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บทที ่1 
บทน า 

ช่ือโครงงาน 
 การสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ย Microsoft office 
Access 2007 
หลกัการและเหตุผล 
 ในปัจจุบนัพบว่าข่าวสารขอ้มูลกลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการท างานและด ารงชีพ การ
ออกแบบสารสนเทศท่ีดีท่ีผ่านการกลัน่กรองอย่างเหมาะสมสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มากมาย เช่น งานดา้นธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืนๆ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก ๆ และ
สลบัซบัซอ้น จะพบความยุง่ยากล าบากในการจดัเก็บขอ้มูลตลอดจนการน าขอ้มูลท่ีตอ้งการออกมา
ใช้ให้ทนัต่อเหตุการณ์ ดงันั้นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัเก็บและการ
ประมวลผลข้อมูล จะท าให้ระบบการจดัเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ จึงมีความจ าเป็น
ตอ้งการบุคลากร และเวลาท่ีต้องใช้ในการพฒันาโปรแกรมข้ึนโดยจะตอ้งสร้างวิธีควบคุมและ
จดัการเก็บขอ้มูลข้ึนเองจึงเป็นท่ีมาของระบบฐานขอ้มูลท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวการ
เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของฐานขอ้มูลจึงมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการออกแบบระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ(เริงชยั เรืองกิจวณิชกุล,2546,หนา้ 2) 

ฐานขอ้มูลในลกัษณะท่ีคล้ายกบัฐานขอ้มูลสมยัใหม่ ถูกพฒันาเป็นคร้ังแรกในทศวรรษ 
1960 ซ่ึงผูบุ้กเบิกในสาขาน้ีคือ ชาลส์ บากแมน แบบจ าลองขอ้มูลส าคญัสองแบบเกิดข้ึนในช่วงเวลา
น้ี ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ย แบบจ าลองข่ายงาน (พฒันาโดย CODASYL) และตามดว้ยแบบจ าลองเชิงล าดบั
ชั้น (น าไปปฏิบติัใน IMS) แบบจ าลองทั้งสองแบบน้ี ในภายหลงัถูกแทนท่ีดว้ย แบบจ าลองเชิง
สัมพนัธ์ ซ่ึงอยู่ร่วมสมยักบัแบบจ าลองอีกสองแบบ แบบจ าลองแบบแรกเรียกกนัว่า แบบจ าลอง
แบนราบ ซ่ึงออกแบบส าหรับงานท่ีมีขนาดเล็กมาก ๆ แบบจ าลองร่วมสมยักับแบบจ าลองเชิง
สัมพนัธ์อีกแบบ คือ ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ หรือ โอโอดีบี3 (OODB)ในขณะท่ีแบบจ าลองเชิงสัมพนัธ์ มี
พื้นฐานมาจากทฤษฎีเซต ได้มีการเสนอแบบจ าลองดัดแปลงซ่ึงใช้ทฤษฎีเซตคลุมเครือ (ซ่ึงมี
พื้นฐานมาจากตรรกะคลุมเครือ) ข้ึนเป็นอีกทางเลือกหน่ึง(th.wikipedia.org/wiki/ฐานขอ้มูล) ใน
ปัจจุบนัไม่วา่จะด าเนินงานใดๆ คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทและความส าคญัในการท างาน ซ่ึง
แต่ละหน่วยงานไดน้ าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการขอ้มูล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูลมากยิง่ข้ึน เม่ือขอ้มูลมีจ านวนมากข้ึนจึงไดเ้กิดระบบการจดัเก็บขอ้มูล
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ข้ึนมา เพื่อช่วยบริหารและจดัการขอ้มูลท่ีมีอยู ่ซ่ึงก็คือ ระบบฐานขอ้มูล (Database) (เศรษฐชยั ชยั
สนิท และจุฑาพร เรืองฤทธ์ิ,2552,หนา้ 2) 

 
จากการส ารวจขอ้มูลของโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จงัหวดั

นครสวรรค ์เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษา(ป.1-ป.6)ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าโครงการได้
ท าการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญพบว่าโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญยงัขาด
ระบบการจดัเก็บระบบฐานขอ้มูลประวติันักเรียนอยู่จึงมีความสนใจท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ประเภทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รายวิชา Microsoft office Access 2007 ท่ี
ศึกษาอยู่ท  าการจดัท าระบบฐานข้อมูลประวติันักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญด้วยโปรแกรม 
Microsoft office Access 2007 และปรับปรุงพฒันารูปแบบการเก็บขอ้มูลท่ีโรงเรียนบา้นราษฎร์
เจริญใช้อยู่ให้มีความสะดวกสบาย ทนัสมยักบัยุคเทคโนโลยีในปัจจุบนัและจะเป็นประโยชน์ต่อ
คณะผูจ้ดัท าโครงการดา้นการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ จากการวางแผน ปฏิบติังาน การ
น าเสนอผลการจดัท าโครงงานประกอบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นล าดบั 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความรู้ในรายวชิา Microsoft office Access 2007 และศึกษาเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล  
จดัเก็บประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ 
2. เพื่อการออกแบบโปรแกรมฐานขอ้มูลการจดัเก็บประวติันักเรียนและประเมินค่าผลงาน     
จากแบบสัมภาษณ์ของผูใ้ชบ้ริการ 
3. เพื่อให้โรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ไดมี้โปรแกรมการจดัเก็บระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียน     
ดว้ย Microsoft office Access 2007 ท่ีมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 

ขอบเขตและกลุ่มเป้าหมาย 
ขอบเขต  เพื่อท าการออกแบบระบบฐานขอ้มูลการจดัเก็บประวติันกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษา ปีท่ี1 - ปีท่ี6 โรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 
 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
  

แผนการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินโครงงาน 
 วธีิการด าเนินงาน  

1. ศึกษาวธีิการท าโครงงาน 
2. ก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจจะท าโครงงาน 
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3. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือคาดหวงัจะท าโครงงาน 
4. เลือกหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจท่ีจะท าโครงงาน 
5. เขียนโครงร่างโครงงาน 
6. เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานพิจารณาเห็นชอบ 
7. เสนอโครงร่างเพื่อขออนุมติัหวัขอ้เร่ืองจดัท าโครงงาน 
8. ขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาควบคุมโครงงาน กรรมการและผูท้รงคุณวฒิุ 
9. ศึกษาขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้โครงงาน 
10. จดัท าเอกสารโครงงานบทท่ี 1 บทน า, บทท่ี 2 ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโครงงาน บทท่ี 3 วิธีการศึกษา หรือจดัท าโครงงาน พร้อมส่งให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาควบคุมโครงงาน, กรรมการ และผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาความสมบูรณ์ 

11. ข้ึนสอบโครงงาน 3 บท 
12. ปฏิบติัการด าเนินโครงงาน 
13. ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษากรรมการ และผูท้รงคุณวุฒิอย่างสม ่าเสมอตาม

ระยะเวลา 
14. เขียนเอกสารโครงงานบทท่ี 4 และ 5 
15. เสนอรูปเล่มรายงานใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาประธานผูค้วบคุมโครงงาน กรรมการ

ตรวจพิจารณาความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
16. ขอสอบโครงงาน 5 บทและน าเสนอโครงงาน 
17. ปรับแกร้ายงานโครงงาน 5 บท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสอบ 
18. ส่งรายงานโครงงาน 5 บท ปรับแก้สมบูรณ์แล้วให้อาจารยท่ี์ปรึกษา และ

กรรมการตรวจ 
19. ส่งรายงานโครงการใหค้ณะกรรมการบริหารโครงงานตรวจรูปเล่มอนุมติั 
20. จดัท าเล่มรายงานโครงงาน 3 เล่ม พร้อมบนัทึกขอ้มูลรายงานโครงงาน 5 บท 

ฉบบัสมบูรณ์ลงในแผ่น CD 1 แผ่นพร้อมช้ินงาน ผลงานโครงการให้ไวก้บั
วทิยาลยัฯ 
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ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 
 เร่ิมด าเนินการ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2555 ถึง เดือน มีนาคม 2556 

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติโครงงาน 
การวางแผน
ด าเนินงาน 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ระบุวนัท่ี
เดือนปี

ด าเนินงาน 
มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1. ศึกษาวธีิการท า
โครงงาน 

          1-30 มิ.ย 

2. ก าหนดหวัขอ้เร่ือง
ท่ีสนในจะท า
โครงงาน 

          1-15  ก.ค. 

3. ปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาหรือคาดหวงั
จะท าโครงงาน 

          1-30  ก.ค. 

4. เลือกหวัขอ้
โครงงานท่ีสนใจ 

          6-20  ก.ค. 

5. เขียนโครงร่าง
โครงงาน 

          21-30  
ก.ค. 

6. เสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงงาน
พิจารณาเห็นชอบ 

          30-5  ส.ค. 

7. เสนอโครงร่างเพื่อ
ขออนุมติัหวัขอ้เร่ือง
จดัท าโครงงาน 

           
6-31  ส.ค. 

  
ตารางท่ี 1-1 ก าหนดระยะเวลาการปฏิบติัโครงงาน 

Copyright (C) NTV College 2013



5 
 

การวางแผน
ด าเนินงาน 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ระบุวนัท่ี
เดือนปี

ด าเนินงาน 
มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

8. ขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์
ปรึกษาควบคุม
โครงงาน กรรมการ
และผูท้รงคุณวฒิุ 

          20-31  ส.ค. 

9. ศึกษาขอ้มูลความรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้
โครงงาน 

          20-31  ส.ค. 
 

10. จดัท าเอกสาร
โครงงานบทท่ี1 บท
น า,บทท่ี2 ขอ้มูลและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงงาน บทท่ี3 วธีิ
การศึกษา พร้อมส่ง
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ควบคุมโครงงาน
,กรรมการ และ
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา
ความสมบูรณ์ 

           
 
 
 
 

5 ส.ค.-20 
พ.ย. 

11. ข้ึนสอบโครงงาน
3บท 

          20-31 พ.ย. 

12. ปฏิบติัการด าเนิน
โครงงาน 

          1ก.ย.-31 
ธ.ค. 

13. ปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษากรรมการ และ
ผูท้รงคุณวุฒิอยา่ง
สม ่าเสมอ 

           
 
1ก.ย.-31 
ธ.ค. 

 ตารางท่ี 1-1 ก าหนดระยะเวลาการปฏิบติัโครงงาน (ต่อ) 
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การวางแผน
ด าเนินงาน 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ระบุวนัท่ี
เดือนปี

ด าเนินงาน 
มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

14. เขียนเอกสาร
โครงงานบทท่ี4และ5 

          1-20ม.ค.56 

15. เสนอรูปเล่ม
รายงานใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาประธานผู้
ควบคุมโครงงาน 
กรรมการตรวจ
พิจารณาความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 

           
 
 

1-30  ม.ค. 

16. ขอสอบโครงงาน 
5บทแล ะน า เ สน อ
โครงงาน 

           

5-20  ก.พ. 

17. ปรับแกร้ายงาน
โครงงาน 5 บท ตาม
ขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสอบ 

           
 

1-20  ก.พ. 

18. ส่งรายงาน
โครงงาน 5 บท 
ปรับแกส้มบูรณ์แลว้
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
และกรรมการตรวจ 

           
 
1-15  ก.พ. 

19. ส่งรายงาน
โครงงานให้
คณะกรรมการบริหาร
โครงงานตรวจรูปเล่ม
อนุมติั 

           
 
11-28  ก.พ. 

 ตารางท่ี 1-1 ก าหนดระยะเวลาการปฏิบติัโครงงาน (ต่อ) 
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การวางแผน
ด าเนินงาน 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ระบุวนัท่ี
เดือนปี

ด าเนินงาน 
มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

20. จดัท าเล่มรายงาน
โครงงาน 3 เล่ม 
พร้อมบนัทึกขอ้มูล
รายงานโครงงาน 5 
บท ฉบบัสมบูรณ์ลง
ในแผน่ CD 1 แผน่
พร้อมช้ินงาน ผลงาน
โครงงานใหไ้วก้บั
วทิยาลยัฯ 

           
 
 
 

26ก.พ.-10
มี.ค. 

 
 
สถานทีจั่ดท าโครงงาน 
 สถานทีภ่ายใน วทิยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 

สถานทีภ่ายนอก โรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญและภายในชุมชม จงัหวดันครสวรรค ์
 

งบประมาณโครงงาน 
 งบประมาณโครงงาน 
 1. ค่าเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์    จ านวนเงิน   1,000  บาท 
 2. ค่าเอกสารจดัท าโครงงาน   จ านวนเงิน   1,000  บาท 
 3. ค่าจดัท าหลกัฐานการน าเสนอข้ึนสอบ จ านวนเงิน   1,000 บาท 
 4. ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  จ านวนเงิน      320  บาท 
     รวมค่าใชจ่้าย จ านวนเงิน   3,320 บาท 
 วธีิจัดหางบประมาณ 
  1. จดัเก็บจากสมาชิกกลุ่ม จ านวน 2 คน คนละ 1,660 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยบาทถว้น) 

2. ขอรับสนบัสนุนจาก นางมิตร แผน่ทอง และ นางประมวล ลุนจกัร์  จ  านวนเงิน  
1, 660 บาท  (หน่ึงพนัหกร้อยหกสิบบาทถว้น) 
 
 

ตารางท่ี 1-1 ก าหนดระยะเวลาการปฏิบติัโครงงาน (ต่อ) 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับหรือประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 คณะผูจ้ดัท าโครงงานไดรั้บความรู้จาก รายวิชา  Microsoft office Access 2007  เกิดทกัษะ
ประสบการณ์ในการทดลองใช้ระบบฐานขอ้มูลจากการประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ีศึกษา  ในสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแนวทางในการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อจะสามารถท าไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได้และโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญมีระบบฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัสะดวกต่อ
การใชง้าน 

 
ทีป่รึกษาโครงงาน 
 1. ประธานผู้ควบคุมโครงงาน 
  นางสาวอรนุช ชะโลมทิพย ์
 2. กรรมการผู้ควบคุมโครงงาน 
  นางสาวอญัชลี พาอ่อน 
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายสนิท  สุทธิศเวต 
 

ผู้รับผดิชอบโครงงาน 
 1.  นางสาวกรรณิการ์ แผน่ทอง เลขประจ าตวั 0741 ประธานกลุ่ม 
 2.  นางสาวรุ่งทิพย ์ ลุนจกัร์  เลขประจ าตวั 0720 กรรมการ 
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บทที ่2 

เอกสารและเนือ้หาที่เกีย่วข้อง 

            ในการจดัท าโครงงานเร่ือง การสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์
เจริญด้วย Microsoft office Access 2007 คณะผูจ้ดัท าก าหนดวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับให้บริการการสร้างระบบฐานขอ้มูล
ประวติันักเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ และประเมินค่าจากการทดลองใช้ด้วยเคร่ืองมือแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้ (user) และเพื่อสรุปรายงานผลการจัดท าโครงงานเสนอต่อ
สถานศึกษาประกอบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงโดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและ
คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร เน้ือหา และโครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง และไดจ้ดัล าดบัหวัขอ้เร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ความรู้เกีย่วกบัเนือ้หาวชิา หรือรายวชิาทีป่ระยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงงาน 

 2.1.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล การใชง้าน โปรแกรม Microsoft 
 office Access 2007 
2.1.2 ระบบส านกังานอตัโนมติั (Office Automation หรือ OA) 

2.1.3 ระบบงานท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2.2 ความรู้เกีย่วกบัหัวข้อหรือเนือ้หาทีจั่ดท าโครงงาน 

2.2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 

2.2.2 การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
2.3 ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
 2.3.1 โรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
2.4 งานโครงงานทีเ่กีย่วข้อง 
 2.4.1 ระบบดูแลนนกัเรียน iStudent (โรงเรียนสรรพวทิยาคม เลขท่ี 51 ต  าบลแม่สอด 

         อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก) 

ความรู้เกีย่วกบัเนือ้หาวชิา หรือรายวชิาทีป่ระยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงงาน 
2.1 ความรู้เกีย่วกบัรายวชิาที่ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงงาน  

2.1.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft office Access 2007 
   ไดรั้บการปรับปรุงหลายอยา่งท่ีจะช่วยให้ขั้นตอนการสร้างฐานขอ้มูลง่ายกวา่ท่ีเคย ผูใ้ช้ท่ี

เคยสร้างฐานขอ้มูลใน Access มาก่อนจะพอใจกบัคุณลกัษณะใหม่ และคุณลกัษณะท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุงเหล่าน้ี ท่ีช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการสร้างฐานขอ้มูลได ้เม่ือเร่ิมเปิดโปรแกรม Office 
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Access 2007 หนา้จอแรกท่ีปรากฏคือ หนา้ การเร่ิมตน้ใชง้าน Microsoft Office Access (นอก
เสียจากวา่จะเร่ิม Access ดว้ยการคลิกสองคร้ังท่ีแฟ้มฐานขอ้มูล Access แฟ้มใดแฟ้มหน่ึง ซ่ึงจะ
ท าให้ฐานขอ้มูลเปิดข้ึนมาแทน) หนา้การเร่ิมตน้ใชง้าน Microsoft Office Access เป็นจุดเร่ิมตน้
ท่ีสามารถสร้างฐานขอ้มูลใหม่ สร้างฐานขอ้มูลโดยใชแ้ม่แบบ Access มีแม่แบบหลากหลายท่ีให้
สามารถใชเ้พิ่มความเร็วในการสร้างฐานขอ้มูลได ้ แม่แบบคือฐานขอ้มูลท่ีพร้อมใชง้านซ่ึงมีตาราง 
แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างานเฉพาะอยา่ง ตวัอยา่งเช่น แม่แบบท่ี
สามารถใช้ติดตามประเด็น จดัการท่ีติดต่อ หรือเก็บบนัทึกการใช้จ่าย บางแม่แบบจะมีระเบียน
ตวัอย่างมาให้ดว้ยเพื่อช่วยสาธิตวิธีใช้งาน ฐานขอ้มูลแม่แบบสามารถน าไปใช้งานไดท้นัทีหรือ
สามารถก าหนดฐานขอ้มูลเองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการมากยิง่ข้ึน  

1. เร่ิม Access ถา้โปรแกรมไม่ไดท้  างานอยู ่ถา้ฐานขอ้มูลเปิดอยูแ่ลว้ ใหท้  าดงัต่อไปน้ีเพื่อ
แสดงหนา้ การเร่ิมตน้ใชง้าน Microsoft Office Access  

1.1 คลิกปุ่ม Microsoft Office แลว้คลิก ปิดฐานขอ้มูล (Close Database)  

 

ภาพท่ี 2-1 ปิดฐานขอ้มูล 
2. หลายแม่แบบจะแสดงอยูภ่ายใต ้แม่แบบคุณลกัษณะท่ีใชอ้อนไลน์ (Microsoft Office 

Online) ในหนา้ การเร่ิมตน้ใชง้าน Microsoft Office Access (Getting Started) และ
จะมีใหใ้ชง้านไดม้ากข้ึนถา้คลิกภายใตป้ระเภทใดประเภทหน่ึงภายใต ้ประเภทของแม่แบบ 

(Template Categories) ทางดา้นซ้ายของหนา้ต่าง Access ยงัสามารถดาวน์โหลด
แม่แบบเพิ่มเติมไดจ้ากเวบ็ไซต ์Microsoft Office  

3. คลิกแม่แบบท่ีตอ้งการใช ้ 

4. ในบานหนา้ต่างท่ีดา้นขวาของหนา้ต่าง Access จะเสนอแนะช่ือแฟ้มส าหรับฐานขอ้มูล
ในกล่อง ช่ือแฟ้ม เราสามารถแกไ้ขช่ือแฟ้มและระบุโฟลเดอร์อ่ืนได ้ 
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5. คลิก สร้าง (หรือคลิก ดาวน์โหลด ในกรณีเป็นแม่แบบ Office Online)  

Access จะสร้างและเปิดฐานขอ้มูลนั้น จะมีการแสดงฟอร์มข้ึนมา ซ่ึงสามารถเร่ิมการป้อน
ขอ้มูลได ้หมายเหตุ ถา้แม่แบบมีขอ้มูลตวัอยา่ง สามารถลบแต่ละระเบียนไดด้งัน้ี  

5.1 คลิกส่วนหวัแถวของระเบียนท่ีตอ้งการลบ(ส่วนหวัของแถวคือกล่องหรือแถบ
ท่ีอยูท่างซา้ยของระเบียน)  

5.2 บนแทบ็ หนา้แรก ในกลุ่ม ระเบียน ใหค้ลิก ลบ  

6. เม่ือตอ้งการเร่ิมการป้อนขอ้มูล ให้คลิกเซลล์ว่างเซลล์แรกบนฟอร์ม แลว้เร่ิมพิมพ ์

หลงัจากป้อนระเบียนลงไปบา้งแลว้ สามารถใชบ้านหนา้ต่างน าทางเพื่อดูวา่มีฟอร์มหรือ
รายงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใชห้รือไม่  

สร้างฐานข้อมูลตั้งแต่เร่ิมต้น  

ถา้ไม่มีแม่แบบท่ีเหมาะกบัความตอ้งการ หรือถา้มีขอ้มูลในโปรแกรมอ่ืนท่ีตอ้งการน าเขา้
มายงั Access เราอาจเลือกท่ีจะสร้างฐานขอ้มูลเองตั้งแต่ตน้จะดีกว่า ส าหรับโปรแกรมประยุกต์
ส่วนใหญ่ การด าเนินการดงักล่าวน้ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง  
การสร้างตารางใหม่ แลว้ป้อน วาง หรือน าเขา้ขอ้มูลลงในตารางเหล่านั้น การน าเขา้ขอ้มูลจากแหล่ง
อ่ืน ซ่ึงจะมีการสร้างตารางใหม่ใหข้ณะด าเนินการ  

สร้างฐานข้อมูลเปล่า  
1. เร่ิมโปรแกรม Access  

2. ในหนา้ การเร่ิมตน้ใชง้าน (Getting Started) Microsoft Office Access ใหค้ลิก 

ฐานขอ้มูล เปล่า (Blank 

Database)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-2 เร่ิมใชง้าน 
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3. ในบานหนา้ต่าง ฐานขอ้มูลเปล่า ใหพ้ิมพช่ื์อแฟ้มในกล่อง ช่ือแฟ้ม (File Name) ถา้ไม่
ใส่นามสกุลแฟ้ม Access จะเพิ่มใหเ้อง ส าหรับ Access 2007 จะก าหนดใหมี้นามสกุล
เป็น .accdb ส่วนต าแหน่งท่ีตั้งของแฟ้มเร่ิมตน้จะอยูท่ี่  

3.1  Microsoft Windows Vista c:\Users\ช่ือผู้ใช้\Documents  

3.2 Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP 

c:\Documents and Settings\ช่ือผู้ใช้\เอกสารของฉนั (My Documents)  

 

หากตอ้งการเปล่ียนแปลงต าแหน่งท่ีตั้งของแฟ้ม ใหค้ลิก เรียกดู ท่ีอยูติ่ดกบักล่อง ช่ือแฟ้ม 

ใหเ้รียกดูแลว้เลือกต าแหน่งท่ีตั้งใหม่ แลว้คลิก ตกลง (OK)  

4. คลิก สร้าง (Create)  

Access จะสร้างฐานขอ้มูล จากนั้นจะเปิดตารางเปล่า (ช่ือ Table1) ในมุมมองแผน่ขอ้มูล 
(Datasheet)  

5. Access จะวางเคอร์เซอร์ไวใ้นเซลลแ์รกท่ีวา่งอยูใ่นคอลมัน์ เพิ่มเขตขอ้มูลใหม่ (Add 

New Field) 

  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2-3 เพิ่มขอ้มูลใหม่ 

หมายเหตุ  

การป้อนขอ้มูลในมุมมองแผน่ขอ้มูลนั้นไดรั้บการออกแบบมาให้เหมือนกบัการป้อนขอ้มูล
ในแผน่งาน Excel ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัคือตอ้งป้อนขอ้มูลในแถวและคอลมัน์ท่ีต่อกนั โดยเร่ิมจากมุม
บนดา้นซ้ายของแผ่นขอ้มูลไม่ควรลองจดัรูปแบบขอ้มูลของโดยมีแถวหรือคอลมัน์วา่งรวมอยู่ดว้ย
เหมือนท่ีท าในแผน่งาน Excel ทั้งน้ีเพราะการท าเช่นนั้นจะเปลืองเน้ือท่ีในตาราง ตารางตอ้งมีแต่
ขอ้มูลเท่านั้นการน าเสนอข้อมูลท่ีมองเห็นได้จะท าได้ในฟอร์มหรือรายงานซ่ึงจะออกแบบใน
ภายหลงั โครงสร้างตารางจะถูกสร้างในขณะท่ีป้อนขอ้มูล เม่ือใดก็ตามท่ีเพิ่มคอลมัน์ใหม่ให้กบั
ตาราง เขตขอ้มูลใหม่จะถูกก าหนดข้ึน Access จะตั้งค่าชนิดขอ้มูลของเขตขอ้มูลนั้นโดยยึดตาม
ชนิดของขอ้มูลท่ีป้อน ตวัอยา่งเช่น ถา้มีคอลมัน์ซ่ึงป้อนเฉพาะค่าวนัท่ีเท่านั้น Access จะตั้งค่าชนิด
ขอ้มูลของเขตขอ้มูลนั้นใหเ้ป็น Date/Time ถา้พยายามป้อนค่าท่ีไม่ใช่วนัท่ี (เช่น ช่ือหรือหมายเลข
โทรศพัท)์ ของเขตขอ้มูลนั้นในภายหลงั Access จะแสดงขอ้ความแจง้วา่ค่าดงักล่าวไม่ตรงกบัชนิด
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ขอ้มูลของคอลมัน์นั้น ถา้เป็นไปไดค้วรวางแผนตารางเพื่อให้แต่ละคอลมัน์มีขอ้มูลชนิดเดียวกนั ซ่ึง
อาจเป็นขอ้ความ วนัท่ี ตวัเลข หรือชนิดอ่ืนๆ บางชนิด ขอ้มูลน้ีจะท าให้การสร้างแบบสอบถาม 

ฟอร์ม และรายงานท่ีเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการท าไดง่้ายข้ึนมาก ถา้ยงัไม่ตอ้งการป้อนขอ้มูลใน
เวลาน้ี ใหค้ลิกปิด  

 
2.1.2. ระบบส านักงานอตัโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) 

ระบบส านกังานอตัโนมติั OAS คือ ระบบสารสนเทศท่ีสามารรถสร้าง (Create) เก็บขอ้มูล 
(Store) ปรับปรุงขอ้มูล (Modify) แสดงภาพ (Display) และติดต่อส่ือสารระหวา่งระบบธุรกิจ โดย
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีการส่ือสาร เขา้มาช่วย แทนการพูด เขียน หรือส่งรูปภาพ
แบบเดิม เป็นระบบท่ีสนบัสนุนงานในส านกังาน หรืองานธุรการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกบัอุปกรณ์ต่างๆ ของส านกังาน เพื่อ
ประโยชน์ในการใชง้าน ซ่ึงช่วยในเร่ืองการลดระยะเวลาและประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายในองคก์ร ซ่ึงระบบส านกังานอตัโนมติัมีกิจกรรม ท่ีด าเนินการ
อยูใ่นส านกังาน สามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรมไดด้งัน้ี 

1. การจัดท าเอกสาร เอกสารท่ีกล่าวถึงน้ีอาจเป็นจดหมาย รายงานการประชุม เอกสารทาง 
วชิาการสัญญา ประวติัการท างาน และอ่ืนๆเอกสารหลายประเภท ตอ้งพิมพล์งในกระดาษเน่ืองจาก
เป็นเอกสารส าคญัท่ีมีผลทางกฎหมาย เช่น สัญญาต่างๆ หลกัฐานแสดงผลการศึกษา เป็นตน้ ใน
ปัจจุบนัรูปแบบเอกสารเปล่ียนแปลงไปอยู่บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกใน
บริหารจดัการ เช่น จดัเก็บ คน้หา เผยแพร่ เป็นตน้ ท าให้สามารถลดการใช้กระดาษลงไดม้าก ซ่ึง
เอกสารเหล่าน้ีอยู่ในรูป เอกสาร HTML,JPG, Postscript-PS และ PDF เป็นตน้ เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการ
พิมพข์อ้มูลลงกระดาษก็สามารถท าไดง่้ายจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

2. การนัดหมาย เป็นงานส าคญัอยา่งหน่ึงในองคก์ร   สมุดนดัหมาย   เป็นส่ิงจ าเป็นในการ 
จดบนัทึกวนันดัหมายในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์มือถือเช่นเคร่ือง Palm หรือ PDA ก าลงัเขา้มาแทนท่ี
สมุดนดัหมายเน่ืองจากมีขนาดเล็ก เรียกเตือนไดเ้ม่ือถึงก าหนดนดัหมาย และยงัสามารถท างานอ่ืน
ได้อีก นอกจากนั้นยงัมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์บางชนิดสามารถท าตารางนัดหมายได้เม่ือน ามา
ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านประจ าสามารถท าตารางนดัหมายส่วนบุคคลไดแ้ละจะเตือนทนัทีเม่ือ
ถึงเวลานดัหมายท่ีตั้งไว ้
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3. การน าเสนอข้อมูล เป็นงานท่ีส าคญัอนัดบัตน้ๆขององคก์ร เช่น การน าเสนอขอ้มูลในท่ี 
การประชุมมกัจะใช้แผนภูมิบนกระดาษแผ่นโปร่งใสหรือในปัจจุบนัท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ
ขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม PowerPoint แลว้ฉายภาพออกไปและในปัจจุบนัการน าเสนอ
รูปแบบเอกสาร HTML แบบ Office หรือ  Online ก็มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 

4. การบันทกึข้อมูลและข้อสรุป ในรูปแบบทัว่ไปมกัใชแ้ผน่ผลิตท่ีท าดว้ยกระดาษท่ีขนาด 
ใหญ่ เม่ือท าขอ้สรุปชดัเจนแลว้จึงน าไปเป็นส่ือรูปแบบดงักล่าวเหมาะส าหรับการประชุมในห้อง
ประชุมในท่ีเดียวกนัในปัจจุบนัรูปแบบการประชุมก าลงัเปล่ียนแปลงไปเป็นการประชุมทางไกล 
(Teleconference) อาจเป็นการประชุมผ่านระบบเครือข่ายโทรศพัท์ เครือข่ายอินทราเน็ต  หรือ 
เครือข่ายอินเทอร์ก็ได ้ รูปแบบการบนัทึกขอ้มูล และขอ้สรุปตอ้งเปล่ียนแปลงให้เหมาะกบัรูปแบบ
การประชุม โดยกระดานแสดงความคิดเห็น (Web board) ในระบบอินทราเน็ตจะมีความจ าเป็นมาก
ข้ึนในการติดต่อส่ือสาร 

5. การรับส่งเอกสาร เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการด าเนินกิจการท าอยา่งไรเอกสารจะถึงมือ 
ผูรั้บโดยรวดเร็ว และท าอยา่งไรเม่ือผูรั้บไดรั้บแลว้ จะด าเนินกิจกรรม และตอบกลบัตามเอกสารนั้น
ไดท้นัที 

6. การลงทะเบียนเอกสาร เอกสารท่ีเขา้มาและส่งออกมีทั้งแบบใชก้ระดาษและเป็น 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเขา้มาแบบออนไลน์ หน่วยงานจะตอ้งมี ระบบรับและส่งเอกสาร เอกสารท่ี
รับเขา้มาทุกช้ินจะตอ้งมีหมายเลขรับเขา้หรือส่งออกและผูรั้บผิดชอบเพื่อความสะดวกของผูติ้ดตาม
งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดตอ้งมีระบบตอบรับเป็นเอกสารแบบกระดาษ เน่ืองจากเป็นผล
ทางกฎหมาย 

7. การติดตามเอกสารและการด าเนินการ เป็นการรับส่งเอกสารในองคก์รนอกจาก 
จะต้องลงทะเบียนแล้วยงัจะต้องมีการบนัทึกผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนระบบติดตาม
เอกสารจะตอ้งระบุไดว้า่ขณะน้ีเอกสารท่ีเขา้มาในองคก์ร ตามเลขท่ี ท่ีรับเขา้มาอยูท่ี่หน่วยงานใด ผล
การด าเนินการ ณ หน่วยงานนั้น พร้อมบนัทึก วนั เวลาท่ีส่งต่อ ระบบเอกสารจะดี หรือไม่นั้นข้ึนอยู่
กบัส านึกของบุคลากรในองคก์ร ระบบงานจะดีเพียงใด หากมีส่วนงานใดส่วนงานหน่ึง ในองคก์ร
ละเลย ไม่ปฏิบติัตามระบบท่ีออกแบบไว ้ก็จะท าใหร้ะบบลม้เหลวไม่ส าเร็จ 

8. การเรียกใช้ข้อมูล ขอ้มูลในองคก์รมีหลายระดบั บุคลากรเพียงบางคนเท่านั้นท่ีเขา้มา 
เรียกดูไดส่้วนขอ้มูลประเภท นโยบาย สถานภาพหน่วยงานจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้นท่ี
เรียกดูได้ ซ่ึงข้อมูลใดๆก็ตาม จะต้องมีเพียงแหล่งเดียว ระบบงานจะต้องมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีดี สามารถจ าแนกประเภทบุคลากรได้ บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งมีวินัยในการใช้ขอ้มูล 
หากเปิดเผยขอ้มูล ท่ีเป็นความลบัขององคก์ร ความเสียหายจะเกิดกบัองคก์รโดยรวม 
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 ดงันั้นส านกังานอตัโนมติั (OAS) เป็นการรวมเทคโนโลยตี่างๆ ท่ีช่วยพนกังานและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของส านกังาน เทคโนโลยีเหล่าน้ีรวมถึง Voice Mail, e-mail, scheduling 
software, Desktop publishing, Word processing, และ Fax เทคโนโลยีของส านกังานอตัโนมติัจะใช้
กบับุคลากรทุกระดบั เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้จะเป็นระบบ LAN หรือใช้ระบบ Intranet หรือ 
Extranet 
ทีม่าของส านักงานอตัโนมัติ 
 ส่ิงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดส านกังานอตัโนมติั คือ 

1. เศรษฐกิจ ค่าใชจ่้ายทางดา้นเอกสาร เงินเดือนพนกังานท่ีจดัการเอกสาร ท าให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนมาเพื่อลดตน้ทุน โดยการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยจดัการ 

2. สารสนเทศ ขอ้มูลข่าวสารเกิดข้ึนตลอดเวลา การพฒันาเพื่อรองรับ และการหาระบบ
เพื่อส ารองขอ้มูลและส่ือในการรับรู้ ท าให้เกิดส านักงานอตัโนมติั การเปล่ียนแปลง
ส านักงานธรรมดาไปสู่ส านักงานอตัโนมติั  โดยมีรากฐานอยู่ท่ีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอนัประกอบดว้ยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยโีทรคมนาคม 

องค์ประกอบของส านักงานอตัโนมัติ 
 องคป์ระกอบส านกังานอตัโนมติัแบ่งเป็น 5 ประเด็น 

1. บุคลากร อาจแบ่งไดห้ลายกลุ่ม เช่น ผูบ้ริหาร นกัวิชาชีพ นกัเทคนิค เลขานุการ เสมียน
และพนกังานอ่ืนๆ 

2. กระบวนการปฏิบติังาน 
2.1 การรับเอกสารและขอ้มูล 
2.2 การบนัทึกเอกสารและขอ้มูล 
2.3 การส่ือสารเอกสารและขอ้มูล 
2.4 การจดัเตรียมขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
2.5 การกระจายข่าวสาร 
2.6 การขยายรูปแบบเอกสาร 
2.7 การคน้คืนและการจดัเก็บเอกสารขอ้มูล 
2.8 การก าจดัและการท าลายเอกสาร 
2.9 การดูแลความมัน่คงปลอดภยั 

3. เอกสาร ขอ้มูล สารสนเทศ 
4. เทคโนโลย ี
5. การบริหารจดัการ 
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ประโยชน์ของส านักงานอตัโนมัติ 
1. ประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายโดยเฉพาะการจดัเตรียมเอกสารกระดาษ การจดัส่ง การ

รับ การจดัเก็บและการท าลาย รวมทั้งงบประมาณในการจดัจา้งผูด้  าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในส านกังานลดขั้นตอนเวลาในการพิมพผ์ดิ การตรวจสอบแกไ้ข 
ปรับปรุง 

3. ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจได้ถูกตอ้งรวดเร็วข้ึนเน่ืองจากความถูกต้องแม่นย  า และ
ความรวดเร็วในการสืบคน้ 

4. ผูป้ฏิบติังานมีความภาคภูมิในในส านกังานและหน่วยงานมากข้ึน เน่ืองจากมีส านกังาน 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั รวดเร็วประหยดัเวลาในการท างาน 

5. หน่วยงานและส านกังานมีภาพลกัษณ์ท่ีดีส าหรับหน่วยงานภายใน ทีไดรั้บการบริการ
และการติดต่อส่ือสารท่ีถูกตอ้งรวดเร็วทนัสมยั 

 
2.1.3 ระบบงานทีค่ล้ายคลงึกนั 
Smile Account กบัธุรกจิผลติเพือ่ขาย 
 เราไดพ้ฒันาใหโ้ปรแกรมบญัชี Smile Account มีความสามารถในการบริหารการผลิต โดย
เร่ิมตั้งแต่ฝ่ายขายออกใบแอกสารใบสั่งจองเพื่อผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ จากนั้นระบบจะส่ง
ขอ้ความ (Message) ไปบอกฝ่ายผลิตให้ไดรั้บรู้ Order นั้นๆ จากนั้นฝ่ายผลิตจะออกใบสั่งผลิตเพื่อ
ผลิตสินคา้โดยอา้งอิงเลขท่ี Order นั้นๆ โดยสามารถโหลดสูตรการผลิตตามท่ีได้ผูไ้วก้บัสินคา้
ส าเร็จรูป หรือสามารถเปล่ียนแปลงสูตรการผลิตไดท่ี้หนา้จอใบสั่งผลิตได ้เม่ือออกใบสั่งผลิตเสร็จ
แล้วเราก็จะได้ปฏิทินตาราง ก าหนดเสร็จให้กบัลูกคา้ เพื่อฝ่ายบริหารจะได้วางแผนการผลิตได ้
จากนั้นแผนกต่างๆในแต่ละขั้นตอนก็จะเบิกวตัถุดิบท่ีระบุไวใ้นใบสั่งผลิตเขา้สู่งานผลิต เม่ือผลิต
เสร็จแลว้ก็สามารถท่ีจะรับสินคา้ส าเร็จรูปโดยอา้งอิงใบ Order โดยโปรแกรมก็จะค านวณตน้ทุนรับ
ส าเร็จรูปให้โดยอตัโนมติั ตามสูตร Bom ท่ีก าหนดไว ้เม่ือรับสินคา้ส าเร็จรูปเสร็จแลว้โปรแกรมก็
จะส่งขอ้ความ (Message) กบัไปบอกพนกังานขายเจา้ของ Order ให้รับรู้วา่งานผลิตของลูกคา้เสร็จ
แลว้เพื่อด าเนินการออกใบส่งของต่อไป 
แนวทางในการพฒันาระบบ 
 ออกแบบโปรแกรมบญัชี Smile Account ใหมี้ความสามารถในการบริหารการผลิต ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีผลิตเพื่อขายหรือมีขบวนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั ไดใ้ชโ้ปรแกรมในส่วนน้ีเพื่อบริหาร

Copyright (C) NTV College 2013



17 
 

การผลิตและควบคุมตน้ทุนในการผลิตได ้ออกใบสั่งผลิตเพื่อเบิกวตัถุดิบไดต้รงตามสูตรและยงัวาง
แผนการผลิตเพื่อใหส้ามารถส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ไดท้นัตามก าหนด 
สรุปคุณสมบัติอย่างย่อดังนี้ 

1. สามารถออกใบสั่งจองผลิตของพนกังานขายได ้(Sale Order) 
2. มีระบบส่งขอ้ความถึงฝ่ายผลิตท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัที (Message) 
3. สามารถออกใบสั่งผลิตโดยอา้งอิง Order ได ้
4. สามารถจดัท ารายงานใบสั่งจองผลิต (Sale Order) ท่ียงัไม่ถูกสั่งผลิตได ้
5. ใบสั่งผลิตสามารถก าหนดวนัท่ีนดัส่งมอบ ผูรั้บผลิตชอบ หรือสถานการณ์ผลิตได ้

พร้อมทั้งสามารถก าหนดวนัท่ีเสร็จจริงได ้
6. ในใบสั่งผลิตสามารถเปล่ียนแปลงสูตรการผลิต หรือเปล่ียนแปลงวตัถุดิบได ้
7. มีระบบปฏิทินแสดงวนัครบก าหนดส่งมอบงานเพื่อวางแผนการส่งมอบ 
8. สามารถก าหนดสูตรการผลิตได ้Multi-Level 
9. สามารถวเิคราะห์วตัถุดิบคงเหลือตามสูตรการผลิต และจดัท า Re-Order ไดท้นัที 
10. สามารถจดัท ารายงาน Work in Process หรืองานระหวา่งท าท่ียงัคงคา้งอยูไ่ด ้
11. สามารถก าหนด ค่าแรงทางตรง และทางออ้มในสูตรการผลิตได ้
12. เม่ือรับสินคา้ส าเร็จรูปหรือปิด Job โปรแกรมจะค านวณตน้ทุนส าเร็จรูปตามสูตรการ

ผลิตใหอ้ตัโนมติั 
13. มีโมดุลในการ รวมประกอบ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีลดัสั้น โดยไม่ตอ้งออกใบสั่งผลิต เป็น

การน าวตัถุดิบหลายๆรายการมารวมประกอบสินคา้ส าเร็จรูปไดท้นัที 
2.2.1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัระบบฐานข้อมูล 

ฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผูใ้ชส้ามารถใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกนัได ้โดยท่ีจะไม่เกิดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล และยงัสามารถหลีกเล่ียงความ
ขดัแยง้ของขอ้มูลดว้ย อีกทั้งขอ้มูลในระบบก็จะถูกตอ้งเช่ือถือได ้และเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยจะ
มีการก าหนดระบบความปลอดภยัของข้อมูลข้ึนนับได้ว่าปัจจุบนัเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่ สารสนเทศเป็นขอ้มูลท่ีผา่นการกลัน่กรองอยา่งเหมาะสม สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
อยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นการน ามาใชง้านดา้นธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องคก์รท่ีมีขอ้มูล
ปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากล าบากในการจดัเก็บข้อมูล ตลอดจนการน าขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ออกมาใช้ให้ทนัต่อเหตุการณ์ ดงันั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัเก็บ
ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงท าใหร้ะบบการจดัเก็บขอ้มูลเป็นไปไดส้ะดวกทั้งน้ีโปรแกรมแต่ละ
โปรแกรมจะตอ้งสร้างวิธีควบคุมและจดัการกบัขอ้มูลข้ึนเอง ฐานขอ้มูลจึงเขา้มามีบทบาทส าคญั
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อยา่งมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆท่ีใชค้อมพิวเตอร์การออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูล จึง
ตอ้งค านึงถึงการควบคุมและการจดัการความถูกตอ้งตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชข้อ้มูล 
ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัระบบฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบด้วย
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจะน ามาใชใ้นระบบต่าง ๆ ร่วมกนั 

ระบบฐานขอ้มูล จึงนบัว่าเป็นการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถจดัการกบั
ขอ้มูลไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแกไ้ข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นการประยกุตน์ าเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล 
นิยามและค าศัพท์พืน้ฐานเกีย่วกบัระบบฐานข้อมูล 

บิต (Bit) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 
ไบท์ (Byte) หมายถึง หน่วยของข้อมูลท่ีเกิดจากการน าบิตมารวมกันเป็นตัวอักขระ 
(Character) 
เขตขอ้มูล (Field) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีประกอบข้ึนจากตวัอกัขระตั้งแต่หน่ึงตวัข้ึน
ไปมารวมกนัแลว้ไดค้วามหมายของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เป็นตน้ 
ระเบียน (Record) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจากการนเอาเขตขอ้มูลหลาย ๆ เขตขอ้มูล
มารวมกนั เพื่อเกิดเป็นขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น ขอ้มูลของนกัศึกษา 1 ระเบียน (1 คน) 
จะประกอบดว้ย 

1. รหสัประจ าตวันกัศึกษา 1 เขตขอ้มูล 
2. ช่ือนกัศึกษา 1 เขตขอ้มูล 
3. ท่ีอยู ่1 เขตขอ้มูล 
แฟ้มขอ้มูล (File) หมายถึงหน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจากการน าขอ้มูลหลาย ๆ ระเบียน
ท่ีเป็นเ ร่ืองเดียวกันมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา แฟ้มข้อมูลลูกค้า 
แฟ้มขอ้มูลพนกังาน 

 ส่วนในระบบฐานข้อมูล มีค าศัพท์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องดังนี้ 
เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง ช่ือของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไดแ้ก่ คน สถานท่ี ส่ิงของ การกระท า ซ่ึง

ตอ้งการจดัก็บขอ้มูลไว ้เช่น เอนทิต้ีลูกคา้ เอนทิต้ีพนกังาน 
 เอนทิต้ีชนิดอ่อนแอ (Weak Entity) เป็นเอนทิต้ีท่ีไม่มีความหมาย หากขาดเอนทิต้ีอ่ืนใน

ฐานขอ้มูล 
แอททริบิวต์(Attribute) หมายถึง รายละเอียดข้อมูลท่ีแสดงลักษณะและคุณสมบติัของ

เอนทิต้ีหน่ึง ๆ เช่น         เอนทิต้ีนกัศึกษา ประกอบดว้ย 
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 1. แอทริบิวตร์หสันกัศึกษา 
 2. แอททริบิวตช่ื์อนกัศึกษา 
 3. แอททริบิวตท่ี์อยูน่กัศึกษา 
ความสัมพนัธ์ (Relationships) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิต้ี เช่น ความสัมพนัธ์

ระหวา่งเอนทิต้ีนกัศึกษาและเอนทิต้ีคณะวชิา เป็นลกัษณะวา่ นกัศึกษาแต่ละคนเรียนอยูค่ณะวิชาใด
คณะวชิาหน่ึง 
ความส าคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล 

จากการจดัเก็บขอ้มูลรวมเป็นฐานขอ้มูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงัน้ี 
1. สามารถลดความซ ้าซ้อนของข้อมูลได้ การเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลาย ๆ ท่ี ท าใหเ้กิดความ
ซ ้ าซอ้น (Redundancy) ดงันั้นการน าขอ้มูลมารวมเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล จะช่วยลดปัญหาการเกิด
ความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลได ้โดยระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System : DBMS) 
จะช่วยควบคุมความซ ้ าซอ้นได ้เน่ืองจากระบบจดัการฐานขอ้มูลจะทราบไดต้ลอดเวลาวา่มีขอ้มูล
ซ ้ าซอ้นกนัอยูท่ี่ใดบา้ง 
2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ หากมีการเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลาย ๆ ท่ีและมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลเดียวกนัน้ี แต่ปรับปรุงไม่ครบทุกท่ีท่ีมีขอ้มูลเก็บอยูก่็จะท าให้เกิดปัญหาขอ้มูลชนิด
เดียวกนั อาจมีค่าไม่เหมือนกนัในแต่ละท่ีท่ีเก็บขอ้มูลอยู่ จึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ของขอ้มูลข้ึน 
(Inconsistency) 
3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ฐานขอ้มูลจะเป็นการจดัเก็บขอ้มูลรวมไวด้ว้ยกนั ดงันั้นหากผูใ้ช้
ตอ้งการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีมาจากแฟ้มขอ้มูลต่างๆ ก็จะท าไดโ้ดยง่าย 
4. สามารถรักษาความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล บางคร้ังพบวา่การจดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลอาจ
มีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน เช่น จากการท่ีผูป้้อนขอ้มูลป้อนขอ้มูลผิดพลาดคือป้อนจากตวัเลขหน่ึงไปเป็น
อีกตวัเลขหน่ึง โดยเฉพาะกรณีมีผูใ้ชห้ลายคนตอ้งใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลร่วมกนั หากผูใ้ชค้นใดคน
หน่ึงแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ท าให้ผูอ่ื้นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบจดัการฐานข้อมูล 
(DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑเ์พื่อควบคุมความผดิพลาดท่ีเกดข้ึน 
5. สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้ การเก็บขอ้มูลร่วมกนัไวใ้นฐานขอ้มูล
จะท าให้สามารถก าหนดมาตรฐานของขอ้มูลได้รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ในการจดัเก็บขอ้มูลให้
เป็นไปในลกัษณะเดียวกนัได ้เช่นการก าหนดรูปแบบการเขียนวนัท่ี ในลกัษณะ วนั/เดือน/ปี หรือ 
ปี/เดือน/ว ัน ทั้ งน้ีจะมีผู ้ท่ีคอยบริหารฐานข้อมูลท่ีเราเรียกว่า ผู้บริหารฐานข้อมูล  (Database 
Administrator : DBA) เป็นผูก้  าหนดมาตรฐานต่างๆ 
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6. สามารถก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ระบบความปลอดภยัในท่ีน้ี เป็นการป้องกนั
ไม่ให้ผูใ้ช้ท่ีไม่มีสิทธิมาใช้ หรือมาเห็นขอ้มูลบางอย่างในระบบ ผูบ้ริหารฐานขอ้มูลจะสามารถ
ก าหนดระดบัการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนไดต้ามความเหมาะสม 
7. เกิดความเป็นอิสระของข้อมูลในระบบฐานขอ้มูลจะมีตวัจดัการฐานขอ้มูลท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวั
เช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูล โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีโครงสร้างขอ้มูลทุกคร้ัง ดงันั้นการ
แกไ้ขขอ้มูลบางคร้ัง จึงอาจกระท าเฉพาะกบัโปรแกรมท่ีเรียกใช้ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงเท่านั้น ส่วน
โปรแกรมท่ีไม่ไดเ้รียกใชข้อ้มูลดงักล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปล่ียนแปลง 
รูปแบบของระบบฐานข้อมูล รูปแบบของระบบฐานขอ้มูล มีอยูด่ว้ยกนั 3 ประเภท คือ 
1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 

เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบท่ีเป็นตาราง (Table) หรือเรียกวา่ รีเลชัน่ (Relation) มีลกัษณะ
เป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลมัน์ (column) การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างตาราง จะ
เช่ือมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ (attribute) หรือคอลมัน์ท่ีเหมือนกนัทั้งสองตารางเป็นตวัเช่ือมโยง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์น้ีจะเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนั ดังตวัอย่าง
พนกังานฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายจะเป็นการรวมระเบียนต่าง ๆ และความสัมพนัธ์ระหวา่งระเบียน
แต่จะต่างกบัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ คือ ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะแฝงความสัมพนัธ์เอาไว ้โดย
ระเบียนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจะตอ้งมีค่าของขอ้มูลในแอททริบิวตใ์ดแอททริบิวตห์น่ึงเหมือนกนั แต่
ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย จะแสดงความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่น 
3. ฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน (Hierarchical Database) 

ฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น เป็นโครงสร้างท่ีจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะความสัมพนัธ์แบบพอ่-
ลูก (Parent-Child Relationship Type : PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบตน้ไม ้(Tree) ขอ้มูล
ท่ีจดัเก็บในท่ีน้ี คือ ระเบียน (Record) ซ่ึงประกอบดว้ยค่าของเขตขอ้มูล (Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ 
ฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้นน้ีคลา้ยคลึงกบัฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย แต่ต่างกนัท่ีฐานขอ้มูลแบบล าดบั
ชั้น มีกฎเพิ่มข้ึนมาอีกหน่ึงประการ คือ ในแต่ละกรอบจะมีลูกศรวิง่เขา้หาไดไ้ม่เกิน 1 หวัลูกศร 
 โปรแกรมฐานข้อมูลทีนิ่ยมใช้ 

โปรแกรมฐานขอ้มูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ท่ีช่วยจดัการขอ้มูลหรือรายการต่าง ๆ ท่ี
อยู่ในฐานขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการจดัเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงขอ้มูลโปรแกรมฐานขอ้มูล จะ
ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงโปรแกรมฐานขอ้มมูลท่ีนิยมใช้มีอยู่ด้วยกนั
หลายตวั เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เป็นตน้ โดยแต่ละโปรแกรม
จะมีความสามารถต่างกนั บางโปรแกรมใชง่้ายแต่จะจ ากดัขอบเขตการใชง้าน บ่งโปรแกรมใชง้าน
ยากกวา่ แต่จะมีความสามารถในการท างานมากกวา่โปรแกรม Access นบัเป็นโปรแกรมท่ีนิยมใช้
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กนัมากในขณะน้ี โดยเฉพาะในระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ สามารถสร้างแบบฟอร์มท่ีตอ้งการจะ
เรียกดูขอ้มูลในฐานขอ้มูล หลงัจากบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะสามารถคน้หาหรือ
เรียกดูขอ้มูลจากเขตขอ้มูลใดก็ได ้นอกจากน้ี Access ยงัมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดย
การก าหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบไดด้ว้ยโปรแกรม FoxPro เป็น
โปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีมีผูใ้ชง้านมากท่ีสุด เน่ืองจากใชง่้ายทั้งวิธีการเรียกจากเมนูของ FoxPro และ
ประยุกตโ์ปรแกรมข้ึนใช้งาน โปรแกรมท่ีเขียนดว้ย FoxPro จะสามารถใชก้ลบัdBase ค าสั่งและ
ฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถใชง้านบน FoxPro ได ้นอกจากน้ีใน FoxPro ยงัมีเคร่ืองมือช่วย
ในการเขียนโปรแกรม ข้อมูลรายงานท่ีอยู่ในไฟล์บน dBase จะสามารถส่งไปประมวลผลใน
โปรแกรม Word Processor ได ้และแมแ้ต่ Excel ก็สามารถอ่านไฟล์ .DBF ท่ีสร้างข้ึนโดยโปรแกรม 
dBase ไดด้ว้ย 

โปรแกรม SQL เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างของภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อน มี
ประสิทธิภาพการท างานสูง สามารถท างานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้ค  าสั่งเพียงไม่ก่ีค  าสั่ง โปรแกรม 
SQL จึงเหมาะท่ีจะใช้กบัระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ และเป็นภาษาหน่ึงท่ีมีผูนิ้ยมใช้กนัมาก 
โดยทัว่ไปโปรแกรมฐานขอ้มูลของบริษทัต่าง ๆ ท่ีมีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เช่น Oracle, DB2 ก็มกัจะมี
ค าสั่ง SQL ท่ีต่างจากมาตรฐานไปบา้งเพื่อใหเ้ป็นจุดเด่นของแต่ละโปรแกรมไป 
ระบบจัดเกบ็ข้อมูลฝึกอบรมของหน่วยงาน 

ปัญหาเม่ือต้องการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เช่น ขาดการจัดเก็บข้อมูลท่ีบอกว่า
พนักงานคนไหน ไดผ้่านการฝึกอบรมอะไรไปแลว้บา้ง ขาดขอ้มูลการฝึกอบรมเก่าๆ ท่ีผ่านมา 
ขอ้มูลวิทยากร รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาประเมินและวิเคราะห์เพื่อจดัฝึกอบรมในคร้ัง
ต่อๆไปได ้
ลกัษณะของระบบงานและการออกแบบ 
            จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จึงพอสรุปความตอ้งการของระบบเพื่อเป็นขอบเขตในการพฒันา
ระบบไดด้งัต่อไปน้ี 
ขอบเขตของระบบงาน 

1. จดัเก็บขอ้มูลพนกังานท่ีผา่นการฝึกอบรม 
2. จดัเก็บขอ้มูลของหลกัสูตรท่ีเคยเปิดอบรม 
3. จดัเก็บขอ้มูลของวทิยากร 
4. รายงานการฝึกอบรม 
5. รายงานการผา่นการฝึกอบรมของพนกังาน 
6. รายงานประวติัวทิยากร (เคยบรรยายในหลกัสูตรใดมาบา้ง) 
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ลกัษณะและขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2-4 ขั้นตอนท างาน 
การออกแบบฐานข้อมูล 
ขั้นตอนที ่1 หาตาราง : ตารางมีสองลกัษณะคือ  ตารางข้อมูลหลกั และ ตารงข้อมูลท าการ 
ตารางข้อมูลหลกั (Master  Table) : พิจารณาจากกลุ่มของขอ้มูลท่ีตอ้งการจะจดัเก็บ 
1. tblEmployee  ส าหรับเก็บขอ้มูลพนกังานท่ีฝึกอบรม 
2. tblCourse   ส าหรับเก็บขอ้มูลหลกัสูตร 
3. tblCourseType  ส าหรับเก็บขอ้มูลประเภทของหลกัสูตร 
4. tbllnstructor  ส าหรับเก็บขอ้มูลวทิยากร 
5. tblCostDetail  ส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้าย 
 
ขั้นตอนที ่2 การก าหนดฟิลด์(Field) 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการก าหนดฟิลด ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลยอ่ย หรือเป็นคุณสมบติัของตาราง
จากขอ้ท่ี 1 นั้นเองใหล้องพิจารณาวา่ในขอ้มูลของตารางนั้นๆ เราตอ้งการเก็บอะไรบา้ง ซ่ึงก็ไม่มี
กฎเกณฑอ์ะไรตายตวั 
 

 

 

 

ฟิลด ์ ค าอธิบาย 
CourseTypeID รหสัประเภท

หลกัสูตร 
CourseType ประเภทหลกัสูตร 

ฝ่ายฝึกอบรม

จดัท าหลกัสูตร   

ท่ีตอ้งการ 

 

 

จดัท าหลกัสูตร 

เตรียมทรัพยากร  

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น

อาจารย ์หนงัสือ 

ฝ่ายฝึกอบรม

ประกาศวา่มี

การฝึกอบรม 

พนกังานท่ีมี

สิทธ์ิ

ลงทะเบียนเพื่อ

ฝึกอบรม 

ตารางท่ี2-1  tblCourseType : ประเภทหลกัสูตร 
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Primary Key คือ ฟิลด ์ท่ีถูกก าหนด เพื่อเป็นตวัแทนบ่งบอกถึงขอ้มูลทั้งหมดในตาราง เช่น ถา้เรา
พดูถึงพนกังานรหสัใดก็ตามก็จะหมายถึง พนกังานคนนั้นๆเสมอ เพราะรหสัพนกังานจะ ไม่มีทาง
ซ ้ ากนั เด็ดขาด 
คุณสมบัติส าคัญของ Primary Key  คือ ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเราพิจารณาแลว้วา่จะไม่มีทางซ ้ ากนั 
แน่นอนซ่ึงก าหนดไว ้2 แนวทางคือ เลือกจากฟิลด์ต่างๆ ในตาราง เช่น รหัสพนักงาน รหัส
ประจ าตวัประชาชน หรือก าหนดข้ึนมาใหม่ Run รหสัข้ึนมาใหม่เลย เป็นตน้ ซ่ึงในท่ีน้ีเราจะก าหนด
รหสัข้ึนมาเองโดย Primary Key จะมีสัญลกัษณ์รูปกุญแจแสดงไวด้า้นหนา้ 
ขั้นตอนที ่3 ก าหนดความสัมพนัธ์(Relationships) 

เร่ิมดว้ยการโยงความสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเร่ิมดว้ยการตรวจสอบตาราง Transaction ก่อน ซ่ึงใน
ท่ีน้ีก็คือตารางขอ้มูลการฝึกอบรม (tblTraining) นั้นเอง โดยหลกัการก็เร่ิมตน้ตรวจสอบจากฟิลด์
แรก ให้พิจารณาวา่แต่ฟิลด์นั้นเป็นส่วนประกอบ หรือเป็นขอ้มูลของตารางนั้นหรือไม่ ถา้ใช่ก็ขา้ม
ไปก่อน ถา้ไม่ใช่ก็ดูว่าเป็นขอ้มูลท่ีอา้งมาจากตารางอะไร จากนั้นจึงโยงเส้นความสุมพนัธ์ไปยงั
ตารางนั้น  
 
ข้ันตอนที ่4 ระบุประเภทของความสัมพนัธ์ 

เม่ือเสร็จจากขั้นตอนการโยงความสัมพนัธ์แลว้ ต่อมาตอ้งมาหาประเภทความสัมพนัธ์ ซ่ึงก็
มีอยูด่ว้ยกนั 3ประเภท  

1. One to One  หรือประเภท 1 ต่อ 1 
2. One to Many  หรือประเภท 1 ต่อหลากหลาย 
3. Many to many  หรือประเภทหลากหลาย(กลุ่ม) ต่อหลากหลาย (กลุ่ม) 

เวลาคิดหากไม่ช านาญ ใหล้องวาดตารางไวส้องตารางดงัภาพดา้นล่าง แลว้คิดท่ีล่ะฝ่ัง เช่น 

ฟิลด ์ ค าอธิบาย 
 lnstID รหสัวทิยากร 
lnstName ช่ือวทิยากร 
lnstType ประเภทวทิยากร 
lnstPhone หมายเลขติดต่อ 
lnstMail E-mailติดต่อ 

ตารางท่ี 2-2tbllnstructor : ขอ้มูลวทิยากร 
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การ

ฝึกอบรม 

การ

ฝึกอบรม 

การ

ฝึกอบรม

 

 

  

   การฝึกอบรม 1 คร้ัง มี 1 หลกัสูตร เราเขียนเลข 1 ไวท้ั้ง  สองฝ่ัง  

          1            1 

 

ภาพท่ี 2-5 One to One 

คิดอีกดา้น หลกัสูตรสามารถจดัฝึกอบรมไดห้ลายคร้ัง ก็ใส่หมายเลข 1 ท่ีดา้นหลกัสูตร 

แลว้ใส่ 

                เคร่ืองหมายไวท่ี้ดา้นการฝึกอบรม 

1 1 

2  

ภาพท่ี 2-6 One to Many 

  จากนั้นใหน้ าตวัเลขในแต่ละฝ่ังมาคูณกนั ก็จะไดค้วามสัมพนัธ์เป็น One to Many 

                      1 

 

ภาพท่ี 2-7 Many to Many 

ขั้นตอนที ่5 การสร้างตารางใน MS Access 
      ตารางการฝึกอบรม 
 
 
   

 

 

 

ภาพท่ี 2-8 การฝึกอบรม 

หลกัสูตร 

หลกัสูตร 

หลกัสูตร 
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 ตารางรายละเอียดการฝึกอบรม 

 

  

 

 

ภาพท่ี 2-9 รายละเอียดการฝึกอบรม 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สารสนเทศ เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยมีคนท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลดิบและสารสนเทศเพื่อบนัทึกไวใ้นระบบสารสนเทศ 
แลว้น าสารสนเทศท่ีไดม้าใชเ้ป็นความรู้เพื่อประกอบการตดัสินใจ ดงันั้นสารสนเทศจะมีคุณค่าเม่ือ
ไดน้ าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในระบบสารสนเทศ(Information System) การ
พฒันาระบบสารสนเทศในองคก์รก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ช่วยลดขั้นตอนการท างานเพื่อ
การเข้าถึงสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ จึงมีความสัมพนัธ์กนั ระบบงานห้องสมุดเป็นระบบ
สารสนเทศประเภทหน่ึงโดยมีเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการบนัทึกขอ้มูล ประมวลผล 
และเผยแพร่สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการซ่ึงการจดัการระบบงานห้องสมุดยุคใหม่
ประกอบดว้ยการจดัการทรัพยากรในลกัษณะกายภาพและดิจิทลั           
1.ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: I.T.) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงกลุ่มของเคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้การ
ท างานโดยใช้สารสนเทศและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการประมวลผลสารสนเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ มี 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 

1.1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) 
1.1.1 อุปกรณ์การป้อนขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูล(Input and output devices) 

  1.1.2 อุปกรณ์ส่ือสารขอ้มูล (Communication devices) 
  1.1.3 อุปกรณ์ประมวลผล(Processing engines เช่น CPU, Internal memory) 
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  1.1.4  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล(Storage devices: CD-ROM, tape, disc) 

1.2 ซอฟแวร์  (Software) เป็นชุดค าสั่งในการป้อนข้อมูลและประมวลผลในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
1.3 ข้อมูล/สารสนเทศ (Date/Information) 
1.4 บุคลากร (People) เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคนพฒันา
โปรแกรมเพื่อใชง้านและตอ้งควบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 

2.องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (Information system) ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
2.1 ฮาร์แวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประมวลผลหรือสร้างสารสนเทศโดย

ฮาร์ดแวร์จะถูกควบคุมโดยซอฟแวร์มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูล โดยใชร้ะบบการส่ือสาร
และระบบเครือข่ายท่ีเรียกวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (information Technology and 
Communication-ICT) 

2.2 ซอฟแวร์ (Software) หรือโปรแกรม (Program) ประกอบดว้ยค าสั่งหลายๆค าสั่งท่ีบอก
ใหค้อมพิวเตอรืรู้วา่จะตอ้งท างานอยา่งไรตามขั้นตอน 
2.3 ข้อมูล (Data) หมายถึง ขอ้มูล หรือขอ้เทจ็จริงท่ียงัไม่ผา่นการแระมวลผล 
2.4 บุคคลากร (People หรือ End User) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิ่ง เน่ืองจากทุกๆอยา่งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์จะตอ้งกระท าโดยบุคคลากรในการสั่งการและควบคุม 
2.5 ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure) เป็นกฎแนวทางวิธีการท างานให้บุคคลากรใช้ฮาร์แวร์ 
ซอฟแวร์ รวมถึงคู่มือการใช้ จะเห็นว่าองค์ประกอบของสารสนเทศในองค์กรได้แก่ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ บุคคลากรและกระบวนการท างาน 

3.โครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ มี 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
3.1 สารสนเทศ (Information) เป็นขอ้มูลทั้งตวัอกัษร ภาพ และเสียง เป็นหวัใจของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีสนบัสนุนการท างานขององคก์ร 
3.2 ระบบเครือข่าย (Networking) เป็นตวัเช่ือมสารสนเทศทุกอย่างเขา้ด้วยกนัทั้งภายใน
และภายนอก 
3.3 ทางเดินของระบบ  (Platforms) รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทั้ งเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีเป็น Clients และ Servers รวมถึงระบบปฏิบติัการ (Oprating System) 

3.4 โครงสร้างพืน้ฐานด้านซอฟแวร์ (Software Infrastructure) เป็นชุดค าสั่งท่ีท าให้ขอ้มูล
ใชใ้น Platforms และท าใหเ้กิดการท างานในระบบเครือข่ายได ้ท าใหเ้กิดระบบสารสนเทศ 
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4. วตัถุประสงค์ในการใช้ระบบสารสนเทศมีดงัน้ี 
1 เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
2. เพื่อแกปั้ญหากระบวนการท างานในระบบเดิม 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจากระบบเดิม 
4.เพื่อใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการไดดี้ยิง่ข้ึน 
5.เพื่อลดความเส่ียงทางธุรกิจ 

5.ลักษณะการไหลของข้อมูลในระบบสารสนเทศ (Data/Information flow) การไหลของขอ้มูลใน
ระบบสารสนเทศ เป็นการท างานของระบบ (System)ท่ี ประกอบดว้ยขอ้มูลน าเขา้ การประมวลผล
ขอ้มูล และผลลพัธ์ขอขอ้มูลคอมพิวเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถเขา้ใจค าสั่งและ
รับขอ้มูลเพื่อการประมวลผล และส่งข้อมูล แสดงผลออกมาทางหน้าจอ หรือเคร่ืองพิมพ์ หรือ
จดัเก็บในรูปของไฟล ์โดยแบ่งหนา้ท่ีการท างานของคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็น 4 ขอ้หลกัๆคือ 

1. การรับข้อมูล อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับรับขอ้มูลไดแ้ก่ เมา้ส์,คียบ์อร์ด เป็นตน้ 
2. การเกบ็ข้อมูล อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ ฮาร์ดดิสก,์ซีดี ,ดีวดีี เป็นตน้ 
3. การประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับประมวลผลคือ ซีพียู 
4. การแสดงผลลพัธ์ อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับแสดงผลลพัธ์ไดแ้ก่ เคร่ืองพิมพ,์ จอภาพ เป็นตน้ 

6.ประเภทของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ มี 4 ประเภท ได้แก่ 
6.1 ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ มีประสิทธิภาพและความจุ (Capacity) มากเป็นพิเศษ 
6.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการประมวลผลสูงมาก และมีหน่วยเก็บ
ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
6.3 มินิคอมพวิเตอร์ เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดกลางใชใ้นการท างานเฉพาะทาง 
6.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไดค้วามนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนั และมี
การพฒันาต่อเน่ืองเร็วมาก จ าแนกไดเ้ป็นหลายประเภท ไดแ้ก่ 
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ (Desktop) 
-คอมพิวเตอร์แบบโนต้บุค๊ (Notebook) 
-คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น Personal digital assistant หรือ PDA หรือ Palmtop computer 
หรือ Hand-held computer 
จะเห็นว่าส่วนส าคญัของการท างานในระบบคอมพิวเตอร์ คือ การไหลของขอ้มูล หรือ

สารสนเทศ เพื่อน าสารสนเทศท่ีผา่นการประมวลผลนั้นมาใชป้ระโยชน์ 
ดังน้ันความส าคัญของเคร่ืองคอมพวิเตอร์จึงอยูท่ี่ 
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1. ความเร็วในการประมวลผล 
2. ความถูกตอ้งในการค านวณ และแสดงผล 
3. ความสามารถในการบนัทึกข้อมูลจ านวนมาก หรือมีหน่วยความจ าท่ีจดัเก็บข้อมูล
ปริมาณมหาศาล ส าหรับเรียกใช้ได้ในเวลารวดเร็วพฒันาการของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ตแพร่หลายอยา่งมากในปี 1990 เป็นตน้มา 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นส่วนประกอบต่างๆของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถมองเห็น

และจับต้องได้ เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และเป็นส่วนท่ีท าให้คนและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ติดต่อถึงกนัได ้ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ ประกอบดว้ย 

1. อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูล (Input Device) 
2. อุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล (Processor) 
3. อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลและหน่วยความจ า (Memory and Storage Device) 
4. อุปกรณ์แสดงผลขอ้มูล (Output Device) 

2.2.2  การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
ในการประกอบธุรกิจจะมีขอ้มูลต่างๆเกิดข้ึนมากมาย ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลลูกคา้  ขอ้มูล

การสั่งของ ขอ้มูลพนักงาน ฯลฯ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งมีการเก็บรักษาท่ีดี นอกจากนั้นในการ
ตดัสินใจต่างๆจะมีขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ประมวลผลเพื่อประกอบการตดัสินใจเป็นจ านวนมาก การน า
ขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชน้ั้น ถา้ไม่ไดมี้การจดัระเบียบการเก็บท่ีดี ก็ยอ่มน ามาใชไ้ดอ้ยา่งยากล าบาก  
ท าไมต้องมีระบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพจะมีหนา้ท่ีหลกัๆดงัต่อไปน้ี 

การเกบ็รักษาข้อมูล ระบบฐานขอ้มูลจะช่วยใหก้ารเก็บรักษาขอ้มูลเป็นระบบระเบียบ มีการ
จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล ซ่ึงจะใหผู้จ้ดัเก็บท างานไดส้ะดวกมากข้ึน และป้องกนัความผดิพลาดได ้

การน าข้อมูลไปใช้ ขอ้น้ีจะเป็นหวัใจของระบบฐานขอ้มูลเลยทีเดียว ระบบฐานจะท าให้การ
ดึงขอ้มูลออกมาใชส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การสรุปขอ้มูลและประมวลผลต่างๆจะท าได้
ง่ายข้ึน ซ่ึงจะท าให้สามารถน าขอ้มูลไปประกอบการตดัสินใจได ้ยกตวัอย่างเช่น การเก็บขอ้มูล
ใบสั่งของจากลูกค้า ถ้าเราเก็บโดยไม่มีระบบเช่นเก็บส าเนาใบเสร็จทั้งหมดไว ้เราก็จะมีเพียง
หลกัฐานวา่ใครสั่งอะไรไปบา้งเท่านั้น แต่ถา้มีการเก็บลงระบบฐานขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือใช้
คอมพิวเตอร์เขา้ช่วย เราจะสามารถดึงขอ้มูลสรุป ต่างๆออกมาใช้ได ้เช่น สามารถรวบรวมไดว้่า 
ลูกคา้รายน้ี สั่งอะไรบา้ง สินคา้รายการน้ีถูกสั่งไปเท่าไร เหลืออีกเท่าไร ฯลฯ  
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การแก้ไขข้อมูล เป็นอีกความสามารถหน่ึงท่ีระบบฐานขอ้มูลจะช่วยให้ท างานสะดวกข้ึน 
ยกตวัอยา่งเช่น จากขอ้ท่ีแลว้ตวัอยา่งใบสั่งของ ถา้ลูกคา้มีการเปล่ียนหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ เราก็
สามารถแกที้เดียวได ้โดยไม่ตอ้งเขา้ไปแกใ้นใบสั่งของแต่ละใบ เป็นตน้ 
หลกัการเลอืกโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
 การเลือกโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลมีขอ้ท่ีควรค านึงถึงต่อไปน้ี 

จ านวนข้อมูลทีร่องรับได้ องคก์รขนาดยอ่มอาจไม่ตอ้งค านึงถึงมากนกั  
วิธีการน าข้อมูลไปใช้  โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลทุกชนิด จะมีการเตรียมวิธีการน าขอ้มูล

ไปใชไ้วอ้ยูแ่ลว้ แต่รูปแบบของการน าไปใช ้จะแตกต่างกนั ในแต่ละประเภท ตรงน้ี เราตอ้งค านึงถึง
วา่ การน าไปใช้ของเราเป็นลกัษณะใด เช่น เราตอ้งการรายงานออกมาในรูปตารางสรุป หรือ อาจ
ตอ้งการในรูปของกราฟแสดงผล นอกจากนั้น ยงัตอ้งค านึงถึงวา่ การถ่ายขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกระท าไดห้รือไม่ มีรูปแบบการน าขอ้มูลออกตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่ เช่น ตอ้งการน า
ขอ้มูลไปเขา้โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติ เป็นตน้ 

ความเป็นมาตรฐาน ความแพร่หลาย ถา้เราใชโ้ปรแกรมท่ีมีจ านวนผูใ้ชม้าก ก็จะท าให้การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลสะดวกข้ึน นอกจากนั้นยงัสามารถ ขอความช่วยเหลือและพฒันาระบบต่อได้
โดยง่าย 

ระบบความปลอดภัย ตอ้งค านึงถึงทั้งการเก็บส ารองขอ้มูลในกรณีเกิดปัญหาทางฮาร์ดแวร์  
และ ระบบป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลลบัท่ีอาจมีการขโมยขอ้มูลเกิดข้ึน 

ราคา โดยปกติแลว้ โปรแกรมท่ีมีความสามารถสูงก็ยอ่มมีราคาแพง เราอาจตอ้งประเมินดู
วา่ จริงๆแลว้เราตอ้งการความสามารถนั้นๆหรือเปล่า  
โครงสร้างระบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบนั จะนิยมใช้ฐานข้อมูลแบบสัมพนัธ์ (Relational Database) 
โครงสร้างพื้นฐานของฐานขอ้มูลประเภทน้ีจะมีดงัต่อไปน้ี 
ตาราง(Table) 

จะเป็นท่ีเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล จะมีลักษณะเป็นตาราง 2 มิติ โดยจะถือว่าข้อมูลใน
แนวนอน(แถว)เป็นขอ้มูลหน่ึงชุด เรียกวา่เรคคอร์ด (Record) ซ่ึงขอ้มูลในแต่ละชุดจะประกอบดว้ย
ขอ้มูลต่างๆ ตามแนวตั้ง(คอลมัน์) ซ่ึง เรียกวา่ ฟิลด ์(Filed) 
อนิเด็กซ์ (Index) 
 อินเด็กซ์ จะเป็นฟิลด์ท่ีใชช่้วยในการคน้หาขอ้มูล การท างานของฟิลด์ท่ีเป็นอินเด็กซ์ก็คือ 
จะมีการจัดเรียงล าดับ โดยอัตโนมัติโดยอาศัยฟิลด์อินเด็กซ์เป็นตัวอ้างอิง การท่ีมีอินเด็กซ์ก็
หมายความวา่ ขอ้มูลไดมี้การจดัเรียงไวแ้ลว้ ยกตวัอยา่งเช่นสมุดโทรศพัท ์ถา้เราตอ้งการตอ้งการหา
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ช่ือคนท่ีข้ึนตน้ดว้ยตวั อ.อ่าง เราก็สามารถไปเปิดคน้ไดจ้ากบริเวณทา้ยเล่มไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งดูไปที
ละหนา้วา่มีช่ือท่ีข้ึนตน้ดว้ย อ.อ่างอยูห่รือไม่ 
ไพรมาร่ีย์คีย์ (Primary Key) 
 ไพรมาร่ียคี์ยจ์ะเป็นฟิลด์ท่ีสามารถเป็นตวัแทนเรคคอร์ดทั้งหมด ค่าไพรมาร่ียคี์ยจ์ะตอ้งไม่
ซ ้ ากนั เม่ือระบุค่าไพรมาร่ียคี์ยแ์ลว้ จะตอ้งสามารถอา้งอิงถึงฟิลด์อ่ืนๆไดเ้ลย ยกตวัอยา่งเช่น จากรูป
ท่ี1 เม่ือเราระบุสินคา้รหสั 0001 ก็จะหมายถึง พดัลมท่ีราคา900 บาทไดเ้ลย 
การออกแบบฐานข้อมูลและ ER-ไดอะแกรม 
 

 

ภาพท่ี 2-10 ER – ไดอะแกรม 

ลกัษณะของ ER-ไดอะแกรม 
 ER-ไดอะแกรมประกอบดว้ยสามส่วนใหญ่ๆคือ 

1. เอนทิตี (Entity) 
2. พรอพเพอร์ต้ี(Property) 
3. ความสัมพนัธ์ (Relationship) 

เราจะเขียน ER-ไดอะแกรมได้อย่างไร 
 1. ศึกษารายละเอยีดและลกัษณะหน้าทีง่านของระบบ 
 ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะหน้าท่ีงานของระบบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้อง 
ขั้นตอนในการท างาน ตลอดจนขอ้ก าหนดต่างๆ  

2. ก าหนดเอนทติีทีค่วรมีในระบบฐานข้อมูล 
 น ารายละเอียดในขอ้1 มาท าการก าหนดเอนทิตีท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยูใ่นระบบฐานขอ้มูล พร้อม
ทั้งก าหนดพรอพเพอร์ต้ีของแต่ละเอนทิตีดว้ย 
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3. ก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทติี 
ก าหนดประเภทของความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดท้  าการศึกษามา 

4.ปรับปรุงเอนทติี พรอพเพอร์ตี ้และความสัมพนัธ์ ให้เหมาะสม 
 ท าการวิเคราะห์ER-ไดอะแกรมท่ีไดม้าวา่ ส่ือถึงระบบขอ้มูลท่ีตอ้งการจริงหรือไม่ แลว้ท า
การปรับแต่งให้เหมาะสม โดยอาจมีการเพิ่มหรือลดเอนทิตีหรือพรอพเพอร์ต้ี ปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นตน้ 
งานโครงงานทีเ่กีย่วข้อง 
 ระบบดูแลนกัเรียน iStudent (โรงเรียนสรรพวทิยาคม เลขท่ี51ต าบลแม่สอด  อ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก) 
ระบบป้องกนัการเข้าใช้โปรแกรม โดยแบ่งการใช้งานตามสิทธ์ิ 
 แบ่งการเขา้ใชง้านตามสิทธ์ิโดยแบ่งออกเป็นการเขา้ใชง้านของ นกัเรียน-ผูป้กครอง, งาน
กิจกรรม, งานปกครอง, ครูประจ าชั้น, ผูบ้ริหาร และผูดู้แลระบบ  
หน้าจอการใช้งานถูกออกแบบให้เป็นมิตรกบัผู้ใช้ 

การเขา้ถึงเมนูต่างๆ สามารถท าไดง่้าย เน่ืองจากโปรแกรมมีการแบ่งกลุ่มของเมนูออกอยา่ง
ชดัเจน แสดงเมนูในรูปแบบ PullDown ท าใหใ้ชง้านโปรแกรมไดส้ะดวก และรวดเร็วข้ึน  
 

ภาพท่ี 2-11 หนา้ต่างเขา้สู่ระบบ

ระบบ 
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บทที ่3 
วธีิการศึกษา 

           ในการจดัท าโครงงานเร่ืองการสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์
เจริญดว้ยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 คณะผูจ้ดัท าก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เก่ียวกบัการประยุกตใ์ชค้วามรู้จากรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารจดัท าผลงานดว้ย
โปรแกรม Microsoft office Access 2007 ส าหรับกิจการโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ อ าเภอตาคลี 
จังหวดันครสวรรค์ ประกอบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้โครงการบรรลุผล
ส าเร็จ คณะผูจ้ดัท าโครงงานจึงก าหนดแผนการด าเนินงาน ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอนการ
ปฏิบติังานดงัน้ี 
 1. ศึกษาวธีิการจดัท าโครงงาน และหรือหวัขอ้โครงงาน 
 2. ศึกษาความรู้เก่ียวกบัหวัขอ้หรือเน้ือหาท่ีจดัท าโครงงาน 
 3. เสนอโครงร่างและขอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 4. การวางแผนปฏิบติังาน 
 5. วเิคราะห์และออกแบบโปรแกรม 
  5.1. Flowchart   
  5.2. ER-Diagram 
  5.3. Data Dictionary 
 6. การจดัพิมพร์ายงานและตรวจแกไ้ข 
 7. การน าเสนอผลงาน 
 8. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล โครงงาน 
  8.1 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 
  8.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  8.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  8.4 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ศึกษาวธีิการจัดท าโครงงาน และเลอืกหัวข้อโครงงาน 
 1. คณะผูจ้ดัท าโครงงานจะศึกษาวิธีการจดัท าโครงงานจากอาจารยผ์ูส้อน ส่ือน าเสนอ และ
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโครงการวิชาชีพ  รหสัวิชา 2201-5001 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555  ระหวา่งวนัท่ี 28 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2555 ถึง วนัท่ี 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 
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 2. คณะผูจ้ดัท าโครงงานจะส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้จากแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ
ต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ และจะสืบค้นความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับประวติั
นกัเรียนจากเอกสารท่ีเผยแพร่ในระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 7 เดือน สิงหาคม  
พ.ศ.255 ถึง วนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 3.  คณะผูจ้ดัท าโครงงานจะน าเสนอหวัขอ้โครงการต่ออาจารยผ์ูส้อน ภายในวนัท่ี 1 เดือน 
กนัยายน พ.ศ. 2555 เพื่อขอรับค าแนะน าและประเมินความเป็นไปได ้ 
ศึกษาความรู้เกีย่วกบัหัวข้อหรือเนือ้หาทีจั่ดท าโครงงาน 
 คณะผูจ้ดัท าโครงการจะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ในการจดัท าโครงงาน โดยการ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และหวัขอ้โครงงาน 
จากหนงัสือ ต ารา และเอกสารท่ีเผยแพร่ในระบบสนเทศแบบออนไลน์ ไดแ้ก่  

1. นนัทนี แขวงโสภา. Access 2007 ฉบบัสมบูรณ์.กรุงเทพฯ: โปรวชิัน่,2553.  
( 15 กนัยายน 2554) 

2. ฝ่ายผลิตหนงัสือต าราวิชาการคอมพิวเตอร์.โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล.กรุงเทพฯ :ซี
เอด็ ยเูคชัน่, 2551. 

3. การเร่ิมตน้ใชง้าน Microsoft Office Access 
                   http://www.showded.com/myprofile/mainblog.php?user=hamtaro (27-08-2555) 

4. ระบบส านกังานอตัโนมติัส านกังานอตัโนมติั (Office Automation หรือ OA) 
                   http://school.obec.go.th/t3udon/oa1.htm (27-08-2555) 

5.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 
                   http://teacher.aru.ac.th/siriporni/images/stories/chapter1(1).pdf (27-08-2555) 

6.  รูปแบบของระบบฐานขอ้มูล  
                    http://www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/103_116/16.html (27-08-2555) 
เสนอโครงร่างและขอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา 
 คณะผูจ้ดัท าโครงงานจะจดัท าโครงร่างและแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้แก่ 
ความส าคญัของโครงงาน วตัถุประสงค ์ขอบเขตการศึกษา แผนการด าเนินงาน วิธีปฏิบติั ค่าใชจ่้าย 
และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ พร้อมจดัพิมพเ์อกสารรายงานฉบบัสมบูรณ์ บทท่ี 1-3 เพื่อขอรับค าแนะน า 
ปรับปรุง แกไ้ขต่อผูท้รงคุณวุฒิหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา และจะเสนอเอกสารแบบโครงงาน 3-4 เพื่อ
ขอรับการลงนามเป็นท่ีปรึกษาโครงงาน ภายในวนัท่ี 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555  
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วเิคราะห์และออกแบบโปรแกรม 
1. Flow Chart 
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ภาพท่ี 3-1 Flow Chart 
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2. ER-Diagram 
 

 
ภาพท่ี 3-2 ER - Diagram 

3. Data Dictionary 
1. Table Name: Grade 
ช่ือตาราง : ขอ้มูลผลการเรียน 

 
 
 
 

ตารางท่ี 3-1 ขอ้มูลผลการเรียน 
2. Table Name: GradeDetail 
ช่ือตาราง : ลายละเอียดของผลการเรียน 

 

 
 
 
 

No. Name Type Key Description 

1. gID Text PK รหัส 

2. sid Text  รหัสวชิา 

3. grade Number  ผลการเรียน 

No. Name Type Key Description 

1. gID Text PK รหัส 

2. sid Text  รหัสวชิา 

3. term Text  ภาคเรียน 

4. years Text  ปีการศึกษา 

5 gpa Number  เกรดเฉลีย่ 

ตารางท่ี 3-2 รายละเอียดของผลการเรียน 
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3. Table Name: Subject 
ช่ือตาราง : ขอ้มูลรายวชิา 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3-3 ขอ้มูลรายวชิา 
4. Table Name:  Student 
ช่ือตาราง : ขอ้มูลนกัเรียน 

No. Name Type Key Description 

1. ID AutoNumber PK รหัสข้อมูลนักเรียน 

2. Prefix Text  ค าน าหน้าช่ือ 

3. Last Name Text  นามสกลุ 

4. First Name Text  ช่ือจริง 

5. nickname Text  ช่ือเล่น 

6. snum Text  หมายเลขนักเรียน 

7. scode Text  รหัสนักเรียน 

8. percode Text  รหัสประจ าตัวประชาชน 

9. class Text  ช้ัน 

10 born Date  วนัเดอืนปีเกดิ 

11 bornlacation Text  สถานที่เกดิ 

12 nation Text  เช่ือชาติ 

13 nation1 Text  สัญชาติ 

14 origin Text  ศาสนา 

15 numpee number  จ านวนพี่ 

16 numnong number  จ านวนน้อง 

17 numyou number  คุณเป็นบุตรคนที่เท่าใด 

18 blood Text  กลุ่มเลอืด 

19 weight Text  น า้หนัก 

20 height Text  ส่วนสูง 

21 cdisease Text  โรคประจ าตัว 

22 talent Text  ความสามารถพเิศษ 

24 chumclass Text  เพือ่นสนิทอยู่ช้ันใด 

No. Name Type Key Description 

1. SjID Text PK รหัสประเภทวชิา 

2. SjName Text  ช่ือวชิา 

3. Unit Number  หน่วยกติ 

4. Sjcode Text  หมายเลขวชิา 

ตารางท่ี 3-4 ขอ้มูลนกัเรียน  
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25 Mobile Phone Text  เบอร์โทรศัพท์ 

26 Address1 Text  ที่อยู่ปัจจุบัน 

27 City1 Text  อ าเภอ 

28 State/Province1 Text  จังหวดั 

29 ZIP/Postal Code1 Text  รหัสไปรษณย์ี 

30 Address2 Text  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

31 City2 Text  อ าเภอ 

32 State/Province2 Text  จังหวดั 

33 ZIP/Postal Code2 Text  รหัสไปรษณย์ี 

34 Attachments Text  รูป 

35 oldschool Text  โรงเรียนเดมิ 

36 finisholdschool Text  ช้ันเรียนสุดท้าย 

37 grownoldschool Text  วุฒดารศึกษาที่ได้รับ 

38 startclass Text  เร่ิมช้ันเรียนที่เท่าไหร่ 

39 termstart Text  ปีการศึกษาที่เข้า 

40 datestart Date  วนัที่เข้าเรียน 

41 TID number fk อาจารย์ที่ปรึกษา 

42 preF Text  ค าน าหน้าช่ือบิดา 

43 FnameF Text  ช่ือจริงบิดา 

44 LnameF Text  นามสกลุบิดา 

45 percodeF Text  หมายเลขประจ าตัวประชาชนบิดา 

46 nationF Text  เช่ือชาติบิดา 

47 nation1F Text  สัญชาติบิดา 

48 originF Text  ศาสนาบิดา 

49 telephoneF Text  หมายเลขโทรศัพท์บิดา 

50 mobile_F Text  หมายเลขมือถือบิดา 

51 AddressF Text  ที่อยู่บิดา 

52 CityF Text  อ าเภอ 

53 State/ProvinceF Text  จังหวดั 

54 ZIP/Postal CodeF Text  รหัสไปรษณย์ี 

55 jobF Text  อาชีพบิดา 

56 joblocationF Text  สถานที่ท างานบิดา 

57 telephonejF Text  เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน 

58 salarypermountF Text  เงนิเดือน 

59 preM Text  ค าน าหน้าช่ือมารดา 

60 FnameM Text  ช่ือจริงมารดา 

61 LnameM Text  นามสกลุมารดา 

62 percodeM Text  หมายเลขประจ าตัวประชาชนมารดา 

ตารางท่ี 3-4 ขอ้มูลนกัเรียน (ต่อ) 
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63 nationM Text  เช่ือชาติมารดา 

64 nation1M Text  สัญชาติมารดา 

65 originM Text  ศาสนามารดา 

66 telephoneM Text  หมายเลขโทรศัพท์มารดา 

67 mobile_M Text  หมายเลขมือถือมารดา 

68 AddressM Text  ที่อยู่มารดา 

69 CityM Text  อ าเภอ 

70 State/ProvinceM Text  จังหวดั 

71 ZIP/Postal CodeM Text  รหัสไปรษณย์ี 

72 jobM Text  อาชีพมารดา 

73 joblocationM Text  สถานที่ท างานมารดา 

74 telephonejM Text  เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน 

75 salarypermountM Text  เงนิเดือน 

76 preP Text  ค าน าหน้าช่ือผู้ปกครอง 

77 FnameP Text  ช่ือจริงผู้ปกครอง 

78 LnameP Text  นามสกลุผู้ปกครอง 

79 percodeP Text  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน

ผู้ปกครอง 

80 nationP Text  เช่ือชาติผู้ปกครอง 

81 nation1P Text  สัญชาติผู้ปกครอง 

82 originP Text  ศาสนาผู้ปกครอง 

83 telephoneP Text  หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง 

84 mobile_P Text  หมายเลขมือถือผู้ปกครอง 

85 AddressP Text  ที่อยู่ผู้ปกครอง 

86 CityP Text  อ าเภอ 

87 State/ProvinceP Text  จังหวดั 

88 ZIP/Postal CodeP Text  รหัสไปรษณย์ี 

89 jobP Text  อาชีพผู้ปกครอง 

90 joblocationP Text  สถานที่ท างานผู้ปกครอง 

91 telephonejP Text  เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน 

92 salarypermountP Text  เงนิเดือน 

93 relationwiths Text  ความสัมพนัธ์ 

94 status Int  สถานะนักเรียน 

 
 
 
 

ตารางท่ี 3-4ขอ้มูลนกัเรียน (ต่อ) 
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5. Table Name:  Class 
ช่ือตาราง : ขอ้มูลหอ้งเรียน 

No. Name Type Key Description 

1. ID char(2) PK รหัสประเทศ 

2. class varchar(2000)  ช่ือประเทศ 

 
ตารางท่ี 3-5 ขอ้มูลหอ้งเรียน 

6. Table Name:  Amphur 
ช่ือตาราง : ขอ้มูลอ าเภอ 

No. Name Type Key Description 

1. AMPHUR_ID Number PK รหัสประเภทนักศึกษาฝึกงาน 

2. AMPHUR_NAME Text  ช่ือประเภทนักศึกษาฝึกงาน 

3. PROVINCE_ID Number FK  

 
ตารางท่ี 3-6 ขอ้มูลอ าเภอ 

7. Table Name:  Province 
ช่ือตาราง : ขอ้มูลจงัหวดั 

No. Name Type Key Description 

1. PROVINCE_ID Number PK รหัสประเภทนักศึกษาฝึกงาน 

2. PROVINCE_NAME Text  ช่ือประเภทนักศึกษาฝึกงาน 

 
ตารางท่ี 3-7 ขอ้มูลจงัหวดั 

8. Table Name:  Teacher 
ช่ือตาราง : ขอ้มูลครู – อาจารย ์

No. Name Type Key Description 

1. ID AutoNumber PK รหัสประเภทนักศึกษาฝึกงาน 

2. PreName Text  ช่ือประเภทนักศึกษาฝึกงาน 

3 Last Name Text  นามสกลุ 

4 First Name Text  ช่ือ 

5 Attachments Attachments  รูป 

6 MobilePhone Text  เบอร์โทรศัพท์ 

ตารางท่ี 3-8 ขอ้มูลครู – อาจารย ์
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1.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
  ลกัษณะเคร่ืองมือ              

              เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
ขั้นตอนที่ 1  แบบสัมภาษณ์ก่อนการพฒันาระบบฐานขอ้มูล เร่ือง การใหบ้ริการสร้างระบบ 

ฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ยโปรแกรม Microsoft    
office Access 2007 โดยมีจ านวนทั้งหมด 3 ขอ้          

ขั้นตอนที ่2  แบบสัมภาษณ์หลงัการใหบ้ริการระบบฐานขอ้มูล จ านวน 5 ขอ้ โดยมีการวดั 
   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูล แบบความเรียง   

2. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  2.1  ศึกษาหนงัสือ ต ารา  การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวจิยั  
(ชาญชยั อาจินสมาจาร ปีท่ี พิมพ ์2549)  
      2.2  ศึกษาขอ้มูลดา้น การออกแบบสอบถามและการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
  2.3  ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานเพื่อปรับแนวคิดตามขอ้เสนอแนะตามท่ีปรึกษา                
  2.4 คณะผูจ้ดัท าโครงงานสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจผูใ้ชง้าน 
โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลสถานศึกษา 
3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม - 10 
กุมภาพนัธ์ 2556  เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล 
4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้จ ัดท าโครงงานได้ศึกษาระบบงานของโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญในการเก็บ
ฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนยงัเป็นแฟ้มเอกสารอยู ่จึงไดอ้อกแบบระบบฐานขอ้มูลข้ึนเพื่อใช้จดัเก็บ
ฐานขอ้มูลนกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ดว้ยโปรแกรม Microsoft office Access 2007โดยมี
วธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์จากผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
2. สร้างรหสัขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ 
3. วเิคราะห์ขอ้มูล  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 การจดัท าโครงงานเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียน

บา้นราษฎร์เจริญ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้เก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรม Microsoft office 
Access 2007 เพื่อการสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันักเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ และ

ประเมินค่าจากการลองใช้ดว้ยเคร่ืองมือแบบส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช ้(โปรแกรมMicrosoft 
office Access 2007) และเพื่อสรุปรายงานผลการจดัท าโครงงานเสนอต่อสถานศึกษา ประกอบ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผูจ้ดัท าไดล้ าดบัการน าเสนอผลการศึกษาหรือผลการ
จดัท าโครงงาน ดงัน้ี 
4.1 การส ารวจกระบวนการประดิษฐ์โปรแกรมการสร้างระบบฐานข้อมูลประวัตินักเรียนโรงเรียน
บ้านราษฎร์เจริญ ด้วย  Microsoft office Access 2007 

น าเสนอภาพขั้นตอนการด าเนินงานสอบถามอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์โปรแกรม 

Microsoft office Access 2007 

 
ภาพท่ี4- 1 สอบถามเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลประวติั

นกัเรียน 
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ภาพท่ี4-2 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญเซ็นอนุมติัการจดัท าโครงการ 
  

ภาพท่ี 4-3 แฟ้มเก็บขอ้มูลประวติันกัเรียน 
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4.2 การออกแบบประดิษฐ์โปรแกรมการสร้างระบบฐานข้อมูลประวัตินักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์
เจริญด้วย Microsoft office Access 2007 

 
ภาพท่ี 4-5 หนา้ต่างโปรแกรมการคน้หาขอ้มูลนกัเรียนแต่ละชั้นเรียน 

 Home เป็นเมนูหลกัในการเขา้สู่ระบบดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้มูลนกัเรียน 2. ขอ้มูลคุณครู 3. ขอ้มูลจกัการผลการเรียน 4. ขอ้มูลรายงาน  
5.    ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

ภาพท่ี 4-4 คณะผูจ้ดัท าโครงการออกแบบและปรึกษาอาจารย ์
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ภาพท่ี 4-6 หนา้ต่างโปรแกรมการเก็บขอ้มูลประวติันกัเรียน 

 เม่ือคลิกเขา้มาหน้าเมนูของขอ้มูลนกัเรียนจะสามารถเก็บขอ้มูล ลบ แกไ้ข และเพิ่มขอ้มูล

ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลประวติันกัเรียน 2. ขอ้มูลท่ีอยู ่3. ขอ้มูลครอบครัว 4. ขอ้มูลผูป้กครอง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-7 หนา้ต่างโปรแกรมการเก็บขอ้มูลครูประจ าชั้น 
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เม่ือคลิกเขา้มาหนา้เมนูของประวติัครูประจ าชั้นก็จะสามารถรู้ไดว้า่ครูคนน้ีสอนประจ าอยูช่ั้น

ไหนโดยการกรอกช่ือขอ้มูลของครูประจ าชั้น 

1. ขอ้มูลช่ือครูประจ าชั้นเรียน 

2. ขอ้มูลเบอร์ติดต่อ 

3. ขอ้มูลประจ าชั้นวา่สอนอยูช่ั้นไหน 

4. ขอ้มูลรูปภาพของครูประจ าชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-8 หนา้ต่างรายงานขอ้มูลนกัเรียน 

 ReportOpen คือหนา้ต่างรายงานจะแสดงขอ้มูลนกัเรียนแต่ละชั้นเรียนทั้งหมดสามารถเขา้
ไปดูประวติันกัเรียนไดใ้นแต่ละระดบัชั้นตั้งแต่ 

1. รายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1 หมายถึง รวมรายช่ืออนุบาล 1 
2. รายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 หมายถึง รวมรายช่ืออนุบาล 2 
3. รายช่ือนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3 หมายถึง รวมรายช่ืออนุบาล 3 
4. รายช่ือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 หมายถึง รวมรายช่ือประถมศึกษาป่ีท่ี 1 
5. รายช่ือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 หมายถึง รวมรายช่ือประถมศึกษาป่ีท่ี 2 
6. รายช่ือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 หมายถึง รวมรายช่ือประถมศึกษาป่ีท่ี 3 
7. รายช่ือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หมายถึง รวมรายช่ือประถมศึกษาป่ีท่ี 4 
8. รายช่ือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 หมายถึง รวมรายช่ือประถมศึกษาป่ีท่ี 5  
9. รายช่ือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 หมายถึง รวมรายช่ือประถมศึกษาป่ีท่ี 6 
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ภาพท่ี 4-9 น าโปรแกรมใหผู้ใ้ชท้ดลองและดูวธีิการท า 
 คณะผูจ้ดัท าโครงงานไดน้ าโปรแกรมไปใหผู้ใ้ช้(user) ไดท้ดลองใช ้และอธิบายเก่ียวกบั
การใชง้านของโปรแกรมใชล้กัษณะอยา่งไร 

4.3 การประเมนิค่าผลงานจากผู้ใช้ (user)  
คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการประเมินค่าผลงานการประดิษฐ์โปรแกรมการสร้างระบบฐานขอ้มูล

ประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 จากแบบ
สอบสัมภาษณ์คณะครูโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ 
แบบสัมภาษณ์ก่อนการให้บริการฐานข้อมูล 

เร่ือง  การสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ดว้ย โปรแกรม 
Microsoft  Office Access 2007 ช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ นาย ณรงค ์โสจะยะพนัธ์  ซ่ึงด ารงต าแหน่ง ครู
ช านาญการพิเศษ สถานท่ี โรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ จงัหวดันครสวรรค ์คณะผูจ้ดัท าโครงงานจะขอ
อนุมติัการให้บริการสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญ ท่านยินดีให้
ขอ้มูลในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีเป็นอย่างดี ปัจจุบนัการเก็บข้อมูลของนักเรียนมีลักษณะเป็นแฟ้ม
เอกสารทางโรงเรียนตอ้งการใหมี้ชนิดขอ้มูล ดงัน้ี 1. ขอ้มูลประวติันกัเรียน 2. ขอ้มูลคุณครู 3.ขอ้มูล
การจดัการผลการเรียน 4. รายงาน 5. ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
แบบสัมภาษณ์หลงัการให้บริการระบบฐานข้อมูล 
 1.ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียนดีมากเป็นประโยชน์ต่อ
ขอ้มูลสารสนเทศ 2.โปรแกรมท่ีใช้งานง่าย สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล 3.สามารถลดขั้นตอนการ
ท างานดา้นเอกสารประจ าชั้นเรียนได ้เพราะโปรแกรมใช้งานง่าย ขอ้มูลมีความเท่ียงตรง 4.มีความ
สะดวกในการใชง้าน 5.โปรแกรมสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ท าให้เกิดประสิทธิภาพแก่การ
ปฏิบติังานและเกิดความคล่องตวัในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 จากแบบสัมภาษณ์ท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงาน โดยมีแบบสัมภาษณ์ก่อนจดัท าโครงงานและ
หลงัท าโครงงานนั้น ซ่ึงผูใ้ช ้(user)โปรแกรม ไดมี้ความคิดเห็นและแสดงความคิดกบัตวัโปรแกรม
ท่ีคณะจดัท าโครงงานไดน้ าไปใหท้ดลองใช ้วา่ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงผูใ้ช ้(user)ก็
ไดท้  าการทดลองใชโ้ปรแกรมเป็นท่ีเรียบร้อย และผูใ้ช้(user)มีความยินดีให้สัมภาษณ์เราเป็นอยา่งดี
ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี ทางคณะผูจ้ดัท าโครงงานและผูใ้ช(้user)ต่างไดพ้อใจกบัช้ินงานท่ี
เราไดป้ระดิษฐข้ึ์นมาใหก้บัโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญอยา่งสมบูรณ์  
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่ได้รับ 

 การสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
office Access 2007 

วตัถุประสงค์การจัดท าโครงงาน 

1. เพื่อคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดรั้บความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ เพิ่มข้ึนจากโปรแกรม 
Microsoft office Access 2007 

2. เพื่อการสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ยMicrosoft 
office Access 2007 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชแ้ละสรุปผลการสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติั
นกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ ขอ้ท่ี 1 คณะผูจ้ดัท าโครงงานได้ท าการศึกษาคน้ควา้

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้งานโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับประดิษฐ์โปรแกรมท าให้ คณะผูจ้ดัท าโครงงาน
เขา้ใจวิธีการใช้งานโปรแกรม ซ่ึงประกอบไปดว้ยโปรแกรม Microsoft office Access 2007เป็น
โปรแกรมส าหรับการประดิษฐ์โปรแกรมในคร้ังน้ีคือเป็นโปรแกรมเพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูล มี
ตารางเก็บขอ้มูลและสร้างคิวร่ีไดมี้ส่วนคอนโทลให้เรียกใชใ้นรายงานและฟอร์มสร้างมาโครและ
โมดูลดว้ยภาษาเบสิกเพื่อประมวลผลตามหลกัภาษาโครงสร้าง หรือจะใชเ้ป็นเพียงระบบฐานขอ้มูล
ให้โปรแกรมจากภายนอกเรียกใชซ่ึ้งง่ายส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์ในเร่ืองการเขียนโปรแกรมหรือ
ผูพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลมาแลว้ช่วยใหก้ารพฒันาระบบงานเสร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 2 คณะผูจ้ดัท าโครงงานไดด้ าเนินการตามแผนท่ีวาง
ไว ้โดยน าข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมจากโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เพื่อท าการวางแผนประดิษฐ์
โปรแกรมให้(user)ผูใ้ช้โดยออกแบบโครงร่าง  (Flown chat) จากนั้นจึงได้น าแบบโครงร่างท่ี
ออกแบบไว ้มาจดัท าผลงานประดิษฐ์โปรแกรม เร่ือง การสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียน
โรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 

3. ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 3 คณะผูจ้ดัท าโครงงานไดส้รุปผลจากการสัมภาษณ์
(user) ผูใ้ช้การด าเนินงานทั้งหมด โดยจดัท าโครงงาน เร่ือง การสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติั
นกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ย โปรแกรม Microsoft office Access 2007 เพื่อเสนอต่อ
สถานศึกษา  
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5.2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ประโยชน์ต่อตนเอง 
    1) ไดรั้บความรู้ในเร่ืองการน าเสนอแบบโครงงาน จากรายวชิาโครงงาน 
    2) ไดรู้้จกัการท างานเป็นหมู่คณะ เกิดความสามคัคีในการท างาน 
    3) ไดรู้้จกักบัการแกปั้ญหาในการท างาน 
    4) ไดรู้้จกัการวางแผนในการท างาน จนท าใหป้ฏิบติังานจนส าเร็จ 
    5) ไดรู้้จกัการใชโ้ปรแกรม Microsoft office Access 2007มากข้ึน 
2.ประโยชน์ต่อผู้อืน่ เพื่อให้ผูท่ี้สนใจสามารถศึกษา เร่ือง การสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติั

นกัเรียนโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญดว้ยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 จากโครงการเล่มน้ี 

5.3 ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
1. ไดรั้บขอ้มูลล่าชา้และไม่ครบถว้นตามความตอ้งการ 
2. สถานท่ีโรงเรียนบา้นราษฎร์เจริญการท าโครงงานไม่สะดวก 
3. โปรแกรม Microsoft office 2007 มีปัญหากบัระบบปฏิบติัการ Window 7  

5.4 ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะต่อกิจการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ให้

สะดวก เหมาะสมกบัการใชง้าน 
2.  ข้อเสนอแนะต่อวิทยาลัย วิทยาลยัยงัไม่มีห้องในการจดัท าโครงงานโดยเฉพาะและ

รูปแบบตวัอยา่งโครงการยงัไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
3.  ข้อเสนอแนะต่อผู้ ศึกษาโครงงาน ให้ผูศึ้กษาคน้ควา้และท าความเขา้ใจ โปรแกรม 

Microsoft office Access 2007 ในการจดัเรียงรูปแบบหนา้แรกของโปรแกรม ให้สะดวกกบัการใช้
งานมากข้ึน 

4.  ข้อเสนอแนะต่อผู้สนใจโครงงานต้องการน าไปพฒันาต่อยอดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ให้ผู ้
ศึกษาและผูท่ี้สนใจ ศึกษาในเร่ือง การคอมไพล์โปรแกรม Microsoft office Access 2007  ให้
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

Copyright (C) NTV College 2013



บรรณานุกรม 
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ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 
http://teacher.aru.ac.th/siriporni/images/stories/chapter1(1).pdf (27-08-2555) 

 

ชวลิต ประภาสสนัติกลุ.  การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning). 
 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาโครงการ : โรงเรียนพณิชยการปากช่อง,2553. 
 

นายธเนศ  สิงห์สูง (2555) คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน. 
ลพบุรี : วิทยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษาหนองม่วง 

นนัทนี แขวงโสภา. Access 2007 ฉบบัสมบูรณ์.กรุงเทพฯ: โปรวิชัน่,2553.  
( 15 กนัยายน 2554) 

 

ฝ่ายผลิตหนงัสือตาํราวิชาการคอมพิวเตอร์.โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล.กรุงเทพฯ: 
ซีเอด็ ยเูคชัน่, 2551. 

 

รูปแบบของระบบฐานขอ้มูล 
http://www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/103_116/16.html (27-08-2555) 

 

ระบบสาํนกังานอตัโนมติัสาํนกังานอตัโนมติั (Office Automation หรือ OA) 
http://school.obec.go.th/t3udon/oa1.htm (27-08-2555) 

เริงชยั เรืองกิจวณิชกลุ,2546,หนา้ 2 
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แบบสัมภาษณ์ก่อนการให้บริการระบบฐานข้อมูล 
เร่ือง  การสร้างระบบฐานข้อมูลประวตัินักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 

ด้วยโปรแกรม Microsoft  Office Access 2007 
ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์..............................................................  ตาํแหน่ง ……………………………….. 

เวลา.................................สถานท่ี………………………………………………………………….. 
************************************ 

1. คณะผูท้าํโครงงานจะขออนุมติัการใหบ้ริการสร้างระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียนโรงเรียนบา้น
ราษฎร์เจริญ ท่านจะยนิดีใหข้อ้มูลหรือไม่ 

                     ยนิดี       ไม่ยนิดี 
2. ปัจจุบนัท่านเกบ็ขอ้มูลของนกัเรียน มีลกัษณะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
3. ท่านตอ้งการใหมี้ชนิดขอ้มูลอะไรบา้งในระบบฐานขอ้มูลประวติันกัเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
. 
ลงช่ือ..........................................ผูใ้หส้มัภาษณ์         ลงช่ือ..........................................ผูส้มัภาษณ์ 
  (....................................................)                      (....................................................) 
 

** ขอขอบคุณทีท่่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ไว้ ณ โอกาสนี ้** 
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แบบสัมภาษณ์หลงัการให้บริการระบบฐานข้อมูล 

เร่ือง  การสร้างระบบฐานข้อมูลประวตัินักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 
ด้วยโปรแกรม Microsoft  Office Access 2007 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์..............................................................  ตาํแหน่ง ……………………………….. 
เวลา................................. สถานท่ี………………………………………………………………….. 

************************************ 
1.ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านหรือไม ่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
2.โปรแกรมมีความสะดวก ต่อการคน้หาขอ้มูลหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
3.ช่วยลดขั้นตอนการทาํงานท่ีเคยปฏิบติัการอยูเ่ป็นประจาํอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
4.การจดัวางการใชเ้คร่ืองมือการใชง้านระบบ บนจอภาพมีความสะดวกต่อผูใ้ชห้รือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
5.ขอ้มูลสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
ลงช่ือ..........................................ผูใ้หส้มัภาษณ์         ลงช่ือ..........................................ผูส้มัภาษณ์ 
  (....................................................)                       (....................................................) 
 

** ขอขอบคุณทีท่่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ไว้ ณ โอกาสนี ้** 
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เร่ือง รับร
 

เรียน ประ
  
ตาํแหน่งหนา้
เร่ืองท่ีวิจยัล่า
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โปรแกรม M
ของนกัศึกษา
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  ประ
าชั้น  ปวช
 เทคโนโลยสี
โครงงานเร่ือง
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เร่ือง รับร
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