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บทที1่ 
    บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่ีผูจ้ ัดท าได้ท าโปรแกรมจดัการจองห้องพกัและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในห้องข้ึนมา
เน่ืองจากทางผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการซ่ึงเป็นโรงแรมแลว้พบปัญหา
ของสถานประกอบการคือ 1. การเช็คอินเช็คเอา้ท์  ยงัใช้การบนัทึกลงในกระดาษ ซ่ึงท าให้ขอ้มูล
อาจจะมีการสูญหายไปได ้ 2. การเก็บบนัทึกการยา้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในแต่ละห้องยงัเป็นใบรายงาน
ไม่มีการบนัทึกลงคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดการสูญหายหายของใบเคล่ือนยา้ยได้ ซ่ึงท าให้การยา้ย
กลบัคืนไปยงัห้องเดิมท่ียา้ยมาหรือการตรวจดูว่าในห้องแต่ละห้องท่ีตอ้งการตรวจสอบมีความ
ยากล าบากเพราะตอ้งข้ึนไปตรวจภายในหอ้งแต่ละหอ้ง 

ทางผูจ้ดัท าจึงได้พฒันาโปรแกรมเก่ียวกบัระบบการจดัการการจองห้องพกัและจดัการ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในห้องพกัข้ึนมาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและจดัการ สามารถเข้าไปดู
เก่ียวกบัการเช็คอินเช็คเอา้ท์ของลูกคา้ เขา้ไปตรวจสอบว่าแต่ละห้องมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอะไรบา้ง 
ตรวจสอบวา่หอ้งไหนมีผูพ้กัหรือไม่มีผูพ้กัซ่ึงง่ายต่อการจดัสรรห้องพกัแก่ผูม้าใชบ้ริการและยงัง่าย
ต่อฝ่ายช่างท่ีจะเขา้ไปเคล่ือนยา้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอีกดว้ย 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1  เพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัขอ้มูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและขอ้มูลผูพ้กัท่ีอาจจะหลงลืมและสูญ          
หาย 

1.2.2  เพื่อจดัการขอ้มูลลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
1.2.3  เพื่อแกไ้ขปัญหาการท างานของฝ่ายช่างในการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

  1.2.4  เพื่อพฒันาโปรแกรมจดัการการจองหอ้งพกัและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้ง 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 1.3.1 โปรแกรมการจัดการการจองห้องพกัและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในห้องของสถาน
ประกอบการ Skyplace Apartment จดัการเก่ียวกบัการเช็คอินเช็คเอา้ท์ลูกคา้และจดัการเก่ียวกบั
ขอ้มูลของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยโปรแกรมจะถูกสร้างข้ึนโดยใช ้Microsoft Visual Studio 2010 

1.3.2โปรแกรมมีหนา้หลกัอยู ่6 ส่วน คือ 1. Inventory (บนัทึกส่ิงของภายในหอ้ง) 
 2. Room Status (สถานะของห้อง) 3. Customer (ขอ้มูลลูกคา้) 4. Move Inventory (บนัทึกการ
เคล่ือนยา้ย) 5. Reservation (การจอง) 6. Room Type (ประเภทหอ้งพกั) 

1.3.3 Invertor (บนัทึกส่ิงของภายในหอ้ง) หนา้ต่างน้ีท าหนา้ท่ีบนัทึกส่ิงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในแต่ละหอ้งแลว้ท าการคน้หาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าวา่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ารหสัต่างๆอยูห่้องไหนบา้ง 

1.3.4  Customer (ขอ้มูลลูกคา้) หนา้ต่างน้ีท าหน้าท่ีในการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้
ท่ีมาพกัแลว้คน้หาขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาพกัท่ีจะเช็คออกจากท่ีพกัในแต่ละวนัเม่ือลูกคา้ออกแลว้ก็จะท า
การลบขอ้มูลทิ้ง 

1.3.5 Reservation (การจอง) หนา้ต่างน้ีจะท าการเก็บขอ้มูลการจองของลูกคา้วา่มีใครจอง
เขา้มาแลว้จะเขา้มาพกัวนัไหนและออกวนัไหน ราคาค่าหอ้งพกั 

1.3.6 Move Inventory (บนัทึกการเคล่ือนยา้ย) หน้าต่างน้ีมีหน้าท่ีในการบนัทึกการยา้ย
ส่ิงของจากห้องหน่ึงไปยงัอีกห้องและคน้หาแสดงประวติัการยา้ยในแต่ละคร้ังของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
นั้นๆ 
 1.3.7 Room Type (ประเภทห้องพกั) การบนัทึกและเปล่ียนแปลงประเภทห้องพกัเหตุ
เพราะตอนน้ีหอ้งพกัภายในสถานประกอบการมีการปรับปรุงหลายหอ้งจึงไดมี้หนา้ต่างน้ีเพื่อท าการ
เปล่ียนแปลงและยงัท าหนา้ท่ีคน้หาหอ้งวา่งเพื่อจดัการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาจอง 
 1.3.8 Room Status (สถานะของหอ้ง)ในหนา้ต่างน้ีจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของห้องโดย
จะแบ่งออกเป็นชั้นๆวา่แต่ละชั้นมีก่ีห้องภายในห้องประกอบดว้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอะไรบา้งแลว้ห้อง
แต่ละห้องมีคนพกัหรือไม่มีถ้ามีก็สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดแต่ละห้องว่าในห้องน้ีมีคนพกัช่ือ
อะไร วนัเขา้พกัวนัออก รายวนัหรือรายเดือน และมีการระบุประเภทหอ้งพกั 
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1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
1.4.1  แกปั้ญหาเก่ียวกบัขอ้มูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและขอ้มูลผูพ้กัท่ีอาจจะหลงลืมและสูญหาย 
1.4.2  จดัการขอ้มูลลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการใหมี้ระบบมากข้ึน 
1.4.3  สะดวกในการดูขอ้มูลของแต่ละห้องวา่ห้องไหนมีอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอะไรบา้ง 
1.4.4  ท าใหก้ารท างานของฝ่ายช่างในการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน 



บทท ี2 

                      การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ระบบฐานข้อมูล 

ปัจจุบนัมีการใช้งานอย่างกวา้งขวางในการนําเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
เก่ียวกบัฐานขอ้มูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในบริษทัหรือองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อให้การจดัการ
ขอ้มูลสามารถกระทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว โดยเป็นการทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินการขององคก์รมีสูงข้ึนดว้ย อาจกล่าวไดว้่าระบบฐานขอ้มูลเป็นการจดัการขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียกใชข้อ้มูลไดใ้นหลากหลายวิธีการ เช่น การเพ่ิมขอ้มูล การแทรกขอ้มูล 
การเรียกดูขอ้มูล การแกไ้ข และการลบขอ้มูล ตลอดจนการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด  
โครงสร้างของระบบ 

ในมุมมองของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลสามารถถูกแบ่งออกตามลกัษณะของโครงสร้าง ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยโครงสร้างหลกัๆ อยู ่ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเรียกวา่ font end และ 2) ส่วนท่ีเรียกวา่ 
back end  

1.) ส่วน Font end  
คือ ส่วนโปรแกรมประยกุต ์ ท่ีอาจจะสร้างจากภาษาระดบัสูงต่างๆ หรือภาษาอ่ืนๆ 

โดยทัว่ไปในส่วนน้ีจะรองรับการทาํงานของผูใ้ช ้เพื่อทาํหนา้ท่ีติดต่อกบัระบบ  
2.) ส่วน Back end  
คือ ส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีในการจดัการกบัระบบฐานขอ้มูลทั้งหมด ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัเกบ็และเรียกใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลจริง เช่น การปฏิบติัการต่างๆ กบัตวัขอ้มูล การทาํการ
สาํรองขอ้มูล การควบคุมใหเ้กิดความถูกตอ้งในการใชข้อ้มูลพร้อมกนัจากหลายผูใ้ช ้รวมไปถึงเร่ือง
ของการควบคุมความปลอดภยัใหก้บัระบบเอง 
องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ระบบฐานขอ้มูลประกอบดว้ย 

1.) ข้อมูล เน่ืองจากการท่ีฐานขอ้มูลเป็นการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลไวใ้หมี้ลกัษณะเป็น

ศูนยก์ลางขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยในกรณีท่ีมีผูใ้ชร่้วมกนัหลายๆ คน (multi-users) จะตอ้ง

สามารถทาํใหข้อ้มูลสามารถท่ีจะถูกเรียกใชร่้วมกนัจากหลายๆ คนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยในทาง

ปฏิบติัผูใ้ชจ้ะมีมุมมองภาพของขอ้มูลท่ีต่างกนัไปตามระดบัของการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
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  2.) ฮาร์ดแวร์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบ จะพจิารณาถึงส่วนประกอบท่ี
สาํคญั 2 ประการ ส่วนแรกคือ ส่ือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล (secondary storage) เช่น การเกบ็ขอ้มูลดว้ย
แถบแม่เหลก็ (magnetic disk) รวมไปถึงการติดต่อระหวา่งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น I/O device ต่างๆ 
ส่วนท่ีสอง คือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเร็วในการทาํงานของโปรเซสเซอร์และหน่วยความจาํ โดย
มกัจะข้ึนอยูก่บัขนาดของขอ้มูลในระบบและจาํนวนผูใ้ชท่ี้เป็นตวักาํหนดดว้ย 

3) ผู้ใช้งาน ในระบบฐานขอ้มูลจะมีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  
3.1) นักพัฒนาโปรแกรม เป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีพฒันาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานร่วมกับ

ฐานขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
3.2) ผู้ใช้งานทั่วไป เป็นผูท่ี้นาํขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลไปใช ้ซ่ึงโดยปกติจะทาํงานใน 3 

แบบคือ การอ่าน (read only) การเพิ่มหรือลบขอ้มูล (add/delete) และการแกไ้ขขอ้มูล (modify data) 
เป็นตน้  

3.3) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เป็นผู ้ท่ีท ําหน้าท่ีในการบริหารจัดการ ควบคุม ระบบ
ฐานขอ้มูลทั้งหมด และเป็นผูท่ี้ตดัสินใจว่าขอ้มูลใด ท่ีจะรวบรวมเขา้สู่ระบบ รวมไปถึงเป็นผูท่ี้ทาํ
หนา้ท่ีในกาํหนดกฎเกณฑท่ี์ใชภ้ายในระบบฐานขอ้มูล เช่น วิธีการในการจดัเก็บขอ้มูล การเรียกใช้
ขอ้มูล รวมถึงการกาํหนดนนโยบายต่างๆในการรักษาความปลอดภยัในระบบฐานขอ้มูล เป็นตน้  

4.) ซอฟต์แวร์ เป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างผูใ้ชง้าน และขอ้มูลในฐานขอ้มูลท่ี
ถูกจดัเก็บในส่ือต่างๆ โดยซอฟตแ์วร์ในส่วนน้ีจะเรียกว่า database management system (DBMS) 
นัน่คือ DBMS จะจดัการความตอ้งการในการใชข้อ้มูลของผูใ้ช ้เพ่ือท่ีจะให้ผูใ้ชส้ามารถทาํงานใน
ลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใชข้อ้มูล การจดัทาํรายงาน และการปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขใน
รูปแบบต่างๆ  
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ข้อดีของการนําระบบฐานข้อมูลมาใช้งาน 
1.)  ลดความซํ้าซอ้นของขอ้มูล ซ่ึงความซํ้าซอ้นของขอ้มูลเกิดข้ึนจากการท่ีจดัเก็บขอ้มูลใน

ลกัษณะเป็นแฟ้มขอ้มูล โดยมีลกัษณะท่ีทาํใหข้อ้มูลชุดเดียวกนัถูกเก็บไวห้ลายๆ แห่ง ดงันั้นการนาํ
ขอ้มูลรวมมาจดัเกบ็ไวใ้นระบบฐานขอ้มูลจะช่วยลดปัญหาความซํ้าซอ้นของขอ้มูลได ้ 

2.)  หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลได ้ซ่ึงการจดัเกบ็ขอ้มูลในลกัษณะเป็นแฟ้มขอ้มูล โดย
ท่ีข้อมูลชุดเดียวกัน อาจจัดเก็บอยู่ในหลายแฟ้ม ทาํให้เกิดความขัดแยง้ของข้อมูลข้ึนได้ อัน
เน่ืองมาจากการท่ีทาํการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแฟ้มแห่งหน่ึง แต่ไม่ไดแ้กไ้ขขอ้มูลชุดเดียวกนัท่ีอยู่ในแฟ้ม
อ่ืนๆ ทาํใหข้อ้มูลนั้นเกิดความขดัแยง้กนัได ้ 

3.)  ลดความผดิพลาดในการป้อนขอ้มูล ในบางคร้ังความผดิพลาดของขอ้มูล อาจเกิดข้ึนใน
ขณะท่ีผูใ้ชท้าํการป้อนขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเขา้สู่ระบบ ดงันั้นในระบบจดัการฐานขอ้มูล จึงจาํเป็นท่ี
ระบบจะตอ้งกาํหนดกฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการรับขอ้มูลจากการป้อนของผูใ้ช ้เพื่อรักษาความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ 

4.)  ทาํใหส้ามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้เน่ืองจากระบบฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บขอ้มูลไวใ้น
ท่ีเดียวกนั เม่ือผูใ้ชท้าํการการเรียกใชข้อ้มูลจากหลายแหล่งท่ีแตกต่างกนั ก็จะสามารถทาํไดโ้ดยง่าย 
และถูกตอ้ง 

5.)  สามารถกาํหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัได ้โดยการเก็บขอ้มูลไวด้ว้ยกนัจะสามารถ
กาํหนด และควบคุมความให้มาตรฐานของขอ้มูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนัได ้ดงันั้นจึงทาํให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในระบบมากยิง่ข้ึน  

6.)  สามารถกาํหนดความปลอดภยัของขอ้มูลได ้เน่ืองจากระบบฐานขอ้มูลสามารถท่ีจะ
กาํหนดระดบัการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละคนตามลาํดบัความสาํคญัของผูใ้ชไ้ด ้จึงสามารถท่ีจะควบคุม
และดูแลความปลอดภยัของขอ้มูลภายในระบบได ้

7.)  ขอ้มูลมีความเป็นอิสระ โดยระบบฐานขอ้มูลจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงกบัโปรแกรม
ประยุกต์ ท่ีทาํงานกบัขอ้มูลโดยตรง ในการเพิ่ม ลด หรือแกไ้ขขอ้มูล เช่น ตอ้งการเปล่ียนแปลง
รหสัไปรษณียจ์ากจาํนวนเลข 4 หลกั เป็นจาํนวนเลข 5 หลกั ก็สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเป็น
รหัสไปรษณียเ์ฉพาะในส่วนโปรแกรมท่ีเรียกใชร้หัสไปรษณียเ์ท่านั้น ส่วนโปรแกรมอ่ืนจะเป็น
อิสระต่อการเปล่ียนแปลงน้ี  
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สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล  
ระบบฐานขอ้มูลถูกออกแบบโครงสร้างมา ให้สามารถรองรับการใช้งานขอ้มูลท่ีมีผูใ้ช้

จาํนวนหลายคน ดงันั้นมกัจะมีการแบ่งระดบัของขอ้มูลออกเป็นหลายระดบั เพื่อให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชใ้นแต่ละคน เช่น ผูบ้ริหาร ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีดูแลระบบ ผูใ้ชท้ัว่ไป เป็นตน้  
การแบ่งระดับสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล  

การแบ่งระดับซ่ึงเรียกรวมกันได้ว่าเป็น สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลจะอาศัย
ลกัษณะในการมองภาพรวมของระบบ เพื่อจาํแนกความแตกต่างออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

 

 
   

รูปท่ี 2.1  ระดบัของสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล 
 

1.) Internal Level คือ ระดบัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง ซ่ึงก็คือส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีในการ
จดัการเกบ็ขอ้มูลของระบบโดยจะรวมไปถึงการกาํหนดชนิดของขอ้มูลท่ีเหมาะสมตามโครงสร้างท่ี
ออกแบบไว ้นอกจากน้ียงัคลอบคลุมไปถึงการจดัการเก่ียวกบัวิธีการในการเขา้ถึงขอ้มูลในลกัษณะ
ต่างๆ ดว้ย โดยในระดบัของ internal level น้ีจะกล่าวถึงในส่วนของการเขา้ถึงขอ้มูลของระบบ
เท่านั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการออกแบบโครงสร้าง
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมแต่เพียงอยา่งเดียว แต่จะข้ึนอยูก่บัวิธีการในการเรียกใชข้อ้มูลนั้นดว้ย ซ่ึงวิธีการท่ี
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในระบบฐานขอ้มูลทัว่ๆไป ไดแ้ก่ index และ hashing ซ่ึงทั้งสองวิธีน้ีได้
นาํเอาหลกัการทาํงานของเซตในรูปแบบของ search table มาประยกุตใ์นการทาํงาน  

2.) Conceptual Level คือ การมองภาพรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทั้งหมด ท่ีปรากฏอยูใ่น
ฐานขอ้มูลของระบบในเชิงการการออกแบบระบบฐานขอ้มูล โดยเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดค่า entity 
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ต่างๆ โครงสร้างของขอ้มูล ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างขอ้มูลนั้ นๆ รวมทั้ งกฎเกณฑ์และ
ขอ้จาํกดัต่างๆ ของระบบ  

3.) External Level คือ ระดบัของขอ้มูลท่ีสนองตอบต่อการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละคน ซ่ึงแต่
ละคนจะมีมุมมองภาพของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นมุมมองและวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละ
คนจะแตกต่างกนัไปดว้ย โดยทัว่ไปจะเป็นเพียงการใช้ขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลในบางส่วน แลว้แต่
ผูอ้อกแบบระบบจะเป็นผูก้าํหนด 

 
นิยามพืน้ฐานของระบบฐานข้อมูล 
Database คือ กลุ่มของขอ้มูลท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียว และขอ้มูลน้ีผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านร่วมกนัได ้
(sharing)  
Data คือ ขอ้มูลดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ หรือส่ิงของต่างๆ ซ่ึงสามารถนบัจาํนวน
ได ้ 
Information คือ ข้อมูลท่ีถูกจัดรวบรวมไวใ้ห้อยู่ในรูปท่ีสามารถจะนําไปใช้ในการตัดสินใจ
ประการใดประการหน่ึงได ้
Entity คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น บุคคล สถานท่ี ส่ิงของ หรือการกระทาํท่ีตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลนั้นไว ้
entity นาํมาใชส้ําหรับแสดงความสัมพนัธ์กนัระหว่างขอ้มูลในระบบ เช่น พนักงาน นักศึกษา 
อาจารย ์เป็นตน้ สญัลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนแทน entity ไดแ้ก่ รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  
Attribute คือ รายละเอียดของขอ้มูลใน entity หน่ึงๆ เพื่อใชแ้สดงลกัษณะและคุณสมบติัของ entity 
นั้นๆ เช่น attribute ของนกัศึกษา ไดแ้ก่ รหัสนกัศึกษา ปีท่ีเรียน หรือแผนกท่ีเรียน เป็นตน้ ค่า 
Attribute คือค่าท่ีเกบ็อยูภ่ายใน entity นั้นเอง สญัลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนแทน ไดแ้ก่ รูปวงรี  
Entity Set คือ entity หลายๆ ตวัท่ีมีค่า attribute เหมือนกนั และสามารถนาํมารวมกนัในรูปของ
ตารางเพ่ือสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลกลุ่มดงักล่าว เช่น entity set ของ นกัศึกษา เป็นตน้  
Field คือ ส่วนยอ่ยของขอ้มูลท่ีอยูใ่น attribute 
File คือ การนาํ record ชนิดเดียวกนั ท่ีถูกนาํมารวมกนัเป็นหมวดหมู่ ขอ้มูลท่ีอยู่ภายในไฟลจ์ะ
สามารถมองไดเ้ป็นอาร์เรย ์2 มิติ นั้นคือ ในรูปของแถวซ่ึงแสดงถึงจาํนวน record และ column ซ่ึง
แทนค่าของ attribute แต่ละตวั  
Association คือ สัญลกัษณ์ความสัมพนัธ์ (relationships) กนัระหว่าง entity ซ่ึงจะใชไ้ดก้บั entity 
ตั้งแต่สองตวัข้ึนไป 
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รูปท่ี 2.2    ตวัอยา่งโครงสร้างขอ้มูล 
ประเภทของข้อมูล โดยชนิดของขอ้มูลนั้นมีหลายประเภท ดงัน้ี 
ประเภทตัวอกัษร(character) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

1.) ตวัอกัษรแบบความยาวคงท่ี (fixed-length character) - char (n) ตวัอกัษรประเภทน้ีจะมีการ
จบัจองเน้ือท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้เกบ็ขอ้มูลไดม้ากท่ีสุดได ้255 ตวัอกัษร  

2.) ตวัอกัษรแบบความยาวไม่คงท่ี (variable-length character) - varchar (n) แทนประเภทของ
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรใดๆ ท่ีมีความยาวของขอ้มูลไม่คงท่ี ตวัอกัษรประเภทน้ีจะมีการจอง
เน้ือท่ีตามความยาวของขอ้มูล เกบ็ไดม้ากท่ีสุดได ้4000 ตวัอกัษร  

 
ประเภทตัวเลข( numeric) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

ตวัเลขท่ีมีจุดทศนิยม (decimal) - decimal(m,n) เป็นประเภทขอ้มูลท่ีเป็นจาํนวนเลขท่ีมีจุด
ทศนิยมโดย m แทนจาํนวนตวัเลขทั้งหมดซ่ึงรวมจุดทศนิยมดว้ย และ n แทนจาํนวนตวัเลขหลงัจุด
ทศนิยม  

จาํนวนเลขท่ีไม่มีจุดทศนิยมในภาษา SQL 1) int หรือ integer เป็นเลขจาํนวนเตม็บวกหรือ
จาํนวนลบขนาดใหญ่ จาํนวนตวัเลข 10 หลกั ท่ีมีค่าตั้งแต่ –2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647       
2) smallint เป็นประเภทขอ้มูลท่ีเป็นเลขจาํนวนเตม็บวกหรือลบขนาดเลก็ จาํนวนตวัเลข 5 หลกั ท่ีมี
ค่าตั้งแต่ – 32,768 ถึง + 32,767 เลขจาํนวนจริง ในภาษา SQL อาจใช ้number(n) แทนจาํนวนเลขท่ี
ไม่มีจุดทศนิยมและจาํนวนเลขท่ีมีจุดทศนิยม  
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ข้อมูลในลกัษณะอืน่ๆ  
วนัท่ีและเวลา (date/time) เป็นชนิดวนัท่ีหรือเวลาในภาษา SQL จะใช ้date เป็นขอ้มูลวนัท่ี 

ซ่ึงจะมีหลายรูปแบบใหเ้ลือกใช ้เช่น yyyy-mm-dd (1999-10-31) dd.mm.yyyy(31. 10.1999) หรือ 
dd/mm/yyyy  
ประเภทของความสัมพนัธ์ 

เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง entity โดยสามารถแบ่งชนิดของความสัมพนัธ์ออกไดเ้ป็น 3 
ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Relationships)  

เป็นลกัษณะท่ีค่าของ entity A มีความสัมพนัธ์กบัค่าของ Entity B เพียงค่าเดียวเท่านั้น 
หมายถึงหากทราบค่าของ entity A ก็สามารถหาค่าของ entity B ไดด้ว้ย คือ ในกรณีของ นกัเรียน
จาก entity A อา้งอิงถึง ท่ีอยู ่ใน entity B ไดเ้พียงค่าเดียวเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลายค่า (One to Many Relationships) 
 
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลาย (One to Many Relationships) 

ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหลาย เป็นลกัษณะท่ีค่าของ entity A จะมีความสมัพนัธ์กบัค่า
ของ entity B ไดม้ากกวา่ 1 ค่า แต่ค่าของ entity B จะมีความสมัพนัธ์กบัค่าของ Entity A ค่าเดียว 
เช่น พนกังาน 1 คนสามารถมี บญัชีธนาคารไดห้ลายบญัชี ดงัแสดงในรูปท่ี 2.3 
 
      m (1,n)            m(1,n) 

 

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งความสมัพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many Relationships) 

Person ID  BELONG_TO Project 
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ความสัมพนัธ์แบบหลายต่อหลาย (Many to Many Relationships)  
เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ี ค่าใน entity A สามารถมีความสมัพนัธ์กบั entity B ได้

มากกวา่ 1 ค่า เช่น คน 1 คนสามารถทาํโครงการไดห้ลายโครงการ และแต่ละโครงการสามารถมีคน
ทาํไดม้ากกวา่ 1 คน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.4 
 

 
 

รูปท่ี 2.5 สญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนความสัมพนัธ์ Entity-Relationship Model 
 

Entity-Relationship Model  
ในการออกแบบฐานขอ้มูลข้ึนมาใชง้านในระบบสารสนเทศนั้น จะตอ้งอาศยั data model 

เพ่ือใชใ้นการนาํเสนอรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ เน่ืองจาก data model เป็น
แบบจาํลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลท่ีมีความเป็นมาตรฐาน สาํหรับ data model ท่ีนิยมใช ้คือ E-R 
Model เน่ืองจากเป็นแบบจาํลองท่ีมีรูปภาพท่ีใชแ้ทนโครงสร้างทางดา้น abstraction ไดดี้ ซ่ึง
แบบจาํลอง E-R จะแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง entity 

                                      รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่ง E-R Model 
 
แบบจาํลอง E-R Model สามารถเขียนไดใ้นลกัษณะ 2 ลกัษณะ คือ 1) แบบ Chen Model        และ 
2) แบบ Crow’s Foot Model การเขียนท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  
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คุณสมบัติทีด่ขีอง Data model 
1. Expressiveness คือ สามารถอธิบายโครงสร้างของขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดีและละเอียดครบถว้น  

2. Simplicity คือ ง่ายในการทาํความเขา้ใจ  

3. Minimality คือ มีความชดัเจนและไม่สามารถตีความไปเป็นหลายอยา่ง  

4. Formality คือ ไม่ซํ้าซอ้น และมีรูปแบบท่ีมีความเป็นมาตรฐาน  
 
ขั้นตอนในการเขียน E-R Diagram  
1. เร่ิมจากการเขา้ใจในรายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการทาํงานขององคก์ร  
2. เขา้ใจ กฎของธุรกิจ ในการทาํงานวา่มีอะไรบา้ง  
3. เขา้ใจวา่ อะไร คือ entity หลกั และความสมัพนัธ์ของ entity ภายในองคก์ร  
4. ทาํการพฒันา E-R Diagram  
5. กาํหนด attributes และ primary key (PK) ในแต่ละ entity  
6. ทาํการตรวจสอบ E-R Diagram อีกคร้ัง  
 
2.2 Microsoft Access 2010 

Microsoft Access เป็นโปรแกรมในการจดัการฐานขอ้มูลท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลาย โดย
Microsoft Access เป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีความสามารถในหลายๆ ดา้นดว้ยกนั 
ประกอบกบัมีการใชง้านท่ีง่าย ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเร่ิมทาํไดต้ั้งแต่การออกแบบฐานขอ้มูล การจดัเก็บ
ขอ้มูล เปล่ียนแปลงขอ้มูล เขียนโปรแกรมควบคุม ตลอดจนการทาํรายงานเพื่อแสดงผลของขอ้มูล 
ซ่ึงผูใ้ชอ้าจไม่จาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจมากในการเขียนโปรแกรมก็สามารถท่ีจะใชง้านไดโ้ดยท่ีไม่
ต้องศึกษารายละเอียดในการเขียนโปรแกรมมากนัก  แต่สําหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีมี
ประสบการณ์นั้น Microsoft Access นั้นยงัตอบสนองความตอ้งการในระดบัท่ีมากข้ึนไปอีก เช่น 
การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลอ่ืน เช่น SQL เซิร์ฟเวอร์ หรือ Oracle หรือแมก้ระทัง่การนาํขอ้มูลออก
ไปสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกส็ามารถกระทาํไดโ้ดยง่าย 
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การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2010  
ในการเรียกใชง้านโปรแกรมสามารถทาํไดด้งัน้ี  
คลิกท่ีปุ่ม Start->All Programs->Microsoft Office->Microsoft Access 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 การเร่ิมตน้ใชง้าน  Microsoft Access 2010 
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เม่ือทาํการเลือกท่ีเมนู Microsoft Access 2010 จะแสดงหนา้จอของโปรแกรมดงัรูปท่ี 2.7 

 

รูปท่ี 2.8 หนา้ต่างเม่ือเขา้โปรแกรม Microsoft Access 2010 

รูปท่ี 2.8 แสดงหนา้จอเร่ิมตน้ใชง้านโปรแกรมฐานขอ้มูล Microsoft Access 2010 โดยมี
ส่วนประกอบดงัน้ี  
  ส่วนเมนู เป็นส่วนท่ีใช้ในการรับคาํสั่งต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดการโปรแกรมฐานขอ้มูล 
Microsoft Access 2010 ซ่ึงเม่ือเขา้มาในโปรแกรมแลว้จะสามารถเลือกเปิดไฟลง์านเดิมจากเมนู 
Open หรือทาํการสร้างไฟลง์านใหม่จากเมนู New  

 การสร้างไฟล์งานให้ทาํการเลือกฐานขอ้มูลเปล่า หรือ blank database หรือไฟล์งานท่ี
ตอ้งการจาก template ท่ีทางบริษทั Microsoft มีใหแ้ลว้ แต่ถา้ทาํการเลือกไฟลง์านเปล่า ใหท้าํการ
กาํหนดช่ือโดยสามารถกาํหนดช่ือไดท่ี้ file name และทาํการเลือกตาํแหน่งในการจดัเก็บไฟลง์าน
ตามท่ีตอ้งการ  

เมนู File  เป็นเมนูท่ีใชใ้นการจดัการเก่ียวกบัไฟลโ์ปรแกรมฐานขอ้มูลทั้งหมด โดยเมนูน้ี
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คือส่วนเมนูคาํสั่งท่ีใชง้านเก่ียวกบัไฟล ์เพื่อใชใ้นการบนัทึก
ฐานขอ้มูล เปิดฐานขอ้มูล ปิดฐานขอ้มูล หรือแสดงรายการท่ีเคยเปิดฐานขอ้มูล และส่วนท่ี 2 คือเมนู
ใชส้าํหรับการตั้งค่าไฟล ์ไดแ้ก่ Info, Recent, New Print, Save & Publish, Help, Option และ Exit 
ดงัแสดงในรูปท่ี 2.9 
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รูปท่ี 2.9 เมนู File  

เมนู Info ใชเ้พื่อแสดงรายละเอียดของฐานขอ้มูลท่ีไดท้าํการสร้างไว ้โดยจะมีใหเ้ลือกสอง

ลกัษณะคือ การตรวจสอบฐานขอ้มูล และการระบุรหสัผา่นเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล ดงัแสดงในรูปท่ี 

2.10 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10  เมนู Info 
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เมนู Recent เป็นเมนูท่ีแสดงไฟลง์านหรือฐานขอ้มูลท่ีไดเ้คยทาํการสร้างไวใ้นเคร่ืองแลว้ 

หรือไฟลง์านท่ีไดท้าํการเปิดใชแ้ลว้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 เมนู Recent 

เมนู New เป็นเมนูท่ีใชใ้นการสร้างไฟลง์านใหม่ หรือฐานขอ้มูลใหม่ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 2.12  เมนู New 
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เมนู Print เป็นการพิมพไ์ฟลง์าน หรือฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ดัทาํ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13  เมนู Print 

เมนู Save & Publish เป็นเมนูท่ีใชเ้พื่อบนัทึกหรือเพื่อทาํการเผยแพร่ไฟลง์าน หรือ
ฐานขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14  เมนู Save & Publish 
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เมนู Help เป็นเมนูท่ีแสดงการช่วยเหลือในการใชง้านของโปรแกรม ดงัแสดงในรูปท่ี 2.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.15  เมนู Help 
เมนู Options เป็นเมนูท่ีแสดงการตั้งค่าการใชง้านของฐานขอ้มูล Microsoft Access โดย

สามารถกาํหนดค่าเบ้ืองตน้การใชง้านไดท่ี้น่ี หรือทาํการติดตั้ง Add-in ท่ีดาวน์โหลดมาใชง้านได ้
ดงัแสดงในรูปท่ี 2.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.16  เมนู Options  
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เมนู Home ใชใ้นการจดัการขอ้มูลของไฟลง์านหรือฐานขอ้มูลท่ีไดส้ร้างข้ึนโดยเมนูน้ีจะทาํการ
จดัการเก่ียวกบัมุมมอง การจดัการคดัลอก วาง รูปแบบ ไฟลง์าน การเรียงลาํดบัและการกรองขอ้มูล 
การบนัทึกขอ้มูลใหม่ การคน้หา และการจดัรูปแบบตวัอกัษร ดงัแสดงในรูปท่ี 2.17 

รูปท่ี 2.17  เมนู Home 
เมนู Create เป็นเมนูท่ีใชใ้นการสร้างไฟลง์านแบบต่างๆ ท่ีตอ้งการ โดยผูพ้ฒันาสามารถทาํการ
สร้างไฟลง์านไดแ้ก่ ตาราง คิวร่ี ฟอร์ม รายงาน และมาโคร ดงัแสดงในรูปท่ี 2.18 
 

รูปท่ี 2.18  เมนู Create 
เมนู External Data หรือเมนูแหล่งขอ้มูลจากภายนอก เป็นเมนูท่ีช่วยในการใชง้านโปรแกรม
ฐานขอ้มูลร่วมกบัแหล่งขอ้มูลจากภายนอกท่ีไม่ไดอ้ยู่ในไฟลง์านท่ีไดส้ร้างไว ้โดยสามารถทาํการ
เช่ือมโยงไดห้ลายลกัษณะ และมีการแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือส่วนของการนาํเขา้ และส่วนของการ
ส่งออกขอ้มูล ดงัแสดงในรูปท่ี 2.19 

                                          รูปท่ี 2.19  เมนูExternal Data 
เมนู Database Tools หรือเคร่ืองมือฐานขอ้มูล เป็นเมนูท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมฐานขอ้มูล ผูใ้ชเ้มนูน้ีควรมีความรู้เร่ืองการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ เน่ืองจากตอ้งทาํการ
สร้าง หรือเขียนโปรแกรมข้ึนมาใชง้านเอง โดยมีลกัษณะการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ ดงัแสดง
ในรูปท่ี 2.20 
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รูปท่ี 2.20  เมนู Database Tools 
2.3 Microsoft Visual Studio 2010 

วิชวลเบสิก (องักฤษ: Visual Basic) หรือ VB เป็นภาษาโปรแกรมแบบ GUI สร้างโดย
บริษทัไมโครซอฟท์ ภาษาน้ีเป็นหน่ึงในภาษาโปรแกรมยอดนิยมสําหรับโปรแกรมท่ีใช้ในดา้น
ธุรกิจ  

ภาษาน้ีพฒันามาจากภาษาเบสิก และยงัไดพ้ฒันาต่อเป็นภาษาVB.NET อีกดว้ย วิชวลเบสิก
สนบัสนุน Rapid Application Development (RAD) ทั้งดา้นการพฒันาโปรแกรมประยกุตแ์บบ 
graphical user interface (GUI) , การเขา้ถึงฐานขอ้มูลโดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบ หรือ ADO, และการ
สร้าง ActiveX control จุดเด่นอีกอย่างหน่ึงของวิชวลเบสิกคือนกัเขียนโปรแกรมสามารถนาํ
โปรแกรมประยุกต์หลาย ๆ โปรแกรมมารวมกันในโปรแกรมเดียว และยงัสามารถประยุกต์ใช้
คอมโพเนนตข์องวิชวลเบสิกท่ีมีเตรียมไวใ้หแ้ลว้ไดอี้กดว้ย  

ข้อดีของภาษาวชิวลเบสิก  

1.) Simple คือง่ายต่อการเขียนโปรแกรม เน่ืองจากไม่มีตวัแปรพอยน์เตอร์ และมีกลไกในการ
จดัการกบัหน่วยความจาํโดยอตัโนมติั  

2.) Plateform independent สามารถนาํไปทาํงานบนระบบปฏิบติัการอ่ืนได ้ 
Object Oriented Programming เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  
Dynamic สามารถปรับเปล่ียนเพิ่มเติมไลบรารีต่างไดง่้าย  
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รุ่นของภาษาวชิวลเบสิก  

ภาษาวิชวลเบสิกนั้นไดมี้การพฒันามาตั้งแต่รุ่นแรกๆ ท่ีทาํงานบนระบบปฏิบติัการ DOS 
มาจนถึงปัจจุบนัท่ีทาํงานอยูบ่นระบบปฏิบติัการวินโดวส์ ก่อนจะมาเป็น ภาษา Visual Basic.NET 
ใหเ้ราใชก้นัไดน้ั้น เราอาจจะคิดว่า ภาษา BASIC เป็นของ Microsoft คิดคน้ข้ึน แทจ้ริงแลว้ ภาษา 
BASIC เป็นคาํท่ีเกิดจากอกัษรยอ่ของคาํว่า Beginner’s Allpurpose Symbolic Instruction Code ถูก
พฒันาข้ึนตั้งแต่ในช่วงตน้ปี คศ. 1963 ท่ีวิทยาลยั Dartmount College ในสหรัฐอเมริกา โดย จอห์น 
เคมเมนี John G. Kemeny และ ธอมสั เคิรตส์ Thomas E.Kurtz ถูกออกแบบมาให้เป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานไดง่้ายในการเขียนโปรแกรม โดย สมยัก่อน มีการใช้งานบนเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์ โดยมีการนาํมาทาํเป็น ชุดคาํสั่งถาวร หรือ firmware เพื่อเก็บไวใ้น ROM บน
ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ รวมถึงการเขียนโปรแกรมทั่วไปด้วย ด้วยความง่าย จึงเป็นท่ี
แพร่หลายและไดรั้บความนิยม และต่อมา ก็ไดเ้กิด รุ่นต่างๆ ของ BASIC มาอีก เช่น  ในปี 1975 
BASIC for Altair โดย Bill Gates ในปี 1980 GWBasic โดย Microsoft ในปี 1980 QuickBasic โดย
Microsoft ในปี 1991 Visual Basic โดย Microsoft  

และ ยงัมี Turbo BASIC อีก จากนั้นไดผ้า่นการพฒันาต่อเน่ืองมาอีกหลายรุ่นนบัตั้งแต่ Visual Basic 
รุ่นแรก จนมาเป็น Visual Basic 6 ในปี 1998 และเม่ือมีการพฒันา .NET Framework ข้ึน การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างของภาษา BASIC คร้ังใหญ่ จนกลายมาเป็น Visual Basic.NET ท่ีมี
ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั  
2.3.1 Microsoft .NET  

• Microsoft .NET หรือเรียกยอ่วา่ .NET เป็นเทคโนโลยท่ีีสร้างโดยบริษทัไมโครซอฟต ์ 

• .NET คือแพลตฟอร์มท่ีใชส้าํหรับพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีทาํงานบนระบบปฏิบติัการ Windows  

• โดยไดน้าํเสนอหลกัการท่ีวา่ สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์ดว้ยภาษาอะไรก็ไดท่ี้ถนดัและสามารถ
ใชง้านร่วมกบัโปรแกรมภาษาอ่ืน ๆ ได ้

• มีภาษาใหม่ ๆ เกิดข้ึนภายใตก้ฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนัใน .NET เช่น VB.NET, C#, 
C++.NET, J#.NET หรือแมแ้ต่ COBAL.NET  

• ภาษาท่ีสนบัสนุน .NET จะอยู่ภายใตม้าตรฐานเดียวกนัท่ีเรียกว่า Common Language 
Specifications (CLS) และโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่ชนิดขอ้มูล ชุดคาํสั่งพื้นฐาน เช่นการ
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จดัการ I/O และฐานขอ้มูล ท่ีอยูภ่ายใต ้CLS ทาํใหส้ามารถพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชภ้าษาได้
หลากหลาย 

• โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมา เม่ือคอมไพลแ์ลว้จะอยูใ่นรูป intermediate language ท่ีเรียกวา่ MSIL 
(Microsoft Intermediate Language)  

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.21 สถาปัตยกรรมของโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.22 เปรียบเทียบการทาํงานของ .NET กบั JAVA 
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การเปิดใช้งานโปรแกรม สามารถทาํได้ดงันี ้ 

1.) คลิกท่ีปุ่ม Start  
2.) เลือก All Program เลือก Microsoft Visual Studio 2010 แลว้เลือก Microsoft Visual Studio 

2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.23 การเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
หนา้ต่างโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 2.24 หนา้ต่างโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
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ส่วนประกอบทีสํ่าคญัของหน้าต่างโปรแกรม  

แถบหวัเร่ือง title bar : เป็นแถบแสดงหวัเร่ืองโดยปกติจะบอกช่ือของโปรแกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.25 แถบหวัเร่ือง title bar 
แถบรายการคาํสัง่ menu bar : เป็นแถบแสดงรายการคาํสัง่ต่างๆ ของโปรแกรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.26 หนา้ต่างหลงัจากสร้าง Project ใหม่ 
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ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
Title Bar แสดงช่ือโปรแกรมท่ีกาํลงัใชง้านอยู ่
Menu Bar คือ แถบคาํสัง่ 
Toolbar คือ แถบเคร่ืองมือใหใ้ชง้าน (คาํสัง่ลดั) 
Toolbox คือ กล่องเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับพฒันาโปรแกรม (Control) 
From Designer คือ ส่วนท่ีใชใ้นการออกแบบหนา้จอของโปรแกรมท่ีพฒันา 
Code Window คือ หนา้ต่างท่ีใชเ้ขียนโคด้ของโปรแกรม 
Project Explorer คือ หนา้ต่างควบคุมโปรเจก็ต ์
Properties Window คือ หนา้ต่างคุณสมบติั (properties) ของวตัถุต่างๆ 

ฟอร์ม (Form)  
หนา้จอแสดงผลเพื่อส่ือสารกบัผูใ้ชง้าน จดัเป็นวตัถุชนิดหน่ึงของ Visual Basic ซ่ึงเป็นท่ี

สําหรับจัดวางองค์ประกอบหรือคอนโทรลต่าง ๆ ประกอบกันข้ึนเป็นโปรแกรมท่ีติดต่อกับ
ผูอ้อกแบบกราฟิก (GUI: Graphics User Interface)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 2.27 หนา้ต่างฟอร์มและ Properties  ฟอร์ม 

 
 
 
 
 



26 
 

Properties ทีสํ่าคญัของ Form มีดังนี ้
Name คือ ช่ือฟอร์ม   
Caption คือ ขอ้ความท่ีแสดงบน title bar ของแต่ละฟอร์ม  
Control Box เพื่อเป็นการกาํหนดวา่ขณะทาํการรันโปรแกรมจะแสดง Control Box หรือไม่  
Left และ Top เพื่อแสดงตาํแหน่งของฟอร์ม โดยระบุพกิดัมุมซา้ยบน  
Width และ Height เพื่อแสดงความกวา้ง และความสูงของฟอร์ม  
Border Style เพื่อกาํหนดลกัษณะของฟอร์ม  
Back Color คือ สีพื้นของฟอร์ม  
Fore Color คือ สีตวัอกัษรท่ีอยูบ่นฟอร์ม  
MiniButton / MaxButton เพือ่กาํหนดวา่ฟอร์มจะมีปุ่ม Minimize หรือ Maximize หรือไม่  
Icon คือ การระบุไอคอนของฟอร์มเม่ือกดปุ่มยอ่ฟอร์ม  
Window State คือสถานะของฟอร์มเม่ือเร่ิมทาํงาน  

Method ทีสํ่าคญัของ Form มีดังนี ้
Show คือคาํสั่งเรียกฟอร์มข้ึนมาแสดงผล  
Hide คือ คาํสั่งใหซ่้อนฟอร์มท่ีแสดงผล  
Unload คือ คาํสัง่จบการทาํงานของฟอร์ม  
Move คือ คาํสัง่ใหฟ้อร์มเคล่ือนท่ีไปยงัตาํแหน่งต่างๆ บนหนา้จอ  
Print คือ คาํสั่งใหพ้ิมพฟ์อร์ม  
Line คือ คาํสัง่ใหว้าดเสน้ลงบนพ้ืนฟอร์ม  

Event ทีสํ่าคญัของ Form มีดังนี ้
Initialize เกิดข้ึนเม่ือเรียกฟอร์มมาใชง้าน แลว้โหลดมาในหน่วยความจาํ 
Load เกิดข้ึนเม่ือเรียกฟอร์มมาใชง้าน เกิดข้ึนภายหลงั Initialize  
Resize เกิดข้ึนเม่ือฟอร์มถูกปรับขนาดเปล่ียนไป  
Activate เกิดข้ึนเม่ือฟอร์มกลายเป็น Active Form  
Unload เกิดข้ึนเม่ือฟอร์มเลิกใชง้าน  
Terminate เกิดข้ึนเม่ือฟอร์มถูกลบจากหน่วยความจาํ  



บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
SKY PLACE APARTMENT สถานท่ีตั้ง  ซ.ศรีนครินทร์ 8 ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง 

เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีทางไป SKY PLACE APARTMENT 

3.2 ลกัษณะการประกอบการและการบริการหลกัขององค์กร 
มีหอ้งพกั 135 หอ้ง มีประเภทของหอ้ง 3 ประเภท 1.) studio 2.) delux และ  

3.) moon corner มีสระวา่ยน ้า ฟิตเนส ใหบ้ริการและหอ้งอาหาร 
 

 

http://www.renthub.in.th/%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://www.renthub.in.th/%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร 
      มีการท างานเป็นแผนก แบ่งเป็น 5 แผนกดงัน้ี 
               1.)  แผนกตอนรับ 
                2.) แผนกบญัชี 

  3.) แผนกช่าง 
  4.) แผนกกุ๊ก 
  5.) แผนกท าความสะอาด 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
เป็นต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนดา้นไอที  รับผิดชอบเก่ียวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของสถานประกอบการและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชง้านของระบบปฏิบติัการ Windows  
ใหก้บัผูใ้ชเ้วลามีปัญหาและท าโครงาน 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นายสมบูรณ์ บุญมา ต าแหน่งหวัหนา้ช่าง 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 

3.7 ขั้นตอนและการด าเนินงาน 

        3.7.1 ท าการรวบรวมความตอ้งการจากพนกังานท่ีปรึกษา จากพนกังานตอนรับลูกคา้และ
การสอบถามความตอ้งการ 
       3.7.2 วิเคราะห์ความต้องการเพื่อท่ีจะน ามาออกแบบเป็นฐานข้อมูลและออกแบบ
โปรแกรม โดยสรุปความตอ้งการของสถานประกอบการไดด้งัน้ี 
  1. ให้มีการบนัทึกการเก็บของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส่ิงของภายในห้องพกัว่าส่ิงของ
เคร่ืองใชน้ี้อยูห่อ้งไหนและสามารถตรวจสอบได ้
  2 . เวลามีการยา้ยให้มีการบนัทึกการยา้ยดว้ยและมีการเปล่ียนแปลงการยา้ยและ
สามารถตรวจสอบการยา้ยของส่ิงของนั้นได ้
  3. ในส่วนของขอ้มูลลูกคา้ใหมี้การแสดงขอ้มูลลูกคา้วา่มีใครจองแลว้มีใครพกัโดย
แสดงรายละเอียดของผูพ้กัเช่น ช่ือผูเ้ขา้มาพกั วนั check in/out  หอ้งท่ีพกัประเภทการเขา้พกั 
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        3.7.3  การออกแบบระบบเราจะใชก้ารออกแบบโดยใช ้ Microsoft Access 2010 ในการ
ออกแบบระบบฐานขอ้มูลโดยแบบจ าลองท่ีใช้อธิบายโครงสร้างของฐานขอ้มูล( E-R Diagram )   
ดงัรูปท่ี 3.2 
 

 

 

 

                               1   m    

       

                                                             m   m 

 

                                                                                1 

                                                               1           1                            m 

        1 

                                                                 1  

 

            m                  m 

          

 

                                                                                             

 

 
 

รูปท่ี 3.2 ความสัมพนัธ์โปรแกรมจดัการจองหอ้งพกัและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในห้อง 
3.7.4 จดัท าหรือพฒันาระบบ น าการออกแบบฐานของมูลจาก Microsoft Access 2010 ไป

ใชง้านกบัการเขียนโปรแกรมท่ีใช ้Microsoft Visual Studio 2010 

ส่ิงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  รหัสเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ช่ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ห้องพกั 
รหัสห้องพกั 

ประเภทห้องพกั 

สถานะของ

ห้องพกั 

รหัสลูกคา้ 

ช่ือลูกคา้ ลูกคา้ 

รายวนั/เดือน 

การจอง 
รหัสลูกคา้ 

วนัท่ีจอง 

วนั check in 

ราคาห้อง 

วนั check out 

มี 

การจอง 

เขา้พกั

ยา้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ห้องท่ีอยู ่ รหสั

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ห้องท่ียา้ย 

วนัเวลาท่ียา้ย 

ยา้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

รหัสทการจอง 
รหัสห้องพกั 
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3.7.5 ท าการทดสอบระบบและปรับปรุง 

3.7.6 จดัท าเอกสาร 

3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการและด าเนินงาน มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 
 

1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

    

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  core I5  2.6 GHZ    RAM 4 GB    HARDDISK  320 GB 

ซอฟตแ์วร์ 

1. Microsoft Visual Studio 2010 

2. Microsoft Access 2010 

 



บทที4่ 

ผลการปฏิบตัติามโครงงาน 

โปรแกรมจดัการการจองหอ้งพกัและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้ง  เป็นโปรแกรมท่ีใชจ้ดัการ
จองหอ้งพกัและอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในอพาร์ทเมน้ทโ์ดยจะมีส่วนท่ีเป็นการทาํงานหลกัๆอยู ่ 
6 ส่วนคือ 1. Inventory (บนัทึกส่ิงของภายในหอ้ง) 2. Room Status (สถานะของหอ้ง)  3. Customer 
(ขอ้มูลลูกคา้) 4. Move Inventory (บนัทึกการเคล่ือนยา้ย) 5. Reservation (การจอง)   
6. Room Type (ประเภทหอ้งพกั) 
 

 

รูปท่ี 4.1  หนา้ต่างแรกโปรแกรมจดัการการจองหอ้งพกัและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้ง 
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4.1 องค์ประกอบต่างๆของโปรแกรมการจัดการจองห้องพกัและเคร่ืองไฟฟ้าภายในห้องพกั 

4.1.1 ปุ่ม Invertor (บันทกึส่ิงของภายในห้อง) 

ปุ่ม Invertor (บนัทึกส่ิงของภายในห้อง)หนา้ต่างน้ีทาํหนา้ท่ีบนัทึกส่ิงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในแต่ละหอ้งและทาํการคน้หาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าวา่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ารหสัต่างๆอยูห่อ้งไหนบา้ง 

เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Invertor (บนัทึกส่ิงของภายในห้อง) ก็จะปรากฏหนา้ต่างท่ีมีช่องให้กรอก

ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยมีช่องใหก้รอกขอ้มูล 1.รหัสเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  2.ช่ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

(บอกช่ือและขนาด) 3. ชนิดของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 4. ช่ือห้อง โดยก่อนทาํการกรอกขอ้มูลตอ้งไปคลิก

ท่ีปุ่มเพิ่มก่อนเพื่อทาํการเพิ่มช่องรายการ เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จส้ินก็ทาํการคลิกท่ีปุ่มบนัทึก ในกรณี

ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยจะมีในส่วนของการคน้หาเพื่อทาํการเปล่ียนแปลง โดยการใส่รหัสลงไปใน

ช่องว่างแลว้ก็ทาํการคลิกท่ีปุ่มคน้หา ก็จะแสดงขอ้มูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นข้ึนมาและสามารถทาํการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลเม่ือทาํการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเสร็จก็ทาํการบนัทึกโดยคลิกท่ีปุ่มบนัทึกหลงัจาก

เปล่ียนแปลงขอ้มูล ในส่วนของการลบขอ้มูลใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีช่องตารางท่ีเราตอ้งการลบและคลิกท่ี

ปุ่มลบ 

รูปท่ี 4.2 Invertor (บนัทึกส่ิงของภายในหอ้ง) 
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เม่ือทาํการกรอรกขอ้มูลในในแต่ละช่องขอ้มูลกจ็ะถูกเกบ็ไวย้งัตารางดา้นล่างตามรูปท่ี 4.3 

รูปท่ี 4.3 การกรอกขอ้มูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 เม่ือทาํการคน้หาโดยการกรอกขอ้มูลรหสัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลงไปขอ้มูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นก็

จะปรากฏบนตาราง  ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.4 การคน้หาขอ้มูล 

4.1.2 Customer (ข้อมูลลูกค้า) 

Customer (ขอ้มูลลูกคา้) หนา้ต่างน้ีทาํหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาพกัและคน้หา
ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาพกัท่ีจะเช็คออกจากท่ีพกัในแต่ละวนัเม่ือลูกคา้ออกแลว้กจ็ะทาํการลบขอ้มูลท้ิง 
 เม่ือคลิกปุ่ม Customer (ขอ้มูลลูกคา้) ก็จะปรากฏหนา้ต่างท่ีมีช่องใหก้รอกขอ้มูลเก่ียวกบั
ลูกคา้ 

1. รหสัลูกคา้เป็นรหสัของลูกคา้ 
 2. ช่ือลูกคา้คือช่ือและนามสุกลของลูกคา้  

3. หอ้งท่ีพกั หมายเลขของหอ้งท่ีลูกคา้พกั 

4.ประเภทการพกั เป็นการเขา้พกัแบบรายวนัหรือทาํสญัญารายเดือน 

5. วนัเขา้พกั วนัท่ีเขา้(วนั/เดือน/ปี) 
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6. วนัออก วนัออกจากท่ีพกั(วนั/เดือน/ปี) 

7. เช็คหอ้งเคร่ืองหมายเพ่ือจะเกบ็ไวเ้พื่อไปแสดงผลวา่หอ้งดงักล่าววา่งหรือไม่วา่ง 

โดยก่อนทาํการกรอกขอ้มูลตอ้งไปคลิกท่ีปุ่มเพิ่มก่อนเพื่อทาํการเพิ่งช่องรายการ เม่ือกรอก

ขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ก็ไปทาํในส่วนของห้องพกัทาํการเช็คถูกท่ีห้องพกัท่ีทาํการปล่อยห้องให้

ลูกคา้เสร็จแลว้ทาํการคลิกท่ีปุ่มบนัทึก ในส่วนของการคน้หาสร้างไวเ้พื่อดูรายการของลูกคา้คน

ไหนมีการเช็คออกเพ่ือคืนกญุแจหอ้งพกัแลว้ใหแ้ม่บา้นเขา้ไปตรวจสอบความเรียบร้อยของหอ้ง

วา่มีอะไรเสียหายหรือไม่ 

รูปท่ี 4.5 หนา้ต่างขอ้มูลลูกคา้ 

เม่ือทาํการใส่วนัท่ีออกขอ้มูลกจ็ะข้ึนมาตามภาพขา้งล่าง 

รูปท่ี 4.6 การคา้หาขอ้มูลของลูกคา้ 
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4.1.3 Reservation (การจอง) 

Reservation (การจอง) หนา้ต่างน้ีจะทาํการเก็บขอ้มูลการจองของลูกคา้ว่ามีใครจองเขา้

มาแลว้จะเขา้มาพกัวนัไหนและออกวนัไหนราคาค่าหอ้งพกั 

 เม่ือคลิกปุ่ม Customer (ขอ้มูลลูกคา้) ก็จะปรากฏหนา้ต่างท่ีท่ีมีช่องใหก้รอกขอ้มูลเก่ียวกบั

การจอง 

1. ช่ือลูกคา้คือช่ือและนามสุกลของลูกคา้  

2.ประเภทหอ้งพกั คือประเภทของหอ้งท่ีพกัเช่น Studio Room, Deluxe Room 

3. วนัท่ีจอง(วนั/เดือน/ปี) 

4. วนัเขา้พกั วนัท่ีเขา้(วนั/เดือน/ปี) 

5. วนัออก วนัออกจากท่ีพกั(วนั/เดือน/ปี) 

6. ราคา ราคาค่าหอ้งพกัถา้มีการจ่ายแลว้กไ็ม่ตอ้งใส่ 

โดยก่อนทาํการกรอกขอ้มูลตอ้งไปคลิกท่ีปุ่มเพิ่มก่อนเพื่อทาํการเพิ่มช่องรายการ เม่ือกรอก

ขอ้มูลเสร็จส้ินก็ทาํการคลิกท่ีปุ่มบนัทึก ในส่วนของการลบขอ้มูลให้เลือกขอ้มูลท่ีช่องตารางท่ี

เราตอ้งการลบและคลิกท่ีปุ่มลบ 

รูปท่ี 4.7 หนา้ต่างการจอง 
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4.1.4 Move Inventory (บันทกึการเคลือ่นย้าย) 

Move Inventory (บนัทึกการเคล่ือนยา้ย) หนา้ต่างน้ีมีหนา้ท่ีในการบนัทึกการยา้ยส่ิงของ

จากหอ้งหน่ึงไปยงัอีกหอ้งและคน้หาประวติัการยา้ยในแต่ละคร้ังของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นๆ 

เม่ือคลิกปุ่ม  Move Inventory (บนัทึกการเคล่ือนยา้ย) ก็จะปรากฏหนา้ต่างท่ีท่ีมีช่องให้

กรอกขอ้มูลเก่ียวกบั การเคล่ือนยา้ยส่ิงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยมีช่องท่ีใหท้าํการกรอกขอ้มูลคือ 

1. รหสัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

2. หอ้งท่ีเคยอยู ่

3. หอ้งท่ียา้ย 

4. วนัท่ียา้ย 

โดยก่อนทาํการกรอกขอ้มูลตอ้งไปคลิกท่ีปุ่มเพิ่มก่อนเพื่อทาํการเพ่ิมช่องรายการ เม่ือกรอกขอ้มูล

เสร็จส้ินก็ทาํการคลิกท่ีปุ่มบนัทึก ในส่วนของการลบขอ้มูลใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีช่องตารางท่ีเราตอ้งการ

ลบและคลิกท่ีปุ่มลบ  ในส่วนของการค้นหาใส่รหัสเคร่ืองใช้ไฟฟ้าลงไปยังช่องใส่รหัส

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้คลิกปุ่มคน้หาจะแสดงขอ้มูลการยา้ยของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นท่ีตอ้งการ 

รูปท่ี 4.8 หนา้ต่างการเคล่ือนยา้ยส่ิงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
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4.1.5 Room Type (ประเภทห้องพกั) 

 การบันทึกและเปล่ียนแปลงประเภทห้องพักเหตุเพราะตอนน้ีห้องพักภายในสถาน

ประกอบการมีการปรับปรุงหลายห้องจึงมีหนา้ต่างน้ีเพ่ือทาํการเปล่ียนแปลงและยงัทาํหนา้ท่ีคน้หา

หอ้งวา่งเพื่อจดัการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาจอง 

 เม่ือคลิก Room Type (ประเภทห้องพกั)จะปรากฏหน้าต่างให้เรากรอกขอ้มูลการ

เปล่ียนแปลงห้องพกัให้เราเลือกขอ้มูลจากตารางแลว้ไปท่ีช่องกรอกขอ้มูลแลว้ทาํงานเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลเสร็จแลว้ทาํการคลิกท่ีปุ่มบนัทึกในส่วนของการคน้หาใหท้าํการกรอกประเภทของหอ้งลงไป

ท่ีช่องคน้หาแลว้คลิกท่ีปุ่มคน้หาขอ้มูลจะแสดงลงบนตาราง 

รูปท่ี 4.9  หนา้ต่างการเปล่ียนแปลงประเภทหอ้ง 
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เม่ือทาํการเปล่ียนแปลงหอ้ง 2202 จาก suite เป็น studio เสร็จแลว้ทาํการบนัทึกในช่อง 

Type_Room จะมีการเปล่ียนแปลง 

รูปท่ี 4.10 การเปล่ียนแปลงของตารางจาก suite เป็น studio 

รูปท่ี 4.11 การคน้หาหอ้งจากประเภทของหอ้ง 
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4.1.6  Room Status (สถานะของห้อง) 

 ในหนา้ต่างน้ีจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของห้องโดยจะแบ่งออกเป็นชั้นๆว่าแต่ละชั้นมีก่ี
ห้องภายในห้องประกอบดว้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอะไรบา้งแลว้ห้องแต่ละห้องมีคนพกัหรือไม่มีถา้มีก็
สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดแต่ละหอ้งวา่ในหอ้งน้ีมีคนพกัช่ืออะไรวนัเขา้พกัวนัออกรายวนัหรือราย
เดือน และมีการระบุประเภทหอ้งพกั 
 เม่ือคลิกปุ่ม Room Status (สถานะของหอ้ง) จะแสดงปุ่มแต่ละชั้นต่างมีตั้งแต่ 
ชั้น 2-10 ชั้น  เม่ือกดปุ่มกลบัไปยงัหนา้หลกักจ็ะแสดงหนา้แรกของโปรแกรมข้ึนมา 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้ต่าง building 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 2 ก็จะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี 2 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็นจาํนวน

หอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 ,2210, 2211, 2212, 

2213, 2216 โดยจะมีช่องว่างอยูช่่องว่างน้ีแสดงถึงว่าหอ้งไหนมีคนพกัหอ้งไหนไม่มีคน เม่ือทาํการ

คลิกปุ่ม กลบัไปยงัหนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building  

 

รูปท่ี 4.13 หนา้ต่าง ชั้นท่ี 2 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 3 ก็จะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี 3 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็นจาํนวน

หอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 ,2309 ,2310  โดยจะมี

ช่องว่างอยู่ช่องว่างน้ีแสดงถึงว่าห้องไหนมีคนพกัห้องไหนไม่มีคน เม่ือทาํการคลิกปุ่ม กลบัไปยงั

หนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building 

รูปท่ี 4.14 หนา้ต่าง ชั้นท่ี 3 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 4 ก็จะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี 4 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็นจาํนวน
หอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี  2401, 2402, 2403, 2404, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 
2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416 

โดยจะมีช่องวา่งอยูช่่องวา่งน้ีแสดงถึงวา่หอ้งไหนมีคนพกัหอ้งไหนไม่มีคน เม่ือทาํการคลิก
ปุ่ม กลบัไปยงัหนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building   

 
รูปท่ี 4.15 หนา้ต่าง ชั้นท่ี 4 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 5 กจ็ะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี 5 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็นจาํนวน

หอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี  2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 

2513, 2514, 2515 โดยจะมีช่องวา่งอยูช่่องวา่งน้ีแสดงถึงวา่หอ้งไหนมีคนพกัหอ้งไหนไม่มีคน เม่ือ

ทาํการคลิกปุ่ม กลบัไปยงัหนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building  

รูปท่ี 4.16 หนา้ต่าง ชั้นท่ี 5 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 6 กจ็ะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี  6 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็นจาํนวน

หอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี  2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 

2613 ,2614 ,2615 โดยจะมีช่องวา่งอยูช่่องวา่งน้ีแสดงถึงวา่หอ้งไหนมีคนพกัหอ้งไหนไม่มีคน เม่ือ

ทาํการคลิกปุ่ม กลบัไปยงัหนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building  

รูปท่ี 4.17 หนา้ต่าง ชั้นท่ี 6 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 7 กจ็ะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี 7 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็นจาํนวน

หอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี  2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710 ,2711 ,2712, 

2713, 2714 ,2715 โดยจะมีช่องวา่งอยูช่่องวา่งน้ีแสดงถึงวา่หอ้งไหนมีคนพกัหอ้งไหนไม่มีคน เม่ือ

ทาํการคลิกปุ่ม กลบัไปยงัหนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building  

 

รูปท่ี 4.18 แสดงหนา้ต่าง ชั้นท่ี 7 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 8 ก็จะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี 8 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็นจาํนวน

หอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 

2813, 2814 ,2815 โดยจะมีช่องว่างอยูช่่องว่างน้ีแสดงถึงว่าหอ้งไหนมีคนพกัหอ้งไหนไม่มีคน เม่ือ

ทาํการคลิกปุ่ม กลบัไปยงัหนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building  

 

รูปท่ี 4.19 แสดงหนา้ต่าง ชั้นท่ี 8 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 9 กจ็ะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี 9 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็นจาํนวน

หอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี 2901 ,2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 

2913, 2914 ,2915 โดยจะมีช่องวา่งอยูช่่องวา่งน้ีแสดงถึงวา่หอ้งไหนมีคนพกัหอ้งไหนไม่มีคนเม่ือ

ทาํการคลิกปุ่มกลบัไปยงัหนา้ building  จะแสดงหนา้ต่างbuilding  

รูปท่ี 4.20 หนา้ต่าง ชั้นท่ี 9 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มชั้น 10 กจ็ะแสดงหนา้ต่างของ ชั้นท่ี 10 ในหนา้ต่างน้ีจะมีปุ่มท่ีเป็น

จาํนวนหอ้งโดยมีหอ้งดงัน้ี  21001 ,21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 
21010, 21011, 21012 ,21013’ 21014 , 21015 

  โดยจะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างน้ีแสดงถึงว่าห้องไหนมีคนพกัห้องไหนไม่มีคน เม่ือทาํการ

คลิกปุ่ม กลบัไปยงัหนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building  

รูปท่ี 4.21 หนา้ต่าง ชั้นที 10 
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เม่ือทาํการคลิกปุ่มเขา้ไปภายในหอ้งแต่ละหอ้งจะแสดงหนา้ต่างเหมือนกนัดงัน้ี 

1.แสดงขอ้มูลตารางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

2.แสดงขอ้มูลผูท่ี้มาพกัถา้หอ้งไม่วา่งถา้หอ้งวา่งจะไม่มีขอ้มูล 

3.แสดงประเภทหอ้งพกั  

รูปท่ี 4.22 หนา้ต่างหอ้ง 2201 

เม่ือคลิกปุ่ม กลบัไปยงัหนา้ building จะแสดงหนา้ต่าง building และเม่ือคลิปปุ่มกลบัไปยงั

หนา้build2 จะแสดงหนา้ต่าง ชั้น2 เม่ือคลิกปุ่มกลบัไปยงัหนา้หลกักจ็ะแสดงหนา้ต่างแรก 

 

 



บทที ่5 

 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 ผลการด าเนินงานการจดัท าโครงงานตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ครงงานท่ีจดัท าข้ึนมา

มีประโยชน์กบัองคก์ร 
1.) ท าใหค้น้หาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดง่้ายข้ึนในส่วนของขอ้มูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
2.) ง่ายต่อการจดัการในส่วนขอการจดัการห้องพกัใหก้บัลูกคา้ 
3.) สะดวกในการดูขอ้มูลของแต่ละหอ้งวา่ห้องไหนมีอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

อะไรบา้ง 
4.) ท าใหง่้ายต่อการคน้หาประวติัการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช้ินน้ีเคยอยูห่้อง

ไหน 
5.1.2  ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

โปรแกรมไม่สามารถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตไดจึ้งท างานไดใ้นแค่โปรแกรมใน
เคร่ืองเท่านั้น 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน สหกจิศึกษา 
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  1.) ไดป้ระสบการณ์ในการท างาน 
  2.) ไดป้ฏิบติัใชท้กัษะภาษาองักฤษ 
  3.)  ฝึกความมีวนิยัในการท างาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  1). บุคลากรท่ีไปสหกิจมีจ านวนนอ้ยเกินไปท าใหพ้นกังานแต่ละคนท างานหนกั 

2.) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยุล่า้สมยัไปทพใหก้ารท างานล่าชา้ 
5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  ควรมีการเปล่ียนเครืองคอมพิวเตอท่ีมีประสิทธิภาพมาใชง้านเพื่อความรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ก. 
ภาพปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
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     รูปท่ี ก.1 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปท่ี ก.1(2) 

      การเตรียมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน SKYPLACE  APARTMENT 
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                           รูปท่ี ก.2  

          การติดตั้งสวติช่ิงฮบักบัสายแลนของแต่ละชั้นของ SKYPLACE APARTMENT 
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          รูปท่ี ก.3 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี ก.3 (2) 

                    การติดตั้ง Access Point  ในแต่ละชั้นของ SKYPLACE APARTMENT 
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