คำนำ
ปั จจุ บ ั น นี้ นั บ เป็ นยุ ค แห่ งข้ อ มู ล และข่ าวสารที่ เรี ยกกั น สั้ นๆว่ า “ยุ ค โลกาภิ ว ัฒ น์ ”
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโน โลยี เป็ น ส่ วน ส าคั ญ ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ัน ข อ ง ม นุ ษ ย ์ม า ก ขึ ้ น
“คอมพิวเตอร์ ” (COMPUTER) นับว่าเป็ นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ งที่ ก้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ
การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก การเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นสาหรั บ
เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้ น สถานศึ ก ษาต่ า งๆ จึ ง จัด ให้วิช าคอมพิวเตอร์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
เรี ยนการสอน ในระดับชั้นอนุ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา
ดังนั้นจึงได้เล็งเห็ นความส าคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษา
และได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ ให้กบั
แต่ละสถาบัน และสอดคล้อ งกับสาระการเรี ยนรู ้ต ามหลักสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็ นงานวิชาการสาหรับการเรี ยนสอน เนื้ อหาหลักสู ตร
ประกอบไปด้วย การใช้การใช้งานอินเตอร์เน็ตและพรบ. สาหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรม
ภาษา Visual Basic นอกจากนี้ ภายในเล่ม จะมีแบบฝึ กหัดท้ายบท สาหรับนักเรี ยนเพื่อเสริ มทักษะทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิจนครบเนื้อหาภายในเล่มแล้ว จะทาให้
นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียใน
โปรแกรมต่างๆ ได้
คณะผูจ้ ัด ท าได้เรี ย บเรี ย งแผนการจัด การเรี ยนรู ้ วิช าคอมพิว เตอร์ เล่ ม นี้ ขึ้ น มา เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ในการนาไปประยุกต์กบั การทางานในยุคปั จจุบนั มิได้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ จาหน่าย

เรื่อง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 การใช้งานอินเตอร์ เน็ตและ

หน้ า
1

พรบ.สาหรับการใช้งานอินเตอร์ เน็ต
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการแก้ปัญหาและการจาลองความคิด

1

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การเขียนแอพพลิเคชัน่ เบื้องต้น

34

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การออกแบบหน้าจอและคอนโทรลพื้นฐาน

76

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

114

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 คาสัง่ ควบคุมการทางาน

146

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 การสร้างเมนูและคอนโทรลอื่นๆ

165

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8 การตรวจสอบโปรแกรมและจัดการข้อผิดพลาด

210

คอมพิวเตอร์ เวลา ๔๐ ชั่วโมง
มุ่ งเน้ นให้ ผู้ เรี ย นเข้ าใจหลั ก การและวิ ธี ก ารท างานของอิ น เตอร์ เน็ ต ในส่ วนของการ
นามาใช้ ในชีวิตประจาวัน การรู้ จกั และการปรับใช้ กบั ข้ อกาหนดของ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี พุทธศักราช
๒๕๕๐ ซึ่งผู้ใช้ งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตทุกคนจะต้ องทราบและนามาใช้ ได้ อย่ างถูกต้ อง และไม่
ผิดกฎหมาย ทั้งนี้จะต้ องสามารถใช้ งานและแนะนาบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องให้ รับทราบและนามาใช้ ได้ อย่ าง
ถูกต้ องชัดเจน และไม่ เสื่ อมเสี ยต่ อตนเองและสั งคม นอกจากนีผ้ ้ ูเรียนจะสามารถเขียนโปรแกรมภาษา
จากโปรแกรม Visual Basic 2010 อย่ า งเป็ นขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ก ารเริ่ ม ต้ น การวางแผนผั ง ความคิ ด
ตามลาดับ การออกแบบรู ปแบบของโปรแกรม การใช้ คาสั่ งต่ าง ๆ ของโปรแกรม Visual Basic 2010
การออกแบบหน้ าจอสาหรับการสร้ างงานในรูปแบบต่ าง ๆ ,การประยุกต์ ใช้ คาสั่ งในรู ปแบบต่ าง ๆ และ
สามารถสร้ างหน้ าเมนูสาหรับการใช้ งานได้ อย่ างถูกต้ อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้ อผิดพลาดสาหรับ
การเขียนโปรแกรมด้ วยรู ปแบบและวิธีการทีแ่ ตกต่ างกันได้ อย่ างครบถ้ วนสมบูรณ์ รวมทั้งสามารถทีจ่ ะรู้
ตาแหน่ งและรู ป แบบของการผิดพลาดนั้นและสามารถที่จะแก้ ไขให้ การเขียนคาสั่ งนั้นสมบู รณ์ และ
สามารถนาไปใช้ งานได้ จริง ซึ่ งจากหลักการเขียนโปรแกรมดังกล่ าวมานี้จะทาให้ ผ้ ูเรียนสามารถที่จะ
สร้ างชิ้นงานเพือ่ นาไปใช้ งานได้ อย่ างถูกต้ อง และ สมบูรณ์

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจเห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชี พอย่ างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.4-6 1. อธิบายองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 องค์ ประกอบของระบบสารสนเทศ ได้ แก่ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์ แวร์ ข้ อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. อธิบายองค์ ประกอบและหลักการ
ทางานของคอมพิวเตอร์

 การทางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วยหน่ วยสาคัญ
๕ หน่ วยได้ แก่ หน่ วยรับเข้ าหน่ วยประมวลผลกลาง
หน่ วยความจาหลัก หน่ วยความจารอง และหน่ วย
ส่ งออก
- หน่ วยประมวลผลกลาง ประกอบด้ วยหน่ วยควบคุม
และหน่ วยคานวณและตรรกะ
- การรับส่ งข้ อมูลระหว่ างหน่ วยต่ างๆ จะผ่ านระบบทาง
ขนส่ งข้ อมูลหรือบัส

3. อธิบายระบบสื่ อสารข้ อมูลสาหรับ
เครือข่ ายคอมพิวเตอร์

 ระบบสื่ อสารข้ อมูล ประกอบด้ วย ข่ าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ
สื่ อกลาง โพรโทคอล
 เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ จะสื่ อสารและรับส่ งข้ อมูลกันได้
ต้ องใช้ โพรโทคอล ชนิดเดียวกัน
 วิธีการถ่ ายโอนข้ อมูลแบบขนาน และ แบบอนุกรม

ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

ม.4-6 4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และ  คุ ณ ลั ก ษณะ(specification)ของอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์
อุปกรณ์ ต่อพ่วง

และอุ ป กรณ์ ต่ อพ่ ว ง เช่ น ความเร็ ว และความจุ ข อง
ฮาร์ ดดิสก์

5. แก้ปัญหาด้ วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

 แก้ปัญหาโดยใช้ ข้นั ตอนดังนี้
- การวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของปัญหา
- การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี
- การดาเนินการแก้ปัญหา
- การตรวจสอบ และการปรับปรุง
 การถ่ ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา อย่ างมีข้นั ตอน

6. เขียนโปรแกรมภาษา

 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี ๕ ขั้นตอน ได้ แก่
การวิเคราะห์ ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียน
โปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทาเอกสาร
ประกอบ
 การเขียนโปรแกรม เช่ น ซี จาวา ปาสคาล
วิชวลเบสิ ก ซี ชาร์ ป
 การเขียนโปรแกรมในงานด้ านต่ างๆ เช่ น การจัดการ
ข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การแก้ปัญหาในวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การสร้ าง ชิ้นงาน

ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.4-6 7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่ งตามวัตถุประสงค์ ของการใช้
งานดังนี้
- การพัฒนาสื่ อเพือ่ การศึกษา
- การพัฒนาเครื่องมือ
- การทดลองทฤษฎี
- การประยุกต์ ใช้ งาน
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนต่ อไปนี้
- คัดเลือกหัวข้ อทีส่ นใจ
- ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร
- จัดทาข้ อเสนอโครงงาน
- พัฒนาโครงงาน
- จัดทารายงาน
- นาเสนอและเผยแพร่

8.ใช้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ให้ เหมาะสม  การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ให้
กับงาน
เหมาะสมกับงาน เช่ น คอมพิวเตอร์ ทใี่ ช้ ในงานสื่ อ
ประสม ควรเป็ นเครื่องทีม่ สี มรรถนะสู ง และใช้
ซอฟต์ แวร์ ทีเ่ หมาะสม

ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.4-6 9.ติดต่ อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์ เน็ต

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 ปฏิบัติการติดต่ อสื่ อสาร ค้ นหาข้ อมูลผ่ านอินเทอร์ เน็ต
 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต

10.ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผล
 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยในการตัดสิ นใจของบุคคล
ข้ อมูลให้ เป็ นสารสนเทศเพือ่ ประกอบ การ
กลุ่ม องค์ กร ในงานต่ างๆ
ตัดสิ นใจ
11. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ของงาน

 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรู ปแบบโดย
พิจารณาวัตถุประสงค์ ของงาน

12.ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างชิ้นงานหรือ
โครงงานอย่ างมีจติ สานึกและความ
รับผิดชอบ

 ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างชิ้นงานหรือโครงงาน ตาม
หลักการทาโครงงาน
 ศึกษาผลกระทบด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมทีเ่ กิดจาก
งานทีส่ ร้ างขึน้ เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

13.บอกข้ อควรปฏิบัติสาหรับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข้ อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น
สื่ อสารและปฏิบัติต่อผู้อนื่ อย่ างสุ ภาพ ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้ อบังคับของระบบทีใ่ ช้ งาน ไม่ ทาผิดกฎหมาย
และศีลธรรม แบ่ งปั นความสุ ขให้ กบั ผู้อนื่

โครงสร้ างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์
ลาดับที่

๑

๒

มฐ/ตชว.

สาระสาคัญ

ง.๓.๑
ง.๓.๑

การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตใน
ชีวิตประจาวัน และการเรียนรู้ พรบ.
คอมพิวเตอร์ สาหรับการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตสาหรับ
บุคคลและหน่ วยงาน

ง.๓.๑

๓

ง.๓.๑

๔

ง.๓.๑

๕

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ง.๓.๑

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและ
พรบ.สาหรับการใช้ งาน
อินเตอร์ เน็ต

หลักการ และโครงสร้ างในการเขียน
โปรแกรมภาษา และหลักการของการ
จาลองความคิดในการนามา
หลักการแก้ปัญหาและการ
ประยุกต์ ใช้ สาหรับการคิดโครงสร้ าง
จาลองความคิด
เพื่อการเขียนโปรแกรม

การทาความรู้ จักโครงสร้ าง และ
ส่ วนประกอบ รวมทั้งการใช้ งาน
โปรแกรม Visual Basic 2010
เบือ้ งต้ น
การออกแบบหน้ าจอและการสร้ าง
คอนโทรลพืน้ ฐานในการเขียน
โปรแกรม Visual Basic 2010
การสร้ างและการออกแบบหน้ าจอ
สาหรับการเขียนโปรแกรม

การเขียนแอพพลิเคชั่น
เบือ้ งต้ น
การออกแบบหน้ าจอและ
คอนโทรลพืน้ ฐาน
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
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วิชาคอมพิวเตอร์
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สาระสาคัญ

หลักการเขียนโปรแกรมภาษา
Visual Basic เบือ้ งต้ น โดยการ
เลือกใช้ คาสั่ งต่ าง ๆ ให้ เหมาะสม
กับความต้ องการในการทางาน
การสร้ างเมนูควบคุมการทางาน
และการคอนโทรลส่ วนต่ าง ๆ ใน
โปรแกรม Visual Basic 2010
การสร้ างเมนูขนึ้ มาใช้ งานพร้ อม
การปรับแต่ งเมนู รวมทั้งการ
ตรวจสอบข้ อผิดพลาดของคาสั่ ง
หลังจากทีส่ ร้ างเมนูและคาสั่ งใน
โปรแกรมแล้ว

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

คาสั่ งควบคุมการทางาน

การสร้ างเมนูและคอนโทรล
อืน่ ๆ

การตรวจสอบโปรแกรมและ
จัดการข้ อผิดพลาด

เวลาตามหน่ วย
สอบปลายปี

เวลา นา้ หนัก
(ช.ม.) คะแนน
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและ
พรบ.สาหรับการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี



สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้ อมูล
การเรียนรู้ การสื่ อสาร การแก้ ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ติดต่ อสื่ อสาร ค้นหาข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต
2. ง 3.1 บอกข้ อควรปฏิบัติสาหรับผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 สาระสาคัญ
การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในชีวิตประจาวัน และการเรียนรู้ พรบ.คอมพิวเตอร์ สาหรับการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตสาหรับบุคคลและหน่ วยงาน

 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1.

การใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
2.

-

การเรียนรู้ เกีย่ วกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550

ทักษะ / กระบวนการ
1.

การฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน

2.

การนาข้ อกาหนดของ พรบ.คอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 มาใช้ สาหรับการทางานในส่ วนของ
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต

-

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทางาน
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การใช้งานอินเตอร์เนต และ พ.ร.บ. สาหรับการใช้คอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เนต (Internet) คืออะไร ?
อินเตอร์ เนต (Internet) คือ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดยักษ์ ที่เชื่อมต่อกันทัว่ โลก โดยมี
มาตรฐานการรั บ - ส่ ง ข้อมูล ระหว่างกันเป็ นหนึ่ งเดี ยว ซึ่ งคอมพิวเตอร์ แต่ ละเครื่ อง สามารถ
รับ - ส่ งข้อมูล ในรู ปแบบต่ าง ๆได้ หลายรู ปแบบ เช่ น ตัวอักษร , ภาพ , กราฟิ ก และ เสี ยงได้
รวมทั้ง สามารถค้นหาข้อมูล จากที่ต่าง ๆ ได้อย่าง รวดเร็ ว

เนื่ องจากในปั จจุบนั ระบบคอมพิวเตอร์ ได้เป็ นส่ วนสาคัญ ของการประกอบกิ จการ และการ
ดารงชีวิตของมนุ ษย์ หากมี ผกู้ ระทาด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ สามารถทางานตาม
คาสั่งที่ กาหนดไว้ หรื อทาให้ การท างานผิดพลาดไปจากคาสั่ งที่กาหนดไว้ หรื อใช้วิธีการใด ๆ เข้า
ล่วงรู้ ขอ้ มูล แก้ไข หรื อทาลายข้อมูลของบุคคลอื่น ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิ ชอบ หรื อใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ หรื อมี ลักษณะลามกอนาจาร ย่อมก่ อให้
เกิดความเสี ยหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุ ข
และศีลธรรมอันดี ของประชาชน สมควรกาหนดมาตรการเพื่อป้ องกันและปราบปรามการกระท า
ดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

ความหมายของคาศัพท์ ต่างๆ ในพระราชบัญญัติ
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า อุปกรณ์หรื อชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางาน
เข้าด้วยกัน โดยได้มี การกาหนดคาสัง่ ชุดคาสัง่ หรื อสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบตั ิงานให้อุปกรณ์หรื อชุด
อุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสัง่ ชุดคาสัง่ หรื อสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่
ใระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
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“ ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริ มาณ ระยะเวลาชนิดของ
บริ การ หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์น้ นั
“ ผู้ให้ บริการ ” หมายความว่า
(๑) ผูใ้ ห้บริ การแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรื อให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การในนาม
ของตนเอง หรื อในนามหรื อเพือ่ ประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผูใ้ ห้บริ การเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพือ่ ประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ ผู้ใช้ บริการ ” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การไม่วา่ ต้องเสียค่าใช้บริ การหรื อไม่ก็ตาม
“ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
เอกสาร ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบญั ญัติ การลงพระปรมาภิไธย และ
การประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐
และจะมีผลใช้บงั คับตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติน้ ี จะมีผลกระทบกับผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตโดยทัว่ ไป เพราะหากทาให้เกิด
การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ไม่วา่ จะบังเอิญหรื อตั้งใจ) ก็อาจจะมีผลกับตัวผูใ้ ช้ และที่สาคัญ คือผู ้
ให้บริ การ ซึ่ งรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เปิ ดบริ การอินเทอร์เน็ตให้แก่ผอู ้ ื่นหรื อกลุ่มพนักงาน/นักศึกษาใน
องค์กรอีกด้วย

ในฐานะบุคคลธรรมดาท่านไม่ควรทาในสิ่งต่อไปนี้ เพราะอาจจะเป็ นหนทาง
ที่ทาให้ท่าน "กระทาความผิด" ตาม พ.ร.บ.นี้
- อย่าบอก password ของท่านแก่ผอู ้ ื่น
- อย่าให้ผอู ้ ื่นยืมใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่เพือ่ เข้าอินเตอร์เน็ต
- อย่าติดตั้งระบบเครื อข่ายไร้สายในบ้านหรื อที่ทางานโดยไม่ใช้มาตรการการตรวจ
สอบผูใ้ ช้งานและการเข้ารหัสลับ
- อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง
- อย่านา user ID และ password ของผูอ้ ื่นไปใช้งานหรื อเผยแพร่
- อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรื อข้อความ หรื อภาพเคลื่อนไหวที่ผดิ กฎหมาย
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- อย่า กด "remember me" หรื อ "remember password" ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
- อย่า log-in เพือ่ ทาธุรกรรมทางการเงินที่เครื่ องสาธารณะ ถ้าท่านไม่ใช่เซียนทาง
computer security
- อย่าใช้ WiFi (Wireless LAN) ที่เปิ ดให้ใช้ฟรี โดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล
- อย่าทาผิดตามมาตรา ๑๔ ถึง ๑๖ เสียเอง ไม่วา่ โดยบังเอิญ หรื อ โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์

ผูใ้ ห้บริ การมีหน้าที่และสิ่งที่ตอ้ งทามากกว่าบุคคลทัว่ ไป สิ่งที่ตอ้ งเข้าใจ คือ
- ผูใ้ ห้บริ การ นอกจากจะหมายถึง Internet Service Provider ทัว่ ไปแล้ว ยังหมายถึง ผูด้ ูแลเว็บ และ
ครอบคลุมถึงหน่วยงานที่มีการจัดบริ การออนไลน์ บริ การใช้อินเทอร์เน็ตและเครื อข่ายทัว่ ไปในหน่วยงาน
ของตนเองอีกด้วย เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ต เจ้าของเว็บไซต์ รวมทั้งเจ้าของเว็บบอร์ด ล้วนแล้วเข้าข่ายที่จะ
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทั้งสิ้น หากท่านเปิ ดบริ การให้สาธารณชน เข้ามาใช้บริ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรื อสามารถ
แพร่ ขอ้ ความ ภาพ และเสียง ผ่านเว็บที่ท่านเป็ นเจ้าของ ผูใ้ ห้บริ การตามกฎหมายนี้ ต้องทาตามหน้าที่ของ
ผูใ้ ห้บริ การ ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติฯนี้ กล่าวคือ
มาตรา ๒๖ ผูใ้ ห้บริ การต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่
วันที่ขอ้ มูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี จาเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสัง่ ให้ผใู ้ ห้บริ การผูใ้ ดเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี เป็ นกรณี พเิ ศษ เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็
ได้
- ผูใ้ ห้บริ การจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การเท่าที่จาเป็ นเพือ่ ให้สามารถระบุตวั ผูใ้ ช้บริ การ
นับตั้งแต่เริ่ มใช้บริ การ และต้องเก็บรักษาไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริ การสิ้นสุดลง
ผูใ้ ห้บริ การผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี้ตอ้ งระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
- เพือ่ อานวยความสะดวกในการทาหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จะออกประกาศ เรื่ องหลักเกณฑ์การเก็บรักษา Traffic data ของผูใ้ ห้บริ การ เพือ่ ให้ผใู ้ ห้
บริ การทุกแบบ สามารถทาหน้าที่เก็บ logfile ของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตรงตามความจาเป็ นขั้นต่า
ประกาศดังกล่าวนี้ ยังเป็ นหนทางที่จะทาให้เกิดธุรกิจบริ การรับฝากข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ข้ นึ ได้
เพราะจะมีผใู ้ ห้บริ การขนาดเล็กจานวนมาก ที่ไม่สามารถทาตาม พ.ร.บ.นี้ได้ดว้ ยตนเอง
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การจัดเก็บข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กับ พรบ. ว่ าด้ วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตามที่จะมีการนาพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาประกาศใช้ โดย พรบ.
ดังกล่าวนี้ ได้มีการกาหนดเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในหลายส่ วน ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การ ที่หมายถึง ผูป้ ระกอบ
กิจการทางด้านโทรคมนาคม, ผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์เน็ต , ผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ เช่ น Web Hosting, InternetCafe,
หน่วยงาน บริ ษทั และสถานศึกษาต่าง ๆ และได้กาหนดให้หน่วยงานหรื อองค์การเหล่านี้ จะต้องทาการเก็บ
ข้อ มู ล จราจรทางคอมพิวเตอร์ (traffic data) ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล ส าคัญ ที่ ส ามารถน ามาใช้ในการสื บ สวนหรื อ
สอบสวนการกระทาผิดตาม พรบ. ดังกล่าวนี้ เป็ นระยะเวลา 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยมีการกาหนดประเภท
ของ Log File ที่มีความจาเป็ นต้องเก็บไว้ (ตามมาตรา 24) ออกเป็ น 7 ประเภทดังนี้
• Personal Computer log file
• Network Access Server or RADIUS server log file
• Email Server log file (SMTP log)
• FTP Server log file
• Web Server (HTTP server) log file
• UseNet log file
• IRC log file
สาหรับข้อมูลจราจรหรื อข้อมูล Log ที่ตอ้ งจัดเก็บนั้นจะแตกต่างกันไปตาม protocol ที่ใช้ในแต่ละ
บริ การขององค์การนั้น ๆ เช่น การใช้บริ การรับหรื อส่ง Email การจัดเก็บก็จะให้ความสาคัญที่การเก็บใน
ส่วนของ Email header เป็ นต้น โดยข้อมูลจราจรที่ตอ้ งมีการจัดเก็บจะประกอบไปด้วย
• แหล่งกาเนิด
• ต้นทาง ปลายทาง
• เส้นทาง
• เวลาและวันที่
• ปริ มาณ
• ระยะเวลา
• ชนิดของบริ การ หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
จึงมีความจาเป็ นที่ทุก ๆ องค์การที่อยูใ่ นฐานะของผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นต้องจัดหาอุปกรณ์ หรื อ
เครื่ องมือ เพือ่ ให้ตนเองรองรับกับ พรบ. ดังกล่าวนี้ ซึ่งเงื่อนไขสาคัญคือการจัดหาอุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะสม
กับขนาดขององค์การและงบประมาณทีอ่ งค์การสามารถจัดหาได้
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ข้ อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ควรมีลักษณะอย่ างไร ?
+ ข้อมูลที่จดั เก็บต้องสามารถระบุตวั บุคคลได้
+ สามารถชี้แจงเส้นทางของข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากใคร, เมื่อออกจากเครื อข่ายของเรา
แล้วไปที่ไหน รวมไปถึงวัน-เวลาที่ขอ้ มูลนั้นเข้าออกด้วย
+ เป็ นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการป้ องกันการแก้ไขหรื อลบข้อมูล
+ ง่ายต่อการค้นหา
ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว หากในหน่วยงานหรื อองค์กรขนาดเล็ก ก็อาจจะไม่ปัญหามากนัก
เนื่องจากปริ มาณข้อมูลจราจรมีขนาดไม่ใหญ่มากมาย แต่สาหรับองค์กรที่มีผใู ้ ช้งานคอมพิวเตอร์มากๆ ก็คง
ต้องมองหา solution ที่เหมาะสมกับตัวเอง ทั้งนี้ก็เพือ่ เป็ นการป้ องกันและติดตามหาหลักฐานของผูใ้ ช้
คอมพิวเตอร์กระทาความผิด มาลงโทษตามกฏหมายต่อไป

ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
มาตรา ๕ ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖ ผูใ้ ดล่วงรู้มาตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผอู้ ื่นจัดทาขึ้นเป็ นการเฉพาะ
ถ้านามาตรการดังกล่าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู้ ื่น ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผูใ้ ดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซ่ ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นที่อยูร่ ะหว่างการส่ งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ นั
มิได้มีไว้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะหรื อเพือ่ ให้บุคคลทัว่ ไปใช้ประโยชน์ได้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๙ ผูใ้ ดทาให้เสี ยหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิม่ เติมไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผูใ้ ดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพือ่ ให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่น
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรื อรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินห้า
ปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิ ดหรื อปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
โดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๙ หรื อมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน ไม่วา่ ความเสี ยหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรื อในภายหลังและ
ไม่วา่ จะเกิดขึ้นพร้อมกันหรื อไม่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิ บปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็ นการกระทาโดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อการบริ การสาธารณะ หรื อเป็ นการกระทาต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี
ถึงสิ บห้าปี และ ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระทาความผิดตาม (๒) เป็ นเหตุให้
ผูอ้ ื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปี ถึงยีส่ ิ บปี
มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดจาหน่ายหรื อเผยแพร่ ชุดคาสั่งที่จดั ทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการกระทาความผิดตามมาตรา ๕ , มาตรา ๖ , มาตรา ๗ , มาตรา ๘ , มาตรา ๙ , มาตรา ๑๐ หรื อ
มาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔ ผูใ้ ดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(๑) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อข้อมูล
คอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู้ ื่นหรื อประชาชน
(๒) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหาย
ต่อความมัน่ คงของประเทศหรื อก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
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(๓) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็ นความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่ ง
ราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์ นั้นประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่ หรื อส่ งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ ล้วว่าเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
(๑) (๒) (๓) หรื อ (๔)
มาตรา ๑๕ ผูใ้ ห้บริ การผูใ้ ดจงใจสนับสนุนหรื อยินยอมให้มีการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๔
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยูใ่ นความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทาความผิดตาม
มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ ผูใ้ ดนาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้ซ่ ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏเป็ นภาพของผูอ้ ื่น และภาพนั้นเป็ นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรื อ ดัดแปลงด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทาให้ผอู้ ื่นนั้นเสี ยชื่อเสี ยง ถูกดู
หมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่ง เป็ นการนาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุ จริ ต
ผูก้ ระทาไม่มีความผิดความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผูเ้ สี ยหายในความผิด
ตามวรรคหนึ่งตายเสี ยก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรื อ บุตรของผูเ้ สี ยหายร้องทุกข์ได้ และ
ให้ถือว่าเป็ นผูเ้ สี ยหาย
มาตรา ๑๗ ผูใ้ ดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีนอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผูก้ ระทาความผิดนั้นเป็ นคนไทย และรัฐบาลแห่ งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรื อ ผูเ้ สี ยหายได้
ร้องขอให้ลงโทษ หรื อ
(๒) ผูก้ ระทาความผิดนั้นเป็ นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรื อคนไทยเป็ นผูเ้ สี ยหายและผูเ้ สี ยหายได้
ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
จากความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขา้ งต้น สามารถสรุ ปเป็ นตารางความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นได้ ดังนี้
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ฐานความผิด

โทษจาคุก

โทษปรับ

ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่เกิน 10,000 บาท

การเปิ ดเผยมาตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
ที่ผอู ้ ื่นจัดทาขึ้นเป็ นการเฉพาะโดยไม่ชอบ

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 20,000 บาท

การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ

ไม่เกิน 2 ปี

ไม่เกิน 40,000 บาท

การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นโดยไม่ชอบ

ไม่เกิน 3 ปี

ไม่เกิน 60,000 บาท

การทาให้เสี ยหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ

ไม่เกิน 5 ปี

ไม่เกิน 100,000 บาท

การกระทาเพือ่ ให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผูอ้ ื่นไม่สามารถทางานได้ตามปกติ

ไม่เกิน 5 ปี

ไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่มี

ไม่เกิน 100,000 บาท

การกระทาต่อความมัน่ คง
- ก่อความเสียหายแก่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์
- กระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ/เศรษฐกิจ
- เป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ชีวติ

ไม่เกิน 10 ปี
3 ปี ถึง 15 ปี
10 ปี ถึง 20 ปี

และไม่เกิน 200,000 บาท
และ60,000-300,000
บาท
ไม่มี

การจาหน่ายชุดคาสัง่ ที่จดั ทาขึ้นเพือ่ นาไปใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการกระทาความผิด

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 20,000 บาท

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทาความผิดอื่น (การเผยแพร่
เนื้อหาอันไม่เหมาะสม)

ไม่เกิน 5 ปี

ไม่เกิน 100,000 บาท

ผูใ้ ห้บริ การจงใจสนับสนุนหรื อยินยอมให้มีการกระทา
ความผิด

ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับ
ผูก้ ระทาความผิด

ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผูก้ ระทา
ความผิด

ไม่เกิน 3 ปี

ไม่เกิน 60,000 บาท

การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ

การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยปกติสุข (Spam Mail)

การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็ นภาพของบุคคล
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ตัวอย่ างการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 เอาผิดผู้ใช้ อนิ เตอร์ เน็ตเผยแพร่ ข้อมูลเท็จ
 ดีเอสไอ ยกพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ลงดาบผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูลมัว่ ปรับเวลาประเทศไทยเร็ว 30 นาที
พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ ยืน ผูบ้ ญั ชาการ สานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เปิ ดเผยว่า
ขณะนี้กาลังพิจารณาว่า จะดาเนินการอย่างไร กับผูเ้ จตนาบิดเบือนและเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านอีเมล์ ว่า ในวันที่
23 ส.ค. 2551 จะมีการปรับแก้หรื อเปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานของประเทศไทยให้เร็วขึ้น 30 นาที
ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าวถือว่า มีความผิดตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลเท็จ ทั้งยังสร้างความตื่นตระหนกให้กบั
ประชาชนเป็ นอย่างมาก
ทั้งนี้ เวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ที่ประกาศใช้สมัยรัชกาลที่ 6 ที่
กาหนดให้ประเทศไทยใช้เวลาตามมาตรฐานกรีนนีซ+7 ชัว่ โมง ตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2463
พ.ต.อ.ญาณพล กล่าวว่า การปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยปั จจุบนั มีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบจัดทา และรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยตามระบบ
สากล ซึ่งการปรับเทียบเวลามาตรฐาน สามารถทาได้ 3 ช่องทาง คือ
1) การปรับเทียบที่หอ้ งปฏิบตั ิการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี
2) การปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านระบบโทรศัพท์ 181 ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรื อ
3) การปรับเทียบทางอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่ างการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 เอาผิดผู้เผยแพร่ คลิปวีดโี อภาพส่ วนตัวของผู้อนื่
 การกระทาผิดนั้นเกิดจากความคึกคะนองและถ่ายเก็บไว้เพื่อส่ งให้ดูกนั เองในหมู่ เพื่อนฝูงแต่
หลังจากนั้นก็มีการส่ งต่อจนแพร่ หลายไปถึงอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็ นข่าวครึ กโครม อย่างไรก็ตามเมื่อมีการ
เผยแพร่ ในอินเตอร์เน็ตผูท้ ี่นาข้อมูลเข้าระบบก็ถือว่ามีความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ส่ วนผูท้ ี่แอบถ่าย
นั้ นก็ มี ค วามผิด เช่ น กัน บก.ปดส. มี ข้ ัน ตอนในการสื บ สวนสอบสวน ส่ ว นผู ้ก ระท าผิ ด ตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯนั้นเมื่อหลักฐานชัดเจนก็สามารถดาเนิ นการตามกฎหมายได้ทนั ที ส่ วนผูท้ ี่แอบถ่ายคลิปนั้น
น่าจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทและในเรื่ องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แม้จะเป็ นคดีที่ยอมความ
ได้แต่ผเู ้ สียหายก็สามารถฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสียหายในทางแพ่งได้
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คุณธรรมและจริยธรรม ในการใช้ งานคอมพิวเตอร์
ในการใช้เทคโนโลยีควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพือ่ ให้คุม้ ค่ากับคุณค่าของเทคโนโลยี ทั้งต่อ
ตนเองและต่อผูอ้ ื่น ดังนี้
1. ควรใช้เทคโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้อง
2. ควรมีมารยาทในการใช้ไม่แอบดูขอ้ มูลของผูอ้ ื่นที่ไม่อนุญาต
3. ไม่ ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผดิ เช่น การขโมยข้อมูลของบุคคลอื่น หรื อการทาให้ผอู ้ ื่นเสื่อมเสียไม่วา่ จะ
ทางชื่อเสียง ทางสังคม และอื่นๆ ซึ่งเป็ นการไม่สมควรอย่างยิง่
4. ควรช่วยกันรักษาคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีเอาไว้
5. หากว่าเราไม่ได้เป็ นผูท้ ี่กระทาแต่หากพบเห็นบุคคลอื่นก็ควรที่จะว่ากล่าวตักเตือนให้เขาทาในสิ่งที่
ถูกต้อง
6. สังคมจะดีได้ถา้ ทุกคนช่วยกันเป็ นหูเป็ นตา
7. ในการเก็บรักษาข้อมูลของตนเองควรมีรหัสผ่าน
8. ควรใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงสร้างสรรค์
9. ไม่ทาให้ตนเองและผูอ้ ื่นเดือดร้อน
10. หากมีบุคคลใดส่งข้อมูลมาให้โดยเราไม่รู้จกั ก็ควรหลีกเลี่ยงโดยการไม่เปิ ดเพือ่ ป้ องกันไวรัส
11. ในการทางานต่างๆต้องตรวจเช็คข้อมูลให้ละเอียด
12. ในการทาสิ่งใดแต่ละครั้งควรคิดถึงผลที่จะตามมาให้ละเอียดถี่ถว้ นเพือ่ ป้ องกันการผิดพลาดใน
ภายหลัง
13. ไม่เปิ ดเว็บภาพลามก
14. ไม่ส่งจดหมายลูกโซ่ ให้กบั ผูอ้ ื่น
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15. ไม่ส่งจดหมายเท็จให้กบั ผูอ้ ื่นเพราะอาจเกิดการสูญเสีย
16. ไม่ส่งแฟ้ มไวรัสให้คอมพิวเตอร์เครื่ องอื่น
17.ช่วยกันตรวจตราผูท้ ี่หน้าสงสัย
18. ช่วยกันเป็ นหู เป็ นตาให้กบั ส่วนรวมหากมีสิ่งใดผิดปกติจะได้หาทางแก้ใขได้ทนั
19. ช่วยกันรณรงค์การรักษาสิ่งของ
20. ช่วยกันลบข้อมูลที่ไม่ดีออกไป
21. ถ้ามีคนทาการแบบนี้ให้ทาโทษโดยการไม่ให้ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
22. ไม่ควรเล่นเกมการพนัน
23. ไม่ควรเลียนแบบความรุ นเเรงในสิ่งเร้า
24. เล่นเกมที่มีทกั ษะ หรื อ ค้นหาความรู ้แทน
25. หลีกเลี่ยงเกมไร้สาระ
26. เมื่อเข้าไปใช้บริ การเว็บใดก็ควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเว็บนั้นในทางที่ถูกต้อง
27. ในการใช้คอมพิวเตอร์ควรติดตั้งเครื่ องแสกนไวรัส
28. ไม่โหลดรู ปภาพลามกไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อข้อมูลทีไ่ ม่จาเป็ น
29. ไม่ใช้อินเตอร์เน็ทในทางลามกเสื่อมเสีย
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ใบงานที่ 1
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องที่สุด
1. Inbox ในความหมายของ E-mail หมายถึงอะไร
ก. กล่องหรื อที่สาหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผสู ้ ่ งเข้ามา
ข. การแนบไฟล์เอกสาร หรื อ โปรแกรมต่าง ๆ ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น
ค. กล่องหรื อที่เก็บอี เมล์ ที่กาลังจะส่ งออกไปหาผูอ้ ื่น
ง. New Mail จะเป็ นการส่ งอี เมล์ใหม่ ไปหาผูอ้ ื่ น
2. Compose ในความหมายของ E-mail หมายถึ งอะไร
ก. การส่ ง copy อีเมล์น้ นั ๆ ไปให้ผอู ้ ื่นที่ตอ้ งการด้วย
ข. ชื่อหรื ออีเมล์ ของผูท้ ี่เราต้องการส่ งอี เมล์ไปหา
ค. จะเป็ นการตอบอี เมล์ ที่มี ผูส้ ่ งมาถึงเรา
ง. New Mail จะเป็ นการส่ งอี เมล์ใหม่ ไปหาผูอ้ ื่ น
3. Reply All ในความหมายของ E-mail หมายถึงอะไร
ก. ชื่อ หรื ออี เมล์ ของผูท้ ี่เราต้องการส่ งอี เมล์ไปหา
ข. กล่องหรื อที่สาหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผสู ้ ่ งเข้ามา
ค. จะเป็ นการตอบอี เมล์ ที่มีผูส้ ่ งมาถึงเรา
ง. การแนบไฟล์เอกสาร หรื อโปรแกรมต่าง ๆ ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น
4. สิ่ งใดที่ไม่ควรแสดงในการส่ ง E-Mail
ก. แสดงอารมณ์ส่วนตัวที่ไม่ดีลงใน E-Mail
ข. อย่าแสดงความโกรธลงใน E-Mail
ค. แสดงความดี ใจ
ง. ใช้คาสุ ภาพ
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5. การกระทาของข้อ ใดต่อไปนี้ คิดว่าเข้าข่ายกระทาความผิดตาม พรบ. 50
ก. แคทเล่นเกมทั้งวัน
ข. จีจ้ ี Copy งานของตนเองไว้เป็ น backup
ค. ริ นแอบเปิ ด E-mail ของเพื่อนเสมอๆ ง. สุ ขใจสื บค้นข้อมูลทาง Internet เพื่อทารายงาน
6. ข้อใดคือคาตอบที่ถูกต้อง
ก. Internet คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่2เครื่ อ งขึ้นไป
ข. Internet คือสิ่ งมหัศจรรย์ทวั่ โลก
ค. Internet คือเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่คอบคลุมทัว่ โลก
ง. Internet คือระบบ Lan ที่ใหญ่คอบคุมไปทัว่ พื้นที่
7. เว็บเพจหน้าแรกสุ ด ซึ่ งเปรี ยบเสมือนหน้าปกหนังสื อ เรี ยกว่าอะไร
ก. โฮมเพจ
ข. เว็บไซต์
ค. เว็บเพจ

ง. โฮมไซต์

8. http:// ย่อมาจากคาว่าอะไร
ก. HyperText Transfer Protocol
ค. History Text Protocol

ข. HyperText Transfer Program
ง. Hytext Tranmistion Protocol

9. บริ การด้าน E-Commerce หมายถึ ง
ก. การทาธุ รกิจบนอินเตอร์เน็ต
ค. การพูดคุ ยหรื อสนทนา

ข. การส่ งข่าวสารบนอินเทอร์เน็ ต
ง. การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์

10. อินเทอร์ เน็ตเกิดขึ้นที่ประเทศใด
ก. ออสเตรเลี ย
ข. อังกฤษ

ค. รัสเซี ย

ง. สหรัฐอเมริ กา
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หน่ วยการเรียนรู้ ท่ี 2
หลักการแก้ ปัญหาและการจาลองความคิด
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้ อมูล
การเรียนรู้ การสื่ อสาร การแก้ ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 เขียนโปรแกรมภาษา
 สาระสาคัญ
หลักการ และโครงสร้ างในการเขียนโปรแกรมภาษา และหลักการของการจาลองความคิดในการนา
มาประยุกต์ ใช้ สาหรับการคิดโครงสร้ างเพื่อการเขียนโปรแกรม
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. หลักการและโครงสร้ างในการแก้ปัญหาและการจาลองความคิด
2. การประยุกต์ ใช้ การลาดับความคิดและการแก้ ปัญหาในการเขียนโปรแกรม
- ทักษะ / กระบวนการ
1. การฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและจาลองความคิด
2. การฝึ กปฏิบัติในการนาผังความคิดและการแก้ ปัญหามาประยุกต์ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทางาน
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หลักการแก้ปญหาและการจาลองความคิด

ในชี วิตประจำวัน ทุก คนต้อ งเคยพบกับ ปั ญ หำต่ ำงๆ ไม่ ว่ำจะเป็ นปั ญ หำด้ำนกำรเรี ยน กำรงำน
กำรเงินหรื อแม้แต่กำรเล่นเกม เมื่อพบกับปั ญหำแต่ละคนมีวธิ ีกำรที่จะจัดกำรหรื อแก้ปัญหำเหล่ำนั้นแตกต่ำง
กันไป ซึ่ งแต่ละวิธีกำรอำจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรื อแตกต่ำงกันเล็กน้อย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ของบุคคลนั้น อย่ำงไรก็ตำมหำกเรำนำวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำงๆนั้นมำวิเครำะห์ให้ดี จะพบว่ำ
วิธีก ำรเหล่ ำนั้น เป็ นทฤษฎี ซ่ ึ งมี รูป แบบที่ แ น่ น อนได้ และบำงครั้ งต้อ งอำศัย กำรเรี ยนรู ้ ในระดับ สู งเพื่ อ
แก้ ปั ญ หำบำงอย่ ำ งให้ ส มบู ร ณ์ แบบ แต่ ก่ อ น ที่ เ รำจะศึ ก ษำต่ อ ไป ลองพิ จ ำรณ ำปั ญ หำเหล่ ำนี้
ตัวอย่ างที่ 1.1 เกมทำยใจ คือ เกมให้ผเู ้ ล่ นทำยตัวเลข 3 ตัว ในกำรเล่นเกมต้องใช้ผเู ้ ล่ น 2 คน คนที่
หนึ่ ง คือ ผูก้ ำหนด เป็ นคนกำหนดเลข 3 ตัว ที่ ไม่ ซ้ ำกันโดยเลื อ กจำกกลุ่ มตัวเลข 1-9 และอี กคนหนึ่ งคือ
ผูท้ ำย เป็ นผูท้ ำยเลข 3 ตัว ที่ไม่ซ้ ำกัน ที่ผกู ้ ำหนดได้กำหนดเอำไว้แล้ว หลังจำกที่ผทู ้ ำยทำยเลขแต่ละครั้ง ผู ้
กำหนดต้องให้รำยละเอียดว่ำตัวเลขที่ทำยมำนั้นถูกต้องกี่ตวั และในกรณี ที่ตวั เลขที่ทำยมำถูกตำแหน่ งด้วยก็
ต้องบอกว่ำถูกตำแหน่ งกี่ตวั เช่น ถ้ำตัวเลขที่กำหนดไว้เป็ น 815 และ ผูท้ ำยทำยว่ำ 123 ผูก้ ำหนดต้องแจ้งว่ำ
ตัวเลขที่ทำยนั้นถูก 1 ตัว และไม่มีตวั ใดถูกตำแหน่ง ดังรู ป เป็ นตำรำงแสดงข้อมูลกำรเล่นเกมทำยใจ
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จะเห็นว่ำกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกจะใช้วิธีลองผิดลองถูกในกำรทำยครั้งแรกๆ แล้ว
ยังมี กำรใช้เหตุผลประกอบกำรแก้ปัญ หำซึ่ งเรำเรี ยกวิธีกำรดังกล่ ำวว่ำ “วิธีขจัด” (Method of elimination)
กล่ำวคือ จะแยกข้อมูลกรณี ที่เป็ นไปไม่ได้ทงิ้ จนเหลือกรณี ที่เป็ นไปได้ วิธีกำรดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ ว่ำ
ทำไมจึงคิดเช่ นนั้น รู ปแบบของกำรใช้เหตุผลประกอบกำรแก้ปัญหำอำจแตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไข ใน
ปั ญหำบำงปั ญหำอำจจะขจัด ให้เหลือกรณี เดียวไม่ได้แต่อำจจะทำเหลือกรณี นอ้ ยที่สุด
นอกจำกวิธีกำรแก้ปัญหำที่ยกตัวอย่ำงมำซึ่ งได้แก่ วิธีกำรลองผิดลองถูก กำรใช้เหตุผล กำรใช้วิธี
ขจัด ยังมีวธิ ีกำรแก้ปัญหำอีกมำกมำยที่ผแู ้ ก้ปัญหำสำมำรถเลือกใช้ให้เข้ำกับตัวปั ญหำและประสบกำรณ์ของ
ผูแ้ ก้ปัญหำเอง แต่อย่ำงไรก็ตำม วิธีกำรเหล่ำนี้ลว้ นมีข้ นั ตอนที่คล้ำยคลึงกัน และจำกกำรศึกษำพฤติกรรมใน
กำรเรี ยนรู ้และแก้ปัญหำของมนุ ษย์พ บว่ำโดยปกติมนุ ษย์มีกระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำประกอบด้วย 4
ขั้นตอนดังรู ป

1. การวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของปัญหา
กำรวิเครำะห์และกำหนดรำยละเอียดของปั ญหำ(State the problem) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนแรกสุ ดก่อนที่จะ
ลงมือแก้ปัญหำ แต่ผแู ้ ก้ปัญหำมักจะมองข้ำมควำมสำคัญของขั้นตอนนี้ อยูเ่ สมอ จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้
คือ กำรทำควำมเข้ำใจกับปั ญหำเพื่อแยกให้ออกว่ำข้อ มูลที่กำหนดมำในปั ญหำหรื อ เงื่อนไขของปั ญหำคือ
อะไร และสิ่ ง ที่ ต ้อ งกำรคื อ อะไร อี ก ทั้ง วิธี ก ำรที่ ใช้ป ระมวลผล ในกำรวิ เครำะห์ ปั ญ หำ กล่ ำ วสรุ ป มี
องค์ประกอบในกำรวิเครำะห์ดงั นี้
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กำรระบุขอ้ มูลเข้ำ ได้แก่ กำรพิจำรณำข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดมำในปั ญหำ
กำรระบุขอ้ มูลออก ได้แก่ กำรพิจำรณำเป้ ำหมำยหรื อสิ่งที่ตอ้ งกำรหำคำตอบ
กำรกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่ กำรพิจำรณำขั้นตอนวิธีกำรได้มำซึ่งคำตอบหรื อข้อมูลออก
ตัวอย่ างที่ 1.2 แสดงวิธีกำรวิเครำะห์และกำหนดรำยละเอียดของกำรหำค่ำเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน
ได้แก่ 0 3 4 8 และ 12
จากองค์ประกอบในการวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของปัญหา
1) การระบุข้อมูลเข้ า
ในที่น้ ีโจทย์กำหนดให้หำค่ำเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ดังนั้น ข้อมูลเข้ำได้แก่ จำนวน 0 3 4 8
และ 12
2) การระบุข้อมูลออก
จำกโจทย์สิ่งที่เป็ นคำตอบของปั ญหำ คือ ค่ำเฉลี่ยของจำนวนทั้ง 5
3) การกาหนดวิธีการประมวลผล จำกโจทย์สิ่งที่ตอ้ งกำร “ค่ำเฉลี่ย” หมำยถึง ผลรวมของจำนวนทั้ง
5 หำรด้วย 5 ดังนั้นขั้นตอนในกำรประมวลผลคือ
3.1) รับค่ำจำนวนทั้ง 5 จำนวน
3.2) นำจำนวนเต็มทั้ง 5 มำบวกเข้ำด้วยกัน
3.3) นำผลลัพธ์จำกข้อ 3.2 มำหำรด้วย 5
ตัวอย่ างที่ 1.3 แสดงกำรวิเครำะห์และกำหนดรำยละเอียดของกำรหำค่ำ x เมื่อ x คือจำนวนเต็มจำนวนหนึ่ง
ในกลุ่มของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ที่มีค่ำเฉลี่ยเป็ น 10 และอีก 4 จำนวน ได้แก่ 3 4 8 และ 12
จำกองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์และกำหนดรำยละเอียดของปั ญหำ
1) กำรระบุขอ้ มูลเข้ำ
จำกโจทย์ขอ้ มูลเข้ำได้แก่
1.1) จำนวนอีก 4 จำนวนคือ 3 4 8 และ 12
1.2) ค่ำเฉลี่ยของจำนวนทั้ง 5 จำนวนคือ 10
2) กำรระบุขอ้ มูลออก
จำกโจทย์สิ่งที่เป็ นคำตอบของปั ญหำ คือ ค่ำ x
3) กำรกำหนดวิธีกำรประมวลผล
จำกโจทย์สิ่งที่ตอ้ งกำร “ค่ำเฉลี่ย” เรำสำมำรถสรุ ปขั้นตอนของกำรประมวลผลได้ดงั นี้
3.1) หำค่ำผลรวมของจำนวนทั้ง 5 โดยนำค่ำเฉลี่ยคูณด้วยจำนวนของเลขจำนวนเต็ม นัน่
คือ 10 * 5 = 50
3.2) จำกควำมหมำยของ “ผลรวม” จะได้ 3+4+8+12 = 50
3.3) แก้สมกำร 27+ x = 50 (จะได้ x=23 ซึ่งคือ ผลลัพธ์)
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2. การเลือกเครื่องมือและการออกแบบขั้นตอนวิธี
การเลือกเครื่ องมือและการออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and Algorithm development) ขั้นตอนนี้ เป็ น
ขั้นตอนของกำรวำงแผนในกำรแก้ปัญหำอย่ำงละเอียดถี่ถว้ น หลังจำกที่เรำทำควำมเข้ำใจกับปั ญหำ พิจำรณำ
ข้อมูลและเงื่อนไขที่มีอยู่ และสิ่งที่เรำต้องกำรหำในขั้นตอนที่ 1 แล้ว เรำสำมำรถคำดคะเนวิธีกำรที่จะใช้ใน
กำรแก้ปัญหำ ขั้นตอนนี้ จำเป็ นต้องอำศัยประสบกำรณ์ของผูแ้ ก้ปัญหำเป็ นหลัก หำกผูแ้ ก้ปัญหำเคยพบกับ
ปั ญหำทำนองนี้มำแล้วก็สำมำรถดำเนินกำรตำมแนวทำงที่เคยปฏิบตั ิมำ
ขั้นตอนนี้ จะเริ่ มจำกกำรเลือกเครื่ องมือที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมระหว่ำง
เครื่ องมือกับเงื่อนไขต่ำงๆ ของปั ญหำซึ่ งหมำยรวมถึงควำมสำมำรถของเครื่ องมือในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว
และสิ่ งที่สำคัญคือควำมคุน้ เคยในกำรใช้งำนเครื่ องมือนั้นๆ ของผูแ้ ก้ปัญหำสำคัญคือควำมคุน้ เคยในกำรใช้
งำนเครื่ องมือนั้นๆ ของผูแ้ ก้ปัญหำ
อีกสิ่ งหนึ่ งที่ส าคัญ ในการแก้ ปั ญ หา คือ ยุท ธวิธี ที่ใช้ในกำรแก้ปัญ หำหรื อ ที่เรี ย กว่ำ ขั้ นตอนวิ ธี
(Algorithm) ในการแก้ ปัญหา หลังจำกที่เรำได้เครื่ องมือช่วยแก้ปัญหำแล้วผูแ้ ก้ปัญหำต้องวำงแผนว่ำจะใช้
เครื่ องมือดังกล่ำวเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและดีที่สุด กำรออกแบบขั้นตอนวิธีในกำรแก้ปัญหำ ผูแ้ ก้ปัญหำ
ควรใช้แ ผนภำพหรื อ เครื่ อ งมื อ ในกำรแสดงขั้น ตอนกำรท ำงำนเพื่ อ ให้ ง่ ำยต่ อ ควำมเข้ำใจ เช่ น ผัง งำน
(Flowchart) ที่จำลองขั้นตอนวิธีในกำรแก้ปัญหำในรู ปสัญลักษณ์ รหัสลำลองหรื อรหัสเทียม (pseudo code)
ซึ่งเป็ นกำรจำลองขั้นตอนวิธีของกำรแก้ปัญหำในรู ปของคำบรรยำย กำรใช้เครื่ องมือช่วยออกแบบดังกล่ำว
นอกจำกแสดงกระบวนกำรที่ชดั เจนแล้ว ยังช่วยให้ผแู ้ ก้ปัญหำสำมำรถหำข้อผิดพลำดของวิธีกำรที่ใช้ได้ง่ำย
และแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว

3. การดาเนินการแก้ ปัญหา
การดาเนินการแก้ปัญหา(Implementation) หลังจำกที่ได้ออกแบบขั้นตอนวิธีเรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอน
นี้เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งลงมือแก้ปัญหำโดยใช้เครื่ องมือที่ได้เลือกไว้ หำกกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวใช้คอมพิวเตอร์
เข้ำมำช่วยงำน ขั้นตอนนี้ก็เป็ นกำรใช้งำนโปรแกรมสำเร็จหรื อใช้ภำษำคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหำ
ขั้นตอนนี้ตอ้ งอำศัยควำมรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือที่เลือกใช้ซ่ ึงผูแ้ ก้ปัญหำต้องศึกษำให้เข้ำใจและเชี่ยวชำญ
ในขณะที่ดำเนินกำรหำกพบแนวทำงที่ดีกว่ำที่ออกแบบไว้ก็สำมำรถปรับเปลี่ยนได้
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4. การตรวจสอบและปรับปรุง
การตรวจสอบและปรั บปรุง(Refinement) หลังจำกที่ลงมือแก้ปัญหำแล้วต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่ำ
วิธีกำรนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยผูแ้ ก้ปัญหำต้องตรวจสอบว่ำขั้นตอนวิธีที่สร้ำงขึ้นสอดคล้องกับรำยละเอียด
ของปั ญหำ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเข้ำ และข้อมูลออก เพื่อให้มนั่ ใจว่ำสำมำรถรองรับข้อมูลเข้ำได้ในทุกกรณี อย่ำง
ถูกต้องและสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งปรับปรุ งวิธีกำรเพือ่ ให้กำรแก้ปัญหำนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น เป็ นเสมื อนขั้นบันได (stair) ที่ทำให้มนุ ษย์สำมำรถประสบ
ควำมสำเร็จในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆได้ รวมทั้งกำรเขียนหรื อพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหำก็ตอ้ ง
ใช้กระบวนกำรตำมขั้นตอนทั้ง 4 นี้เช่นกัน

มคิด
การจาลองควา
ขั้นตอนที่สำคัญ ในกำรแก้ปัญหำ คือ กำรวำงแผน กำรวำงแผนที่ดีจะช่ วยให้แก้ปัญ หำเป็ นไปได้
โดยง่ำย ผูท้ ี่สำมำรถวำงแผนในกำรแก้ปัญหำได้ดีนอกจำกจะต้องใช้ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ และควำมมีเหตุผล
แล้ว ยังควรรู ้จกั วำงแผนอย่ำงเป็ นขั้นตอนอย่ำงเป็ นระเบียบด้วย กำรจำลองควำมคิดเป็ นส่วนหนึ่งในขั้นตอน
ที่สองของกำรแก้ปัญหำ กำรจำลองควำมคิดออกมำในลักษณะเป็ นข้อควำม หรื อ เป็ นแผนภำพจะช่ วยให้
สำมำรถแก้ปั ญ หำได้ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปั ญ หำที่ ยุ่งยำกซับ ซ้อ น กำรวำงแผนจะเป็ นแนวทำงในกำร
ดำเนิ นกำรแก้ปัญหำต่อไป อีกทั้งเป็ นกำรแสดงแบบเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบตั ิตำมใน
แนวทำงเดี ยวกัน ทั้งนี้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์อย่ำงเดียวกับกลุ่ มกิ จกำรก่อ สร้ำง แบบแปลนเหล่ำนั้น จะอยูใ่ น
รู ปลักษณะของกำรวำดภำพหรื อแสดงเครื่ องหมำยซึ่งเป็ นที่เข้ำ ใจกันระหว่ำงผูเ้ กี่ยวข้อง แบบแปลนจะต้อง
จัดทำให้เสร็จก่อนที่จะลงมือก่อสร้ำง โดยผ่ำนกำรตรวจสอบ ทบทวนและพิจำรณำจำกผูเ้ กี่ยวข้องหลำยฝ่ ำย
เมื่ อ เห็ น ว่ำเป็ นที่ ถูกต้อ งและพอใจของทุ กฝ่ ำยแล้วจึงก่ อ สร้ำงตำมแบบนั้น แต่ถ ้ำยังไม่ เป็ นที่พ อใจ ก็ จะ
พิจำรณำแก้ไ ขแบบแปลนส่ วนนั้นๆ เสี ยก่ อ นจะได้ไ ม่ ตอ้ งรื้ อ ถอนหรื อ ทุ บทิ้งภำยหลัง และเมื่ อ ต้อ งกำร
ซ่อมแซมหรื อต่อเติมก็นำเอำแบบแปลนเดิมมำตรวจสอบและเพิม่ แบบแปลนในส่ วนนั้นได้โดยง่ำย กำรใช้
แบบแปลนจึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นระหว่ำงช่ ำงก่ อ สร้ำง ผูอ้ อกแบบและผูเ้ กี่ ยวข้องอย่ำงอื่นเป็ นอย่ำงมำก เพรำะ
ประหยัดเวลำค่ำใช้จ่ำยและเข้ำใจง่ำย เมื่อสรุ ปรวมแล้วแบบแปลนเหล่ำนั้นก็คือ ข้อตกลงให้สร้ำงอำคำรของ
ผูจ้ ำ้ งกับผูร้ ับจ้ำงที่อยู่ในรู ปแบบกะทัดรัด แทนที่จะเขียนเป็ นข้อ ควำมที่เป็ นลำยลักษณ์ อ ักษรอย่ำงยืดยำว
และยังเป็ นเครื่ องมือให้ช่ำงใช้ในกำรก่อสร้ำงอีกด้วย
กำรจำลองควำมคิดเพื่อ วำงแผนขั้นตอนในกำรแก้ปัญหำทำงคอมพิวเตอร์น้ ัน เรี ยกได้อีกอย่ำงว่ำ
อัลกอริ ทึม (Algorithm) หรื อขั้นตอนวิธี
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อัลกอริทึม เป็ นลำดับของคำสัง่ ที่คอมพิวเตอร์จะปฏิบตั ิตำมเพือ่ แก้ปัญหำให้กบั เรำ โดยจะทำคำสัง่
เรี ยงกันตำมลำดับก่อนหลัง จะไม่ขำ้ มขั้นผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอน ผลลัพธ์ที่ได้ของขั้นตอนหนึ่งจะส่ง
ต่อไปยังขั้นตอนถัดไป และส่งต่อกันไปเช่นนี้ตำมลำดับขั้น จนถึงคำสัง่ สุดท้ำยจึงจะได้ผลลัพธ์ที่เสร็จ
สมบูรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในกำรจำลองควำมคิดมักจะประกอบขึ้นด้วยเครื่ องหมำยที่แตกต่ำงกันหลำยอย่ำง แต่
พอสรุ ปได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
ข้ อความหรือคาบรรยาย เป็ นกำรเขียนเค้ำโครงด้วยกำรบรรยำยเป็ นภำษำมนุษย์ที่ใช้สื่อสำรกัน
เพือ่ ให้ทรำบถึงขั้นตอนกำรทำงำนของกำรแก้ปัญหำแต่ละตอน ในบำงครั้งอำจใช้คำสัง่ ของภำษำที่ใช้เขียน
โปรแกรมก็ได้
ตัวอย่ างที่ 1.4 คำบรรยำยแสดงขั้นตอนกำรเปลี่ยนยำงรถเมื่อยำงแตกขณะขับรถ
1) จอดรถหลบข้ำงทำง
2) คลำยสกรู ยดึ ล้อ
3) นำแม่แรงออกยกรถ
4) ถอดล้อออก นำยำงอะไหล่มำเปลี่ยน
5) ขันสกรู เข้ำ เก็บยำงที่ชำรุ ดเพือ่ ไปซ่อม
6) คลำยแม่แรง เก็บแม่แรง
กำรเขียนข้อควำมเพือ่ กำรบรรยำยขั้นตอนวิธีในกำรแก้ปัญหำทำงคอมพิวเตอร์ สำมำรถเรี ยกอีกอย่ำง
หนึ่งได้วำ่ รหัสเทียม (pseudo code) (ศึกษำตัวอย่ำงเพิม่ เติมได้จำกตัวอย่ำงที่ 1.5-1.7)
หลักการทั่วไปในการเขียนรหัสเทียม
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินกำรทำงคณิ ตศำสตร์ต่ำงๆ จะถูกใช้งำนตำมปกติ คือ “+” สำหรับกำร
บวก “-” สำหรับกำรลบ “*” สำหรับกำรคูณ และ “/” สำหรับกำรหำร
2. ชื่อข้อมูลแทนจำนวนที่จะถูกดำเนินกำร
3. กำรกำหนดค่ำให้กบั ชื่อข้อมูล เช่น
เมื่อเรำต้องกำรกำหนดให้ ข้อมูล pi มีค่ำเท่ำกับ 3.14 สำมำรถเขียนได้ดว้ ยข้อควำม pi←3.14 หรื อ
pi:=3.14 หรื อ pi=3.14
ในกำรกำหนดค่ำทำงคอมพิวเตอร์ดำ้ นซ้ำยของเครื่ องหมำยมักใช้แทน ที่เก็บข้ อมูล และ ด้ำนขวำ
แทน ข้ อมูลที่ต้องการนาไปเก็บ (ดังนั้นหำกใช้ขอ้ ควำมว่ำ 3.14=pi ถือว่ำไม่ถูกต้องตำม ควำมหมำยนี้)
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4. คำสงวนบำงคำที่ใช้ในภำษำระดับสูงทัว่ ไปอำจถูกนำมำใช้ เช่น Read หรื อ Enter สำหรับกำรรับ
ข้อมูลเข้ำ และ Write หรื อ Print สำหรับกำรแสดงข้อมูลออก
5. กำรเพิม่ หรื อลดระยะย่อหน้ำอย่ำงเหมำะสม เพื่อแสดงระดับของขั้นตอนกำรทำงำนในโครงสร้ำง
ควบคุมกำรทำงำนในกลุ่มเดียวกัน
สั ญลักษณ์
เครื่ องหมำยรู ปแบบต่ำงๆ ซึ่งใช้สำหรับสื่อสำรควำมหมำยให้เข้ำใจตรงกัน สถำบันมำตรฐำนแห่งชำติ
อเมริ กำ(The American National Standard Institute, ANSI) ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็ นมำตรฐำนแล้ว
สำมำรถนำไปใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อไป
กำรนำสัญลักษณ์ไปใช้เพือ่ แสดงขั้นตอนกำรทำงำนต่ำงๆ ของงำนหรื อโปรแกรม รวมถึงแสดงกำรไหล
ของข้อมูลในระบบตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตำมต้องกำรเรี ยกว่ำ กำรเขียนผังงำน(Flowchart) ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 แบบคือ
1. ผังงานระบบ(System Flowchart) หมำยถึง ผังงำนที่แสดงขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรทำงำนของระบบ
ช่วยอธิบำยลำดับกำรทำงำนของส่วนต่ำงๆ ในระบบ เช่น กำรนำข้อมูลเข้ำ(Input) ถูกเก็บอยูท่ ี่ใดบ้ำง ใช้สื่อ
บันทึกข้อมูลแบบใด ลักษณะของกำรประมวลผล ตลอดจนลักษณะของผลลัพธ์(Output) ผังงำนระบบจะ
ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู ้ ขียนโปรแกรมและผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่ตอ้ งกำรทำควำมเข้ำใจกำรทำงำนของ
ระบบ ตัวอย่ำงดังรู ป

2. ผังงานโปรแกรม(Program Flowchart) หมำยถึง ผังงำนที่ใช้ในกำรแสดงกำรทำงำนของ
โปรแกรมโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน ผังงำนโปรแกรมเป็ นสิ่งจำเป็ นสำหรับผูเ้ ขียนโปรแกรมเพรำะต้อง
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ใช้เป็ นแนวทำงในกำรเขียนโปรแกรมและเมื่อโปรแกรมเกิดข้อผิดพลำดกำรเข้ำไปวิเครำะห์ผงั งำนโปรแกรม
จะทำได้ง่ำยกว่ำกำรเข้ำไปวิเครำะห์ตวั โปรแกรมโดยตรง
ประโยชน์ ของผังงาน
1. ใช้แทนกำรจำลองควำมคิด ช่วยให้เข้ำใจลำดับและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขั้นตอนในกำรทำงำนต่ำงๆ
2. ใช้เป็ นสื่อกลำงในกำรติดต่อประสำนควำมคิดระหว่ำงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเครำะห์ระบบ(systems
analyst) นักเขียนโปรแกรม(programmer)
3. ช่วยในกำรทดสอบหรื อทบทวนขั้นตอนกำรทำงำน เพือ่ หำข้อผิดพลำด
ตารางที่ 1: ความหมายของสั ญลักษณ์ที่ใช้ ในการเขียนผังงาน
สั ญลักษณ์

ความหมาย
การทางานด้ วยมือ ( Manual Operation ) แทนจุดที่มี กำร
ทำงำนด้วยแรงคน
การนาข้ อมูลเข้ า-ออกโดยทั่วไป(General input/output) แทน
จุดที่จะนำข้อมูลเข้ าหรื อออกจำกระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่
ระบุชนิดอุปกรณ์
แถบบันทึกข้ อมูล(Magnetic tape) แทนจุดที่จะนำข้อมูลเข้ำ
หรื อออกจำกโปรแกรมด้วยแถบบันทึกข้อมูล
จานบันทึกข้ อมูล(Magnetic disk) แทนจุดที่จะนำข้อมูลเข้ำ
หรื อออกจำกโปรแกรมด้วยจำนบันทึกข้อมูล
การป้ อนข้ อมูลเข้ าด้ วยมือ ( Manual Input ) แทนจุดที่จะนำ
ข้อมูลเข้ำด้วยมือ
การแสดงข้ อมูล ( Display ) แทนจุดที่จะนำข้อมูลเข้ำด้วย
จอภำพ
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ความหมาย
การทาเอกสาร ( Document ) แทนจุดที่มีขอ้ มูลเป็ นเอกสำร
หรื อแสดงข้อมูลด้วยเครื่ องพิมพ์
การตัดสิ นใจ ( Decision ) แทนจุดที่จะต้องเลือกปฏิบตั ิอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง
การปฏิบัติงาน ( Process) แทนจุดที่มีกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง
การเตรียมการ (Preparation) แทนจุดกำหนดชื่อข้อมูลหรื อค่ำ
เริ่ มต้นต่ำงๆ
การเรียกโปรแกรมภายนอก (External subroutine) แทนจุด
เรี ยกใช้โปรแกรมย่อยที่ไม่ได้อยูใ่ นโปรแกรมนั้น
การเรียกโปรแกรมภายใน (Internal subroutine) แทนจุด
เรี ยกใช้โปรแกรมย่อยที่อยูใ่ นโปรแกรมนั้น
การเรียงข้ อมูล (Sort) แทนจุดที่มีกำรเรี ยงข้อมูลใหม่ตำข้อกำหนด
ทิศทาง (Flow line) แทนทิศทำงขั้นตอนกำรดำเนินงำนซึ่งจะ
ปฏิบตั ิต่อเนื่องกันตำมหัวลูกศรชี้

หมายเหตุ (Annotation) แทนจุดที่แสดงรำยละเอียดเพิม่ เติมหรื อ
หมำยเหตุของจุดต่ำงๆ ที่แสดงในผังงำนด้วยสัญลักษณ์ไม่ชดั เจน
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ความหมาย
การติดต่ อทางไกล (Communication Link) แทนช่วงที่มีกำร
ติดต่อหรื อกำรย้ำยข้อมูลด้วยระบบติดต่อทำงไกล
จุดเชื่อมต่ อ (Connector) แทนจุดเชื่อมต่อของผังงำนเมื่อใช้
สัญลักษณ์เพือ่ ให้ดูง่ำย
จุดเชื่อมต่ อหน้ ากระดาษ (Off page Connector) แทนจุด
เชื่อมต่อของ ผังงำนที่อยูค่ นละหน้ำกระดำษ
เริ่มต้ นและลงท้ าย (Terminal) แทนจุดเริ่ มต้นและลงท้ำยของ
ผังงำนของโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย

ตัวอย่ างที่ 1.5 กำรวำงแผนไปโรงเรี ยน
กำรจำลองควำมคิดด้วยรหัสเทียม
เริ่ มต้น
ตื่นนอน
อำบน้ ำแต่งตัว
ไปโรงเรี ยน
จบ
กำรจำลองควำมคิดเป็ นสัญลักษณ์
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ตัวอย่ างที่ 1.6 กำรคำนวณพื้นที่รูปวงกลม
กำรจำลองควำมคิดด้วยรหัสเทียม
เริ่ มต้น
รับค่ำ radius
คำนวณพื้นที่ดว้ ยสูตร area= 22/7 * radius * radius
แสดงค่ำ area
จบ
กำรจำลองควำมคิดเป็ นสัญลักษณ์.

ตัวอย่ างที่ 1.7 กำรจำลองควำมคิดในกำรหำผลบวก 1,2,3,4,5,… จนถึง 20 (นัน่ คือจะหำค่ำ
1+2+3+4+5+…+20)
กำรจำลองควำมคิดด้วยรหัสเทียม
เริ่ มต้น
1. กำหนดให้ N มีค่ำเริ่ มต้นเป็ น 0
2. กำหนดให้ K มีค่ำเริ่ มต้นเป็ น 1
3. นำค่ำ K มำรวมกับค่ำ N เดิม ได้ผลลัพธ์เท่ำไรเก็บไว้ที่ N
4. นำค่ำ 1 มำรวมกับค่ำ K เดิม ได้ผลลัพธ์เท่ำไรเก็บไว้ที่ K
5. เปรี ยบเทียบค่ำ K กับ 20 ถ้ำ K น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 20 ให้วนกลับไปทำในขั้น 3 และทำ
คำสัง่ ถัดลงมำตำมลำดับ แต่ถำ้ K มำกกว่ำ 20 ให้แสดงคำตอบ
จบ
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กำรจำลองควำมคิดเป็ นสัญลักษณ์

รม
การเขียนโปรแก
จำกกำรศึกษำหลักกำรขั้นตอนกำรแก้ปัญหำ ในหัวข้อ 1.1 และ 1.2 หลังจำกที่เรำสำมำรถวิเครำะห์
ปั ญหำ และสร้ำงแบบจำลองควำมคิดเพือ่ แสดงขั้นตอนในกำรแก้ปัญหำแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ กำรลงมือ
แก้ปัญหำตำมขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้เครื่ องมือช่วยในกำรแก้ปัญหำ ในที่น้ ีหำกเครื่ องมือที่นกั เรี ยน
เลือก คือ ภำษำคอมพิวเตอร์ซ่ ึงถือได้วำ่ เป็ นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในกำรแก้ปัญหำด้วยคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม (programming) หมำยถึง กระบวนกำรใช้ภำษำคอมพิวเตอร์เพือ่ กำหนด
โครงสร้ำงของข้อมูล และกำหนดขั้นตอนวิธีเพือ่ ใช้แก้ปัญหำตำมที่ได้ออกแบบไว้โดยอำศัยหลักเกณฑ์กำร
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแต่ละภำษำ

28
ก่อนกำรเขียนโปรแกรม ผูพ้ ฒั นำโปรแกรมจะต้องเลือกภำษำที่จะนำมำช่วยใช้งำนโดยพิจำรณำจำกปั จจัย
ต่ำงๆ ในกำรทำงำน เช่น ลักษณะของปั ญหำ ควำมถนัดของผูเ้ ขียนโปรแกรม สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ของระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เนื่องจำกในปั จจุบนั มีภำษำคอมพิวเตอร์ให้เลือกได้หลำยภำษำเช่น ภำษำ
ปำสคำล ภำษำซี ภำษำจำวำ ภำษำเดลฟำย เป็ นต้น ถึงแม้แต่ละภำษำจะมีรูปแบบและหลักกำรในกำรสร้ำง
งำนที่แตกต่ำงกัน แต่ทุกภำษำจะต้องมีโครงสร้ำงควบคุมหลักทั้ง 3 แบบได้แก่ โครงสร้ำงแบบลำดับ
(sequential structure) โครงสร้ำงแบบมีทำงเลือก (selection structure) และ โครงร้ำงแบบทำซ้ ำ (repetition
structure)
โครงสร้ างแบบลาดับ
คือโครงสร้ำงแสดงขั้นตอนกำรทำงำนที่เป็ นไปตำมลำดับก่อนหลัง และแต่ละขั้นตอนจะถูก
ประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น สำมำรถแสดงกำรทำงำนของโครงสร้ำงนี้โดยใช้ผงั งำนได้ดงั รู ป
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โครงสร้ างแบบมีทางเลือก
คือ โครงสร้ำงที่ มี เงื่อนไข ขั้น ตอนกำรท ำงำนบำงขั้น ตอนต้อ งมี กำรตัดสิ น ใจเพื่อ เลื อ กวิธีก ำร
ประมวลผลขั้นต่อไป และจะมีบำงขั้นตอนที่ไม่ได้รับกำรประมวลผล กำรตัดสินใจอำจมี 2 ทำงหรื อมำกกว่ำ
ก็ได้ โครงสร้ำงที่มีทำงเลือกเพียง 2 ทำงเรำเรี ยกชื่อว่ำ โครงสร้ำงแบบ if…then…else… และโครงสร้ำงที่มี
ทำงเลือกมำกกว่ำ 2 ทำง เรำเรี ยกชื่อว่ำโครงสร้ำงแบบ case ซึ่งสำมำรถแสดงกำรทำงำนของโครงสร้ำงนี้โดย
ใช้ผงั งำนดังรู ป
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ตัวอย่ างที่ 1.8 แสดงผังงำนที่จำลองขั้นตอนวิธีกำรเขียนและส่งจดหมำยให้อยูใ่ นรู ปของสัญลักษณ์

โครงร้ างแบบทาซ้า
คือ โครงสร้ำงที่ข้นั ตอนกำรทำงำนบำงขั้นตอนได้รับกำรประมวลผลมำกกว่ำ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั
เงื่อนไขบำงประกำร โครงสร้ำงแบบทำซ้ ำนี้ตอ้ งมีกำรตัดสินใจในกำรทำงำนซ้ ำ และลักษณะกำรทำงำนของ
โครงสร้ำงแบบนี้มี 2 ลักษณะ ได้แก่
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แบบที่มีกำรตรวจสอบเงื่อนไขในกำรทำซ้ ำทุกครั้งก่อนดำเนินกำรกิจกรรมใดๆ ถ้ำเงื่อนไขเป็ นจริ ง
จะทำงำนซ้ ำไปเรื่ อยๆ และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็ นเท็จ กำรทำงำนลักษณะนี้ แบ่งได้เป็ น 2 แบบย่อย ได้แก่ กำร
ทำซ้ ำแบบ for และแบบ while ลักษณะกำรทำงำนของทั้งสองแบบนี้ จะเหมือนกัน โดยสำหรับแบบ for นั้น
มักใช้กรณี ที่ตอ้ งกำรกำหนดจำนวนรอบกำรทำงำนที่ชดั เจน
แบบที่มีกำรดำเนิ นกำรกิ จกรรมใดๆ ก่อ นจำนวนหนึ่ งรอบ แล้วจึงค่อยตรวจสอบเงื่อนไขในกำร
ทำซ้ ำ ถ้ำเงื่อนไขเป็ นจริ งจะทำงำนซ้ ำไปเรื่ อยๆ และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็ นเท็จ เรี ยกกำรทำงำนแบบนี้ วำ่ กำร
ทำซ้ ำแบบ do…while
ผังงำนแสดงขั้นตอนกำรทำงำนซ้ ำทั้งสองแบบแสดงดังรู ป
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โครงสร้ำงควบคุมทั้ง 2 แบบที่กล่ำวมำข้ำงต้นก็คือ ขั้นตอนที่เรำใช้ในกำรแก้ปัญหำนั้นเอง พิจำรณำ
ตัวอย่ำงที่ 1.10 เป็ นขั้นตอนกำรเลือกเครื่ องมือและกำรออกแบบขั้นตอนวิธี คือ ขั้นตอนที่ 2 ในหัวข้อ 1.1 เรำ
เลื อ กสร้ำงผังงำนมำจำลองขั้น ตอนวิธีในกำรหำค่ำเฉลี่ ยของจำนวน 5 จำนวน จำกตัวอย่ำงที่ 1.2 และใน
ตัวอย่ำงที่ 1.10 มีกำรแสดงโครงสร้ำงควบคุมแบบลำดับและแบบทำซ้ ำที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำด้วย
ตัวอย่ างที่ 1.10 แสดงผังงำนที่จำลองขั้นตอนวิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ให้อยูใ่ นรู ป
ของสัญลักษณ์
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ใบงานที่ 2
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
เริ่มต้ นการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม Visual Basic 2010
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วดั
1. ง 3.1 เขียนโปรแกรมภาษา
 สาระสาคัญ
การทาความรู ้จกั โครงสร้าง และส่วนประกอบ รวมทั้งการใช้งานโปรแกรม Visual Basic
เบื้องต้น
 สาระการเรียนรู้
- ความรู ้
1. โครงสร้าง และ ส่วนประกอบของการใช้งานโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น
- ทักษะ / กระบวนการ
1. การฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น
- คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรี ยนรู ้

3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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พืน้ ฐานเกี่ยวกับ Visual Basic 2010
Visual เป็ นส่ วนที่หมายถึงเมธอดในการติดต่อแบบ graphical user interface (GUI) ซึ่งการ
สร้างทาได้โดยการเพิม่ ออบเจ็กต์ ลงบนฟอร์มที่ทาหน้าที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ผา่ นจอภาพ
Basic เป็ นส่ วนที่หมายถึงภาษา BASIC (Beginners ALL Purpose Symbolic Instruction Code) โดย
Visual Basic ได้เปลี่ยนแปลงจากภาษา Basic ดังเดิ ม ด้วยการเพิ่มประโยคคาสั่ง ฟั งก์ชัน และคีย ์
เวิร์ด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ GUI
ภาษา BASIC ได้พฒั นาขึ้น ปี ค.ศ. 1963 โดย Thomas Kurtz โดยเน้นความง่ายต่อการเข้าใจ
และการใช้งานรวมทั้งการทางาน ในรู ปแบบ Interpreter คือทางานเรี ยงตามบรรทัด ต่อมาได้พฒั นา
เป็ น GW Basic ซึ่ งเป็ น Interpreter บนระบบปฏิ บ ั ติ ก าร Dos ต่ อ มา ในปี ค.ศ. 1982 ได้ เ พิ่ ม
ความสามารถในการประมวลผล โดยการตัดเลขประจาบรรทัดออก และมาใช้รูปแบบของ Sub
Program User Defined การประมวล แทน เรี ยกว่า QUICK BASIC
Visual Basic เป็ นภาษาคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาต่ อ เนื่ อ ง ตั้ง แต่ QUICK BASIC
จนกระทัง่ ถึง PDS BASIC จากนั้น Microsoft ได้นาเอาหลักการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบภาษา BASIC จนเป็ นที่มาของคาว่า Visual Basic
Visual Basic เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง และออกแบบมาเพื่อทางานบน
ระบบปฏิบตั ิการ Windows คาว่า Visual หมายถึงวิธีการที่ใช้สร้างติดต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก (GUI :
Graphic User Interface ) ส่ ว น BASIC เป็ น ค าที่ ย่ อ ม า จ าก (Beginner All-Purpose Symbolic
Instruction Code) ในที่น้ ีจะขอเรี ยก Visual Basic สั้นๆ ว่า VB
โปรแกรม Visual Basic (VB) เป็ นโปรแกรมสาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่กาลังเป็ นที่
นิยมใช้อยูใ่ นปั จจุบนั โปรแกรม Visual Basic เป็ นโปรแกรมที่ได้เปลี่ยนรู ปแบบการเขียนโปรแกรม
ใหม่ โดยมีชุดคาสัง่ มาสนับสนุ นการทางาน มีเครื่ องมือต่างๆ ที่เรี ยกกันว่า คอนโทรล(Controls) ไว้
สาหรับช่ วยในการออกแบบโปรแกรม โดยเน้นการออกแบบหน้าจอแบบกราฟิ ก หรื อ ที่เรี ยกว่า
Graphic User Interface (GUI) ท าให้ ก ารจัด รู ป แบบหน้ า จอเป็ นไปได้ ง่ า ย และในการเขี ย น
โปรแกรมนั้นจะเขียนแบบ Event –Driven Programming คือ โปรแกรมจะทางานก็ต่อเมื่อเหตุการณ์
(Event) เกิดขึ้น ตัวอย่างของเหตุการณ์ได้แก่ ผูใ้ ช้เลื่อนเมาส์ ผูใ้ ช้กดปุ่ มบนคียบ์ อร์ด ผูใ้ ช้กดปุ่ มเมาส์
เป็ นต้น เครื่ องมือ หรื อ คอนโทรล ต่างๆ ที่ Visual Basic ได้เตรี ยมไว้ให้ ไม่วา่ จะเป็ น Form Textbox
Label ฯลฯ ถื อ ว่าเป็ นวัตถุ (Object ในที่ น้ ี ขอใช้คาว่า ออบเจ็กต์) นั่น หมายความว่า ไม่ ว่าจะเป็ น
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เครื่ องมื อ ใดๆ ใน Visual Basic จะเป็ นออบเจ็ก ต์ท้ งั สิ้ น สามารถที่ จะควบคุ ม การท างาน แก้ไ ข
คุณสมบัติของออบเจ็กต์น้ นั ได้โดยตรงในทุกๆ ออบเจ็กต์จะมีคุณสมบัติ( Properties) ประจาตัว ซึ่ ง
ในแต่ล ะออบเจ็กต์ อาจจะมี คุณ สมบัติและเมธอดที่ เหมื อ น หรื อ ต่างกันก็ไ ด้ ขึ้น อยู่กับชนิ ดของ
ออบเจ็กต์
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ดว้ ย Visual Basic1 การเขียนโค้ดจะถูกแบ่งออกเป็ น
ส่วนๆ เรี ยนกว่าโพรซี เดอร์ (procedure) แต่ละโพรซีเดอร์จะประกอบไปด้วย ชุดคาสัง่ ที่พมิ พ์เข้าไป
แล้ว ทาให้คอนโทรลหรื อออบเจ็กต์น้ นั ๆ ตอบสนองการกระทาของผูใ้ ช้ ซึ่งเรี ยกว่าการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming-OOP) แต่ตวั ภาษา Visual Basic ยังไม่ถือว่าเป็ น
การเขียนโปรแกรม OOP อย่างแท้จริ งเนื่องจากข้อจากัดหลายๆ อย่างที่ Visual Basic ไม่สามารถทา
ได้
โปรแกรมประยุกต์ Visual Basic
การสร้างโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ
1. การสร้างอินเตอร์เฟซ โดยมีฟอร์มเป็ นออบเจ็กต์พ้นื ฐานและเป็ นที่วางตัว Control สาหรับ
การติดต่อกับผูใ้ ช้
2. ตั้งค่าคุณสมบัติ เป็ นการกาหนดพฤติกรรมและการทางานให้กบั ออบเจ็กต์ต่างๆ
3. การเขียนคาสัง่ เป็ นการควบคุมการประมวลผลผ่าน Procedure ที่กาหนด
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = “ Hello Word”
End Sub
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การเขียนแอพพลิเคชันเบือ้ งต้ น
ในปั จจุบนั Visual Basic ได้พฒั นาเวอร์ชนั นี้เพือ่ เพิม่ interface การใช้งานที่ง่าย
และหลากหลายเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นเวอร์ชนั 2010 มีรูปแบบ
วิธีการใช้งานที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งในโปรแกรม Visual Basic 2010 หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า Visual
Studio 2010 มีข้นั ตอนการทางานดังต่อไปนี้

1. การเรียกใช้ โปรแกรม Visual Studio
การเรี ยกใช้โปรแกรม Visual Studio จะแสดงหน้าจอ Choose Default Environment
Settings (ถ้าหากเป็ นชุด Express Edition จะเข้าสู่การเขียนโปรแกรม Visual Basic ได้ทนั ที) ซึ่ง
หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นในการเรี ยกโปรแกรมแรกครั้งนั้น หน้าจอนี้จะให้เลือกสภาพแวดล้อมที่เรา
คุน้ เคยในการทางาน เช่น ถ้าเคยใช้โปรแกรม VB เวอร์ชนั ก่อน ให้เลือก Visual Basic Development
Settings เพือ่ ตั้งค่าคีย ์ เมนู ตาแหน่งการจัดหน้าจอ และอื่นๆ ให้คล้ายกับเวอร์ชนั ที่เคยใช้มา
ขั้นตอนนี้เป็ นเพียงการตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทางานเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับภาษาที่ติดตั้งไว้
เราสามารถใช้ภาษา C++, C# ได้เหมือนเดิม แต่การใช้งานจะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของ VB
เมื่อเลือกสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งการแล้ว จะเข้าสู่ หน้าจอเริ่ มต้นสาหรับรุ่ น Ultimate จะมี
หน้าจอดังนี้

สาหรับ Ultimate
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เมื่อเลือก New Project โปรแกรมจะให้เลือกภาษาที่จะเขียน

เมื่อมีการตังค่
้ าสภาพแวดล้ อมล้ อมการใช้ งานไปแล้ ว เราสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมได้ โดยไปเลือกที่เมนู
Tool>Import and Export Settings แล้ วเลือก Reset all settings

รายละเอียดหน้ าแรก Start Page
Start Page คือหน้าแรกหรื อหน้าเริ่ มต้น ซึ่งจะพบหน้านี้ทุกครั้งที่เปิ ดโปรแกรม Visual
Studio โดยหน้าจอจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
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1. Recent Projects เป็ นส่วนที่ใช้แสดงรายการโปรเจ็กต์ที่เราได้เคยสร้าง สามารถเปิ ด
โปรเจ็กต์เหล่านั้น หรื อถ้าต้องการสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ได้ที่นี่
2. Getting Started แสดงเอกสารแนะนาการใช้งาน Visual Studio ขั้นเริ่ มต้น

การเริ่มสร้ างโปรเจ็กต์ (Create Project)
ในการสร้างโปรแกรมจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งไฟล์ชุดของไฟล์ที่ใช้ในงานที่สร้าง
ขึ้นรวมเรี ยกว่า “โปรเจ็กต์ (Project)” สาหรับโปรแกรม VB ถ้าเราต้องการสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ เรา
สามารถสร้างได้โดยใช้เมาส์คลิกที่ New Project
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1.New Project..

3. เลือกประเภทของโปรแกรมที่จะสร้ าง
2. เลือกภาษา Visual Basic

ในการพัฒนาโปรแกรมเราสามารถเลือก ต้นแบบ (Template) โดยโปรแกรมจะเตรี ยม
ส่วนประกอบพื้นฐานที่จาเป็ นให้เราใช้งาน เช่น หน้าจอ คลาสหลักๆ ที่ตอ้ งใช้ จากนั้นให้
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมเลือกกาหนดรายละเอียดของหน้าจอ การตกแต่งหน้าจอ และการเขียนโปรแกรม
เอง การใช้ตน้ แบบทาให้การเขียนโปรแกรมทาได้เร็วขึ้น และมีมาตรฐานเดียวกันทุกๆโปรแกรม
สาหรับต้นแบบประเภทของโปรแกรมสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นมีดงั นี้
 Windows Forms Application เป็ นต้นแบบที่ใช้สาหรับการสร้างโปรแกรมที่ทางานบน
วินโดว์
 Console Application เป็ นต้นแบบที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมที่ทางานบน Dos การทางาน
จะเป็ นแบบพิมพ์คาสัง่ (Commands Line)
 Class Library เป็ นต้นแบบที่ใช้สร้างคลาส โดยเราสามารถสร้างคลาสส่วนตัวไว้เรี ยกใช้
ในโปรแกรมที่เขียนขึ้นได้
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ให้เลือกสร้างโปรแกรมประเภท Windows Forms Application แล้วตั้งชื่อเป็ น App1 จากนั้นกด
OK

1.เลือกประเภทโปรแกรม

2.ตังชื
้ ่อโปรเจ็กต์เป็ น App1

3.กดปุ่ ม OK

จะแสดงฟอร์มว่างของโปรแกรมที่จะสร้าง โดยส่วนประกอบต่างๆ เป็ นดังนี้
ชื่อโปรเจ็กต์

เมนูบาร์

หน้ าต่างแสดงโปรเจ็กต์

ทูลบาร์
ฟอร์ มว่างสาหรับออก
หน้ าตาโปรแกรม

ข้ อผิดพลาด
หน้ าต่างคุณสมบัติ
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จากหน้าจอ จะเห็นว่ามีส่วนประกอบต่างๆดังต่อไปนี้
 เมนูบาร์ (Menu bar) เป็ นเมนูหลักที่เก็บคาสัง่ ควบคุมการทางานของ VB โดยจัดเป็ น
กลุ่มแยกตามประเภทของการใช้งาน
 ทูลบาร์ (Toolbar) เก็บเฉพาะคาสัง่ บางคาสัง่ ที่มกั จะใช้งานบ่อยๆ คาสัง่ จะเป็ นปุ่ มที่
เรี ยกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 หน้ าต่ างแสดงโปรเจ็กต์ (Solution Explorer) เป็ นหน้าต่างแสดงรายการของไอเท็ม
(ไอเท็ม) ที่มีอยูใ่ นโปรเจ็กต์ท้งั หมด เช่น รายละเอียดของไฟล์. โมดูล (Modules)
 หน้ าต่ างคุณสมบัติ (Properties Window) เป็ นหน้าต่างแสดงคุณสมบัติของคอลโทรล
ที่เลือกใช้อยูใ่ นขณะนั้น โดยเราสามารถกาหนดหรื อเขียนโค้ดเพิม่ เติมได้
 ฟอร์ ม (Form) เป็ นพื้นที่สาหรับออกแบบหน้าจอของโปรแกรม
ถ้าหากต้องการปรับแก้ไขค่าต่างๆ หรื อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้เลือกที่เมนู Tools แล้ว
เลือก Options
1.

คลิกที่เมนูคาสัง่ Tools

2. เลือกคาสัง่ Options
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3. จะปรากฏ dialog box ของ option เพือ่ เลือกปรับค่าต่างๆ ที่ตอ้ งการ

ในโปรเจ็กต์หนึ่งจะประกอบด้วยหลายโปรแกรม ถ้าหากนา mouse มาคลิกที่ Form1.vb จะ
ทาให้ฟอร์มแอคทีฟขึ้นมาดังรู ป ซึ่งเป็ นหน้าต่างของการออกแบบโปรแกรม ในการพัฒนา
โปรแกรมเราสามารถนาคอลโทรลและคอมโพเนนต์ต่างๆ มาวางบนฟอร์มได้ เครื่ องมือเหล่านี้จะ
เก็บอยูใ่ นหน้าต่าง Toolbox หากหน้าต่างนี้ถูกซ่อนอยู่ ให้นาเมาส์ไปคลิก โปรแกรมจะแสดง
Toolbox ออกมา
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เมื่อแสดง Toolbox หรื อกล่องเครื่ องมือออกมาแล้ว หากต้องการให้แสดงอย่างถาวร เรา
สามารถคลิกเมาส์ที่ปุ่มปั กหมุนได้ ดังรู ป โปรแกรมจะแสดงกล่องเครื่ องมือ และจัดหน้าจอให้
เหมาะกับการออกแบบโปรแกรม โดยคอลโทรลและคอนโพเนนต์ในกล่องเครื่ องมือ ผูเ้ ขียน
โปรแกรมสามารถลากมาวางบนฟอร์มได้

ในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Windows Forms Application จะมีหน้าต่างที่สาคัญสอง
หน้าต่างคือ หน้าต่างการออกแบบ (Designer) ทีใ่ ช้สาหรับออกแบบหน้าจอ โดยผูพ้ ฒั นาโปรแกรม
สามารถนาออบเจ็กต์ต่างๆ มาวางบนฟอร์มได้ และหน้าต่างการเขียนโปรแกรมให้กบั ออบเจ็กต์ ให้
ทางานตามต้องการ สาหรับการเปลี่ยนการแสดงผลระหว่างหน้าต่างทั้งสอง ให้เลือกเมนู View แล้ว
เลือกหน้าต่างที่ตอ้ งการ หรื อใช้วธิ ีกดคียล์ ดั ก็ได้
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คอลโทรลและคอมโพเนนต์
การพัฒนาโปรแกรมด้วย VB นั้นจะต้องมีการติดต่อกับผูใ้ ช้งานติดต่อกับผูใ้ ช้ ซึ่งจะต้องนา
เครื่ องมือในทูลบ็อกมาวางบนฟอร์ม โดยคอนโทรลเป็ นออบเจ็กต์ที่เราสามารถมองเห็นได้ เช่น
ปุ่ มกดต่างๆ กล่องสาหรับใส่ขอ้ มูล ส่วนคอมโพเนนต์เป็ นออบเจ็กต์ที่มองไม่เห็น เช่น ตัวเปิ ดไฟล์
ตัวจับเวลา สาหรับออบเจ็กต์ที่ควรรู ้จกั พื้นฐานมีดงั นี้

คอลโทรล (Control) ถือว่าเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการออกแบบโปรแกรม
เมื่อเลือก
คอลโทรลมาวางบนฟอร์มจะทาให้คอลโทรลที่
เลือกเป็ นออบเจ็กต์ของโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น
จากรู ปที่ผา่ นมาจะเป็ นคอลโทรลพื้นฐานทีม่ กั ใช้
บ่อยๆ ได้แก่
 ปุ่ มกด (Button) ใช้สาหรับคลิกเพือ่
เลือกการทางานบางอย่าง
 เลเบล (Label) ใช้สาหรับแสดงข้อความ
 พิกเจอร์บอ็ กซ์ (Picture box) ใช้สาหรับ
แสดงภาพ
 เท็กร์บอ็ กซ์ (Text box) ใช้สาหรับรับ/แสดงข้อมูลจากคียบ์ อร์ด
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2. หลัก 2 ข้ อทีต่ ้ องเข้ าใจก่อนเขียนโปรแกรมด้ วย VB
สาหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการที่ควรทราบในการพัฒนาโปรแกรม
ด้วย VB โดยมีสิ่งที่รู้จกั คือ คอลโทรล คุณสมบัติ และการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven
สาหรับหลักการต่างๆ เหล่านี้อาจเป็ นสิ่งใหม่สาหรับผูท้ ี่เริ่ มเขียนโปรแกรมบนวินโดว์ ดังนั้นจึงต้อง
ศึกษาหัวข้อนี้ให้ดี เนื่องจากมีความสาคัญมากในการใช้ VB
ถ้าหากแบ่งขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย VB จะแบ่งได้ 2 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่
1. การออกแบบหน้ าจอของโปรแกรม ซึ่งเป็ นส่วนที่ทาหน้าที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ (เรี ยกว่า ยูชเซอร์
อินเทอร์เฟช : User Interface) ซึ่งทาได้โดยการนาเอาคอลโทรลต่างๆ มาวางบนฟอร์ม ถ้า
หากมีการกระทากับออบเจ็กต์ต่างๆ เช่น คลิก ป้ อนข้อมูล เลือกข้อมูล จะทาให้เกิด
เหตุการณ์ข้ นึ กับออบเจ็กต์น้ นั เรี ยกว่า อีเวนต์ (Event) โดยใน VB นั้นจะมีอีเวนต์ต่างๆ ให้
เลือกมากมาย
2. การเขียนโปรแกรม ซึ่งใน VB เป็ นการกาหนดคุณสมบัติของคอลโทรลบนฟอร์มให้
เหมาะสม และการเขียนคาสัง่ ตอบสนองต่ออีเวนต์ที่ตอ้ งการ

ออกแบบหน้ าจอของโปรแกรมด้ วยคอลโทรล
คอลโทรลเป็ นเครื่ องมือในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม ซึ่งเครื่ องมือต่างๆ เหล่านี้ VB
ได้เตรี ยมไว้ให้ในทูลบ็อกซ์ โดยให้เลือกคอลโทรลให้ตรงกับจุดประสงค์ในการใช้งาน และนามา
วางแผนบนฟอร์มว่างที่ปรากฏอยูค่ อลโทรลแต่ละตัวที่เลือกจะถูกกาหนดชื่อไว้อา้ งอิงในโปรแกรม
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โปรแกรม VB เตรี ยมคอลโทรลต่างๆ มาไว้ให้เป็ นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมแต่ยงั มี
คอลโทรลอื่นทีน่ ่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งจะได้ศึกษารายละเอียดในบทต่อไป
การสร้างโปรแกรมในขั้นตอนแรกนั้นจะต้องเลือกคอลโทรลต่างๆให้เหมาะสมกับการ
ทางานของโปรแกรม เพราะว่าเป็ นส่วนที่ใช้งานเห็นและทางานร่ วมด้วย เมื่อเลือกคอลโทรลทูล
บ็อกซ์มาวางบนฟอร์ม VB จะตั้งชื่อให้กบั คอนโทรลโดยอัตโนมัติ โดยใช้กฎต่อไปนี้
 เท็กซ์บอ็ กซ์อนั แรกที่วาง จะมีชื่อว่า Textbox 1 อันต่อไปจะชื่อ Textbox 2 ไปเรื่ อยๆ
 เลเบลอันแรกที่วาง จะมีชื่อว่า Label 1 อันต่อไปจะมีชื่อว่า Label 2 ไปเรื่ อยๆ
 ปุ่ มกดอันแรกที่วาง จะมีชื่อว่า Button 1 อันต่อไปจะมีชื่อว่า Button 2ไปเรื่ อยๆ

การเขียนโปรแกรม
ในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การกาหนดคุณสมบัติ
คุณสมบัติ (Properties) คือ ลักษณะต่างๆ ของคอลโทรลที่เราสามารถกาหนดได้
เช่น ข้อความแสดงภายในคอลโทรล รู ปแบบฟอนต์ของคอลโทรล สาหรับคอล
โทรลพื้นฐานที่กล่าวมาแล้ว 3 คอนโทรลจะมีคุณสมบัติต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
1. เท็กซ์ บ็อกซ์ มีคุณสมบัติ Text ที่ใช้กาหนดข้อความที่จะแสดงภายใน Textbox
2. ปุ่ มกด มีคุณสมบัติ Text ที่ใช้กาหนดข้อความที่แสดงบนปุ่ มกด
3. เลเบล มีคุณสมบัติ Text ที่ใช้กาหนดข้อความที่แสดงบนเลเบล
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คุณสมบัติท้งั 3 แสดงได้ดงั รู ป สาหรับรายละเอียดของคุณสมบัติต่างๆ ของคอลโทรลที่
เพิม่ ขึ้นจะกล่าวในบทต่อๆไป

คุณสมบัติ Text ที่ใช้ กาหนด
ข้ อความทีแสดงบนเลเบล
คุณสมบัติ Text ที่ใช้ กาหนด

คุณสมบัติ Text ที่ใช้ กาหนด
ข้ อความที่จะแสดงเท็กซ์บ๊อกซ์
ให้ เป็ นข้ อความว่าง

ข้ อความที่แสดงบนปุ่ มกด

การเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven Programming
การเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven คือการเขียนคาสัง่ ให้โปรแกรมทางานอย่างใดอย่าง
หนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจขึ้น ซึ่ งเราเรี ยกเหตุการณ์ที่เราสนใจว่า อีเวนต์ (Event) เช่น ถ้าเรา
สนใจเหตุการณ์เมื่อกดปุ่ มถูกคลิก (Click) หรื อสนใจเหตุการณ์เมื่อค่าในเท็กซ์บอ็ กซ์มีการแก้ไข
(TextChanged) เราสามารถเขียนคาสัง่ ที่เราต้องการให้โปรแกรมทางานเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น
ขึ้นได้ดงั รู ป
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สาหรับตัวอย่างอีเวนต์พ้นื ฐานที่เราควรรู ้จกั ได้แก่
 อีเวนต์ TextChanged จะเกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ไขข้อความในเท็กซ์บอ็ กซ์
 อีเวนต์ (Click) จะเกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มคาสัง่
สาหรับกฎการตั้งชื่อของคาสัง่ ที่ตอบสนองต่ออีเวนต์ใน VB จะใช้ชื่อคอนโทรลแล้วตามด้วย
เครื่ องหมาย UnderScore (_) และชื่ออีเวนต์ เช่น ปุ่ มคาสัง่ ชื่อ Button 1 ดังนั้นคาสัง่ ที่ตอบสนองต่ออี
เวนต์ Click จะมีชื่อคาสัง่ เป็ น Button1_Click โดยมีรูปแบบดังนี้
รู ปแบบ
Private Sub Button1_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
คาสั่งต่างๆที่ตอบสนองต่ออีเวนต์ Click ของปุ่ ม Button
End

สาหรับคาว่า Private Sub และ End Sub จะเป็ นการบอกว่าคาสัง่ ที่ตอบสนองต่ออีเวต์น้ ี เริ่ มต้น
และจบลงที่ใด และสาหรับพารามิเตอร์ (ค่าในวงเล็บหลังคาว่า Button1_Click) ที่ส่งเข้ามาในอีเวนต์
นี้จะกล่าวถึงภายหลัง
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3. พืน้ ฐาน 5 ข้ อที่ต้องจาให้ ได้ ก่อนเขียนโปรแกรมด้ วย VB
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงส่วนที่ใช้บ่อยๆ ในการเขียนโปรแกรม ได้แก่การจัดการคอลโทรลการ
กาหนดคุณสมบัติ การกาหนดอีเวนต์ การทดลองรันโปรแกรม และการบันทึกโปรแกรม
การจัดการคอลโทรล
 ถ้าเราต้องการเพิม่ คอลโทรลลงไปบนฟอร์ม ทาได้ดงั นี้

 ถ้าต้องการย้ายตาแหน่งคอลโทรลสามารถคลิกเมาส์เลือกคอนโทรลที่จะย้ายแล้วลากไปยัง
ตาแหน่งใหม่ที่ตอ้ งการ
 ถ้าหากต้องการแก้ไขขนาดของคอลโทรล ทาได้ดงั นี้
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การกาหนดคุณสมบัติ
เราสามารถกาหนดคุณสมบัติให้กบั คอนโทรลทุกคอลโทรลบนฟอร์มได้ในหน้าต่าง
คุณสมบัติ (Properties Window) การเปิ ดหน้าต่างนี้ให้เลือกที่เมนู View แล้วเลือก Order Windows
แล้วเลือก Properties Windows หรื อใช้คีย ์ <F4>
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Object name เป็ นส่วนที่แสดงรายชื่อของคอลโทรลที่อยูบ่ นฟอร์ม
Categorized ใช้เลือกจัดเรี ยงคุณสมบัติตามรายชื่อตัวอักษร
Alphabetic ใช้เลือกจัดเรี ยงคุณสมบัติตามรายชื่อตัวอักษร
Properties แสดงคุณสมบัติท้งั หมดของคอลโทรลที่เลือก

 Event แสดงอีเวนต์ท้งั หมดของคอลโทรลที่เลือก
 Property Pages แสดงหน้าต่าง Property Pages หรื อ Project Designer ซึ่งหน้าต่างนี้จะ
แสดงคุณสมบัติอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากคุณสมบัติปกติที่แสดงในหน้าต่างคุณสมบัติ
 Description pane แสดงคาอธิบายสั้นๆ สาหรับคุณสมบัติที่เลือก
สาหรับการกาหนดคุณสมบัติให้กบั คอลโทรล สามารถทาได้ผา่ นหน้าต่างคุณสมบัติ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
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จากตัวอย่างเป็ นการเปลี่ยนคุณสมบัติ Text ซึ่งจะเป็ นชื่อที่แสดงบนคอนโทรลถ้าหาก
เปลี่ยนเป็ น Show ก็จะทาให้ปุ่มที่เลือกแสดงคาว่า Show ด้วยเช่นกัน
การกาหนดอีเวนต์
หน้าต่าง Code Editor เป็ นหน้าต่างที่เราใช้สาหรับเขียนโค้ดคาสัง่ ของ VB ลงไป เพือ่ ให้
ตอบสนองต่ออีเวนต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคอลโทรลตัวนั้นๆเราสามารถเปิ ด/ปิ ดหน้าต่างนี้ได้ โดยกด
คีย ์ <F7> หรื อเลือกจากเมนู View>Code ดังรู ป
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ถ้าหากต้องการกลับไปยังหน้าต่างการออกแบบฟอร์ม ให้กดคีย ์ <Shift+F7> สาหรับอีเวนต์
บางประเภท เช่น Click การเขียนโปรแกรมตอบสนองให้กบั อีเวนต์สามารถดับเบิลคลิกที่คอลโทรล
ที่ตอ้ งการได้ทนั ที ก็จะแสดงโปรแกรมย่อยที่ตอบสนองอีเวนต์น้ ีออกมาเช่นกัน

การทดสอบโปรแกรม
เราสามารถทดสอบการทางานของโปรแกรมได้
Debug>Start Debugging ดังรู ป

โดยกดคีย ์

<F5>

หรื อเลือกเมนู

ถ้าหากต้องการหยุดการทดสอบโปรแกรมที่รันทดสอบหรื อกดคีย ์ <Shitf+F5> หรื อเลือก
เมนู Debug>Stop Debugging ดังรู ป

การบันทึกโปรแกรม
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นด้วย VB จะประกอบด้วยส่ วยย่อยๆ ที่เรี ยกว่า โมดูล (Module) หลาย
ส่วนประกอบกัน โมดูลต่างๆ เหล่านี้เมื่อนามารวมกันจะเรี ยกว่า โปรเจ็กต์ (Prject) ดังนั้น การ
บันทึกโปรแกรมที่สร้างขึ้นจะเป็ นการบันทึกโปรเจ็กต์ มีอยู่ 2 วิธี คือ
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 การบันทึกโปรเจ็กต์ ในชื่อเดิม
การบันทึกโปรเจ็กต์ตามชื่อที่ต้งั ไว้เดิมตอนเริ่ มสร้างโปรเจ็กต์ ให้เลือกเมนู Five>Save [ชื่อของ
โปรเจ็กต์] ถ้าหากมีไฟล์ใหม่ที่สร้างขึ้นมา และยังไม่ถูกบันทึก VB จะตั้งชื่อไฟล์ให้เพือ่ ทาการ
บันทึกด้วย

 การบันทึกในโปรเจ็กต์ในชื่อใหม่
การบันทึกโปรเจ็กต์ในชื่อใหม่ ให้เลือก File>Save [ชื่อของโปรเจ็กต์] As การบันทึกจะเป็ นการ
สร้างโปรเจ็กต์ชื่อใหม่ โดยโปรเจ็กต์เดิมก็ยงั คงอยูเ่ หมือนเดิม

56

4. ตัวอย่ างการพัฒนาโปรแกรม
สาหรับหัวข้อนี้จะนาความรู ้ที่ได้กล่าวมาแล้วมาใช้สร้างโปรแกรมของเรา ซึ่งขั้นตอนการ
พัฒนาโปรกรมด้วย VB สามารถสรุ ปขั้นตอนได้ 3 ขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
 ออกแบบหน้าจอที่ติดต่อกับผูใ้ ช้
 กาหนดคุณสมบัติของคอนโทรลบนฟอร์มให้เหมาะสมกับความต้องการ
 เขียนคาสัง่ ตอบสนองต่ออีเวนต์
สาหรับโปรแกรมแรกจะสร้างโปรแกรมรับข้อความจากผูใ้ ช้
เมื่อคลิกเมาส์ให้นา
ข้อความที่ป้อนเข้าไป มาแสดงผลทางข้อความ โดยมีลกั ษณะการทางานดังนี้

สาหรับการสร้างโปรแกรมให้ทาดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ ชื่อว่า Hello เลือกแบบ Windows Application แล้วนาคอลโทรลโดย
เลือกเลเบล, เท็กซ์บอ็ กซ์ และปุ่ มคาสัง่ มาวางบนฟอร์ม
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2. ให้กาหนดคุณสมบัติของคอลโทรลต่างๆ โดยคลิกที่คอลโทรลต่างๆ โดยคลิกที่คอลโทรล
แต่ละตัวแล้วกาหนดตามตารางต่อไปนี้

ชื่อคอลโทรล
Button

ชื่อคุณสมบัติ
Text

ค่าที่กาหนดให้
Say Hello

ความหมาย
กาหนดข้อความที่ปรากฏบนปุ่ มคาสัง่

Label1

Text

Name

กาหนดข้อความที่ปรากฏบนเลเบล

TextBox1

Text

“” (ข้อความว่าง)

กาหนดข้อความที่ปรากฏเท็กซ์บอ็ กซ์
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3. เขียนโปรแกรม โดยเลือกเมนู View>Code เพือ่ ให้แสดงหน้าต่างเขียนโค้ดคาสัง่ (Code
Editor)
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4. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างเขียนโค้ด ให้สร้างการตอบสนองหรื ออีเวนต์ให้กบั ปุ่ ม Buuton1 โดยคลิก
เลือกออบเจ็กต์ Button1 และเลือกอีเวนต์ Click จากหน้าต่าง ดังรู ป

5. เขียนโค้ดคาสัง่ เติมลงไป ในส่วนที่แรเงาดังรู ป
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ในขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 นี้เป็ นการเลือกอีเวนต์ Click ให้กบั ปุ่ มกด การเขียนอีเวนต์ให้กบั
ปุ่ มกดส่ วนใหญ่แล้วมักจะเป็ นอีเวนต์ Click ในการเขียนโปรแกรมถ้าเลือกอีเวนต์น้ ีอาจใช้วิธีดบั เบิ้ล
คลิกที่ปมได้
ุ่ ทนั ทีและโปรแกรมสร้างการตอบสนองต่ออีเวนต์ Click ให้

จากการเขียนโปรแกรมคาสัง่ ข้างต้น คาสัง่ Msgbox จะใช้แสดงกล่องข้อความ
(Message Box) ที่ใช้แสดงข้อความแจ้งเตือน โดยเราจะใส่ค่าในกล่องข้อความนี้ได้ 2 ค่า
คือ ข้อความที่ตอ้ งการแสดง และค่าของปุ่ มกด โดยใช้เครื่ องหมาย (,) คัน่ ระหว่างข้อความ
 ค่าแรกที่เขียนลงไปคือ “Hello, “& TextBox1.Text หมายความว่าให้แสดงคาว่า
Hello แล้วนาข้อความที่อยูใ่ น TextBox1 มาต่อเข้ากับ Hello โดยใช้ตวั ดาเนินการ
& เป็ นตัวต่อในโปรแกรมที่เขียนเป็ น TextBox1 หมายถึงคุณสมบัติ Text ของ
คอลโทรล
TextBox1
ซึงคุณสมบัติน้ ีจะเป็ นข้อความที่เราพิมพ์ลงไปใน
เท็กซ์บอ็ กซ์
 ค่าที่สองของการเขียนโปรแกรมลงไปคือ MsgBoxStyle.Ok.Only เป็ นการกาหนด
ปุ่ มที่จะแสดงในกล่องข้อความ
6. ขั้นตอนต่อไปให้ทดลองรันโปรแกรมโดยเลือกเมนู Start Debugging หรื อกดคีย ์ <F5> จะ
ได้โปรแกรมที่ทางานตามต้องการ เมื่อป้ อนข้อความเข้าไปในเท็กซ์บอ็ กซ์แล้วคลิกปุ่ ม Say
Hello โปรแกรมก็จะแสดงกล่องข้อความออกมา
โปรแกรมจะแสดงฟอร์มช่วงโปรแกรมออกมา ให้พมิ พ์ชื่อเข้าไปแล้วกดปุ่ ม Say Hello
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ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นสามารถนาคอลโทรลหลายๆ ตัวมาวางบนฟอร์มได้ หลังจาก
วางคอลโทรลตัวแรกลงไปแล้ว เมื่อวางคอนโทรลตัวต่อไปบนฟอร์มโปรแกรมจะแสดงเส้น (Snap
line) สาหรับจัดตาแหน่งให้ตรงกับคอนโทรลตัวแรกๆด้วย
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เมื่อวางคอลโทรลหลายๆ ตัวลงบนฟอร์ม ถ้าหากใช้เมาส์คลิกที่คอนโทรลตัวในหน้าต่าง
คุณสมบัติจะแสดงคุณสมบัติของคอนโทรลตัวที่เลือก
ทาให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมสามารถปรับแก้
คุณสมบัติต่างๆ ได้ง่าย

ลากคอนโทรลตัวต่อไปมาวาง จะมีเส้ นกากับ

หน้ าต่างคุณสมบัติ Button3

สาหรับตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้จะแสดงการประยุกต์ใช้คอนโทรลหลายๆตัว และเขียนอี
เวนต์ให้กบั คอลโทรลแต่ละตัว ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ นาคอลโทรลปุ่ มกด (Button) มาวางบน
ฟอร์มจานวน 4 ตัว และเลเบลหนึ่งตัว โดยปรับค่าคุณสมบัติให้กบั คอลโทรลแต่ละตัวดังนี้

Button4

หน้ าต่างของ
ฟน้ า
แก้ เป็ น Exit
ฟน้ า
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ชื่อคอลโทรล ชื่อคุณสมบัติ
Text
Form1
Button1
Button2
Button3
Button4
Label1

Text
Text
Text
Text
Text

ค่าที่กาหนด
Hello Word by Your
Name
English
Print
Spanish
Exit
By Your Name

ความหมาย
ข้อมูลที่ปรากฏส่วนบนของฟอร์ม
ข้อความที่ปมกด
ุ่
ข้อความที่ปมกด
ุ่
ข้อความที่ปมกด
ุ่
ข้อความที่ปมกด
ุ่
ข้อความที่ปมกด
ุ่

สาหรับตัวอย่างนี้จะออกแบบให้โปรแกรมทางานดังนี้
 คลิกที่ปมุ่ English
แสดงข้อความที่เลเบลชื่อ Label1
 คลิกที่ปมุ่ Spanish
แสดงข้อความที่เลเบลชื่อ Label1
 คลิกที่ Print
แสดงข้อมูลในลักษณะการพิมพ์ออกเครื่ องพิมพ์
 คลิกที่ปมุ่ Exit
จบโปรแกรม
เมื่อนาคอลโทรลต่างๆ มาวางบนฟอร์ม โปรแกรมจะมองคอลโทรลเหล่านั้นเป็ นออบเจ็กต์
ในการเขียนโปรแกรมถ้าหากต้องการกาหนดค่าคุณสมบัติใหม่ให้กบั ออบเจ็กต์สามารถเขียนโค้ดได้
ดังรู ปแบบต่อไปนี้

ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมเรี ยกใช้งานเมธอดของออบเจ็กต์สามารถเขียนได้ดงั รู ปแบบ
ต่อไปนี้
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ขั้นต่อไป นาคอมโพเนนต์ PrintForm จากกล่องเครื่ องมือซึ่งเก็บอยูใ่ นกลุ่ม Visual Basic
PowerPacks มาวางบนฟอร์ม เมื่อวางแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ของคอมโพเนนต์น้ ีดา้ นล่างของ
ฟอร์ม

ขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็ นการสร้างอีเวนต์ให้กบั คอนโทรลแต่ละตัว โดยคอลโทรลตัวแรกคือ
ปุ่ มชื่อ Button1 ซึ่งบนปุ่ มมีคาว่า English ให้ดบั เบิลคลิกที่ปุ่มนี้แล้วเขียนโค้ดให้กบั โปรแกรมย่อย
ของอีเวนต์น้ ี โดยเขียนเป็ น
Label1.Text = “Hello World”

หมายความว่าเมื่อคลิกที่ปมนี
ุ่ ้ จะทาให้เลเบลแสดงคาว่า Hello World โดยโปรแกรมย่อย
ของอีเวนต์จะเป็ นดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนต่อไปสร้างอีเวนต์ให้กบั ปุ่ ม Spanish โดยเขียนโค้ดดังต่อไปนี้
Label1.Text = “Hola Mundo”

ต่อไปสร้างอีเวนต์ให้กบั ปุ่ ม Exit โดยคลิกที่ปุ่มนี้จะให้โปรแกรมจบการทางาน โดยเขียนโค้ดดังนี้
Me.Close()

โดยออบเจ็กต์ Me จะหมายถึงโปรแกรมที่กาลังทางานอยู่ สวนเมธอด Close() เป็ นการบอก
ว่าให้ปิดโปรแกรม สาหรับปุ่ ม Print เมื่อคลิกปุ่ มนี้จะให้แสดงเป็ นเอกสารก่อนพิมพ์ของโปรแกรม
ออกทางจอภาพ ซึ่ งสามารถเขียนโค้ดให้กบั อีเวนต์ของปุ่ มนี้ ดังนี้
PrintForm1.PrintAction = Printing.PrintAction.PrinttoPreview
PrintForm1.Print()

สาหรับโค้ดของโปรแกรมที่เขียนขึ้นแล้วทดลองคลิกเมาส์ที่ปุ่มต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ให้ทดลองรันโปรแกรมที่เขียนขึ้นแล้วทดลองคลิกเมาส์ที่ปุ่มต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ในการเขียนโปรแกรมด้วย VB นั้นเมื่อเริ่ มพิมพ์คาสัง่ ต่างๆ หรื อพิมพ์ชื่อออบเจ็กต์ต่างๆ ลง
ไปแล้วตามด้วยจุด โปรแกรมจะมี Intelligence หรื อ AutoComplete เป็ น Popup ขึ้นมาทาให้เขียน
โปรแกรมได้สะดวกมาก

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการพัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายอีกโปรแกรมหนึ่ง โดยนาคอนโทรล
ชนิดปุ่ มกด เลเบล และเท็กซ์บอ็ กซ์มาวางบนฟอร์ม โดยพัฒนาตัวอย่างโปรแกรมสาหรับร้านค้าเพือ่
แสดงรายการโปรโมชันต่างๆ ตามที่ผใู ้ ช้เลือก ให้ออกแบบฟอร์มของโปรแกรมและตั้งชื่อให้กบั
ออบเจ็กต์ต่างๆ ดังรู ปต่อไปนี้ พร้อมทั้งนา PrintForm มาวางบนฟอร์มด้วย
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ชนิดคอนโทรล
Form

Button
Button
Button
Button
Button
Button

ชื่อคุณสมบัติ
Name
Text
StarPosition
Name
Text
Name
Text
Name
Text
Name
Text
Name
Text
Name

ค่าที่กาหนด
MainForm
109Shop
CenterScreen
BooksButton
Books
MusicButton
Music
PeriodicalsButton
Periodicals
CoffeeBarButton
Coffee Bar
PrintButton
Print
ExitButton
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Label
Label
Label
Textbox
Textbox
PrintForm

Text
Text
Text
Text
Name
Name
Name

exit
Current Promotion
Promotion Code
Programmed by Teerawat
PromotionLabel
PromotionCodeLabel
PrintForm1

สาหรับการเขียนโค้ดโปรแกรมให้กบั อีเวนต์ของปุ่ มต่างๆ ให้ดบั เบิ้ลคลิกที่ปุ่มแล้วเขียน
โค้ดเติมลงไปจนครบทุกปุ่ มดังนี้ (ส่วนที่อยูใ่ นกรอบคือโค้ดที่เขียนเติมลงไปในโปรแกรม)

จากโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นให้ทดลองรันโปรแกรมแล้วคลิกที่ปมต่
ุ่ างๆ
พร้อมทั้งสังเกต
ผลลัพธ์ที่ได้
สาหรับตัวอย่างต่อไปจะแสดงขั้นตอนการสร้างโปรแกรมและการปรับคุณสมบัติต่างๆ
โดยจะสร้างโปรแกรมให้แสดงคาถามออกมาบนฟอร์ม เมื่อใช้เมาส์คลิกที่ปมค
ุ่ าตอบ โปรแกรมจะ
แสดงคาตอบและภาพออกมาบนฟอร์ม โดยโปรแกรมมีคอลโทรลต่างๆ ประกอบดังนี้
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ในการพัฒนาโปรแกรมให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ โดยกาหนดชื่อว่า MusicTrivia และ
เนื่องจากโปรแกรมนี้จะต้องใช้รูปภาพด้วย ในตัวอย่างนี้จะใช้ไฟล์ชื่อ guitar.jpg ดังนั้นจะต้องนา
ไฟล์ภาพมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็กต์ดว้ ย
เมื่อโปรแกรมแสดงฟอร์มขึ้นมาแล้วให้ปรับขนาดของฟอร์มให้มีขนาดที่เหมาะสมตาม
ต้องการปรับคุณสมบัติ Text เป็ น Music Trivia เพือ่ ให้แสดงบนไตเติล จากนั้นนาคอลโทรล
PictureBox มาวางบนฟอร์มดังรู ป
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ขั้นต่อไปให้บนั ทึกโปรเจ็กต์ลงในโฟลเดอร์ที่อยูต่ าแหน่งตามต้องการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ซึ่งจะเก็บในโฟลเดอร์ชื่อ Picture

ขั้นต่อไปให้คดั ลอกไฟล์รูปภาพที่ตอ้ งการใช้งานมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็กต์ที่
สร้างขึ้นจากนั้นนาภาพมาวางบน PictureBox โดยทาตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาส์ที่ PictureBox บนฟอร์มแล้วปรับคุณสมบัติ Image ในหน้าต่างคุณสมบัติ

คลิกเรี ยกไฟล์ภาพตรงนี ้

โปรแกรมจะแสดงหน้ าต่าง Select Resource ให้ คลิก Import
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2. เมื่อคลิกปุ่ ม Import โปรแกรมจะไปหาไฟล์ภาพที่เก็บอยูใ่ นโฟลเดอร์ของโปรเจ็กต์
ขั้นตอนนี้ให้เลือกไฟล์ guitar โปรแกรมจะแสดงรู ปที่เลือกออกมาในหน้าต่าง Select
Resource ดังรู ป

3. กดปุ่ ม OK เพือ่ นาภาพมาแสดงบน PictureBox ที่อยูบ่ นฟอร์ม
4. เมื่อโปรแกรมแสดงภาพบนฟอร์ม เราสามารถปรับขนาดของภาพให้เท่ากับ PictureBox ที่
สร้างขึ้นได้ โดยเลือกปรับคุณสมบัติ SizeMode แล้วเลือกเป็ น StretchImage ดังรู ป
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เลือกโหมดแสดงภาพ

5. โปรแกรมจะแสดงภาพตามขนาด PictureBox ที่กาหนด จากนั้นให้เลือก Visible เป็ น False
ดังรู ป เพือ่ ให้โปรแกรมซ่อนภาพขณะที่เริ่ มรันโปรแกรม

แสดงเต็มกรอบ

เลือก False

ขั้นตอนต่อไปนี้ให้นาออบเจ็กต์ท้งั หมดมาวางบนฟอร์มตามทีอ่ อกแบบโปรแกรมไว้
ประกอบด้วย เลเบล 2 ตัว ปุ่ มกด 2 ตัว แล้วปรับคุณสมบัติดงั นี้
1. คลิกที่ออบเจ็กต์ Label1 เพือ่ ปรับคุณสมบัติ Text เป็ น “What rock and roll instrument is
often played with short. Slapping thumb movemements? ดังรู ป
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2. ปรับฟอนต์ตวั อักษร โดยคลิกที่คุณสมบัติ Font แล้วเลือกฟอนต์ตวั อักษรที่ตอ้ งการดังรู ป
จากนั้นกดปุ่ ม OK
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3. ปรับคุณสมบัติของออบเจ็กต์ Label2 โดยกาหนด Text เป็ น “The Bass Guitar” จากนั้น
ปรับรู ปแบบของฟอนต์ตามที่ตอ้ งการ คล้ายกับการกาหนดให้กบั Label1 แต่ปรับ
คุณสมบัติ Visible เป็ น False เพือ่ ไม่ให้แสดงผลข้อความตอนเริ่ มรันโปรแกรม
4. ปรับคุณสมบัติของปุ่ ม Button1 โดยให้แสดงคาว่า Answer และ Button2 ให้แสดงคาว่า
Quit ดังรู ป

ขั้นตอนต่อไปเป็ นการเขียนโปรแกรม โดยโปรแกรมนี้เมื่อรันโปรแกรมจะแสดงข้อความ
คาถาม หรื อออบเจ็กต์Label1 ขึ้นมา เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ ม Answer โปรแกรมจะแสดงข้อความ Label2
และรู ปภาพออกมา ดังนั้นจะต้องเขียนโปรแกรมให้กบั ปุ่ มกดทั้งสองดังนี้
1. เขียนโค้ดโปรแกรมให้กบั ปุ่ ม Answer โดยเมื่อกดปุ่ มนี้ให้แสดงรู ปภาพและข้อความ
Label2 ออกมา ให้ดบั เบิลคลิกที่ปมุ่ Answer แล้วเขียนโปรแกรมดังนี้

จากโค้ดโปรแกรมที่เขียนขึ้น เมื่อคลิกปุ่ ม Answer หรื อ Button1 โปรแกรมจะเปลี่ยนคุณสมบัติ
Visible ของ Label2 ให้กบั true เพือ่ ให้แสดงผล และปรับ Visible ของ PictureBox1 ให้เป็ น True
ให้แสดงผลเช่นกัน
2. เขียนโค้ดให้กบั ปุ่ ม Quit เมื่อคลิกปุ่ มนี้จะให้ออกจากโปรแกรม ดังนั้นจะต้องเขียนคาสัง่ จบ
หรื อ End ให้กบั ปุ่ มนี้ โดยโค้ดทั้งหมดจะเป็ นดังนี้
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เมื่อทดลองรันโปรแกรมผลลัพธ์จะเป็ นดังนี้

คลิกปุ่ มนี ้ โปรแกรมจะได้ ดงั รูปต่อไป

หน่ วยการเรียนรูท
้ �ี 4
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เรื่อง การออกแบบหน้ าจอและคอนโทรลพืน้ ฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี



สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้ อมูล
การเรียนรู้ การสื่ อสาร การแก้ ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 เขียนโปรแกรมภาษา
สาระสาคัญ
การออกแบบหน้ าจอและคอนโทรลพืน้ ฐาน
สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1.
-

ทักษะ / กระบวนการ
1.

-

การสร้ างและการควบคุมการใช้ Project ในโปรแกรม Visual Basic
ฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสร้ างและการควบคุมการใช้ Project ในโปรแกรม Visual Basic

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทางาน
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จากที่ ไ ด้ก ล่ าวในบทที่ ผ่า นมาว่าการสร้ างโปรแกรมด้ว ย VB ในขั้น ตอนแรกจะเป็ นการ
ออกแบบหน้าจอที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ ซึ่งเป็ นการนาคอนโทรลที่มีอยูม่ าออกแบบฟอร์มให้เหมาะสม โดยจะ
พบว่าทั้งฟอร์มและคอนโทรลนั้นเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่สาคัญในการเขียนโปรแกรมด้วย VB สาหรับ
ในบทนี้ จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับฟอร์มและคอนโทรลที่จาเป็ นต้องทราบ เพื่อให้เราเข้าใจ
หลักการในการออกแบบหน้าจอมากขึ้น

1. รู้จักกับคุณสมบัติเมธอดและอีเวนต์
จากการเขียนโปรแกรมเริ่ มต้นในบทที่ผ่านมาจะพบว่าในการทางานกับฟอร์มและคอนโทรล
ผูเ้ ขียนโปรแกรมจะต้องทาความคุน้ เคยกับ 3 คาต่อไปนี้
1. คุณสมบัติ (Properties) ใช้สาหรับกาหนดลักษณะต่างๆ ของฟอร์มและคอนโทรล เช่น ปุ่ ม
คาสัง่ ชื่อ Button1 มีคุณสมบัติที่กาหนดขึ้นดังรู ป

คุณสมบัติ

Width

}

คุณสมบัติ

Height

}

คุณสมบัติ

Text

ในการพัฒนาโปรแกรมเราสามารถกาหนดคุณสมบัติสาหรับคอนโทรลต่างๆ ผ่านทางหน้าต่าง
คุณสมบัติ (Properties) หรื อจะใช้คาสัง่ ก็ได้ โดยมีรูปแบบดังนี้
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กำหนดคุณสมบัติผ่ำนทำงกำรเขียนคำสั่งของ
VB ถ้ ำหำกกำหนดเป็ นข้ อควำมจะต้ องเขียน
ในเครื่ องหมำย “ ” ส่ วนตัวเลขให้ เขียนได้ เลย
กำหนดคุณสมบัติผ่ำน
ทำงหน้ ำต่ ำงคุณสมบัติ
การกาหนดคุณสมบัติท้งั สองวิธีจะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การกาหนดที่หน้าต่าง
คุณสมบัติจะใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการกาหนดค่าตอนโปรแกรมเริ่ มทางาน หรื อการออกแบบหน้าจอของ
โปรแกรม และเมื่อโปรแกรมทางานอยูแ่ ต่ตอ้ งการเปลี่ยนค่าคุณสมบัติ เราจะใช้การกาหนดผ่านการ
เขียนโค้ดคาสัง่
2. เมธอด (Method) เป็ นการสัง่ ให้ฟอร์มและคอนโทรลทางานตามที่ขอร้อง เช่น การสัง่ ให้
ปุ่ มคาสัง่ ชื่อ Button1 ในตัวอย่างที่ผา่ นมาเป็ นคอนโทรลที่ถูกเลือก (ได้รับการโฟกัสบนฟอร์ม) ดังรู ป
สาหรับการสัง่ ให้ปุ่มคาสัง่ ทางานตามที่เราต้องการข้างต้น จะต้องเขียนคาสัง่ ดังต่อไปนี้
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คำสั่ง Button1.Focus
3. อีเวนต์

(Events) เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม หรื อคอนโทรลที่เราสามารถใส่คาสัง่ เพือ่

ตอบสนองได้ เช่น ถ้าเราต้องการตอบสนองต่ออีเวนต์ Click ของปุ่ มคาสัง่ ชื่อ Button1 โดยเมื่อคลิก
ที่ปมแล้
ุ่ วให้ขอ้ ความบนปุ่ มเปลี่ยนเป็ น Click ดังต่อไปนี้

เมื่อคลิกเมำส์ จะเกิดอี เวนต์
Button1_Click() ขึน้ มำ

การเขียนโปรแกรมตอบสนองอีเวนต์ Click ให้กบั ปุ่ มจะเขียนได้โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่มเพือ่ เข้า
สู่หน้าต่างการเขียนโค้ด แล้วเขียนลงไปดังนี้

บรรทัดที่เขียนโค้ ดลงไป
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จากตัวอย่างคาสัง่ ข้างต้น เมื่อรันโปรแกรมแล้วคลิกปุ่ มคาสัง่ คาว่า “Button1” บนปุ่ มคาสัง่ จะ
เปลี่ยนเป็ น “Click”

2. รู้จักกับเนมสเปซ (NameSpaces)
หลักการที่สาคัญมากประการหนึ่งในการเขียนโปรแกรมด้วย VB ก็คือ เนมสเปซ
(Namespaces) ซึ่งจะช่วยทาให้การจัดการไลบรารี คลาส และออบเจ็กต์ เป็ นระเบียบมากขึ้นและทา
ให้เกิดความกากวมเมื่ออ้างอิงถึงออบเจ็กต์และควบคุมขอบเขตการใช้งานของออบเจ็กต์
การอ้างอิงถึงเนมเสปซ ทาให้เรี ยกใช้คลาสได้ง่าย เช่น คลาส System.WinForms.Button นี่
คือการเรี ยกแบบเต็มๆ ซึ่งยาวและยุง่ ยาก แต่ถา้ เราอ้างถึงด้วยสาคัง่ Imports เช่น
Imports System.WinForms

ทาให้เราสามารถเรี ยกใช้คลาสทั้งหมดภายใน WinForms ได้ทนั ที เช่น เรี ยกใช้คลาส Button
แทนการเขียนคาสัง่ ว่า System.WinForms.Button ทาให้เขียนโปรแกรม เขียนสั้นกว่าและสะดวกกว่า
มาก
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ในดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) การทางานทุกอย่างของคลาศพื้นฐานจะอยูใ่ น
เนมสเปซที่เรี ยกว่า System โดยจะมีคลาสต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ชื่อเนมสเปซ
System.Data
System.IO
System.Math
System.Diagnostics

รายละเอียด
คลาสและชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อฐานข้อมูลพื้นฐาน
ตัวอย่างเช่น DataSet, DataTable, DataColumn
คลาสที่ทาให้สามารถอ่านและเขียนไฟล์ได้ เช่น File, FileStream,
Path, StreamReader, StreamWriter
คลาสที่ทาให้สามารถคานวณค่าต่างๆ ทางสมการคณิ ตศาสตร์ได้
คลาสที่ใช้ในการดีบกั แอพพลิเคชัน และตรวจสอบการทางานของโค้ด
โปรแกรม เช่น Trace, Debug

ในการเขียนโปรแกรมด้วย VB จะพบกับคาว่า คลาสและออบเจ็กต์มาก เนื่องจากทุกอย่างใน
VB จะเกี่ยวกับคลาสและออบเจ็กต์ สาหรับใน VB เราจะสร้างออบเจ็กต์จากคลาสที่ตอ้ งการได้ดว้ ย
คาสัง่ New ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในเรื่ องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3. รู้จักกับฟอร์ ม (Windows Form)
ฟอร์มหรื อที่เรี ยกว่าวินโดว์ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้บ่อยมากในการเขียนโปรแกรมด้วย VB ให้
ทางานบนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ โดยที่ฟอร์มจะเป็ นหน้าต่างที่ผใู ้ ช้ติดต่อทางานด้วย ผ่านทาง
คอนโทรลต่างๆ ที่เรานามาวางบนฟอร์ม ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะศึกษาคุณสมบัติ เมธอด และอีเวนต์
ของฟอร์มที่จาเป็ นต้องใช้
สาหรับการใช้งานคลาส WinForms รวมทั้งคอนโทรลต่างๆ ในบทนี้น้ นั จะมาจากเนมสเปซชื่อ
System.Windows.Forms ซึ่งเป็ นค่าเริ่ มต้นที่มีในโปรเจ็กต์อยูแ่ ล้ว สามารถดูได้โดยเลือกจากหน้าต่าง
Solution Explorer ดังรู ป
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คลิกขวำที่ชื่อโปรเจ็กต์

เลือกเมนู Properties

จะพบว่าคลาส System.Windows.Forms ถูกอ้างอิงอยูแ่ ล้ว
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ฟอร์มและคอนโทรลต่างๆ ทีมีใน VB นั้น เป็ นคลาสที่มีอยูใ่ นเนมสเปซชื่อ
System.Windows.Forms ซึ่งจะมีคลาสต่างๆ ที่ช่วยเราในการสร้างแอพพลิเคชันที่รันบนวินโดว์
สาหรับความหมายคลาสและออบเจ็กส์จะกล่าวถึงต่อไปในเรื่ องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สาหรับการกาหนดคุณสมบัติให้กบั ฟอร์ม ทาได้โดยกาหนดผ่านทางหน้าต่างคุณสมบัติใน
ขณะที่ออกแบบโปรแกรม หรื อกาหนดผ่านการเขียนคาสัง่ ในโปรแกรมได้

คุณสมบัติทสี่ าคัญของฟอร์ ม
ฟอร์มมีคุณสมบัติตา่ งๆมากมาย ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ ซึ่งบางคุณสมบัติจะมีใน
คอนโทรลอื่นๆด้วย
ชื่อคุณสมบัติ
Name
FormBorderStyle

คาอธิบาย
กาหนดชื่อของฟอร์มที่ใช้สาหรับอ้างอิงในโปรแกรม
กาหนดลักษณะในการเปลี่ยนขอบของฟอร์ม ว่าจะให้มีลกั ษณะ
อย่างไร

MinimizeBox, MaximizeBox
ControlBox
Text
Icon
Size

กาหนดว่าจะให้ยอ่ หรื อขยายฟอร์มได้หรื อไม่
กาหนดให้ฟอร์มมีเมนูระบบทางหมุนซ้ายบนสุดด้วยหรื อไม่
กาหนดข้อความบนไตเติลบาร์ของฟอร์ม
กาหนดรู ปไอคอนของฟอร์มเมื่อย่อ (Minimize) ฟอร์ม
กาหนดความสูง และความกว้างของฟอร์ม สามารถแยกเป็ น Width
และ Height ได้
กาหนดตาแหน่งของฟอร์มโดยคิดจากตาแหน่งบนซ้ายของหน้าจอ
กาหนดว่าจะให้ฟอร์มสามารถเคลื่อนย้ายได้หรื อไม่
กาหนดว่าเมื่อเรี ยกฟอร์มขึ้นมาจะให้อยูใ่ นรู ปแบบขยาย (Maximize)
ย่อ (Minimize) หรื อแบบธรรมดา
กาหนดว่าจะให้ฟอร์มสามารถตอบสนองต่ออีเวนต์ได้หรื อไม่
กาหนดว่าฟอร์มนี้จะแสดงอยูเ่ หนือฟอร์มอื่นๆเสมอหรื อไม่

Location
Movable
WindowState
Enabled
TopMost
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เมธอด และอีเวนต์ ทสี่ าคัญของฟอร์ ม
ฟอร์มมีเมธอดและอีเวนต์ที่จาเป็ นหลายชนิด สาหรับตัวอย่างที่ควรรู ้จกั มีดงั ตารางต่อไปนี้
ชื่อเมธอด, อีเวนต์
Load
Resize
Activated
Deactivate
Click
DoubleClick
Show
Hide
Close
Activate

คาอธิบาย
เกิดขึ้นเมื่อเรี ยกฟอร์มขึ้นมาครั้งแรก
เกิดขั้นเมื่อมีการเปลี่ยนขนาดฟอร์ม
เกิดขึ้นเมื่อฟอร์มนั้นเป็ นฟอร์มที่กาลังทางานในขณะนั้น
เกิดขึ้นเมื่อฟอร์มอื่นๆ เป็ นฟอร์มที่แอคทีฟแทน
เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกเมาส์บนฟอร์ม
เกิดขึ้นเมื่อมีการดับเบิลคลิกเมาส์บนฟอร์ม
เป็ นเมธอดที่ใช้แสดงฟอร์ม
เป็ นเมธอดที่ใช้ซ่อนฟอร์ม
เป็ นเมธอดที่ใช้ปิดฟอร์ม
เป็ นเมธอดที่ใช้ทาให้ฟอร์มถูกเลือกใช้งานในขณะนั้น

ตัวอย่ างโปรแกรมแสดงการทางานของฟอร์ ม (FormDemo)
ตัวอย่างต่อไปเป็ นโปรแกรมที่ทาให้เข้าใจฟอร์มมากยิง่ ขึ้น ซึ่งเป็ นการสร้างฟอร์มขึ้นมา 1
ฟอร์ม โดยจะแสดงอีเวนต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนฟอร์มว่า แต่ละอีเวนต์จะเกิดขึ้นในตอนใดโดยแสดงออก
ทางหน้าต่าง Output โดยในโปรแกรมจะเรี ยกเมธอด WriteLine ของออบเจ็กต์ Console เพือ่ พิมพ์ชื่อ
อีเวนต์ที่เกิดขึ้นบนฟอร์มออดมา โดยการทางานเป็ นดังตัวอย่างต่อไปนี้
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การออกแบบโปรแกรมทาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ โดยเลือกต้นแบบโปรเจ็กต์เป็ นแบบ Windows Application
2. กดคีย ์ <F7> เพือ่ เข้าสู่หน้าต่างเขียนโปรแกรม และเลือกอีเวนต์ต่างๆ ของฟอร์ม โดยเลือก
(Form1 Events) และเลือกอีเวนต์ต่อไปนี้ Load, Activated, Click, Deactivate, DoubleClick, Resize

2.1 คลิก
2.2 เลือกอี เวนต์ ของ Form1

2.3 เลือกอี เวนต์ Load
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3. เมื่อเลือกอีเวนต์แล้ว จะแสดงโปรแกรมย่อยสาหรับแต่ละอีเวนต์ออกมา ให้เขียนโค้ด
โปรแกรมให้กบั แต่ละอีเวนต์ดงั นี้

ให้ทดลองรันโปรแกรมโดยเปิ ดหน้าต่าง Output เพือ่ แสดงคาสัง่ Console.WriteLine โดยกด
คียบ์ อร์ด <Ctrl+Alt+O> แล้วรันโปรแกรม เมื่อคลิกเมาส์หรื อกระทากับฟอร์ม โปรแกรมจะแสดง
ผลลัพธ์ดงั นี้

4. การใช้ งานคอนโทรลพืน้ ฐาน
การเขียนโปรแกรมด้วย VB โดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นการเขียนโปรแกรมให้ทางานในระบบ
วินโดว์ซ่ ึงจะใช้วิธีติดต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก ในการออกแบบโปรแกรมนั้น VB มีคอนโทรลให้
เลือกใช้มากมาย โดยคอนโทรลต่างๆ จะเก็บไว้ในทูลบ็อกซ์ (Toolbox) คอนโทรลแต่ละตัวจะมี
คุณสมบัติและอีเวนต์ให้เลือกใช้ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงคอนโทรลพื้นฐานที่ใช้บ่อยๆ ส่วนคอนโทรล
อื่นๆ จะกล่าวต่อไปเมื่อต้องนาคอนโทรลตัวนั้นมาใช้งาน
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คอนโทรลปุ่ มคาสั่ ง (Button)
ปุ่ มคาสัง่ จะทาหน้าที่ตอบสนองการคลิกเมาส์ของผูใ้ ช้ เพือ่ สัง่ งานไปยังโปรแกรมว่าต้องการ
ให้โปรแกรมทาอะไรต่อไป สาหรับการทาให้เกิดอีเวนต์คลิกของปุ่ มคาสัง่ นั้นเกิดได้จากหลายๆกรณี
ดังต่อไปนี้
 เกิดจากการคลิกเมาส์ของผูใ้ ช้งาน (ใช้งานมากทีส่ ุด)
 เกิดจากกดคีย ์ <Enter> สาหรับปุ่ มที่ถูกกาหนดในคุณสมบัติ AcceptButton ของ
ฟอร์ม
 เกิดจากการกดคีย ์ <Esc> สาหรับปุ่ มที่ถูกกาหนดในคุณสมบัติ CancelButton ของ
ฟอร์ม
ถ้ ำผู้ใช้ กดคีย์ <Enter> จะเป็ นกำรเลือกปุ่ ม Button1

ถ้ ำผู้ใช้ กดคีย์ <Esc> จะเป็ นกำรเลือกปุ่ ม Button2
 เกิดจากผูใ้ ช้กดคีย ์ < Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้อยู่ >
 เกิดจากการย้ายโฟกัสไปยังปุ่ มคาสัง่ ด้วยการกดคีย ์ <Tab> และเลือกปุ่ มนั้น โดยการ
กดคีย ์ < Spacebar> หรื อ <Enter>
 เกิดจากการเรี ยกใช้เมธอด PerformClick ในโค้ดโปรแกรม
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เมื่อนาปุ่ มคาสัง่ มาวางบนฟอร์ม โปรแกรมจะตั้งชื่อสาหรับอ้างถึงออบเจ็กต์ปุ่มคาสัง่ เป็ น
Button1 เมื่อนาปุ่ มต่อไปมาวาง โปรแกรมจะให้ชื่อเป็ น Button2 ตามลาดับไปเรื่ อยๆ และกาหนด
ข้อความบนปุ่ มให้อตั โนมัติ ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถกาหนดชื่อปุ่ มใหม่และกาหนดข้อความบนปุ่ มได้
ในหน้าต่างคุณสมบัติของปุ่ มนั้นๆ คุณสมบัติทนี่ ่าสนใจของปุ่ มคาสัง่ มีดงั ตารางต่อไปนี้
ชื่อคุณสมบัติ
Image
BackgroundImage
ImageAlign
Text
TextAlign
Font
Enabled
Visible

คาอธิบาย
กาหนดรู ปภาพที่แสดงบนปุ่ มคาสัง่
กาหนดรู ปภาพที่แสดงเป็ นพื้นหลังของปุ่ มคาสัง่
กาหนดตาแหน่งที่จะแสดงรู ปภาพ
กาหนดข้อความที่แสดงบนปุ่ มคาสัง่
กาหนดตาแหน่งที่จะแสดงข้อความ
กาหนดรู ปแบบฟอนต์ที่จะแสดงบนปุ่ มคาสัง่
กาหนดให้ปุ่มคาสัง่ ปุ่ มนี้ใช้งานได้หรื อไม่
กาหนดให้ปุ่มคาสัง่ ปุ่ มนี้สามารถมองเห็นได้ในตอนทางานหรื อไม่

คอนโทรลเลเบล (Label)
เลเบลเป็ นคอนโทรลที่ใช้แสดงข้อมูลให้ผใู ้ ช้เห็นบนฟอร์ม โดยที่ผใู ้ ช้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
นั้นได้ คุณสมบัติที่สาคัญของเลเบลมีดงั นี้
ชื่อคุณสมบัติ
BorderStyle
Image
ImageAlign
Text
TextAlign
AutoSize

คาอธิบาย
กาหนดว่าจะให้มีเส้นขอบหรื อไม่ รวมทั้งกาหนดรู ปแบบของเส้นขอบ
ได้ดว้ ย
กาหนดรู ปภาพที่แสดงบนเลเบล
กาหนดตาแหน่งที่จะแสดงรู ปภาพ
กาหนดข้อความที่แสดงบนเลเบล
กาหนดตาแหน่งที่จะแสดงข้อความ
กาหนดให้ปรับความกว้างของเลเบลให้เท่ากับความกว้างของข้อความ
หรื อไม่
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เมื่อนาเลเบลมาวางบนฟอร์มโปรแกรมจะตั้งชื่อเลเบลแรกให้เป็ น Label1 ซึ่งผูใ้ ช้สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ในหน้าต่างคุณสมบัติ และสามารถกาหนดข้อความให้เลเบลได้ในคุณสมบัติ Text
นอกจากนี้ยงั เขียนโปรแกรมให้เปลี่ยนข้อความของเลเบลได้อีกด้วยโดยกาหนดค่าสตริ งลงไปให้กบั
คุณสมบัติ Text ของเลเบลที่เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการใช้เลเบลชื่อ Label1 แสดงคาว่า Computer
จะเขียนได้ดงั นี้
Label1.Text = “Computer”

คอนโทรลเท็กซ์ บ็อกซ์ (TextBox)
คอนโทรลกล่องข้อความหรื อเท็กซ์บอ็ กซ์เป็ นคอนโทรลที่ใช้งานบ่อยมากในการรับข้อมูลจาก
ผูใ้ ช้ที่ป้อนเข้ามาในโปรแกรมของเรา หรื อใช้แสดงผลและให้ผูใ้ ช้แก้ไขข้อมูลได้ดว้ ย โดยทัว่ ไปแล้ว
เท็กซ์บอ็ กซ์จะแสดงข้อความเพียงบรรทัดเดียว ถ้ามีขอ้ ความเกิดขนาดของเท็กซ์บอ็ กซ์ โปรแกรมจะ
แสดงเท่ากับขนาดของตัวเท็กซ์บอ็ กซ์เอง แต่เรายังสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมาเพือ่ ดูขอ้ ความทั้งหมด
ได้ ถ้าหากต้องการให้เท็กซ์บอ็ กซ์แสดงข้อความหลายบรรทัดให้กาหนดที่คุณสมบัติ MultiLine เป็ น
True และถ้าต้องการให้มีสกอร์บาร์ดว้ ย เราต้องกาหนดคุณสมบัติ ScrollBars ให้เป็ นไปตามที่
ต้องการ โดยคุณสมบัติจองเท็กซ์บอ็ กซ์ที่สาคัญมีดงั ตารางต่อไปนี้
ชื่อคุณสมบัติ
MaxLength
MultiLine
ScrollBars
TextAlign
ReadOnly
PasswordChar
HideSelection
WordWrap

คาอธิบาย
กาหนดความยาวสูงสุดของข้อความที่สามารถพิมพ์เข้าไปได้
กาหนดให้แสดงและรับข้อความในรู ปแบบหลายบรรทัดได้หรื อไม่
กาหนดให้แสดงสกอลบาร์ดว้ ยหรื อไม่ และแสดงในแบบใด
กาหนดข้อความให้ชิดซ้าย ขวา หรื อตรงกลาง
กาหนดให้แก้ไขข้อความได้หรื อไม่
สร้างเท็กซ์บอ็ กซ์แบบรหัสผ่าน โดยกาหนดตัวอักษรที่แสดงในช่องได้ดว้ ย
กาหนดว่าเมื่อเท็กซ์บอ็ กซ์เสียโฟกัสแล้ว ควรจะแสดงข้อความที่เลือกไว้หรื อไม่
กาหนดว่าจะให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติหรื อไม่ เมื่อข้อความเต็ม
บรรทัดแล้ว
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สาหรับข้อความที่อ่านจากเท็กซ์บอ็ กซ์หรื อเขียนลงไปในเท็กซ์บอ็ กซ์จะเป็ นข้อความชนิด
สตริ ง สาหรับตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานให้ศึกษาจากตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่ าง เป็ นการออกแบบโปรแกรมโดยนาคอนโทรลกดปุ่ ม เลเบล และเท็กซ์บอ็ กซ์มาใช้
โดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นจะให้เราใส่ชื่อและนาม-สกุลลงไป เมื่อใช้เมาส์คลิกที่ปมุ่ Show โปรแกรมจะ
แสดงข้อความที่ใส่เข้าไปออกมาทางเท็กซ์บอ็ กซ์อีกช่องหนึ่ง
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมทาได้ดงั ต่อไปนี้
1. สร้างโปรเจ็กต์แบบ Windows Application โดยนาคอนโทรลต่างๆและกาหนดชื่อให้กบั
คอมโทรล ดังรู ป
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TextBox1

Label 1
Label 2

TextBox2

2. ปรับค่าคุณสมบัติให้กบั คอนโทรลและฟอร์มดังต่อไปนี้
ชนิดคอนโทรล
Form
Button
Label
Label
TextBox
TextBox

คุณสมบัติ
Name
Name
Text
Name
Text
Name
Text
Name
Name

ค่าที่กาหนดให้
Form1
Button1
Show
Lable1
Input
Label2
Output
TextBox1
TextBox2

คาอธิบาย
ชื่อฟอร์ม
ชื่อปุ่ มคาสัง่
ข้อความที่ปรากฏบนปุ่ มคาสัง่
ชื่อเลเบล
ข้อความที่ปรากฏบนเลเบลตัวแรก
ชื่อเลเบล
ข้อความที่ปรากฏบนเลเบลตัวที่สอง
ชื่อเท็กซ์บอ็ กซ์ตวั แรก
ชื่อเท็กซ์บอ็ กซ์ตวั ที่สอง

3. เขียนโปรแกรม โดยจากข้อกาหนดของโปรแกรมเมื่อคลิกปุ่ มจะต้องอ่านข้อมูลจาก
เท็กซ์บอ็ กซ์ชื่อ TextBox1 มาแสดงผลในเท็กซ์บอ็ กซ์ชื่อ Text2 ดังนั้นจะต้องเขียนโปรแกรมให้เป็ น
อีเวนต์ของปุ่ มกด ให้ดบั เบิลคลิกที่ปมกดบนฟอร์
ุ่
มแล้วเขียนคาสัง่ ลงไปดังต่อไปนี้
TextBox2.Text = TextBox1.Text
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ต้องการให้เท็กซ์บอ็ กซ์ที่สองแสดงเครื่ องหมาย # ตอนเริ่ มต้นโปรแกรม ดังนั้นจะต้องเขียน
อีเวนต์ให้กบั ฟอร์มตอนที่โหลดโปรแกรม ซึ่งทาได้ดงั นี้
1. ใช้เมาส์คลิกบนฟอร์ม

2. คลิกเลือกอีเวนต์โหลด

3. ดับเบิลคลิกเพื่อเขียนโปรแกรม

คาสัง่ ทั้งหมดของโปรแกรมจะเป็ นดังนี้
โปรแกรมย่อยของการคลิกเมาส์ที่ปุ่มคาสั่ง
โปรแกรมย่อยตอนโหลดฟอร์ม
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ให้ทดลองรันโปรแกรม ผลลัพธ์จะเป็ นดังนี้

1. ป้ อนชื่อเข้าไป

2. กดปุ่ มคาสั่ง

3. โปรแกรมแสดงผล

คอนโทรลเช็คบ็อกซ์ (CheckBox)
ในบางครั้งการสร้างโปรแกรมจะต้องการให้ผใู ้ ช้เลือกตัวเลือกที่ตอ้ งการได้ ซึ่งจะทาให้
โปรแกรมใช้งานได้สะดวกกว่าการคียข์ อ้ มูลเข้าไปในเท็กซ์บอ็ กซ์ คอนโทรลเช็คบ็อกซ์เป็ นคอนโทรล
ที่จะให้ผใู ้ ช้เลือกว่าจะเช็ค (ให้มีเครื่ องหมายถูกในช่อง) หรื อไม่เช็ค (ไม่มีเครื่ องหมายถูก) เพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ค่าของคอนโทรลเช็คบ็อกซ์จะหาได้จากค่าคุณสมบัติ Ckecked ที่มีค่าเป็ น True
กับ False หรื อคุณสมบัติ CheckState ซึ่งจะมีค่าดังตารางต่อไปนี้
สถานะในคอนโทรล
UnChecked
Checked
Indeterminate

ความหมาย
เช็คบ็อกซ์ตวั นี้ไม่ถูกเช็ค (คุณสมบัติ Checked เป็ น False)
เช็คบ็อกซ์ตวั นี้ถูกเช็ค (คุณสมบัติ Checked เป็ น True)
เช็คบ็อกซ์ตวั นี้ถูกเช็ค และแสดงเป็ นสีทึบ (คุณสมบัติ Checked เป็ น
True)

สาหรับสถานะ Indeterminate เป็ นสถานะที่ใช้ในกรณี ที่เราต้องการตัวเลือกที่สามารถเลือกได้
สามสถานะ คือ ใช่, ไม่ หรื อไม่แน่ใจ เราสามารถกาหนดสถานะ Indeterminate ได้โดยการเขียนโค้ด
แต่ถา้ เราต้องการให้ผใู ้ ช้โปรแกรมสามารถเลือกสถานะ Indeterminate ได้เอง คือ สามารถเลือก
เช็คบ็อกซ์ได้สามสถานะ เราต้องการกาหนดคุณสมบัติ Threestate ของเช็คบ็อกซ์ตวั นั้นให้เป็ น True
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การกาหนดคุณสมบัติให้กบั เช็คบ็อกซ์สามารถกาหนดเป็ นค่าเริ่ มต้นได้โดยกาหนดผ่าน
หน้าต่างคุณสมบัติของเช็คบ็อกซ์แต่ละตัว นอกจากนี้ยงั สามารถกาหนดคุณสมบัติผา่ นการเขียนโค้ดได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าหากต้องการให้เช็คบ็อกซ์ถูกเลือกดังรู ปต่อไปนี้

จากรู ปที่ผา่ นมา ถ้าหากต้องการกาหนดคุณสมบัติโดยการเขียนโค้ดจะเขียนได้ดงั นี้
CheckBox1.CheckState = CheckState.Unchecked
CheckBox2.CheckState = CheckState.Checked
CheckBox3.CheckState = CheckState. Indeterminate
ถ้าหากในฟอร์มที่เช็คบ็อกซ์อยูห่ ลายเช็คบ็อกซ์ เราสามารถเลือกเช็คได้หลายเช็คบ็อกซ์พร้อม
กันได้ นอกจากนี้ถา้ หากต้องการกาหนดข้อความที่แสดงบนคอนโทรลตัวนี้ เราสามารถทาได้ผา่ นทาง
คุณสมบัติ Text นอกจากนี้ยงั มีคุณสมบัติ CheckAlign ที่ใช้กาหนดตาแหน่งของตัวเช็คบ็อกซ์ได้อีก
ด้วย
สาหรับการตรวจสอบการเช็ค ให้ตรวจสอบผ่านทางอีเวนต์ Click ของเช็คบ็อกซ์ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้คลิกเมาส์ที่คอนโทรลในขณะรันโปรแกรม ทาให้เราสามารถตรวจสอบสถานะของ
เช็คบ็อกซ์ได้
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คอนโทรลเรดิโอบัตทอน (RadioButton)
คอนโทรลเรดิโอบัตทอนนั้นจะคล้ายกับเช็คบ็อกซ์ แต่คอนโทรลนี้สามารถเลือกได้เพียงตัว
เดียวเท่านั้นในกลุ่มหนึ่ง ถ้าเปลี่ยนเลือกตัวเลือกอื่นในกลุ่ม ตัวเลือกที่เลือกไว้ก่อนหน้าจะไม่ถูกเลือก
โดยอัตโนมัติ การใช้งานเรดิโอบัตทอนนั้นมักจะใช้ร่วมกับคอนโทรลกรุ๊ป เพือ่ ใช้ในการแบ่งกลุ่ม
ตัวเลือก โดยการใช้งานจะวางคอนโทรลกรุ๊ปลงไปก่อนแล้วจึงนาเรดิโอบัตทอนวางลงไป
เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมาส์เลือกเรดิโอบัตทอน True ว่าเป็ น True (ถูกเลือก) หรื อเป็ น False (ไม่ถูก
เลือก) ผ่านทางอีเวนต์ Click ของคอนโทรล และเราสามารถกาหนดข้อความที่จะให้แสดง Radio
Button ผ่านทางคุณสมบัติ Text ได้เช่นเดียวกับเช็คบ็อกซ์

คอนโทรลกรุ๊ ปบ็อกซ์

คอนโทรลเช็คบ็อกซ์

คอนโทรลเรดิโอบัตทอน
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คอนโทรลกรุ๊ปบ็อกซ์ (GroupBox)
คอนโทรลกรุ๊ปบ็อกซ์เป็ นเหมือนกรอบควบคุม หรื อคอนเทนเนอร์ (Container) ใช้สาหรับจัด
กลุ่มคอนโทรลที่ตอ้ งการใช้ร่วมกันให้เป็ นกลุ่ม เช่น ใช้ในการแบ่งกลุ่มเรดิโอบัตทอนบนฟอร์ม
ออกเป็ นกลุ่มๆ เป็ นต้น โดยทัว่ ไปแล้วกรุ๊ปบ็อกซ์เป็ นคอนโทรลที่ช่วยเพิม่ ความเรี ยบร้อยและความ
สวยงามของหน้าตาของโปรแกรมให้ดูดีมากขึ้น
ในการสร้างกลุ่มของคอนโทรลโดยการใช้กรุ๊ปบ็อกซ์ เราจะต้องวางกรุ๊ปบ็อกซ์ลงบนฟอร์ม
ก่อนแล้วจึงวาดคอนโทรลที่ตอ้ งการให้อยูใ่ นกรุ๊ปบ็อกซ์ลงไปทีหลัง และเวลาที่เลื่อนกรุ๊ปบ็อกซ์
คอนโทรลที่อยูใ่ นกรุ๊ปบ็อกซ์ก็จะเลื่อนตามไปด้วย ถ้าเราต้องการเลื่อนเฉพาะคอนโทรลที่อยูใ่ น
กรุ๊ปบ็อกซ์ ให้เราเลื่อนคอนโทรลในกรุ๊ปบ็อกซ์ แล้วจึงเลื่อนคอนโทรลที่เลือกนั้น
กรุ๊ปบ็อกซ์แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติ Text ที่ใช้แสดงข้อความเป็ นหัวข้อกรุ๊ปบ็อกซ์ ดังรู ป
นอกจากนี้ยงั สามารถกาหนดคุณสมบัติ Text แบบใช้คียล์ ดั ได้เช่นเดียวกับคอนโทรลตัวอื่นๆ
โดยใช้ตวั อักขระ & ไว้ดา้ นหน้าของตัวอักษรที่เราต้องการเลือกให้เป็ นคียล์ ดั ซึ่งเมื่อเรากดคีย ์
<Alt + ตัวอักขระตัวนั้น> จะเป็ นการเลือกกรุ๊ปบ็อกนั้น

ข้อความที่กาหนดคุณสมบัติ

Text

ตัวอย่ าง แสดงการนากรุ๊ปบ็อกซ์ เรดิโอบัตทอน และคอนโทรลอื่นๆ มาวางบนฟอร์มให้
สร้างโปรเจ็กต์แล้วออกแบบฟอร์มพร้อมทั้งกาหนดชื่อดังต่อไปนี้
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GroupBox1
Text = “ป้ อนข้อมูล”
TextBox1
TextBox2
TextBox3
GroupBox2
Text = “เลือก”

1. นาคอนโทรลกรุ๊ปบ็แกซ์มาวางบนฟอร์ม แล้วเปลี่ยนคุณสมบัติ Text เป็ น “ป้ อนข้อมูล”
2. นาคอนโทรลเลเบลวางในกรุ๊ปบ็อกซ์สองตัว ดังรู ป แล้วเปลี่ยนคุณสมบัติ Text เป็ น Input
A และ Input B ตามลาดับ
3. นาคอนโทรลเท็กซ์บอ็ กซ์มาวางในกรุ๊ปบ็อกซ์สองตัว ดังรู ป โดยแต่ละตัวมีชื่อเป็ น
TextBox1 และ TextBox2
4. ทดลองย้ายกรุ๊ปบ็อกซ์ จะสังเกตเห็นว่าคอนโทรลต่างๆที่อยูใ่ นกรุ๊ปบ็อกซ์จะเลื่อนไปด้วย
5. นาคอนโทรลกรุ๊ปบ็อกซ์มาวางบนฟอร์มดังรู ป แล้วเปลี่ยนคุณสมบัติ Text เป็ น “เลือก”
6. นาคอนโทรลเรดิโอบัตทอน มาวางในกรุ๊ปบ็อกซ์ที่สอง สองตัวดังรู ป แล้วเปลี่ยน
คุณสมบัติ Text เป็ น A และ B ตามลาดับ
7. นาคอนโทรลเลเบลตัวที่สามมาวางบนฟอร์มแล้วให้แสดงคาว่า Output
8. นาคอนโทรลเท็กซ์บอ็ กซ์มาวางบนฟอร์ม โดยคอนโทรลตัวนี้มีชื่อเป็ น TextBox3
สาหรับโปรแกรมนี้ตอ้ งการให้ผใู ้ ช้ป้อนข้อมูลเข้าทางเท็กซ์บอ็ กซ์อินพุตสองค่า เมื่อนาเมาส์
เลือกที่เรดิโอบัตทอนตัวใด ให้โปรแกรมนาข้อความที่เลือกมาแสดงผลทางเท็กซ์บอ็ กซ์เอาต์พตุ การ
เขียนโปรแกรมให้ดบั เบิลคลิกที่เรดิโอบัตทอนแต่ละตัว เพือ่ เลือกอีเวนต์เป็ นคลิก แล้วเขียนโปรแกรม
ลงไปดังนี้
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นาข้อความใน TextBox1
มาแสดงใน TextBox3
นาข้อความใน TextBox2
มาแสดงใน TextBox3

สาหรับการรันโปรแกรมให้ทดลองดังนี้

1. ป้ อนข้อมูลทั้งสองค่าลงไปในเท็กซ์บอ็ กซ์

2. คลิกเลือกข้อความที่ตอ้ งการแสดง
3. โปรแกรมแสดงข้อความทางเอาต์พุต

จาการรันโปรแกรมจะพบว่าเรดิโอบัตทอนที่อยูใ่ กล้กรุ๊ปบ็อกซ์เดียวกันจะถูกเลือกได้เพียงตัว
เดียวเท่านั้น ในการออกแบบโปรแกรม ถ้าหากบนฟอร์มมีเรดิโอบัตทอนหลายตัว และต้องการเลือก
มากกว่าหนึ่งตัว จะต้องนากรุ๊ปบ็อกซ์มาประยุกต์ใช้

คอนโทรลลิสต์ บ็อกซ์ (ListBox) และคอมโบบ็อกซ์ (ComboBox)
การใช้เรดิโอบัตทอนและเช็คบ็อกซ์น้ นั ถ้านามาใช้ในการแสดงตัวเลือกหลายๆตัว จะใช้เนื้อที่
บนฟอร์มมาก สาหรับในกรณี ที่มีหลายตัวเลือกเราสามารถนา คอนโทรลลิสต์บอ็ กซ์ และ
คอมโบบ็อกซ์มาใช้แทนได้ ซึ่งสามารถแสดงตัวเลือกหลายๆตัวในแบบของรายการ ดังรู ป

99

ComboBox
ListBox

การเพิม่ ตัวเลือกลงไปในรายการของคอนโทรลทั้งสองตัวทาได้โดยเรี ยกใช้เมธอด Add ของ
คอลเลคชัน Items ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (คอลเลคชันเป็ นกลุ่มของออบเจ็กต์ชนิดเดียวกัน ซึ่งจะอธิบาย
เพิม่ เติมในเรื่ องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ )
ตัวอย่ าง ถ้าหากสร้างคอนโทรลลิสต์บอ็ กซ์ชื่อ ListBox1 การเพิม่ รายการลงไปทาได้ดงั นี้
ListBox1.Item.Add(“One”)
ListBox1.Item.Add(“Two”)
ListBox1.Item.Add(“Three”)

ลิสบ็อกซ์เป็ นคอนโทรลที่ใช้แสดงรายการดังที่กล่าวมา ผูใ้ ช้สามารถคลิกเมาส์เลือกตัวเลือกที่
ต้องการได้จากรายการที่แสดงในลิสต์ โดยรายการที่ผใู ้ ช้เลือกจะถูกนามาเก็บไว้ในคุณสมบัติ Text
ของลิสต์บอ็ กซ์ตวั นั้น
สาหรับคอมโบบ็อกซ์น้ นั เราสามารถเลือกตัวเลือกได้จากรายการ หรื อจะพิมพ์ขอ้ มูลนอก
รายการลงไปก็ได้ ไม่เหมือนกับลิสต์บอ็ กซ์ที่เลือกจากรายการได้เพียงอย่างเดียว คอมโบบ็อกซ์มี
ลักษณะดังรู ป โดยเราสามารถตรวจสอบรายการที่เลือกได้จากคุณสมบัติ Text เช่นกัน
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1. คลิกเมาส์เพื่อแสดงรายการ
2. เลือกรายการที่มีอยูห่ รื อพิมพ์
ลงไปก็ได้

สาหรับลิสต์บอ็ กซ์และคอมโบบ็อกซ์น้ นั มีอีเวนต์ที่สาคัญ คือ SelectedIndexChanged ที่เกิด
เมื่อมีการเลือกตัวเลือก ส่วนของคอมโบบ็อกซ์น้ นั จะมีอีเวนต์ที่สาคัญคือ TextChanged ซึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนข้อความในคอมโบบ็อกซ์
ตัวอย่ าง แสดงการใช้งานลิสต์บอ็ กซ์และคอมโบบ็อกซ์ โดยให้ผใู ้ ช้เลือกรายการ แล้ว
โปรแกรมนารายการนั้นมาแสดงทางกล่องข้อความดังรู ป
1. เลือกรายการลิสต์บอ็ กซ์ จะปรากฏกล่องข้อความแสดงรายการที่เลือกในลิสต์บอ็ กซ์

2. เลือกรายการคอมโบบ็อกซ์ จะปรากฏกล่องข้อความแสดงรายการที่เลือกในคอมโบบ็อกซ์
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ขั้นตอนการสร้ างโปรแกรมทาได้ ดังนี้
1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ นาคอนโทรลลิสต์บอ็ กซ์และคอนโทรลคอมโบบ็อกซ์มาวางบนฟอร์ม
แล้วกาหนดชื่อดังต่อไปนี้
Form1
ListBox1
ComboBox1

2. ใช้เมาส์คลิกที่ฟอร์ม แล้วเลือกอีเวนต์ Load ที่หน้าต่างคุณสมบัติ ดับเบิลคลิกที่ Load เพือ่
เข้าสู่หน้าต่างการเขียนโปรแกรม แล้วเขียนโปรแกรมกาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั ลิสต์บอ็ กซ์ และ
คอมโบบ็อกซ์
1. คลิกเมาส์ที่ฟอร์ม

2. คลิกเลือกอีเวนต์

3. ดับเบิลคลิก
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3. ใช้เมาส์คลิกที่ลิสต์บอ็ กซ์ แล้วเลือกอีเวนต์ SelectedIndex ที่หน้าต่างคุณสมบัติดบั เบิลคลิก
เพือ่ เข้าสู่หน้าต่างการเขียนโปรแกรม แล้วเขียนโปรแกรมให้แสดงข้อความที่เลือกทางกล่องข้อความ
4. ใช้เมาส์คลิกที่คอมโบบ็อกซ์ แล้วเลือกอีเวนต์ TextChanged ดับเบิลคลิกเพือ่ เข้าสู่หน้าต่าง
การเขียนโปรแกรม แล้วเขียนโปรแกรมให้แสดงข้อความที่เลือกทางกล่องข้อความ
โปรแกรมทั้งหมดที่เขียนเป็ นดังนี้
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
ListBox1.Items.Add("One")
ListBox1.Items.Add("Two")
ListBox1.Items.Add("Three")
เพิ่มข้อมูลเข้าไปในลิสต์บอ็ กต์
ListBox1.Items.Add("Four")
ListBox1.Items.Add("Five")
ListBox1.Items.Add("Six")
ComboBox1.Items.Add("One")
ComboBox1.Items.Add("Two")
ComboBox1.Items.Add("Three")
เพิม่ ข้อมูลเข้าไปในคอมโบบ็อกซ์
ComboBox1.Items.Add("Four")
ComboBox1.Items.Add("Five")
ComboBox1.Items.Add("Six")
End Sub
Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
'แสดงข้อความที่เลือกในลิสบ็อกซ์
MsgBox ("List1 : " & ListBox1 .Text ,MsgBoxStyle.OkOnly)
End Sub
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Private Sub ComboBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ComboBox1.TextChanged
'แสดงข้อความที่เลือกในคอมโบบ็อกซ์
MsgBox("Combo1 : " & ComboBox1.Text, MsgBoxStyle.OkOnly)
End Sub
End Class
จากนั้นให้ทดลองรันโปรแกรม แล้วเลือกรายการต่างๆ และสังเกตผลที่ได้

การเพิม่ รายการในลิสต์ บ็อกซ์
เราสามารถเพิม่ รายการเข้าไปในลิสต์บอ็ กซ์ได้โดยใช้เมธอด Add ของคุณสมบัติ Items ซึ่งมี
รู ปแบบดังนี้

รูปแบบ

<ชื่อลิสต์บอ็ กซ์>.Items.Add(<ค่าที่ใส่ ลงไป>)
ListBox1.Item.Add(“One”)
ListBox1.Item.Add(“Two”)
ListBox1.Item.Add(“Three”)

นอกจากนี้เรายังสามารถแทรกรายการเข้าไปในลิสบ็อกซ์ได้ โดยเรี ยกใช้เมธอด Insert ของ
คุณสมบัติ Items ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบ

<ชื่อลิสต์บอ็ กซ์>.Items.Insert(<ตาแหน่งที่ใส่ ลงไป>.<ค่าที่จะใส่ ลงไป>)
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ถ้าหากต้องการเพิม่ รายการ โดยแทรกระหว่างรายการที่มีอยูแ่ ล้วข้างต้น ให้เราใส่พารามิเตอร์
Index (ตาแหน่งที่จะใส่) ลงไปด้วย ดังตัวอย่าง
รายการ 2222 แทรกมาจากคาสัง่
ListBox1.Items.Insert(2, “2222”)
โดยใส่ ค่า 2222 ลงไปในตาแหน่ง Index ที่ 2

นอกจากวิธีการใช้คาสัง่ เรายังสามารถเพิม่ รายการเข้าไปในลิสต์บอ็ กซ์ในตอนออกแบบ
โปรแกรมได้ดว้ ย โดยการใส่ รายการที่ตอ้ งการให้มีลิสต์บอ็ กซ์เข้าไปในคุณสมบัติ Item ในหน้าต่าง
คุณสมบัติ ดังรู ป

คลิกเมาส์

1. คลิกเมาส์จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่
ไอเท็มต่างๆลงไป

2. ใส่ ไอเท็มลงไป โดยหนึ่งบรรทัด
คิดเป็ นหนึ่งไอเท็ม

การเรียงรายการในลิสต์ บ็อกซ์
การเรี ยงรายการในลิสต์บอ็ กซ์ทาได้โดยกาหนดคุณสมบัติ Sorted ให้มีค่าเป็ น True เพือ่ ให้
รายการในลิสต์บอ็ กซ์น้ นั เรี ยงลาดับตัวอักษร โดยลักษณะการเรี ยงลาดับจะถือว่าอักขระตัวใหญ่กบั ตัว
เล็กนั้นเหมือนกัน
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การลบรายการออกจากลิสต์ บ็อกซ์
เราสามารถลบรายการออกจากลิสต์บอ็ กซ์ได้ โดยใช้เมธอด RemoveAt ของคุณสมบัติ Items
ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
รู ปแบบ

<ชื่อลิสต์บอ็ กซ์>.Items.RemoveAt(Index)

จากรู ปแบบข้างต้น Index เป็ นตาแหน่งของรายการที่จะลบออกจากลิสต์บอ็ กซ์ โดย O คือ
ตาแหน่งรายการที่ 1 แต่ถา้ หากต้องการลบรายการทั้งหมดออกจากลิสต์บอ็ กซ์ให้ใช้เมธอด Clear โดย
มีรูปแบบดังนี้
รู ปแบบ

<ชื่อลิสต์บอ็ กซ์>.Items.Clear

การเข้ าถึงรายการในลิสต์ บ็อกซ์
เราสามารถเข้าถึงรายการในลิสต์บอ็ กซ์ได้โดยผ่านคุณสมบัติ Items และอ้างอิงตาแหน่ง
ตามลาดับรายการในลิสต์ โดยมีรูปแบบดังนี้
รู ปแบบ

<ชื่อลิสต์บอ็ กซ์>.Items.(Index)

โดย Index จะเป็ นตาแหน่งที่เราต้องการเข้าถึงค่าของรายการในลิสต์บอ็ กซ์ ตัวอย่างเช่นถ้า
หากเขียนคาสัง่ เป็ น
Console.WriteLine(LisBox1.Items.(0))
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กาหนดค่า Index เป็ น 0 เมื่อรันโปรแกรมจะแสดงรายการแรกสุดออกมาทางหน้าต่าง Output
แต่ถา้ ต้องการแสดงรายการที่ถูกเลือก ณ เวลานั้น จะใช้คุณสมบัติ SelectedIndex ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่
มีตอนรันโปรแกรมเท่านั้น โดยคุณสมบัติน้ ีจะคืนค่า Index หรื อตาแหน่งที่ผใู ้ ช้ได้เลือกไว้ ถ้าค่านี้เป็ น
-1 หมายความว่ายังไม่มีรายการใดถูกเลือก

การหาจานวนรายการในลิสต์ บ็อกซ์
เราสามารถตรวจสอบจานวนรายการในลิสต์บอ็ กซ์ได้ โดยผ่านคุณสมบัติ Count ของ
คุณสมบัติ Items ของลิสต์บอ็ กซ์เช่น
Console.WriteLine(LisBox1.Items.Count)

การกาหนดวิธีเลือกรายการในลิสต์ บ็อกซ์
เราสามารถกาหนดว่า จะให้ผใู ้ ช้เลือกรายการในลิสต์บอ็ กซ์ทีละรายการ หรื อหลายรายการ
โดยกาหนดที่คุณสมบัติ SelectionMode ซึ่งแต่ละค่าจะมีความหมายดังตารางต่อไปนี้
ค่าที่กาหนด
None
One
MulitiSimple
MulitiExtended

ชนิดของการเลือก
ไม่สามารถเลือกได้
เลือกได้รายการเดียว
เลือกได้หลายรายการ
แบบ 1
เลือกได้หลายรายการ
แบบ 2

คาอธิบาย
ลิสต์บอ็ กซ์ที่แสดงได้อย่างเดียว ไม่สามารถเลือกได้
ลิสต์บอ็ กซ์แบบทัว่ ไป
กด <Spacebar> จะเป็ นการเลือกรายการใช้
ลิสต์บอ็ กซ์
จะมีวธิ ีการกดคียเ์ ลือกอยู่ 2 แบบ คือ
1. กดคีย ์ <Shift> พร้อมกับคลิก จะเป็ นการเลือก
รายการที่อยูร่ ะหว่างรายการที่เลือกไว้ก่อนหน้ากับ
รายการที่เลือกไว้ในปั จจุบนั
2. กดคีย ์ <Ctrl> พร้อมกับการคลิกรายการที่
ต้องการ จะเป็ นการเลือกรายการต่างๆในลิสต์บอ็ กซ์
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ตัวอย่ าง เป็ นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากเท็กซ์บอ็ กซ์ เมื่อคลิกปุ่ ม Add จะนา
ข้อมูลไปในลิสต์บอ็ กซ์

1. ป้ อนข้อมูลลงใน
2. กดปุ่ มนาข้อมูลในเท็กซ์
บ็อกซ์ใส่ ในลิสต์บอ็ กซ์
4. ปุ่ มใช้ลบข้อมูลที่เลือกใน

เท็กซ์ บ็อกซ์
3. ข้อมูลถูกเพิ่มใน
ลิสต์บอ็ กซ์

ลิสต์บอ็ กซ์

วิธีการออกแบบโปรแกรม
1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ แล้วนาคอนโทรลต่างๆมาวางบนฟอร์ม โดยกาหนดชื่อและคุณสมบัติ
ต่างๆ ดังนี้

Label1

TextBox1

Button1
Button2

ListBox1
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ชนิดคอนโทรล
Label
TextBox
ListBox
Button

ชื่อคุณสมบัติ
ค่าที่กาหนดให้
Name
Item to Add
Name
TextBox1
Name
ListBox1
Name
Button1
Text
&Add
Name
Button2
Button
Text
&Remove
2. เขียนโปรแกรมให้กบั ปุ่ ม Add โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่มแล้วเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจาก
เท็กซ์บอ็ กซ์ไปเพิม่ ในลิสต์บอ็ กซ์
3. เขียนโปรแกรมให้กบั ปุ่ ม Remove โดยลบข้อมูลที่เลือกในลิสต์บอ็ กซ์
โปรแกรมที่เขียนขึ้นจะเป็ นดังนี้

คาสั่งเพิ่มข้อมูลในลิสต์บอ็ กซ์
คาสั่งลบข้อมูลที่เลือกในลิสต์บอ็ กซ์

การกาหนดค่ ารูปแบบของคอมโบบ็อกซ์
คอมโบบ็อกซ์เป็ นคอนโทรลที่รวมความสามารถของเท็กซ์บอ็ กซ์และลิสต์บอ็ กซ์เข้าไว้ดว้ ยกัน
ทาให้เราสารถเลือกรายการได้เช่นเดียวกับลิวต์บ็อกซ์ รวมทั้งสามารถแก้ไขรายการได้เหมือนกับ
เท็กซ์บอ็ กซ์ คอมโบ บ็อกซ์จะใช้พ้นื ที่นอ้ ยกว่าลิสต์บอ็ กซ์ และใช้คาสัง่ ในการทางานคล้ายกันดังนั้น
เราสามารถนาความรู ้เกี่ยวกับลิสต์บอ็ กซ์มาใช้กบั คอมโบบ็อกซ์ได้
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เราสามารถกาหนดรู ปแบบของคอมโบบ็อกซ์ได้ โดยผ่านทางคุณสมบัติ DropDownStyle
โดยคอมโบบ็อกซ์มีรูปแบบที่ใช้งานอยู่ 3 รู ปแบบดังตารางต่อไปนี้
รู ปแบบ
Simple
Dropdown
Dropdownlist

ค่าที่กาหนดให้
ComboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.Simple
ComboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle. Dropdown
ComboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle. Dropdownlist

สาหรับรายละเอียดของคอมโบบ็อกซ์แต่ละรู ปแบบเป็ นดังนี้
1. ซิมเปิ ลคอมโบบ็อกซ์ (Simple ComboBox) เป็ นคอมโบบ็อกซ์ที่มี
ลักษณะดังรู ป ซึ่ งจะแสดงรายการที่มีอยูต่ ลอดเวลา และเมื่อจานวนรายการเกิน
ความสูงของคอนโทรล ตัวคอนโทรลจะแสดงสกรอลบาร์แนวตั้ง เพือ่ ให้เลื่อนดู
รายการที่เหลือได้

คอมโบบ็อกซ์แบบ Simple ComboBox

2. ดรอปดาวน์ คอมโบบ็อกซ์ (Dropdown ComboBox) เป็ นคอมโบ
บ็อกซ์ที่มีลกั ษณะดังรู ป ซึ่งผูใ้ ช้สามารถใส่ค่าลงไปได้โดยตรง หรื อเลือกจาก
รายการที่มีอยูไ่ ด้ โดยการคลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ลง เมื่อเลือกตัวเลือกใดในรายการแล้ว
ตัวเลือกนั้นจะแสดงอยูช่ ่องข้างบนสุดของคอนโทรล
คอมโบบ็อกซ์แบบ Dropdown ComboBox
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3. ดรอปดาวน์ ลสิ ต์ บ็อกซ์ (Dropdown ListBox) เป็ นคอมโบบ็อกซ์ที่มี
ลักษณะดังรู ป เป็ นคอมโบบ็อกซ์ที่คล้ายกับลิสต์บอ็ กซ์แต่จะประหยัดเนื้อที่ที่ใช้
แสดงรายการมากกว่า โดยที่เราต้องคลิกเมาส์ปุ่มลูกศรลงเพือ่ ดูรายการทั้งหมด
และคอมโบบ็อกซ์แบบนี้จะไม่สามารถใส่ค่าเองได้ จะเลือกข้อมูลจากรายการที่มี
อยูไ่ ด้เท่านั้น
คอมโบบ็อกซ์แบบ Dropdown ListBox

สาหรับการเพิม่ รายการ การเรี ยงรายการ การลบรายการ การหาตาแหน่งรายการ การเข้าถึง
รายการ เป็ นส่ วนที่มีการใช้งานเหมือนกับลิสต์บอ็ กซ์ทุกประการ ดังนั้นเราสามารถย้อนกลับไปดูวธิ ี
จัดการได้ ในเนื้อหาของลิวต์บอ็ กซ์

คอนโทรลพิกเจอร์ บ็อกซ์ (PictureBox)
การแสดงรู ปภาพบนฟอร์มสามารถทาได้โดยการนาคอนโทรลพิกเจอร์บอ็ กซ์ (Picture Box)
มาใช้ คอนโทรลตัวนี้สามารถแสดงรู ปภาพได้หลายรู ปแบบ สาหรับคุณสมบัติพน้ื ฐานที่ควรรู ้จกั ใน
เบื้องต้นมีดงั นี้
Image

เป็ นออบเจ็กต์ที่ใช้สาหรับอ้างถึงรู ปภาพ

Visible

ใช้สาหรับกาหนดให้แสดงหรื อไม่แสดงรู ปภาพ
(กาหนดเป็ น True หรื อ False)

SizeMode

ใช้สาหรับกาหนดรู ปแบบการแสดงรู ปภาพ โดยสมีโหมดดังนี้
 Normal แสดงรู ปตามขนาดจริ ง
 CenterImage แสดงรู ปกลางพิกเจอร์บอ็ กซ์ตามขนาดจริ ง
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 StretchImage แสดงรู ปพอดีขนาดของพิกเจอร์บอ็ กซ์
 AutoSize ปรับขนาดของพิวเจอร์บอ็ กซ์ตามขนาดของรู ป
 Zoom ย่อหรื อขยายรู ปให้อยูใ่ นพิกเจอร์บอ็ กซ์ตามสัดส่วนจริ ง
ตัวอย่ าง แสดงการใช้พกิ เจอร์บอ็ กซ์เบื้องต้น โดยเขียนโปรแกรมให้คลิกปุ่ ม Show แล้วแสดง
รู ปภาพ ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นาคอนโทรลพิกเจอร์บอ็ กซ์ และคอนโทรลปุ่ มคาสัง่ มาวางบนฟอร์ม
2. เปลี่ยนคุณสมบัติ Text ของปุ่ มคาสัง่ เป็ น “Show”
3. คลิกเมาส์ที่พกิ เจอร์บอ็ กซ์บนฟอร์มแล้วเลือกคุณสมบัติ Image ในหน้าต่างคุณสมบัติเพือ่
เลือกรู ปภาพที่จะนามาแสดง

PictureBox

คลิกปุ่ ม

4. เมื่อคลิกปุ่ มเลือกรู ปภาพจะปรากฏหน้าต่าง Select Resource ให้คลิกปุ่ ม Import แล้วเลือก
ไฟล์รูปภาพจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกปุ่ ม OK
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1. คลิกเลือกไฟล์ภาพ

2. คลิกปุ่ ม OK

5. เลือกคุณสมบัติ Visible ของพิกเจอร์บอ็ กซ์ให้เป็ น False เพือ่ ไม่ให้แสดงภาพ และ เลือก
SideMode ให้เป็ น StretchImage

ปรับขนาดภาพ
ตามพิกเจอร์
บ็อกซ์
กาหนดเป็ น False

6. เขียนโปรแกรมให้กบั ปุ่ มคาสัง่ โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Show แล้วเขียนโค้ดโดยเปลี่ยน
คุณสมบัติ Visible เป็ น True
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เขียนเติมลงไป

เมื่อรันโปรแกรมแล้วใช้เมาส์คลิกที่ปมุ่ Show โปรแกรมจะแสดงภาพออกมา ดังนี้

คลิกเมาส์

แสดงภาพ
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น
ข้ อมูลการเรียนรู้ การสื่ อสาร การแก้ ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 เขียนโปรแกรมภาษา
สาระสาคัญ
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 2010
สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การสร้ างและการออกแบบหน้ าจอสาหรับใช้ ในการเขียนโปรแกรม
2. การปรั บแต่ งหน้ าจอที่ได้ ออกแบบไว้ ให้ ปรับเปลี่ยนตามต้ องการ
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้ างและการออกแบบหน้ าจอสาหรับใช้ ในการเขียนโปรแกรม
2. ฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการหน้ าจอที่ได้ ออกแบบไว้ สาหรับการเขียนโปรแกรม
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทางาน
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การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic นั้นจะใช้ภาษา BASIC (เบสิก) ที่รับความสามารถ
ใหม่ๆ เข้าไป ทาให้กลายเป็ นภาษาที่มีความสามารถมากขึ้น วัตถุประสงค์ของภาษาเบสิกก็เพือ่ ทีจ่ ะ
เป็ นภาษากลางที่เราจะสามารถสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าได้เหมือนภาษาพูด เช่น ภาษาอังกฤษที่ใช้
เป็ นภาษากลางในการพูดคุย ภาษาเบสิกก็เช่นเดียวกัน ไม่วา่ นักพัฒนาโปรแกรมจะอยูส่ ่วนใดของ
โลกถ้าต้องการสัง่ งานเหมือนกัน ก็จะใช้คาสัง่ เบสิกคาสัง่ เดียวกันทั้งโลก
จากบทที่ผา่ นมาเราได้รู้จกั คาสัง่ ของ VB และคอนโทรลพื้นฐานกันมาบ้างแล้ว สาหรับใน
บทนี้จะให้ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมด้วย VB เพือ่ ให้เราสามารถเขียนโปรแกรมให้
ทางานตรงตามจุดประสงค์ต่อไป โดยการฝึ กเขียนโปรแกรมนั้นอาจเขียนโปรแกรมเล็กๆ ขึ้นมา
ก่อน โดยพัฒนาโปรแกรมแบบ Console Application
ตัวอย่ าง จากโปรแกรมต่อไปนี้เป็ นการเขียนโปรแกรมให้แสดงผลในโหมดตัวอักษรเป็ น
ข้อความจานวนสองบรรทัด ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ชื่อ Pro4_1 ในแบบ Console Application แล้ว
คียค์ าสัง่ เข้าไปดังนี้

พิมพ์คาสัง่ เข้าไปดังนี้
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เมื่อรันโปรแกรมจะได้ผลลัพธ์จะแสดงทางหน้าต่างเอาต์พตุ ดังต่อไปนี้

จากคาสัง่ ที่เขียนขึ้นจะเรี ยกใช้เมธอด Write เพือ่ พิมพ์ขอ้ ความทีอ่ ยูใ่ นวงเล็บ โดยหลังจาก
พิมพ์แล้วจะไม่ข้ นึ บรรทัดใหม่ ส่วนคาสัง่ Write Line จะเป็ นการพิมพ์ที่ข้ นึ บรรทัดใหม่หลังจาก
พิมพ์ขอ้ ความ ส่วนเมธอด Redline จะใช้รับค่าการกดคียแ์ ป้ นพิมพ์ สาหรับรู ปแบบการเขียนคาสัง่
จะได้ศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้

การเขียนคาสั่ งในรูปแบบต่ างๆ
ในการเขียนคาสัง่ โปรแกรมบางครั้งเราอาจต้องการให้มีคาอธิบายสาหรับคาสัง่ โปรแกรม
ในส่วนนั้นๆ หรื อต้องการแบ่งคาสัง่ ในบรรทัดหนึ่งออกเป็ นหลายบรรทัด เนื่องจากคาสัง่ ในบรรทัด
นั้นยาวเกินไป การเขียนคาสัง่ ในรู ปแบบเป็ นดังนี้
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การแบ่ งคาสั่ งบรรทัดหนึ่งออกเป็ นหลายบรรทัด
เนื่องจากคาสัง่ ใน VB นั้นเราต้องใส่คาสัง่ ต่างๆ ให้จบภายใน 1 บรรทัด แต่ในบางครั้งคาสัง่
นั้นยาวมาก ทาให้ไม่สะดวกในการทางาน จึงสามารถแตกบรรทัดหนึ่งออกเป็ นหลายบรรทัดได้ดว้ ย
การใช้ตวั อักขระช่องว่าง ตามด้วยตัวอักขระ _ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
MsgBox(“Your Name is Mr.Cisab Lausiv”, MsgBoxStyle …………………………………)

เราสามารถแยกเป็ นหลายๆ บรรทัดได้ ดังการเขียนคาสัง่ ต่อไปนี้
MsgBox(“Your Name is Mr.Cisab Lausiv”,_
MsgBoxStyle.OKOnly, “Name”)

การรวมคาสั่ งหลายคาสั่ งไว้ เป็ นบรรทัดเดียว
เราสามารถรวมคาสัง่ มากกว่าหนึ่งคาสัง่ ให้อยูใ่ นบรรทัดเดียวกันโดยใช้เครื่ องหมาย : ใน
การแยกแต่ละคาสัง่ ออกจากกัน ตัวอย่างเช่น
X=1
Y=2
Z=X+Y

เราสามารถรวมเป็ นบรรทัดเดียวกันได้ ดังการเขียนคาสัง่ ต่อไปนี้
X=1 : Y=2 : Z=X+Y

จากตัวอย่างข้างต้น จะเป็ นการรวมคาสัง่ X = 1, Y = 2 และ Z = X + Y ให้อยูใ่ นบรรทัด
เดียวกัน โดยเว้นแต่ละคาสัง่ ด้วยเครื่ องหมาย :
หากพิจารณาตัวอย่างโปรแกรมที่ 4.1 สามารถรวมคาสัง่ สองบรรทัดเข้าด้วยกันได้ดงั นี้
Sub Main()
Console.Write("Wellcome to ") : Console.WriteLine("Visual Basic!")
Console.ReadLine()
End Sub 'Main
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การใส่ คาอธิบายสาหรับโปรแกรม (Comment)
เราสามารถเพิม่ คาอธิบายสาหรับคาสัง่ โปรแกรมในหน้าต่าง Code Editor ได้ เพือ่ ช่วยให้ทา
ความเข้าใจกับคาสัง่ ที่เราพิมพ์ได้ง่ายขึ้น โดยเราสามารถใส่คาอธิบายได้ดว้ ยการใช้อกั ขระ ซึ่งเป็ น
อักขระที่บอกให้ VB ไม่ได้สนใจข้อความที่ตามหลังอักขระนั้น ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม
จะเป็ นการเขียนคาอธิบายไว้หลัง End Sub เพือ่ อธิบายว่าเป็ นการสิ้นสุดคาสัง่ ของโปรแกรม

ตัวแปร ค่ าคงที่ และชนิดของข้ อมูล
การเขียนคาสัง่ ต่างๆ ใน VB นั้น บางครั้งเราจาเป็ นต้องมีการจาข้อมูลบางอย่าง เช่น เมื่อ
ต้องการคูณเลข 2 จานวน จานวนนั้นเขียนลงบนกระดาษแล้วจึงตั้งคูณกัน ซึ่งกระดาษทดจะทา
หน้าที่เหมือนหน่วยความจาชัว่ คราว ตัวแปรใน VB ก็มีความหมายในทานองเดียวกันคือมีไว้เก็บ
ข้อมูลชัว่ คราวในระหว่างการทางานของโปรแกรม และข้อมูลในตัวแปรสามารถเปลี่ยนแปลงได้
สาหรับค่าคงที่ก็ทาหน้าที่คล้ายกับตัวแปร เพียงแต่ค่าของมันจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการ
ทางานของโปรแกรม ค่าคงที่มีประโยชน์ในการเก็บค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เก็บค่าคงที่ Pi ที่ใช้
คานวณเกี่ยวกับวงกลม เป็ นต้น
ทั้งตัวแปรและค่าคงที่จะมีชื่อสาหรับใช้อา้ งอิงในโปรแกรม และตัวแปรจะมีชนิดข้อมูลที่
บอกว่าตัวแปรสามารถเก็บค่าอะไรได้บา้ ง เช่น ตัวแปรชนิดตัวเลขจะไม่สามารถเก็บข้อความได้
เป็ นต้น การใช้ชนิดข้อมูลให้เหมาะสมจะทาให้โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย
ตัวแปรและการประกาศตัวแปร
ตัวแปรของ VB มีหน้าที่เก็บข้อมูลในการทางานของโปรแกรมไว้เป็ นการชัว่ คราว ตัวแปร
ที่เรากาหนดขึ้นจะต้องประกอบด้วยชื่อและชนิดของข้อมูล (Data Type) ที่ตวั แปรเก็บไว้ ตัวอย่าง
ของการใช้งานตัวแปร เช่น ถ้าหากต้องการคานวณราคาของหนังสือทั้งหมด โดยให้ผใู ้ ช้ป้อนข้อมูล
เป็ นราคาหนังสือต่อเล่ม และจานวนหนังสือผ่านเท็กบ็อกซ์ และเมื่อผูใ้ ช้คลิกเมาส์ปุ่มราคารวม
ทั้งหมด ให้โปรแกรมแสดงราคาหนังสือออกมา ในการพัฒนาโปรแกรมจะต้องนาราคาหนังสือต่อ
เล่มและจานวนหนังสือที่ป้อนเข้าไปมาเก็บในตัวแปรเสี ยก่อน จากนั้นจึงนาค่าในตัวแปรทั้งสองมา
คานวณหาราคารวม
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การสร้างตัวแปรขึ้นมาใช้ในโปรแกรมนั้นจะทาได้โดยการประกาศตัวแปร
(Variable
Declaration) ซึ่งเป็ นการบอกว่าในโปรแกรมของเรามีตวั แปรนี้อยู่ และสามารถนาไปใช้งานได้ ใน
VB การประกาศตัวแปรจะเริ่ มด้วยคาว่า Dim ตามด้วยชื่อตัวแปร และประเภทของข้อมูลที่เก็บในตัว
แปร โดยมีรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
Dim <ชื่อตัวแปร> [As Type]

ตัวอย่าง
Dim Last Name As String
เป็ นการบอกว่าให้ตวั แปรชื่อ Last Name ใช้เก็บข้อมูลชนิดสตริ ง

ในการประกาศตัวแปร
เราจะต้องกาหนดชื่อตัวแปรเพือ่ นาชื่อนี้ไปใช้อา้ งอิงตลอดทั้ง
โปรแกรมสาหรับคาว่า As Type จะเป็ นการบอกว่าตัวแปรนั้นเป็ นข้อมูลชนิดใด ตัวอย่างของชนิด
ข้อมูลเช่น ชนิด Interger ที่ใช้สาหรับเก็บตัวเลข ข้อมูลชนิด String สาหรับใช้เก็บข้อความ เป็ นต้น
สาหรับการประกาศตัวแปรที่ไม่มีส่วนของ [As Type] นั้น VB จะกาหนดให้ตวั แปรที่สร้าง
ขึ้นเป็ นข้อมูลชนิดดีฟอลต์ ซึ่งก็คอื ชนิด Object โดยข้อมูลนี้จะใช้เก็บข้อมูลได้ท้งั ตัวเลขและ
ข้อความสาหรับการตั้งชื่อตัวแปรจะต้องตั้งชื่อตามกฎต่อไปนี้
 ชื่อตัวแปรแต่ละตัวจะต้องไม่ซ้ ากันในขอบเขตของการทางานเดียวกัน
 ชื่อตัวแปรจะต้องไม่ซ้ ากับคาสงวน (Reserved Word) หรื อคาที่ VB รู ้จกั เช่น คาว่า
Dim. Integer เอามาใช้ต้งั เป็ นชื่อตัวแปรไม่ได้
 ตัวแปรต้องเริ่ มต้นด้วยตัวอักขระ A-Z หรื อ a-z
ตัวอย่าง
Dim Name As String
Dim X As Integer
Dim LastName
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ตัวอย่างการประกาศตัวแปรในบรรทัดแรกจะเป็ นการประกาศตัวแปรชื่อ Name ซึ่งเป็ นตัว
แปรชนิดข้อความ ส่วนบรรทัดที่สองให้ตวั แปร X เป็ นตัวแปรที่เก็บเลขจานวนเต็ม ส่วนบรรทัด
สุดท้ายเป็ นตัวแปรชื่อ Lastname ซึ่งเป็ นข้อมูลชนิดดีฟอลต์ ซึ่งก็คอื Object โดยข้อมูลชนิดนี้
สามารถเก็บได้ท้งั ตัวเลขและข้อความ
หลังจากที่ได้ประกาศตัวแปรขึ้นมาแล้ว เราสามารถนาตัวแปรนี้ไปใช้ในการกระทาต่างๆ
ในโปรแกรมได้
ตัวอย่าง
Dim I As Integer
Dim j AS Integer
j=2
i=j+1
j=j+1

‘ประกาศตัวแปรชื่อ I เป็ นชนิด Integer
‘ประกาศตัวแปรชื่อ j เป็ นชนิด Integer
‘ใส่ ค่า 2 ให้กบั ตัวแปร j
‘เพิม่ ค่า j ขึ้นหนึ่งค่าแล้วเก็บในตัวแปร i
‘เพิ่มค่า j ขึ้นหนึ่งค่า

ขอบเขตการประกาศตัวแปร (Scope of variables)
ในการเขียนโปรแกรมเราสามารถกาหนดได้วา่ จะให้โปรแกรมมองเห็นตัวแปรนั้นในส่วน
ใดบ้าง โดยนาวิธีการกาหนดขอบเขตของตัวแปรมาใช้ เช่น ต้องการให้เข้าถึงตัวแปรได้เฉพาะใน
โปรแกรมย่อยเท่านั้น หรื อให้ทุกโปรแกรมย่อยในคลาสนั้นเข้าถึงตัวแปรได้ท้งั หมด เป็ นต้น
สาหรับคาสัง่ Dim ที่ใช้ในการประกาศตัวแปรจะมีรูปแบบดังนี้
รู ปแบบ
[Private | Public] <ชื่อตัวแปร> [As Type]

ในการประกาศตัวแปรถ้าหากใช้คาว่า Public นาหน้าหมายความว่าตัวแปรนั้นทุกๆ ส่วน
ของโปรแกรมสามารถของมองเห็นและเรี ยกมาใช้งานได้ แต่ถา้ หากใช้คาว่า Private นาหน้า
หมายความว่าตัวแปรนั้นจะใช้ได้เฉพาะภายในโปรแกรมย่อยนั้นเท่านั้น
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จากตัวอย่ างข้ างต้ นจะพบว่ า
 ตัวแปร name1 และ ตัวแปร name2 จะเป็ นตัวแปรที่ประกาศแบบ Public ในระดับคลาสซึ่ง
จะทาให้ทุกไฟล์ในโปรเจ็กต์น้ ีใช้ตวั แปรนี้ได้ เช่นในไฟล์ Form2 สามารถใช้ตวั แปร
name1 และ name2 ที่ประกาศไว้ใน Form1 ได้
 ตัวแปร name3 และ name4 เป็ นตัวแปรระดับโปรแกรมย่อย ซึ่งจะใช้ในโปรแกรมย่อยที่
มันถูกประกาศเท่านั้น เช่น name3 จะใช้ในโปรแกรมย่อย Button1_Click ส่วน name4 จะ
ใช้ในโปรแกรมย่อย Form1_Load ไม่สามารถใช้งานข้ามโปรแกรมย่อยได้
 การประกาศตัวแปรระดับคลาส เช่น name1 และ name2 จะต้องประกาศไว้ภายนอก
โปรแกรมย่อยหรื อฟังก์ชนั
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ตัวแปรระดับโปรแกรมย่อยนั้นจะใช้งานได้เมื่อโปรแกรมทางานอยูใ่ นโปรแกรมย่อยเท่านั้น
เมื่อออกจากโปรแกรมย่อย ตัวแปรนั้นจะถูกทาลายทันทีเมื่อมีการเรี ยกโปรแกรมย่อยอีกครั้งตัวแปร
นี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
สาหรับการเขียนโปรแกรมด้วย VB นั้น นอกจากการประกาศตัวแปรแบบ Public และ
Private แล้วยังมีการประกาศตัวแปรแบบอื่นๆ อีก ซึ่งศึกษาได้ในเรื่ องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented)
ชนิดของข้ อมูล (Data Types)
ชนิดของข้อมูลที่กาหนดให้กบั ตัวแปรนั้นจะเป็ นตัวบอกว่าตัวแปรที่สร้างขึ้นใช้เก็บข้อมูล
ประเภทใด ตัวแปรนั้นใช้หน่วยความจาจานวนเท่าใด ในการเขียนโปรแกรมด้วย VB มีชนิดของ
ข้อมูลพืน้ ฐานดังตารางต่อไปนี้
ชนิดของข้ อมูล
Boolean
Char
Short
Integer
Ulnteger
Long
ULong
Single
Double
Decimal
String
Date
Object

ขนาด (ไบต์ )
2
2
2
4
4
8
8
4
8
16
2 ไบต์ต่อตัวอักษร
8
4

คาอธิบาย
เก็บค่าแบบบูลีน หรื อ ลอจิกเป็ นค่า “จริ ง” หรื อ “เท็จ”
เก็บรหัส Unicode ของตัวอักขระ
เก็บเลขจานวนเต็มค่าระหว่าง-32,768 ถึง 32,767
เก็บเลขจานวนเต็มขนาด 4 ไบต์ แบบคิดเครื่ องหมาย
เก็บเลขจานวนเต็มขนาด 4ไบต์ แบบไม่คิดเครื่ องหมาย
เก็บเลขจานวนเต็มขนาด 8 ไบต์ แบบคิดเครื่ องหมาย
เก็บเลขจานวนเต็มขนาด 8 ไบต์ แบบไม่คิด
เครื่ องหมาย
เก็บเลขทศนิยมความละเอียดต่า
เก็บเลขทศนิยมความละเอียดสูง
เก็บเลขทศนิยมขนาดใหญ่มาก
เก็บข้อความที่เป็ นชุดตัวอักษร
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัน เดือน และปี
เก็บออบเจ็กต์ของข้อมูลใดๆ
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ในการประกาศตัวแปรบางครั้งเราสามารถกาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั ตัวแปรได้ทนั ที ดัง
ตัวอย่างการปราศตัวแปรต่อไปนี้

ตัวอย่าง
Dim X As Integer
Dim Y AS Double
Dim blnlsValid As Boolean = True
Dim strMessage As String = “Good morning”

การประกาศตัวแปรบรรทัดแรกจะให้ X เก็บข้อมูลชนิดเลขจานวนเต็ม ส่วนบรรทัดที่สอง
จะให้ Y เก็บข้อมูลเลขทศนิยม การประกาศในสองบรรทัดนี้เมื่อคอมพิวเตอร์จองหน่วยความจาจะ
กาหนดค่าเริ่ มต้นให้เป็ นศูนย์ ส่วนประทัดที่สามจะให้ตวั แปร blnlsValid เป็ นตัวแปรเก็บข้อมูลแบบ
บูลีนแล้วกาหนดค่าเริ่ มต้นให้เป็ น “จริ ง” ส่วนการประกาศตัวแปรในบรรทัดสุดท้ายจะกาหนดให้
ตัวแปร StrMessage เก็บข้อความเริ่ มต้นเป็ นคาว่า “Good morning”
ตัวแปรแบบสแตติก (Static Variables)
การประกาศตัวแปรระดับโปรแกรมย่อยนั้น
ตัวแปรที่ประกาศขึ้นจะใช้งานได้เฉพาะ
โปรแกรมย่อยที่ทางานอยูเ่ ท่านั้น หลังจากทางานเสร็จแล้วตัวแปรนั้นจะถูกทาลายไป เมื่อมีการเรี ยก
โปรแกรมย่อยนั้นใหม่ตวั แปรระดับโปรแกรมย่อยก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจทาให้ค่าของตัว
แปรไม่ใช่ค่าเก่าอีกต่อไป แต่เราสามารถรักษาค่าของตัวแปรระดับโปรแกรมย่อยได้ โดยประกาศตัว
แปรแบบสแตติกโดยใช้คาว่า Static แทนคาว่า Dim ในการประกาศตัวแปร ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
Static Count As Integer ‘ประกาศตัวแปร Count เก็บเลขจานวนเต็มแบบสแตติก

ตัวอย่ าง การใช้ตวั แปรแบบสแตติก โดยออกแบบให้คลิกปุ่ ม Button1 แล้วให้โปรแกรม
แสดงจานวนครั้งที่คลิกออกมาทางกล่องข้อความ ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ โหมด Windows Forms
Application โดยสร้างฟอร์มแล้ววางปุ่ มกดลงไปดังรู ปต่อไปนี้
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ดับเบิ ้ลคลิกที่ปมแล้
ุ่ วเขียนโปรแกรมลงไป

จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นจะเป็ นการเขียนโปรแกรมย่อยให้กบั ปุ่ มกด โดยประกาศตัวแปร
Count เป็ นแบบสแตติก เมื่อมีการคลิกที่ปมกดจะเพิ
ุ่
ม่ ค่าให้กบั ตัวแปร Count เป็ นแบบสแตติก เมื่อมี
การคลิกที่ปุ่มกดจะเพิม่ ค่าให้กบั ตัวแปร Count ขึ้นหนึ่งค่าแล้วแสดงผลออกทางกล่องข้อความ โดย
ค่าจะเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ เพราะค่าเก่าของตัวแปร Count ยังคงอยู่
เมื่อรันโปรแกรมแล้วคลิกปุ่ ม Button1 โปรแกรมจะแสดงจานวนครั้งที่คลิกออกมาดังนี้
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ค่าคงที่ (Constants)
ค่าคงที่มีไว้สาหรับเก็บค่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่โปรแกรมทางานอยู่ ซึ่ง
ถ้าในโปรแกรมมีการใช้คาสัง่ ให้เปลี่ยนค่าคงที่ VB จะแสดงข้อผิดพลาดออกมา เนื่องจากเราไม่
สามารถเปลี่ยนค่าที่ประกาศค่าคงที่ได้ การประกาศค่าคงที่จะคล้ายกับการประกาศค่าตัวแปร แต่จะ
ใช้คาว่า Const โดยมีรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
[Private | Public] Const <ชื่อค่าคงที่> [As Type] = <ค่าที่กาหนดให้ค่าคงที่>

ในการประกาศค่าคงที่เราสามารถกาหนดชนิดของข้อมูลให้ค่าคงที่ได้ ส่วนค่าที่กาหนด
ให้กบั ค่าคงที่จะเป็ นตัวเลข ข้อความ หรื อค่าที่เก็บในตัวแปร รวมทั้งใช้ตวั ดาเนินการกับค่าที่กาหนด
ได้ดงั ตัวอย่างการประกาศต่อไปนี้
ตัวอย่าง
Const PI = 3.1415926
‘ประกาศค่าคงที่ให้ PI
Const RPI = 1/PI
‘ประกาศค่าคงที่เป็ นส่ วนกลับของ PI
งจากประกาศค่
อไปนี้ได้
Publicหลั
Const
x As Integer า=คงที
100 ่แล้ว เราสามารถเขี
‘ประกาศค่าคงทียนโปรแกรมดั
่ x ให้มีค่าเท่ากับงต่100

ตัวอย่าง
Dim AreaCircle
AreaCirCle = PI * 7 * 7

จากคาสัง่ ข้างต้นจะเป็ นการหาพื้นที่วงกลมจากสูตร PI * (ความยาวรัศมียกกาลังสอง)

ตัวดาเนินการ (Operator)
ตัวดาเนินการหรื อโอเปอ์เรเตอร์น้ นั เป็ นการกระทาบางอย่างกับข้อมูล
และได้ผลลัพธ์
ออกมาสาหรับตัวดาเนินการของ VB สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
 ตัวดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์
 ตัวดาเนินการทางตรรกะ
 ตัวดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสตริ ง
 ตัวดาเนินการเปรี ยบเทียบ
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ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์
เป็ นตัวดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคานวณทางคริ ตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ
การหาร เป็ นต้น ดังตารางต่อไปนี้
สั ญลักษณ์
+
*
/
\
Mod
^

การกระทา
การบวก
การลบ
การคูณ
การหาร
การหารแบบจานวนเต็ม
การหาเศษ
การยกกาลัง

ตัวอย่ าง
2+4
4-2
4*2
5/2
5\3
10 Mod 3
2^4

ผลลัพธ์
6
2
8
2.5
1
1
16

ตัวอย่ าง การเขียนโปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์อย่างง่าย โปรแกรมจะให้ป้อนข้อมูลตัวเลข
เข้าไปสองค่า จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลรวมของตัวเลขทั้งสองออกมา
ให้เขียนโปรแกรมในโหมด Console Application ดังต่อไปนี้
Addition program
Module Module1
Sub Main()
Dim number1 As Integer
‘ประกาศตัวแปรเป็ นจานวนเต็ม
Dim number2 As Integer
Dim total As Integer
Console.Write("Please enter the first integer :")
number1 = Console.ReadLine()
‘รับข้อมูลเข้ามาเก็บในตัวแปร
Console.Write("Please enerวthe
sexond
integer:")วคือ number1, number2 และ total สาหรับ
จากโปรแกรมจะประกาศตั
แปรขึ
้ นมาสามตั
= Console.ReadLine()
‘รับข้รัอบมูข้ลอมาเก็
วแปร
เก็บข้อมูnumber2
ลเลขจานวนเต็
ม จากนั้นจะใช้เมธอด ReadLine()
มูลตับวในตั
เลขเข้
ามาเก็บในตัวแปร
total
=
number1
+
number2
‘น
าข้
อ
มู
ล
ในตั
ว
แปรทั
ง
สองมาบวกกั
น
้
number1 และ number2 แล้วนาข้อมูลทั้งสองมาบวกกันและแสดงผลออกทางจอภาพ
Console.WriteLine("The sum is " & total)
เมื่อรันโปรแกรมแล้วป้ อนข้อมูลเข้าไปสองค่า คือ 45 และ 72 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นดังนี้
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
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ตัวดาเนินการทางตรรกะ
ตัวดาเนินการประเภทนี้จะนาข้อมูลสองค่ามากระทาทางตรรกะต่อกัน แล้วให้ผลลัพธ์เป็ น
ค่าจริ ง (True) หรื อเท็จ (False) โดยตัวดาเนินการและตารางดาเนินการต่างๆ จะเป็ นดังนี้
 ตัวดาเนินการ And ถ้าทุกนิพจน์ที่มา And กันมีค่าเป็ น True ทุกนิพจน์ ผลลัพธ์ที่ได้จะ
มีค่าเป็ น จริ ง (True)
A
True
True
False
False

B
True
False
True
False

A And B
True
False
False
False

 ตัวดาเนินการ Or ถ้าทุกนิพจน์ที่มา Or กันมีค่าเป็ น True เพียงนิพจน์เดียว ผลลัพธ์ที่ได้
จะเป็ น True
A
True
True
False
False

B
True
False
True
False

A Or B
True
True
True
False
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 ตัวดาเนินการ Xor ตัวดาเนินการนี้ใช้ตรวจสอบว่านิพจน์ที่นามาดาเนินการต่อกันมีค่า
ตรงกันหรื อไม่ ถ้าไม่ตรงกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ น True
A
True
True
False
False

B
True
False
True
False

A Xor B
False
True
True
False

 ตัวดาเนินการ AndAlso จะคล้ายกับตัวดาเนินการ And ยกเว้นแต่วา่ ถ้านิพจน์แรกมีค่า
เป็ น False โปรแกรม VB จะไม่หาค่านิพจน์ที่สองเลย และจะให้ผลลัพธ์กลับมาเป็ น
False
A
True
True
False

B
True
False
ไม่มีการตรวจสอบ

A AndAlso B
True
False
False

 ตัวดาเนินการ OrElse จะคล้ายกับตัวดาเนินการ Or ยกเว้นแต่วา่ ถ้านิพจน์แรกมีค่าเป็ น
True โปรแกรม VB จะไม่หาค่านิพจน์ที่สองเลย และจะให้ผลลัพธ์กลับมาเป็ น True
A
True
False
False

B
ไม่มีการตรวจสอบ
True
False

A OrElse B
True
True
False
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 ตัวดาเนิการ Not จะใช้สาหรับกลับค่าทางลอจิกจาก True เป็ น False จาก False เป็ น
True
A
True
False

B
False
True

ตัวดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลสตริง
ตัวดาเนินการกลุ่มนี้จะเป็ นตัวดาเนินการที่ใช้เชื่อมข้อความ (String)
ด้วยกัน หรื อข้อความกับตัวเลข ประกอบด้วยตัวดาเนินการดังนี้
 + ใช้เชื่อมข้อความกับข้อความ
 & ใช้เชื่อมข้อความกับตัวเลข หรื อข้อความกับข้อความก็ได้

เก็บข้อความเข้า

ตัวอย่าง
Console.WriteLine(“Your friend is” + MyFriend)

จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าค่าของตัวแปร MyFriend เท่ากับคาว่า “John” ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ
“Your friend is John”
ตัวอย่าง
A = “POP”
‘ให้ตวั แปร Aเก็บค่า POP
B=7
‘ให้ตวั แปร B เก็บเลข 7
Console.WriteLine(“Hello
A “ “&POP
B) 7” ออกมา
จากตัวอย่างจะพิมพ์คาว่า“&“Hello

ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ
ตัวเนินการประเภทนี้จะใช้เปรี ยบค่า 2 ค่า โดยมีผลลัพธ์เป็ น True หรื อ False อย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น ตัวดาเนินการและตัวอย่างการใช้งานเป็ นดังตารางต่อไปนี้
กาหนดให้ A = 10 และ B = 15
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สัญลักษณ์ตวั ดาเนินการ
=
<>
<
>
<=
>=

ความหมาย
เท่ากับ
ไม่เท่ากับ
น้อยกว่า
มากกว่า
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
มากกว่าหรื อเท่ากับ

ตัวอย่างการใช้ งาน
A=B
A <> B
A<B
A>B
A <= B
A >= B

ผลลัพธ์
False
True
True
False
True
False

ลาดับการทางานของตัวดาเนินการ
ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งในนิพจน์ที่เขียนขึ้นอาจมีการใช้ตวั ดาเนินการหลายตัว
ประกอบกันอยู่ ในการคานวณค่าของนิพจน์ใด จะดูวา่ ตัวดาเนินการใดมีลาดับในการทาก่อนสูงสุด
ก็ให้ค่าจากการกระทาของตัวดาเนินการนั้นก่อน ตามด้วยหาค่าจากการกระทาของตัวดาเนินการที่มี
ลาดับในการทางานต่าลงมา และทาเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ได้ผลลัพธ์ข้ นึ สุดท้ายออกมา ลาดับ
การทางานก่อนหลัง (Precedence) ของตัวดาเนินการต่างๆ ใน VB เป็ นดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงลาดับการทางานก่ อนหลังของตัวดาเนินงาน โดยเรียงลาดับการทาก่ อนจากบนลงล่าง
ชนิดของตัวดาเนินการ
ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์

ตัวดาเนินการต่ อสตริง
ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ
ตัวดาเนินการทางตรรกะ

ตัวดาเนิการ
^
+,*,/
\
Mod
+,+
&
= , <> , < , <= , > , >=
Not
And, AndAlso
Or, OrElse
Xor

คาอธิบาย
การยกกาลัง
สัญลัษณ์ติดบวก ติดลบ
การคูณ การหาร
การหารเอาจานวนเต็ม
การหารเอาเศษ
การบวก การลบ
การเชื่อมต่อสตริ ง
การเชื่อมต่อสตริ ง
การเปรี ยบเทียบ
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สาหรับในกรณี ที่ตวั ดาเนินการมีลาดับการทางานเท่ากัน โปรแกรมจะทางานจากซ้ายไป
ขวาตัวอย่างเช่น
X * 2 / 4 < 20 Or Y = ”rat”
ในนิพจน์ขา้ งต้น จะหาค่าของนิพจน์ตามลาดับดังต่อไปนี้
 คานวณ x * 2 / 4 เนื่องจากมีลาดับเท่ากัน จึงทาตามลาดับจากซ้ายไปขวา โดยทา
การคูณก่อน และหาร
 การเปรี ยบเทียบ X * 2 / 4 < 20
 การเปรี ยบเทียบ Y = “rat”
 การเชื่อมต่อทางตรรกะ Or
ในการเขียนโปรแกรมเราสามารถกาหนดให้ตวั ดาเนินการใดทางานก่อนหลังได้ดว้ ยการใช้
วงเล็บในการจัดกลุ่มตัวดาเนินการที่ตอ้ งการให้ทางานก่อน เช่น
(X + 1) * Y
จากตัวอย่าง โปรแกรมจะทาการบวกของ X + 1 ก่อน แล้วจึงไปคูณกับตัวแปร Y

การใช้ ฟังก์ชัน InputBox และ MessageBox
การเขียนโปรแกรมด้วย VB ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ทางานบนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ เรา
สามารถนาฟังก์ชนั InputBox ซึ่งจะรับข้อมูลผ่านทางไดอะล็อกบ็อกมาใช้งานได้ การใช้งาน
ฟังก์ชนั นี้ยงั สามารถให้โปรแกรมแสดงข้อความในไดอะล็อกบ็อกซ์ได้อีกด้วย รู ปแบบการใช้งาน
ฟังก์ชนั นี้เป็ นดังนี้
รู ปแบบ
InputBox (ข้อความ[,ไตเติล][,ค่าเริ่ มต้น])
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การใช้งานฟังก์ชนั InputBox อาจไม่มีส่วนของไตเติลและค่าเริ่ มต้นก็ได้ เมื่อมีการป้ อน
ข้อมูลเข้าไปทางช่องรับข้อความ เมื่อคลิกปุ่ ม OK โปรแกรมจะนาข้อมูลไปเก็บในตัวแปรที่นามารับ
ข้อมูลทันที สาหรับรู ปแบบการใช้งานเป็ นดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ าง
strName = InputBox(“Enter your first name : ” “Name Enter”)
จากตัวอย่างโปรแกรมจะแสดงข้อความว่า Enter your first name พร้อมไตเติลคาว่า Name
Enter เมื่อป้ อนข้อมูลเข้าไปแล้วคลิก OK โปรแกรมจะนาข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเก็บในตัวแปร
strName ซึ่งประกาศเป็ นตัวแปรสตริ งทันที

ตัวอย่าง
strName = InputBox(“State name : “,”Alaska”)

จากตัวอย่างโปรแกรมจะแสดงข้อความว่า State name และมีไตเติลคาว่า State โดยมีคา่
เริ่ มต้นในช่องรับข้อมูลเป็ น Alaska เมื่อมีการป้ อนข้อมูลและคลิกปุ่ ม OK จะทาให้ขอ้ มูลถูกนาไป
เก็บในตัวแปร strName ทันที
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ตัวอย่ าง โปรแกรมโหมด Console Application บวกเลขผ่านไดอะล็อกอินพุตโดยใน
โปรแกรมจะประกาศตัวแปร X,Y และ Z สาหรับเก็บเลขจานวนเต็ม และจะรับค่าตัวเลขของ X และ
Y ผ่านทางไดอะล็อก
ตัวอย่าง
Module Module1
Sub Main()
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Dim z As Integer
x = InputBox("ป้ อนค่า x : ")
y = InputBox("ป้ อนค่า y : ")
z=x+y
MsgBox("x+y=" & z)
End Sub
End Module

‘รับค่ามาเก็บในตัวแปร x
‘รับค่ามาเก็บในตัวแปร y
‘คานวณค่า x บวก y แล้วนาไปเก็บใน z
‘แสดงผลลัพธ์ทางไดอะล็อกบ็อกซ์

เมื่อรันโปรแกรมจะป้ อนตัวเลขเข้าไปสองค่า ในตัวอย่างนี้จะป้ อน 6 และ 8 โดยการป้ อน
แต่ละค่าจะต้องคลิกปุ่ ม OK เพือ่ ให้โปรแกรมนาข้อมูลไปเก็บในตัวแปรดังต่อไปนี้

การเขียนโปรแกรมในโหมด Console Application นั้นสามารถให้โปรแกรมแสดงกล่อง
ข้อความออกมาได้ โดยเรี ยกใช้ MessageBox ซึ่งเป็ นคลาสตัวหนึ่งใน .Net แต่ก่อนที่จะเรี ยกคลาสนี้
ได้เราจะต้องเพิม่ คลาสนี้เข้าไปในโปรเจ็กต์เสี ยก่อน ซึ่งทาได้ดงั ขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกเมนู Project แล้วเลือก App Reference จะปรากฏหน้าต่างออกมาดังรู ป
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2. ให้เลือก System.Windows.Forms แล้วคลิกปุ่ ม OK โปรแกรมก็จะเพิม่ ส่วนนี้เข้าไป ทาให้
เราสามารถเรี ยกใช้คลาส MessageBox ได้ และถ้าหากคลิกที่ Solution Explorer จะเห็น
Reference ส่วนนี้ปรากฏอยู่
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สาหรับในการเขียนโค้ดโปรแกรม ถ้าหากต้องการเรี ยกใช้ MessageBox จะต้อง Imports
Reference ส่วนนี้ข้ นึ มาในบรรทัดแรกของโปรแกรมด้วย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่ าง โปรแกรมแสดงตัวอย่างการใช้กล่องข้อความในโหมด Console

ตัวอย่าง
Imports System.Windows.Forms
Module Module1
Sub Main()
MessageBox.Show("3+4=" & 3 + 4)
End Sub
End Module

‘เรี ยกคลาสขึ้นมาใช้

จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นจะเรี ยกคลาส MessageBox ขึ้นมาซึ่งในคลาสนี้จะมีเมธอด Show
สาหรับแสดงข้อความที่อยูใ่ นวงเล็บเมื่อรันโปรแกรมผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นดังนี้
การใช้งาน MessageBox สาหรับแสดงกล่องข้อความนั้น ทาได้หลายรู ปแบบดังต่อไปนี้
รูปแบบ
MessageBox.Show(TextMessage)
MessageBox.Show(TextMessage, Titlebar)
MessageBox.Show(TextMessage , Titlebar , MessageBoxButtons)

‘แสดงข้อความอย่างเดียว
‘แสดงข้อความและไตเติลบาร์

MessageBox.Show(TextMessage , Titlebar , MessageBoxButtons , MessageBoxIcon )

ตัวอย่ าง โปรแกรมแสดงกล่องข้อความในโหมด Console โดยแสดงไตเติลบาร์ดว้ ย
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ตัวอย่าง
Imports System.Windows.Forms
Module Module1
Sub Main()
Dim root As Double = Math.Sqrt(2)
MessageBox.Show("The square root of 2 is " & root, _
"The Square Root of 2")
End Sub
End Module

การแปลงชนิดของข้ อมูล
การเขียนโปรแกรมด้วย VB ให้ทางานในลักษณะการเชื่อมต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟฟิ กนั้น
การรับและแสดงผลต่างๆ มักจะเป็ นข้อมูลชนิดสตริ ง ทาให้บางครั้งเราไม่สามารถนาข้อมูลนั้นมา
ใช้งานได้โดยตรง ซึ่งจะต้องแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่ตอ้ งการก่อนจึงจะใช้งานได้ การแปลง
ประเภทของข้อมูลนี้ใน VB มีอยูห่ ลายวิธีดงั ต่อไปนี้
การแปลงโดยใช้ ฟังก์ ชัน CType
การแปลงข้อมูลด้วยฟังก์ชนั CType จะระบุชนิดของข้อมูลที่ตอ้ งการแปลง โดยมีรูปแบบ
ดังนี้
รูปแบบ
VarName = CType(value , NewType)
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โดยที่ VarName
Value
NewType

เป็ นตัวแปรที่นามารับค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงข้อมูล
เป็ นตัวแปรหรื อข้อมูลที่ตอ้ งการแปลง
เป็ นชนิดของข้อมูลใหม่ที่ตอ้ งการ

ตัวอย่ าง
Datalnteger = CType(dataDouble , Integer)

เป็ นการเปลี่ยนข้อมูลที่รับเข้ามาในตัวแปร dataDouble ให้เป็ นข้อมูลประเภท Integer แล้ว
นาไปเก็บในตัวแปร dataInteger ซึ่งถูกประกาศไว้เป็ นข้อมูลชนิด Integer
การแปลงโดยใช้ คลาส Convert
การแปลงข้อมูลวิธีจะเปลี่ยนข้อมูลได้หลายรู ปแบบ ทาให้สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้งานอยู่
ให้เป็ นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งได้ โดยคลาสนี้จะมีเมธอดสาหรับแปลงข้อมูลให้เลือกใช้มากมาย
สาหรับรู ปแบบการใช้งานเป็ นดังนี้
รู ปแบบ
VarName = Convert.method (value)
โดยที่ VarName
Method

เป็ นตัวแปรที่นามารับค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงข้อมูล
เป็ นเมธอดในคลาส Convert ที่ใช้ในแปลงข้อมูล เช่น
ToDecimal. Tolnt32, Tostring ซึ่งก็คือชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการ
นัน่ เอง
Value
เป็ นตัวแปรหรื อข้อมูลที่ตอ้ งการแปลง
สาหรับเมธอดที่ใช้ในการแปลงนั้นมีอยูม่ ากมาย การใช้เมธอดนี้จะต้องแปลงข้อมูลให้เป็ น
ข้อมูลของตัวแปร VarName ที่นามาใช้รับข้อมูล
ตัวอย่ าง
decTaxRate = Convert.ToDecimal(0.05)
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เป็ นการเปลี่ยนข้อมูลตัวเลข 0.05 ให้เป็ นข้อมูลชนิด Decimal แล้วเก็บไว้ในตัวแปร
decTaxRate
ตัวอย่ าง
lblTotal.Text = Convert.ToString(intTotalScores)
เป็ นการเปลี่ยนข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นตัวแปร intTotalScores เป็ นข้อความ เพือ่ นาไปแสดงผล
คุณสมบัติ Text ของเลเบล lblTotal
ตัวอย่าง
decommission = decSales * Convert.ToDecimal(0.1)
เป็ นการเปลี่ยนตัวเลข 0.1 ให้เป็ นข้อมูลชนิด Decimal แล้วนาไปคูณกับค่าในตัวแปร
decSales จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บในตัวแปร decCommission
การแปลงโดยใช้ เมธอด TryParse
การแปลงข้อมูลชนิดข้อความให้เป็ นข้อมูลชนิดตัวเลขสามารถนาไปคานวณได้ โดยใช้
เมธอด TryParse ซึ่งเมธอดนี้สามารถเปลี่ยนเป็ นตัวเลขได้หลายประเภท มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
รู ปแบบ
dataType.TryParse(String ,variable)
โดยที่ dataType
String
Variable

เป็ นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลข
เป็ นข้อความที่ตอ้ งการแปลง
เป็ นชื่อตัวแปรที่จะนามาใช้เก็บข้อมูล ซึ่งเป็ นข้อมูล ซึ่งข้อมูลชนิด
เดียวกับ dataType

ตัวอย่าง
Double.TryParse(txtSales.Text , dbles)
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เป็ นการเปลี่ยนข้อความที่อยูใ่ นเลเบล txtSales ให้เป็ นข้อมูลชนิด Double แล้วเก็บผลลัพธ์
ไว้ในตัวแปร dblSales แต่ถา้ หากมาสามารถแปลงเป็ นตัวเลขได้จะเก็บค่า 0 ในตัวแปร dblSales
ตัวอย่าง
Integer.TryParse(strNumber , intNumber)
เป็ นการเปลี่ยนข้อความที่อยูใ่ นตัวแปร strNumber ไปเป็ นข้อมูลชนิดเลขจานวนเต็ม แล้ว
เก็บในตัวแปร intNumber ถ้าหากไม่สามารถแปลงได้จะเก็บค่า 0
ตัวอย่าง
Decimal.TryParse(txtGross.Text , decGross)
เปลี่ยนข้อความที่เก็บอยูใ่ นคอลโทรล txtGross ไปเป็ นข้อมูลชนิด Decimal แล้วเก็บ
ผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร decGross ถ้าหากแปลงไม่ได้จะเก็บค่า 0
สาหรับในตารางต่อไปนี้แสดงการใช้เมธอด TryParse เปลี่ยนข้อความไปเป็ นข้อมูลชนิด
Double, Decimal และ Integer ถ้าหากข้อความที่นามาแปลงไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นตัวเลขได้ เช่น
เป็ นข้อความที่มีตวั อักษรผสมอยู่ มีที่วา่ งในข้อความ โปรแกรมจะเก็บค่า 0 ลงในตัวแปร
String
“62”
“-9”
“12.55”
“-4.23”
“1.457”
“33”
“$5”
“7%”
“122a”
“1 345”
Empty string

Double.TryParse
62
-9
12.55
-4.23
1457
33
0
0
0
0
0

Decimal.TryParse
62
-9
12.55
-4.23
1457
33
0
0
0
0
0

Integer.TryParse
62
-9
0
0
0
33
0
0
0
0
0
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การแปลงโดยใช้ ฟังก์ ชัน Val
ถ้าหากต้องการเปลี่ยนข้อความให้เป็ นตัวเลข สามารถนาฟังก์ชนั Val มาใช้ได้ โดยมี
รู ปแบบดังนี้
รูปแบบ
Val(String)

เมื่อเรี ยกใช้ฟังก์ชนั โปรแกรมจะคืนค่าตัวเลขที่ได้จากการแปลงข้อความนั้นออกมา โดยใน
ข้อความอาจมีเว้นวรรคหรื อมีเครื่ องหมายเปอร์เซ็นต์ได้ แต่ตอ้ งไม่มีตวั อักษร คอมม่า ตัวอักขระ
พิเศษถ้าหากในข้อความไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นตัวเลขได้ ฟังก์ชนั จะคืนค่า 0 กลับมา ตัวอย่างการใช้
ฟังก์ชนั Val เป็ นดังตารางต่อไปนี้
การใช้ ฟังก์ ชัน Val
Val(“456”)
Val(“24,500”)
Val(“123X”)
Val(“25%”)
Val(“ 12 34 ”)
Val(“$56.88”)
Val(“Abc”)
Val(“ ”)

ผลลัพธ์ ตัวเลข
456
24
123
25
1234
0
0
0

ฟังก์ชนั Val นี้จะเปลี่ยนข้อความให้เป็ นตัวเลขเพือ่ นาไปคานวณ จากนั้นยังสามารถเปลี่ยน
กลับเป็ นข้อความเพือ่ นาไปแสดงผลได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
lblTotal.Text = Val(txtData1.Text) + Val(txtData2.Text)
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จากการเขียนคาสัง่ โปรแกรมจะเปลี่ยนข้อความจากเลเบล txtData1 และ เลเบล txtData2
เป็ นตัวเลข แล้วนามาบวกกัน จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลเป็ นข้อความในเลเบล lblToal
ตัวอย่าง
lblTotal.Text = Val(txtData1.Text) * 25

เป็ นการนาข้อความจากเลเบล txtData1 มาเปลี่ยนเป็ นตัวเลข แล้วนาไปคูณกับ 25 จากนั้น
นาผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลทางเลเบล lblTotal
สาหรับวิธีการเขียนโปรแกรมที่ตอ้ งใช้วิธีการแปลงข้อมูลที่ได้กล่าวมานี้ จะนาเสนอใน
ตัวอย่างโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่วา่ จะเป็ นการแปลงข้อมูลด้วยวิธีใดข้อมูลที่ได้จากการแปลงอาจ
เกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งมีรูปแบบข้อผิดพลาดดังนี้
1. ข้ อมูลสู ญเสี ยความละเอียด ในการแปลงข้อมูลเลขทศนิยมมาเป็ นเลขจานวนเต็มนั้น อาจ
มีการสูญเสียความละเอียดของตัวเลขหลังจุดทศนิยมไป
2. เกิดข้ อผิดพลาดจากการแปลงข้อมูลทีม่ ีชนิดใหญ่ว่าไปยังข้ อมูลที่มีชนิดเล็กกว่ า ถ้าหาก
ข้อมูลที่ตอ้ งการแปลงนั้นเก็บอยูใ่ นตัวแปรที่เก็บข้อมูลได้มากกว่า แล้วต้องการแปลง
ข้อมูลนั้นไปอยูใ่ นตัวแปรที่เก็บข้อมูลได้นอ้ ยกว่า โปรแกรมจะแจ้งข้อผิดพลาดออกมา
ดังนั้นการแปลงข้อมูลนั้นควรทาในลักษณะของการแปลงข้อมูลที่มีขอบเขตเล็กไปยัง
ข้อมูลทีม่ ีขอบเขตใหญ่กว่า
ตัวอย่ าง โปรแกรมเครื่ องคิดเลขอย่างง่าย โดยให้ผใู ้ ช้ป้อนตัวเลขเข้าไปทางเท็กซ์บอ็ กซ์ 2 ค่าเมื่อกด
ปุ่ ม ADD โปรแกรมจะแสดงผลบวกออกมา ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่โหมด Windows แล้ววางออบ
เจ้กต์ต่างๆ ลง พร้อมปรับคุณสมบัติไปดังนี้

142
เนื่องจากตัวเลขที่ป้อนเข้าไปทางเท้กซ์บอ็ กซ์จะเป็ นข้อมูลชนิดข้อความ
ดังนั้นจะต้อง
เปลี่ยนข้อมูลให้เป็ นตัวเลขเสียก่อนจึงจะคานวณได้ ดังนั้นในการออกแบบโปรแกรมจะประกาศ
ตัวแปรขึ้นมา 3 ตัว คือ x, y และ sum ให้เป็ นตัวแปรชนิดเลขจานวนเต็ม แล้วใช้ฟังก์ชนั Val มา
เปลี่ยนเป็ นตัวเลข หลังจากที่นาข้อมูลมาบวกกันแล้วจะต้องเปลี่ยนให้เป็ นข้อความอีกครั้ง จึงจะ
แสดงผลทางเท้กซ์บอ็ กซ์ได้ ให้ดบั เบิลคลิกที่ ADD แล้วเขียนโปรแกรมดังนี้

ทดลองรันโปรแกรม ให้ป้อนตัวเลขเข้าไป แล้วคลิกปุ่ ม ADD จะได้ผลออกมา

ตัวอย่ าง โปรแกรมต่อไปนี้จะแสดงการคอลโทรลต่างๆ มาวางบนฟอร์มเพือ่ พัฒนาโปรแกรม
สาหรับร้านหนังสืออย่างง่ายโดยนาวิธีการแปลงข้อมูลมาใช้ดว้ ย โปรแกรมจะให้ผใู ้ ช้ป้อนจานวน
หนังสือ ชื่อหนังสือ และราคาลงไป จากนั้นโปรแกรมจะคาควณส่วนลดและราคาทีล่ ดแล้วออกมา
ให้ออกแบบหน้าจอของฟอร์ม นาคอนโทรล PrintForm มาวางบนฟอร์ม และกาหนดชื่อต่างๆลงไป
ดังนี้
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ในการออกแบบฟอร์มจะวางคอนโทรล GroupBox ลงไปก่อน แล้วจึงวางคอลโทรลอื่นๆ
ลงไป โดยคอลโทรล GroupBox1 จะกาหนดค่า Text เป็ น “ป้ อนข้อมูล” ซึ่งในกรุ๊ปนี้จะเป็ นส่ วนที่
ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลลงไป สาหรับ GroupBox2 จะไม่กาหนดข้อความใน Text โดยคอลโทรลในกรุ๊ ปนี้
จะเป็ นส่วนของการแสดงผล
สาหรับคอลโทรลที่เป็ นปุ่ มคาสัง่ จะเขียนโปรแกรมให้ตอบสนอง
อีเวนต์ต่างๆดังนี้
 ปุ่ ม Print From สร้างอีเวนต์ Click เพือ่ ใช้สาหรับพิมพ์ผลลัพธ์
 ปุ่ ม Calulate สร้างอีเวนต์ Click เพือ่ ใช้สาหรับคานวณราคาส่วนลด และราคาของโดยจะ
โปรแกรม ดังรหัสเทียมต่อไปนี้
 ประกาศตัวแปร
 เปลี่ยนข้อมูลอินพุตใน Quantity และใน Price ซึ่งเป็ นค่าจานวนและราคาที่ให้เป็ น
ตัวเลข
 คานวณราคารวม โดย Extended Price = Quantity * Price
 คานวณราคาลด โดย Discount = Extended Price * Discount Rate
 คานวณราคา โดย Discounted Price = Extended Price – Discount
 แสดงผลออกทาง Textbok
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 ปุ่ ม Clear Sale สร้างอีเวนต์ Click ให้ลา้ งข้อมูลเท็กซ์บอ็ กซ์ท้งั หมด และโฟกัสไปที่
Textbok
 ปุ่ ม Exit สร้างอีเวนต์ Click เพือ่ อกจากโปรแกรม
ในการเขียนโปรแกรมจะสร้างค่าคงที่ชื่อ DISCOUNT_RATE_Decimal สาหรับเก็บอัตรา
ส่วนลด สาหรับในตัวอย่างนี้จะให้ลด 15% จึงประกาสตัวแปรเป็ นชนิด Decimal และ
กาหนดค่า 0.15 ลงไป โดยโปรแกรมทั้งหมดเขียนได้ดงั นี้
Public Class Form1
Const DISCOUNT_RATE_Decimal As Decimal = 0.15D 'ค่าคงที่ของส่ วนลด 15%
Private Property ExtendedPriceDecimal As Decimal
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
PrintButton.Click
PrintForm1.PrintAction = Printing.PrintAction.PrintToPreview
PrintForm1.Print()
End Sub
Private Sub CalculateButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
CalculateButton.Click
‘ประกาศตัวแปรต่างๆ สาหรับใช้ในการคานวณ
Dim QuantityInteger As Integer
Dim PriceDecimal, ExtendedPriceDecimal, DiscountDecimal, _
DiscountedPriceDecimal As Decimal
‘อ่านข้อมูลจากเท็กซ์บอ็ กซ์
QuantityInteger = Integer.Parse(QuantityTextBox.Text)
PriceDecimal = Decimal.Parse(PriceTextBox.Text)
‘คานวณค่าส่ วนลดและราคาที่ลดแล้ว
ExtendedPriceDecimal = QuantityInteger * PriceDecimal
DiscountDecimal = Decimal.Round((ExtendedPriceDecimal * _
DISCOUNT_RATE_Decimal), 2)
DiscountedPricedecimal = ExtendedPriceDecimal – DiscountDecimal
‘แสดงผลในรู ปแบบของเงินตรา ในเท็กซ์บอ็ กซ์ทางเอาพุต
ExtendedPriceTextBox.Text = ExtendedPriceDecimal.ToString("C")
DiscountTextBox.Text = DiscountDecimal.ToString("N")
DiscountPriceTextBox.Text = DiscountedPriceDecimal.ToString("C")
End Sub
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Private Sub ClrarButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
ClrarButton.Click
‘เรี ยกใช้เมธอด Clear() เพื่อล้างค่าเท็กซ์บอ็ กซ์ต่างๆ แล้วโฟกัสยังจุดเริ่ มต้น
TitleTextBox.Clear()
PriceTextBox.Clear()
ExtendedPriceTextBox.Clear()
DiscountTextBox.Clear()
DiscountPriceTextBox.Clear()
With (QuantityTextBox)
.Clear()
.Focus()
End With
End Sub
Private Sub ExitButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
ExitButton.Click
Me.Close() ‘จบโปรแกรม
End Sub
End Class

ให้ทดลองรันโปรแกรมแล้วป้ อนข้อมูลต่างๆ ลงไป จากนั้นให้คลิกปุ่ มต่างๆ แล้วดูผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ดังตัวอย่าง

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6
คาสั่ งควบคุมการทางาน
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น
ข้ อมูลการเรียนรู้ การสื่ อสาร การแก้ ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 เขียนโปรแกรมภาษา
สาระสาคัญ
การเขียนคาสั่ งในโปรแกรม Visual Basic 2010 โดยการเขียนคาสั่ งควบคุมการทางาน
สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การเขียนคาสั่ งควบคุมการทางานในโปรแกรม Visual Basic 2010
2. การแก้ ไขคาสั่ งของโค้ ดต่ าง ๆ ที่ได้ เขียนในโปรแกรม
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้ างและการออกแบบหน้ าจอสาหรับใช้ ในการเขียนโปรแกรม
2. ฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการหน้ าจอที่ได้ ออกแบบไว้ สาหรับการเขียนโปรแกรม
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทางาน
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บทนี้ จะกล่าวถึ งคาสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการทางานของโปรแกรม โดยทัว่ ไปแล้ว
การทางานของโปรแกรมจะทาคาสั่งตามลาดับจากบนล่าง แต่ในบางครั้งโปรแกรมอาจต้องมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วทาตามเงื่อนไขที่กาหนด เช่น อาจต้องการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ยนื ยันการ
สัง่ ซื้อหรื อยังถ้ายืนยันแล้วจึงจะคานวณยอดต่อไปได้
จากที่ได้เขียนโปรแกรมมาจะเห็นว่าโปรแกรมจะทางานจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา
ตามลาดับ แต่ในบางครั้งเราต้องการให้โปรแกรมสามารถเลือกทางานตามเงื่อนไขของตัวแปรได้
ด้ว ยซึ่ งใน VB ได้เตรี ย มค าสั่ง ที่ ใ ช้ต รวจสอบการท างานตามเงื่ อ นไขแบบนี้ ไว้แ ล้ว คื อ ค าสั่ ง
If-Then-Else- End If
นอกจากนี้ในบางครั้งเราอาจจะต้องทาคาสัง่ ที่คล้ายกันซ้ ากันหลายๆ ครั้ง ถ้าหากเขียนคาสัง่
ให้ทางานทีละคาสัง่ โปรแกรมจะยาวและเสียเวลามาก ดังนั้นใน VB จึงได้เตรี ยมคาสัง่ สาหรับใช้ใน
การทาซ้ าหลายๆ ครั้งไว้ให้ใช้งาน ซึ่งคาสัง่ จะถูกทาซ้ าตามจานวนครั้งที่กาหนด หรื อทาจนกว่า
เงื่อนไขที่ระบุไว้เป็ นจริ ง สาหรับกลุ่มคาสัง่ ควบคุมการทางานที่จะกล่าวในบทนี้ได้แก่
 คาสัง่ ในการเลือกเส้นทางในการทางาน (Decision Structures)
 คาสัง่ ในการทาซ้ า (Loop Structures)

คาสั่งในการเลือกเส้ นทางการทางาน
คาสัง่ ใช้ในการเลือกเส้นทางการทางานของโปรแกรมจะทาให้เราสามารถเลือกเส้นทางการ
ทางานของโปรแกรมตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการได้ คาสัง่ ประเภทนี้แบ่งออกได้เป็ น 2 คาสัง่ คือ

คาสั่ ง If –Then – Else
เป็ นคาสัง่ ที่ใช้เลือกทาเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งมีรูปแบบดังนี้
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รู ปแบบ
If <นิพจน์ที่เป็ น Boolean> Then
‘ชุดคำสัง่ สำหรับนิพจน์ที่เป็ นจริ ง

เท็จ
ตรวจสอบเงื่อนไข

Else

จริ ง

‘ชุดคำสัง่ สำหรับนิพจน์ที่เป็ นเท็จ

คำสัง่ หลัง Then

End If

คำสัง่ หลัง Else

จากคาสั่งข้างต้นจะเป็ นค าสั่งที่ตรวจสอบเงื่อ นไขหลังคาว่า If ถ้าเงื่อ นไขเป็ นจริ ง หรื อ
True โปรแกรมจะทางานตามคาสัง่ ที่อยูห่ ลังคาว่า Then แต่ถา้ เงื่อนไขเป็ นเท็จ หรื อ False โปรแกรม
ในส่วนของ Else ก็ได้ โดยสามารถเขียนคาสัง่ ย่อได้ดงั นี้
รู ปแบบ
If <นิพจน์ที่เป็ น Boolean> Then

ตรวจสอบเงื่อนไข

จริ ง

‘คำสัง่ สำหรับนิพจน์ที่มีคำ่ เป็ นจริ ง
End If

นิพจน์หลัง Then
เท็จ

ตัวอย่าง ถ้าหากตัวแปร StudentGrade เก็บค่าคะแนน และต้องการเขียนคาสัง่ ตัดเกรดของ
นักศึกษาสามารถเขียนได้ดงั นี้
If StudenGrade >= 60 then
Console.WriteLine(“Passed”)
Else
Console.WriteLine(“Failed”)
End IF
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จากตัวอย่างถ้าหากคะแนนมี ค่ ามากกว่าหรื อ เท่ ากับ 60 โปรแกรมจะพิมพ์คาว่า Passed
ออกมา
ตัวอย่างที่ 1 โปรแกรมนี้จะใช้คานวณอัตราค่าจ้าง โดยให้ผใู ้ ช้ป้อนจานวนชัว่ โมงทางานเข้า
ไป เมื่ อคลิกปุ่ ม Calculate โปรแกรมจะแสดงค่าจ้างออกมา ให้ออกแบบโปรแกรมแบบ Windows
Forms โดยสร้างฟอร์มแล้วนาคอนโทรลมาวางดังนี้

TxtHours
TxtGross

ส าหรั บ ในโปรแกรมจะก าหนดค่ า จ้างต่ อ ชั่ว โมงเป็ น 230 ถ้าหากต้อ งการให้ ค ลิ ก ปุ่ ม
Calculate ให้โ ปรแกรมค านวณอัตราค่ าจ้างออกมา โปรแกรมที่ เขี ยนขึ้น จะต้อ งอ่ านข้อ ความที่
ป้ อนเข้าไปทางเท็กซ์บอ๊ กซ์ TxtHours แล้วเปลี่ยนเป็ นตัวเลข จากนั้นคานวณอัตราค่าจ้างแล้วนาค่าที่
คานวณได้ไปแสดงผลทางเท็กซ์บอ๊ กซ์ TxtGross
ถ้าหากกาหนดให้โปรแกรมรับชัว่ โมงการทางานระหว่าง 0 ถึง 40 ชัว่ โมง ถ้าหากจานวน
ชัว่ โมงไม่อยูใ่ นช่วงนี้ให้โปรแกรมแจ้งข้อผิดพลาด (Error) ออกมา การเขียนโปรแกรมสามารถนา
คาสัง่ เลือกทามาใช้ได้ ให้ดบั เบิลคลิกที่ปุ่ม Calculate แล้วเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ลงไป
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Const dblRATE As Double = 230
'กาหนดค่าจ้างเป็ นค่าคงที่
Dim dblHoursWorked As Double
'ตัวแปรสาหรับเก็บจานวนชัว่ โมง
Dim dblGrossPay As Double
'ตัวแปรสาหรับเก็บค่าที่คานวณได้
Double.TryParse(TxtHours.Text, dblHoursWorked)
If dblHoursWorked >= 0 And dblHoursWorked <= 40 Then
dblGrossPay = dblHoursWorked * dblRATE
TxtGross.Text = dblGrossPay.ToString("C2")
Else
TxtGross.Text = "Error"
End If

จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นจะใช้เมธอด TryParse มาเปลี่ยนข้อความในเท็กซ์บอ๊ กซ์ txtHours
ให้เป็ นตัวเลขไปเก็บไว้ในตัวแปร dblHoursWorked จากนั้นใช้ตวั ดาเนินการ And มาตรวจสอบ
เงื่อนไขว่าชัว่ โมงการทางานอยูใ่ นช่วงที่กาหนดหรื อไม่ ถ้าเป็ นจริ งจะคานวณแล้วแสดงผล แต่ถา้
เป็ นเท็จจะแจ้ง Error ออกมา เมื่อรันโปรแกรมให้ลองป้ อนข้อมูลจานวนชัว่ โมงลงไป แล้วคลิกปุ่ ม
Calculate

1. ป้อนจำนวนชัว่ โมงลงไป

2. คลิกปุ่ มคำนวณ

สาหรับการตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขยังสามารถนาคาสัง่ If มาซ้อนกันได้อีกด้วยดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
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รู ปแบบ
If <นิพจน์ที่เป็ น Boolean 1 > Then
‘คำสัง่ สำหรับนิพจน์ 1 ที่มีคำ่ เป็ นจริ ง
Elself <นิพจน์ที่เป็ น Boolean 2> Then
‘คำสัง่ สำหรับนิพจน์ 2 ที่เป็ นจริ ง
ElseIf <นิพจน์ที่เป็ น Boolean 3> Then
‘คำสัง่ สำหรับนิพจน์ 3 ที่เป็ นจริ ง
Else
‘คำสัง่ สำหรับนิพจน์ทงั ้ 3 ไม่เป็ นจริ ง
End If

ตัวอย่ าง การใช้คาสัง่ If-Then – Else สาหรับการเลือกทาสองทาง
‘ประกาศตัวแปร ร ค่าเริ่ มต้นให้เป็ น 0
Dim i As Integer = 0
If i > 0 then
‘ถ้า I มากกว่า 0 ให้พิมพ์ Greater Then 0
Console.WriteLine(“Greater Then 0”)
Else
‘ถ้า I ไม่ได้มากกว่า 0 ให้พิมพ์ Less Then Or Equal 0
Console.WriteLine(“Less Then Or Equal 0”)
End if

จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าค่าตัวแปร i มีค่ามากกว่า 0 โปรแกรมจะพิมพ์ขอ้ ความ Greater Then
0 ออกมา นอกนั้นจะพิมพ์ขอ้ ความ Less Then Or Equal 0 ออกมา

152

คาสั่ ง Select – Case
สาหรับการเขียนโปรแกรมที่มีการเลือกทาหลายทิศทาง การนาคาสัง่ If มาซ้อนกันนั้น
อาจจะไม่สะดวก

ถ้าหากเป็ นการเลือกทาหลายทางเลือกโดยเลือกจากเส้นทางการทางานของ

โปรแกรมจากค่านิพจน์ที่กาหนด จะใช้คาสัง่ Select – Case ซึ่งมีรูปแบบคาสัง่ ดังต่อไปนี้
รูปแบบ
Select Case <นิพจน์>
Case <ค่ำของนิพจน์กลุม
่ แรก>
‘คำสัง่ ที่ทำงำนเมื่อค่ำนิพจน์ตรงกับค่ำในกลุ่มแรก
Case <ค่ำของนิพจน์กลุ่มสอง>
‘คำสัง่ ที่ทำงำนเมื่อค่ำนิพจน์ตรงกับค่ำในกลุ่มสอง
Case Else
‘คำสัง่ เมื่อไม่ตรงกับกรณี ไหนเลย
End Select

คาสัง่ Select – Case นั้นจะทางานตามค่าทีอ่ ยูห่ ลังคาว่า Select Case ถ้าค่าตรงกับค่าที่อยู่
หลังคาว่า Case ใด ก็จะทางานตามคาสัง่ ที่อยูห่ ลัง Case นั้น แต่ถา้ ไม่ตรงกับค่าใดเลยโปรแกรมจะ
ทาตามคาสัง่ ที่อยูห่ ลังคาว่า Case Else จนถึงคาสัง่ ว่า End Select
ในการเปรี ยบเทียบถ้าหากมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขอยูใ่ น Case เดียวกันจะใช้เครื่ องหมาย ‘,’
คัน่ สาหรับกรณี ขอ้ มูลที่นามาเปรี ยบเทียบเป็ นช่วงจะใช้คาว่า To เป็ นตัวเชื่อมในช่วง และสาหรับ
ในกรณี ที่เป็ นตัวเลขแล้วต้องการนาตัวดาเนินการเปรี ยบเทียบมาใช้จะต้องมี Is อยูห่ ลัง Case ดัง
ตัวอย่างการใช้งานต่อไปนี้
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Dim Number
‘ประกาศตัวแปรและกาหนดค่าให้กบั ตัวแปร
Number = -1
Select Case Number
Case 1 to 3
‘ถ้าค่า Number มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 3 ให้ทาคาสัง่ ต่อไปนี้
Console.WriteLine(“Between 1 And 3”)
Case 4, 5, 6, 7, 8
‘ถ้าค่า Number มีค่าตั้งแต่ 4 ถึง 8 ให้ทาคาสัง่ ต่อไป
Console.WriteLine(“Greater than 8”)
Case Else
‘ถ้าหากไม่เป็ นตามเงื่อนไขใดเลยให้พมิ พ์ขอ้ ความด้านล่าง
Console.WriteLine(“Not positive number”)
End Select

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะได้ผลลัพธ์ซ่ ึงตรงกับในกรณี ของ Case Else โดยโปรแกรมจะ
พิมพ์คาว่า Not positive number ออกมา เนื่องจากค่า Number มีค่าเท่ากับ -1
ตัวอย่ าง โปรแกรมต่อไปนี้เป็ นโปรแกรมตัดเกรดโดยจะให้ผใู ้ ช้ป้อนคะแนนเข้าไป จากนั้น
โปรแกรมจะแสดงเกรดออกมาทางกล่องข้อความให้สร้างโปรแกรมแบบ Windows Form โดยวาง
คอนโทรลต่างๆ ลงไปแล้วกาหนดชื่อดังต่อไปนี้
ในการเขียนโปรแกรมจะต้องประกาศตัวแปรขึ้นมาสองตัว โดยตัวแรกจะให้ชื่อว่า grade
สาหรับเก็บค่าเกรดที่ได้และข้อความที่จะแสดงเมื่อป้ อนคะแนนเข้าไปไม่ถูกต้อง ตัวแปรตัวที่สอน
จะให้ชื่อว่า score สาหรับเก็บคะแนนเป็ นตัวเลข การเขียนโปแกรมให้ดบั เบิลคลิกที่ปมุ่ “ ตกลง”
แล้วเขียนโค้ดต่อไปนี้ลงไป โดยเขียนเพิม่ ในส่วนที่อยูใ่ นกรอบสี่ เหลี่ยม
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Public Class Form1
Dim grade As String
Dim score As Integer
Private Sub Cal_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Cal.Click
score = Convert.ToInt32(ScoreInput.Text)
Select Case score
Case 90 To 100
grade = "A"
Case 80 To 89
grade = "B"
Case 70 To 79
grade = "C"
Case 60 To 69
grade = "D"
Case 0 To 59
grade = "F"
Case Else
grade = "ป้อนคะแนนใหม่ "
End Select
MsgBox("grade: " + grade)
End Sub
End Class

เมื่อรันโปรแกรมจะพบว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเท็กซ์บอ็ กซ์จะเป็ นข้อความ
เปลี่ยนข้อความให้เป็ นตัวเลขเสี ยก่อน ในโปรแกรมจะเขียนเป็ น
score = Convert.ToInt32(ScoreInput.Text)

ดังนั้นจะต้อง
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โดยเรี ยกใช้เมธอด Toln32 เพือ่ เปลี่ยนข้อความที่ป้อนเข้าไปในช่อง Scorelnput ให้เป็ น
ตัวเลขจานวนเต็มแล้วเก็บในตัวแปร score จากนั้นโปรแกรมจะใช้ Select Case เพือ่ เลือกว่าคะแนน
ที่ป้อนเข้าไปจะได้เกรดในช่วงใด ตัวอย่างของการรันโปรแกรมเป็ นดังนี้

2. คลิกปุ่ ม

1.ป้อนคะแนนเข้ ำไป

คำสั่งทำงำนซ้ำ
ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งต้องการให้โปรแกรมทาคาสัง่ เดิมๆ หลายๆ ครั้ง หรื อให้
ทางานซ้ าๆ ตามจานวนครั้งที่ แน่นอน หรื อให้ทาซ้ าจนกว่าจะได้เงื่อนไขตามที่ตอ้ งการ จะใช้คาสัง่
สาหรับการทาซ้ า สาหรับในหัวข้อนี้กล่าวถึงคาสัง่ ต่อไปนี้
 คาสัง่ For-Next
 คาสัง่ Do –Loop
 คาสัง่ While

คาสั่ ง For – Next
คาสัง่ นี้จะใช้การทางานซ้ าที่ทราบจานวนครั้งในการทาซ้ าที่แน่นอน โดยมีรูปแบบดังนั้น
รูปแบบ
For <ชื่อตัวแปร> = <ค่ำเริ่ มต้ น> To <ค่ำสุดท้ ำย> [Step <ค่ำที่เพิ่มขึ ้นของตัวแปร>] ‘ชุดคำสัง่ ที่ต้องกำรให้ ทำซ ้ำ
[Exit For]
Next <ชื่อตัวแปร>
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การทางานของคาสัง่ นี้จะทางานโดยมีตวั แปรตัวหนึ่งนับจานวนครั้งที่จะทาซ้ า

โดย

กาหนดให้ตวั แปรมีค่าเท่ากับ <ค่าเริ่ มต้น> และเมื่อทางานมาถึงบรรทัด Next <ชื่อตัวแปร> ก็จะทา
การเพิม่ ค่าตัวแปรนั้นขึ้นไปครั้งละเท่ากับค่าที่อยูห่ ลังคาว่า Step ทาซ้ าเช่นนี้จนกว่าค่าของตัวแปรจะ
มีค่ามากกว่า < ค่าสุดท้าย>ที่กาหนดไว้ หรื อถ้าพบคาสัง่ Exit For ก่อน ก็จะหลุดออกจากลูป (Loop)
ทันที
ตัวอย่ าง
Dim i As Integer
For i = 0 to 10 Step 2
Console.WriteLine(i)
Next i

‘ประกำศให้ ตวั แปร i เป็ นตัวนับ
‘ เพิม่ ค่ำ i ครัง้ ละ 2

จากตัวอย่าง ถ้าหากโปรแกรมทางานจะพิมพ์ค่า 0, 2, 4, 6, 8, 10 ออกมา
ตัวอย่ าง

การใช้คาสัง่ For…Next ยังใช้ในรู ปแบบอื่นๆ ได้อีกดังต่อไปนี้
1. ให้ ตวั แปร i นับตังแต่
้ 1 ถึง 100 โดยเพิม่ ค่ำครัง้ ละ 1
For i = 1 To 100 หรื อ For i = 1 To 100 Step 1
2. ให้ ตวั แปร i นับตังแต่
้ 100 ถึง 1 โดยเพิม่ ค่ำครัง้ ละ 1
For i = 100 To 1 Step -1
3. ให้ ตวั แปร i นับตังแต่
้ 7 ถึง 77 โดยเพิม่ ค่ำครัง้ ละ 7
For i = 7 To 77 Step 7
4. ให้ ตวั แปร i นับตังแต่
้ 20 ถึง 2 โดยเพิม่ ค่ำครัง้ ละ 2
For i = 20 To 2 Step -2
5. ให้ ตวั แปร i นับเลข 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
For i = 2 To 20 Step 3
6. ให้ ตวั แปร i นับเลข 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11, 0
For i = 99 To 0 Step -11
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ตัวอย่ าง โปรแกรมต่อไปเป็ นการแสดงตัวเลข 10 ถึง 13 บนฟอร์ม ให้สร้างโปรแกรมแบบ
Windows Form โดยออกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

วำงเลเบลตรงจุดนี ้ ให้ เลเบลชื่อว่ำ
lblPricec และกำหนดไม่ให้ แสดงผล

สร้ ำงปุ่ มกดหนึ่งปุ่ ม

เมื่อวางคอนโทรลเลเบลลงไปแล้ว กาหนดให้มีชื่อว่า lblPrice จากนั้นให้ดบั เบิลคลิกที่ปุ่ม
Go แล้วเขียนโค้ดต่อไปนี้ลงไป
For intPrice As Integer = 10 To 13
lblPrice.Text = lblPrice.Text & Convert.ToString(intPrice) & ControlChars.NewLine
Next

จากโปรแกรมเมื่อคลิกปุ่ ม Go จะให้แสดงตัวเลขตั้งแต่ 10 ถึง 13 ตาแหน่งที่วางเลเบล
โดยการเขียนโปรแกรมจะเปลี่ยนตัวเลขเป็ นตัวอักษร แล้วเพิม่ ตัวอักษรพิเศษ (ตัวขึ้นบรรทัดใหม่)
โดยใช้เมธอด NewLine จากนั้นนาทั้งหมดไปวางในเลเบล เมื่อรันโปรแกรมแล้วคลิกปุ่ ม Go
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นดังนี้
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คาสั่ ง Do – Loop
คาสัง่ นี้จะให้โปรแกรมทางานซ้ า โดยจานวนครั้งในการทาซ้ าจะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขหลังคา
ว่า While หรื อ Until โดยรู ปแบบของคาสัง่ เป็ นดังนี้
รูปแบบ

รูปแบบ

Do {while I Until} <เงื่อนไข>

Do
‘ชุดคำสัง่ ในกำรทำซ ้ำ

‘ชุดคำสัง่ ในกำรทำซ ้ำ

[Exit Do]

[Exit Do]

Loop {While I Until} < เงื่อนไข>

Loop

การทาซ้ าในรู ปแบบแรกจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเข้าสู่ลูป ส่วนการทาซ้ ารู ปแบบที่
สองจะตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากทาลูปไปแล้วหนึ่งครั้ง การตรวจสอบเงื่อนไขจะมี 2 ลักษณะ คือ
แบบ While ทาซ้ าขณะที่เงื่อนไขเป็ นจริ ง และแบบ Until ทาซ้ าจนกว่าเงื่อนไขจะเป็ นจริ ง
ตัวอย่ างเช่ น ถ้าหากเขียนคาสัง่ ทาซ้ าตามรู ปแบบต่อไปนี้
รูปแบบ
Do while <เงื่อนไข>
‘ชุดคำสัง่
[Exit Do]
Loop

คาสัง่ จะทาซ้ าในขณะที่เงื่อนไขเป็ นจริ งอยู่ และทาซ้ าจนกว่าเงื่อนไขจะเป็ นเท็จจึงจะออก
จากลูป (Loop) คาสัง่ นี้จะตรวจสอบเงื่อนไขในการทาซ้ าก่อนเข้าลูป ดังนั้น จานวนครั้งในการทาซ้ า
ของคาสัง่ จะมีค่าตั้งแต่ 0 ครั้งขึ้นไป ถ้าหากทาไปจนพบคาสัง่ Exit Do โปรแกรมจะออกจากการ
ทาซ้ าทันที
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นอกจากนี้ ยังปรับให้เป็ นคาสัง่ ที่ทาซ้ าแบบตรวจสอบเงื่อนไขหลังเข้าลูปได้อีกด้วย โดยมี
รู ปแบบดังนี้
รูปแบบ
Do <เงื่อนไข>
‘ชุดคำสัง่
[Exit Do]
Loop While

การทางานคาสัง่ จะคล้ายกับคาสัง่ แรก โดยโปรแกรมจะทาซ้ าในขณะที่เงื่อนไขเป็ นจริ งอยู่
และทาซ้ าจนกว่าเงื่อนไขจะเป็ นเท็จ โปรแกรมจึงออกจากลูป แต่คาสัง่ นี้จะตรวจสอบเงื่อนไขใน
การทาซ้ าหลังจากทาชุดคาสัง่ ในลูปไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งรอบก่อนเสมอ

ทาให้จานวนครั้งการ

ทาซ้ าของคาสัง่ นี้มีคา่ ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ตัวอย่าง
Dim i As Integer = 0
Do While i < 10
Console.WriteLine(CSTr(i))
i =i + 1
Loop

จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะทางานโดยการพิมพ์ค่า 0 ถึง 9 แล้วจึงออกจากลูป
นอกจากนี้ยงั มีคาสัง่ นี้มีคาสัง่ ในอีกรู ปแบบหนึ่งคือ
คาสัง่ นี้จะทางานเหมือนกับคาสัง่ Do While…Loop แต่ต่างกันตรงที่จะทาซ้ าในขณะที่
เงื่อนไขยังคงเป็ นเท็จอยู่ และทาจนกว่าเงื่อนไขเป็ นจริ งจึงจะออกจากลูป
คาสัง่ นี้จะทาในลูปก่อนหนึ่งรอบเสมอจึงจะตรวจสอบเงื่อนไข และทาซ้ าจนกว่าเงื่อนไขจะ
เป็ นจริ งจึงจะออกจากลูป
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รูปแบบ

รูปแบบ

Do Until <เงื่อนไข>

Do
‘ชุดคำสัง่ ในกำรทำซ ้ำ

‘ชุดคำสัง่ ในกำรทำซ ้ำ

[Exit Do]

[Exit Do]
Loop

Loop

Until <เงื่อนไข>

ตัวอย่างการใช้คาสัง่ Do Until....Loop เช่น
Dim i As Integer = 0
Do Until i < 10
Console.WriteLine(CSTr(i))
i =i + 1
Loop

จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะพิมพ์ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 9 ออก
คาสั่ ง While
คาสัง่ นี้จะใช้สาหรับทาซ้ าโดยจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการเข้าสู่ลูป

คล้ายกับการทาซ้ า

แบบ For นั้นจะต้องทราบค่าเริ่ มต้นของการเข้าสู่ลูป แต่ถา้ หากไม่ทราบค่าเริ่ มต้นและต้องการ
ตรวจสอบเงื่อนไขเท่านั้น สามารถนาการทาซ้ าแบบ While มาใช้ได้ โดยมีรูปแบบคาสัง่ ดังนี้
รูปแบบ
While <เงื่อนไข>
‘ชุดคำสัง่
End While

Module Module1
Sub Main()
Dim counter As Integer = 2
While counter <= 10
Console.Write("{0} ", counter)
counter += 2
MsgBox(counter)
End While
End Sub
End Module
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ตัวอย่ างการเขียนโปรแกรมประยุกต์
สาหรับหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของ Windows Forms
และจะกล่าวถึงการใช้คอนโทรลต่างๆ และเมธอดที่น่าสนใจในโปรแกรมประยุกต์น้ นั ๆ ด้วย
การเขียนโปรแกรมด้วย VB ข้อมูลชนิดต่างๆ จะถูกมองเป็ นคลาส ถ้าหากมีประกาศตัวแปร
ขึ้นมาก็หมายความว่าตัวแปรนั้นเป็ นออบเจ็กต์ของของคลาสด้วย ดังนั้นเราสามารถใช้เมธอดในการ
เปลี่ยนตัวแปรให้เป็ นข้อมูลประเภทอื่นๆ ได้ง่าย เช่น ใช้เมธอด ToString() สาหรับเปลี่ยนตัวเลขให้
เป็ นข้อความ ในการเขียนโปรแกรมแบบ Windows Forms นั้นคอนโทรลส่วนใหญ่ที่ใช้สาหรับ
ป้ อนข้อมูลจะรับข้อมูลเป็ นข้อความเช่นกัน ถ้าหากต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่ป้อนให้เป็ นตัวเลขเพือ่
นาไปคานวณก็สามารถใช้เมธอดต่างๆ ในการเปลี่ยนชนิดของข้อมูลได้
การใช้ เมธอด Financial.Pmt
ใน

VB

มีเมธอดหนึ่งที่น่าสนใจในการเขียนโปรแกรมคานวณด้านการเงินคือเมธอด

Financial.Pmt (Pmt มาจากคาว่า “Paymant”) เมธอดนี้สามารถใช้คานวณการผ่อนชาระด้านการเงิน
ได้ เช่น การซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งเป็ นคานวณเงิน 30,000 บาท และต้องการผ่อนชาระ 12 เดือนโดยคิด
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 เมื่อส่งค่าต่างๆ เข้าไปในเมธอด ก็สามารถคานวณออกมาได้วา่ จะต้องชาระ
เงินเดือนละเท่าไหร่ โดยจะคานวณแบบลดต้นลดดอก รู ปแบบการใช้เมธอดเป็ นดังนี้
รูปแบบ
Financial.Pmt(Rate. NPer. PV)

โดย

ตัวอย่าง

Rate
NPer
PV

เป็ นอัตราดอกเบี้ยต่องวด
เป็ นจานวนงวด
เป็ นจานวนเงินรวม

Financial.Pmt (.05, 3 , 9000)
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ตัวอย่างนี้จะคานวณยอดเงิน 9,000 ผ่อนชาระ 3 ปี ดอกเบี้ย 5% โดยแทนค่า Rate เท่ากับ
.05 แทนค่า NPer เท่ากับ 3 และแทนค่า PV เท่ากับ 9,000 เมธอดนี้จะคืนค่า -3,304.88 ซึ่งคือค่าที่
ต้องจ่ายแต่ละงวด

ตัวอย่ าง

Financial.Pmt (.06/12, 5 * 12 , 12000)

ตัวอย่างนี้จะคานวณยอดเงิน 12,000 ผ่อนชาระ 5 ปี ดอกเบี้ย 6% โดยจ่ายเป็ นรายเดือน
เมธอดนี้จะคืนค่า ให้ออกแบบหน้าจอของโปรแกรมให้มีรูปร่ างและชื่อคอนโทรลดังต่อไปนี้
txtRate

txtPrincipal

txtTerm
lblPayment

btnCal

btnExit

ถ้าหากต้องการให้โปรแกรมที่ออกแบบ นาข้อมูลยอดเงิน ดอกเบี้ย จานวนปี มาคานวณ
เป็ นยอดที่ตอ้ งจ่ายรายเดือน สามารถนาเมธอด Financial.Pmt มาใช้ได้ โปรแกรมจะต้องอ่านข้อมูล
ที่ป้อนเข้าไป มาเปลี่ยนเป็ นตัวเลข จากนั้นคานวณแล้วนาผลที่ได้เปลี่ยนเป็ นข้อความเพือ่ นาไป
แสดงผล ดังนั้นจะต้องเขียนโค้ดให้กบั ปุ่ ม btnCal เพือ่ ให้โปรแกรมคานวณ โดยดับเบิลคลิกที่ปมุ่
btnCal แล้วเขียนโค้ดดังต่อไปนี้ลงไป
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Const strMSG As String = "The term must be greater than or equal to 1."
Dim dblPrincipal As Double
‘ตัวแปรสำหรับเก็บยอดเงินต้ น
Dim dblRate As Double
‘ตัวแปรสำหรับเก็บอัตรำดอกเบี ้ย
Dim dblTerm As Double
‘ตัวแปรสำหรับเก็บจำนวนปี
Dim dblMonthlyPayment As Double
‘ตัวแปรสำหรับเก็บยอดจ่ำยรำยเดือน
Double.TryParse(txtPrincipal.Text, dblPrincipal)
Double.TryParse(txtRate.Text, dblRate)
Double.TryParse(txtTerm.Text, dblTerm)

อ่ำนค่ำจำกเท็กซ์บ๊อกซ์
แล้ วเปลี่ยนเป็ นตัวเลข
นำไปเก็บในตัวแปร

If dblRate >= 1 Then
dblRate = dblRate / 100
‘คำนวณอัตรำดอกเบี ้ยเป็ นร้ อยละ
End If
‘ถ้ ำหำกจำนวนปี มำกกว่ำ 1 จริง ให้ คำนวณโดยนำเมธอด Financial.Pmt มำใช้
If dblTerm >= 1 Then
dblMonthlyPayment = -Financial.Pmt(dblRate / 12, dblTerm * 12, dblPrincipal)
lblPayment.Text = dblMonthlyPayment.ToString("C2") ‘เปลี่ยนเป็ นข้ อควำมแล้ วแสดงผล
Else
‘แจ้ งข้ อผิดพลำดทำงกล่องข้ อควำม
MessageBox.Show(strMSG, "Monthly Payment Calculator", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
End If

สาหรับปุ่ ม btnExit ใช้สาหรับออกจากโปรแกรมให้ดบั เบิลคลิกแล้วเขียนโค้ดดังต่อไปนี้ลง
ไป
Me.close()
เมื่อรันโปรแกรมแล้วทดลองป้ อนค่าต่างๆ ลงไป จากนั้นคลิกปุ่ มให้คานวณ ผลลัพธ์ที่ได้จะ
เป็ นดังต่อไปนี้

164

1.ป้อนค่ำต่ำงๆ ลง
ไปโปรแกรมแสดงผลลัพธ์
3.
2. คลิกปุ่ มคำนวณ
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 7
การสร้ างเมนูและคอนโทรลอืน่ ๆ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้ อมูล
การเรียนรู้ การสื่ อสาร การแก้ ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 เขียนโปรแกรมภาษา
สาระสาคัญ
การสร้ างเมนูและคอนโทรลต่ าง ๆ ในโปรแกรม Visual Basic 2010
สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การสร้ างเมนู และคอนโทรลต่ าง ๆ สาหรั บการเขียนโปรแกรม
2. การแก้ ไขคาสั่ งของโค้ ดต่ าง ๆ ที่ได้ เขียนในโปรแกรม
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้ างและการออกแบบหน้ าจอสาหรับใช้ ในการเขียนโปรแกรม
2. ฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการหน้ าจอที่ได้ ออกแบบไว้ สาหรับการเขียนโปรแกรม
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทางาน
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ในการใช้โปรแกรมต่างๆ บนระบบปฏิ บตั ิการวินโดว์ เราจะสังเกตได้ว่าแต่ล ะโปรแกรม
จะต้องมีเมนู เพื่อให้ผใู ้ ช้เลือกใช้โปรแกรมต่างๆ ได้สะดวก เมนู จะแสดงคาสัง่ ต่างๆ ที่โปรแกรมนั้น
ทางาน โดยจะแสดงชื่อคาสัง่ ที่ส้ นั ได้ใจความ และเ้้าใจง่าย นอกจากนี้การสร้างและการออกแบบเมนู
จะจัดกลุ่มและแสดงจุดประสงค์้องแต่ละกลุ่มเพื่อให้ผใู ้ ช้คน้ หาได้สะดวก เรี ยกใช้งานได้ถูกต้องบาง
เมนูอาจจะเห็นบ่อยๆ ในทุกๆโปรแกรม เช่น เมนู Edit > Cut, Copy และ Paste เพือ่ ใช้ในการคัดลอก
ออบเจ็กต์ต่างๆ เป็ นต้น
จากบทที่ผ่านมาเราได้สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ทางานบนวินโดว์ โดยแสดงผลเป็ นฟอร์ ม
มาแล้ว สาหรับโปรแกรม้นาดใหญ่ที่มีฟังก์ชันการทางานจานวนมาก มักจะมี การสร้างเมนู ไ ว้ใน
โปรแกรมเพื่อรวบรวมคาสัง่ ต่างๆ ให้เป็ นหมวดหมู่ ทาให้ง่ายต่อการใช้งานโปรแกรมที่สร้าง้ึ้น ใน
โปรแกรม Visual Basic มี คอมโพเนนต์สาหรับสร้างเมนู ให้ใช้งานทาให้สร้างเมนู แบบ PullDown
Menu และ PopUp Menu ได้ง่ายมาก ในบทนี้ จะกล่ าวถึ งการสร้างเมนู และการใช้งานคุ ณ สมบัติ
พื้นฐาน้องคอมโพเนนซ์ที่นามาสร้างเมนู

1. ความรู้เกีย่ วกับเมนู

เมนูเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง้องโปรแกรมบนวินโดวส์ เพราะเป็ นที่เก็บคาสัง่ ต่างๆ ที่
โปรแกรมมีไว้ให้ผใู ้ ช้เรี ยกใช้ ส่ วนประกอบต่างๆ ้องเมนูแสดง

สาหรับการออกแบบเมนูที่ดีเราจาเป็ นต้องจัดกลุ่มคาสัง่ ต่างๆ เป็ นหมวดหมูและนามาไว้ในแต่
ละเมนูโดยอาจจะแบ่งคาสัง่ บางชุดออกจากกันด้วยเส้นแบ่ง ดังที่เห็นในรู ป
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เมนูบาร์

เมนู

เส้ นแบ่ ง (Separator Bar)

เมนูที่ใช้กนั ในโปรแกรมประยุกต์น้ นั ส่วนใหญ่แบ่งได้สองประเภทคือ PullDown Menu และ
PopUp Menu เมนู แบบ PullDown เป็ นเมนู ที่มีตาแหน่ งอยูบ่ นโปรแกรมแน่ นอน เมื่ อผูใ้ ช้งานเลือ ก
เมนูน้ ี ก็อาจมีคาสัง่ หรื อเมนู ยอ่ ยๆ ให้เลือกใช้งานอีก ส่วนเมนู แบบ PopUp เป็ นเมนู ที่ไม่มีตาแหน่ งที่
แน่นอนในโปรแกรม ผูใ้ ช้อาจต้องคลิกที่ตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่งในโปรแกรมจึงจะแสดงเมนู ออกมา
สาหรับในหัว้้อนี้จะแสดงการสร้างเมนูแบบ PullDown
ในการสร้ า งเมนู บนฟอร์ ม สามารถท าได้ โ ดยน าคอมโพเนนต์ MenuStrip มาใช้ ไ ด้
คอมโพเนนต์ตวั นี้ สามารถจัดการในเรื่ อ งต่างๆ เกี่ ยวกับเมนู เช่ น การเพิ่ม ลบ และแก้ไ้รายการที่
ปรากฏในเมนู การกาหนดคียล์ ดั (ShortCuts) สาหรับเรี ยกใช้คาสั่ง เป็ นต้น โดยเมนู ที่สร้าง้ึ้นจะมี
ลักษณะเหมื อนคอนโทรลทัว่ ไปที่สามารถกาหนดคุ ณสมบัติ้องเมนู ทางหน้าต่างคุ ณสมบัติไ ด้และ
ตอบสนองต่ออีเวนต์้องเมนู ได้ดว้ ย สาหรับตัวอย่างต่อไปเป็ นการสร้างเมนู แบบ PullDown ให้กับ
โปรแกรมประยุกต์ทาได้โดยการนาคอมโพเนนต์ MenuStrip มาวางบนฟอร์ม คอมโพเนเนต์ตวั นี้ จะ
อยูใ่ นกลุ่ม Menus & Toolbars การสร้างเมนูทาได้้้นั ตอนต่อไปนี้
1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่แล้วเลือกคอมโพเนนต์ MenuStrip มาวางบนฟอร์ม
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เลือก MenuStrip

2. สัญลักษณ์้องคอมโพเนนต์ MenuStrip จะแสดงบริ เวณด้านล่าง้อง Form Designer
ส่วนบนฟอร์มจะแสดงเมนูวา่ งเปล่าออกมา และปรากฏช่อง “Type Here” สาหรับพิมพ์รายการต่างๆ
้องเมนูยอ่ ยดังรู ป

ช่ องสาหรั บพิมพ์ รายการ

สัญลักษณ์ MenuStrip

3. ทดลองสร้างเมนู ยอ่ ย โดยกาหนดให้เป็ นเมนู File และมีคียล์ ดั คือคีย ์ F โดยพิมพ์ &File
ลงไปในช่อง Type Here เมื่อพิมพ์้อ้ ความลงไป โปรแกรมจะแสดงช่องสาหรับสร้างรายการย่อย
ต่อไปอีก และแสดงหน้าต่างคุณสมบัติ้องเมนู File ออกมาด้วย ดังรู ป ในเมนูที่สร้าง้ึ้นหัว้้อหลัก
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จะเรี ยกว่า เมนูบาร์ (Menu Bar) รายการแต่ละเมนูเรี ยกว่า เมนูไอเท็ม (Menu Item) ส่วนรายการ
ย่อย้องเมนูไอเท็มเรี ยกว่า เมนูยอ่ ยหรื อซับเมนู (Sub Menu)

4. ให้ทดลองสร้างเมนูที่สองเป็ นเมนู “Edit” เมนูที่ตอ้ งการให้เมนูยอ่ ยทาได้โดยคลิกเมนูยอ่ ย
ทาง้วามือ้องรายการนั้นๆ ให้ทดลองเพิม่ รายการลงไปในเมนูดงั รู ป

เมนูบาร์

เมนูไอเท็ม

เมนูย่อย

5. เมื่อต้องการออกจากเมนูยอ่ ยเพือ่ กลับไปเมนูหลัก ก็สามารถใช้เมาส์คลิกที่เมนูหลักได้ทนั ที
ตัวอย่างเช่น ใช้เมาส์คลิกที่เมนู File จะเป็ นการเพิม่ เติมเมนูยอ่ ยให้กบั เมนู File
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6. ให้ทดลองเพิม่ รายการเ้้าไปในเมนู File ดังรู ปต่อไปนี้ ในการเพิม่ รายการนั้นถ้าหาก
ต้องการให้เป็ นเมนูในลักษณะใด เช่น ให้เป็ นเท็กซ์บอ็ กซ์ (TextBox) หรื อคอมโบบ็อกซ์
(ComboBox) หรื อมีการแทรกรายการใหม่ให้คลิกเมาส์้วาแล้วเลือก Insert ดังรู ป

7. ทดลองเพิม่ เมนูรายการต่างๆลงไปดังรู ป ถ้าหากต้องการให้เมนูไอเท็มหรื อรายการใดแสดง
เครื่ องหมายเช็ค (Checked) ด้านหน้าเมนู เพือ่ แสดงว่าได้เลือกรายการนั้นอยูส่ ามารถกาหนดได้ใน
หน้าต่างคุณสมบัติ เลือก คุณสมบัติ Checked ให้เป็ น True ก็จะแสดงเครื่ องหมายเช็คออกมา ดังรู ป
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8. ในการสร้างเมนูน้ นั ถ้าหากป้ อนรายการไอเท็มผิดพลาด หรื อต้องการแก้ไ้ลาดับเมนูเพือ่
เรี ยงลาดับก่อนหลังใหม่ สามารถทาได้โดยการคลิกเมาส์คา้ งไว้ที่ไอเท็มแล้วลากไปยังตาแหน่งที่
ต้องการหรื อถ้าต้องการให้มีเส้นคัน่ ระหว่างไอเท็มสามารถทาได้โดยการพิมพ์เครื่ องหมาย – ไปที่
รายการนั้นดังรู ป

คลิกแล้ วลากเพื่อเรี ยงลาดับใหม่

พิมพ์ เครื่ องหมาย – เพื่อ

เส้ นคั้นระหว่ างไอเท็ม

แสดงเส้ นคั่นระหว่ างไอเท็ม

การจัดการอีเวนต์ ของเมนู
หลังจากที่ได้สร้างรายการต่างๆ ให้กบั เมนูแล้ว รายการแต่ละรายการถือว่าเป็ นคอนโทรลตัว
หนึ่งถ้าหากต้องการให้โปรแกรมประมวลอย่างไรเมื่อมีการคลิกเลือกรายการนั้นจะต้องมีการสร้าง
อีเวนต์ให้กบั รายการนั้นๆ เมธอดที่แสดงการทางาน้องอีเวนต์แต่ละรายการจะเริ่ มต้นด้วยชื่อไอเท็ม
แล้วตามด้วยคาว่า ToolStripMenuItems ตัวอย่างเช่นถ้าหากเมื่อเลือกรายการ Exit ในเมนู File แล้ว
ให้ออกจากโปรแกรม เมธอด้องอีเวนต์ให้กบั ไอเท็ม Exit สามารถทาได้ดงั ้ั้นตอนต่อไปนี้
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1. คลิกเมาส์ที่รายการ Exit
2. เปิ ดหน้าต่างคุณสมบัติ้องรายการ Exit แล้วคลิกที่ไอคอน Events
3. ดับเบิลคลิกที่อีเวนต์ Click

คลิกที่ Exit

ดับเบิลคลิกที่อีเวนต์ Click

่ท ดสาหรับการจบโปรแกรม
4. โปรแกรมจะสร้างอีเวนต์้องรายการ Exit ออกมา ให้เ้ีทียนโค้
ดังต่อไปนี้
พิมพ์ เมธอด Close()
สาหรั บปิ ดโปรแกรม
5. สาหรับไอเท็ม Summary ในเมนู Display นั้นจะมีเครื่ องหมายเช็คอยูห่ น้าไอเท็มดังนั้น
รายการนี้จะเป็ นได้สองกรณี คือ เลือกและไม่เลือก เราสามารถกาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั การเช็ครายการนี้
ได้โดยกาหนดในหน้าต่างคุณสมบัติ

คลิกเพื่อกาหนดค่ าให้

ชื่ อบอกว่ าเป็ นหน้ าต่ าง

เป็ นจริ งหรื อเท็จ

ของรายการใด
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6. เมื่อนาเมาส์คลิกที่ไอเท็ม Summary แล้วต้องการเลือกรายการเปลี่ยนกลับไปมาทาได้โดย
การสร้างอีเวนต์ให้กบั ไอเท็มนี้ แล้วเ้ียนโค้ดเพื่อกาหนดคุณสมบัติให้กบั ไอเท็ม Summary เพือ่ ให้
เลือกหรื อไม่เลือกได้ดงั ต่อไปนี้
Private Sub SummaryToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles SummaryToolStripMenuItem.Click
If (SummaryToolStripMenuItem.Checked) Then
SummaryToolStripMenuItem.Checked = False
Else
พิมพ์ โค้ ดโปรแกรมนีล้ งไป
SummaryToolStripMenuItem.Checked = True
End If
End Sub
7. เพิม่ อีเวนต์ให้กบั เมนู Help โดยเ้ียนโปรแกรมให้แสดงกล่อง้้อความออกมาเมื่อคลิกเมนู
Help โดยเ้ียนดังตัวอย่างต่อไปนี้

ทดลองรันโปรแกรมแล้วให้คลิกเมนูต่างๆ ที่ได้สร้างมา ถ้าหากคลิกปุ่ ม Help โปรแกรมจะ
แสดงกล่อง้้อความออกมาดังนี้

ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีรายการ้องเมนูเป็ นจานวนมาก บางครั้งเราอาจต้องการจัดอันดับ
เมนูใหม่ หรื อเพิม่ ลงเมนู เราสามารถใช้หน้าต่าง Items Collection มาช่วยได้ โดยหน้าต่างนี้ถา้ เป็ น
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MenuStrip จะเรี ยกหน้าต่างนี้ผา่ นคุณสมบัติ Items ซึ่งเป็ นคุณสมบัติแบบคอลเลคชัน (Collection)
แต่ถา้ เป็ นคอนโทรล ToolStripMenuItem จะเรี ยกหน้าต่างนี้ผา่ นคุณสมบัติ DropDownItems

เรี ยกหน้ าต่ าง Items Collection Editor
จากคุณสมบัติ DropDownItems

หน้าต่าง Items Collection Editor จะช่วยให้การจัดการเมนูไอเท็มทาได้ง่าย้ึ้น เช่น การเพิม่
การลบ การจัดเรี ยงลาดับเมนูไอเท็ม ส่วนทางฝั่ง้วาจะแสดงคุณสมบัติ้องเมนูไอเท็มที่เราเลือก ซึ่ง
สามารถแก้ไ้ได้ตามต้องการ และถ้าเราต้องการเพิม่ เมนูไอเท็มที่เป็ นลูก้องลูกก็สามารถทาได้โดยการ
ไปที่คุณสมบัติ Items หรื อ DropDownItems ้องไอเท็มลูกนั้น เพือ่ เรี ยกหน้าต่าง Items Collection
Editor ตัวใหม่ที่้้ นึ มาซ้อนทับหน้าต่างเดิม
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2 การใช้ งานไดอะล็อก
ไดอะล็อกเป็ นฟอร์มประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในการติดต่อกับผูใ้ ช้ โดยจะแสดงออกมาเป็ น
หน้าต่างบนโปรแกรมที่กาลังใช้งานอยู่ เพือ่ ให้ผใู ้ ช้เลือกรายการต่างๆ หรื อป้ อนค่าตามที่แสดงไว้ใน
ไดอะล็อก ตัวอย่างเช่นในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เมื่อเลือกเมนูบนั ทึกไฟล์ก็จะปรากฏ
ไดอะล็อกออกมา
โปรแกรม VB มีคอนโทรลสาหรับสร้างไดอะล็อกไว้ให้ใช้งานโดยคอนโทรลตัวนี้จะอยูใ่ น
หมวดหมู่ Dialogs ในหน้าต่างทูลบ็อกซ์ดงั รู ปไดอะล็อกที่นิยมใช้กนั มีดงั นี้

- ColorDialog ใช้สาหรับจัดการเกี่ยวกับสีต่างๆ เช่น การ
เลือกสีที่ตอ้ งการ
- FolderBrowserDialog ใช้คน้ หาหรื อสร้างโฟเดอร์
- FontDialog ใช้สาหรับกาหนดชนิด ้นาด รู ปแบบ้อง
ฟอนต์ตวั อักษร
- OpenFileDialog ใช้สาหรับเปิ ดไฟล์ที่ตอ้ งการโดยแสดง
เป็ นไดอะล็อกมาตรฐาน้องวินโดว์
- SaveFileDialog ใช้สาหรับบันทึกไฟล์ที่ตอ้ งการ โดย
แสดงเป็ นไดอะล็อกมาตรฐาน้องวินโดว์
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ไดอะล็อกที่กล่าวมาทุกตัวจะมีเมธอด ShoeDialog สาหรับแสดงไดอะล็อกที่กาหนด
จากนั้นผูใ้ ช้งานสามารถกระทาการต่างๆ กับไดอะล็อกนั้นได้ การให้โปรแกรมแสดงไดอะล็อกทาได้
โดยเ้ียนคาสัง่ ดังต่อไปนี้

DialogObject.ShowDialog()
ตัวอย่างเช่น
ColorDialog1.ShowDialog()

‘ให้แสดงไดอะล็อกจัดการค่าสี

FontDialog1. ShowDialog()

‘ให้แสดงไดอะล็อกจัดการฟอนต์

ColorDialog
 Color

เป็ นค่าสีที่ได้จากการเลือก หลังจากกดปุ่ ม OK

FolderBrowserDialog
 RootFoloder

เป็ นโฟลเดอร์เริ่ มต้น้องไดอะล็อกนี้

 SelectedPath

เป็ นชื่อพาธที่ได้จากการเลือก หลังจากกดปุ่ ม OK

FontDialog
 Font

เป็ นชื่อฟอนต์ที่ได้จาการเลือก หลังจากกดปุ่ ม OK

OpenFileDialog และ SaveFileDialog
 FileName

เป็ นชื่อไฟล์ที่ได้จากการเลือก หลังจากกดปุ่ ม Open/Save

 InitialDirectory เป็ นโฟลเดอร์เริ่ มต้น้องไดอะล็อกนี้
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ตัวอย่ างการใช้ งานไดอะล็อกจัดการฟอนต์
สาหรับการนาไดอะล็อกมาใช้ สามารถทาได้ดงั ้ั้นตอนในตัวอย่างต่อไปนี้
1. เปิ ดโปรเจ็กต์ที่ผา่ นมาแล้วเพิม่ ้้อความคาว่า “Programmer: Your Name” ลงไปดังรู ป
และให้ชื่อว่า Label1
2. เพิม่ ไอเท็มในเมนู Edit ลงไป โดยโปรแกรมที่ออกแบบ้ึ้นมาเมื่อเลือกไอเท็ม Font จะให้
โปรแกรมเลือกฟอนต์ตวั อักษรที่แสดงบนฟอร์มได้
3. สร้างอีเวนต์ให้กบั รายการ Font โดยเลือกเป็ นอีเวนต์ Click
4. นา FontDialog จากทูลบ็อกซ์ มาวางบนฟอร์ม โปรแกรมจะไม่แสดงผลคอนโทรลตัวนี้
แต่จะปรากฏอยูด่ า้ นล่าง้อง Form Designer และโปรแกรมจะกาหนดชื่อให้เป็ น FontDialog1

สร้ างไอเท็ม

ดับเบิลคลิกเพื่อสร้ างอี เวนต์

5. เ้ียนโค้ดให้กบั อีเวนต์ Click โดยเมื่อคลิกทีไ่ อเท็ม Font จะต้องให้โปรแกรมแสดง
ไดอะล็อก้องฟอนต์้้ นึ มา แล้วให้ผใู ้ ช้เปลี่ยนฟอนต์้องตัวอักษรที่แสดงบนฟอนต์ได้ เ้ียนโค้ดได้
ดังนี้
Private Sub FontToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs)
FontDialog1.ShowDialog()
'แสดงไดอะล็อกฟอนต์
Label1.Font = FontDialog1.Font
'อ่านฟอนต์ที่เลือกมากาหนดให้เลเบล
End Sub
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จากคาสั่งที่เ้ียนจะเป็ นการสั่งให้ FontDidlog1 แสดงไดอะล็อกออกมา เมื่อผูใ้ ช้เลือกฟอนต์
ตัวใดค่าที่เลือกจะอยูใ่ น FontDialog1.Font จากนั้นก็จะกาหนดค่านี้ ให้เป็ นฟอนต์้อง้้อความที่อ ้าง
โดย Label1 เมื่อรันโปรแกรมแล้วเลือกไอเท็ม Font จะเป็ นดังนี้

ตัวอย่ างการใช้ งานไดอะล็อกจัดการสี
การใช้งานไดอะล็ อ กจัด การเกี่ ยวกับ สี ส ามารถท าได้ดังตัว อย่างต่ อ ไปนี้ ซึ่ งจะให้ผูใ้ ช้น า
โปรแกรมที่ ผ่านมา นามาพัฒ นาต่ อ เมื่ อ ผูใ้ ช้เลื อ กสี จะทาให้้อ้ ความบนลาเบลแสดงเป็ นสี ตามที่
กาหนด
1. เปิ ดโปรเจ็กต์ที่ผา่ นมาแล้วเพิม่ ไอเท็ม Color ลงไปดังรู ป จากนั้นเลือกอีเวนต์ Click

เพิ่มไอเท็ม

ดับเบิลคลิกเพิ่มอี เวนต์
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2. นา ColorDialog จากทูลบ็อกซ์มางวางบนฟอร์ม
3. สร้ า งอี เวนต์ให้ กับ ไอเท็ ม Color โดยให้ โ ปรแกรมแสดงไดอะล็ อ ก้ึ้ น มาเพื่ อ เลื อ กสี
จากนั้นอ่านค่าสีจากที่เลือกในไดอะล็อกแล้วนาไปกาหนดให้กบั ตัวอักษรใน Label1 โดยเ้ียนโค้ดได้
ดังนี้
Private Sub ColorToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ColorToolStripMenuItem.Click
ColorDialog1.ShowDialog()
แสดงไดอะล็อกแล้ วนาสี ที่
Label1.ForeColor = ColorDialog1.Color
เลือกมากาหนดให้ เลเบล
End Sub
เมื่อทดลองรันโปรแกรมแล้วเลือก Color โปรแกรมจะแสดงไดอะล็อกจัดการค่าสีออกมาดัง
รู ป เมื่อใช้เมาส์คลิกเลือกสีแล้วกด OK โปรแกรมจะทาให้สี้องตัวอักษรเปลี่ยนไปตามสีที่เลือก

ไดอะล็อกจัดการค่ าสี
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3 การสร้ าง PopUp Menu
เมนูแบบ PopUp เป็ นเมนูที่จะแสดง้ึ้นเมื่อใช้เมาส์คลิก้วาที่คอนโทรลตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้น
ผุใ้ ช้โปรแกรมสามารถเลือกรายการต่างๆ ที่อยูใ่ นเมนู ได้ ในโปรแกรม Visual Basic สามารถสร้าง
เมนูแบบ Popup ได้โดยใช้คอมโพเนนต์ ContextMenuStrip โดยทาได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
1. เปิ ดโปรเจ็ก ต์ใหม่ แ ล้ว น าคอมโพเนนต์ ContextMenuStrip มาวางบนฟอร์ ม ดังรู ป โดย
โปรแกรมจะกาหนดชื่อคอมโพเนนต์น้ ีเป็ น contextMenuStrip1

ลากมาวางบนฟอร์ ม
สัญลักษณ์ ของคอมโพเนนต์

2. ปรับไตเติล้องฟอร์มตามต้องการ แล้วสร้างออบเจ็กต์สาหรับเป็ นจุดที่ตอ้ งการแสดงเมนู
แบบ Popup โดยนาลาเบลมาวาง สร้าง้้อความคาว่า “คลิกตรงนี้เลยครับ” และกาหนดชื่อออบเจ็กต์
เป็ น Label1
3. เปิ ดหน้าต่างคุณสมบัติ้อง Label1 แล้วเลือกรายการ ContextMenuStrip
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เลือกรายการนี ้

4. จากนั้น คลิ ก ที่สัญ ลักษณ์ contexMenuStrip1 ที่อ ยู่ในด้านล่ างฟอร์ ม โปรแกรมจะแสดง
ContexMenuStrip ออกมา ให้ทดลองพิมพ์ลงไปสามรายการดังรู ป คือ Color.., Font.., และ Exit..
5. สร้างอีเวนต์ให้กบั รายการต่างๆ โดยเลือกรายการที่ตอ้ งการเ้ียนโค้ด จากนั้นเปิ ดหน้าต่าง
คุณสมบัติ้องรายการนั้น แล้วเลือกอีเวนต์ Click เพือ่ สร้างเมธอดให้กบั อีเวนต์

ดับเบิลคลิกเพื่อ
สร้ างอี เวนต์

6. นา ColorDialog และ FontDialog มาวางบนฟอร์ม
7. เ้ียนโค้ดสาหรับรายการ Color โดยให้แสดงไดอะล็อก เมื่อมีการเลือกสีใดในไดอะล็อก
จัดการค่าสีให้นาสีน้ นั มาเป็ นสีให้กบั ตัวอักษร Label1
8. เ้ียนโค้ดสาหรับรายการ Font เพือ่ ใช้สาหรับเลือกฟอนต์ให้กบั ตัวอักษร
9. เ้ียนโค้ดสาหรับรายการ Exit เพือ่ ใช้สาหรับออกจากโปรแกรม
สาหรับโค้ดโปรแกรมแสดงได้ดงั นี้
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โปรแกรมย่อยสาหรั บเมนู Color
โปรแกรมย่อยสาหรั บเมนู Font

ทดลองรันโปรแกรม เมื่อนาเมาส์ไปวางบนตัวอักษรแล้วคลิก้วาโปรแกรมจะแสดงเมนูแบบ
PopUp ออกมา ให้ทดลองเลือกรายการต่างๆแล้วสังเกตสิ่งที่เกิด้ึ้นกับตัวอักษรที่แสดงผลอยู่

โปรแกรมที่ 1 ตัวอย่างนี้จะทดลองสร้างโปรแกรมแสดงรู ปภาพ โดยสามารถเลือกภาพจาก
โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการได้ โดยนาคอมโพเนนต์ต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วมาใช้งาน โดยทาตาม้ั้นตอน
ต่อไปนี้
1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ให้ชื่อว่า Show_pic
2. นาคอมโพเนนต์ MenuStrip, OpenFileDialog และ FolderBrowserDialog มาวางบนฟอร์ม
แล้วกาหนดค่าให้ออบเจ็กต์ต่างๆ ดังนี้
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คอมโพเนนต์ ที่นามาวาง

PictureBox1 กาหนดขอบเป็ นสี ดา

3. สร้างเมนู File โดยมีไอเท็ม Load สาหรับเปิ ดภาพ และไอเท็ม Exit สาหรับออกจาก
โปรแกรม

4. เ้ียนโค้ดให้กบั โปรแกรม เมื่อเลือกไอเท็ม Load ในเมนู File โปรแกรมจะให้เลือกไปยัง
โฟลเดอร์ที่ใช้เก็บภาพตามที่ตอ้ งการ เมื่อเลือกชื่อไฟล์ภาพที่ตอ้ งการ โปรแกรมจะแสดงภาพนั้น
ทางพิกเจอร์บอ็ กซ์ และแสดงชื่อไฟล์น้ นั ทางเท็กซ์บอ็ กซ์ ดังนั้นโค้ดโปรแกรมสาหรับอีเวนต์้อง
ไอเท็ม Load เ้ียนได้ดงั นี้
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จากโค้ดที่เ้ียน้ึ้น เริ่ มแรกจะแสดงไดอะล็อกค้นหาโฟลเดอร์ (1) เพือ่ ให้ผใู ้ ช้เลือกโฟลเดอร์
ที่เก็บรู ปภาพที่ตอ้ งการแสดงผล จากนั้นจะเรี ยกใช้คุณสมบัติ SelectedPath (2) เพือ่ นาพาธ้อง
โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการติดต่อมาเก็บไว้ใน dpath เพื่อใช้สาหรับเรี ยกรู ปภาพ้ึ้นมาแสดงผล สาหรับการใช้
ไดอะล็อกเปิ ดไฟล์น้ นั จะต้องกาหนดพาธที่ตอ้ งการแสดงไดอะล็อกเสียก่อน โดยนาค่าจาก dpath ไป
กาหนดให้กบั InitialDirectory (3) ต่อมาแสดงไดอะล็อกเปิ ดไฟล์ (4) แล้วนาชื่อไฟล์ที่เลือกไป
แสดงผลทางเท็กซ์บอ็ กซ์ (5) จากนั้นนาชื่อไฟล์ไปกาหนดให้กบั คุณสมบัติ ImageLocation เพือ่ เสดง
ภาพทางพิกเจอร์บอ็ กซ์ (6)
ดังนั้นเมื่อรันโปรแกรมแล้วเลือกไอเท็ม Load การทางานต่างๆ จะเป็ นดังนี้
1. แสดงไดอะล็อกค้นหาโฟลเดอร์ดงั รู ป
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2. ให้ใช้เมาส์เลือกโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการเปิ ดภาพ ในที่น้ ีจะเลือกโฟลเดอร์ Picture แล้วคลิกปุ่ ม
OK จากนั้นโปรแกรมจะแสดงไดอะล็อกเปิ ดไฟล์ออกมาดังรู ป

3. ให้ใช้เมาส์เลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการแสดงผลจากนั้นคลิกปุ่ ม Open โปรแกรมจะแสดงรู ปที่
เลือกออกมา

รูปภาพที่เลือกถูกแสดงผล
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4 การสร้ างทูลบาร์
ในโปรแกรมนิยมนาคาสัง่ หรื อฟังก์ชนั การทางานที่ใช้บ่อยๆ มารวมไว้เป็ นทูลบาร์ โดยแสดง
เป็ นปุ่ มหรื อตัวอักษรเล็กๆ เรี ยงกันอยูด่ า้ นบน้องโปรแกรม ทาให้ผใู ้ ช้สามารถสัง่ งานโปรแกรมได้
รวดเร็ ว การสร้างเมนูแบบทูลบาร์น้ ีทาได้โดยใช้คอนโทรล ToolStrip ซึ่งมีการใช้งานคล้ายกับ
MenuStrip เมื่อนาคอนโทรลตัวนี้มาวางบนฟอร์ม โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกว่าจะใช้คอนโทรลตัวใด
ดังรู ป
ตัวอย่างทูลบาร์ ของโปรแกรม
Microsoft Word
เครื่ องมือสร้ างทูลบาร์

เมื่อเพิ่ม ToolStrip เข้ ามาบนฟอร์ ม เมื่อคลิก
ปุ่ มลูกศรจะแสดงปุ่ มที่จะเพิ่มในทูลบาร์

สาหรับปุ่ มต่างๆ ที่แสดงผลบนทูลบาร์สามารถเลือกได้ดงั นี้
 Button

เป็ นรู ปแบบที่ใช้งานกันทัว่ ไปโดยจะแสดงเป็ นปุ่ มบนทูล

บาร์
 Label

เป็ นแถบ้้อความ

 Split Button

เป็ นปุ่ มและสามารถคลิกเปิ ดเป็ นเมนูอีกได้

 DropDownButton

เป็ นปุ่ มสาหรับเปิ ดเมนูยอ่ ย
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 Sepatator

เป็ นตัวแยกหมวดหมู่คอนโทรลบนทูลบาร์

 ComboBox

เป็ นรายการให้เลือกและสามารถใส่้อ้ มูลเ้้าไปได้โดยตรง

 TextBox

เป็ นช่องรับ้้อความ

 ProgressBar

แสดงการทางาน โดยทัว่ ไปแล้วไม่นิยมใช้บนทูลบาร์

เมื่อเลือกปุ่ มแต่ละประเภทมาใช้งานแล้ว ปุ่ มแต่ละปุ่ มยังมีคุณสมบัติที่ตอ้ งศึกษาเพิม่ เติมอีก
ด้วยการกาหนดค่าการทางานต่างๆ สามารถกาหนดได้ที่หน้าต่างคุณสมบัติ้องปุ่ มนั้นๆ สาหรับใน
หัว้้อนี้จะยกตัวอย่างการใช้งานปุ่ ม Button และแบบ Label เท่านั้น โดยการสร้างทูลบาร์สามารถทา
ได้ดงั นี้
1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่แล้วนาคอนโทรล ToolStrip มาวางบนฟอร์ม คลิกปุ่ มลูกศรแล้วเลือก
รู ปแบบเป็ น Button
2. โปรแกรมจะแสดงรู ปปุ่ มออกมาโดยปรากฏเป็ นรู ปภาพ และหน้าต่างคุณสมบัติ้องปุ่ มนั้น

รูปปุ่ มที่แสดงออกมาแล้ ว
คอนโทรลจะเลื่อนไปทางขวา

หน้ าต่ างคุณสมบัติของปุ่ มแรก
ถ้าหากเปิ ดหน้าต่างคุณสมบัติ้องปุ่ มออกมา จะพบว่ามีคุณสมบัติอยูห่ ลายรายการ สาหรับ
รายการที่ใช้บ่อยๆ มีดงั นี้
 Image

รู ปภาพที่แสดงบนปุ่ ม ถ้าหากคลิกที่ปุ่มนี้สามารถเลือกรู ปภาพได้

 ImageScaling การปรับ้นนาดภาพ ถ้าเลือกเป็ น SizeToFit จะปรับให้พอดีกบั ทูล
บาร์
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 DisplayStyle

เลือกรู ปแบบการแสดงผลให้แสดงเป็ น้้อความหรื อรู ปภาพ

 Text

้้อความที่แสดงบนปุ่ ม

 AutoSize

้นาดปุ่ ม ถ้าเป็ น True ้นาดปุ่ มจะพอดีกบั รู ป ถ้าเป็ น False จะ

กาหนดเอง
 Enabled

การใช้ปมุ่ ถ้าเป็ น True ปุ่ มนี้จะใช้งานได้ ถ้าเป็ น False ปุ่ มจะ

กลายเป็ นสีจาง
 TooltipText

้้อความทูลทิป เมื่อนาเมาส์มาวางบนปุ่ ม

3. ถ้าหากคลิกเมาส์้วาโปรแกรมจะแสดงเมนูออกมา ถ้าหากเลือก Set Image โปรแกรมจะ
แสดงหน้าต่างให้เลือกรู ปภาพมาใช้กบั ปุ่ ม
คลิกขวา

เลือก

หน้ าต่ างสาหรั บเลือกรูป

4. สร้างปุ่ มต่อไปโดยเลือกเป็ นแบบ Label แล้วพิมพ์้อ้ ความว่า “เปิ ดไฟล์” ในหน้าต่าง
คุณสมบัติ โปรแกรมจะแสดงคาว่าเปิ ดไฟล์บนปุ่ ม
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ปุ่ มแบบ Label

พิมพ์ ข้อความที่แสดงบนปุ่ ม

ปุ่ มต่างๆที่สร้าง้ึ้นมาเป็ นทูลบาร์ เมื่อเลือกที่ไอคอน Events จะทาให้เพิม่ การจัดการอีเวนต์
ให้กบั ปุ่ มต่างๆได้

5 การสร้ างฟอร์ มใหม่
โปรแกรมบางประเภทอาจต้องสร้างฟอร์ม้ึ้นมามากกว่าหนึ่งฟอร์ม โปรแกรม Visual Basic
สามารถสร้างฟอร์ม้ึ้นมาใช้งานเพิม่ ในโปรเจ็กต์ได้เช่นกัน โดยฟอร์มแต่ละฟอร์มจะมีชื่อโปรแกรม
แยกออกจากกัน แต่สามารถเรี ยกมาใช้งานร่ วมกันได้ การสร้างฟอร์มใหม่ศึกษาได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
นาโปรแกรม LuckySeven จากบทที่ 7 มาพัฒนาเพิม่ เติม ให้มีปุ่ม Help สาหรับแนะนาการ
เล่นโปรแกรม เมื่อผูเ้ ล่นคลิกปุ่ มนี้ โปรแกรมจะแสดงฟอร์มใหม่ออกมา โดย้ั้นตอนการพัฒนาเป็ น
ดังนี้
1. เปิ ดโปรเจกต์ LuckySeven แล้วเ้้าสู่หน้าต่างการออกแบบโปรแกรม คลิก้วาที่ชื่อ
โปรเจกต์ เลือก Add > Windows Form ดังรู ป
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3. เพิ่มฟอร์ ม

1. คลิกขวา

2. เลือก Add

2. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Add New Item ออกมา ให้เลือก Windows Form แล้วตั้งชื่อ
ฟอร์มเป็ น HelpInfo.vb จากนั้นคลิก Add

ตัง้ ชื่ อโปรแกรม

คลิก

3. ฟอร์มที่สองจะมีชื่อว่า HelpInfo.vb แล้วจะถูกเพิม่ เ้้าไปในโปรเจ็กต์ ถ้าหากดูในหน้าต่าง
Solution จะเห็นไฟล์้องฟอร์มนี้แสดงออกมา
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ฟอร์ มใหม่ ที่สร้ างขึน้
4. สร้างโปรแกรม้องฟอร์มที่สอง โดยนาคอนโทรลลาเบล เท็กบ็อกซ์ และปุ่ มกด มาวางบน
ฟอร์ม
5. ปรับคุณสมบัติ้อง Multiline ้องเท็กบ็อกซ์ให้เป็ น True เพือ่ ปรับ้นาดได้ในแนวตั้ง
สาหรับคุณสมบัติอื่นๆ ให้ปรับดังตารางต่อไปนี้
ออบเจ็กต์

คุณสมบัติ

ค่าที่กาหนดให้

Label1

Text

“วิธีการเล่นเกมส์”

TextBox1

ScrollBars

Vertical

Button1

Text

“OK”

HelpInfo

Text

“Help”

6. ปรับตาแหน่ง้องออบเจ็กต์ให้สวยงามดังรู ป สาหรับรายละเอียดในเท็กซ์บอ็ กซ์สามารถ
พิมพ์ได้ตามต้องการ
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7. เ้ียนโปรแกรมให้กบั ปุ่ ม OK โดยใช้คาสัง่ Close() เพือ่ ใช้เปิ ดหน้าต่าง
8. ปรับปรุ งฟอร์มหลัก โดยนาปุ่ มกดมาวางเพิม่ แล้วปรับคุณสมบัติให้แสดงคาว่า “Help”
ดังรู ป

เพิ่มปุ่ มนีเ้ ข้ าไป
9. เ้ียนโปรแกรมให้กบั ปุ่ ม Help ดังต่อไปนี้
My.Forms.HelpInfo.ShowDialog()
การเ้ียนลักษณะนี้ที่เริ่ มต้นด้วยคาว่า My จะเป็ นการบอกว่าในฟอร์มที่กาลังแอคทีฟอยูน่ ้ ีให้
เรี ยกไฟล์ HelpInfo ้ึ้นมาแสดงผล โดยระหว่างการพิมพ์คาสัง่ โปรแกรม้อง VB จะหาไฟล์้อง
ฟอร์มออกมาได้เองดังรู ป

เพิ่มปุ่ มนีเ้ ข้ าไป
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ให้ทดลองรันโปรแกรมและศึกษาสิ่งต่างๆที่เกิด้ึ้น

กดปุ่ มนี ้

6 ตัวอย่างคอนโทรลและคอมโพเนนต์ อนื่ ๆ
จากที่ได้ศึกษามาทั้งหมดเราได้กล่าวถึงคอนโทรลและคอมโพเนนต์พ้นื ฐานที่ใช้งานกัน
ทัว่ ๆไปมาแล้ว ซึ่งจะพบว่าออบเจ็กต์ที่นามาวางบนฟอร์มแล้วมีรูปร่ างหน้าตาที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ได้เราจะ
เรี ยกว่าคอนโทรล ส่วนคอมโพเนนต์ก็คือคอนโทรลที่ไม่มีส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ใน .NET Framework
ยังมีคอนโทรลอื่นๆและคอมโพเนนต์อีกมากมาย ในหัว้้อนี้จะยกตัวอย่างคอนโทรลและคอมโพเนนต์
บางตัวที่น่าสนใจ

คอนโทรล NumericUpDown
คอนโทรลตัวนี้ใช้สาหรับปรับค่าตัวเล้ โดยจะเพิม่ หรื อลดตัวเล้เป็ นลาดับต่อเนื่องในช่วงที่
กาหนด ทาให้สามารถกาหนด้อบเ้ต้องตัวเล้ได้ การป้ อนตัวเล้จะมีลูกศรคลิกเพิม่ ค่าหรื อลดค่า
ตามต้องการ ในโปรแกรมนิยมนาคอนโทรลตัวนี้มาแทนการป้ อน้้อมูลตัวเล้เ้้าทางเท็กซ์บอ็ กซ์ทา
ให้้อ้ มูลที่ป้อนเป็ นตัวเล้เสมอ ไม่ตอ้ งเ้ียนโปรแกรมดักจับ้้อผิดพลาดว่าเป็ นตัวเล้จริ งหรื อไม่
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เพิ่มค่ า
ลดค่ า
คุณสมบัติที่สาคัญ้องคอนโทรลตัวนี้ได้แก่
 Increment

ค่าที่เพิม่ หรื อลดในแต่ละครั้ง

 Minimum

กาหนดเป็ นค่าต่าสุด

 Maximum

กาหนดเป็ นค่าสูงสุด

 Value

ค่า้องตัวเล้

โปรแกรมที่ 2 การสร้างโปรแกรมป้ อน้้อมูลนักศึกษา โดยให้ป้อนชื่อ ชั้นปี และจานวนวิชา
ที่เรี ยนลงไป โดยสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ นาคอนโทรล NumericUpDown มาใช้ แล้วกาหนดชื่อให้
ออบเจ็กต์ต่างๆ ดังนี้

Name = str
Name = level
Minimum = 1
Name = subj
Minimum = 1
Maximum = 10

Maximum = 5
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โปรแกรมที่ออกแบบ้ึ้นจะใช้เท็กซ์บอ็ กซ์ในการรับชื่อ – นามสกุล ให้ผใู ้ ช้ป้อนชื่อและ
นามสกุลเ้้าไป และจะนา NumericUpDown มาใช้สองจุด คือใช้รับค่าชั้นปี โดยกาหนดค่าต่าสุด
เป็ น 1 และค่าสูงสุดเป็ น 5 และใช้รับจานวนวิชาที่เรี ยนโดยกาหนดค่าต่าสุดเป็ น 1 และค่าสูงสุดเป็ น 10
โปรแกรมที่ออกแบบ้ึ้นต้องการให้คลิกปุ่ ม “บันทึก” แล้วแสดง้้อมูลที่ป้อนออกมาทางกล่อง้้อความ
ดังนั้นจะต้องสร้างอีเวนต์ให้กบั ปุ่ ม “บันทึก” และเ้ียนโค้ดให้อ่าน้้อมูลที่ป้อนเ้้าไปมาแสดงผลโดย
้้อมูลที่ป้อนเ้้าไปทางเท็กซ์บอ็ กซ์จะเป็ น้้อความสตริ ง แต่้อ้ มูลที่เลือกจาก NumericUpDown จะ
เป็ นตัวเล้ เราสามารถใช้คุณสมบัติ Value อ่านค่าออกมาได้ โค้ดที่เ้ียน้ึ้นจะเป็ นดังนี้

Dim strShow As String = " "
strShow += "คุณ :" + str.Text + Environment.NewLine
strShow += "ชั้นปี :" + level.Value.ToString + Environment.NewLine
strShow += "คุณเรี ยน :" + subj.Value.ToString + "วิชา"
MessageBox.Show(strShow)

จากโปรแกรมจะพบว่าจะนา้้อมูลทั้งหมดมารวมกันเป็ นสตริ ง strShow ดังนั้นจะต้องนาค่าที่
ได้จาก NumericUpDown มาเปลี่ยนเป็ น้้อความสตริ งเสียก่อนโดยใช้เมธอด ToString สาหรับ
Environment.NewLine จะเป็ นรหัสควบคุมสาหรับ้ึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อรันโปรแกรมผลลัพธ์จะเป็ น
ดังนี้
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1. ทดลองป้ อนค่ าต่ างๆ เข้ าไป

2. คลิกปุ่ มบันทึก

3. ผลลัพธ์

คอนโทรล DateTimePicker
คอนโทรลตัวนี้เป็ นเครื่ องมือสาหรับป้ อนวัน-เดือน-ปี และเวลา ทาให้้อ้ มูลที่ได้จากการป้ อน
มีความถูกต้องมากยิง่ ้ึ้น การนาคอนโทรลตัวนี้มาใช้ทาให้โปรแกรมสามารถอ่านค่าวันและเวลาจาก
การป้ อนเ้้าไปมาใช้งานได้ สาหรับคุณสมบัติที่สาคัญ้องคอนโทรลตัวนี้ได้แก่
 MinDate

้อบเ้ต้องวันเดือนปี ต่าสุดที่จะนามาแสดงผล

 MaxDate

้อบเ้ต้องวันเดือนปี สูงสุดที่จะนามาแสดงผล

 ShowUpDown เลือกวิธีการแสดงผลว่าจะแสดงผลเป็ นลูกศรหรื อเป็ นปฏิทิน
 Format

กาหนดรู ปแบบการแสดงผลวันเดือนปี และเวลา โดยมีรูปแบบดังนี้
- Long

ให้แสดงเฉพาะวันเดือนปี แบบเต็มรู ปแบบ

- Short

ให้แสดงเฉพาะวันเดือนปี แบบสั้น

- Time

ให้แสดงเฉพาะเวลา

- Custom กาหนดรู ปแบบตามต้องการ
 Value

ค่าวันเดือนปี และเวลาจากการเลือกจากคอนโทรล
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โปรแกรมที่ 3 ตัวอย่างนี้จะนาโปรแกรมที่ 2 มาปรับ โดยให้กาหนดวันที่ในการลงทะเบียนได้
โดยเพิม่ คอนโทรล DataTimePicker เ้้าไป และให้มีชื่อออบเจ็กต์ดงั นี้

Name = dateTime

เมื่อกดปุ่ ม “บันทึก”จะให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ออกมาด้วยว่าลงทะเบียนเมื่อวันที่เท่าไหร่
ดังนั้นจะต้องปรับโค้ดโปรแกรม้องอีเวนต์ปุ่มบันทึกใหม่ ดังนี้
Dim strShow As String = “ ”
strShow += “คุณ :” + str.Text + Environment.NewLine
strShow += “ชั้นปี ที่ :” + level.Value.ToString + Environment.NewLine
strShow += “คุณเรี ยน :” + subj.Value.ToString + “วิชา” + Environment.NewLine
strShow += “ลงทะเบียนเมื่อ :” + dateTime.Value.ToLongDateString()
MessageBox.Show(strShow)

เมื่อรันโปรแกรมแล้วป้ อน้้อมูลต่างๆ เ้้าไปดังรู ป เมื่อคลิกป้ อนวันลงทะเบียน โปรแกรมจะ
แสดงเป็ นปฏิทินให้เลือก ถ้าเลือกแล้วให้คลิกปุ่ ม “บันทึก” โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ออกมา
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คลิกปุ่ ม

ใช้ เมาส์ เลือกวันที่

คอนโทรล MonthCalender
คอนโทรลตัวนี้ใช้สาหรับรับค่าวันเดือนปี โดยจะแสดงปฏิทินเป็ นรายเดือนให้เลือกวันและ
สามารถใช้ลูกศรเลื่อนไปยังเดือนถัดไปได้ คุณสมบัติและเมธอดที่สาคัญ้องคอนโทรลตัวนี้มีดงั นี้
 FirstDayOfWeek

กาหนดวันแรก้องสัปดาห์ในปฏิทิน

 MinDate

กาหนด้อบเ้ตวันต่าสุดให้ปฏิทิน

 MaxDate

กาหนด้อบเ้ตวันสูงสุดให้ปฏิทิน

 SelectionStart

กาหนดช่วงวันเริ่ มต้น

 ShowToday

แสดงไฮไลต์วนั ที่ปัจจุบนั

 ShowTodayCircle

แสดงเส้นรอบวันปั จจุบนั

 TodayDate

เก็บค่า้องวันที่ปัจจุบนั

 SetDate(DateTime)

เป็ นเมธอดที่กาหนดวันที่ที่ตอ้ งการให้แสดงในปฏิทิน

สาหรับอีเวนต์้องคอนโทรลตัวนี้มีดงั นี้
 DateChanged

เกิดเมื่อวันที่ทีเลือกมีค่าเปลี่ยนไป

 DateSelected

เกิดเมื่อเลือกวันหรื อช่วงวัน
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โปรแกรมที่ 4 ตัวอย่างโปรแกรมลงทะเบียนเรี ยน้องโรงเรี ยนกวดวิชา โดยให้ผใู ้ ช้ป้อนชื่อเ้้า
ไป แล้วเลือกวิชาที่ตอ้ งการเรี ยน และวันที่เริ่ มเรี ยน โดยออกแบบโปรแกรมและกาหนดชื่อให้กบั
ออบเจ็กต์ต่างๆดังนี้

Name = stName
Name = sublist

Name = day

Name = button1
โปรแกรมที่พฒั นา้ึ้นจะให้ผใู ้ ช้ป้อนชื่อ เลือกวิชาเรี ยน เลือกวันเริ่ มต้นที่จะเรี ยน โดยใน
โปรแกรมจะนาลิสต์บอ็ กซ์มาใช้โดยกาหนดวิชาลงไป 4 วิชาดังรู ป เมื่อรันโปรแกรมแล้วนาเมาส์ไป
เลือกวิชาที่อยูใ่ นลิสต์ บ็อกซ์จะทาให้อ่านชื่อวิชาออกมาได้ เมื่อนาคอนโทรล MonthCalendar มาวาง
บนฟอร์ม คอนโทรลจะแสดงเป็ นรู ปปฏิทินพร้อมกับแสดงวันที่ปัจจุบนั สาหรับค่าคุณสมบัติต่างๆ จะ
ใช้ตามที่กาหนดเป็ นค่าเริ่ มต้น สาหรับอีเวนต์้องปุ่ ม “ตกลง” จะเ้ียนได้ดงั นี้
Dim strShow As String = " "
strShow += "คุณ:" + stName.Text + Environment.NewLine
strShow += "ลงเรี ยนวิชา:" + sublist.SelectedItem.ToString() + Environment.NewLine
strShow += "วันที่เริ่ มเรี ยน:" + day.SelectionStart.ToLongDateString() +
Environment.NewLine
MessageBox.Show(strShow)

200
เมื่อรันโปรแกรมแล้วทดลองป้ อนชื่อลงไปเลือกวิชาที่จะเรี ยน เลือกวันที่เริ่ มเรี ยน เมื่อคลิกปุ่ ม
“ตกลง” โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ดงั ต่อไปนี้

กดปุ่ มนีแ้ ล้ วจะแสดงผล

คอนโทรล TrackBar
คอนโทรลตัวนี้เป็ นคอนโทรลที่ใช้รับ้้อมูลจากผูใ้ ช้โดยออกแบบเป็ นตัวเลื่อนสาหรับเพิม่ ค่า
และสดค่า คล้ายๆ กับปุ่ มปรับสัญญาณต่างๆ ้องเครื่ องเสียง ในการนามาใช้งานสามารถกาหนด
้อบเ้ต้องตัวเล้ที่ตอ้ งการได้ เมื่อนาคอนโทรลมาวางบนฟอร์มจะเห็นเป็ นแถบตัวเลื่อนและมี้ีด
เล็กๆแสดงการคลิกแต่ละครั้งเรี ยกว่า Tick การเลื่อนตัวเลื่อนนี้สามารถทาได้โดยการคลิกเมาส์หรื อ
เ้ียนโค้ดคาสัง่
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คอนโทรล TrackBar เมื่อนามาวางบนฟอร์ ม
คุณสมบัติที่สาคัญ้องคอนโทรลตัวนี้มีดงั นี้
 Enabled

กาหนดให้ใช้เมาส์เลื่อนได้หรื อไม่ได้

 Maximum

ค่ามากที่สุดเมื่อเลื่อนไปจุดสุดท้าย

 Minimum

ค่าน้อยที่สุดเมื่อเลื่อนไปจุดเริ่ มต้น

 Orientation

รู ปแบบการวางแนวตั้งหรื อแนวนอน

 SmallChange

ค่าที่เปลี่ยนไปทีละ้ั้น

 TickFequency

ความถี่้อง้ีดตาแหน่งตัวเลื่อน ควรกาหนดให้เหมาะสม

ระหว่าง Maximum และ Minimum
 TickStyle

รู ปแบบ้อง้ีดตัวเลื่อน

 Value

ค่าปั จจุบนั ที่ TrackBar กาหนดอยู่

สาหรับอีเวนต์ที่น่าสนใจมีดงั นี้
 Scroll

เป็ นอีเวนต์เมื่อมีการเลื่อนตัวเลื่อน

 ValueChanged

เป็ นอีเวนต์เมื่อค่า้อง TrackBar เปลี่ยนไป
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โปรแกรมที่ 5 ตัวอย่างนี้จะพัฒนาโปรแกรมบวกเล้โดยนาคอนโทรล TravkBar มาใช้โดย
โปรแกรมจะนาค่า A มาบวกกับค่า B โดยที่ค่าทั้งสองนี้จะได้จากการปรับตัวเลื่อนที่มีคา่ ตั้งแต่ 0 ไป
จนถึง 10 ในการออกแบบโปรแกรมให้นาออบเจ็กต์ต่างๆมาวางบนฟอร์มแล้วตั้งชื่อออบเจ็กต์ต่างๆ
ดังนี้

1
2
3
Name=trackBar1
Name=trackBar2

ค่ าตา่ สุดและค่ าสูงสุด
ชื่อ้องเท็กซ์บอ็ กซ์ท้งั สามตัวเป็ นดังนี้
1. Name = textBox1
2. Name = textBox2
3. Name = textBox3

ในการออกแบบโปรแกรมจะกาหนดให้คอนโทรล TrackBar ทั้งสองตัวมีค่าต่าสุดเป็ น 0 และ
มีค่าสูงสุดเป็ น 10 เมื่อปรับค่าทั้งสองจะทาให้ตวั เล้ที่แสดงทางเท็กซ์บอ็ กซ์ “ตัวเล้ A” และ “ตัวเล้
B” มีค่าเปลี่ยนไป ส่วน textBox3 จะแสดงผลรวม้องค่า A และ B
ในการเ้ียนโปรแกรมจะต้องประกาศตัวแปรออกมาสองตัว ในที่น้ ีจะให้เป็ น A และ B เป็ น
ตัวแปรเก็บเล้จานวนเต็มและเป็ นตัวแปรแบบทัว่ ไปเมื่อมีการปรับค่า TrackBar ก็จะทาให้ค่าตัวแปร
ทั้งสองเปลี่ยนไป ดังนั้นจะต้องนาอีเวนต์้อง TrackBar มาใช้ ในโปรแกรมนี้จะใช้อีเวนต์ Scroll
เมื่อมีการปรับ TrackBar ก็ให้ตวั แปร A หรื อ B อ่านค่าที่ได้จาก TrackBar มาใช้งาน โดยโปรแกรม
ที่เ้ียน้ึ้นเป็ นดังนี้
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Public Class Form1
Dim A As Integer = 0 'ประกาศตัวแปร A เก็บค่าเริ่ มต้นเป็ นศูนย์
Dim B As Integer = 0 'ประกาศตัวแปร B เก็บค่าเริ่ มต้นเป็ นศูนย์
Dim Sum As Integer 'ประกาศตัวแปร Sum เก็บเล้จานวนเต็ม
Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles TrackBar1.Scroll
อี เวนต์ จากการเลื่อน
A = TrackBar1.Value 'อ่านค่ามาเก็บในตัวแปร A
TrackBar A
TextBox1.Text = A.ToString() 'นาค่า้อง A ไปแสดงผล
Sum = A + B
'หาค่าผลบวก้อง A กับ B
TextBox3.Text = Sum.ToString() 'นาผลบวกไปแสดงผล
End Sub
Private Sub TrackBar2_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles TrackBar2.Scroll
อี เวนต์ จากการเลื่อน
B = TrackBar2.Value 'อ่านค่ามาเก็บในตัวแปร B
TrackBar B
TextBox2.Text = B.ToString()
Sum = A + B
TextBox3.Text = Sum.ToString()
End Sub
End Class
เมื่อรันโปรแกรมแล้วลองปรับค่า A และ B ผลลัพธ์จะเป็ นดังนี้
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คอนโทรล ProgressBar
เมื่อคอมพิวเตอร์กาลังประมวลผลงานหนึ่งอยู่ ถ้าหากต้องการให้ผใู ้ ช้โปรแกรมทราบว่าเครื่ อง
ยังทางานอยูห่ รื อไม่ หรื อทาไปกี่ปอร์เซ็นต์แล้ว สามารถนาคอนโทรล ProgressBar มาใช้ได้
คอนโทรลตัวนี้จะทางานในลักษณะแสดงแถบการทางานให้ทราบว่า้ณะนี้ทางานไปเท่าไรแล้ว
คุณสมบัติที่สาคัญ้องคอนโทรลตัวนี้ได้แก่
 Minimum

้อบเ้ตค่าต่าสุด้องโปรเกรสบาร์

 Maximum

้อบเ้ตค่าสูงสุด้องโปรเกรสบาร์

 Style

กาหนดรู ปแบบ้องการแสดงผล โดยแบ่งเป็ น Blocks จะแสดงเป็ น

ช่องเรี ยงต่อกัน, Continuous จะแสดงเป็ นแถบสีเพิม่ ้ึ้น และ Marquee จะแสดงเป็ น
ช่องวิง่ ไปวิง่ มา
 Value

อ่านหรื อกาหนดค่าให้กบั โปรเกรสบาร์

คอมโพเนนต์ Timer
ใช้สาหรับจับเวลา การนาคอนโพเนนต์น้ ี้้ นึ มาใช้ทาให้สามารถกาหนดช่วงเวลา้องการ
ทางานต่างๆได้ คอมโพเนนต์ตวั นี้สามารถนาไปประยุกต์ร่วมกับคอนโทรลอื่นๆ ได้อีกด้วย เมื่อนา
คอมโพเนนต์น้ ีมาวางบนฟอร์มจะปรากฏเป็ นรู ปไอคอนอยูด่ า้ นล่างฟอร์ม คุณสมบัติ และเมธอดที่
สาคัญ้องคอมโพเนนต์น้ ีได้แก่
 Enabled

ถ้าเป็ น True จะให้ไทเมอร์ทางาน ถ้าเป็ น False จะให้ไทเมอร์หยุด
ทางาน

 Interval

กาหนดค่าการจับเวลา มีหน่วยเป็ นมิลลิวนิ าที

 Start()

เป็ นเมธอดสัง่ ให้ไทเมอร์เริ่ มจับเวลา

 Stop()

เป็ นเมธอดสัง่ ให้ไทเมอร์หยุดจับเวลา

เมื่อสัง่ ให้ไทเมอร์ทางาน เมื่อเวลาเดินมาถึงค่าทีก่ าหนดใน Interval โปรแกรมจะทาอีเวนต์
Tick ซึ่งเป็ นอีเวนต์เดียว้องไทเมอร์

205
โปรแกรมที่ 6 ตัวอย่างการใช้คอนโทรลโปรเกรสบาร์และไทเมอร์ โดยให้กดปุ่ มแล้วไทเมอร์
เริ่ มทางานเป็ นจานวน 100 ครั้ง แล้วแสดงการทางานทางโปรเกรสบาร์
ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่แล้วนาโปรเกรสบาร์และไทเมอร์มาวางโดยกาหนดชื่อ้องออบเจ็กต์
ดังนี้
Name = progressBar1
Minimum = 0
Maximum = 100
Style = Blocks
Name = button1

Ma Text = ทางาน

ถ้าให้ไทเมอร์ทางานเมื่อเวลาเดินมาถึงค่าที่กาหนดใน Interval โปรแกรมสามารถไปทา
อีเวนต์ Tick ได้ ดังนั้นจะต้องสร้างการจัดการอีเวนต์ให้กบั คอมโพเนนต์ Timer ด้วย
โปรแกรมที่ออกแบบ้ึ้นจะประการตัวแปรสาหรับนับครั้ง โดยให้ชื่อว่า count แล้ว
กาหนดค่าเริ่ มต้นให้เป็ นศูนย์ การทางาน้องโปรแกรมออกแบบให้เมื่อมีการคลิกปุ่ ม “ทางาน” จะให้
โปรแกรมไปเรี ยกให้ไทเมอร์จบั เวลา โดยกาหนดค่าเวลาเป็ น 100 มิลลิวนิ าที เมื่อครบทุกๆ 100
มิลลิวนิ าทีจะทาอีเวนต์ Tick และทุกการทาอีเวนต์ Tick จะเพิม่ ค่าให้กบั ตัวแปร count หนึ่งค่าแล้วนา
ค่านี้ไปกาหนดให้กบั โรเกรสบาร์ และเมื่อตัวแปร count ครบ 100 ครั้ง ก็จะสัง่ ให้ไทเมอร์หยุดจับเวลา
โปรแกรมที่เ้ียน้ึ้นเป็ นดังนี้
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Public Class Form1
Dim count As Integer = 0 'ประกาศตัวแปรสาหรับควบคุมการนับ
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Button1.Click
Timer1.Enabled = True 'สัง่ ให้ทางาน
Timer1.Interval = 100 'กาหนดค่าการจับเวลา เมธอดนีท้ างานเมื่อเวลา
มาถึงค่ าที่กาหนด
Timer1.Start()
'เริ่ มจับเวลา
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Timer1.Tick
count += 1 'เพิม่ ค่า count ้ึ้นหนึ่งค่า
If (count = 100) Then 'ถ้า count เท่ากับ 100 ให้หยุดไทเมอร์
Timer1.Stop()
End If
ProgressBar1.Value = count 'นาค่าไปกาหนดให้กบั โปรเกรสบาร์
End Sub
End Class
เมื่อรันโปรแกรมแล้วคลิกปุ่ ม “ทางาน” จะเห็นแถบเสดงการทางานดังรู ป
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โปรแกรมที่ 7 ตัวอย่างนี้จะแสดงการสร้างโปรแกรมสาหรับดู้อ้ มูลเกี่ยวกับเวลา ผูใ้ ช้สามารถ
เลือกดูวนั ที่ หรื อเวลาได้ การพัฒนาโปรแกรมทาได้ดงั ้ั้นตอนต่อไปนี้
1. ให้สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ นาคอนโทรล MenuStrip มาวางบนฟอร์ม แล้วสร้างเมนู ดงั รู ปแบบ
ต่อไปนี้

2. นาลาเบลสาหรับแสดง้้อมูลมาวางกึ่งกลางฟอร์ม จากนั้นปรับคุณสมบัติ้อง Label1 ดังนี้

ออบเจ็กต์

คุณสมบัติ

ค่าที่กาหนดให้

Label1

AutoSize

False

BorderStyle

FixedSingle

Font

Microsoft Sans Serif, Bold, 24-point

Text

ว่าง

TextAlign

MiddleCenter
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จากนั้นปรับหน้าต่าง้องโปรแกรมให้มีลกั ษณะดังนี้

3. ดับเบิลคลิกที่เมนู Date เพือ่ เ้ียนคาสัง่ ให้แสดงวันที่ จากนั้นพิมพ์คาสัง่ ต่อไปนี้
Label1 .Text = DateString
4. ดับเบิลคลิกที่เมนู Time เพือ่ เ้ียนคาสัง่ ให้แสดงเวลา จากนั้นพิมพ์คาสัง่ ต่อไปนี้
Label1 .Text = TimeString
โปรแกรมที่เ้ียนทั้งหมดจะเป็ นดังนี้

เมื่อทดลองรันโปรแกรมแล้วเลือกเมนูต่างๆ จะได้ผลลัพธ์ดงั นี้

คลิกเลือก Date

คลิกเลือก Time
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การสร้ างคีย์ลดั
การใช้งานโปรแกรมที่มีเมนูให้เลือกนั้นเพือ่ สะดวกในการใช้งานโปรแกรมมักจะมีคียล์ ดั อยู่
ด้วย โปรแกรม VB สามารถสร้างคียล์ ดั ได้เช่นกัน โดยปรับที่หน้าต่างคุณสมบัติ้องเมนูที่ตอ้ งการ
สร้างคียล์ ดั ตัวอย่างเช่นจากโปรแกรมที่ผา่ นมาถ้าหากต้องการให้เมนู Date มีคียล์ ดั เป็ น <Ctrl+T> ให้
คลิกเมาส์ที่เมนู แล้วปรับคุณสมบัติ ShortcutKeys ดังรู ป

คลิกเพื่อเลือกคีย์ลดั
โปรแกรมจะแสดงเมนูย่อย
ออกมาเพื่อให้ เลือกคีย์ที่ต้องการ
เมื่อเลือกคียล์ ดั แล้ว คียท์ ี่เลือกจะแสดงบนเมนูดว้ ย

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 8
การตรวจสอบโปรแกรมและจัดการข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลการเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 เขียนโปรแกรมภาษา
สาระสาคัญ
การตรวจสอบโปรแกรม และจัดการข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมในการเขียน
โปรแกรม Visual Basic 2010
สาระการเรียนรู้
- ความรู ้
1. การตรวจสอบโปรแกรมที่สร้างในโปรแกรม Visual Basic 2010
2. การจัดการและการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสร้างและการออกแบบหน้าจอสาหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการหน้าจอที่ได้ออกแบบไว้สาหรับการเขียนโปรแกรม
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรี ยนรู ้

3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั จะต้องมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง
ถ้าหากเป็ น
ข้อผิดพลาดที่เกิดเนื่องจากการเขียนโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมผิดหลักโครงสร้าง หรื อเขียน
คาสัง่ ต่างๆ ผิดตัวคอมไพเลอร์ก็จะแจ้งข้อผิดพลาดออกมาทันที ผูเ้ ขียนโปรแกรมจะต้องแก้ไขก่อน
จึงจะนาโปรแกรมไปใช้งานต่อไปได้ สาหรับข้อผิดพลาดบางประเภทอาจเกิดขึ้นระหว่างการรัน
โปรแกรม (Run-TimeError) ข้อผิดพลาดนี้ผเู ้ ขียนโปรแกรมอาจละทิ้งไปได้ ไม่สนใจก็ได้ แต่กจ็ ะ
ทาให้โปรแกรมทางานไม่ถูกต้องเสมอไป ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง ดังนั้นการเขียนโปรแกรมที่ดีผเู ้ ขียน
โปรแกรมเองจะต้องเขียนโปรแกรมเพือ่ ดักจับข้อผิดพลาดนั้น หรื อเขียนโปรแกรมเตือนให้ผใู ้ ช้
ทราบว่าโปรแกรมกาลังทางานผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดี ถ้าหากในเครื่ องคอมพิวเตอร์มี
แผ่นซีดีอยูใ่ นตัวขับซีดี โปรแกรมจะอ่านข้อมูลออกมาได้ แต่ถา้ หากในตัวขับซีดีไม่มีแผ่นซีดีอยู่
โปรแกรมควรแจ้งข้อผิดพลาดออกมาทางจอด้วยไม่ใช่ให้โปรแกรมพยายามอ่านอยูเ่ รื่ อยไป ดังนั้น
ในการเขียนโปรแกรมควรจะต้องการตรวจสอบก่อนที่จะอ่านซีดีดว้ ยว่าในเครื่ องมีแผ่นซีดีอยู่
หรื อไม่หรื อในการเขียนโปรแกรมสาหรับหารเลข
โดยให้ผใู ้ ช้ป้อนตัวเลขสองค่าเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์ แล้วให้โปรแกรมคืนค่าผลหารออกมา ถ้าหากผูใ้ ช้ป้อนตัวเลขที่มีตวั หารเป็ นศูนย์
ผลลัพธ์จากการหารจะเป็ นค่าอนันต์ ซึ่งไม่มีคา่ นี้ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้นในการเขียนโปรแกรม
จะต้องตรวจสอบด้วยว่าตัวหารเป็ นศูนย์หรื อไม่ ถ้าเป็ นศูนย์ก็ตอ้ งแจ้งเตือนทางจอภาพ เป็ นต้น
ในภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ต้งั แต่ภาษาจาวากาเนิดมา
ได้มีการเพิม่ หลักการของ
Exception เพือ่ ควบคุมปั ญหาความผิดพลาดต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ และหลักการนี้
ก็มีในการเขียนโปรแกรมด้วย VB เช่นกัน
การใช้ Debugging ช่ วยตรวจสอบโปรแกรม
เครื่ องมือชิ้นหนึ่งที่ช่วยหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ คือ Debugging Tools การใช้
เครื่ องมือต่างๆ อาจเลือกจากเมนู Debug โดยตรง หรื อเลือกทางปุ่ มบนทูลบาร์ Debug ก็ได้ (ถ้าหาก
หาทูลบาร์ Debug ไม่พบให้เลือกเมนู View>Toolbars>Debug) ซึ่งจะมีปุ่มสาหรับช่วยในการหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม โดยปุ่ มที่นิยมใช้ ได้แก่
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Step over ใช้ รันโปรแกรมข้ ามคาสัง่

การตั้ง Break Point และ Step Info
การตั้ง Break Point เป็ นวิธีตรวจสอบการทางานขั้นพื้นฐานวิธีหนึ่งโดยจะให้โปรแกรม
หยุดทางานในตาแหน่งคาสัง่ ที่กาหนด จากโปรแกรมดังรู ปด้านล่าง ถ้าหากต้องการกาหนดจุด
Break Point ที่จุดใดก็ให้นาเมาส์ไปคลิกที่แถบด้านซ้ายมือ โปรแกรมก็จะหยุดในตาแหน่งที่กาหนด
เอาไว้

ในการกาหนดจุด Break Point นี้สามารถกาหนดได้มากกว่าหนึ่งจุด และถ้าหากต้องการ
ยกเลิกจุดใดก็ทาได้โดยคลิกเมาส์ขวาที่จุดนั้นแล้วเลือกยกเลิก Break Point การกาหนดจุด Break
Point นี้จะทาให้เราสามารถสังเกตผลลัพธ์จากการทางานของโปรแกรมก่อนถึงจุดที่กาหนดได้

213
สาหรับการทดสอบการทางานทีละคาสัง่ สามารถเลือกได้จาก Step Info หรื อกดคียล์ ดั
<F8> โปรแกรมก็จะทางานทีละคาสัง่ ตั้งแต่คาสัง่ แรกสุดไล่ไปเรื่ อยๆ และเมื่อทางานมาถึงคาสัง่ ใด
โปรแกรมจะแสดงแถบสีเหลืองที่คาสัง่ นั้น และมีลูกศรชี้ที่หน้าคาสัง่ ด้วย

ในการทดสอบการทางานของโปรแกรมทีละคาสัง่ หากต้องการทราบค่าของตัวแปรตัวใด
ให้นาเมาส์ไปชี้ที่ตวั แปรที่สนใจ โปรแกรมจะแสดงค่าของตัวแปรนั้นออกมา ตัวอย่างเช่น
โปรแกรมนี้เป็ นการค่าผลบวกตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยใช้ตวั แปร I เป็ นตัวนับ และใช้ตวั แปร Sum เก็บ
ผลลัพธ์ ถ้าหากต้องการทราบค่าตัวแปร I แล้วนาเมาส์ไปคลิกที่ I โปรแกรมจะแสดงผลออกมาดังนี้
ถ้าหากกดคีย ์ <F8> ไปเรื่ อยๆ โปรแกรมจะแสดงค่าที่เปลี่ยนไปด้วย
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ถ้าหากต้องการให้แสดงค่าตัวแปรอย่างถาวร สามารถคลิกที่ปุ่มปั กหมุนได้ โปรแกรมจะ
แสดงผลดังรู ป

ถ้าหากต้องการแสดงตัวแปรอื่นด้วยก็ทาได้เช่นกัน จากรู ปเป็ นการแสดงตัวแปร Sum และ
I และเมื่อรันโปรแกรมไปเรื่ อยๆ ค่าของตัวแปรก็จะเปลี่ยนไปด้วย วิธีการนี้ทาให้ผเู ้ ขียนโปรแกรม
ทราบค่าตัวแปรที่สนใจขณะที่โปรแกรมทางานได้ ทาให้หาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

ถ้าหากต้องการให้โปรแกรมแสดงผลค่าของตัวแปรทุกตัวออกมาทางหน้าต่างก็ทาได้
เช่นกันโดยคลิกที่ปุ่ม Locals โปรแกรมจะแสดงผลตารางทางด้านล่าง ดังรู ป
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คลิกที่ Locals

การจัดการกับข้ อผิดพลาด (Error) ในโปรแกรม
สาหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของข้อผิดพลาดทุกประเภทที่จะพบในระหว่าง
การเขียนโปรแกรม รวมทั้งวิธีการแก้ไขให้โปรแกรมทางานได้ถูกต้อง และสุดท้ายจะกล่าวถึง
วิธีการต่างๆที่ VB ช่วยให้เราจัดการกับข้อผิดพลาดประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้สะดวกยิง่ ขึ้น
ชนิดข้ อผิดพลาด
ก่อนเริ่ มต้นจัดการข้อผิดพลาด เราควรรู ้จกั ว่าข้อผิดพลาดของ VB เสียก่อน ซึ่งมีอยู่
3 ประเภทคือ
1. ข้ อผิดพลาดจากรู ปแบบภาษา (Syntax Error)
เป็ นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนคาสัง่ ที่ผดิ รู ปแบบใน VB ตัวอย่างของข้อผิดพลาด
ประเภทนี้ เช่น
Dim P AS Integer
For P = 0 Too 2
Console.Write(P)
Next P
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จากการเขียนโปรแกรมข้างต้น เมื่อเราทาการคอมไพล์โปรแกรมจะปรากฏข้อผิดพลาดนี้
เกิดจากการป้ อนคาสัง่ ที่ผดิ รู ปแบบจาก To เป็ น Too นอกจากนี้ถา้ หากเป็ นตัวแปร หรื อคาใดที่
โปรแกรมไม่รู้จกั โปรแกรมจะแสดงเครื่ องหมายแจ้งเตือนออกมาด้วย
2. ข้ อผิดพลาดขณะรันโปรแกรม (Runtime Error)
เป็ นความผิดพลาดที่เกิดในตอนรันโปรแกรม สามารถรันโปรแกรมได้ แต่เมื่อใช้งานจะเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้น เช่น การถูกหารด้วยศูนย์ การหาไฟล์ไม่เจอ ระบุชื่อฐานข้อมูลผิด เป็ นต้น
ข้อผิดพลาดที่เกิดในขณะรันโปรแกรมแสดงได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้

จากตัวอย่างที่เขียนขึ้น เมื่อคอมไพล์ผา่ น แต่เมื่อรันโปรแกรมและคลิกปุ่ ม Button1
โปรแกรมจะทางานจนถึงตาแหน่งดังกล่าว แล้วจะเกิดข้อผิดพลาด (Error) ขึ้น เนื่องจากโปรแกรม
หาไฟล์ในตาแหน่งที่ระบุไว้ไม่พบ และโปรแกรมจะแจ้งข้อผิดพลาดออกมา
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3. ข้ อผิดพลาดจากลอจิกของโปรแกรมผิดพลาด (Logic Error)
เป็ นข้อผิดพลาดที่เกิดจากผลลัพธ์ของโปรแกรมออกมาไม่ตรงกับที่ผเู ้ ขียนโปรแกรมตั้งใจไว้เช่น
ต้องการคลิกปุ่ มเพือ่ เรี ยกดูฐานข้อมูล ปรากฏว่าคลิกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น โปรแกรมจะไม่แจ้งเตือน
ข้อผิดพลาดขณะรันโปรแกรม และขณะเดียวกันก็ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ตอ้ งการออกมาเช่นกัน
ข้อผิดพลาดลักษณะนี้ เรี ยกว่าข้อผิดพลาดทางลอจิก ซึ่งจะไม่ทาให้โปรแกรมหยุดทางาน
แต่จะทางานให้แบบผิดๆ ซึ่งในจุดนี้เราต้องตรวจสอบหาจุดผิดพลาดนั้นด้วยวิธีอื่นๆ ต่อไป ในการ
เขียนโปรแกรมเราสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั้งหมดได้โดยการปฏิบตั ิดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
 พิมพ์คาสัง่ , รู ปแบบคาสัง่ ให้ถูกต้องการกฎของ VB
 นาสิ่งที่เราคิดไว้ มาเทียบกับสิ่งที่เราเขียนโปรแกรม ซึ่งสิ่งที่คิดและสิ่งที่เขียนโปรแกรม
ต้องสอดคล้องกัน
 ตรวจสอบดูวา่ มีคาสัง่ ในส่วนใดบ้าง ที่อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะรันโปรแกรมได้
และให้เพิม่ คาสัง่ ที่ทาหน้าที่จดั การกับข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
 ในขณะเขียนคาสัง่ โปรแกรม หากพบข้อผิดพลาดต้องการแก้ไขทันที ไม่ควรรอจนเขียน
โปรแกรมเสร็จแล้วจึงแก้ไข เพราะจะทาให้แก้ไขได้ยาก
 ใช้คาสัง่ และเครื่ องมือใน VB ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดมาช่วย ซึ่งจะอธิบายถึง
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้
คาสั่ งจัดการข้ อผิดพลาดขณะรันโปรแกรม (Runtime Error)
คาสัง่ ประเภทนี้จะใช้ในการแก้ไขปั ญหาข้อผิดพลาดในขณะรันโปรแกรม (Runtime Error)
เพราะจะช่วยให้โปรแกรมทางานต่อได้ เช่น เราเขียนโปรแกรมเปิ ดไฟล์ถา้ โปรแกรมหาไฟล์น้ นั ไม่
พบโปรแกรมจะหยุดทางานและแจ้งข้อผิดพลาดนั้นออกมา
แต่ถา้ ใช้คาสัง่ จัดการข้อผิดพลาด
โปรแกรมจะทางานต่อโดยไม่หยุด ทาให้เราสามารถใช้งานส่วนอื่นๆ ได้ต่อไป ยกเว้นส่วนที่เกิด
ข้อผิดพลาด
การจัดการข้อผิดพลาดนั้นถือว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการพัฒนาโปรแกรมเพือ่ การค้า
เนื่องจากหาโปรแกรมหยุดทางานเพียงเล็กน้อยแล้วปิ ดตัวเองลงไป ผูใ้ ช้งานคงจะไม่พอใจในสินค้า
ที่ผลิตขึ้นแน่นอน แต่การนาคาสัง่ จัดการข้อผิดพลาดมาใช้เมื่อโปรแกรมเกิดการสะดุด แม้วา่ ส่วนที่
สะดุดจะใช้งานไม่ได้ แต่ส่วนฟังก์ชนั อื่นๆ ยังคงทางานได้อยู่ โปรแกรมจะไม่หยุดทางานและปิ ด
ตัวเองบ่อย ผูใ้ ช้ก็จะรู ้สึกดีกบั โปรแกรมที่ใช้ดว้ ย
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การนาคาสัง่ จัดการข้อผิดพลาดมาใช้ เมื่อโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดจะข้ามส่วนนั้นไป และ
ในส่วนของผูใ้ ช้ก็จะเห็นเพียงคาสัง่ ของโปรแกรมนั้นไม่ทาตามที่สงั่
แต่ที่จริ งแล้วโปรแกรมทา
ตามที่สงั่ แล้วแต่เกิดข้อผิดพลาดจึงข้ามไปและไม่ตอบสนองใดๆ
ตามที่ผใู ้ ช้สงั่
ซึ่งในจุดนี้
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมต้องคอยรับฟังปั ญหาจากผูใ้ ช้และตรวจหาข้อผิดพลาดที่ทาให้เกิดปั ญหานั้นด้วย
เพือ่ แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมในเวอร์ชนั ที่ดียงิ่ ขึ้นต่อไป คาสัง่ จัดการข้อผิดพลาดใน VB มีอยู่ 2
แบบ คือ
1. Unstructured Exception Handing เป็ นคาสัง่ ใน VB เวอร์ชนั ก่อน ที่ใช้งายแต่
ประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก และระบบของคาสัง่ ยังมีนอ้ ยอยู่
2. Structured Exception Handing เป็ นคาสัง่ จัดการที่มีรูปแบบโครงสร้างชัดเจน อาจจะมี
การใช้งานที่ยงุ่ ยากขึ้น แต่สามารถระบุและแจ้งชนิดข้อผิดพลาด (Error Type) ให้
ทราบได้
ในการเขียนโปรแกรม VB นั้น ในโปรแกรมย่อยหนึ่ง จะสามารถมี Structured หรื อ
Unstructured Exception Handling อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถมีท้งั สองอย่างพร้อมกันได้
การจัดการข้ อผิดพลาดแบบ Unstructured Exception Handling
การจัดการข้อผิดพลาดโดยใช้คาสัง่ Unstructured Exception Handling ที่ใช้จดั การกับ
ข้อผิดพลาดในขณะรันโปรแกรม เช่น การถูกหารด้วยศูนย์ การหาไฟล์ไม่พบคาสัง่ ที่ใช้คือ คาสัง่
On Error ซึ่งเป็ นคาสัง่ ที่มีความหมายว่า ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจะให้ไปทาคาสัง่ ใดต่อไป โดย
คาสัง่ นี้จะมีอยู่ 3 รู ปแบบ คือ
 คาสัง่ On Error Goto [LineNumber]
 คาสัง่ On Error Resume Next
 คาสัง่ On Error Goto 0
คาสั่ ง On Error Goto [LineNumber]
คาสัง่ นี้จะเป็ นการบอกว่า เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรมจะให้ไปที่บรรทัดที่เท่าไหร่ ใน
โปรแกรมย่อยนั้น โดยอาจกาหนดตาแหน่งที่ตอ้ งการไปเป็ นชื่อเลเบลก็ได้ โดยชื่อของเลเบลจะ
ประกอบด้วยตัวอักษรในภาษาอังกฤษ หรื อตัวเลข ตามด้วยเครื่ องหมายโคลอน (:) ตัวอย่างเช่น
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Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Button1.Click
Dim P As Integer, Q As Integer, M As Integer
On Error GoTo Err_Handler
P=1
Q=0
M=P/Q
Exit Sub
Err_Handler:
MsgBox("Divide By Zero", vbOKOnly, "Error")
Resume Next
End Sub

จากตัวอย่างเป็ นการเขียนโปรแกรมย่อยอีเวนต์ของปุ่ มกดบนฟอร์ม เมื่อรันโปรแกรมแล้ว
คลิกปุ่ มกดเมื่อโปรแกรมทางานจะพบว่ามีการเขียนโปรแกรมให้ตวั แปร P ถูกหารด้วยค่าศูนย์ ทา
ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในส่วนนี้ การเขียนคาว่า On Error Goto Err_Handler จะเป็ นการบอกว่าถ้า
หากมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นให้กระโดดไปที่บรรทัดที่เขียนเลเบลเป็ น Err_Handler ดังนั้นเมื่อรัน
โปรแกรมแล้วคลิกปุ่ มกดจะให้โปรแกรมแสดงไดอะล็อกซ์บอ็ กซ์แจ้งข้อผิดพลาดเป็ น Divide By
Zero ออกมา ผลลัพธ์ของโปรแกรมเป็ นดังนี้

จากโปรแกรมให้ทดลองเปลี่ยนค่าในตัวแปร Q จะพบว่าไม่มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น หรื อให้
ลองใส่เครื่ องหมาย Comment หน้าบรรทัด On Error GoTo แล้วรันโปรแกรม เปรี ยบเทียบ
ผลลัพธ์ที่ได้จะพบว่ามีการแจ้งข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในบรรทัดที่ถูกหารด้วยศูนย์
นอกจากจะแสดงไดอะล็อกแล้ว ยังมีอีกคาสัง่ หนึ่งที่สาคัญ คือ Resume Next ซึ่งเป็ นการ
บอกให้โปรแกรมทาคาสัง่ ถัดไปจากคาสัง่ ที่มีปัญหา ก็คือคาสัง่ Exit Sub ต่อ ซึ่งเป็ นคาสัง่ ที่
บอกให้ออกจากโปรแกรมย่อย
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คาสั่ ง On Error Resume Next
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรม ถ้าหากเราใส่คาสัง่ On Error Resume Next จะทาให้
โปรแกรมข้ามคาสัง่ ที่เกิดข้อผิดพลาดไปทายังคาสัง่ ต่อไปทันที ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim P As Integer, Q As Integer, M As Integer
On Error GoTo Err_Handler
P=1
Q=0
M=P/Q
‘ชุดคาสัง่ ที่ทางานต่อไป
End Sub

จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อถึงบรรทัดที่มีคาสัง่ M = P/Q ซึ่งเป็ นการหารด้วยศูนย์ โปรแกรมจะ
ข้ามไปทางานยังคาสัง่ ต่อไปทันที
คาสั่ ง On Error Goto 0
คาสัง่ On Error Goto 0 เป็ นการยกเลิก (Disable) การจัดการข้อผิดพลาดต่างๆที่เราเตรี ยมไว้
โปรแกรมจะหยุดทางานทันทีและแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อพบคาสัง่ ที่มีปัญหา เราจะใช้คาสัง่ นี้ในตอนที่
เราต้องการแก้โปรแกรมหาจุดผิด และต้องการดูวา่ บรรทัดใดคือบรรทัดที่มีปัญหาเกิดขึ้น
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Button1.Click
Dim P As Integer, Q As Integer, M As Integer
On Error Resume Next
P=1
Q=0
On Error Goto 0
M=P/Q
End Sub
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จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อโปรแกรมทางานถึงบรรทัดที่มีคาสัง่ M = P/Q จะเกิดข้อผิดพลาด
และโปรแกรมจะปิ ดตัวเอง เหมือนไม่ได้ใช้คาสัง่ จัดการข้อผิดพลาด
ขอบเขตคาสั่ งของ On Error
ในการเขียนโปรแกรมนั้นเราสามารถใช้คาสัง่ On Error ตรวจสอบข้อผิดพลาดหลายๆ ช่วง
ได้ขอบเขตคาสัง่ ของ On Error จะมีผลสืบเนื่องจนกว่าจะพบคาสัง่ On Error ตัวถัดไป ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim P As Integer, Q As Integer, M As Integer
On Error GoTo Err_Handler
P=1
Q=0
M=P/Q
Console.WriteLine("On Error Goto Err_Handler")
On Error Resume Next
M=P/Q
Console.WriteLine("On Error Resume Next")
On Error GoTo 0
M=P/Q
Console.WriteLine("On Error Goto 0")
Err_Handler:
Console.WriteLine("in Err_Handler")
Resume Next
End Sub

จากโค้ดข้างต้นเมื่อโปรแกรมทางานจนถึงที่เกิดข้อผิดพลาดที่ 1 โปรแกรมจะกระโดดมา
ทาในส่วนของเลเบล Err_Handler เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีการกาหนดคาสัง่ On Error ให้กระโดด
มาทางานที่ส่วนนี้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
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เมื่อทางานในส่วนของ Err_Handler โปรแกรมจะแสดงคาว่า “in Err_handler” จากนั้นจะ
ทาคาสัง่ Resume Next ซึ่งจะทาให้การทางานกลับไปทางานที่คาสัง่ ถัดจากคาสัง่ ที่เกิดข้อผิดพลาด
ทาให้โปรแกรมแสดงคาว่า “On Error Goto Err_Handler”
โปรแกรมจะทางานต่อและพบคาสัง่ On Error ที่สงั่ ให้ทาคาสัง่ ถัดไปเมื่อพบคาสัง่ ที่เกิด
ข้อผิดพลาด เพราะฉะนั้นเมื่อโปรแกรมทางานถึงบรรทัดที่เกิดข้อผิดพลาดที่ 2 โปรแกรมจะทา
คาสัง่ ต่อไปคือ แสดงข้อความ “On Error Resume Next” จะไม่กระโดดไปที่เลเบล Err_Handler
และแสดงข้อความ “in Err_Handler” เหมือนกับในกรณี ที่เกิดขึ้นกับบรรทัดข้อผิดพลาดที่ 1
ทานองเดียวกันในบรรทัดที่เกิดข้อผิดพลาดที่ 3 ก่อนหน้านั้นมีการกาหนดให้ยตุ ิการใช้
คาสัง่ On Error โดยกาหนด Goto ให้เป็ น 0 ดังนั้นโปรแกรมจะหยุดการทางานและปิ ดตัวเองลงเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด คาสัง่ แสดงข้อความ “On Error GoTo 0” จึงไม่ได้ถูกเรี ยกให้ทางานเพราะ
โปรแกรมหยุดทางานเสียก่อน
คาสั่ งแก้ ไขข้ อผิดพลาด
เมื่อโปรแกรมตรวจพบข้อผิดพลาดขณะรันโปรแกรม (Runtime Error) และเราได้ใส่คาสัง่
จัดการข้อผิดพลาดแล้ว ส่วนต่อไปที่เราต้องทาก็คือการเขียนคาสัง่ แกไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เช่น กรณี ที่
หาไฟล์ไม่พบ ไฟล์ถูกลบไปแล้ว เราก็เพิม่ ส่วนในการสร้างไฟล์ที่ตอ้ งการ จากนั้นก็ใช้คาสัง่
Resume Next เพือ่ กลับไปทาคาสัง่ ต่อไป ต่อจากคาสัง่ ที่มีปัญหา สาหรับคาสัง่ Resume มีวธี ีใช้งาน
หลายวิธีดงั นี้
 คาสัง่ Resume เป็ นคาสัง่ ที่ให้กลับไปทาที่คาสัง่ เดิมซ้ า
 คาสัง่ Resume Next เป็ นคาสัง่ ที่ให้กลับไปทาที่คาสัง่ หลังจากคาสัง่ เดิม
 คาสัง่ Resume <หมายเลขบรรทัด หรื อชื่อเลเบล> เป็ นคาสัง่ ที่ให้กลับไปทาที่บรรทัดหรื อ
เลเบลที่กาหนดไว้หลังคาว่า Resume
ตัวอย่ างการใช้ Resume
ตัวอย่างโปรแกรมนี้จะแสดงการใช้คาสัง่ Resume และ Resume Next โดยโปรแกรมจะให้
ผลลัพธ์การทางานไม่เหมือนกันสาหรับแต่ละตัวเลือก ดังรู ป
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมทาได้ดงั นี้
1. ให้เลือกโปรเจ็กต์แบบ Windows Form จากนั้นให้วางคอนโทรลบนฟอร์ม และ
กาหนดคุณสมบัติต่างๆ ของคอลโทรล ดังตารางต่อไปนี้
ชนิดของคอลโทรล
Form
RadioButton

RadioButton
Button

ชื่อคุณสมบัติ
Name
Name
Text
Checked
Name
Text
Name
Text

ค่าที่กาหนดให้
Form1
RadioButton1
Rename
Ttrue
RadioButton2
Resume Next
Button1
Generate Error
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2. เขียนโปรแกรมให้กบั อีเวนต์ของปุ่ มกดดังนี้
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Button1.Click
On Error GoTo Err_Handler
Dim A As Integer = 1
Dim B As Integer = 0
Dim C As Integer = 0
C=A/B
Console.WriteLine(C)
Exit Sub
Err_Handler:
If RadioButton1.Checked = True Then
B=1
Resume
ElseIf RadioButton2.Checked = True Then
Resume Next
End If
End Sub

3. เมื่อรันโปรแกรมจะให้เราเลือกว่า จะใช้คาสัง่ Resume หรื อ Resume Next ซึ่งจะได้
ผลลัพธ์ในแต่ละตัวเลือกดังต่อไปนี้
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 ถ้าใช้คาสัง่ Resume เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในคาสัง่ C = A / B เพราะ B มีค่าเป็ น
0 โปรแกรมจะไปทางานในส่วน Err_Handler เพือ่ ทาคาสัง่ แก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น โดยจะเปลี่ยนค่าของ B = 1 แล้วกลับไปทายังคาสัง่ C = A / B อีก
ครั้งและพิมพ์ค่าของ C ซึ่งคานวณได้เท่ากับ 1 ออกมาทางหน้าต่าง Output
 ถ้าใช้คาสัง่ Resume Next โปรแกรมจะทาคาสัง่ ต่อไปจากคาสัง่ ที่ทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นมา ค่า B จะยังเป็ น 0 เหมือนเดิม แต่ขา้ มการคานวณที่มีปัญหา
ไป และพิมพ์ค่า C ซึ่งเท่ากับ 0 ออกมาทางหน้าต่าง Output
ออบเจ็กต์ สาหรับจัดการข้ อผิดพลาด (ErrObject)
ในการเขียนโปรแกรมด้วย VB จะมีออบเจ็กต์ Err (Microsoft.VisualBasic.ErrObject) ซึ่ง
เป็ นออบเจ็กต์ที่มีอยูแ่ ล้วในระบบ เราไม่ตอ้ งประกาศ ออกเจ็กต์น้ ีเป็ นออบเจ็กต์ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม (Runtime Error) เช่น สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่ง
จะทาให้เราทราบถึงความบกพร่ องของโค้ดโปรแกรม และสามารถเดาได้ถึงตาแหน่งที่ผดิ ของโค้ด
โปรแกรมของเราได้ในออบเจ็กต์ Err มีเมธอดและคุณสมบัติที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
 Number เก็บหมายเลขของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุด ซึ่งใน VB จะใช้หมายเลขตั้งแต่
1 ถึงประมาณ 1000 ในการเก็บหมายเลขข้อผิดพลาดทั้งหมด
 Description เก็บข้อความบรรยายที่ตรงกับหมายเลขข้อผิดพลาดในคุณสมบัติ Number
 Source แสดงชื่อของออบเจ็กต์ หรื อโปรแกรมที่เป็ นต้นเหตุของข้อผิดพลาดเมธอด
 Raise เป็ นเมธอดที่ใช้สร้างข้อผิดพลาดสมมติ เวลาที่เราต้องการทดสอบคาสัง่ แก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เราสร้างขึ้น รู ปแบบการใช้งานเบื้องต้นเป็ นดังนี้

รูปแบบ
Err. Raise <หมายเลขของข้อผิดพลาด>
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 Clear เป็ นเมธอดที่ใช้ลา้ งค่าในออบเจ็กต์ Err ส่วนใหญ่เราจะใช้เมธอดนี้ เมื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งใน VB จะใช้เมธอดนี้โดยอัตโนมัติ หลังจากการ
ทางานของคาสัง่ เหล่านี้เสร็จสิ้น
 คาสัง่ On Error ทุกชนิด
 คาสัง่ Resume ทุกชนิด
 คาสัง่ Exit Sub, Exit Function หรื อ Exit Property
พิจารณาตัวอย่างการใช้งานต่อไปนี้ โดยเพิม่ คาสัง่ นี้ลงไปในตัวอย่างที่ผา่ นมา โดยเขียนไว้
ก่อนหน้าคาสัง่ Resume

ตัวอย่ างแสดงการใช้ ออบเจ็กต์ ErrObject
ตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้จะแสดงการใช้งานออบเจ็กต์ Err โดยจะให้เราใส่ค่าคุณสมบัติ
Number ลงไป แล้วคลิกปุ่ ม Generate Error ก็จะปรากฏไดอะล็อกแสดงข้อผิดพลาดที่ตรงกับ
คุณสมบัติ Number ที่เราใส่ เข้าไป ดังรู ป

