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การสร้างฟอร์มข้อมูลสินค้า 

 ในขั้นตอนนี้จะสร้างฟอร์มข้อมูลสินค้า เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้า โดยในการท างานของฟอร์ม
ข้อมูลสินค้านี้จะมีการท างานของการผูกติดข้อมูลแบบ Complex Binding Data คือจะมีการท างานโดยใช้
ตารางข้อมูล 2 ตาราง คือ ตาราง Product และตาราง ProductType  โดยจะดึงข้อมูลจากตาราง 
ProductType มาแสดงในส่วนประเภทสินค้า เนื่องจากก่อนหน้านี้เราได้ท าการจัดเก็บข้อมูลประเภทสินค้าไป
แล้ว จึงสามารถน าข้อมูลส่วนนี้มาใช้เพื่อก าหนดเป็นรายละเอียดของข้อมูลสินค้าได้ ดังนั้น ให้นักศึกษาสร้าง
ฟอร์มข้อมูลสินค้าดังภาพ 

 

โดยก าหนดคุณสมบัติของคอนโทรล ดังนี้ 

Control Properties - Name Properties – Text 
Form frmProduct รายการสินค้า 
TextBox1 txtProductNo รหัสสินค้า 
TextBox2 txtProductName รายละเอียด 
ComboBox1 cboProductType ประเภทสินค้า 
TextBox3 txtCostPrice ราคาทุน 
TextBox4 txtSalePrice ราคาขาย 
TextBox5 txtQTY จ านวนในคลัง 
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จากนั้นให้เขียนชุดค าสั่งที่เหตุการณ์ Form Load ด้วยการดับเบิ้ลคลิกท่ีฟอร์มแล้วพิมพ์ค าสั่ง  call 
ConnectDatabase() เพ่ือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และค าสั่ง call ShowData()  เพ่ือเรียกใช้โพรซีเยอร์ที่ชื่อ 
ShowData มาใช้งาน ซึ่งในฟอร์มข้อมูลสินค้านี้โพรซีเยอร์ ShowData จะใช้ส าหรับการเลือกข้อมูลจากตาราง 
PRODUCT  มาแสดงในคอนโทรลที่ได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ ให้นักศึกษาเขียนชุดค าสั่งเพ่ิมดังภาพ 

 

 

การเพิ่มการท างานให้กับฟอร์มข้อมูลสินค้า 

 จากนี้เราจะเพ่ิมการท างานให้กับฟอร์มข้อมูลสินค้า โดยการสร้างปุ่มการท างานเพ่ือให้ฟอร์มนี้
สามารถจัดการกับข้อมูลที่อยู่ในตาราง Product ผ่านหน้าฟอร์มข้อมูลสินค้านี้ ซึ่งประกอบด้วยการท างานดังนี้ 

1. ส่วนการเพ่ิมข้อมูลลงในตารางข้อมูล  
2. การค้นหาข้อมูลจากตารางข้อมูล 
3. ส่วนการแก้ไขข้อมูลแล้วปรับปรุงข้อมูลลงในตารางอีกครั้ง 
4. การสบข้อมูลออกจากตารางข้อมูล 
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ให้นักศึกษาเพ่ิมปุ่มการท างานดังภาพ 

 

ก าหนดคุณสมบัติของคอนโทรล ดังนี้ 

Control Properties - Name Properties – Text 
TextBox txtSearch รายการ  (ในส่วนค้นหา) 
button btnSearch ค้นหา 
button btnAdd เพ่ิม 
button btnEdit แก้ไข 
button btnDelete ลบ 
button btnClose ออก 
  

การสร้างโพรซีเยอร์ส าหรับน าข้อมูลจากตาราง PRODUCT_TYPE มาใช้ใน Combobox 

 จากที่เราได้ท าการจัดเก็บข้อมูลประเภทสินค้าในตาราง PRODUCT_TYPE ซึ่งตาราง 
PRODUCT_TYPE ใช้ส าหรับการอ้างอิงข้อมูล เราจึงสามารถน าข้อมูลส่วนนี้มาใช้เพื่อก าหนดเป็นรายละเอียด
ของข้อมูลสินค้าได้โดยการสร้างโพรซีเยอร์ในการดึงข้อมูลจากตาราง PRODUCT_TYPE มาใส่ใน ComboBox 
ตามข้ันตอนดังนี้ 
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1. สร้าง Sub ชื่อ FillCombo 
2. เขียนค าสั่งใน sub FillCombo  ดังภาพ 

 
3. เรียกใช้ Sub FillCombo จากเหตุการณ์ Form_Load  ในภาพตัวอย่างจะเป็นค าสั่งบรรทัดที่ 9 

 
4. ผลลัพธ์ของการเรียกใช้ FillCombo จะเป็นการน าชื่อประเภทสินค้าทั้งหมดมาแสดงใน ComboBox 

ที่ชื่อ cboProductType 

 
 

การแสดงประเภทสินค้าจากในฟอร์มข้อมูลสินค้า 

 ตาราง Product เป็นตารางเก็บข้อมูลสินค้า ซึ่งมีเขตข้อมูลหนึ่งที่ชื่อว่า ProductTypeNo เขตข้อมูล
นี้จะเก็บรหัสของประเภทสินค้า โดยรหัสประเภทสินค้านี้จะอ้างไปถึงชื่อประเภทสินค้าที่อยู่ในตาราง 
PRODUCT_TYPE ฉะนั้นถ้าเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงข้อมูลจากตาราง Product ทั้งหมด ที่ช่องข้อมูลประเภท
สินค้าจะแสดงเป็นรหัสประเภทสินค้า แต่เพ่ือให้ผู้ใช้งานโปรแกรมเข้าใจได้ง่ายขึ้น เราจึงควรปรับส่วนของการ
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แสดงประเภทสินค้าให้เป็นชื่อประเภทสินค้า โดยปรับการใช้ค าสั่งที่โพรซีเยอร์ ShowData ในส่วนชุดค าสั่งที่
ใช้แสดงข้อมูลจากตาราง Product  ให้นักศึกษาปรับค าสั่งเป็นดังภาพ 

 

 
การสร้างค าสั่งส าหรับบันทึกข้อมูลใหม่ (ปุ่มเพิ่ม) 

 การบันทึกข้อมูลใหม่จะใช้ค าสั่ง SQL Insert โดยน าค่าต่างๆ ที่ป้อนใน Textbox 

 ไปเพิ่มในระเบียนใหม่ในตาราง Product  ให้นักศึกษาเขียนชุดค าสั่งที่ปุ่ม “เพ่ิม” ดังนี้ 

 

เมื่อทดสอบโปรแกรมและสามารถท าการเพ่ิมข้อมูลสินค้าลงในตารางได้แล้ว ให้นักศึกษาเพ่ิมชุดค าสั่ง เพ่ือ
ป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ า ด้วยค าสั่ง Try . . . Catch เข้าไปดังภาพ 
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การสร้างค าสั่งส าหรับการปรับปรุงข้อมูล (ปุ่มแก้ไข) 

 ค าสั่งในการปรับปรุงข้อมูลจะใช้ค าสั่ง SQL Update โดยการน าค่าต่างๆ ที่อยู่ในตารางข้อมูลมา
ปรับปรุงผ่าน Textbox  และน ากลับไปปรับปรุงลงในระเบียนข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในตาราง สามารถเขียนค าสั่งที่
ปุ่มแก้ไข (btnEdit) ดังนี้ 
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การสร้างค าสั่งส าหรับปุ่มลบข้อมูล 

 การลบข้อมูลจะใช้ค าสั่ง SQL Delete  โดยใช้เงื่อนไขคือระเบียนที่ต้องการลบต้องเป็นระเบียนที่มีค่า
ของเขตข้อมูลตรงกับข้อมูลที่อยู่ใน txtProductNo เนื่องจากการลบข้อมูลส่วนมากจะใช้คีย์หลักเป็น
ตัวก าหนดระเบียนที่ต้องการลบ โดยสามารถเขียนค าสั่งในปุ่มลบได้ดังนี้ 

 

เมื่อทดสอบการคลิกปุ่มลบ จะมี message box แจ้งให้ทราบว่า “ลบรายการข้อมูลแล้ว” และเม่ือคลิกปุ่ม OK 
แล้ว ข้อมูลในหน้าฟอร์มสินค้ายังคงค้างอยู่ที่หน้าจอโปรแกรม แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลได้ถูกลงออกจาก
ตารางไปแล้ว 
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การปรับปรุงปรุงชุดค าสั่งเพื่อป้องกันการผิดพลาด 

- การสร้างกล่องโต้ตอบเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล  เนื่องจากการลบข้อมูลนี้ เมื่อลบข้อมูลไปแล้วจะไม่
สามารถเรียกข้อมูลที่ถูกลบกลับมาได้ ดังนั้นจึงควรมีการยืนยันก่อนเกิดการลบจากผู้ใช้งาน ว่า
ต้องการลบข้อมูลหรือไม่ การปรับปรุงชุดค าสั่งในการสร้างกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันการลบข้อมูลจาก
ผู้ใช ้โดยเพิม่ค าสั่งในบรรทัดที่ 106 – 108 และ บรรทัดที่ 117 ดังภาพ 

 

- การล้างค่าในคอนโทรลต่างๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลเก่าที่ลบไปแล้วค้างอยู่ที่หน้าจอ สามารถท าได้โดยการ
สร้างโพรซีเยอร์เพ่ือล้างข้อมูลดังนี้ 

 
จากค าสั่งข้างต้นเป็นการสร้างโพรซีเยอร์ชื่อ clearText ซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนดค่าเริ่มต้น

ที่จะแสดงบนคอนโทรลต่างๆ ให้เป็นค่าว่าง  โดยให้นักศึกษากลับไปเพ่ิมค าสั่งเรียกใช้โพรซีเยอร์ 
ClearText ที่ปุม่ลบ ดังภาพ  



เอกสารประกอบการเรียนวิชา BC10303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจช้ันสูง ( ชุดที่ 2 ) 
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   9 ……………………………………………………………………………………..

 

การสร้างค าสั่งส าหรับปุ่มออก   

 ปุ่มออก จะใช้เป็นปุ่มส าหรับปิดหน้าจอ เราสามารถใช้ค าสั่งได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มออก  และเขียน
ค าสั่ง Me.Close() 
 

 


