิมจํานวนสินคาในสตอกได 
4. ระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินคาได 
5. ระบบสามารถบันทึกขอมูลและคํานวณสินคาเพิ่มไดอัตโนมัติ 
6. ระบบสามารถรันรหัสสินคาไดอัตโนมัติ 

 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดลดปญหาการเช็คสตอกสินคาผิดพลาด 
2. ไดอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบสินคาไดงายข้ึน 
3. ไดเช็คสินคาในสตอกไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
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1.5 แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart)  

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนนิงาน (Gantt Chart) 

รายการ ภาคเรียนท่ี 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 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน)  

  
 

             29 มิถุนายน -3 
กรกฎาคม  61

ประกาศผลหัวขอโครงการ 
รอบท่ี 1 

               5  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                6  กรกฎาคม 61

ประกาศผลหัวขอโครงการ 
รอบท่ี 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 ภาคเรียนท่ี 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 ซีดี และคาเขาเลม                 27 มกราคม –  
3  กุมภาพันธ 2562
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช   
1 ใชโปรแกรม Visual Studio 2010 สรางระบบฐานขอมูล 
2 ใชโปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการเก็บฐานขอมูล 

 
1.7 งบประมาณการดําเนินงาน   

 
ลําดับ รายการ จํานวน ราคา 

1.  กระดาษ A4 1 200 
2.  หมึกปร้ิน 1 950 
3.  เขาเลม 1 250 

4.  แผนและตลับ CD 1 40 
รวมเปนเงิน 1,440 

 
ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 

ระบบงานและทฤษฏีทีเ่กี่ยวของ 
2.1 ระบบงานในปจจุบัน (Flowchart) 

 
 

 

รูปท่ี 2.1 Flow Chart ระบบงานปจจุบัน  
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2.2 ปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงานปจจุบัน 

1. ความยุงยากจากการประมวลผลกับระบบแฟมขอมูล 
2. แฟมขอมูลไมมีความเปนอิสระ 
3. แฟมขอมูลมีความซํ้าซอนมาก 
4. แฟมขอมูลมีความถูกตองและขอมูลนอย 

2.3 ทฤษฎีและระบบงานท่ีเก่ียวของ 

ระบบฐานขอมูล (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกันเขา
ไวดวยกันอยางมีระบบมีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ท่ีชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะ
ประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมท่ีมีขอมูล เกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและ
เปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูลเหลานี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟตแวรท่ี เปรียบเสมือนส่ือกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ท่ี เกี่ยวของกับการใช
ฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหนาท่ี
ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการ
สรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการต้ังคําถามเพื่อใหไดขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตอง
รับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของฐานขอมูล 

ความสําคัญของระบบการจัดการฐานขอมูล การนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชงานเพื่อ
ประมวลผลขอมูล นอกจากอํานวยความสะดวกในการทํางานไดรวดเร็วแลว ยังมีความถูกตอง
แมนยําในการประมวลผลอีกดวย ตัวอยาง เชน กรณีระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล เม่ือมีผูปวย
ตองการเลือดหมูโลหิตพิเศษโดยเรงดวนจําเปนตองการผูบริจาคโลหิตหมูโลหิตเดียวกันโดยใช
ฐานขอมูลคนหาผูบริจาคโลหิตท่ีมีคุณสมบัติไดอยางรวดเร็วไดแกผูบริจาคตองน้ําหนักมากกวา 45
ก .ก .และบริจาคคร้ังสุดทายมาแลวเกิน  90วัน  ผูบริจาคควรมีท่ีอยูใกลโรงพยาบาล  เปนตน 
นอกจากนี้ระบบฐานขอมูลยังมีความสําคัญในดานตาง ๆ อีก ดังนี้ 

1. ความมีประสิทธิภาพ 
ระบบการจัดการฐานขอมูล ชวยใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

มากข้ึน เชน อธิการบดีตองการทราบวาในแตละปมีอาจารยหรือบุคลากรเกษียณอายุราชการ
เปนจํานวนเทาไร และมีอาจารยสาขาใดบางท่ีเกษียณ  ในอนาคตมีสาขาใดขาดแคลนหรือไม 
ระบบฐานขอมูลสามารถใหคําตอบแกผูบริหารได 
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2. การสอบถามขอมูล 
ระบบบบการจัดการฐานขอมูลมีภาษาท่ีใชในการสอบถามสําหรับสอบถามขอมูลไดทันที

แมวาโปรแกรมเมอรไมไดเขียนคําส่ังสอบถามในบางรายการเอาไวผูใชท่ีมีความชํานาญสามารถใช
คําส่ังเพื่อใหไดคําตอบแบบทันทีทันใดไดเชนกันเชนในกรณีระบบฐานขอมูลของผูปวย ถา
ผูบริหารตองการทราบจํานวนสถิติของผูปวยท่ีเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต วามีจํานวนเทาไร
สามารถใชคําส่ังสอบถามแบบงาย ๆ ได  คําส่ังดังกลาว ผูเขียนไดเขียนอธิบายไวอยางละเอียดใน 
บทท่ี 3 
3. การเขาถึงขอมูล 

ระบบการจัดการฐานขอมูลใหบริการการเขาถึงขอมูลไดเปนอยางดีมีระบบรักษาความปลอดภัย
รวมท้ังการจัดการขอมูลท่ีดี เพราะระบบการจัดการฐานขอมูลมีฟงกชันการใหสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล
โดยบุคคลภายนอกไมสามารถเขาถึงขอมูลได ถาหากไมไดรับสิทธ์ิจากผูบริหารระบบ 
4. ลดขอมูลท่ีขัดแยง  

ระบบการจัดการฐานขอมูลชวยลดความไมสอดคลอง หรือขอมูลท่ีขัดแยงกันใหนอยลงทําให
ขอมูลมีความสมบูรณมากข้ึน 

ระบบฐานขอมูลมีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแก 
- ขอมูล (Data) 
- ฮารดแวร (Hardware) 
- ซอฟตแวร (Software) 
- ผูใช (Users) 
1. ขอมูล  ขอมูลจะตองเปนขอมูลรวมและแบงปนกันได (Both Integrated and Shared) ขอมูลรวม 
(Integrated) ในฐานขอมูล หมายถึง อาจมีขอมูลซํ้าซอนกันระหวางแฟมตาง ๆ นอยท่ีสุ หรือเทาท่ี
จําเปน เชน แฟมขอมูลช่ือ EMPLOYEE กับ ENROLLMENT 

2. ฮารดแวร ฮารดแวรของระบบฐานขอมูลประกอบไปดวย 2 สวน คือ ท่ี เก็บขอมูลสํารอง
(Secondary Storage Volumes) เพื่อเก็บขอมูลดวยอุปกรณนําเขา/สงออกขอมูล(ดิสกไดรฟ), ตัว
ควบคุมอุปกรณ, ชองนําเขา/สงออกขอมูลตัวประมวลผลฮารดแวรหนวยความจําหลัก ท่ีสนับสนุน
การทํางานของระบบฐานขอมูล 
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3. ซอฟตแวร ซอฟตแวร เปนสวนเช่ือมระหวางผูใชกับฮารดแวร ซอฟตแวรในท่ีนี้คือ ระบบ
จัดการฐานขอมูล หรือระบบบริหารฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) ซ่ึงมี
หนาท่ีชวยซอนกับผูใชฐานขอมูลจากรายละเอียดระดับฮารดแวร ระบบจัดการฐานขอมูลจะทํา
ใหผูใชรูจักฐานขอมูลในระดับท่ีอยูเหนือระดับฮารดแวรและชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผูใช 
1. ผูใช ผูใช (Users) มี 3 กลุม ไดแก 

-โปรแกรมเมอร เขียนโปรแกรมประยุกตใชฐานขอมูลดวยภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษา
หนึ่ง 
-ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator : DBA) 

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลแบบนี้แสดง การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของตาราง ท่ีมี

ลักษณะเปนสองมิติ คือ แถว (Row) และคอลัมน (Column) ซ่ึงในการเช่ือมโยงกันระหวางขอมูลใน
ตาราง 2 ตาราง หรือมากกวา จะเช่ือมโยงโดยใชแอททริบิวตท่ีมีอยูในตารางท่ีตองการเช่ือมโยง
ขอมูลกัน  โดยท่ีแอททริบิวตจะแสดงคุณสมบัติของรีเลช่ันตาง ๆ  ซ่ึงรีเลช่ันตาง ๆ  ไดผาน
กระบวนการทํารีเลช่ันใหเปนบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหวาง การออกแบบเพ่ือละความ
ซํ้ า ซ อ น  เ พื่ อ ใ ห ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข อ มู ล เป น ไ ป อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
ตัวอยาง เปนตารางรายช่ือนักศึกษาและตารางโปรแกรมวิชา ถาตองการทราบวานักศึกษารหัส 
441031138 เปนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาใด ก็ตองนํารหัสโปรแกรมวิชาในตารางนักศึกษาไป
ตรวจสอบกับตารางโปรแกรมวิชา ซ่ึงมีรหัสของโปรแกรมวิชาซ่ึงเรียกวาเปนดรรชนี และดึงขอมูล
ออกมา 
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึงโครงสรางสารสนเทศ ท่ีประกอบดวย
รายละเอียดของขอมูลท่ีมี ความสัมพันธและเกี่ยวของกัน ท่ีจะนํามาใชในระบบงานตาง ๆ รวมกัน 
ระบบฐานขอมูล จึงนับเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยผูใชสามารถจัดการกับขอมูลไดใน
ลักษณะตาง ๆ ท้ังการเพิ่มขอมูล การแกไข การลบ การคนหา ตลอดจนการเรียกดูขอมูลในรูปแบบ
ตาง ๆ ซ่ึงสวนจะเปนการประยุกตนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการฐานขอมูล และ
นําฐานขอมูลผานกระบวนการประมวลผลและแสดงผลลัพธในรูปแบบตาง ๆ ท่ีตองการ 
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คําศัพทท่ีเก่ียวของกับฐานขอมูล  
 ขอมูลในระบบฐานขอมูลจะมีความสัมพนัธกันดังนั้นในการออกแบบฐานขอมูลเราจะตอง
เขาใจความสัมพันธของขอมูลในชัดเจนเพ่ือใหฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ กอนอ่ืนเราจะตองเขาใจ
ศัพทตาง ๆ เกีย่วกับระบบฐานขอมูลกดังนี ้

- เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง ช่ือของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปรียบเสมือนคํานามไดแก คน สถานท่ี 
ส่ิงของ การกระทํา ซ่ึงตองการจัดเก็บขอมูลไว เชน เอนทิต้ีนักเรียน เปนตน 

- แอททริบิวต (Attribute) หมายถึง รายละเอียดขอมูลท่ีแสดงลักษณะและคุณสมบัติของแอ
ททริบิวตหนึ่งเชน เอนทิต้ีสินคา ประกอบดวย แอททริบิวตรหัสสินคา ประเภท ช่ือ ราคา
ตอหนวย เปนตน 

- บิต (Bit) หมายถึง หนวยของขอมูลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด เปนขอมูลท่ีมีการจัดเก็บในลักษณะ
ของเลขฐานสอง คือ 0 กับ 1 

- ไบต (Byte)  หมายถึง หนวยของขอมูลท่ีเกิดจากการนําบิตมารวมกันเปนตัวอักขระหรือ
ตัวอักษร (Character) 

- ฟลด (Field) หมายถึง เขตขอมูล หรือหนวยของขอมูลท่ีประกอบข้ึนจากไบตหรือตัว
อักขระต้ังแตหนึ่งตัว ข้ึนไป มารวมกันแลวไดความหมายเปนคํา เปนขอความ หรือของส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง เชน ช่ือบุคคล ตําแหนง อายุ เปนตน 

- เรคคอรด (Record) หมายถึง ระเบียน หรือหนวยของขอมูลท่ีเกิดจาการนําเอาฟลดหรือเขต
ขอมูลหลายๆ เขตขอมูลท่ีเกี่ยวของมารวมกัน เพื่อเกิดเปนรายการขอมูลเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
เชน ขอมูลของพนักงาน 1 ระเบียน (1 คน) จะประกอบดวยฟลด รหัสพนักงาน ช่ือ-สกุล ท่ี
อยู ตําแหนง เงินเดือน เปนตน 

- ไฟล (File)  หมายถึง แฟมขอมูล หรือหนวยของขอมูลท่ีเกิดจาการนําขอมูลหลาย ๆ 
ระเบียนท่ีเปนเร่ืองเดียวกัน เชน แฟมขอมูลพนักงาน แฟมขอมูลลูกคา แฟมขอมูลสินคา 
ฯลฯ สวนในระบบฐานขอมูล ก็จะมีคําศัพทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีควรรูจักซ่ึงจะกลาวถึงใน
ลําดับตอไป 
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Visual Studio  
      เปนชุดโปรแกรมที่นาไปใชเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาตางๆ เชน ภาษา C, 

ภาษา C++ และ ภาษา C# เปนตน เพื่อสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรใหตรงตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการ โดยโปรแกรมนี้ไดรวบรวมเคร่ืองมือตางๆท่ีใชสาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเขาไว
ดวยกัน เพื่อท่ีจะคอยอานวยความสะดวกใหกับผูใชงานนั่นเอง 
Visual Studio 2010 นั้นมีหลากหลาย edition โดยแบงเปน  4 edition ดังนี้  Visual Studio 2010 
Professional, Visual Studio 2010 Premium, Visual Studio 2010 Ultimate และ Visual Studio Test 
Professional 2010 ซ่ึงแตละ edition ก็จะมีความแตกตางกันไป ไมวาจะเปนเร่ืองของราคา ขอบเขต
ความสามารถ และ กลุมผูใชงาน ฯลฯ 

 
รูปท่ี 2.2 โปรแกรม Visual Studio 2010 

การติดตั้ง  Visual  Basic  2010  Express  Edition 
โปรแกรม  VB 2010  Express  Edition  เปนชุดท่ีแยกเฉพาะ  VB  ออกมาตางหาก  โดย

สวนประกอบหลักท่ีจําเปนตอการทํางานของ  VB  นั้นจะมีครบท้ังหมด  (แตจะไมมีเคร่ืองมือเสริม
การทํางานตาง ๆ  เชน  Crystal  Reports,  เคร่ืองมือสรางชุดติดต้ังโปรแกรม  เปนตน)  แตอยางไรก็
ตาม  VB  Express  ก็ถือวาสมบูรณเพียงพอตอการท่ีจะใชศึกษาเรียนรูในระดับพื้นฐานท่ัว ๆ ไปได 
VB 2010  Express  Edition  นั้ น   ส าม าร ถ   Download  ม า ใ ช ง าน ไ ด ฟ รี จ าก   Web Site  
http://www.microsoft.com/express/download/  โดยสามารถใชงานได  30  วัน  แตถาลงทะเบียน  
(ฟรี)  จะสามารถใชงานไดไมจํากัดระยะเวลา 
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จุดเดนของโปรแกรม Visual Basic  
• เปนเคร่ืองมือท่ีพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Window  
• ประกอบไปดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีชวยในการพัฒนาโปรแกรมสามารถทําไดดวยความ
รวดเร็ว หรือท่ีเรียกกันวา Rapid Application Development (RAD)  
• การเขียนโปรแกรมจะอาศัยหลักการของ Object Oriented  
•  สามารถนําไปใชในการพัฒนาโปรแกรมดานตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย เชน การเขียน
โปรแกรมบริหารฐานขอมูล  การเขียนโปรแกรมดานอินเทอรเน็ต  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เปน
ตน 
การเขาใชงานโปรแกรม Visual Basic 6.0 
 คลิกท่ี Start > Programs > Microsoft Visual Basic 6.0 > Microsoft Visual Basic 6.0 
สวนประกอบของหนาตาง New Project ประกอบดวย 3 Tab  ดังนี้ 
1. Tab New  เปนหนาตางท่ีประกอบไปดวย Icon  ตาง ๆ ท่ีใชสําหรับเรียกใชงาน Project ใหม โดย
แตละไอคอนก็จะมีคุณสมบัติเหมาะกับงานในแตละอยางไป โดยปกติการพัฒนาโปรแกรมจะใช
ไอคอน Standard  EXE  
2.  Tab Existing   เปนหนาตางท่ีใชสําหรับเรียก Project  เดิมท่ีมีการพัฒนาไวแลวข้ึนมาใชงาน หรือ
มาแกไขโปรแกรม โดยใหเลือกโฟลเดอรท่ีจัดเก็บ Project  แลวเลือกไฟล Project ท่ีตองการ และ
คลิก Open 
3.  Tab Recent  เปนหนาตางท่ีแสดงรายการของ Project  ตาง ๆ ท่ีเคยถูกเรียกข้ึนมาใชงาน  ซ่ึงผูใช
สามารถเรียกข้ึนมาใชงานไดสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 
สวนประกอบของโปรแกรม Visual Basic 
1.  TitleBar ไตเติลบาร  แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟลท่ีกําลังใชงานอยู 
2.  MenuBar เมนูบาร  เปนสวนท่ีรับคําส่ังในแบบเมนู  เม่ือทําการสรางโปรแกรมดวย Visual Basic 
เปนเหมือนศูนยกลางท่ีควบคุมการสรางโปรแกรม 
3.  ToolBar ทูลบาร  ในการใชงานเมนูบารส่ังงานอาจจะมีข้ันตอนท่ียุงยาก   
เพื่อลดข้ันตอนลง  สามารถคลิกท่ีทูลบารเพียงคร้ังเดียวก็สามารถส่ังงานท่ีตองการได  
4.  ToolBox ทูลบ็อกซ  เปนกลองเก็บ ActiveX Control ซ่ึงจะนํามาประกอบ 
เปนสวนตาง ๆ ของโปรแกรมหรือออกแบบหนาตาของโปรแกรม 
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5.  Form Designer ฟอรมดีไซเนอร  เปนสวนท่ีใชในการออกแบบหนาจอของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
หรือเปนท่ีสําหรับวางเคร่ืองมือหรือคอนโทรล (Control) ใน ToolBox 
6. Project Explorer เปนหนาตางท่ีใชในการควบคุมการทํางานของโปรเจ็กต 
7.  Properties Window เปนสวนท่ีกําหนดคุณสมบัติ(Properties) ของวัตถุ(Object) ตาง ๆ ท่ีวางอยู
บน Form Designer 
8.  Form Layout เปนหนาตางแสดงผลและกําหนดตําแหนงการแสดงผลของโปรแกรม ทําใหทราบ
ตําแหนงท่ีจะปรากฏบนจอภาพเม่ือรันโปรแกรม 
9.  Code Editor เปนสวนท่ีใหเขียนคําส่ังของโปรแกรม หรือท่ีเรียกวา โคด (Code) เพื่อควบคุมการ
ทํางานของโปรแกรม 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมดวย Visual Basic 
1. ข้ันตอนการออกแบบฟอรมหรือหนาจอ 
2. ข้ันตอนการสรางฟอรม หรือหนาจอของโปรแกรม 
3. ข้ันตอนการกําหนดคุณสมบัติ (Properties)ของ Control 
4. ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม 
5. ข้ันตอนรันโปรแกรม 
6. ข้ันตอนการบันทึกและจัดเก็บโปรแกรม 
รายละเอียดของ Toolbox  การวางคอนโทรลใน Toolbox  ลงบนฟอรม 
Toolbox  เปนกลองเคร่ืองมือท่ีรวบรวมปุมเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการสราง หรือ Control Form ซ่ึง
มีลักษณะของการใชงาน ดังนี้ 
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ความหมายของ Flowchart 
Flowchart หรือ ผังงาน คือ รูปภาพ หรือ สัญลักษณท่ีใชเขียนแทนข้ันตอน คําอธิบาย 

ขอความ หรือ คําพูดท่ีใชในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนําเสนอข้ันตอนของงานใหเขาใจ
ตรงกัน ระหวางผูเกี่ยวของ ดวยคําพูด หรือ ขอความทําไดยากกวา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 สัญลักษณ Flow Chart 

ประเภทของ Flowchart 
แบงได 2 ประเภท คือ 
ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานท่ีแสดงข้ันตอนการทํางานในระบบอยางกวางๆ แตไม
เจาะลงในระบบงานยอย ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานท่ีแสดงถึงข้ันตอนใน
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. ไมข้ึนกับภาษาใดภาษาหน่ึง (Flexible Language) 
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การโปรแกรมแบบมีโครงสราง 
ประกอบดวยหลักการ 3 อยาง คือ 

การทํางานแบบตามลําดับ (Sequence) เปนรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่งายท่ีสุดคือ เขียน
ใหทํางานจากบนลงลาง เขียนคําส่ังเปนบรรทัด และทําทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึง
บรรทัดลางสุด สมมติใหมีการทํางาน 3 กระบวนการคือ อานขอมูล คํานวณ และพิมพ 

การเลือกกระทําตามเง่ือนไข (Decision) เปนการตัดสินใจ หรือเลือกเง่ือนไขคือ เขียน
โปรแกรมเพื่อนําคาไปเลือกกระทํา โดยปกติจะมีเหตุการณใหทํา 2 กระบวนการ คือเง่ือนไขเปน
จริงจะกระทํากระบวนการหนึ่ง และเปนเท็จจะกระทําอีกกระบวนการหน่ึง แตถาซับซอนมากข้ึน 
จะตองใชเง่ือนไขหลายช้ัน เชน การตัดเกรดนักศึกษา เปนตน ตัวอยางผังงานนี้ จะแสดงผลการ
เลือกอยางงาย เพื่อกระทํากระบวนการเพียงกระบวนการเดียว 

การทําซํ้า (Loop) เปนการทํากระบวนการหนึ่งหลายคร้ัง โดยมีเง่ือนไขในการควบคุม 
หมายถึงการทําซํ้าเปนหลักการท่ีทําความเขาใจไดยากกวา 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรม
แตละภาษา จะไมแสดงภาพอยางชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน ผูเขียนโปรแกรมตองจินตนาการ
ดวยตนเอง 
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ตารางท่ี 2.1 สัญลักษณ Flow Chart พรอมความหมาย 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

การกําหนดคา หรือ การประมวลผลทั่วไป 

 

การประมวลของโปรแกรมยอย (Subroutine) 

 

การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ จะมีผลใน 2 ทิศทาง คือ กรณีผลตรวจสอบเงื่อนไข
เปนเท็จ และเปนจริง 

 

รับ หรือ แสดงขอมูล โดยไมระบุชนิดอุปกรณ 

 

การเก็บขอมูลภายใน 

 

การแสดงผลเอกสาร หรือ การแสดงผลออกทางเคร่ืองพมิพ 

 

การเร่ิมตน หรือ การส้ินสุด 

 

การรับขอมูลเขาทางแปนพมิพ 

 

การทําซํ้าจนกระท้ังส้ินสุดตามจํานวนท่ีกําหนด 

 

จุดเช่ือมตอในหนาเดยีวกัน 

 

จุดเช่ือมตอคนละหนา 

 

แสดงผลทางจอภาพ 



16 
 

สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

รูปท่ี 2.4 สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 
Microsoft Access  

คือ โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล มีตารางเก็บขอมูลและสรางแบบสอบถามไดงาย 
มีวัตถุคอนโทลใหเรียกใชในรายงานและฟอรม สรางมาโครและโมดูลดวยภาษาเบสิก เพื่อ
ประมวลผลตามหลักภาษาโครงสราง สามารถใชโปรแกรมนี้ เปนเพียงระบบฐานขอมูลให
โปรแกรมจากภายนอกเรียกใชก็ได 

 
รูปท่ี 2.5 โปรแกรม Microsoft Access 
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ไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access) ตางกับ วิชวลเบสิก (Visual Basic) หรือวิชวล
เบสิกดอทเน็ต (Visual Basic .Net) เพราะ วิชวลเบสิกไมมีสวนเก็บขอมูลในตนเอง แตสามารถ
พัฒนาโปรแกรมไดหลากหลาย เชน พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ โปรแกรมประยุกตทาง
วิทยาศาสตร เกมส หรือเช่ือมตอกับระบบฐานขอมูลภายนอก เปนภาษาท่ีเหมาะกับการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต (Application) สวนไมโครซอฟทแอคเซสเหมาะสําหรับนักพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลท่ีไมตองการโปรแกรมท่ีซับซอน ความสามารถของโปรแกรมท่ีสําคัญคือสรางตาราง 
แบบสอบถาม ฟอรม หรือรายงานในแฟมเดียวกันได ดวยคุณสมบัติพื้นฐานและวิซซารดจึงอํานวย
ใหพัฒนาโปรแกรมใหแลวเสร็จไดในเวลาอันส้ัน มีเคร่ืองมือท่ีอํานวยความสะดวกในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอยางครบถวน 

 
Adobe Photoshop 

โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมสรางและแกไขรูปภาพอยางมืออาชีพโดยเฉพาะนัก
ออกแบบในทุกวงกายอมรูจักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมท่ีมีเคร่ืองมือ
มากมายเพื่อสนับสนุนการสรางงานประเภทส่ิงพิมพ งานวิดีทัศน งานนําเสนอ งานมัลติมีเดีย 
ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบดวย
โปรแกรมสองตัวไดแก Photoshop และ ImageReady การท่ีจะใชงานโปรแกรม Photoshop คุณตอง
มีเคร่ืองท่ีมีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล และมีหนวยความจําท่ีเพียงพอ 
ไมเชนนั้นการสรางงานของคุณคงไมสนุกแน เพราะการทํางานจะชาและมีปญหาตามมามากมาย 
ขณะน้ีโปรแกรม Photoshop ไดพัฒนามาถึงรุน Adobe Photoshop CS 

 
รูปท่ี 2.6 โปรแกรม Adobe Photoshop 
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2.4 โครงการทีเ่ก่ียวของ 
       2.4.1 ระบบการจัดการตัวแทนจําหนาย 
ระบบฐานขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลจากการรับบริการและเก็บประวัติลูกคาท่ีเขามารับ

บริการไวเชนตรวจสอบประวัติการเขารับบริการของลูกคาเปนตนปจจุบันระบบฐานขอมูลเขามามี
บทบาทในการใชประโยชนเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูล การเก็บขอมูลของลูกคาในการเขา
มารับบริการในแตละวันไดมากมายเชนการคนหาประวัติเกาๆของลูกคาท่ีเขามาใชบริการรวมถึง
การศึกษาระบบการจัดการขอมูลภายในองคกรการสรางระบบฐานขอมูลใหความสําคัญมากในการ
ประกอบธุรกิจตางๆท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขายชีสชีสชีสมาดวย 

                     2.4.2 ระบบลานจอดรถ 

ในการเขียนโปรแกรมเปนอยางยิ่งความยุงยากซับซอนถูกซอนไวเบ้ืองหลังมีแตความ
สะดวกสบายไวเบ้ืองหนาท่ีเตรียมไวใหโปรแกรมเนื่องจาก Concept ในการเขียนโปรแกรมแทบจะ
เปล่ียนไปอยางส้ินเชิงจนกระท่ังในยุคปจจุบัน Visual Basic ไดพัฒนามาถึงเวอรช่ัน 6.0 แลว 
ความสามารถของตัวภาษา vb เองก็มีมากข้ึนเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคปจจุบันทํา
ให Microsoft เพิ่มเติมฟเจอรตางๆเขาไปมากมาย จนกระท่ัง vb แทบจะเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันท่ีไรเทียมทานเพราะเทคโนโลยีใหมๆลวนแตมาจาก Microsoft แทบท้ังส้ินดังนั้นจึง
ไมแปลกใจเลยวา Microsoft พี่ไดเพิ่มความสามารถในทุกๆเวอรช่ันของ PB เสมอเชนสามารถสราง
แอพพลิเคช่ันชนิด D html ซ่ึงใชรันบนเว็บไดรวมถึงการผนวกเทคโนโลยี activex เขากับตัว
คอนโทรลของ vb 

                      2.4.3 ระบบฐานขอมูลรานขายรองเทา 

ระบบฐานขอมูลเปนโปรแกรมท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลสินคาขอมูลเขาขอมูลการซ้ือขาย
สินคาตางๆอยางเปนระเบียบและนําขอมูลท่ีเก็บไวในหลักใน ฐานขอมูลมาใชตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการเชนการสมัครสมาชิกของลูกคาเพื่อใหลูกคาสามารถเขาใชงานได 
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2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ 
 1. นําคอมพิวเตอรเขามาใชเพื่อเพิ่มสินคา 
 2. นําคอมพิวเตอรเขามาใชเก็บขอมูลพนักงาน 
 3. นําคอมพิวเตอรเขามาใชเก็บขอมูลสินคา 
 4. นําคอมพิวเตอรเขามาใชออกแบบฐานขอมูลสต็อกสินคา 
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บทที่ 3 

การออกแบบระบบดวยคอมพิวเตอร 
3.1 การออกแบบแผนภาพบริบท ( Context Diagram ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 Context Diagram 

 

 

 

 

 

0 

ระบบฐานขอมูล 

รานอัดสายไฮดรอลิกส 
หัวหนาคลังสินคา พนักงานคลังสินคา 

รายงานการเขาสูระบบ 
รายงานขอมูลสินคาในสต็อก 

รายงานการการเบิกสินคาจากสต็อก 
รายงานการนําสินคาเขาสต็อก 

รายงานขอมูลสินคาทั้งหมด
ในสต็อก 

รายงานการเพ่ิม ลบ แกไข สินคา 
รายงานการเพ่ิมขอมูลการนําสินคาเขาสต็อก 

รายงานการเพ่ิมขอมูลการเบิกสินคา 

เขาสูระบบ 
ดูขอมูลสินคาในสต็อก 

ดูขอมูลการเบิกสินคาออกจากสต็อก 
ดูขอมูลการนําสินคาเขาสต็อก 

เรยีกดูขอมูลสินคาในสต็อก 
เพ่ิม ลบ แกไข สินคาในสต็อก 

เพ่ิมขอมูลการนําสินคาเก็บเขาสต็อก 
เพ่ิมขอมูลการนําสินคาออกจากสต็อก 



21 
 

1. การไหลขอมูล (Data Flow Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 การไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)  

พิมพรายงาน

4

พนักงาน 

การเบิกสินคา

3

เพ่ิม ลบ แกไข
ขอมูลสินคา

2
แฟมสินคา D2 

1 

เขาสูระบบ

หัวหนาคลัง 

พนักงาน 

ขอมูลผูใช 

แสดงขอมูลผูใช 
ขอมูลผูใช 

แสดงขอมูลผูใช 
D1 แฟมพนักงาน 

ตรวจสอบขอมูล 

ขอมูลผูใช 

เพ่ิม ลบ แกไข สินคา 

แสดงการ เพ่ิม ลบ แกไข สินคา 

ขอมูลเพ่ิม ลบ แกไข สินคา 

แสดงขอมูลเพ่ิม ลบ แกไข  

การเบิกสินคา 

แสดงการเบิกสินคา การเบิกสินคา 
แสดงการเบิกสินคา 

หัวหนาคลัง 
พิมพรายงาน 

แสดงพิมพรายงาน 

แสดงพิมพรายงาน 

พิมพรายงาน 

ขอมูลสินคา 
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Data Flow Level 1 Process 1 ระบบสต็อกสินคา รานอัดสายไฮดรอลิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 Level 1 Process 1 ตรวจสอบช่ือผูใช-รหัสผาน  

เขาสูระบบสําเร็จ 

ขอมูลที่ผานการ
ตรวจสอบ

1.1

1.2

D1
หัวหนาคลังสินคา 

พนักงานคลัง 

ตรวจสอบ 

ช่ือผูใช – รหัสผาน 

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลพนักงาน 

ตรวจสอบขอมูล 

รายงานการเขาสูระบบ

รายงานการเขาสูระบบ

กรอกขอมูลผูใช

กรอกขอมูลผูใช

แฟมขอมูลพนักงาน
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รูปท่ี 3.4 Level 1 Process 2 เพิ่มขอมูลสินคา 

 

 

  

2.1

2.2

2.3

2.4

D2 พนักงานคลัง 
เพ่ิมขอมูลสินคา 

เรียกดูขอมูลสินคา 

แกไขขอมูลสินคา 

ลบขอมูลสินคา 

บันทึกขอมูล 

เรียกดูขอมูลสินคา 

ขอมูลสินคาที่ 
ตองการแกไข

ขอมูลสินคาที่ตองการลบ

เพ่ิมขอมูลสินคา 

ยืนยันการเพิ่มสินคา

ยืนยันการลบขอมูลสินคา 

ยืนยันการแกไขขอมูลสินคา

เรียกดูเพ่ือการ ลบ 
แกไขขอมูลสินคา 

แฟมขอมูลสินคา
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รูปท่ี 3.5 Level 1 Process 3 การเพิ่มขอมูลเก็บสินคาเขาสต็อก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 Level 1 Process 4 การเพิ่มขอมูลการเบิกสินคา 

 

 

การเพ่ิมขอมูลการ 

เบิกสินคา

ออกใบเบิกสินคา 

4.1

4.2

พนักงานคลัง 

D2 บันทึกขอมูล 

ขอมูลสินคาที่เบิกจากสต็อก 

รายงานขอมูลจากการเบิก 
สินคาจากสต็อก 

เพ่ิมขอมูลการเบิก 
สินคา แฟมขอมูลสินคา 

ขอมูลสินคาที่ตองการเบิก 

การเพ่ิมขอมูลการ 

เก็บสินคาเขาสต็อก

พิมพรายงาน 

3.1

3.2

พนักงานคลัง 

D2 บันทึกขอมูล 

ขอมูลสินคานําเขาสต็อก 

รายงานขอมูลจากการนํา 
สินคาเก็บเขาสต็อก 

เพ่ิมขอมูลการนํา 
สินคาเก็บเขาสต็อก แฟมขอมูลสินคา 

ขอมูลสินคาเก็บเขาสต็อก 
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รูปท่ี 3.7 Level 1 Process 5 ตรวจสอบขอมูล  

5.1

5.2

D2   

D2 

หัวหนาคลังสินคา 

พนักงานคลัง 

ขอมูลสินคา 

ขอมูลสินคาการเก็บสินคา 
เขาสต็อก 

ขอมูลผานการตรวจสอบ 

ขอมูลที่ตองการ 

ขอมูลที่ตองการ 

รายงานขอมูลที่ตองการ 

รายงานขอมูลที่ตองการ 

ขอมูลสินคาการนําสินคา 
ออกจากสต็อก 

ตรวจสอบขอมูล 

พิมพรายงาน 

แฟมขอมูลสินคา    

แฟมขอมูลสินคา 

D แฟมขอมูลสินคา    
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3.2 การออกแบบระบบงาน (Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 ออกแบบระบบผังงาน (Flowchart)  
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1.ขอมูลผูทําการเบิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 Flow chart ขอมูลผูทําการเบิก-คืนอุปกรณ  

เร่ิมตน

กรอกขอมูลผูเบิก 

ตรวจสอบสิทธิผูเบิก 
แสดงผลผูที่ 

ไมมีสิทธิ 

บันทึกขอมูลผูเบิก

จบการทํางาน

ไม 

ใช 
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2. การเบิกอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 Flow Chart การเบิกอุปกรณ  

ไม

ไม

ใช

ใช

บันทึกขอมูล

แสดงผลการเบิก 

จบการทํางาน 

แสดงผลไมมี
สต็อก 

บันทึกขอมูล

กรอกขอมูลผูเบิก 

ตรวจสอบสิทธิผูเบิก 

กรอกขอมูลท่ี
ตองการเบิก 

ตรวจสอบอุปกรณ 

เร่ิมตน 

แสดงผลการ
ผูใชไมมีสิทธิ 
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3. การคืนอุปกรณ (กรณีอุปกรณสํานักงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 Flow Chart การคืนอุปกรณ 

 

 

กรอกขอมูลผูเบิก 

แสดงผลการเบิก
ขอมูล 

ตรวจสอบสภาพ 

กรอกขอมูลอุปกรณ 
(ปกติ) 

บันทึกขอมูลการคืน

เริ่มตน

แสดงผลการคืน 

จบการทํางาน

กรอกขอมูลอุปกรณ 
(ชํารุด) 

บันทึกขอมูลการคืน 

แสดงผลการคืน 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 แสดง Entity Relationship Diagram   

พนักงาน สินคา มี

 ช่ือพนักงาน 

 รหัสพนักงาน  ที่อยู

 อายุ เบอรโทร

 ช่ือสินคา

 วันที่ 

 จํานวน

 รหัสสินคา 
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3.4 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

ออกแบบฐานขอมูล ระบบฐานขอมูล รานอัดสายไฮดรอลิกส ดังนี้ 

3.4.1 สินคา 

Field Name 
ชื่อฟลด 

Type 
ชนิดของขอมูล 

Field Side 
ขนาดฟลด 

Description 
ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

ID_pr Auto Number 5 รหัสสินคา PK 
Name_pr Text 50 ช่ือสินคา  
Count Text 10 จํานวนสินคา  
Data Date/Time - วันท่ี  

ตารางท่ี 3.1 ตารางสินคา 

3.4.2 พนักงานคลัง 

Field Name 
ชื่อฟลด 

Type 
ชนิดของขอมูล 

Field Side 
ขนาดฟลด 

Description 
ใชเก็บขอมูล 

หมายเหตุ 

ID_pro Auto Number 5 รหัสพนักงาน PK 
C_Name Text 50 ช่ือ-นามสกุล  
Add Text 50 ท่ีอยู  
Tel Text 10 เบอรโทรศัพท  

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงขอมูลพนักงานคลัง 
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3.5 แผนภาพดําเนนิเร่ือง (Story Board) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 เขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.14 เมน ู
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รูปท่ี 3.15 หนาหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 รายละเอียดสินคา 
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รูปท่ี 3.17 ใบเสร็จ 

 

3.6 การออกแบบส่ิงนาํเขา (Input Data) 

1. ขอมูลสินคา 
2. ขอมูลสมาชิก 
3. การเชาสินคา 
4. การตรวจสอบสินคา 

3.7 การออกแบบส่ิงนาํออก (Output Data) 

1. ผลการตรวจสอบสินคา 
2. หนาจอคอมพวิเตอร คือ รูปแบบโปรแกรมท่ีเสร็จสมบูรณ 
3. เคร่ืองโปรเจกเตอร คือ การนําเสนอเพื่อสอบโครงการ 
4. ใบเสร็จรายการสินคา 



 

 
 
บทที่ 4 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลสต็อกสินคา รานอัดสายไฮดรอลิกส 
 

4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 
1.   Intel Coie i3-4005u,1.7 GHs 
2.   Notebook  ASUS 
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 Access ใชในการเช่ือมตอฐานขอมูล 
  4.  โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ใชในการทําเอกสาร 

           5.  โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ใชในการทํางานนําเสนอ 
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 4.3 วิธีการติดตั้งโปรแกรม 
1. ดาวนโหลดโปรแกรม 
2. เลือกท่ี Visual Basic 2010 Express 
3. เลือกภาษา 
4. กดท่ี Install now 
5. เราทําการดาวนโหลดแบบท่ีเราถนัดเลย เพื่อเขาสูข้ันตอนการติดต้ัง   

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 เพื่อดําเนนิการตอ 

รูปท่ี 4.3 ปรากฏหนาจอ License  Terms 
 

8.  ปรากฏหนาจอ  Installation  Options 
–  Click  เลือกติดต้ัง  Microsoft  Silverlight…และ  Microsoft  SQL  Server  2008… 
–  Click  ปุม Next เพื่อดําเนนิการตอ 

 

รูปท่ี 4.4 ปรากฏหนาจอ Installation  Options 
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9.  ปรากฏหนาจอ  Destination  Folder 
–  โปรแกรมจะติดต้ังท่ี  (Install  in  folder)  C:\Program  Files\Microsoft  Visual Studio10.0\ 

ในกรณีท่ีตองการเปล่ียนตําแหนงติดต้ังใหมให    Click ปุม Browse…  
–  Click  ปุม Install > เพื่อดาํเนินการติดต้ังโปรแกรม 

 

รูปท่ี 4.5 ปรากฏหนาจอ Destination  Folder 
 

10.  หลังจากนัน้  จะเขาสูข้ันตอนการ  Download  ไฟล  และทําการติดต้ังโปรแกรมจนครบท้ังหมด 
10.1  Downloading  File 

รูปท่ี 4.6 ปรากฏหนาจอการ Download ไฟล 
 
 



 

39 

 

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 
 

 



 

40 

 

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.  เม่ือเขาสูเว็บไซตการลงทะเบียน  ใหใสขอมูลจนครบตามท่ีเว็บไซตตองการ  และเม่ือ  Click  สง
ขอมูลจะได  Registration  Key  มา  ใหจดหรือ  Copy  คียนี้เอาไว  แลวกลับมาท่ี  VB 2010 Express  
ใหเลือกเมนูเดมิ  คือ  Help > Register  Product  จากน้ันใสคียท่ีไดรับมา  ก็เปนเสร็จส้ินการ
ลงทะเบียน  ซ่ึงจะทําใหสามารถใช  VB Express  ไดตลอดเวลาไมมีหมดอาย ุ

13.1  Registration  Key  ท่ีไดรับ 

 
รูปท่ี 4.14 หนา Registration  Key  ท่ีไดรับ 

 
 

13.2  นํารหัส  Registration  Key  ท่ีไดมาใสในชอง  แลว  Click  ปุม Register Now 

รูปท่ี 4.15 หนานํา Registration  Key  ท่ีไดรับมากรอก 
 

 
 
 



 

43 

 

13.3  การ  Register  เสร็จเรียบรอยแลว 

รูปท่ี 4.16 หนาการ  Register  เสร็จเรียบรอยแลว 
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4.4 วิธีการใชงานระบบฐานขอมูล 
 

 
 

รูปท่ี 4.17  แสดงหนาจอรูปท่ี  1  หนาเขาสูระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 4.18  แสดงหนาจอ  หนาหลักของโปรแกรม 
 

 



 

45 

 

 
 

รูปท่ี 4.19  แสดงหนาจอ หนาสินคา 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.20  แสดงหนาจอ หนาเบิกสินคา 
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รูปท่ี 4.21  แสดงหนาจอ หนาพนักงาน 
 

 
 

 



 

 

 
บทที่ 5 

สรุปผลการทําโครงการ 
 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดระบบฐานขอมูลท่ีผูศึกษานั้นมีความรูความเขาใจและรูจักคอมพิวเตอรมากข้ึน 
2. ไดระบบฐานขอมูลท่ีผูใชสามารถทราบถึงการใชงานคอมพิวเตอรไดอยาง    
      ถูกตอง 
3. ไดระบบฐานขอมูลท่ีผูสนใจทดลองใชงานไดเอง 
4. ไดระบบฐานขอมูลท่ีผูใชสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวติประจําวนั 
5.  ไดระบบฐานขอมูลท่ีสามารถเผยแพรความรูเกีย่วกับการใชงานของระบบฐานขอมูลได 
 

5.1.1 สรุปขนาดของโปรแกรม  
ท่ี ชื่อไฟล ขนาดของไฟล หมายเหตุ 
1 Form1.vb 2 KB หนาล็อกอิน 
2 Form2.vb 9 KB หนาหลักของโปรแกรม 
3 Form3.vb 10 KB หนาสินคา 
4 Form4.vb 6 KB หนาเบิกสินคา 
5 Form5.vb 8 KB หนพนกังาน 

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 

 
5.1.2 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 
 1.  โครงสรางโปรแกรมบางสวนมีขนาดไมเหมาะสมและดูไมเขากับเนื้อหา 
 2.  โลโกดูเรียนเกินไป ไมทันสมัย 
 3.  พื้นหลังของโปรแกรมเรียบเกินไป ทําใหดูไมนาสนใจ จึงตองเพ่ิมเติมลวดลายใหม 
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5.1.3 สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 
 1.  เกิดปญหาการเช่ือมตอ Access 

2.  Run รูป รหัสไมคอยได 
3.  Code ผิดพลาด ทําใหการ Run ไมสําเร็จ 

5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1.  Note Book มีอาการชํารุด เคร่ืองดับ ตองนํา Note Book ไปซอมใหม 
 2.  โปรแกรม Access คาง ไมสามารถทําตอได จึงลงโปรแกรมใหม 
 3.  สมาชิกในกลุมมีเวลาในการทํางานไมตรงกัน 
 4.  แบงเวลางานไมดี ทําใหโปรแกรมเสร็จชาและไมสมบูรณเทาท่ีควร
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 5.3 สรุปการดาํเนินงานจริง   
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 รอบท่ี 
1 (บทที่1) 

  
 

             22-25 
มิถุนายน 61 

ประกาศผล
หัวขอโครงการ 
รอบท่ี 1 

                
29 มิถุนายน 

61 

เสนอหัวขอ
โครงการ รอบท่ี 
2(บทที่1) 

   
 

            
29-30 

มิถุนายน 61 

ประกาศผล
หัวขอโครงการ 
รอบท่ี 2 

                
6 กรกฎาคม 

61 

สงบทที่2                 
6-20 

กรกฎาคม 61 

สงบทที่3                 20 ก.ค. – 10
ส.ค. 61

สอบหัวขอ
โครงการ                 5 กันยายน 61 

รายการ 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ 62 

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 ซีดี 
และคาเขาเลม                 

8 - 12 ก.พ. 
62 

ตารางท่ี 5.2 สรุปเวลาการดําเนินงานจริง 
หมายเหตุ  เสนสีดํา คือ ระยะเวลาท่ีกําหนด 
   เสนสีแดง คือ ระยะเวลาในการดําเนินงานจริง 
 

49 
49 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดาํเนินการจริง 
 
ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1. กระดาษDouble A  A4 2 รีม 240 
2. หมึกเคร่ือง Printer สีดํา,แดง,น้ําเงิน,เหลือง 1 ชุด 800 
3. คาเย็บเลมเอกสาร 1 เลม 250 
4. คาแผนโปรแกรม Adobe Photoshops 1 แผน 50 
5. คาหนังสือ 1 เลม  280 
6. คาเดินทาง - 230 
  รวมเปนเงิน 1,850 

    
ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 
- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ   (ATC.01) 
- ใบอาจารยท่ีปรึกษารวม    (ATC.02) 
- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ATC.03)  
- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04)   
- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 
2561 
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สวนกุหลาบวิยาลัย สมุทรปราการ เม่ือปการศึกษา 2552 จบ
ก า ร ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รป ร ะ ก า ศนี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ (ปวช . )  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย
พณิชยการ ปการศึกษา 2559 ปจจุบันกําลังศึกษาอยูระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 
2561 
ปจจุบันอาศัย อยูบานเลขท่ี 73/26 หมู 9 ตําบลบางปูใหม 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
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E-mail : Fah.tcn1708@gmail.com  Line ID: Goddessfah 
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