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คุณครูกรวรรณ ยืนนาน
ครูที่ปรึกษาโครงงาน

โรงเรียน เกาะสมุย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ( ง32102 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
โครงงานการพัฒนาระบบคลัง พัสดุโรงเรียนเกาะสมุย ประเภทโครงงานประยุกต์ใช้ งาน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอาความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการเรียน
ทั้งนี้ได้ทางการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง
ชุดคาสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลาดับขั้นตอน ของการทางาน ชุดคาสั่ง เหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้ใน
หน่วยความจาของคอมพิวเตอร์ คอมพิ วเตอร์ อ่านชุดคาสั่ง แล้วท างานตาม ซอฟต์แวร์จึงเป็ นสิ่ง ที่
มนุษย์จัดทาขึ้น และคอมพิวเตอร์จะทางานตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่วางไว้แล้วเท่านั้น

กิตติกรรมประกาศ
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สนใจ และให้คาปรึกษาต่างๆ ในการท าโครงงานจนสาเร็จไปด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
ที่มา และ ความสาคัญ
ปัจจุบันระบบการจัดเก็บพัสดุด้วยระบบของคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน
เสมือนเป็นปัจจัยที่สาคัญในการทางาน การติดต่อสื่อสาร รวมถึง การทางธุรกิจในองค์กรต่างๆ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งที่บ้านและที่ทางานจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ง านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพในการทางาน โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งงานทางด้านข้อมูลจานวนมากๆ
ยิ่งจาเป็นอย่างมาก ที่เราต้องนาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อช่วยในการ
เก็บข้อมูลเหล่านั้น
ระบบการจัดเก็บพัสดุ ซึ่งได้ดาเนินการเปิดระบบการจัดเก็บพัสดุเป็นประจาทุกวัน ดังนั้นใน
ปัจจุบันสื่อสารสารสนเทศต่างๆ มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านต้องปรับรู ปแบบการจัดเก็บการให้บริการโดยนาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยเหลือ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลรายการด้วยระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และ
บาร์โค้ดการให้บริการแจกจ่ายพั สดุ นาเทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้ไ ด้นาก้าวเข้ามาผสมผสานกั บ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็ทาให้การเชื่อมโยงของระบบร้านขายเสื้อผ้า แต่ละแห่ง เกิดความสมบูรณ์
มากขึ้นดังนั้นจึงมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการ
สื่อสาร มาใช้เพื่ อบัน ทึกงานลักษณะต่างๆ การให้บริการพัสดุ เรียกว่าระบบร้านขายเสื้อผ้า โดยมี
เป้ าหมายส าคัญ คือ การน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาช่วยระบบการจั ดเก็ บ พั สดุ สามารถท าหน้า ที่
ให้บริการระบบได้ และสามารถทาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว แม่นยาประหยัดเวลา ซึ่งใน
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี ระบบการจัดเก็บพัสดุ ทาให้องค์ต่างๆ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น
กว่าระบบงานเดิม
วัตถุประสงค์
1. สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3. ศึกษาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
4. เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5. เพื่อศึกษาให้เข้าใจกับซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
6. เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโครงงานและประยุกต์การใช้งานต่อไป
ขอบเขตของโครงงาน
จัดทาโครงงานระบบคลังพัสดุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ประยุกต์ใช้โปรแกรมได้หลากหลาย
2) เพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมให้กับตัวเอง
3) สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
4) ได้เรียนรู้และสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้จริง
5) ได้นาเอาเทคโนโลยีสารเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดเอกสารที่มีอยู่ให้น้อยลง
2. เพื่อลดความซ้าซ้อนของข้อมูลในระบบงานเดิม
3. เพื่อความทันสมัย
4. เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลภายนอกและภายใน
5. เพื่อความสะดวกแก่การใช้งาน
เป้าหมาย
ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการทางานระบบคลังพัสดุจะพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้
ในการทางาน ดังนี้
1. สามารถเพิ่ม แก้ไข บันทึก ค้นหาข้อมูลพัสดุได้
2. สามารถเพิ่ม แก้ไข บันทึก ค้นหาข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุได้
3. สามารถตรวจสอบยอดพัสดุได้
วิธีดาเนินงาน
4.1 ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ลาดับขันตอนการดาเนินงาน
4.3 ดาเนินงานการสร้างระบบคลังพัสดุ
4.4 ปฏิบัติงานตามแผนโครงสร้าง
4.5 สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั้งหมด
4.6 นาไปประยุกต์ใช้
4.7 สรุปผลการนาไปใช้และข้อเสนอแนะ
4.8 นาเสนอชิ้นงาน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการจัดเก็บ พัส ดุ ซึ่งได้ ท าการเปิ ดบริการเป็น ประจาทุ กวัน ดัง นั้ น ในปั จจุบั นสื่ อสาร
สนเทศต่างๆ นั้นมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทใน
ทุกด้าน ทาให้การระบบร้านขายต่างๆ ต้องปรับรูปแบบการจัดเก็บ การให้บริการโดยนาคอมพิวเตอร์
เข้าช่วยเหลือ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลบัตรรายการ ด้วยระบบฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
การพิ ม พ์เลขเรียกระบบการจัดเก็ บพั สดุ ต่อมาเทคโนโลยีก ารสื่ อสาร ได้ก้าวเข้ามาผสมผสานกั บ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็ทาให้การบริการระบบเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิตติ ภัคดีวัฒนกุล (2546) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ คือ วิธีที่ใช้ใน
การสร้างระบบสาระสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการ
สร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ดีขึ้นด้วยการวิเคราะห์ระบบ ก็คือการหาความต้องการ (REQUIREMENTS) ของระบบสารสนเทศว่า
คืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบระบบ ก็คือ การนาเอาความ
ต้องการของระบบ มาเป็นแบบแผนในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management System : DBMS)
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล
วิชัย ตฤษณาภัทรและสมชัย ชัยสกุลสุรินทร์( 2543) กล่าวว่าฐานข้อมูลคื อการนา
กลุ่ม ข้อมู ลที่ มีค วามสั มพั น ธ์และเกี่ย วข้อ งซึ่ ง กัน และกัน และอยู่ ภายใต้ หั วเรื่องเดีย วกัน จัด เก็บ ไว้
ร่วมกัน และสามารถที่จะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของตารางได้ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลอาจจะอยู่ใน
รูป แบบของแฟ้ ม เอกสารหรือ คอมพิ วเตอร์ ก็ ไ ด้ สารานุ ก รมไทยฉบั บ เยาวชน เล่ ม 25 (2535)ให้
ความหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งทาให้สามารถช่วยในการสร้างฐานข้อมูลปรับปรุงข้อมูล
และเรียกค้นข้อมูล
กิ ต ติ ภั ก ดี วั ฒ นกุ ล และจ าลอง ครู อุ ต สาหะ (2542) กล่ า วว่า ฐานข้ อ มู ล เป็ น การ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้สามารถใช้ที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่างๆ ร่วมกันได้โดยที่จะไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลระบบก็
จะต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกาหนดความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น นับได้
ว่าปัจ จุบั นเป็น ยุค สารสนเทศเป็ นที่ ย อมรับกั นว่ าสารสนเทศเป็น ข้ อมู ลที่ ผ่านการกลั่น กรองอย่ าง
เหมาะสม สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนามาใช้ในงานธุรกิจการบริการ
และกิ จการอื่ นๆ องค์ กรที่มี ข้ อมู ล ปริ มาณมากๆ จะพบความยุ่ ง ยากล าบากในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล
ตลอดจนการนาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะทาให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกสิ่งที่
ตามมา จึงได้แก่ ความต้องการด้านบุคลากรและเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒ นาโปรแกรมขึ้นใช้ง านที่
ต้องการทั้งนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะต้องสร้างวิธีควบคุม และการจัดเก็บข้อมูลขึ้นเอง จุดนี้เอง
เป็ น ที่ ม าของระบบฐานข้ อมู ล จึ งต้ องค านึ ง ถึ ง การควบคุ มและการจั ดการความถูก ต้ องตลอดจน
ประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย
ฐานข้ อ มู ล จึ งเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ มาก โดยเฉพาะระบบงานต่ างๆ ที่ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องคานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกต้อง
ตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย
2. ประวัติและความเป็นมาของระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลกาเนิดขึ้นจากโครงการอพอลโลกของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งมนุษย์อวกาศไปลง
ดวงจันทร์ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ ใช้ในโครงการดังกล่าวจะต้องมีจานวนมากมาย การ
จัดระบบข้อมูลในโครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้นโดยบริษัท IBMได้รับจ้างในการพัฒนาระบบ ข้อมูลขึ้น
GUAM(Generalized Update Access Method) ต่อมาได้มีการพัฒ นาการจัดการข้อมูลขึ้นเพื่อใช้
ในงานธุรกิจได้แก่ระบบ DL/I (Data Language / I)และพัฒนาจนมาเป็นระบบ IMS (Information

Management System) ที่ใช้กันในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมาได้มีซอฟต์แวร์เกิดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการท างานของระบบการจัดการฐานข้อมูลมากมาย เช่นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบ
ตลอดจนภาษาที่ ใช้ ในการเรีย กข้ อมู ล รวมทั้ ง ความเจริญ เติ บ โตทางด้ านเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์
ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งภาษารุ่น 4 จนนับได้ว่าเป็น
ยุคสารสนเทศที่ระบบฐานข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทในงานคอมพิวเตอร์อย่างเต็มตัว
3. ความหมายของฐานข้อมูล
กิตติ ภักดีวัฒนกุล และจาลอง ครูอุตสาหะ(2542)ได้กล่าวว่าฐานข้อมูล (Database) คือการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน ผู้ใช้สามารถเรียกดูในลั กษณะ
ต่ า งๆ ได้ เช่ น การเพิ่ ม ข้ อ มู ล การแก้ ไ ขหรื อ ลบข้ อ มู ล การเรี ย กดู ข้ อ มู ล ดวงแก้ ว สวามิ ภั ก ดิ์
(2539)ระบบฐานข้ อ มู ล (Data base System) หมายถึ ง โครงสร้ า งสารสนเทศที่ ป ระกอบด้ ว ย
รายละเอียดของข้อมู ลที่เกี่ ยวข้องกัน ที่ จะนามาใช้ในระบบงานต่างๆ ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลจึ ง
นับเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลลักษณะต่างๆทั้งการเพิ่ ม
ข้อมูล การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อ มูลซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นการประยุกต์น าเอาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาช่ ว ยในการจั ด การฐานข้ อ มู ล ระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database
Management System) คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่ ในการจัดการฐานข้อมูล เช่นการ
ดูแล การสร้าง การเรียกใช้ข้อมูล การจัดผังรายการ การปรับเปลี่ยนเข้าไปในโครงสร้างการควบคุม
โดยจะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
การทางานของ Ms VB.net 2010
1. การออกแบบ Ms VB.net 2010(Visual Basic)คือ เป็นโปรแกรมภาษาซึ่งอาจเรียกได้ว่า
เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอีกหนึ่งตัวสาหรับกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก เนื่องจากมี
รูปแบบและโครงสร้างทางภาษาที่ง่ายต่อการศึกษาและทาความเข้าใจ ซึ่งในเวอร์ชันนี้ได้มีการพัฒนา
และเปลี่ ย นแปลงจากเวอร์ชั น เดิ ม คื อ Visual Basic 6.0 อย่ า งมาก โดยใช้ เทคโนโลยี . NET เป็ น
เทคโนโลยี พื้ น ฐาน ในการท าให้ ส ามารถท าการเชื่ อ มต่ อ กั บ Windows,Application ต่ า งๆ
อินเทอร์เน็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จุดเด่นของ Ms VB.net 2010
2.1 ฟอร์ม หน้ าต่ า งของโปรแกรม มี เนื้ อ ที่ ส าหรับ วางคอนโทรลหรื อ อ๊ อ ฟเจ็ ก ต์
ตามที่ได้ออกแบบ ซึ่งในหนึ่งโปรเจ็คหรือหนึ่งโครงการนั้นอาจประกอบด้วยหลายๆ ฟอร์ม
2.2 เมธอด(Method) ที่สาคัญให้ฟอร์มแสดงผล ได้แก่
ก) Show คือ การสั่งให้ฟอร์มแสดงผล
ข) Close คือ การสั่งปิดฟอร์ม
ค) Hide คือ การสั่งให้ฟอร์มถูกซ่อน ไม่ใช่การปิดฟอร์ม เมื่อสั่ง Show()จะ
พบว่าข้อมูลหรือการท างานจะคงอยู่เช่นเดิม
2.3 รวมเครื่องมืออานวยความสะดวก มีส่วนประกอบในระบบดังนี้
ปุ่ม Button มีหน้าที่สาหรับสั่งให้โปรแกรมประมวลผล หรือยืนยันการท างานจาก
ผู้ใช้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้

กล่ อ งข้ อ ความ TextBox ท าหน้ า ที่ ส าหรั บ รั บ ค่ า และแสดงผลโดยค่ า ที่ ไ ด้ จ าก
TextBox นั้นจะอยู่ในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษร ดังนั้นเมื่อจเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขจึงควรมีการแปลงค่าจากข้อความเป็นตัวเลขก่อนเสมอเพื่อความถูกต้องในการนาไปใช้งาน
(คานวณ)ด้วยฟังก์ชัน VAL
ป้ ายข้อ ความ Label เป็ น คอนโทรลที่ มีลั ก ษณะการใช้ ง านที่ ค ล้า ยคลึ ง กั บ กล่ อ ง
ข้อความ แต่ทาหน้าที่เพียงเพื่อแสดงข้อความเท่านั้น ไม่สามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้งานได้ ดังนั้น
จึงมีคุณสมบัติหลายประการที่เหมือนกับกล่องข้อความ ซึ่งคุณสมบัติ (Property)เมธอด (Method)
และอีเว้นต์(Event) ที่สาคัญ
GroupBox และ Panel ทั้ง 2 คอนโทรลมีหน้าที่ส าหรับรวม control ต่างๆ เข้าไว้
ด้วยกัน เพื่ อให้ สะดวกต่อการเคลื่ อนย้ ายหรื อควบคุม สถานการณ์ ก ารใช้ง าน ที่ สาคัญ คือสามารถ
น าไปใช้ ประยุ ก ต์ ร่ ว มกั บ การงาน RadioButton ได้ ใ นกรณี ที่ มี หั ว ข้ อ หรื อ กลุ่ ม ตั ว เลื อ กที่ ใ ช้
RaeioButton มากกว่า 1
RadioButton หรื อ Optionoxคื อ คอนโทรลที่ ใช้ ส าหรั บ การเลื อ กโดยหากใน 1
ฟอร์ม มีRadioButton มากกว่า 1 อ็อบเจ็กต์ จะมี RadioButton เพียง 1 เดียวเท่านั้นที่จะมีสถานะ
เลือก หรือมีค่า (Value) เป็นจริง (True) นั่นคือ RadioButton ที่เหลือจะมีค่าเป็นเท็จ (False)
CheckBox เป็ น คอนโทรลที่ มี ห น้ า ที่ ก ารใช้ ง านคล้ า ยคลึ ง กั บ RadioButton แต่
สามารถเลือกรายการ CheckBox ได้มากกว่า 1 รายการ หรือไม่เลือกเลยสักรายการก็ได้ ดังนั้นจึง
สามารถวางคอนโทรล CheckBox ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมี GroupBox หรือ Panel ดังเช่ น
RadioButtonอย่างไรก็ตามในการออกแบบส่วนของสื่อประสานผู้ใช้หรือ GUI นั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่
เกิดความสับสนและสะดวกในการใช้งานจึงควรจัดแบ่งกลุ่ม หรือหมวดหมู่ของ CheckBox ให้ชัดเจน
ด้วย Checkox หรือPanel ตามความเหมาะสม
ListBox คือคอนโทรลที่ทาหน้าที่จัดเก็บรายการได้มากกว่า 1 ข้อมูล และสามารถ
แสดงรายการข้อมูลได้พร้อมๆ กันหลายๆ รายการ มักใช้ในงานที่ต้องการแสดงข้อมูล หรือการเลือก
ข้อ มู ลที่ มีห ลากหลายตั วเลื อ ก เช่น แสดงรายการพั ส ดุ ที่ ก าลั ง ซื้ อ หรื อรายชื่อ สมาชิ ก คอนโทรล
ComboBox มีลักษณะหน้าที่และการใช้งานคล้าย ListBox คือสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายข้อมูล
แต่จะแสดงรายการได้ทีละ 1 รายการเท่านั้น
PictureBox คือคอนโทรลที่ทาหน้าที่แสดงรูปภาพ ซึ่งรูปแบบของไฟล์รูปภาพที่
สามารถแสดงผลบน PictureBox ได้นั้นมีได้หลากหลายฟอร์แมต(Format)
4. หน้าจอและส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Ms VB.net 2010
4.1 ทูลบาร์ Database
โปรแกรม Ms VB.net 2005 จะประกอบด้วยทูลบาร์ที่ใช้ท างานหลายชุดด้วยกันและทู ล
บาร์นี้จะแสดงปุ่มค าสั่งที่เปลี่ยนไปตามชนิดของอ๊อฟเจ็กต์และลักษณะการใช้งานในขณะนั้น เช่น
table ที่ถูกเปิดด้วยค าสั่ง Open จะแสดงทูลบาร์ที่ต่างจากการเปิดด้วยค าสั่ง Design เป็นต้น
SQL Server 2008 ทางบริษั ท Microsoft นั้ น ได้ พั ฒ นาโปรแกรม SQL Server 2008 ซึ่ ง
เป็ น DBMS ที่ ใ ช้ จั ด การระบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ (Relational Database Management
System หรือ RDBMS ) ในท้องตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงตัวหนึ่ง ซึ่งโปรแกรม Microsoft Access
เป็ น โปรแกรมจ าพวก RDBMS แตกต่ า งกั บ SQL Sever 2005 ตรงลั ก ษณะการใช้ ง านโปรแกรม

Microsoft Access นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในงานเดสก์ท็อปดาต้าเบสขนาดเล็กๆ มีลักษณะการ
ใช้งานส่วนบุคคล เช่น การใช้เก็บข้อมูลส่วนตัว แต่ SQL Sever 2005 ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานใน
ระบบงานใหญ่ๆ ที่ต้องมีการใช้งานฐานข้อมูลจากผู้ใช้งานหลายๆ คน ดังนั้น SQL Sever 2008 จึง
ต้องมีความสามารถในการจัดการระบบฐานข้อมูลที่มากกว่า Microsoft Access ดังต่อไปนี้
1. เป็น DBMS แบบ Multiuser client – Server Database Management System ซึ่งมี
ความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานฐานข้อมูลได้หลายๆ คนในเวลาเดียวกัน ดัง นั้น
SQL Server 2005 จึ ง เหมาะกั บ ระบบงานเล็ ก ๆ ในองค์ ก รไปจนถึ ง ระดั บ ใหญ่ โดยขึ้ น อยู่ กั บ
ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ว่าจะสนับสนุนได้ถึงระดับไหน
2. มีความสามารถสาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับระบบฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน
เช่น การสร้างวิว การสร้างอินเด็กซ์ และการสร้างฟังก์ชั นเพิ่มเติม นอกเหนือจากฟังก์ชันที่มีไว้ให้แล้ว
เป็นต้น
3. ระบบความปลอดภัยของ SQL Server 2005 ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ระดับ
การล็อกอินเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล จนถึงระดับการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานออพเจ็กต์ ต่างๆ ที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูลทาให้สามารถจัดการความปลอดภัยของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ยืดหยุ่น
4. สนับสนุนการทางานแบบมัลติโปรเซสเซอร์ ซึ่งทาให้สามารถจัดการข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
โดยกระจายงานไปให้ซีพียูแต่ละตัว แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน รวมทั้งยังสามารถสร้างระบบการท
างานแบบกระจาย (Distributed Query) ได้อีกด้วย โดยการกระจายฐานข้อมูลไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
หลายๆ ตัวได้
5. มีความสามารถในการส ารองข้อมูล และยังสามารถคืนสภาพฐานข้อ มูลได้อย่างอัตโนมัติ
เมื่อระบบทางานล้มเหลว เนื่องจาก SQL Server 2005 จะมีการเก็บประวัติที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล
นั้นไว้ ทาให้เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วระบบล่ม สามารถคืนสภาพก่อนการแก้ไขได้ ทาให้ข้อมูลในระบบมี
เสถียรภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้น
6. มีเครื่องมือ ต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการระบบฐานข้อ มูล เช่ น Database Management
Studio,SQL Server Configuration Manager ท าให้ ก ารจั ด ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น
กลายเป็นเรื่องที่ง่าย

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาระบบบันทึกคลังพัสดุโรงเรียนเกาะสมุย จัดทาขึ้น
เพื่ อ ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ประกอบวิ ช าการสร้ า งผลงานด้ า น
คอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และจัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
การเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้งาน โดยมีหลักและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. โครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
2. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
4. ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมที่ใช้ในการทาโครงงาน
1. ลักษณะและรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010
2. การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010
3. แนะนาการใช้เมนูและเครื่องมือต่างๆ Microsoft Visual Studio 2010
4. คาสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์
3.โครงงานคอมพิวเตอร์
1. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือก
ศึกษาปัญ หาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พั ฒนาโปรแกรม หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุ
อุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทาโครงงาน ซึ่ง
อาจมี ผู้ศึ กษามาก่อ น หรือเป็น เรื่องที่ นั กพั ฒ นาโปรแกรมได้เคยค้น คว้ าและพั ฒ นาแล้ ว นั ก เรีย น
สามารถทาโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การ
พัฒ นาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่ มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่ง หมายสาคัญ ของการท า
โครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา
ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมี
คุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ชื่อโครงงาน ถ้าเป็นโครงงานเกี่ยวกับซอฟแวร์ใช้ เรื่อง จัดทาโครงงาน
ระบบบันทึกคลังพัสดุ โรงเรียนเกาะสมุย ข้างต้น ได้แก่ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงาน
พัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีโครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน และ
โครงงานพัฒนาเกม

3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วย
การเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถ
เรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้
สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มา
เป็ น หั วข้ อ ในการพั ฒ นาสื่อ เพื่ อ การศึ ก ษา ตั วอย่ างโครงงาน เช่ น การเคลื่ อ นที่ แ บบโปรเจ็ ก ไตล์
ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของ
ประเทศไทย เป็นต้น
2. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็น
โครงงานที่ ใช้ คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่ อ ประยุก ต์ใช้ง านจริง ในชีวิต ประจ าวัน อาทิ เช่ น
ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์
สาหรับการระบุ ค นร้าย เป็น ต้น โครงงานประเภทนี้ จะมีก ารประดิษ ฐ์ฮ าร์ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ หรื อ
อุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่
แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อน
แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒ นาสิ่ งของนั้ นๆ ต่ อจากนั้นต้ องมี การทดสอบการ
ทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้
ผู้เรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์
เกมเพื่อความรู้หรือเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พัฒนาควรจะเป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อ
ฝึกคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์ การเล่น เพื่อให้
น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นเกมที่แปลก
ใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ
4. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนา
เครื่องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการ
พิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลคา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรูปบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้ โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วย
การออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็น
อย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่
ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก
5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีโครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้
คอมพิ ว เตอร์ช่ วยในการ จ าลองการทดลองของสาขาต่ างๆ ซึ่ ง เป็ น งานที่ ไ ม่ ส ามารถทดลองด้ ว ย
สถานการณ์ จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ ผู้ทาต้องศึกษารวบรวมความรู้
หลัก การ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่ างๆ อย่างลึกซึ้ ง ในเรื่องที่ต้อ งการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิ ด

แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทั้ง การจาลองทฤษฏีด้วย
คอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงานประเภทนี้มีจุดสาคัญ อยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่ องนั้นๆ เป็น
อย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่อง
พฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น
ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
3. จัดทาเค้าโครงของโครงงาน
4. การลงมือทาโครงงาน
5. การเขียนรายงาน
6. การนาเสนอและแสดงโครงงาน
คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
โดยทั่วไปเรื่องที่จะนามาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คาถาม หรือ
ความสนใจในเรื่องต่างๆ จากการสัง เกตสิ่ง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่ งต่ างๆ
รอบตัว ปัญหาที่จะนามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้จากแหล่งต่างๆ กัน ดังนี้
1. การอ่านค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ
2. การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
3. การฟั ง บรรยายทางวิ ช าการ รายการวิท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ รวมทั้ ง การสนทนาอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักเรียนหรือกับบุคคลอื่นๆ
4. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
5. งานอดิเรกของนักเรียน
6. การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองค์ประกอบ
สาคัญ ดังนี้
1. ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
2. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้
3. มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคาปรึกษา
4. มีเวลาเพียงพอ
5. มีงบประมาณเพียงพอ
6. มีความปลอดภัย
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ซึ่งรวมถึงการขอคาปรึกษาจากครู
ปรึกษา และครูท่านอื่นๆ จะช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกาหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา

ได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบและ
วางแผนดาเนินการทาโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาจะต้องได้คาตอบว่า
จะทา อะไร
2. ทาไมต้องทา
3. ต้องการให้เกิดอะไร
4. ทาอย่างไร
5. ใช้ทรัพยากรอะไร
6. ทากับใคร
7. เสนอผลอย่างไร
การลงมือทาโครงงาน
เมื่อเค้าโครงของโครงงานได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ก็เสมือนว่าการจัดทา
โครงงานได้ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าครึ่ง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
ดังนี้
การเตรียมการ
การเตรียมการ ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จะใช้ในการพัฒนา
ให้พร้อมด้วย และควรเตรียมสมุดบันทึกหรือบันทึกเป็นแฟ้มข้อความไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับ
บันทึกการทากิจกรรมต่างๆ ระหว่างทาโครงงาน ได้แก่ ได้ปฏิบัติอย่างไร ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและ
แก้ไขได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตต่างๆ ที่พบ
การลงมือพัฒนา
1. ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในเค้าโครง แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถ้าพบว่าจะช่วย
ทาให้ผลงานดีขึ้น
2. จัดระบบการทางานโดยทาส่วนที่เป็นหลักสาคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงีอยท
ค่ า ส่วนที่เป็น
ส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทา ให้ตก
ลงรายละเอียดในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจนด้วย
3. พั ฒ นาระบบงานด้วยความละเอีย ดรอบคอบ และบั นทึ กข้อ มูลไว้อย่ างเป็น ระบบและ
ครบถ้วน
การทดสอบผลงานและแก้ไข
การตรวจสอบความถูกต้ องของผลงาน เป็นความจาเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้น
ทางานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ ที่ระบุไว้ในเป้าหมายและทาด้วยประสิทธิภาพสูงด้วย
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ
เมื่อพัฒนาผลงานเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทาสรุปด้วยข้อความที่สั้นกะทัดรัดอย่างครอบคลุม เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสิ่งที่ค้นพบจากการทาโครงงาน และทาการอภิปรายผลด้วย เพื่อพิจารณา
ข้อมูลและผลที่ได้ พร้อมกับนา ไปหาความสัมพันธ์กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผู้อื่นได้ศึกษาไว้
แล้ว ทั้งนี้ยังรวมถึงการนาหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบการอภิปรายผลที่ได้
ด้วย

แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ
เมื่อทาโครงงานเสร็จสิ้นลงแล้ว นักเรียนอาจพบข้อสังเกต ประเด็นที่สาคัญ หรือปัญ หา ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรจะศึกษาและหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานเป็นวิธีการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดาเนินการศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงาน
นักเรียนควรใช้ภาษาที่อ่านง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆเหล่านี้
ส่วนนา
ส่วนนา เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานนั้นซึ่งประกอบด้วย
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผู้ทาโครงงาน
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4. คาขอบคุณ เป็นคากล่าวขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีส่วนช่วยทาให้โครงงานสาเร็จ
5. บทคัดย่อ อธิบายถึงที่มา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ และผลที่ได้โดยย่อ
บทนา
บทนาเป็นส่วนรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานซึ่งประกอบด้วย
1. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
2. เป้าหมายของการศึกษาค้นคว้า
3. ขอบเขตของโครงงาน
หลักการและทฤษฎี
หลักการและทฤษฎี เป็นส่วนสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหาข้อมูลหรือหลักการ ทฤษฎี หรือ
วิธี ก ารที่ จ ะน ามาใช้ ในการพั ฒ นาโครงงาน ซึ่ ง รวมถึ ง การระบุ ผ ลงานของผู้ อื่ น ที่ นั ก เรี ย นน ามา
เปรียบเทียบหรือพัฒนาเพิ่มเติมด้วย
วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ อธิบายขั้นตอนการดาเนินงานโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่
พบพร้อมทั้งวิธีการที่ใช้แก้ไข พร้อมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทางาน
5.5 ผลการศึกษา
ผลการศึกษา นาเสนอข้อมูลหรือระบบที่พัฒนาได้ โดยอาจแสดงเป็นตาราง หรือ กราฟ หรือ
ข้อความ ทั้งนี้ให้คานึงถึงความเข้าใจของผู้อ่านเป็นหลัก
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ อธิบายผลสรุปที่ได้จากการทา งาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐานควรระบุ
ด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนั้นยังควรกล่าวถึง
การนา ผลการทดลองหรือพัฒนาไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการทาโครงงาน หรือข้อสังเกตที่สาคัญ
หรือข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทา โครงงานนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขหากจะมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องทานองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย

ประโยชน์
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน ระบุประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการพัฒนาโครงงานนั้น และ
ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการนาผลงานของโครงงานไปใช้ด้วย
บรรณานุกรม
บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร หรือเว็บไซด์ต่างๆ ที่ผู้ทา โครงงานใช้
ค้นคว้า หรืออ่านเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่นามาใช้ประโยชน์ในการทา โครงงานนี้การ
เขียนเอกสารบรรณานุกรมต้องให้ถูกต้องตามหลักการเขียนด้วย
การจัดทาคู่มือการใช้งาน
หาโครงงานที่นักเรียนจัดทา เป็นการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมา ให้นักเรียนจัดทาคู่มืออธิบาย
วิธีการใช้ผลงานนั้นโดยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย
1. ชื่อผลงาน
2. ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์ ระบุรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีเพื่อจะใช้
ผลงานนั้นได้
3. ความต้องการของซอฟต์แวร์ ระบุรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ต้องมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
จะให้ผลงานนั้นทางานได้อย่างสมบูรณ์
4. คุณลักษณะของผลงาน อธิบายว่าผลงานนั้นทา หน้าที่อะไรบ้าง รับอะไรเป็นข้อมูลขาเข้า
และส่วนอะไรออกมาเป็นข้อมูลขาออก
5. วิธีการใช้งานของแต่ละฟังก์ชัน อธิบายว่าจะต้องกดคาสั่งใด หรือกดปุ่มใด เพื่อให้ผลงาน
ทางานในฟังก์ชันหนึ่งๆ
การนาเสนอและแสดงโครงงาน
การนาเสนอและการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนที่สาคัญ อีกขั้นตอนหนึ่งของการทาโครงงาน
เพื่อแสดงออกถึงผลิตผลความคิด ความพยายามในการทางานที่ผู้ทาโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีทา
ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น การเสนอผลงานอาจทาได้ในหลายรูปแบบต่างๆ กัน เช่ น การ
แสดงผลงานโดยไม่มีการอธิบายประกอบการรายงานด้วยคาพูดในที่ประชุม การจัดนิทรรศการโดย
โปสเตอร์และอธิบายด้วยคาพูด เป็นต้น โดยผลงานที่นามาเสนอหรือจัดแสดงควรประกอบด้วยสิ่ง
ต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผู้จัดทาโครงงาน
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4. คาอธิบายถึงที่มาและความสาคัญของโครงงาน
5. วิธีการดาเนินการที่สาคัญ
6. การสาธิตผลงาน
7. ผลการสังเกตและข้อสรุปสาคัญที่ได้จากการทาโครงงาน

การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
เป็นขั้นตอนสาคัญหลังจากได้ผ่านการออกแบบโปรแกรมแล้ว โดยการนาแนวคิด
จากอัลกอริธึ่ม หรือผังงานมาแปลงให้อยู่ในรูปคาสั่งคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความรู้และทักษะการ
เขียนโปรแกรมและใช้ภาษาคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ถุกต้อง และทางานตามที่เราต้องการ สรุปการเขียนโปรแกรม ต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้
• เลือกภาษาที่เหมาะสม
• ลงมือเขียนโปรแกรม โดยการแปลงขั้นตอนการทางาน (ประมวลผล) ที่ได้จากการ
ออกแบบ ให้อยู่ในรูปของคาสั่งที่ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของภาษาที่เลือกนั้น
การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program Testing & Verification)
การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมที่เขียนได้ ว่าทางาน
ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หรือตรงตามลักษณะงานของโปรแกรมนัน้ หรอไม่ ความ
ผิดพลาด ( Errors) ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเขียนโปรแกรม มีดังนี้
• Syntax Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้คาสั่งผิดรูปแบบที่ภาษานั้นกาหนด
เช่น การลืมประกาศตัวแปร การเขียนคาสั่งผิอด เช่น คาสั่ง while( ) เป็น WHILE( )
• Logic Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมทางานผิดไปจากขั้นตอนที่
ควรจะเป็น เช่น การตรวจสอบเงื่อนไขผิดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ คานวณค่าได้คาตอบไม่ถูกต้อง หรือ
ทางานผิดลาดับขั้นตอน เป็นต้น
• System Design Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมทางานได้ไม่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า
ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
• Desk-Checking ผู้เขียนโปรแกรมตรวจสอบโปรแกรมด้วยตนเอง ถ้าให้ผู้อื่นช่วยดู
จะเรียกว่า Structured-Walkthrough
• Translating ตรวจสอบรูปแบบคาสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมโดยตัวแปลภาษา (
Translator) เป็นผู้ตรวจ
• Debugging เป็นการทดลองใช้โปรแกรมจริง เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง เช่น ผลลัพธ์ที่
ไม่ตรงตามความต้องการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก Logic Errors และถ้าได้ทดสอบกับผู้ใช้จริงก็จะสามารถ
ตรวจสอบ System Design Errors ได้
การจัดทาเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation)
การจัดทาเอกสารและคู่มือการใช้งานจัดทาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือการเขียน
โปรแกรม ได้แก่
• คู่ มื อ ส าหรั บ ผู้ ใช้ โ ปรแกรม (User's Manual or User's Guide) คื อ เอกสารที่
อธิบายวิธีการใช้ระบบหรือโปรแกรม เรียกว่า User Manual ใช้สาหรับผู้ใช้งานโปรแกรม แนะนา
วิธีการใช้งานโปรแกรม แนะนาคุณสมบัติ และองค์ประกอบของโปรแกรมต่างๆ วิธีการติดตั้งโปรแกรม
สามารถทาควบคู่ไปกับการเขียนโปรแกรม อาจทาเป็ นคู่มือเอกสารที่อยู่ในรูปแบบโปรแกรมออนไลน์
ก็ได้ (Online Manual)
• คู่ มื อ ส าหรั บ ผู้ เ ขี ย นโปรแกรม (Programmer's Manual or Programmer's
Guide) เป็ น คู่มื อ ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้พั ฒ นาโปรแกรม รวมทั้ ง เทคนิ คพิ เศษต่ างๆ ของโปรแกรม

เพื่อให้สะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่เดิม โดยทั่วไปจะเป็นเอกสารแสดงการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ เรียกว่า System Manual ใช้สาหรับผู้พัฒนาระบบหรือโปรแกรม เท่านั้น
การใช้งานจริง (Program Implement)
การใช้งานจริง เป็นขั้นตอนสาคัญ หลังจากทาการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมให้มี
ความถูก ต้ อ งเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยการน าโปรแกรมไปใช้ ง านจริง ด้ว ยการป้ อ นข้อ มู ล ต่า งๆ สภาวะ
แวดล้ อ ม และสถานการณ์ ต่ า งๆโดยผู้ ใช้ ง านโปรแกรมสามารถท างานตามฟั ง ก์ ชั่ น และท าตาม
จุด ประสงค์ ข องโปรแกรมที่ เขี ยนไว้ ขั้น ตอนการใช้ ง านจริง ของโปรแกรมหากพบข้อ ผิ ดพลาด ก็
สามารถปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมให้ถูกต้องได้
การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)
การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องมีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒ นาโปรแกรมให้มีความ
ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย และตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ ม ากที่ สุ ด โดยทั่ ว ไปโปรแกรมที่ ใช้ ง านจะ
ประกอบด้วยหลายๆรุ่น เช่นรุ่นทดสอบ (Beta Version) และ รุ่นที่ใช้ง านจริง (Release Version)
และต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโปรแกรมให้ ดี ขึ้น ดั ง ตั วอย่า งเช่ น โปรแกรมเวอร์ชั น 1 มี ก ารเพิ่ ม เติ ม
ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน 1.2 เป็นต้นการพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้น มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
และผู้เขียนโปรแกรมต้องอาศัยคู่มือการใช้งาน และเอกสารประกอบของโปรแกรม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการแก้ไข และให้ผู้อื่นๆสามารถพัฒนาต่อได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินงานโครงงาน
ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบบันทึกคลังพัสดุ โรงเรียนเกาะสมุยนี้ ผู้จัดทา
โครงงานมีวิธีดาเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.1.2 โปรแกรม Visual Basic 2010
3.1.3 โปรแกรม Microsoft Word 2010
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.2.1 คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน
3.2.2 ศึ ก ษาและค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ส นใจ คื อ เรื่ อ งซอฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์ว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใด
3.2.3 ศึกษาการพัฒนาการเขียนโปรแกรมจากเอกสารที่ครูประจาวิชากาหนด
3.2.4 จัดทาโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษา
3.2.5 ปฏิบัติการจัดทาโครงงานพัฒนาระบบบันทึกคลังพัสดุ โรงเรียนเกาะสมุยสร้าง
บทเรียนที่สนใจตามแบบเสนอโครงร่างที่เสนอไว้
3.2.6 นาเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ โดยแจ้งให้ครูที่ปรึกษาโครงงาน
เข้าไปตรวจความก้าวหน้าของโครงงาน ซึ่งครูที่ปรึกษา จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้จัดทาเนื้อหา
และการนาเสนอที่น่าสนใจต่อไป
3.2.7 จัดทาเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนาเสนอในรูปแบบไฟล์
คอมพิวเตอร์
3.2.8 ประเมินผลงาน พัฒนาระบบบันทึกคลังพัสดุ โรงเรียนเกาะสมุย
3.2.9 นาเสนอโครงงานพั ฒนาระบบบันทึก คลังพัสดุ โรงเรียนเกาะสมุย และผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ www.krukea.com

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานโครงงาน
การจั ด ท าโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาระบบบั น ทึ ก คลั ง พั ส ดุ โรงเรี ย นเกาะสมุ ย
เรื่อง ซอฟต์ แวร์ค อมพิ วเตอร์ นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาโปรแกรม Visual Basic 2010 เพื่ อให้
ผู้จัดทาโครงงานสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
ในการใช้งานผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดาเนินงานโครงงาน ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบบันทึกการลาของนักเรียน
ขั้น ตอนการด าเนิ น งานที่ เสนอในบทที่ 3 แล้ ว แล้ วได้ ม อบโปรแกรมให้ กั บ ครู ที่
ปรึก ษา ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/1 ปี ก ารศึก ษา 2557 โรงเรี ย นเกาะสมุ ย และหั วหน้ า กลุ่ ม
บริหารงานงบประมาณโรงเรียนเกาะสมุย เผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในห้องเรียน
www.krukea.com

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ
การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบบันทึก คลังพัสดุ โรงเรียนเกาะสมุย นี้สามารถ
สรุปผลการดาเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน
5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
5.1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบบันทึกคลังพัสดุ โรงเรียนเกาะสมุย
5.1.1.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับโปรแกรม
5.1.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพั ฒ นารูปแบบของการเขียนโปรแกรมได้ด้วยตนเองและนามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น
5.1.1.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป
5.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา
5.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สามรถนาไปใช้งานได้จริง
5.2.1.2 เผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน www.krukea.com
5.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิก www.krukea.com
จากนั้นได้นาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายเครือข่าย ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุก ทั้งนี้เว็บบล็อก
ดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆใน
ห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการ
น าเสนออย่ า งหลากหลาย ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ในโลกออนไลน์ อ ย่ า ง
หลากหลายและรวดเร็ว
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
5.3.1.1 เว็บไซต์ที่ให้บริการ www.krukea.com ให้บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมหรือศึกษา
ได้ความรู้และสิ่งดี ๆ นาไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นมาศึกษาความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
5.3.1.2 ควรมีการจัดทาเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายให้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
5.3.1.3 ควรมีการจัดทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพิ่มเติม
5.3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา
5.3.2.1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการทาโครงงาน และบางครั้งอินเทอร์เน็ต
มีปัญหา เข้าพร้อมกันก็จะทาให้ช้า จึงทาให้การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความล่าช้าตามไปด้วย
5.3.2.2 ได้นาการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองมากขึ้น

ภาคผนวก

ระบบคลังพัสดุโรงเรียนเกาะสมุย

Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
frmproduct.Show()
End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles
Button2.Click
frmtotalproduct.Show()
End Sub

Private Sub Button3_Click(ByVal sender
As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button3.Click
If MessageBox.Show("คุณต้องการออกจากระบบ
ใช่หรื อไม่", "คายืนยัน", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) =
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
Application.Exit()
End If
End Sub

Label

Label

DataGridView1_CellContentClick

Button_add_Click
Button_edit_Click

Button_del_Click

Button_edit_Click
ublic Class frmproduct
Dim action_product As String
Private Sub frmproduct_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
autoid_product()
show_product()
addopen_product()
clear_product()
End Sub
Private Sub addopen_product()
Button_add.Enabled = True
button_save.Enabled = False
Button_edit.Enabled = False
Button_del.Enabled = False
textbox1.Enabled = False
TextBox2.Enabled = False
TextBox3.Enabled = False
TextBox4.Enabled = False
TextBox5.Enabled = False
ComboBox5.Enabled = False
End Sub

Private Sub addclose_product()
Button_add.Enabled = False
Button_save.Enabled = True
TextBox2.Enabled
TextBox3.Enabled
TextBox4.Enabled
TextBox5.Enabled

=
=
=
=

True
True
True
True

ComboBox5.Enabled = True
End Sub
Private Sub clear_product()
textbox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox4.Text = ""
TextBox5.Text = ""
ComboBox5.Text = "--กรุ ณาเลือก--"
End Sub
Private Sub autoid_product()
Dim s As String = "SELECT TOP 1 p_id FROM tb_product ORDER BY p_id
DESC"
Dim i As Integer = 0
Dim n As Double = 0
i = daa(s, "autoid_product")
If i <> 0 Then
n = Convert.ToDouble(ds.Tables("autoid_product").Rows(0).Item(0))
n += 1
textbox1.Text = n.ToString("000")
ds.Tables("autoid_product").Clear()
Else
textbox1.Text = "1001"
End If
End Sub
Private Sub show_product()
Dim s As String = ""
s = "SELECT * FROM tb_product ORDER BY p_id"
Dim i As Integer = 0
If isfind_product = True Then
ds.Tables("show_product").Clear()
End If
i = daa(s, "show_product")
If i <> 0 Then
isfind_product = True
DataGridView1.DataSource = ds.Tables("show_product")
With DataGridView1
If .RowCount > 0 Then
.Columns(0).HeaderText
.Columns(1).HeaderText
.Columns(2).HeaderText
.Columns(3).HeaderText
.Columns(4).HeaderText
.Columns(5).HeaderText

=
=
=
=
=
=

"รหัส"
"ชื่อสิ นค้า"
"ราคาทุน"
"ราคาขาย"
"จานวน"
"หน่วยนับ"

.Columns(0).Width
.Columns(1).Width
.Columns(2).Width
.Columns(3).Width
.Columns(4).Width
.Columns(5).Width

=
=
=
=
=
=

50
200
90
90
90
90

End If
End With
Else
Button_add.Enabled = True
End If
End Sub
Private Sub Button_add_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button_add.Click
action_product = "add_product"
addclose_product()
clear_product()
autoid_product()
End Sub
Private Sub DataGridView_product_CellMouseUp(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs) Handles
DataGridView1.CellMouseUp
Try
With DataGridView1
TextBox1.Enabled = False
Button_del.Enabled = True
Button_edit.Enabled = True
TextBox1.Text =
.Rows.Item(e.RowIndex).Cells(0).Value.ToString()
TextBox2.Text =
.Rows.Item(e.RowIndex).Cells(1).Value.ToString()
TextBox3.Text =
.Rows.Item(e.RowIndex).Cells(2).Value.ToString()
TextBox4.Text =
.Rows.Item(e.RowIndex).Cells(3).Value.ToString()
TextBox5.Text =
.Rows.Item(e.RowIndex).Cells(4).Value.ToString()
ComboBox5.Text =
.Rows.Item(e.RowIndex).Cells(5).Value.ToString()
End With
Button_add.Enabled = True
Catch ex As Exception
End Try
End Sub
Private Sub Button_del_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button_del.Click
If MessageBox.Show("คุณต้องการลบข้อมูลนี้ ใช่หรื อไม่", "คายืนยัน",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) =
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
Dim se As String = "DELETE * FROM tb_product WHERE (p_id='" &
TextBox1.Text & "')"

Dim ie As Integer = 0
ie = dmm(se)
If ie <> 0 Then
MessageBox.Show("ลบข้อมูลสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว", "ผลการทางาน",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
show_product()
clear_product()
autoid_product()
addopen_product()
Else
MessageBox.Show("ไม่สามารถทาการลบข้อมูลได้", "ผลการทางาน",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End If
End If
End Sub
Private Sub Button_edit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button_edit.Click
action_product = "edit_product"
addclose_product()
TextBox1.Enabled = False
End Sub
Private Sub button_save_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button_save.Click
If action_product = "add_product" Then
Dim s As String = "INSERT INTO
tb_product(p_id,p_name,p_cap,p_sale,p_unit,p_cunit)"
s &= " VALUES('" & TextBox1.Text & "','" & TextBox2.Text & "','" &
TextBox3.Text & "','" & TextBox4.Text & "','" & TextBox5.Text & "','" &
ComboBox5.Text & "')"
Dim i As Integer = 0
i = dmm(s)
If i <> 0 Then
MessageBox.Show("เพิ่มข้อมูลสินค้าเรี ยบร้อย", "ผลการทางาน",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
show_product()
clear_product()
autoid_product()
addopen_product()
Else
MessageBox.Show("ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลสิ นค้าได้", "ผลการทางาน",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End If
End If
If action_product = "edit_product" Then
Dim se As String = "UPDATE tb_product SET p_name='" & TextBox2.Text
& "',p_cap='" & TextBox3.Text & "',p_sale='" & TextBox4.Text & "',p_unit='" &
TextBox5.Text & "',p_cunit='" & ComboBox5.Text & "' WHERE (p_id='" &
TextBox1.Text & "')"
Dim ie As Integer = 0
ie = dmm(se)
If ie <> 0 Then
MessageBox.Show("แก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว", "ผลการทางาน",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
show_product()
clear_product()
autoid_product()
addopen_product()

Else
MessageBox.Show("ไม่สามารถทาการแก้ไขข้อมูลได้", "ผลการทางาน",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End If
End If
End Sub

Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs)
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs)
End Sub
End Class

Public Class frmtotalproduct
Private Sub frmtotalproduct_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
show_totalproduct()
End Sub
Private Sub show_totalproduct()
Dim s As String = ""
s = "SELECT * FROM tb_product ORDER BY p_id"
Dim i As Integer = 0
If isfind_totalproduct = True Then
ds.Tables("show_totalproduct").Clear()
End If
i = daa(s, "show_totalproduct")
If i <> 0 Then
isfind_totalproduct = True
DataGridView1.DataSource = ds.Tables("show_totalproduct")

With DataGridView1
If .RowCount > 0 Then
.Columns(0).HeaderText = "รหัส"
.Columns(1).HeaderText = "ชื่อสิ นค้า"
.Columns(2).HeaderText = "ราคาทุน"
.Columns(3).HeaderText = "ราคาขาย"
.Columns(4).HeaderText = "จานวน"
.Columns(5).HeaderText = "หน่วยนับ"
.Columns(0).Width = 100
.Columns(1).Width = 300
.Columns(2).Width = 150
.Columns(3).Width = 150
.Columns(4).Width = 150
.Columns(5).Width = 150
End If
End With
Else
End If
End Sub
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