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แผนบริหารการสอนประจาํวชิา 

 

รหัสวชิา BC 10204 3(2-2-5) 

รายวชิา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

(Basic Computer Programming For Business) 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาแนวคิด ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรม ทกัษะที่จาํเป็นต่อการพฒันาโปรแกรม 
เทคนิคในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมประยุกต์เบ้ืองตน้สําหรับงานธุรกิจโดย
ศึกษาจากตวัอยา่งการใชง้านจริง 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและสามารถอธิบายแนวคิดและขั้นตอนวธีิการเขียนโปรแกรมได ้

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมดว้ยโครงสร้างแบบลาํดบัได ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมดว้ยโครงสร้างแบบเลือกทาํได ้

4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมดว้ยโครงสร้างแบบทาํซํ้ าได ้

5. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรมภาษา Visual Basic ได ้

6. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมประยกุตเ์บ้ืองตน้สาํหรับงานธุรกิจได ้

 

เนือ้หา 

บทท่ี  1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 1.1 ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.2 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.3 การทาํงานของภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

1.4 ตวัแปรภาษา 

1.5 ประเภทของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

สรุป 

แบบฝึกหดั 

 

2  ชัว่โมง 
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บทท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและวธีิการทางคอมพวิเตอร์ในการพฒันาโปรแกรม 

2.1 การวเิคราะห์ปัญหา 

2.2 การออกแบบวธีิการโปรแกรม 

      2.2.1 การออกแบบอลักอริธึม 

      2.2.2 การเขียนผงังาน 

ตรวจสอบอลักอริธึม 

สรุป 

แบบฝึกหดั 

8  ชัว่โมง 

บทท่ี 3 การใชง้าน Visual Basic 2012 เบ้ืองตน้ 
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3.2 การตั้งค่าภาษาและสภาพแวดลอ้มเร่ิมตน้ของ Visual Studio 2012 

3.3 การใชง้าน Microsoft Visual Basic 2012 เบ้ืองตน้ 

3.4 ออบเจก็ต ์(Object) 

3.5 การใชง้าน Code Editor 

3.6 การบนัทึกโพรเจกต ์

3.7 ไฟลป์ระเภทต่างๆในโพรเจกตข์อง Visual Basic 2012 

3.8 การตั้งค่าการบนัทึกโพรเจกตเ์ม่ือเร่ิมตน้สร้างโพรเจกต ์

3.9 การเปิดโพรเจกต ์

สรุป 

แบบฝึกหดั 

4 ชัว่โมง 

บทท่ี 4 การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

4.1 การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

4.2 วธีิการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

4.3 Graphical User Interfaces 

4.4 ขั้นตอนการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

4.5 การสร้างคอนโทรลบนฟอร์ม 

4.6 การกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล 

4 ชัว่โมง 
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4.7 คอนโทรลพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 

4.8 การตั้งช่ืออ็อบเจกตห์รือคอนโทรล 

สรุป 

แบบฝึกหดั 

บทท่ี 5 ตวัแปรและตวัดาํเนินการ 

5.1 ตวัแปร 

5.2 ชนิดของขอ้มูลของตวัแปร 

5.3 การประกาศตวัแปร 

5.4 การตั้งช่ือตวัแปร 

5.5 ค่าคงท่ี (Constant) 

5.6 ขอบเขตของตวัแปร 

5.7 การแปลงชนิดขอ้มูล  
5.8  ตวัดาํเนินการ 

สรุป 
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บทท่ี 6 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบลาํดบัและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบ้ืองตน้ 

6.1 โครงสร้างแบบลาํดบั 

6.2 การกาํหนดค่าใหก้บัตวัแปร 

6.3 การแปลงขอ้มูลดว้ยฟังก์ชนั Val (Val Function) 

6.4 การใชง้าน MessageBox  

6.5 การใชง้าน InputBox 

6.6 คาํสั่งปิดฟอร์ม 

6.7 การจดัรูปแบบผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเลข 

6.8 การป้องกนัความผดิพลาด (Error) ของโปรแกรมจากการไม่ไดป้้อนขอ้มูล 

สรุป 

แบบฝึกหดั 

8 ชัว่โมง 
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บทท่ี 7 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํ 

7.1 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํ 

7.2 การใชง้านตวัดาํเนินการของโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํ 

7.3 โครงสร้างคาํสั่ง  if …Then (if … Then Statement) 

7.4 โครงสร้าง if….Then…Else (if….Then…Else Statement) 

7.5 โครงสร้าง If….Then…ElseIf (If….Then…ElseIf Statement) 

7.6 การใชง้าน Check Box 

7.7 การใชง้าน  Radio Button 

7.8 การใชง้าน Group Box 

สรุป 

แบบฝึกหดั 

10 ชัว่โมง 

บทท่ี 8  โครงสร้างคาํสั่งแบบเลือกทาํดว้ยคาํสั่ง Select case 

8.1 โครงสร้างคาํสั่ง Select Case 

8.2 การระบุค่าเป็นช่วงใหก้บั Select Case 

8.3 การใชง้านคอนโทรล Combo Box   

8.4 การใชง้านคอนโทรล List Box   

สรุป 

แบบฝึกหดั 

8 ชัว่โมง 

บทท่ี 9 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบทาํซํ้ าดว้ยโครงสร้างคาํสั่ง For 

9.1 โครงสร้างคาํสั่ง For…Next 

9.2 การใชง้าน Step 

9.3 การใชง้าน Step – 

9.4 โครงสร้างคาํสั่ง For Each…Next 

สรุป 

แบบฝึกหดั 

4 ชัว่โมง 

บทท่ี 10 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบทาํซํ้ าดว้ยโครงสร้างคาํสั่ง Do  

10.1 โครงสร้างคาํสั่ง Do While 

10.2 โครงสร้างคาํสั่ง Do Until 

10.3 ลูปท่ีวนซํ้ าไม่รู้จบ 

4 ชัว่โมง 
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สรุป 

แบบฝึกหดั 

บทท่ี 11 ซบัรูทีนและฟังกช์นั 

11.1 โปรแกรมยอ่ย (Procedure) 

11.2 ซบัรูทีน (Subroutines) 

11.3 ฟังกช์ัน่ (Function) 

11.4 ฟังก็ชัน่ท่ีมีใน VB 2012 (Built-in Function) 

สรุป 

แบบฝึกหดั 

8 ชัว่โมง 

 

วธีิสอนและกจิกรรม 

 1. อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทุกเร่ืองอยา่งละเอียด 

 2. สาธิตวธีิการเขียนโปรแกรมและอธิบายคาํสั่ง 

 3. ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัเป็นรายบุคคล 

 4. บอกขอ้ผดิพลาดของคาํสั่งในการเขียนโปรแกรมและวธีิแกปั้ญหา 

 5.ใหน้กัศึกษาปรับปรุงวธีิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทดลองแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ี 

    เกิดข้ึน 

 6. ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาและใหน้กัศึกษาทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้ขปัญหา 

 7. มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 8. ผูส้อนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. แผน่เล่ือน 

 3. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษา Visual Basic 2012 
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การวดัและประเมินผล 

 การวดัผล 

1.  คะแนนระหวา่งภาคเรียน 70 % 

 1.1   ปฏิบติัการเขียนโปรแกรม 40 %   

 1.2 คน้ควา้และแบบฝึกหดั 20 %   

 1.3 การเขา้ชั้นเรียน 10 %   

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 % 

  

 การประเมินผล 

คะแนนระหวา่ง 80 – 100 

คะแนนระหวา่ง 75 – 79 

คะแนนระหวา่ง 70 – 74 

คะแนนระหวา่ง 65 – 69 

คะแนนระหวา่ง 60 – 64 

คะแนนระหวา่ง 55 – 59 

คะแนนระหวา่ง 50 – 54 

คะแนนระหวา่ง 0 – 49 

ไดร้ะดบั   A 

ไดร้ะดบั   B+ 

ไดร้ะดบั   B 

ไดร้ะดบั   C+ 

ไดร้ะดบั  C 

ไดร้ะดบั   D+ 

ไดร้ะดบั   D 

ไดร้ะดบั   F 

 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่1 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.2 ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.3 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.4 การทาํงานของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.5 ตวัแปรภาษา 

1.6 ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.7 สรุป 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

2.  อธิบายภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

3.  อธิบายการทาํงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายการทาํงานตวัแปลภาษา 

5.  อธิบายประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

6. อธิบายขั้นตอนและวธีิการทางคอมพิวเตอร์ในการพฒันาโปรแกรม 

 
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

5. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

6. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 
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การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์เขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

3. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

4. การตรวจแบบฝึกหดั 

 



 

 

บทที ่1  
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

 คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในหลายดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา การติดต่อส่ือสาร 
ความบนัเทิง ดา้นธุรกิจ การนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทาํงานดา้นต่าง ๆ นั้นคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ทาํงานได้เองทันที ต้องมีการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานตามขั้นตอนเพื ่อให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทนัต่อการใช้งาน การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานนั้นจะใช้กลุ่ม
ชุดคาํสั่งหรือทีเ่รียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการไดม้าของกลุ่มชุดคาํสั่งนั้นจะตอ้งมี
การสร้างกลุ่มชุดคาํสั่งโดยใช ้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.1 ความหมายของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program) หมายถึง กลุ่มชุดคาํสั่งที่ใช้อธิบายช้ินงาน หรือ
กลุ่มงานที่จะประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจหมายถึง ซอฟต์แวร์ โปรแกรม
ประยุกต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นชุดคาํสั่งที่ออกแบบตามขั้นตอนวิธี โดยปกติแล้ว
เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หรือไม่ก็สร้างโดยโปรแกรมอ่ืน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดหน่ึง ๆ อาจเขียน
ข้ึนดว้ยระบบรหัส หรือที่เรียกว่า ภาษาเคร่ือง ซ่ึงมกัเขียนไดย้ากและเหมาะกบัช่างเทคนิคเฉพาะทาง 
ภายหลงัจึงไดมี้การสร้างภาษาโปรแกรมท่ีใกลเ้คียงภาษามนุษยม์ากข้ึน (th.wikipedia.org, 2555)  

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ถือว่าเป็นส่วนสําคญัในการควบคุมการทาํงานของ
คอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนที่กาํหนดไว ้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทาํงานนอกเหนือจากที่กาํหนด
ไวใ้นโปรแกรม ฉะนั้นการที่จะให้คอมพิวเตอร์ทาํงานไดห้ลายอย่างจะตอ้งมีการพฒันาโปรแกรมให้
คอมพิวเตอร์ทาํงานไดต้ามตอ้งการ 

 

1.2 ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์ทาํงานดว้ยสัญญาณไฟฟ้า โดยใชร้ะบบเลขฐานสอง ที่มีตวัเลข 0 และ 1 เป็นรหสั
ในการสั่งงานให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การจาํและเขา้ใจในชุดคาํสั่งจะทาํไดย้ากจึงมีการพฒันารหัส
สั่งงานใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในรูปแบบตวัอกัษร ท่ีเรียกวา่ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาหรือคาํสั่งใด ๆ ที่ผูใ้ช้งานใช้ส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์แล้ว
คอมพิวเตอร์สามารถทาํงานตามคาํสั่งนั้นได ้ 

 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับตํ่ า(Low-Level 

Programming Language) และภาษาระดบัสูง (High-Level Programming Language)  
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 1.2.1 ภาษาโปรแกรมระดบัตํา่ (Low-Level Programming Language) หมายถึง  ภาษาท่ีอิงกบั
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ใดสถาปัตยกรรมหน่ึง ซ่ึงไมโครโพรเซสเซอร์แต่ละรุ่น หรือ แต่ละตระกลู ก็
มกัมีภาษาระดบัตํ่าท่ีแตกต่างกนั และโดยปกติแลว้ หน่ึงคาํสั่งในภาษาระดบัตํ่า จะหมายถึงการสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ใหท้าํงานหน่ึงอยา่ง (1 instruction = 1 operation) ภาษาระดบัตํ่า มี 2 ภาษา คือ 

 

 ภาษาเคร่ือง เป็นภาษาโปรแกรมรุ่นท่ีหน่ึง (first-generation programming language: 1GL) ซ่ึง
เป็นภาษาเดียวท่ีไมโครโพรเซสเซอร์สามารถเขา้ใจ คาํสั่งเป็นตวัเลขลว้นๆ การอ่านและเขียน
อาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือพเิศษ จึงไม่ค่อยมีการใชภ้าษาเคร่ืองโดยตรง 

 

 ภาษาแอสเซมบลี เป็นภาษาโปรแกรมรุ่นที่สอง (second-generation programming language: 

2GL) ซ่ึงเป็นการปรับภาษาเคร่ืองให้สามารถเขียนได้สะดวกข้ึนโดยการพิมพ์คาํสั่งที่เป็น
ตวัอกัษรแทนตวัเลข เวลาเขียนเสร็จ จะตอ้งใชต้วัแปลโปรแกรมจึงจะใชง้านได ้และถึงแมว้่า
ไม่ใช้ภาษาเคร่ืองโดยตรง ผูเ้ขียนโปรแกรมยงัจําเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของไมโคร
โพรเซสเซอร์ท่ีกาํลงัเขียนเป็นอย่างดี การใช้ภาษาแอสเซมบลีจาํเป็นตอ้งผ่านการแปลภาษา
ดว้ยคอมไพเลอร์เฉพาะเรียกวา่ แอสเซมเบลอร์ (assembler) ให้อยูใ่นรูปของรหัสคาํสั่งก่อน 
(เช่น .OBJ) โดยปกติ ภาษาน้ีค่อนขา้งมีความยุง่ยากในการใชง้าน และการเขียนโปรแกรมเป็น
จาํนวนบรรทดัมากมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัการใชภ้าษาระดบัสูง เช่น ภาษา C หรือภาษา 
BASIC แต่จะทาํให้ไดผ้ลลพัธ์การทาํงานของโปรแกรมเร็วกว่า และขนาดของตวัโปรแกรมมี
ขนาดเน้ือที ่น้อยกว่าโปรแกรมที่สร้างจากภาษาอื่นมาก จึงนิยมใช้ภาษาน้ีเมื ่อต้องการ
ประหยดัเวลาทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม 

  

 1.2.2 ภาษาโปรแกรมระดบัสูง (High-Level Programming Language)  

 ภาษาโปรแกรมระดบัสูงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนมาใหใ้กลเ้คียงกบัภาษามนุษยท์าํให้
ผูเ้ขียนโปรแกรมเขา้ใจและใชง้านไดง่้ายกวา่ภาษาโปรแกรมระดบัตํ่า ตวัอยา่งของภาษาโปรแกรม
ระดบัสูงเช่น  
 

 ภาษาซี (C Programming Language) เป็นภาษาทีอ่อกแบบข้ึนมาเพือ่สร้างซอฟตแ์วร์ระบบ 
และยงัพฒันาซอฟตแ์วร์ประยกุตไ์ดอี้กดว้ย ภาษาซีเป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 

 

 ภาษาซีพลัสพลัส (C++ Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อเนกประสงค์ มีโครงสร้างภาษาที่มีการจดัชนิดขอ้มูลแบบสแตติก (statically typed) และ
สนบัสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย (multi-paradigm language) ได้แก่ การ
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โปรแกรมเชิงกระบวนคาํสั่ง, การนิยามขอ้มูล, การโปรแกรมเชิงวตัถุ ภาษาซีพลสัพลสัเป็น
ภาษาโปรแกรมเชิงพาณิชยท่ี์นิยมมากภาษาหน่ึงนบัตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 

 

 

 ภาษาปาสคาล (Pascal Programming Language)  เป็นภาษาโปรแกรมที่ใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง 
โดยเฉพาะในวงการศึกษา คิดค้นข้ึนโดย นิเคลาส์ แวร์ท (Niklaus Wirth) นักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ.1970  เพือ่ช่วยในการเรียนการสอนการเขียน
โปรแกรมโครงสร้าง (structured programming) ภาษาปาสคาลนั้นพฒันาข้ึนมาจาก ภาษาอลั
กอล (Algol) และช่ือปาสคาลนั้น ตั้งเพือ่เป็นเกียรติแก่ แบลส ปาสคาล (Blaise Pascal)  

 

 ภาษาเบสิก (BASIC programming language) เป็นภาษาโปรแกรมท่ีออกแบบมาให้ใชง้านได้
ง่าย และยงัไดรั้บความนิยมมาจนถึงทุกวนัน้ี เบสิกออกแบบมาให้ใช้กบัคอมพิวเตอร์ตามบา้น 

ชื่อภาษาเบสิก หรือ BASIC ย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code 

บริษัทไมโครซอฟท์ได้นําภาษาเบสิกมาปรับปรุงให้ทันสมัย และพฒันาเคร่ืองมือพฒันา
โปรแกรม Visual Basic ทาํให้เบสิกไดรั้บความนิยมในการพฒันาโปรแกรมยุคใหม่ รุ่นล่าสุด
ของวชิวลเบสิกเรียกวา่ VB.NET 

 

 

 ภาษาจาวา (Java programming language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ  (Object Oriented 

Programming) พฒันาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอ่ืนๆ ท่ี ซนั ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวา
ถูกพฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหน่ึงของ โครงการกรีน (the Green 

Project) และสาํเร็จออกสู่สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซ่ึงภาษาน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อใช้
แทนภาษาซีพลสั พลสั (C++) แต่เดิมภาษาน้ีเรียกวา่ ภาษาโอ๊ก (Oak) ซ่ึงตั้งช่ือตามตน้โอ๊กใกล้
ที่ทาํงานของ เจมส์ กอสลิง แต่ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธ์ิ จึงเปลี่ยนไปใช้ช่ือ "จาวา" ซ่ึงเป็นช่ือ
กาแฟแทน 

 

 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุทาํงานบนดอตเน็ต
เฟรมเวร์ิก พฒันาโดยบริษทัไมโครซอฟทแ์ละมี Anders Hejlsberg เป็นหวัหนา้โครงการ โดยมี
รากฐานมาจากภาษาซีพลสัพลสัและภาษาอ่ืนๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบนั
ภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO 
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1.3 การทาํงานของภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 เมื่อมีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดบัสูงเช่น ภาษา C, JAVA, 

Visual Basic จะมีการแปลภาษาจากภาษาโปรแกรมเป็นรหสักลางหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Byte Code 

จากนั้นเวลาทาํงานรหสักลางจะแปลเป็นรหสัเคร่ือง(Machine Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทาํงานตามท่ี
ผูเ้ขียนโปรแกรมกาํหนด ในขั้นตอนที่มีการแปลงรหัสกลางเป็นรหสัเคร่ืองนั้นจะเรียกวา่ Just-In-Time 

(JIT) 

 แต่สําหรับ Microsoft .Net ซ่ึงเป็นภาษาโปรแกรมที่พฒันาโดยบริษทัไมโครซอฟต์ เช่น C# 

และ Visual Basic การเปลี่ยนจากภาษาโปรแกรมเป็นภาษากลางจะเรียกว่า Common Intermediate 

Language (CIL) และในขณะที่ทาํงานจะแปลงเป็นภาษาเคร่ืองเรียกว่า Common Language 

Runtime(CLR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.1 แสดงการแปลภาษาจากภาษาโปรแกรมระดบัสูงเป็นรหสัเคร่ือง 

ที่มา : (Rod Stephens, 2012 : 27) 

 

1.4 ตัวแปรภาษา (Language Translator) 

 เป็นโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อใชใ้นการแปลความหมายของคาํสั่งในภาษาระดบัสูงชนิดต่าง ๆ 
ให้เป็นภาษาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจได ้ภาษาระดบัสูงมกัจะถูกนาํไปเขียนเพื่อสร้างเป็นซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มากมาย โดยโปรแกรมเมอร์หรือนักพฒันาระบบ ซ่ึงในระหว่างทีท่าํการเขียน
โปรแกรม จาํเป็นตอ้งทดสอบคาํสั่งที่เขียนข้ึนมาว่าถูกตอ้งหรือไม่และมีผลลพัธ์เป็นอย่างไร ไดมี้การ
แบ่งชนิดของตวัแปรภาษาออกเป็น 2  ชนิด ไดแ้ก่ 

 

C# 

Program 

Visual Basic 

Program 

Java 

Program 

 

CIL 

code 

Java 

Bytecode 

 

 

 

Machine 

Code 

C# Compiler 

Visual Basic 

Compiler 

Java Compiler 

CLR 

JVM 
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 1.4.1  อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) จะทาํการแปลคาํสั่งที่เขียนทีละ 1 คาํสั่ง ให้เป็น
ภาษาเคร่ืองแล้วนําคาํสั่งนั้นไปทาํการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ทนัทีหากไม่พบข้อผิดพลาด 
หลงัจากนั้นจะรับคาํสั่งถดัไปในโปรแกรมเพือ่แปลเป็นภาษาเคร่ืองแลว้ทาํการประมวลผลเร่ือย ๆ จน
จบโปรแกรม ในระหวา่งแปลคาํสั่งถา้หากพบขอ้ผิดพลาดทางดา้นกฎเกณฑ์ของภาษาในคาํสั่งที่รับมา
แปล Interpreter ก็จะหยุดทาํงาน พร้อมแจง้ขอ้ผิดพลาดนั้น ๆ ให้ผูเ้ขียนโปรแกรมทราบ เพือ่ทาํการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง แต่หากไม่พบขอ้ผิดพลาดของคาํสั่งในบรรทดันั้น ก็จะนาํไปประมวลผลและแสดงผล
ลพัธ์ออกทางจอภาพทนัที การแปลภาษาดว้ย Interpreter จะไม่มีการเก็บ Object Code ไว ้ดงันั้นเม่ือ
ตอ้งการใชง้านโปรแกรมนั้นซํ้ าอีก จาํเป็นตอ้งทาํการแปลคาํสั่งในโปรแกรมนั้นใหม่ทุกคร้ัง (กิตติ ภกัดี, 

2546 : 134) 

 

 

 

รูปที ่1.2 แสดงขั้นตอนการแปลภาษาของ Interpreter 

ที่มา : (กิตติ ภกัดีวฒันะกลุ, 2546 : 134) 

  1.4.2 คอมไพเลอร์ (Complier) จะตรวจสอบคาํสั่งที่เขียนข้ึนทั้งหมดก่อนแลว้ทาํการแปลเป็น
ภาษาเคร่ืองภายในคร้ังเดียว จากนั้นเคร่ืองก็จะทาํการประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ออกทางจอภาพ  
หลังจากตรวจสอบคาํสั่งเสร็จส้ิน หากพบว่ามีคาํสั่งทีเ่ขียนผิดไวยากรณ์หรือพบข้อผิดพลาดอื่น ๆ 
ภายในโปรแกรมที่เขียนข้ึน ตวัแปรภาษาจะแจ้งให้ผูเ้ขียนโปรแกรมทราบว่าผิดพลาดที่บรรทดัใด 
สาเหตุอะไร ทั้ งหมดกี่จุด ผูเ้ขียนโปรแกรมต้องทาํการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้ นให้หมด แล้วทาํการ
แปลภาษาใหม่เมื่อถูกตอ้งแลว้ จึงส่งภาษาเคร่ืองไปประมวลผลเพือ่แสดงผลลพัธ์ การแปลภาษาดว้ย 
Complier จะมีการเก็บ Object Code ไว ้แลว้จึงนาํไปประมวลผลที่หน่วยความจาํในคราวเดียว ทาํให้
หน่วยประมวลผลทาํงานนอ้ยกวา่การแปลภาษาดว้ย Interpreter (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546 : 134-135) 

 

 

 

 

 รูปที ่1.3 แสดงขั้นตอนการแปลภาษาของ Complier 

ที่มา : (กิตติ ภกัดีวฒันะกลุ, 2546 : 135) 

 

 

คาํสัง่ภาษาระดบัสูง 

1 สัง่ 

Interpreter ภาษาเคร่ือง Processor 

คาํสัง่ภาษาระดบัสูง
ทั้งหมด 

Complier ภาษาเคร่ือง Processor 
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1.5 ประเภทของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

การแบ่งประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์สามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายแบบ 

 

1.5.1 การแบ่งประเภทเชิงเทคนิค อาจแบ่งซอฟต์แวร์เป็น 3 ประเภทหลกัคือ 

 ซอฟตแ์วร์ระบบ (System/Infrastructure software) ใชใ้นการทาํใหค้อมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ทาํงานกบัระบบคอมพิวเตอร์ได ้โดยรวมถึงระบบปฏิบติัการ ไดรเวอร์ และ
ระบบหลกัของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

 

 โปรแกรมประยกุต ์หรือซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application software) ช่วยใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถดาํเนินงานต่าง ๆ โดยทัว่ไปเช่น โปรแกรมสาํนกังานฐานขอ้มูล คอมพิวเตอร์
เกม เวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยโปรแกรมประยกุตจ์ะมีจียไูอ 

 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Tools/Utilities) ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือช่วยให้
โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมอ่ืน ๆ หรือโปรแกรมประยุกตไ์ด ้เคร่ืองมือต่าง ๆ 
ประกอบไปดว้ย คอมไพเลอร์ อินเตอร์พรีเตอร์ ดีบกัเกอร์ 

 

 1.5.2 การแบ่งประเภทตามรูปแบบการส่งมอบ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 

 ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป (Package software) ซอฟตแ์วร์ท่ีมีการขาย ใหเ้ช่า หรือใหบ้ริการ 
โดยคิดค่าบริการเป็น transaction หรือ license 

 

 ซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันา (Outsources software development) เป็นการออกแบบและพฒันา
ซอฟตแ์วร์เพือ่ใชง้านเฉพาะกบังานประเภทต่าง ๆ เฉพาะกิจกรรมไป ส่วนใหญ่
ลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์น้ีจะเป็นของผูท่ี้วา่จา้งใหพ้ฒันาข้ึน 

 

1.5.3 การแบ่งตามประเภทของการนําไปใช้งานหลกั แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ 

 ซอฟตแ์วร์ช่วยในการบริหารจดัการทัว่ไป (Enterprise software) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใช้
กบัการทาํงานเพื่อแกปั้ญหา/จดัการทรัพยากรของ บุคคล/องคก์ร เช่น ซอฟตแ์วร์บญัชี 
ซอฟตแ์วร์จดัทาํเอกสาร เป็นตน้ 

 

 ซอฟตแ์วร์สาํหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก (Mobile applications software) เป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีทาํงานผา่นระบบปฏิบติัการพิเศษบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น 
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โทรศพัทมื์อถือ PDA โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้2 กลุ่ม คือ (1) ซอฟตแ์วร์
เพื่อสนบัสนุนธุรกรรมทางธุรกิจ (Business applications) เช่น Mobile banking, Mobile 

payment, GPS on Mobile, Mobile applications for business process management 

และ(2) ซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันนัทนาการและบนัเทิง (Entertainment applications) 

ซ่ึงรวมเกมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 ซอฟตแ์วร์สมองกลฝังตวั (Embedded System Software) เป็นซอฟตแ์วร์ซ่ึงฝังอยูไ่วใ้น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อใชส้าํหรับควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น 
ระบบ GPRS ระบบทาํความเยน็อจัฉริยะ ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั เป็นตน้ 

 

สรุป 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program) หมายถึง กลุ่มชุดคาํสั่งท่ีใชอ้ธิบายช้ินงาน หรือ
กลุ่มงานท่ีจะประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 

 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาหรือคาํสั่งใด ๆ ท่ีผูใ้ชง้านใชส่ื้อสารกบั
คอมพิวเตอร์แลว้คอมพิวเตอร์สามารถทาํงานตามคาํสั่งนั้นได ้ 

 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดบัตํ่า(Low-Level 

Programming Language) และภาษาระดบัสูง (High-Level Programming Language)  

 ตวัแปรภาษาเป็นโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อใชใ้นการแปลความหมายของคาํสั่งในภาษาระดบั
สูงชนิดต่าง ๆ ใหเ้ป็นภาษาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจได ้ แบ่งชนิดของตวัแปรภาษาออกเป็น 2  

ชนิด ไดแ้ก่ อินเตอร์พรีเตอร์ และคอมไพเลอร์ 

 ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์สามารถแบ่งได ้การแบ่งเชิงเทคนิค การแบ่ง
ตามรูปแบบการส่งมอบ การแบ่งตามประเภทของการนาํไปใชง้านหลกั 

 

คาํถามท้ายบท 

1. ใหย้กตวัอยา่งภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและบอกถึงความสามารถภาษานั้นยา่งนอ้ย 3 ภาษา 

2. ตวัแปลภาษาอินเตอร์พรีเตอร์และคอมไพเลอร์แตกต่างกนัอยา่งไร 

3. ใหย้กตวัของซอฟตแ์วร์ระบบ 3 ตวัอยา่ง 

4.  ใหย้กตวัของซอฟตแ์วร์ประยกุต ์3 ตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่2 
หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
 2.1 การวเิคราะห์ปัญหา 

 2.2 การออกแบบวธีิการโปรแกรม 

        2.2.1 การออกแบบอลักอริธึม 

        2.2.2 การเขียนผงังาน 

 2.3 ตรวจสอบอลักอริธึม 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. วเิคราะห์ปัญหาโปรแกรมได ้

 2. อธิบายความหมายและความจาํเป็นของอลักอริธึมได ้

 3. อธิบายความหมายและความจาํเป็นของผงังานได ้

 4. ออกแบบอลักอริธึมได ้

 5. เขียนผงังานได ้

 6. ตรวจสอบอลักอริธึมได ้

  
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

5. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 
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การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์เขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

3. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

4. การตรวจแบบฝึกหดั 



 

 

บทที ่2  
ขั้นตอนและวธีิการทางคอมพวิเตอร์ในการพฒันาโปรแกรม 

 

 ขั้นตอนและวธีิการทางคอมพิวเตอร์ในการพฒันาโปรแกรม หมายถึงกระบวนการแกปั้ญหาที่มี
ลาํดบัหรือวิธีการในการแกไ้ขปัญหาใดปัญหาหน่ึงอย่างเป็นขั้นตอน ซ่ึงการทาํงานของคอมพิวเตอร์
ประกอบไปดว้ยการรับการขอ้มูล การประมวลผล และการแสดงผล ดงัรูปท่ี 2.1 

 

     

  

  

 

 

รูปที ่2.1 แสดงขั้นตอนการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

ก่อนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนสําคญัก็คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการ
ออกแบบโปรแกรม เน่ืองจากทั้ง 2 ขั้นตอนน้ี ถือวา่เป็นการวางแผนลาํดบัความคิดของโปรแกรมเมอร์ที่
จะเขียนชุดคาํสั่ง เพื่อใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานตามคาํสั่งเหล่านั้น จนบรรลุวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการ
ของผูใ้ช้โปรแกรม นอกจากน้ีการวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบโปรแกรมก่อนการลงมือเขียน
โปรแกรมจริง ยงัช่วยลดขอ้ผดิพลาดบางประการ และช่วยตรวจสอบโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนได ้ 

 

 เดวดิ ไอ ชไนเดอร์ (David I. Schneider, 1999 : 12) ไดใ้หข้ั้นตอนในการโปรแกรมตามวงจร
การพฒันาโปรแกรม (Program Development Cycle) ทั้งหมด 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. วเิคราะห์ปัญหาประกอบดว้ยการวเิคราะห์ผลลพัธ์ (Output) และ ขอ้มลูเขา้ (Input) 

 2. ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา ประกอบไปดว้ย การออกแบบอลักอริธึม ผงังาน (Flow Chart)   

     รหสัเทียม (Pseudo Code)  

 3. เลือกส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้หรือการออกแบบหนา้จอ 

 4. เขียนโปรแกรม 

 5. ทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 

 6. ทาํเอกสารประกอบโปรแกรม  

INPUT PROCESS OUTPUT 

STORAGE 
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 ดีน แซ็ค (Diane Zak, 2012 : 12) ไดใ้ห้ขั้นตอนวิธีในการแกปั้ญหาโปรแกรมไว ้7 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1.) วเิคราะห์ปัญหา 2.) ออกแบบอลักอริธึม 3.) ตรวจสอบอลักอริธึม 4.) สร้างหนา้จอโปรแกรม 

5.) เขียนโปรแกรม 6.) ตรวจสอบโปรแกรม 7.) ทดสอบโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 

ในเอกสารประกอบการสอนน้ีผูเ้ขียนจะนาํเสนอขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมโดยมีขั้นตอนวธีิดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์ปัญหา 

 2. การออกแบบวธีิการโปรแกรม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

  2.1 การออกแบบอลักอริธึม หรือ 

  2.2 การเขียนผงังาน (Flow Chart) 

 3. ตรวจสอบอลักอริธึม 

 4. การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) หรือการสร้างหนา้จอโปรแกรม 

 5. เขียนโปรแกรม 

 6. ทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 

 7. จดัทาํคู่มือการใชง้านและเอกสารประกอบโปรแกรม 

 

2.1 การวเิคราะห์ปัญหา 

 การพัฒนาโปรแกรมจะเร่ิมจากปัญหาของงานปัจจุบันที ่ไม่สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการทาํงานซบัซ้อนยุง่ยาก เกิดขอ้ผิดพลาดไดง่้าย ขอ้มูลที่ไดไ้ม่ทนัต่อการใชง้าน 
จึงตอ้งพฒันาโปรแกรมข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว 

 ส่ิงสําคญัสองอยา่งที่ทุกโปรแกรมตอ้งการรู้คือ ผลลพัธ์ (Output) และขอ้มูลเขา้ (Input ) โดยท่ี
ผลลพัธ์คือเป้าหมายของโปรแกรมทีต่้องการ และ ขอ้มูลเข้าคือขอ้มูลทีป้่อนเขา้ไปเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
ผลลพัธ์นั้น(Diane Zak, 2014 : 12) 

การวเิคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอนของการสร้างความเขา้ใจในปัญหาไดอ้ยา่งถ่องแท ้และสามารถ
กาํหนดปัญหาได้อย่างชดัเจนแน่นอน ซ่ึงนาํไปสู่การแก้ไขปัญหาไดถู้กตอ้ง สําหรับวิธีการวิเคราะห์
ปัญหานั้น จะใช้วิธีการแยกปัญหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผลลัพธ์ (Output), วิธีการประมวลผล 
(Process) และ ขอ้มูลเขา้ (Input) อย่างไรก็ตาม เมื่ออ่านโจทยห์รืออ่านรายละเอียดของปัญหาจบแลว้ 
ควรพิจารณาวา่ “ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการคืออะไร”และ “โจทยก์าํหนดอะไรมาบา้ง” ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูเขา้ (Input) พิจารณาวา่ขอ้มูลใดท่ีตอ้งเขา้สู่โปรแกรมเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามการ 

2. ผลลพัธ์ (Output) ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการหรือผลลพัธ์คืออะไร 
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3. วิธีการประมวลผล (Process)  มีขั้นตอนการประมวลผลอะไรบา้งตามลาํดบั โดยขั้นตอน
ของprocess จะถูกนาํไปเขียนอลักอริธึมในการออกแบบโปรแกรมต่อไป(พนิดา พานิชกุล, 

2550 : 22) 

 ในการวเิคราะห์ปัญหาและวเิคราะห์ขอ้มูลมีแนวทางในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 1. เพือ่หาวตัถุประสงคใ์นการพฒันาโปรแกรม 

 2. เพือ่หาผลลพัธ์ของโปรแกรม (Output) 

 3. เพื่อวเิคราะห์และหาขั้นตอนวธีิในการประมวลผลของโปรแกรม (Process) 

 4. เพื่อหาขอ้มูลนาํเขา้ท่ีจะนาํไปประมวลผลใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ (Input) 

  

จากการลาํดบัการวิเคราะห์ขา้งตน้จะเป็นเห็นวา่ลาํดบัการวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้ 2 - 4 จะคลา้ยกบั
ลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของคอมพิวเตอร์ซ่ึงก็คือ Input Process  Output แต่การวเิคราะห์ขอ้มูล
จะทาํการวเิคราะห์หาผลลพัธ์ (Output) ก่อน เพราะถา้ไม่รู้วา่ผลลพัธ์คืออะไรก็จะไม่สามารถพฒันา
โปรแกรมไดเ้ลย ลาํดบัต่อมาคือการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการประมวลผลของโปรแกรมซ่ึงเปรียบได้
กบัสูตรการคาํนวณหรือลาํดบัการประมวลผลซ่ึงในขั้นตอนน้ีสามารถสลบัลาํดบัการวิเคราะห์กบัการหา
ขอ้มูลนาํเขา้ก็ได ้ แต่ถา้รู้สูตรการคาํนวณหรือลาํดบัการประมวลผลจะทาํใหห้าขอ้มูลนาํเขา้ไดง่้ายกวา่
สาํหรับผูเ้ร่ิมเขียนโปรแกรมใหม่ 

 

ตัวอย่างที ่ 2.1 พฒันาโปรแกรมเพือ่คํานวณค่าล่วงเวลาของพนักงานโดยให้ค่าล่วงเวลาของพนักงาน
ช่ัวโมงละ 60 บาท  

วตัถุประสงค ์: เพื่อคาํนวณค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

 ผลลพัธ์ (Output): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

 การประมวลผล(Process): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน = จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา X 60 

 ขอ้มลูเขา้ (Input): จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

รูปที ่2.2 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรมคาํนวณค่าล่วงเวลาพนกังาน 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้การหาผลลพัธ์ของโปรแกรมจะทาํไดง่้ายท่ีสุดโดยดูจากโจทยข์องโปรแกรม
หรือวตัถุประสงคข์องการพฒันาโปรแกรม การประมวลผลจะตอ้งหาวธีิคาํนวณเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ซ่ึง
จากตวัอยา่งน้ีการหาค่าล่วงเวลาของพนกังานจะตอ้งนาํจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลาของพนกังาน
แลว้นาํมาคูณดว้ย 60 ซ่ึงก็คือค่าตอบแทนในการทาํงานต่อชัว่โมง ขอ้มูลเขา้คือส่ิงท่ีโปรแกรมยงัไม่รู้ค่า
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และสามารถเปล่ียนแปลงค่าไดต้ลอดเวลาโดยขอ้มูลเขา้จะนาํมาประมวลผลในสูตรการคาํนวณเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์ในตวัอยา่งน้ีก็คือ จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

  เม่ือวเิคราะห์ขอ้มลูไดแ้ลว้จะนาํมาลาํดบัใหม่ตามขั้นตอนการทาํงานของคอมพิวเตอร์คือ 
 Input Process  Output จะไดด้งัน้ี 

  

ขอ้มลูเขา้ (Input): จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

การประมวลผล(Process): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน = จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา X 60 

ผลลพัธ์ (Output): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

รูปที ่2.3 แสดงการปรับลาํดบัการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ซ่ึงก็เปรียบไดก้บัขั้นตอนทางคอมพิวเตอร์หรือท่ีเรียกวา่อลักอริธึม (Algorithm) ซ่ึงจะอธิบายต่อไปใน
ภายหลงั 

 

 ตัวอย่างที ่ 2.2 พฒันาโปรแกรมเพือ่คาํนวณหาเงินเดอืนคงเหลอืประจําเดอืนของพนักงานหลงัหัก
เงินประกนัสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดอืนประจํา 

 จากโจทยข์า้งตน้ส่ิงท่ีตอ้งวเิคราะห์เพิ่มเติมคือการประมวลผล จะเห็นไดว้า่การหาเงินเดือนคงเหลือ
ประจาํเดือนของพนกังานไดน้ั้นตอ้งนาํเงินเดือนมาหกัเงินประกนัสังคมก่อน แต่ในโจทยไ์ม่ไดบ้อกวา่
เงินประกนัสังคมเป็นเท่าใดเน่ืองจากเงินเดือนของพนกังานแต่ละคนไม่เท่ากนั ฉะนั้นเราตอ้งทาํการ
คาํนวณหาเงินประกนัสังคมใหไ้ดก่้อนแลว้จึงนาํมาหกัออกจากเงินเดือน  
 

 วตัถุประสงค ์: เพือ่คาํนวณเงินเดือนคงเหลือประจาํเดือนของพนกังาน 

 ผลลพัธ์ (Output): เงินเดือนคงเหลือ 

 การประมวลผล(Process): แบบท่ี 1 

   1. เงินประกนัสังคม = เงินเดือนประจาํ X (5/100) 

   2. เงินเดือนคงเหลือ = เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสังคม   
  หรือแบบท่ี 2 

   เงินเดือนคงเหลือ = เงินเดือนประจาํ – (เงินเดือนประจาํ X (5/100)) 

 ขอ้มลูเขา้ (Input): เงินเดือนประจาํ 

รูปที ่2.4 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรมคาํนวณเงินเดือนคงเหลือประจาํเดือนของพนกังาน 
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 จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่าวิธีการประมวลผลสามารถคิดได ้2 แบบ อยู่ที่ผูพ้ฒันาโปรแกรมจะ
เลือกใช้แบบใด ส่ิงที่น่าสังเกตคือข้อมูลเข้าซ่ึงมีอยู่ 1 ตวัคือ เงินเดือนประจาํ ถ้าดูจากตวัอย่างการ
ประมวลผลแบบท่ี 1 เงินประสังคม ไม่ถือวา่เป็นขอ้มูลเขา้เพราะสามารถคาํนวณไดจ้ากเงินเดือนประจาํ 
สําหรับขอ้แตกต่างของการประมวลผลทั้ง 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 โปรแกรมสามารถแสดงผลลพัธ์ไดท้ั้ง 
เงินประกนัสงัคม และ เงินเดือนคงเหลือ ส่วนแบบท่ี 2 สามารถแสดงไดเ้ฉพาะเงินเดือนคงเหลือเท่านั้น 

 

2.2 การออกแบบวธิกีารโปรแกรม 

การออกแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์แบ่งวธีิการออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 2.2.1 การออกแบบอลักอริธึม 

 อัลกอริธึม (Algorithm) หมายถึง ลําดับขั้ นตอนของชุดคําสั่งที ่ถูกวางแผนไว้เพื ่อสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทาํงานใดงานหน่ึงจนไดผ้ลลพัธ์ที่ตอ้งการ เช่น งานคาํนวณภาษีเงินได ้งานคาํนวณเกรด
เฉล่ีย งานคาํนวณเงินเดือน หรืองานลาํดบัขอ้มูลจากนอ้ยไปหามาก เป็นตน้ ดงันั้น จึงนบัวา่อลักอริธึม
เป็นส่วนหน่ึงในของการประมวลผลที่ไดว้ิเคราะห์ไวใ้นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (พนิดา พานิชกุล, 

2550 : 23) 

 ก่อนที่จะลงมือเขียนซอฟต์แวร์เพือ่แก้ปัญหาหน่ึง ๆ ได้ ต้องเร่ิมจากการแบ่งขั้นตอนการ
แกปั้ญหาออกเป็นแบบทีละขั้นตอน อลักอริธึมไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัภาษาโปรแกรมใด ๆ จะใช้การบรรยาย
ขอ้ความแบบภาษาพดูของเราเองก็ยอ่มไดห้รือจะเลือกเขียนเป็นแผนผงั หรือใชว้ิธีการใด ๆ ก็ไดเ้พื่อให้
เห็นปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน  
 อลักอริธึมจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนขอ้มูลเขา้ให้เป็นผลลพัธ์ของโปรแกรม อลักอริธึมส่วน
ใหญ่จะเร่ิมตน้ดว้ยการคาํสั่งป้อนขอ้มูลเขา้ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แลว้ประมวลขอ้มูลนั้น ๆ ดว้ย
คาํสั่งการประมวลผลซ่ึงอาจมีมากกวา่ 1 คาํสั่งก็ได ้และขั้นตอนสุดทา้ยของอลักอริธึมคือการแสดงผล
ลพัธ์ทางหนา้จอโปรแกรม (Diane Zak, 2012 : 14) 

2.2.1.1  คุณสมบัติของอลักอริธึม 

  1. อลักอริธึมเป็นกระบวนการท่ีสร้างข้ึนจากกฎเกณฑ ์เน่ืองจากอลักอริธึมเป็นรูปแบบ 

     หน่ึงของการแกปั้ญหา และกระบวนการคือกลุ่มของขั้นตอนท่ีอยูร่วมกนัเพื่อใช ้

     แกปั้ญหาต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดซ่ึ้งผลรับ 

  2. กฏเกณฑท่ี์นาํมาสร้างเป็นอลักอริธึม ตอ้งไม่คลุมเครือ มีระบบ ระเบียบอ่านแลว้ไม่ 
     สับสน ควรหลีกเล่ียงคาํท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดห้ลายความหมาย 

  3. การประมวลผลตอ้งเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน 

  4. กระบวนการตอ้งใหผ้ลลพัธ์ตามท่ีกาํหนดในปัญหา 

  5. อลักอริธึมตอ้งมีจุดส้ินสุด (ฝ่ายตาํราวชิาการคอมพิวเตอร์, 2554 : หนา้ 29 -30) 
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 2.2.1.2  ประสิทธิภาพของอลักอริธึม   การออกแบบอลักอริธึมเพือ่แกปั้ญหาของ
แต่ละคน อาจออกแบบแตกต่างกนัได ้ ข้ึนอยูก่บัหลกัการคิด เง่ือนไข และขอ้จาํกดัต่าง 
ๆ ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพของอลักอริธึมท่ีดีจากเกณฑพ์ื้นฐานคือ ตอ้งใชเ้วลา
นอ้ยท่ีสุด, ใชห้น่วยความจาํนอ้ยท่ีสุด, มีความยดืหยุน่,ใชเ้วลาในการพฒันานอ้ยที่สุด, 

ง่ายต่อความขา้ใจ (ฝ่ายตาํราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2554 : 30 –31) 

  

 ดงันั้นอลักอริธึม คือ ขั้นตอนวิธีหรือลาํดบัขั้นตอนในการแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึง โดยเร่ิมจาก
การแบ่งขั้นตอนการแก้ปัญหาออกเป็นแบบทีละขั้นตอน ซ่ึงตอ้งใช้หลกัการคิดอย่างมีเหตุผลในการ
อธิบายวิธีการในการพฒันาโปรแกรมนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่การออกแบบอลักอริธึมจะเขียนเป็นขอ้ ๆ 
ตามลําดับก่อนหลังอัลกอริธึมส่วนใหญ่จะเร่ิมต้นด้วยการคําสั่งป้อนข้อมูลเข้าลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แล้วประมวลขอ้มูลนั้น ๆ ดว้ยคาํสั่งการประมวลผลซ่ึงอาจมีมากกว่า 1 คาํสั่งก็ได้ และ
ขั้นตอนสุดท้ายของอลักอริธึมคือการแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอโปรแกรม การออกแบบอลักอริธึม
จะตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัของและประสิทธิภาพของอลักอริธึม การโดยการเขียนอลักอริธึมสามารถ
เขียนได ้2 แบบคือ เขียนเป็นแบบขอ้ความ และ เขียนผงังาน (FlowChart) 

 

ตัวอย่างที ่2.3 พฒันาโปรแกรมเพือ่คาํนวณค่าล่วงเวลาของพนักงานโดยให้ค่าล่วงเวลาของ
พนักงานช่ัวโมงละ 60 บาท 

รูปที ่2.5 แสดงอลักอริธึมของโปรแกรมคาํนวณค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

ผลลพัธ์ (Output): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

การประมวลผล(Process): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน = จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา X 60 

ขอ้มลูเขา้ (Input): จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

Algorithm : 

1. ป้อนจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

2. คาํนวณหาค่าล่วงเวลาของพนกังาน จาก จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา x 60 

3. แสดงค่าล่วงเวลาของพนกังาน 
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ตัวอย่างที ่2.4 พัฒนาโปรแกรมเพือ่คํานวณหาเงินเดือนคงเหลือประจําเดือนของพนักงานหลังหักเงิน
ประกนัสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดอืนประจํา 

รูปที ่2.6 แสดงอลักอริธึมของโปรแกรมคาํนวณเงินเดือนคงเหลือประจาํเดือนของพนกังานหลงัหกัเงิน
ประกนัสังคม 5 เปอร์เซ็นตข์องเงินเดือนประจาํ 

 

 2.2.2  การเขียนผงังาน (Flow Chart) 

 ผงังานคือ แผนภาพท่ีแสดงลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรมตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึง
จุดส้ินสุด ดว้ยการนาํเสนอผา่นสัญลกัษณ์มาตรฐานเพื่อให้ส่ือความหมายเขา้ใจตรงกนั (ฝ่ายตาํรา
วชิาการคอมพิวเตอร์, 2554 : 87) สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นผงังานมีความหมายตามขอ้กาํหนดตาม
ขอ้กาํหนดมาตรฐานของ ANSI (American National Standards Institute) (พนิดา พานิชกุล, 2551: 29) 

การใชส้ัญลกัษณ์ในลกัษณะของรูปภาพทาํใหส้ามารถเห็นลาํดบัขั้นตอนวธีิการทาํงานไดช้ดัเจนกวา่การ
อธิบายขั้นตอนวธีิการทาํงานในลกัษณะของขอ้ความ 

 

  2.2.2.1  ประเภทของผงังาน 

   1. ผงังานระบบ (System Flowchart)  เป็นผงังานแสดงขั้นตอนการทาํงาน
ทั้งหมดในผงังานประเภทน้ีจะเห็นระบบงานภายในของระบบหน่ึง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทั้งหมด ทั้งวสัดุ 
เคร่ืองจกัร โปรแกรม และบุคลากรจุดมุ่งหมายของการใชผ้งังานระบบ เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์
ของระบบทั้งหมดหรือภาพรวมของระบบทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้จนสุดทา้ยวา่มี ขั้นตอนอะไรบา้งแต่ละ
ขั้นตอนทาํอยา่งไร ใชว้ธีิการอะไรบา้งผงังานระบบน้ีเหมาะสาํหรับผูบ้ริหาร ผูว้ิเคราะห์ระบบและ
ผูเ้ขียนโปรแกรมแต่ผงังานระบบน้ียงัไม่สามารถนาํไปใชใ้นการเขียนโปรแกรมได ้ลกัษณะของผงังาน
ระบบคือ 

ผลลพัธ์ (Output): เงินเดือนคงเหลือ 

การประมวลผล(Process): เงินประกนัสงัคม = เงินเดือนประจาํ X (5/100) 

              เงินเดือนคงเหลือ = เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสงัคม   
ขอ้มูลเขา้ (Input): เงินเดือนประจาํ 

Algorithm : 

1. ป้อนเงินเดือนประจาํ 

2. คาํนวณหาเงินประกนัสงัคมจาก เงินเดือนประจาํ x (5/100) 

3. คาํนวณหาเงินคงเหลือจาก เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสงัคม   
4. แสดงเงินเดือนคงเหลือ 
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   • แสดงขอบเขตของระบบทั้งหมด 

   • แสดงขอ้มูลเขา้ถูกเก็บอยูท่ี่ใดบา้ง ใชส่ื้อบนัทึกขอ้มูลแบบใด 

   • ประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ท่ีใด 

 

   2. ผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) หรือท่ีนิยมเรียกกนัสั้น ๆ วา่ 

Flowchart ผงังานประเภทน้ีเป็นผงังานซ่ึงแสดงลาํดบัขั้นตอนการทาํงานอยา่งละเอียดของโปรแกรม 
โดยจะแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการทาํงานอยา่งชดัเจนไม่วา่จะเป็นขั้นตอนของการรับขอ้มูลเขา้ 
การคาํนวณ การประมวลผลและการแสดงผลลพัธ์ 

 

2.2.2.2 วธีิการเขียนผงังานทีด่ี 
  • ทุกผงังานตอ้งมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดเพียงอยา่งละหน่ึงแห่งเท่านั้น 

  • ทุกแผนภาพตอ้งมีลูกศรแสดงทิศทางเขา้ออก 

  • ใชส้ัญลกัษณ์ตามท่ีกาํหนดไว ้

  • สัญลกัษณ์จุดเร่ิมตน้มีเฉพาะลูกศรช้ีทิศทางออก 

  • สัญลกัษณ์จุดส้ินสุดมีเฉพาะลูกศรช้ีทิศทางเขา้ 

  • สัญลกัษณ์การตดัสินใจมีลูกศรช้ีเขา้ 1 ทิศทาง และช้ีออก 2 ทิศทาง คือ กรณีท่ีผลท่ีได้
  จากการตดัสินใจเป็นจริง หรือ เป็นเทจ็ 

  • ใชลู้กศรแสดงทิศทางการไหลของขอ้มูลจากบนลงล่างหรือซา้ยไปขวา 

  • คาํอธิบายในภาพควรสั้นกะทดัรัด และเขา้ใจไดง่้าย 

  • ไม่ควรโยงเส้นเช่ือมผงังานท่ีอยูไ่กลมาก ๆ ควรใชส้ัญลกัษณ์จุดเช่ือมต่อแทน 

  • เส้นของลูกศรท่ีใชบ้อกทิศทางของลาํดบัขั้นตอนวธีิการทาํงาน ไม่ควรเขียนตดักนั 

  หรือทบักนั 

  • ผงังานควรมีการทดสอบความถูกตอ้งของการทาํงานก่อนนาํไปเขียนโปรแกรม 

   (ฝ่ายตาํราวชิาการคอมพิวเตอร์, 2554 : 89) 
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ผงังานระบบ ผงังานโปรแกรม 

รูปที ่2.7 แสดงผงังานระบบ และ ผงังานโปรแกรม 

ที่มา : (พนิดา พานิชกลุ, 2551 : 30) 

 

 2.2.3 สัญลกัษณ์ของผงังาน 

 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 Start / Stop   ใชแ้สดงจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของขั้นตอนการแกปั้ญหา
หรือโมดูลแต่ละโมดูล โดยจุดเร่ิมตน้จะมีเส้นทางออกเพียงอยา่งเดียว ส่วน
จุดส้ินสุดจะมีเส้นทางขา้งเพียงอยา่งเดียว 

 Process 

 

ใชแ้สดงการประมวลผล การคาํนวณ หรือการกาํหนดค่าขอ้มลู
ต่างๆ 

 

 

Start 

InputPrice, Qyt 

 

Deliver = (Price*Qty)*5% 

Netprice = (Price*Qty) - Deliver 

Print Netprice 

Stop 
Stop 

Receive order 

Packaging Product 

Calculate Netprice 

Deliver product 

Start 
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สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 Input/Output media  

 

ใชแ้สดงการรับหรือแสดงขอ้มลู   หรือแสดงผลลพัธ์
โดยไม่ระบุชนิดของส่ือ 

  

 Manual Input ใชแ้สดงการรับขอ้มูลโดยตรงจากแป้นพิมพ ์

 Decisionใชแ้สดงการเปรียบเทียบ หรือการตดัสินใจเลือกเส้นทางการ
ทาํงาน 

 Document ใชใ้นการแสดงผลลพัธ์หรือแสดงขอ้มูลสั่งพิมพล์งบนกระดาษ 

 Displayใชใ้นการแสดงผลลพัธ์หรือแสดงขอ้มูลทางจอภาพคอมพิวเตอร์ 

 Preparation ใชใ้นการกาํหนดค่าเร่ิมตน้ใหก้บัการนบัรอบสาํหรับการ
ทาํงานแบบวนซํ้ า 

 Magnetic tapeใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลลงบนส่ือประเภทเทปแม่เหล็ก  

 Flow  Lineใชแ้สกงทิศทางของลาํดบัขั้นตอนการทาํงาน 

 On –Page Reference  

 

ใชแ้สดงจุดเช่ือมต่อของผงังานท่ีอยูใ่นหนา้เดียวกนั 
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สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 Off-Page Referenceใชแ้สดงจุดเช่ือมต่อของผงังานกรณีท่ีอยูค่นละหนา้ 

 Predefined Process ใชแ้สดงแทนการประมวลผลของโมดูลหรือโปรแกรม
ยอ่ย 

 Annotationใชเ้ขียนคาํอธิบายไวด้า้นขา้งของสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ของผงังาน 

รูปที ่2.8 แสดงสัญลกัษณ์ของผงังาน 

 

ตัวอย่างที ่ 2.5 เขียนผงังานการคาํนวณค่าล่วงเวลาของพนักงานโดยให้ค่าล่วงเวลาของพนักงานช่ัวโมง
ละ 60 บาท 

รูปที ่2.9 แสดงอลักอริธึมของโปรแกรมคาํนวณค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์ (Output): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

การประมวลผล(Process): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน = จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา X 60 

ขอ้มูลเขา้ (Input): จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

Algorithm : 

1. ป้อนจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

2. คาํนวณหาค่าล่วงเวลาของพนกังาน จาก จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา x 60 

3. แสดงค่าล่วงเวลาของพนกังาน 
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รูปที ่2.10 แสดงผงังานของโปรแกรมคาํนวณค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

 

ตัวอย่างที ่2.6 เขียนผงังานคาํนวณหาเงินเดอืนคงเหลอืประจําเดอืนของพนักงานหลงัหักเงิน
ประกนัสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดอืนประจํา 

รูปที ่2.11 แสดงอลักอริธึมของโปรแกรมคาํนวณเงินเดือนคงเหลือประจาํเดือนของพนกังานหลงัหกัเงิน
ประกนัสังคม 5 เปอร์เซ็นตข์องเงินเดือนประจาํ 

 

 

 

เร่ิมต้น 

จํานวนชัว่โมง 

คา่ลว่งเวลา = จํานวนชัว่โมงX 60 

 

คา่ลว่งเวลา 

จบการทํางาน 

ผลลพัธ์ (Output): เงินเดือนคงเหลือ 

การประมวลผล(Process): เงินประกนัสงัคม = เงินเดือนประจาํ X (5/100) 

เงินเดือนคงเหลือ = เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสงัคม 

ขอ้มูลเขา้ (Input): เงินเดือนประจาํ 

Algorithm : 

1.  ป้อนเงินเดือนประจาํ 

2.   คาํนวณหาเงินประกนัสงัคมจาก เงินเดือนประจาํ x (5/100) 

3. คาํนวณหาเงินคงเหลือจาก เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสงัคม 

4. แสดงเงินเดือนคงเหลือ 
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รูปที ่2.12 แสดงผงังานของโปรแกรมคาํนวณเงินเดือนคงเหลือประจาํเดือนของพนกังานหลงัหกัเงิน
ประกนัสังคม 5 เปอร์เซ็นตข์องเงินเดือนประจาํ 

2.3 ตรวจสอบอลักอริธึม 

 หลงัจากท่ีไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและออกแบบอลักอริธึมไปแลว้ ผูเ้ขียนโปรแกรมจะตอ้งตรวจสอบ
อลักอริธึมท่ีไดอ้อกแบบไว ้ในขั้นตอนน้ีผูเ้ขียนโปรแกรมจะนัง่ตรวจสอบอลักอริธึมดว้ยกระดาษโดย
การจาํลองขอ้มูลเขา้ไปแลว้ดูผลลพัธ์วา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
 การตรวจสอบอลักอริธึมจะทาํเป็นลกัษณะของตารางเพื่อตรวจสอบ (Desk Check Table) ค่าต่าง  
ๆ ท่ีจาํลองเขา้ไป โดยประกอบไปดว้ยคอลมัน์ท่ีเป็นขอ้มูลเขา้ การประมวลผล และ ผลลพัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

เงินเดอืนประจํา 

เงินประกนัสงัคม= เงินเดอืนประจํา*(5/100) 

 

เงินคงเหลอื= เงินเดอืนประจํา – เงินประกนัสงัคม   
 

เงินคงเหลอื 

จบการทํางาน 
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รูปที ่2.13 แสดงตารางการตรวจสอบอลักอริธึม (Desk-Check the Algorithm) ของการคาํนวณค่าล่วงเวลา
ของพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์ (Output): ค่าล่วงเวลา 

การประมวลผล(Process): ค่าล่วงเวลา = จาํนวนชัว่โมง * 60 

ขอ้มูลเขา้ (Input): จาํนวนชัว่โมง 

Algorithm : 

1. ป้อนจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

2. คาํนวณหาค่าล่วงเวลาของพนกังาน จาก จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา x 60 

3. แสดงค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

Desk-Check Table 

จาํนวนชัว่โมง จาํนวนชัว่โมง * 60 ค่าล่วงเวลา 

1 1 * 60 60 

5 5 * 60 300 

10 10 * 60 3000 
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รูปที ่2.14 แสดงตารางการตรวจสอบอลักอริธึม (Desk-Check the Algorithm) ของการคาํนวณค่าล่วงเวลา
ของพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์ (Output): เงินเดือนคงเหลือ 

การประมวลผล(Process): เงินประกนัสงัคม = เงินเดือนประจาํ X (5/100) 

              เงินเดือนคงเหลือ = เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสงัคม   
ขอ้มูลเขา้ (Input): เงินเดือนประจาํ 

Algorithm : 

1.  ป้อนเงินเดือนประจาํ 

2.   คาํนวณหาเงินประกนัสงัคมจาก เงินเดือนประจาํ x (5/100) 

3.  คาํนวณหาเงินคงเหลือจาก เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสงัคม   
4. แสดงเงินเดือนคงเหลือ 

Desk-Check Table 

เงินเดือนประจาํ เงินเดือนประจาํ x (5/100) 

เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสงัคม   
ประกนัสงัคม 

เงินเดือนคงเหลือ 

100 100 * (5/100) 

100 - 5 

5 

95 

500 500 * (5/100) 

500 -25 

25 

475 

15,000 15,000 * (5/100) 

15,000 - 750 

750 

14,250 
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สรุป  

 ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมโดยมี 7 ขั้นตอนคือ 

 1. การวเิคราะห์ปัญหา 

 2. การออกแบบวธีิการโปรแกรม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

  2.1 การออกแบบอลักอริธึม หรือ 

  2.2 การเขียนผงังาน (Flow Chart) 

 3. ตรวจสอบอลักอริธึม 

 4. การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) หรือการสร้างหนา้จอโปรแกรม 

 5. เขียนโปรแกรม 

 6. ทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 

 7. จดัทาํคู่มือการใชง้านและเอกสารประกอบโปรแกรม 

 การวเิคราะห์ปัญหาและวเิคราะห์ขอ้มูล จะตอ้งวิเคราะห์เพื่อหา ผลลพัธ์ การประมวลผล และ
ขอ้มลูเขา้  

 การออกแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์แบ่งวธีิการออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.การออกแบบอลักอริธึม 

คือ การออกแบบลาํดบัขั้นตอนของชุดคาํสั่งท่ีถูกวางแผนไวเ้พื่อสั่งใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานใด
งานหน่ึงจนไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 2.การเขียนผงังานเพื่อแสดงลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของ
โปรแกรมตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงจุดส้ินสุด ดว้ยการนาํเสนอผา่นสัญลกัษณ์มาตรฐานเพื่อใหส่ื้อ
ความหมายเขา้ใจตรงกนั 

 การตรวจสอบอลักอริธึม (DeskCheck Algorithm) หลงัจากท่ีไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและออกแบบ
อลักอริธึมไปแลว้ ผูเ้ขียนโปรแกรมจะตอ้งตรวจสอบอลักอริธึมท่ีไดอ้อกแบบไว ้ ในขั้นตอนน้ี
ผูเ้ขียนโปรแกรมจะนัง่ตรวจสอบอลักอริธึมดว้ยกระดาษโดยการจาํลองขอ้มูลเขา้ไปแลว้ดู
ผลลพัธ์วา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

ตอ้งการพฒันาโปรแกรมคาํนวณค่าผอ่นรถมอเตอร์ไซดต์่อเดือนโดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 3 ของราคารถ
และใหร้ะยะเวลาในการผอ่น 1 ปี  
1.ใหว้เิคราะห์ผลลพัธ์ การประมวลผล และขอ้มูลเขา้ของโปรแกรม 

2. ใหเ้ขียนอลักอริธึมของโปรแกรม 

3. เขียนผงังานของโปรแกรม 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่3 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
 3.1 การเรียกใชง้าน Microsoft Visual Studio 2012 

 3.2 การตั้งค่าภาษาและสภาพแวดลอ้มเร่ิมตน้ของ Visual Studio 2012 

 3.3 การใชง้าน Microsoft Visual Basic 2012 เบ้ืองตน้ 

 3.4 ออ็บเจกต ์(Object) 

 3.5 การใชง้าน Code Editor 

 3.6 การบนัทึกโพรเจกต ์

 3.7 ไฟลป์ระเภทต่างๆในโพรเจกตข์อง Visual Basic 2012 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชง้านโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 ได ้

 2. มีความเขา้ใจและอธิบายออ็บเจกตไ์ด ้

 
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

5. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 

การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์เขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

3. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

4. การตรวจแบบฝึกหดั



 

 

บทที ่3  
การใช้งาน Visual Basic 2012 เบือ้งต้น 

  

 Microsoft Visual Studio 2012 คือ Integrated Development Environment (IDE)  เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที่ใช้สําหรับพฒันาโปรแกรมและยงัอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการพฒันาซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ  พฒันาข้ึนโดยบริษทัไมโครซอฟท์ Microsoft 

Visual Studio 2012 จะมีภาษาใหเ้ลือกพฒันาโปรแกรมแลว้แต่ความถนดัของผูพ้ฒันาโปรแกรมหน่ึงใน
นั้นก็คือ Visual Basic 

Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถสร้างโปรแกรมประยุกตไ์ดท้ั้งในแบบ Web-Base 

Application และ Stand-alone enterprise applications โดยท่ี Web-Base Application จะทาํงานบน Web 

Servers โดยท่ี Web Server จะให้ส่งโปรแกรมเมื่อมีร้องขอจากผูใ้ชง้านมาให้ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ผูใ้ช้งานโดยโปรแกรมประเภทน้ีจะต้องมีเบราวเ์ซอร์เป็นตวัช่วยในการแสดงผล ส่วน Stand-alone 

enterprise applications จะเป็นการพฒันาโปรแกรมที่สามารถทาํงานบนระบบปฏิบติัการในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไดเ้ลย เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Windows-based โปรแกรมประเภท Windows-based เป็นท่ี
นิยมใชใ้นงานธุรกิจขององคก์รต่าง ๆ (Smith, Jo Ann, 2011 : 2) 

 

3.1 การเรียกใช้งาน Microsoft Visual Studio 2012 

 การเขียนโปรแกรมดว้ย Visual Basic 2012 หรือ VB 2012 จะอาศยัเคร่ืองมือ Visual Studio 

2012 ซ่ึงสามารถเรียกใชง้านไดโ้ดยคลิก Start  › All Programs › Microsoft Visual Studio 2012 › Visual 

Studio 2012 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1 แสดงการเรียกใชง้าน Microsoft Visual Studio 2012 
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3.2  การตั้งค่าภาษาและสภาพแวดล้อมเร่ิมต้นของ Visual Studio 2012 

 เม่ือมีการเปิดใชง้าน Visual Studio 2012 คร้ังแรก จะมีหนา้จอ Default Environment Setting 

ข้ึนมาเพื่อใหก้าํหนดภาษาท่ีตอ้งการใชใ้นการพฒันาโปรแกรม ซ่ึงหมายถึงวา่เมื่อใดที่เปิด Visual Studio 

2012 โปรแกรมจะกาํหนดภาษาและเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมภาษานั้นให้ แต่ถ้าผูเ้ขียน
โปรแกรมตอ้งการที่จะพฒันาโปรแกรมโดยใช้ภาษาอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน Visual Studio 2012 ก็สามารถ
เปล่ียนภาษาไดภ้ายหลงั ภาษาท่ีมีใน Visual Studio 2012 มีดงัน้ี 

 เอฟชาร์ป (F# Programming Language) คือ เป็นภาษาประเภท functional จดัอยูใ่นกลุ่มของ
ภาษาประเภท ML โดย F# จะมีความใกลเ้คียงกบั OCaml และมีการผสมผสานกบั C# และ 
Haskell นอกจากนั้น F# ยงัไดถู้กออกแบบใหส้ามารถทาํงานร่วมกนักนัภาษาอ่ืน ๆ ในท่ี
ทาํงานบน .NET Framework ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุทาํงานบนดอตเน็ต
เฟรมเวร์ิก  โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลสัพลสั (C++) และภาษาอ่ืนๆ (โดยเฉพาะภาษาเดล
ไฟและจาวา) โดยปัจจุบนัภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO 

 ภาษาซีพลสัพลสั (C++) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อเนกประสงค ์มีโครงสร้างภาษาท่ีมี
การจดัชนิดขอ้มูลแบบสแตติก และสนบัสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ การโปรแกรมเชิงกระบวนคาํสั่ง, การนิยามขอ้มูล, การโปรแกรมเชิงวตัถุ, และการ
โปรแกรมแบบเจเนริก (generic programming) ภาษาซีพลสัพลสัเป็นภาษาโปรแกรมเชิง
พาณิชยท่ี์นิยมมากภาษาหน่ึงนบัตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 

 ภาษาวชิวลเบสิก (Visual Basic) หรือ VB  เป็นหน่ึงในภาษาโปรแกรมท่ีนิยมใชพ้ฒันา
โปรแกรมท่ีใชใ้นดา้นธุรกิจ วชิวลเบสิกพฒันามาจากภาษาเบสิก และยงัไดพ้ฒันาต่อเป็นภาษา
VB.NET อีกดว้ย วชิวลเบสิกสนบัสนุน Rapid Application Development (RAD) ทั้งดา้นการ
พฒันาโปรแกรมประยกุตแ์บบ graphical user interface (GUI) , การเขา้ถึงฐานขอ้มูลโดยใช้
การเช่ือมต่อแบบ DAO, RDO, หรือ ADO, และการสร้าง ActiveX control จุดเด่นอีกอยา่งหน่ึง
ของวชิวลเบสิกคือนกัเขียนโปรแกรมสามารถนาํโปรแกรมประยกุตห์ลาย ๆ โปรแกรมมา
รวมกนัในโปรแกรมเดียว และยงัสามารถประยกุตใ์ชค้อนโทรลและคอมโพเนนตท่ี์วชิวลเบสิก
เตรียมไวใ้หแ้ลว้ไดอี้กดว้ย 

ในเอกสารประกอบการสอนน้ีจะใชภ้าษา Visual Basic 2012 หรือเรียกวา่ VB 2012 หรือ VB.Net ก็ได ้

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม ดงันั้นใหเ้ลือก Visual Basic Development Setting  
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รูปที ่3.2  แสดงการเลือกภาษา Visual Basic เป็นภาษาเร่ิมตน้เม่ือเปิด Visual Studio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 แสดงหนา้จอเร่ิมตน้ของ Visual Studio 2012 

 

3.3 การใช้งาน Microsoft Visual Basic 2012 เบือ้งต้น 

3.3.1  การสร้างโพรเจกต์ใหม่ 

 ใน VB 2012 จะมีประเภทของโพรเจกต์หรือโปรแกรมให้เลือกสําหรับพฒันาโปรแกรมได้
หลายประเภทเช่น โปรแกรมที่ท ํางานบนอุปกรณ์เคลื่อนที ,่  โปรแกรมทีท่ ํางานบนเบราว์เซอร์, 

โปรแกรมที่ทาํงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยประเภทโพรเจกตที์่ VB 2012 เตรียมไวใ้ห้
ผูพ้ฒันาโปรแกรมไดเ้ลือกใช ้มีดงัตารางท่ี 3.1  
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ตารางที ่3.1แสดงประเภทโพรเจกตแ์ละคาํอธิบายของโพรเจกตต์่าง ๆ 

ประเภทโพรเจกต์ คําอธิบาย 

Windows Forms โปรแกรมที ่ท ํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยทํางานผ่าน
ระบบปฏิบติัการสามารถทาํงานไดด้้วยตวัเอง อาจจะมีหน้าจอเดียวหรือหลาย
หนา้จอเพื่อใหผู้ใ้ชเ้รียกใชง้านก็ได ้

ASP.NET Web 

Forms 

โปรแกรมที่ทาํงานบนเคร่ืองบริการเวบ็ (Web Server) ประกอบไปดว้ยหนา้เวบ็ 
(Web forms) หน่ึงหรือมากกว่าก็ได้ โดยที่หน้าเว็บนั้ นต้องทํางานผ่าน
เบราวเ์ซอร์ท่ีอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน 

WPF โปรแกรมท่ีทาํงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยเนน้ลกัษณะโปรแกรม
ท่ีเนน้ความต่ืนตาต่ืนใจของผูใ้ชง้าน  

Silverlight โปรแกรมที่ทาํงานบนเบราว์เซอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเน้นลักษณะ
โปรแกรมท่ีเนน้ความต่ืนตาต่ืนใจของผูใ้ชง้าน 

Windows Store โปรแกรมที่ทาํงานบนแท็บเล็ตพีซีของระบบปฏิบติัการ Windows 8 หรือ 
Windows RT 

Windows Phone 8 โปรแกรมทีท่ ํางานบนโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ที ่ท ํางานด้วยระบบปฏิบัติการ 
Windows Phone 8 

  

ในเอกสารประกอบการสอนน้ี จะนาํเสนอการพฒันาโปรแกรมดว้ยโพรเจกต์ชนิด Windows Forms 

(สามารถเรียกวา่ Windows Forms Application ก็ได)้ ซ่ึงโพรเจกตช์นิดน้ีแสดงการทาํงานและติดต่อกบั
ผูใ้ชง้านโปรแกรมผา่นหนา้จอท่ีเรียกวา่ ฟอร์ม การสร้างโพรเจกตช์นิด Windows Forms ทาํไดด้งัน้ี 

 1. คลิกเลือก New Project จะปรากฏหนา้จอสร้างโพรเจกตใ์หม่ หรือคลิกท่ีเมนู File ท่ีเมนูบาร์ 

 2. เลือกประเภทของโพรเจกตช์นิด Windows Form Application 

 3. ช่อง Name ใหใ้ส่ช่ือโพรเจกต ์

 4. คลิกปุ่ม OK 
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รูปที ่3.4 แสดงหนา้จอการสร้างโพรเจกตใ์หม่ 

3.3.2  IDE ของ Visual Basic 2012 

 IDE (Integrated Development Environment) ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ทีช่่วยอาํนวย
ความสะดวกในการพฒันาโปรแกรม เช่น การจดัการไฟล์ในโพรเจ็กต์, การออกแบบหน้าจอ (form 

designer), อิดิเตอร์ (editor), คอมไพเลอร์ (complier), ดีบกัเกอร์ (debugger), การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของโปรแกรม การแสดงผลจากการรันโปรแกรม เป็นตน้ 

 

  3.3.2.1 ส่วนประกอบของ IDE ใน Visual Basic 2012 จะประกอบไปดว้ยเมนูบาร์ 
(menu bar), ทูลบาร์ (toolbar) และวนิโดว ์(window) ยอ่ยๆท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.5 แสดงส่วนประกอบของ IDE ใน Visual Studio 2012 

 

 

 

Properties 

Window 

Menu Bar 
Tool Bar 

Tool Box 

Solution Explorer 

Form Designer 
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 1. แถบเมนู (Menu Bar) และแถบเคร่ืองมือ (Tool Bar)  

แถบเมนูใน Visual Basic 2012 ประกอบดว้ยคาํสั่งที่ใช้สําหรับการสร้างรหัสซอฟต์แวร์ รวมถึงการ
เรียกใชเ้คร่ืองมืออื่น ๆ ของ IDE คาํสั่งเหล่าน้ีจะปรากฏเป็นเมนูและเมนูยอ่ย แถบเมนูยงัรวมถึงแถบ
เคร่ืองมือท่ีแสดงคาํสั่งท่ีใชก้นัทัว่ไปเป็นปุ่มเพื่อใหง่้ายต่อการใชง้าน 

รูปที ่3.6 แสดงแถบเมนูและแถบเคร่ืองมือ 

ตารางที ่3.2 แสดงปุ่มคาํสั่งและคาํอธิบายในแถบเคร่ืองมือ 

ปุ่มคําส่ัง คําอธิบาย คย์ีลดั 

 
 ยอ้นกลบัไปการทาํงานก่อนหนา้ Ctrl + Shift + F2 

 

 ยอ้นกลบัไปการทาํงานก่อนหนา้ Ctrl + Shift + - 

 

 สร้างโพรเจกตใ์หม่ Ctrl + N 

 

 เปิดไฟล ์ ไม่มี 

 

 บนัทึกฟอร์มท่ีกาํลงัทาํงานอยู ่ Ctrl + S 

 

 บนัทึกโพรเจกตท์ั้งหมด Ctrl + Shift + S 

 

 ใส่เคร่ืองหมายสร้างคาํอธิบาย Ctrl + K › Ctrl + C 

 

 ยกเลิกการใส่เคร่ืองหมายสร้างคาํอธิบาย Ctrl + K › Ctrl + U 

 
 ยกเลิกการทาํงานล่าสุด (Undo) Ctrl + Z 

 
 ทาํซํ้ าการทาํงานล่าสุดท่ีเพิ่งทาํไป (Redo) Shift + Alt + Bkspec 

 
 ใหโ้ปรแกรมทาํงานเพื่อตรวจสอบความผดิพลาด F5 

 
 หยดุการทาํงานของโปรแกรมชัว่คราว Ctrl + Break 

 
 เลิกการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม Ctrl + Alt + Break 

 
 สั่งใหท้าํงานทีละคาํสั่งเพื่อตรวจสอบผล F8 

 

สั่งใหต้รวจสอบคาํสั่งโดยมองวา่โปรแกรมยอ่ยเป็นคาํสั่งเดียว ไม่สนใจ
คาํสั่งขา้งใน 

Shift + F8 

 
คน้หาและแทนท่ี Ctrl + Shift + F 
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 2. Solution Explorer เป็นส่วนที่แสดงไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวอยูใ่นโพรเจกต์ เช่น ฟอร์ม โมดูล 
คลาส และไฟล์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง Solution Explorer จะใชจ้ดัการกบัโพรเจกต ์เหล่าน้ีไดค้ร้ังละหลายๆ
โพรเจกต ์พร้อมกนั 

 3. Properties Window เป็นส่วนที่ใชส้าํหรับแสดงและกาํหนดคุณสมบติัของอ็อบเจกตต่์าง ๆ ที่
ใชใ้นการสร้างโปรแกรม 

 4. Toolbox เป็นแทบแสดงเคร่ืองมือหรือ “คอนโทรล” (Control) ซ่ึงคอนโทรลบางชนิดก็ใช้
ออกแบบหนา้จอสําหรับติดต่อกบัผูใ้ช้งาน เช่น กล่องขอ้ความ (TextBox) คอนโทรลบางชนิดก็ใช้ทาํ
การเบ้ืองหลงัที่ไม่ปรากฏให้เห็นบนหน้าจอขณะทาํงาน เช่นไทม์เมอร์ (Timer) รวมถึงคอมโพเนนต ์
(component) อ่ืนๆดว้ย 

 

   

Solution Explorer Properties Window Toolbox 

รูปที ่3.7 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของ IDEโปรแกรม Microsoft Visual studio 2012 

3.3.2.2 การปิด เปิด และซ่อนส่วนประกอบต่าง ๆ ของ IDE 

 ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน IDE เช่น Solution Explorer, Properties Window หรือ Toolbox มีไว้
เพื่อใหผู้เ้ขียนโปรแกรมทาํงานไดง่้ายและสะดวก แต่ในบางคร้ังผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งการปิดการใชง้าน
ไวก่้อนก็สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่มปิด  บนไตเติลบาร์ของหนา้ต่างนั้น ๆ และเม่ือตอ้งการเรียก
กลบัมาใชใ้หม่สามารถทาํไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู View บนเมนูบาร์และเลือกช่ือส่วนประกอบนั้น ๆ เพื่อ
แสดง 
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รูปที ่3.8 แสดงการเรียกใชง้าน Properties Windows 

3.4 ออ็บเจกต์ (Object) 

 การสร้างโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการวนิโดวจ์ะใชอ้อ็บเจกตต่์าง ๆ ในการสร้างหนา้จอหรือ
ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช(้User interface) และเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานของออ็บเจกตต่์าง ๆ เพือ่ตอบ
โตก้บัผูใ้ชง้านโปรแกรมนั้น ๆ โดยอ็อบเจกตท่ี์ใชส้าํหรับสร้างโปรแกรมใน Visual studio 2012 นั้น
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

 1. คอนโทรล (Control) การสร้างออ็บเจกตช์นิดคอนโทรลบนฟอร์มจะทาํไดโ้ดยการเลือก
คอนโทรลท่ีตอ้งการในกล่องเคร่ืองแลว้นาํมาลากวาง จดัตาํแหน่งของคอนโทรลและกาํหนดคุณสมบติั
ของคอนโทรลนั้น ๆ ตวัอยา่งของคอนโทรลเช่น ปุ่มคาํสั่ง (Button), กล่องขอ้ความ (TextBox) 

 2. คอมโพเนนต ์ (component)  กลุ่มของออ็บเจกตท่ี์มีองคป์ระกอบคลา้ยกบัคอนโทรลแต่จะไม่
ปรากฏใหเ้ห็นบนหนา้จอของโปรแกรมเม่ือขณะทาํงาน (เรียกวา่ช่วง run time)  

 ใน Toolbox จะมีการแบ่งแยกประเภทของคอนโทรลและคอมโพเนนตเ์อาไวด้งัรูป 
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คอนโทรล คอมโพเนนต์ 

รูปที ่3.8 แสดงออ็บเจกตป์ระเภทคอนโทรลและคอมโพเนนตใ์น Toolbox 

3.4.1 คุณสมบัติของออ็บเจกต์  (Properties) 

 ออ็บเจกตช์นิดต่าง ๆ จะมีคุณสมบติัหรือลกัษณะต่าง ๆ ของแต่ละออ็บเจกตซ่ึ์งสามารถกาํหนด
ไดจ้าก Properties Windows สามารถกาํหนดไดท้ั้งในช่วงการออกแบบและในขณะท่ีโปรแกรมทาํงานก็
ไดโ้ดยการเขียนคาํสั่งไว ้ ตวัอยา่งของคุณสมบติัของอ็อบเจกต ์เช่น 

 

ตารางที ่3.3 แสดงตวัอยา่งคุณสมบติัของอ็อบเจกต ์

คุณสมบัต ิ คําอธิบาย 

Name กาํหนดช่ือของอ็อบเจกต ์

Text แสดงขอ้ความ 

BackColor กาํหนดสีของออ็บเจกต ์

ForeColor กาํหนดสีตวัอกัษร 

Font กาํหนดรูปแบบและขนาดของตวัอกัษร 

Enable การกาํหนดใหใ้ชง้านได ้มีสองค่าคือ True และ False 

Visible การกาํหนดใหแ้สดงออ็บเจกตใ์หผู้ใ้ชเ้ห็นหรือไม่ในขณะรันโปรแกรมมีสองค่าคือ 
True และ False 
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รูปที ่3.9  แสดงการกาํหนดคุณสมบติัของอ็อบเจกตผ์า่นทาง Properties Windows 

 

รูปที ่3.10 แสดงการกาํหนดคุณสมบติัของออ็บเจกตโ์ดยการเขียนคาํสั่ง 

3.4.2 วธีิการของออ็บเจกต์ (Method) 

 

เมธอดคือส่วนหน่ึงของคาํสั่งท่ีมีอยูใ่นออ็บเจกต ์เพือ่สั่งใหอ้อ็บเจกตก์ระทาํอะไรบางส่ิง เช่น วธีิการลา้ง
ขอ้ความในกล่องขอ้ความดว้ยเมธอด Clear 

 

รูปที ่3.11แสดงการใชเ้มธอดของคอนโทรล 

ในส่วนของหนา้ต่างการเขียนโปรแกรม (Code Editor) Visual Basic 2012 ไดแ้สดงสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอก
วา่เป็นคุณลกัษณะของออ็บเจกตห์รือเป็นเมธอดของอ็อบเจกต ์โดยสามารถสังเกตไดจ้ากไอคอนท่ีแสดง
อยูห่นา้คาํสั่งนั้น ๆ  
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สัญลกัษณ์ของคุณลกัษณะ (Properties) สัญลกัษณ์ของวธีิการ (Method) 

รูปที ่3.12 แสดงการเปรียบเทียบสัญลกัษณ์ของคุณลกัษณะและวธีิการของออ็บเจกต ์

 

3.4.3 เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัอ็อบเจกต์ (Event) 

 การเขียนโปรแกรมบน Visual Basic 2012 เป็นการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven กล่าวคือ 
คาํสั่งท่ีเขียนจะทาํงานก็ต่อเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึน เช่น ปุ่ม  จะไม่ถูกเรียกใชง้านจนกวา่จะมี
การคลิกเมาส์ท่ีปุ่ม  
 

 

รูปที ่3.13 แสดงการเขียนคาํสั่งในโปรแกรม 

 

จากรูปที่ 3.13 จะมีช่ือของเหตุการณ์ ตามหลงัช่ืออ็อบเจกตแ์ละเคร่ืองหมาย _ เช่น Button1_Click จะ
เป็นอีเวนต ์Click ของ Button1 ดงันั้นคาํสั่งน้ีจะทาํงานต่อเม่ือมีการคลิกเมาส์ท่ีปุ่มท่ีช่ือ Button1 

 

 

  

รูปที ่3.14 แสดงการทาํงานของโปรแกรมแบบ Event – Driven จะมีกล่องขอ้ความข้ึนเม่ือมีการคลิก
เมาส์ท่ีปุ่ม 
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การเขียนโปรแกรมกบัเหตุการณ์ของออ็บเจกตแ์ต่ละตวันั้น Visual Basic 2012 จะกาํหนดเหตุการณ์ท่ี
เป็นค่าตั้งตน้ให้ แต่ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถเลือกเหตุการณ์อ่ืน ๆ ของอ็อบเจกตท่ี์ตอ้งการได ้ เรียกวา่ 
Event Handler 

 

 

รูปที ่3.15 แสดงการเลือกเหตุการณ์อ่ืน ๆ ของออ็บเจกตเ์พื่อเขียนคาํสั่ง 

 

3.5 การใช้งาน Code Editor 

Code Editor เป็นส่วนท่ีใชส้าํหรับเขียนคาํสั่งโปรแกรม การเรียกใชง้านทาํได ้2 วธีิคือ 

1. การเปิด Code Editor ดว้ยการดบัเบิ้ลคลิกท่ีออ็บเจกต ์ เช่นถา้ตอ้งการเขียนคาํสั่งท่ีปุ่มคาํสั่งท่ี
ช่ือ Button1 ก็ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีออ็บเจกตน้ี์จะปรากฏหนา้จอ Code Editor ข้ึนมาเพื่อเขียนคาํสั่ง 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.16 แสดงการเปิด Code Editor ดว้ยการดบัเบิ้ลคลิกท่ีออ็บเจกต ์

  

  

 

 

 

 

ดบัเบิ้ลคลิกท่ีออ็บเจกต ์ ปรากฏหนา้จอ Code Editor 
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 2. การเปิด Code Editor ดว้ยการเรียกใชจ้าก Solution Explorer 

 

1. คลิกท่ี View Code 

2. ปรากฏหนา้จอ Code Editor เลือกออ็บเจกตท่ี์ตอ้งการ 

3. เลือกเหตกุารณ์ของออ็บเจกต ์

 

4. หนา้จอ Code Editor สาํหรับเขียนคาํสัง่ 

 

รูปที ่3.17 แสดงการเปิด Code Editor ดว้ยการเรียกใชจ้าก Solution Explorer 

 3.5.1 ความสามารถของ Code Editor  

 Code Editor มีความสามารถท่ีช่วยใหเ้ขียนโปรแกรมไดง่้ายข้ึนดงัน้ี 

1. Auto Correct ช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํสั่งให้โดยอตัโนมติัทนัที โดยไม่ตอ้งรอ
ใหค้อมไพลห์รือรันโปรแกรมก่อน เม่ือพบคาํสั่งท่ีผดิพลาด Code Editor จะทาํการเนน้
ท่ีคาํสั่งและเม่ือผูเ้ขียนโปรแกรมนาํเมาส์ไปวางเหนือคาํสั่งท่ีเนน้ Code Editor จะแสดง
ขอ้ความอธิบายสาเหตุของการผดิพลาดของคาํสั่ง 

2. IntelliSense ช่วยแนะนาํการเขียนโปรแกรมใหโ้ดยตลอด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้ขียนโปรแกรม
ไม่ตอ้งจดจาํรายละเอียดของคาํสั่ง เช่น วธีิการเรียกใชง้านฟังกช์นัหรือออบเจค็ต่างๆ 
รวมถึงแสดงพร็อพเพอร์ต้ีและเมธอดของออบเจค็ (เรียกรวมๆวา่เมมเบอร์)ใหเ้ลือกโดย
อตัโนมติั 
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Code Editor จะทาํการเนน้ท่ีคาํสัง่ท่ีผดิพลาด 

 

แสดงขอ้ความอธิบายสาเหตุของการผดิพลาดของคาํสั่ง 

รูปที ่3.18 แสดงคุณสมบติั Auto Correct ของ Code Editor 

รูปที ่3.19 แสดงคุณสมบติั IntelliSense ของ Code Editor 

 

3.5.2 การตั้งค่าตัวหนังสือภาษาไทย 

 การพิมพภ์าษาไทย VB 2012 จะมีความสามารถรองรับอยูแ่ลว้ แต่ในกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียน
รูปแบบตวัหนงัสือหรือขนาดของตวัหนงัสือภาษาไทยสามารถทาํไดด้งัน้ี 

 

1. คลิกเลือกท่ีเมนู Tools › Options 2. เลือก Fonts and Colors แลว้เลือกรูปแบบตวัหนงัสือ  

  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.20 แสดงขั้นตอนการตั้งค่าตวัหนงัสือใน Code Editor 

 

 

ช่วยแนะนาํคาํสั่ง แสดงรายละเอียดของรูปแบบคาํสั่ง 
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3.5.3 ความหมายของสีตัวอกัษรและการเน้น Code Editor 

 Code editor จะแสดงสีของตวัอกัษรของรูปแบบโปรแกรมคาํสั่งแตกต่างกนั โดยสีของตวัอกัษร
จะแสดงความหมายดงัตารางท่ี 3.4 

 ตารางที ่3.4 แสดงสีและการเนน้ของคาํสั่งใน Code Editor 

ที่มา : (ปรับปรุงจาก ROD STEPHENS, 2012 : 62) 

 

คําส่ังโปรแกรม สีตัวอกัษรและการเน้น 

Comment ตวัอกัษรสีเขียว 

Compiler error เส้นหยกัสีนํ้าเงินใตค้าํสั่ง 

Keyword ตวัอกัษรสีนํ้าเงิน 

Other error เส้นหยกัสีม่วงใตค้าํสั่ง 

Preprocessor keyword ตวัอกัษรสีนํ้าเงิน 

Read-only region พื้นหลงัสีเทาอ่อน 

User-defined types ตวัอกัษรสีกรมท่า 

Warning เส้นหยกัสีเขียวใตค้าํสั่ง 

 

3.5.4 การใส่คาํอธิบายโปรแกรม (Comment) 

 การเขียนโปรแกรมท่ีดีเราควรจะตอ้งมีการอธิบายคาํสั่งโปรแกรม หรือการเขียน Comment เพื่อ
ช่วยใหเ้ราสามารถเขา้ใจการทาํงานของโปรแกรมไดดี้ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตอ้งการกลบัมาแกไ้ข
เพิ่มเติมโปรแกรมในอนาคตหรือเขียนโปรแกรมร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีม 

 ใน VB 2012 สามารถเขียนคาํอธิบายโปรแกรมไดโ้ดยใส่เคร่ืองหมาย ' (single quote) แลว้ตาม
ดว้ยคาํอธิบายโปรแกรม ซ่ึง VB 2012 จะไม่ประมวลผลคาํสั่งท่ีอยูห่ลงัเคร่ืองหมายน้ี 

  

 

รูปที ่3.21 แสดงการใส่คาํอธิบายโปรแกรม 
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3.5.5 การแบ่งคําส่ังออกเป็นหลายบรรทดั 

 ในกรณีท่ีคาํสั่งท่ีอยูใ่นบรรทดันั้นมีความยาวมาก ทาํใหไ้ม่สามารถอ่านโปรแกรมและแกไ้ขได้
สะดวก เน่ืองจากตอ้งเล่ือนเมาส์ซา้ย/ขวาตลอดเวลา สามารถแยกคาํสั่งออกเป็นหลายบรรทดัได ้โดยเวน้
วรรคและตามดว้เคร่ืองหมาย _ ในบรรทดัท่ีตอ้งการต่อคาํสั่ง เช่น 

MessageBox.Show ("Hello " & TextBox1.Text, "This is a test. ") 

สามารถแยกคาํสั่งขา้งตน้เป็น 2 บรรทดัไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.22 แสดงการแบ่งคาํสั่งเป็นหลายบรรทดั 

3.5.6 การเขียนหลายคําส่ังในบรรทดัเดียว 

 ในกรณีท่ีคาํสั่งโปรแกรมมีขนาดสั้นๆและไม่ซบัซอ้น สามารถรวมหลายๆคาํสั่งไวบ้รรทดัเดียว
ไดเ้พื่อให้โปรแกรมมีความกระชบัมากข้ึน โดยคัน่แต่ละคาํสั่งดว้ยเคร่ืองหมาย : (colon) 

 เช่น        Dim  Price, VatRate, Vat  As  Double 

          Price = 100 

         VatRate = 0.07 

          Vat = Price * VatRate    

สามารถเขียนคาํสั่งไวใ้นบรรทดัเดียวกนัไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.23 แสดงการเขียนหลายคาํสั่งในบรรทดัเดียว 
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3.6 การบันทกึโพรเจกต์ 

 ในระหว่างที่เขียนโปรแกรมนั้นควรบนัทึกงานไวด้้วยเสมออาจจะทุก ๆ 10 นาทีเพือ่ป้องกนั
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดข้ึนเช่น ไฟฟ้าดบั หรือปัญหาการทาํงานผิดพลาดของระบบปฏิบติัการ การ
บนัทึกโพรเจกตส์ามารถทาํไดโ้ดยการคลิกท่ีเมนู File › Save All หรือคลิกท่ี        บน Tool Bar  

 

1. คลิก File › Save All  

หรือคลิกท่ี  
 

 

 

2. ใส่ช่ือโพรเจกต ์และคลิก Save 

 

 

รูปที ่3.24 แสดงขั้นตอนการบนัทึกโพรเจกต ์

 จากรูปท่ี 3.24 แสดงขั้นตอนการบนัทึกโพรเจกต ์ ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถตั้งช่ือโพรเจกตไ์ด้
ในช่อง Name และสามารถเลือกตาํแหน่งท่ีเก็บโพรเจกตไ์ดโ้ดยการกาํหนดตาํแหน่งท่ีปุ่ม Browse หลงั
ช่อง Location 

 โปรแกรมท่ีพฒันาจะแทนดว้ยส่ิงท่ีเรียกวา่ โพรเจกต ์ และโซลูชัน่ (Solution) โดยโพรเจกต ์ ก็
คืองานเขียนโปรแกรมช้ินหน่ึงๆ ซ่ึงประกอบดว้ยไฟลต่์างๆ หลายไฟล ์ แต่โซลูชัน่จะรวบรวมโพรเจกต ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั โพรเจกต ์จะตอ้งอยูภ่ายในโซลูชัน่เสมอ   
 

 

 

 

รูปที ่3.25 แสดงความสัมพนัธ์ของโพรเจกต ์และโซลูชัน่ 

  

โซลูชัน่ 

โพรเจกต ์1 โพรเจกต ์2 โพรเจกต ์3 
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 โพรเจกต ์ จะถูกบนัทึกเป็นไฟลท่ี์มีนามสกุล .vbproj เรียกวา่ Visual Basic Project File ส่วน
โซลูชัน่จะถูกบนัทึกไฟลท่ี์มีนามสกุล .sIn เรียกวา่ Microsoft visual studio Solution หรือ Solution File

ไอคอนของ Visual Basic Project File และ Solution File เม่ือเปิดใน Windows Explorer พบไอคอนดงั
รูป 

 
 

รูปที ่3.26 แสดงไอคอนของ Visual Basic Project File และ Solution File 

3.7 ไฟล์ประเภทต่างๆในโพรเจกต์ของ Visual Basic 2012 

             ไฟล์ต่างๆที่จะเก็บในโฟลเดอร์ที่สร้างโพรเจกต์ข้ึนมา ประกอบด้วยไฟล์หลายๆประเภท 
(เรียกวา่โพรเจกตไ์อเทม) ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.5 แสดงคาํอธิบายของไฟลช์นิดต่าง ๆ โพรเจกตข์อง Visual Basic 2012 

ชนิดของไฟล์ 

 (Project Item) 

นามสกลุของไฟล์ คาํอธิบาย 

Visual Studio Solution .sln เก็บรายละเอียดของโพรเจกตต์่างๆภายใน Solution 

Visual Studio Project .vbproj เก็บวา่ภายในโพรเจกตมี์โพรเจกตไ์อเทมใดอยูบ่า้ง 
รวมถึงตวัเลือกของโพรเจกตด์ว้ย 

Windows Form .vb เก็บขอ้มูลของ Win Form ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัฟอร์ม
เช่นคอนโทรลต่างๆ, ซอร์สโคด้ ท่ีทาํงานเก่ียวกบัฟอร์ม
นั้นๆ เป็นตน้ 

Class .vb เก็บคลาสท่ีสร้างข้ึน 

Module .vb จะใชเ้ก็บตวัแปร, ค่าคงท่ี, โปรแกรมยอ่ยท่ีสามารถถูก
เรียกใชไ้ดจ้ากทุกๆไฟลใ์นโพรเจกต ์

HTML .htm, .html เป็นไฟล ์HTML ท่ีใชใ้นโพรเจกต ์

XML .xml เป็นไฟล ์XML ท่ีใชใ้นโพรเจกต ์

.NET XML Resource .resx เก็บรายละเอียดเก่ียวกบั resource ของ XML 

Assembly Information AssemblyInfo.vb เก็บรายละเอียดขอ้มูลของโพรเจกต ์ ซ่ึงจะเก็บ metadata 

เก่ียวกบั assemblies ของโพรเจกต ์
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3.8 การตั้งค่าการบันทกึโพรเจกต์เมื่อเร่ิมต้นสร้างโพรเจกต์ 

 จากตวัอย่างการบนัทึกโพรเจกต์ขา้งตน้ จะสามารถบนัทึกไดก้็ต่อเมื่อมีการสร้างโพรเจกต์ไว้
ก่อนแลว้ หรืออีกความหมายหน่ึงก็คือเร่ิมมีการพฒันาโปรแกรมไปบางส่วนแลว้ แต่ในกรณีที่ผูเ้ขียน
โปรแกรมตอ้งการให้แสดงหน้าต่างการบนัทึกโพรเจกต์เมื่อเร่ิมตน้สร้างโพรเจกต์ก็สามารถทาํได ้แต่
อย่างไรก็ตามควรคาํนึงอยู่เสมอว่าในระหว่างทาํงานควรบนัทึกซํ้ าบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่
คาดคิดดงัทีผู่เ้ขียนไดก้ล่าวไป การตั้งค่าการบนัทึกโพรเจกตเ์มือ่เร่ิมสร้างโพรเจกตส์ามารถกาํหนดได้
โดย คลิกเลือก Tools › Options บนเมนูบาร์ และทาํเคร่ืองหมาย   ท่ีกล่องเลือก (Checkbox) Save new 

Projects when created 

1. คลิกเลือก Tools › Options 

 
2. ทาํเคร่ืองหมาย   ท่ี Save new Projects when created 

รูปที ่3.27 แสดงขั้นตอนการตั้งค่าการบนัทึกโพรเจกตเ์ม่ือเร่ิมตน้สร้างโพรเจกต ์

3.9 การเปิดโพรเจกต์ 

 เม่ือผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งการท่ีจะนาํงานท่ียงัพฒันาไม่เสร็จสมบูรณ์หรือตอ้งการเปิดงานเก่า
ข้ึนมาอีกคร้ัง สามารถทาํไดโ้ดยการเลือกเมนู File › Open Project บนเมนูบาร์ และเลือกตาํแหน่งท่ีเก็บ
โพรเจกตไ์ว ้

 
1. คลิกเลือก File › Open Project 

 
2. เลือกตาํแหน่งท่ีเก็บโพรเจกตแ์ละเลือกช่ือโพรเจกต ์

รูปที ่3.28 แสดงขั้นตอนการเปิดโพรเจกต ์
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สรุป 

 Visual Basic หรือ VB  เป็นหน่ึงในภาษาโปรแกรมท่ีนิยมใชพ้ฒันาโปรแกรมท่ีใชใ้นดา้น
ธุรกิจ  จุดเด่นของVB คือนกัเขียนโปรแกรมสามารถนาํโปรแกรมประยกุตห์ลาย ๆ โปรแกรม
มารวมกนัในโปรแกรมเดียว และยงัสามารถประยกุตใ์ชค้อนโทรลและคอมโพเนนตท่ี์ VB 

เตรียมไวใ้หแ้ลว้ไดอี้กดว้ย 

 IDE (Integrated Development Environment) ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการพฒันาโปรแกรม 

 โดยออ็บเจกตใ์น Visual studio 2012 นั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ คอนโทรล และ 
คอมโพเนนต ์

 ในระหวา่งท่ีเขียนโปรแกรมนั้นควรบนัทึกงานไวด้ว้ยเสมออาจจะทุก ๆ 10 นาทีเพื่อป้องกนั
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนเช่น ไฟฟ้าดบั หรือปัญหาการทาํงานผดิพลาดของระบบปฏิบติัการ 

 

แบบฝึกหัด 

 1. โพรเจกตป์ระเภท Windows Forms มีลกัษณะอยา่งไร 

 2. ไฟลช์นิด Solution และ Project แตกต่างกนัอยา่งไร 

 3. อธิบายคุณสมบติัของอ็อบเจกตแ์ละเมธอด 

 4. Auto Correct และ IntelliSense ทีมี่อยูใ่น Code Editor คืออะไร 

 5. การใส่คาํอธิบายโปรแกรมควรใส่ท่ีจุดใดบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่4 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
 4.1 การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

 4.2 วธีิการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

 4.3 Graphical User Interfaces 

 4.4 ขั้นตอนการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

 4.5 การกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล 

 4.6 คอนโทรลพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 

 4.7 การตั้งช่ืออ็อบเจกตห์รือคอนโทรล 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. ออกแบบออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านได ้

 2. สร้างออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านได ้

 3. สร้างและกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลได ้

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งและสาธิต 

 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3.  ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 

 4.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. โปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 2012 

การวดัและประเมินผล 
1. สงัเกตการณ์เขา้ชั้นเรียนและการปฏิบติั 

2. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

3. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

4. การตรวจแบบฝึกหดั



 

 

บทที ่4  
การออกแบบและสร้างส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้งาน 

 

 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) ถือเป็นส่วนหน่ึงที่จดัเตรียมไวใ้ห้ผูใ้ช้ไดโ้ตต้อบกบัโปรแกรม
ผ่านทางหน้าจอ และใช้เป็นเคร่ืองมือนาํทางเขา้สู่ระบบ โปรแกรมที่พฒันาข้ึนนั้นมีจุดประสงค์คือ การ
ประมวลผลขอ้มูลเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลลพัธ์ที่ต้องการ ซ่ึงถือเป็นกระบวนการทาํงานในเชิง คอมพิวเตอร์
ศาสตร์ ในขณะเดียวกนั ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชที้่ใชติ้ดต่อกบัโปรแกรมจดัเป็นแนวคิดเชิง จิตวิทยา โดยมนุษยมี์
ความคิด มีความรู้สึกต่อการโตต้อบกบัส่ิงเร้าต่าง ๆ ดงันั้น การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้จึงตอ้งนาํทั้ง
ศาสตร์ศิลป์มาพิจารณาร่วมกัน เพือ่นําไปสู่การออกแบบที่ถูกต้องตามหลักการผูใ้ช้พอใจและยอมรับ  
จุดประสงคข์องการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชคื้อ เพื่อบอกใหโ้ปรแกรมรู้วา่ไดท้าํกิจกรรมอะไรลงไป, เพื่อ
อาํนวยความสะดวกต่อการใชง้าน, หลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากผูใ้ช ้(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2555 : 342) 

 

4.1 การออกแบบและสร้างส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้งาน 

 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งานเป็นการออกแบบที่มุง้เน้นไปที่การคาดการณ์ถึงส่ิงทีผู่ใ้ช้อาจ
จาํเป็นตอ้งกระทาํกบัโปรแกรมและควรมีองคป์ระกอบที่ง่ายการการเขา้ถึงและเขา้ใจง่าย ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้
จะรวมเอาแนวคิดของ การออกแบบปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้(Interaction design), การออกแบบที่สามารถ
มองเห็นได ้(visual design) และ สถาปัตยกรรมขอ้มูล (information architecture) 

 

4.1.1 การเลอืกองค์ประกอบของส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งาน 

 การเลือกใชค้อนโทรลในการสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านควรเลือกคอนโทรลท่ีผูใ้ชง้านมี
ความคุน้เคยอยูบ่า้งแลว้ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจและโตต้อบกบัโปรแกรมไดดี้ยิง่ข้ึน ตวัอยา่งการเลือกใช้
คอนโทรลในการรับขอ้มูลจากผูใ้ชเ้ช่น ปุ่ม (Buttons), กล่องขอ้ความ (TextBox), กล่องเลือก (CheckBox), 

กล่องรายการ (List Box) เป็นตน้ 

 

4.2 วธีิการออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งาน 

 1. ออกแบบใหเ้รียบง่าย หนา้จอการทาํงานของโปรแกรมท่ีดีควรหลีกเล่ียงองคป์ระกอบท่ีไม่จาํเป็น
และมีคาํอธิบายท่ีเขา้ใจไดง่้าย 

 2. สอดคลอ้งและเลือกใชค้อนโทรลท่ีเขา้ใจไดง่้าย ควรเลือกใชค้อนโทรลท่ีพบไดบ้่อยในหนา้จอ
โปรแกรมอ่ืน ๆ เพื่อท่ีผูใ้ชท่ี้มีความคุน้เคยกบัการใชโ้ปรแกรมมาแลว้จะเขา้ใจการทาํงานของโปรแกรมได้
รวดเร็วและจดัองคป์ระกอบของหนา้จอใหค้วามสอดคลอ้งกนั 
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 3. ออกแบบหนา้จอโปรแกรมใหส่ื้อความหมายไดง่้าย ควรจดัเรียงขอ้ความและคอนโทรลในแต่ละ
หนา้จอใหดู้เป็นระเบียบเรียบร้อยและพิจารณาถึงพื้นท่ีท่ีใชบ้นหนา้จอใหเ้หมาะสม 

 4.  การเลือกใชสี้ท่ีเหมาะสม ควรเลือกใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจในรายการท่ีตอ้งการเนน้ 

 5. ใชต้วัอกัษรท่ีชดัเจน การเลือกใชต้วัอกัษรบนหนา้จอโปรแกรมควรพิจารณาถึงรูปแบบตวัอกัษร 
ขนาดของตวัอกัษรและการจดัเรียงขอ้ความ 

 6.  ควรมีการกาํหนดค่าตั้งตน้ (Defaults) ของหนา้จอโปรแกรม ค่าตั้งตน้ของโปรแกรมในหนา้จอท่ี
จาํเป็นควรจดัเตรียมไวใ้หผู้ใ้ชเ้พื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการใชง้านของผูใ้ช ้ เช่น ขอ้มูลวนัท่ี, ตวัเลือก
รายการต่าง ๆ ในกล่องรายการเป็นตน้ (User Interface Design Basic, 2014) 

 

4.3 Graphical User Interfaces 

 กราฟฟิก ยูสเซอร์ อินเตอเฟส (GUIs) คือการแสดงกราฟิกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงกราฟิกที่
แสดงบนหนา้จอนั้นสามารถควบคุมดว้ยคียบ์อร์ด จอยสต๊ิก เมาส์ การจดัการโดยตรงกบั GUIs ตอ้งใชร้ะบบ
ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน การทาํงานของ GUIs ท่ีสาํคญัคือการตอบสนองของผูใ้ชง่้ายต่อกราฟฟิก นั้น ๆ 

 ( Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall, 2003 : 657) 

 GUIs อาจกล่าวไดว้า่เป็นการทาํงานของโปรแกรมแบบ Event-Driven (ทาํงานเมื่อเกิดเหตุการณ์) 

หรือ Event-Base (บนพื้นฐานของเหตุการณ์) เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะโปรแกรมจะตอบสนองก็ต่อเม่ือผูใ้ชม้า
กระทาํต่อโปรแกรมนั้น ๆ เช่น การคลิกเมาส์ที่ปุ่มคาํสั่ง การทาํงานของโปรแกรมที่เป็นแบบ GUIs คือ
โปรแกรมจะรอเหตุการณ์ท่ีจะเกิด (event listener) และเมือ่เกิดเหตุการณ์จะตอบสนองตามคาํสั่งที่กาํหนดไว้
เม่ือเกิดเหตุการณ์นั้น (Smith, Jo Ann, 2011 : 170) 

 ในปัจจุบนัส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งานเป็นแบบ GUIs เป็นส่วนใหญ่ ยกตวัอย่างให้เห็นภาพไดอ้ย่าง
ชดัเจนคือ โปรแกรมเคร่ืองคิดเลขท่ีมีอยูใ่นระบบปฏิบติัการ Windows จะเห็นหนา้จอโปรแกรมท่ีประกอบ
ไปด้วยช่องแสดงขอ้มูล, เมนู และปุ่มอยู่ในรูปแบบของกราฟฟิก โปรแกรมจะทาํงานก็ต่อเมื่อมีการป้อน
ตวัเลขจากคียบ์อร์ดหรือคลิกเมาส์จากผูใ้ช ้

 

รูปที ่4.1 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมท่ีเป็น GUIs 
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การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชห้รือหนา้จอโปรแกรมควรออกแบบใหใ้ชง้านง่าย และน่าใชเ้ม่ือให้
โปรแกรมทาํงน และเลือกใชต้วัควบคุมท่ีจาํเป็นเหมาะสมกบัการใชง้านของโปรแกรมมาจดัวางบนฟอร์ม 
ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรมท่ีผูเ้ขียนไดพ้ฒันาไวบ้างส่วนเช่น 

 
หนา้จอโปรแกรมการขายสินคา้ของร้านคา้ปลีก 

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

หนา้จอโปรแกรมการรับสมคัรนกัเรียนของโรงเรียน
นานาชาติ 

 

 
หนา้จอโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลผูช้าํนาญการ 

  

 
หนา้จอโปรแกรมส่งหนงัสือราชการแบบมีระบบ

แจง้เตือนหนงัสือเขา้ 

  

รูปที ่4.2 ตวัอยา่งบางส่วนของส่วนติดต่อกบัผูใ้ชห้รือหนา้จอโปรแกรมท่ีผูเ้ขียนไดพ้ฒันาข้ึน 

 

4.4 ขั้นตอนการออกแบบส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้งาน 

 1. ร่างแบบหนา้ตาของฟอร์ม โดยอาจร่างบนกระดาษไวก่้อน ระบุตวัควบคุมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบั
การใชง้าน พร้อมตาํแหน่งการวางตวัควบคุม 

 2. สร้างคอนโทรลต่าง ๆ บนฟอร์ม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของคอนโทรลต่าง ๆ ท่ีใชต้าม
วธีิการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชต้ามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 

 3. กาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล ใหเ้หมาะสมและสวยงาน ควรกาํหนดช่ือของคอนโทรลแต่ละ
ตวัท่ีนาํมาวางบนฟอร์มดว้ย (รวมถึงการกาํหนดช่ือฟอร์ม) เพือ่เตรียมเขา้สู่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
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4.5 การสร้างคอนโทรลบนฟอร์ม 

 ฟอร์มจะเป็นพื้นท่ีท่ีใชส้าํหรับบรรจุคอนโทรลประเภทต่าง ๆ เพื่อติดต่อกบัผูใ้ช ้ การสร้าง
คอนโทรลบนฟอร์มจะสามารถกระทาํได ้3 วธีิ ดงัน้ี 

 วธีิท่ี 1 คลิกเมาส์เลือกคอนโทรลท่ีตอ้งการบน Tool Box กดเมาส์ซา้ยคา้งไวแ้ลว้นาํมาลากบนเพื่อ
กาํหนดตาํแหน่งและขนาดของคอนโทรล  
 วธีิท่ี 2 ดบัเบิลคลิกท่ีคอนโทรลบน Tool Box คอนโทรลจะปรากฏข้ึนบนฟอร์มแลว้คลิกเมาส์คา้งท่ี
คอนโทรลเพื่อจดัตาํแหน่ง 

 วธีิท่ี 3 คลิกเมาส์ท่ีคอนโทรลบน Tool Box แลว้คลิกเมาส์บนฟอร์ม 

  

 
1. คลิกเมาส์ซา้ยคา้งไวบ้น
คอนโทรล 

 
2. ลากเมาส์บนฟอร์มท่ีตาํแหน่งท่ี
ตอ้งการ 

 
3. ปล่อยเมาส์จะปรากฏคอนโทรล 

รูปที ่4.3 แสดงการสร้างคอนโทรลบนฟอร์มวธีิท่ี 1 

 
1. ดบัเบิลคลิกท่ีคอนโทรล 

 
2. คอนโทรลจะปรากฏบนฟอร์ม 

 
3. คลิกเมาส์คา้งท่ีคอนโทรลบน
ฟอร์มเพื่อจดัตาํแหน่ง 

รูปที ่4.4 แสดงการสร้างคอนโทรลบนฟอร์มวธีิท่ี 2 

 



   57 

 

 
1. คลิกท่ีคอนโทรล 

 
2. คลิกเมาส์บนฟอร์มบนตาํแหน่งท่ี
ตอ้งการ 

 
3. ปรากฏคอนโทรลบนฟอร์ม 

รูปที ่4.5 แสดงการสร้างคอนโทรลบนฟอร์มวธีิท่ี 3 

 สําหรับการลบคอนโทรลออกจากฟอร์มสามารถทาํไดโ้ดยการคลิกทีค่อนโทรลและกดปุ่ม Delete 

บนคียบ์อร์ด 

 

4.6 การกาํหนดคุณสมบัตขิองคอนโทรล 

 พร็อพเพอร์ต้ี (property) คือคุณสมบติัของออบเจ็คหรือคอนโทรลที่จะเป็นตวักาํหนดรูปแบบการ
แสดงหรือพฤติกรรมของคอนโทรล (Stephens Rod, 2011 : 60) ซ่ึงคอนโทรลแต่ละตวัจะมีลกัษณะเฉพาะ
ต่างกนัไป สามารถกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลไดจ้ากรายการต่าง ๆ วินโดว ์Properties การกาํหนด
คุณสมบติัของคอนโทรลบนวินโดว ์Properties นั้นจะมีทั้งแบบท่ีอนุญาตให้ผูเ้ขียนโปรแกรมป้อนค่าเขา้ไป
ตรง ๆ และแบบที่ตอ้งเลือกจากตวัเลือกที่เตรียมไวใ้ห้เท่านั้น การกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลทาํไดท้ั้ง
ในช่วงออกแบบโปรแกรม (Design Time) และในช่วงท่ีโปรแกรมทาํงาน (Run Time) มีวธีิดงัน้ี 

  

 4.6.1 การกาํหนดคุณสมบัติของคอนโทรลในช่วงการออกแบบ (Design Time) 

  1. คลิกเลือกท่ีคอนโทรลท่ีตอ้งการกาํหนดคุณสมบติั 

  2. คลิกเลือกคุณสมบติัจากรายการท่ีแสดงใน Properties Windows 

  3. กาํหนดค่าใหก้บัคุณสมบติัต่าง ๆ ผา่น Properties Windows ซ่ึงกาํหนดได ้2 แบบคือ 

   3.1 การกาํหนดค่าอยา่งอิสระ สามารถป้อนค่าใน Property Window ไดอ้ยา่งอิสระ 
เช่น ช่ือของคอนโทรล (Name), ขอ้ความท่ีแสดงบนคอนโทรล (Text) เป็นตน้ 

   3.2 การกาํหนดค่าจากรายการตวัเลือก เป็นการกาํหนดค่าโดยเลือกจากตวัเลือกใน
รายการท่ีมีใหข้อง Property Window เช่น สีของคอนโทรล (BackColor), รูปแบบของเส้นขอบ (Border 

Style), การจดัวางตาํแหน่งของขอ้ความ (TextAlign) เป็นตน้ 
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1. คลิกท่ีคอนโทรล 

 
2.คลิกเลือกคุณสมบติัแลว้กาํหนดค่า 

 
3.ผลลพัธ์ของการกาํหนด
คุณสมบติั Text ของปุ่ม 

รูปที ่4.6 แสดงการกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลผา่นหนา้ต่าง Propertiesในช่วงออกแบบโปรแกรม 

 4.6.2 การกาํหนดคุณสมบัติของคอนโทรลในช่วงการทาํงานของโปรแกรม (Run Time) 

  การกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลในช่วงการทาํงานของโปรแกรม (Run Time) จะใช้
วิธีการเขียนคาํสั่งต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในคอนโทรลนั้น ๆ เช่น เมื่อป้อนข้อมูลลงไปในกล่อง
ขอ้ความ (TextBox) แลว้ปุ่มคาํสั่งสามารถทาํงานได ้โดยมีวธีิการดงัน้ี 

  1. ดบัเบิลคลิกท่ีคอนโทรลท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 

  2. เขียนคาํสั่งเพื่อกาํหนดคุณสมบติัใหก้บัคอนโทรลท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะเป็นคอนโทรลตวัใดก็
  ไดท่ี้อยูใ่นฟอร์มโดยมีรูปแบบการเขียนคือ 

ControlName.Properties = Value 

  โดยท่ี 

  ControlName คือ ช่ือของคอนโทรลท่ีตอ้งการกาํหนดคุณสมบติั 

  Properties คือ คุณสมบติัท่ีมีอยูข่องคอนโทรลนั้น ๆ  
  Value คือ ค่าท่ีกาํหนดใหก้บัคุณสมบติันั้น ๆ ของคอนโทรล 

  

 
1. ดบัเบิลคลิกท่ีคอนโทรล 

 
2. เขียนคาํสั่งกาํหนดคุณสมบติัใหก้บัคอนโทรล 
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3. รันโปรแกรม 

 
4. ผลลพัธ์เม่ือคลิกท่ีปุ่ม 

รูปที ่4.7 แสดงขั้นตอนการกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลดว้ยการเขียนคาํสั่ง 

 จากรูปท่ี 4.7 สามารถอธิบายขั้นตอนการกําหนดคุณสมบติัและผลลัพธ์ของการทาํงานได้คือ 
ตอ้งการแสดงคาํว่า “ทดสอบ” ที่กล่องขอ้ความที่ช่ือ TextBox1 ซ่ึงก็คือคุณสมบติั Text ของคอนโทรล 
TextBox โดยขอ้ความจะแสดงก็ต่อเมื่อมีการคลิกเมาส์จากผูใ้ช้ ดงันั้นเมื่อสั่งให้โปรแกรมทาํงานจะพบว่า
เมื่อโปรแกรมเร่ิมตน้จะยงัไม่มีขอ้ความใด ๆ เกิดข้ึนบน Text Box แต่เม่ือผูใ้ชค้ลิกเมาส์ท่ีปุ่ม Ok จะปรากฏ
ขอ้ความข้ึนท่ี Text Box 

 ในแต่ละคอนโทรล อาจจะมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนัหรือต่างกนัก็ได ้ ข้ึนอยูก่นัหนา้ท่ีของแต่ละ
คอนโทรล คอนโทรลหน่ึงๆ จะมีคุณสมบติัหลายอยา่ง หากสามารถกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลใหต้รง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากเท่าใดโปรแกรมก็จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน การกาํหนดคุณสมบติัของแต่
ละคอนโทรลไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดทุกๆ คุณสมบติั เพราะ Visual Basic ไดก้าํหนดค่าเร่ิมตน้ (default) ของ
แต่ละคอนโทรลไวใ้หแ้ลว้ ตวัอยา่งคุณสมบติัของคอนโทรลมกัจะพบบ่อยในแต่ละคอนโทรล มีดงัตารางท่ี 
4.1 

ตารางที ่4.1 แสดงคุณสมบติัของคอนโทรลและคาํอธิบาย 

ที่มา : (ปรับปรุงจาก Stephens Rod, 2011 : p. 61) 

 

คุณสมบัติ (Properties) คําอธิบาย 

AutoSize กาํหนดขนาดของคอนโทรลใหพ้อดีกบัขอ้ความ 

BackColor กาํหนดสีพื้นหลงั 

BackgroundImage แสดงรูปภาพบนคอนโทรล 

BorderStyle กาํหนดรูปแบบเส้นขอบของคอนโทรล 

Cursor กาํหนดรูปแบบของเคอร์เซอร์เม่ือไปช้ีท่ีคอนโทรล 

Checked กาํหนดใหก้ารเลือกหรือไม่ ใชก้บัคอนโทรลท่ีสามารถคลิกเลือกไดเ้ช่น 
CheckBox หรือ RadioButton 

Dock กาํหนดตาํแหน่งการวางของคนโทรลตามขอบของฟอร์ม 
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คุณสมบัติ (Properties) คําอธิบาย 

Enabled กาํหนดใหค้อนโทรลสามารถทาํงานไดห้รือไม่ 
Font กาํหนดรูปแบบ ขนาด ของตวัอกัษร 

ForeColor กาํหนดสีของตวัอกัษร 

Image แสดงรูปภาพบนคอนโทรล 

Items แสดงลิสรายการบนคอนโทรล 

Location กาํหนดตาํแหน่งของคอนโทรลบนฟอร์ม 

MultiColumn กาํหนดใหค้อนโทรลสามารถแสดงลิสรายการไดห้ลายคอลมัน์ 

MultiLine กาํหนดใหค้อนโทรลรองรับขอ้ความไดห้ลายบรรทดั ใชก้บัคอนโทรล 
TextBox และ RichTextBox 

ScrollBars กาํหนดใหแ้สดงแถบเล่ือนบนคอนโทรล ใชก้บัคอนโทรล TextBox และ 
RichTextBox 

SelectionMode กาํหนดใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกรายการได ้ 1 รายการหรือหลายรายการได ้ ใชก้บั
คอนโทรลท่ีแสดงลิสรายการได ้

SelectedIndex กาํหนดใหมี้การเลือกรายการใดในลิสรายการ 

Size กาํหนดขนาดของคอนโทรล 

TabIndex กาํหนดการลาํดบัของการกดแทบ็ 

Text กาํหนดขอ้ความใหแ้สดงบนคอนโทรล 

Value กาํหนดค่าใหก้บัคอนโทรลท่ีกาํหนดค่าไดเ้ฉพาะตวัเลข 

Visible กาํหนดใหแ้สดงคอนโทรลใหเ้ห็นหรือไม่เห็น 

 

4.7 คอนโทรลพืน้ฐานในการเขยีนโปรแกรม 

การเขียนโปรแกรมดว้ย Visual Basic 2012 นั้นส่วนใหญ่เม่ือสร้างหนา้จอโปรแกรมจะมีคอนโทรล
พื้นฐาน 3 ชนิดที่นิยมใช้กันอย่างมากหรืออาจเรียกได้ว่าแทบทุกฟอร์มจะต้องมีคอนโทรล 3 ชนิดน้ี
ประกอบด้วยเสมอไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสามชนิดเลยก็ได้ คอนโทรลพื้นฐานทั้ง 3 ชนิดมี
ดงัต่อไปน้ี 

4.7.1 เลเบล (Label)  

เลเบลเป็นคอนโทรลท่ีใชแ้สดงขอ้ความบนฟอร์ม เช่น อธิบายวา่จะรับขอ้มูลอะไร เลเบลใชแ้สดง
ขอ้ความท่ีผูใ้ชไ้ม่สามารถแกไ้ขไดต้อนรันโปรแกรม แต่ถึงอยา่งไรก็สามารถเปล่ียนขอ้ความในขณะท่ีรัน
โปรแกรมได ้ดว้ยการเขียนคาํสั่งควบคุม 

 



   61 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.8 แสดงคอนโทรล label 

ตารางที ่4.2 แสดงคุณสมบติัท่ีสาํคญัของ Label 

พร็อพเพอร์ตี ้ คาํอธิบาย 

Text กาํหนดขอ้ความท่ีตอ้งการใหแ้สดงบนคอนโทรล 

AutoSize กาํหนดใหข้นาดของเลเบลเท่ากบัขนาดของขอ้ความตามแนวนอนโดยอตัโนมติัหรือไม่
(True หรือ False) 

TextAlign กาํหนดให้ ขอ้ความ
ในเล เบลใหอ้ยู่
ในตาํแหน่ง ท่ีตอ้งการ
ดงัน้ี  

 

 

 

 

คุณสมบติัน้ีจะแสดงใหเ้ห็นก็ต่อเม่ือมีการกาํหนด Auto Size ใหเ้ป็น False 

BorderStyle กาํหนดลกัษณะของขอบเลเบล(None = ไม่มีกรอบ,FixedSingle = กรอบเสน้เด่ียว หรือ 
Fixed3D = กรอบลึก 3มิติ) 

Font กาํหนดรูปแบบและขนาดของตวัอกัษร 

ForeColor กาํหนดสีของตวัอกัษร 

BackColor กาํหนดสีพ้ืน (Background) ของเลเบล 

 

 

 

 

 

 

คอนโทรล Label 

TopCenter 

MiddleCenter   

BottomCente

   

TopRight 

MiddleRight 

BottomRight 

TopLeft 

MiddleLeft   

BottomLeft   
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ตวัอยา่งการกาํหนดคุณสมบติัของ Label 

   

Text = กรุณาป้อนราคาสินคา้ Text = กรุณาป้อนราคาสินคา้ Text = กรุณาป้อนราคาสินคา้ 

AutoSize = True AutoSize = True AutoSize = MiddleCenter 

TextAlign = TopLeft 

(ค่าตั้งตน้ท่ีโปรแกรมกาํหนดให)้ 

TextAlign = TopLeft 

(ค่าตั้งตน้ท่ีโปรแกรมกาํหนดให)้ 

TextAlign = TopLeft 

 

BorderStyle = None BorderStyle = Fixed3D BorderStyle = FixedSingle 

รูปที ่4.9 ตวัอยา่งการกาํหนดคุณสมบติัของ Label 

 

4.7.2 เทก็ซ์บอกซ์ (Text Box)  

เทก็ซ์บอกซ์คอนโทรลท่ีรับขอ้ความผา่นทางคียบ์อร์ดหรือแสดงขอ้ความต่างๆท่ีตอ้งการได ้

 

  

 

 

 

 

รูปที ่4.10 แสดงคอนโทรล Text Box 

คุณสมบติั (Properties) ท่ีสาํคญัของ Text Box ไดแ้ก่ 

ตารางที ่4.3  แสดงคุณสมบติัท่ีสาํคญัของ TextBox 

พร็อพเพอร์ตี ้ คาํอธิบาย 

Text ใชก้าํหนดหรืออา้งถึงขอ้มลูท่ีอยูใ่นเทก็ซ์บอกซ์ 
Text Align กาํหนดตาํแหน่งขอ้ความภายในเทก็ซ์บอกซ์ 

Left = ชิดซา้ย,Center = กึงกลาง,Right = ชิดขวา 

Max Length กาํหนดความยาวสูงสุดของขอ้ความท่ีสามารถรับไดใ้นเท็กซ์บอกซ์ 
Password Char กาํหนดอกัขระท่ีตอ้งการแสดงในกรณีท่ีตอ้งการรับรหสัผา่น(Password Charน้ีจะมีค่าเร่ิมตน้

เป็นค่า blank)เช่นกาํหนด Password Char ใหค่้าเป็น* เวลาผูใ้ชพิ้มพข์อ้ความในTextbox จะ

แสดงในเท็กซ์บอกซ์จะแสดงเป็น * แทน  

คอนโทรล Text Box 
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พร็อพเพอร์ตี ้ คาํอธิบาย 

Locked กาํหนดใหเ้ทก็ซ์บอกซ์อ่านไดอ้ยา่งเดียวหรือไม่(มีค่าเร่ิมตน้เป็น False คือหมายถึงสามารถ
แกไ้ขได)้ถา้กาํหนดให ้ Locked มีค่าเป็น True ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถแกไ้ขได ้ (อ่านไดอ้ยา่งเดียว
เท่านั้น) 

Border Style กาํหนดรูปแบบของเท็กซ์บอกซ์ 

Fixed3D (ค่าเร่ิมตน้) = รูปแบบเทก็ซ์บอกซ์เป็นแบบ3 มิติ  

None = ไม่มีการตีกรอบ , FixedSingle = มีกรอบเป็นมิติเดียว  
Multiline กาํหนดใหแ้สดงและรับขอ้ความหลายบรรทดัได ้ (True รับและแสดงขอ้ความไดห้ลายบรรทดั, 

False รับและแสดงขอ้ความไดบ้รรทดัเดียว) 

  

ตวัอยา่งการกาํหนดคุณสมบติัของ TextBox 

  

 
TextAlign = Right TextAlign = Right TextAlign = Left 

 PasswordChar = * MultiLine = True 

รูปที ่4.11 แสดงตวัอยา่งการกาํหนดคุณสมบติัของ Text Box 

 4.7.3 บัททัน (Button)  

 เป็นปุ่มคาํสั่งท่ีใหผู้ใ้ชค้ลิกเพื่อทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงเราจะเห็นการใชปุ่้มคาํสั่งในโปรแกรมต่างๆ
แทบทุกโปรแกรม 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.12 แสดงคอนโทรล Button 

 

 

 

คอนโทรล Button 
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คุณสมบติั (Properties) ท่ีสาํคญัของ Button ไดแ้ก่ 

ตารางที ่4.4 แสดงคุณสมบติัท่ีสาํคญัของ Button 

พร็อพเพอร์ตี ้ คาํอธิบาย 

Text ใชก้าํหนดขอ้ความท่ีแสดงบนปุ่มคาํสัง่ 

สามารถกาํหนดคียล์ดั (Shortcut Key) ใหก้บัปุ่มคาํสัง่โดยการเพ่ิมสญัลกัษณ์ & หนา้
ตวัอกัษรท่ีตอ้งการจะทาํใหต้วัอกัษรบนคาํสัง่มีเสน้ใตขี้ดอยูแ่ละเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มAltตวัอกัษร
ตวันั้นจะเหมือนกบัการคลิกเมา้ส์ท่ีปุ่มคาํสัง่นั้นๆ 

หมายเหตุ ถา้ตอ้งการแสดงตวัอกัษร &  บนปุ่มคาํสัง่ใหใ้ช ้&& 

Text Align กาํหนดตาํแหน่งขอ้ความภายในปุ่มคาํสัง่ 

 

 

 

 

Image กาํหนดรูปท่ีตอ้งการ 

Image Align กาํหนดตาํแหน่งรูปท่ีตอ้งการ(มีตวัเลือกเหมือนกบัพร็อพเพอร์ต้ี Text Align ) 

Flat Style กาํหนดลกัษณะของ Button ซ่ึงประกอบไปดว้ยแบบ Standard,Flat,Popup และ System 

 

  

Background Image กาํหนดรูป Background ของปุ่มคาํสัง่ 

 

 

 

 

 

 

 

Standard 

Popup 

Flat 

System 

TopCenter 

MiddleCent

BottomCent

TopRight 

MiddleRight 

BottomRight 

TopLeft 

MiddleLeft   

BottomLeft   
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ตวัอยา่งการกาํหนดคุณสมบติัของ Button 

   
Text = OK Text = &Click Image = ช่ือภาพใน Resources 

  Image Align = MiddleLeft 

รูปที ่4.13 ตวัอยา่งการกาํหนดคุณสมบติัของ Button 

 ปุ่มคาํสั่งหรือ Button สามารถแสดงรูปไดโ้ดยรูปท่ีจะแสดงบนปุ่มคาํสั่งจะตอ้งมีนามสกุลเป็น *.gif, 

*.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.wmf และ *.png มีวธีิการนาํรูปมาแสดงดงัน้ี 

 

1.คลิกเลือกปุ่มท่ีตอ้งการและเลือก Properties Image   

 

2. จะปรากฏหนา้ต่าง Select Resource คลิกปุ่ม Import 

 
 

 

3. เลือกโฟลเดอร์ท่ีเก็บรูปและเลือกรูปท่ีตอ้งการ 

 

 

 

4. ท่ีหนา้ต่าง select Resource จะแสดงช่ือรูปท่ีนาํเขา้มา
ใหเ้ลือกท่ีช่ือรูปท่ีตอ้งการและดา้นขา้งจะแสดงตวัอยา่ง
ของรูป 
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5. รูปท่ีเลือกแสดงบนปุ่ม 

 

 

6. กาํหนดตาํแหน่งการแสดงรูปดว้ย Properties 

ImageAlign 

 

รูปที ่4.14 แสดงขั้นตอนการแสดงรูปบนปุ่มคาํสั่ง 

 

4.8 การตั้งช่ือออ็บเจกต์หรือคอนโทรล 

 เมื่อมีการสร้างอ็อบเจกต์หรือคอนโทรลข้ึนบนฟอร์มแลว้ โปรแกรมจะตั้งช่ือของอ็อบเจกต์หรือ
คอนโทรลนั้น ๆ ใหเ้บ้ืองตน้เช่นถา้มี Text box 3 ตวั แต่ละตวัก็จะไดช่ื้อวา่ TextBox1, TextBox2, TextBox3 

ตามลาํดบั แต่วิธีการน้ีจะทาํให้สับสนในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมวา่ Text Box แต่ละตวัรับค่าหรือแสดง
ค่าอะไรบา้ง ดงันั้นควรตั้งช่ือออ็บเจกตห์รือคอนโทรลเสมอเพื่อป้องกนัความสับสนในการเขียนโปรแกรม 

 เทคนิคในการตั้งช่ือออ็บเจกตห์รือคอนโทรลท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายคือ อกัษร 3 ตวัแรกจะเป็น
ตวับ่งบอกชนิดของอ็อบเจกต์หรือคอนโทรล แล้วตามด้วยชื่อที่บอกว่าคอนโทรลกระทาํกับข้อมูลใด 
ตวัอยา่งการตั้งช่ือคอนโทรลดงัตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที ่4.5 แสดงตวัอยา่งการตั้งช่ือคอนโทรล 

คอนโทรล ตวัย่อ ตัวอย่างการตั้งช่ือ 

CheckBox chk chkStatus 

ComboBox cbo cboType 

Button btn btnSave 

Image img imgProduct 

Label lbl lblAddress 

ListBox lst lstMonth 

OptionButton opt optSex 

TextBox txt txtUserName 

Timer tmr tmrTimeStart 
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ตัวอย่างที ่ 4.1 สร้างคอนโทรลและกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลผา่นหนา้ต่าง Properties และการเขียน
คาํสั่งกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล ใหส้ร้างฟอร์มและกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลดงัน้ี 

 1. สร้างโพรเจกตใ์หม่ โดยเลือกชนิดของโพรเจกตเ์ป็น Windows Forms Application ตั้งช่ือโพรเจ
กตว์า่ ValFunction 

  

 
1. สร้างโพรเจกตใ์หม่ 

 
2. ตั้งช่ือโพรเจกต ์

รูปที ่4.15 แสดงการสร้างโพรเจกตใ์หม่ 

 2. กาํหนดช่ือฟอร์มโดยวิธีการคลิกที่ฟอร์มแลว้เลือกคุณสมบติั Name ที่หนา้ต่าง Properties ตั้งช่ือ
วา่ frmValFunction  

 
2.1 คลิกเลือกท่ีฟอร์ม 

 
2.2 ตั้งช่ือฟอร์มท่ีคุณสมบติั Name 

รูปที ่4.16 แสดงการตั้งช่ือฟอร์ม 

 โดยปกติแลว้ VB จะกาํหนดช่ือฟอร์มมาให้อยูแ่ลว้ถา้เป็นฟอร์มแรกของโพรเจกตจ์ะมีช่ือวา่ Form1 

และถา้มีฟอร์มอ่ืน ๆ อีกในโพรเจกตจ์ะมีช่ือ Form2, Form3 ตามลาํดบั ผูเ้ขียนแนะนาํวา่ควรตั้งช่ือฟอร์มทุก
ฟอร์มเพือ่ป้องกนัความสับสันในกรณีทีโ่พรเจกต์มีหลายฟอร์มจะไดรู้้ว่าฟอร์มแต่ละฟอร์มทาํหนา้ท่ีอะไร 
และการตั้งช่ือฟอร์มควรตั้งให้ส่ือความหมายดว้ยเช่น frmMember (ฟอร์มทีจ่ดัการสมาชิก), frmCalcTax 

(ฟอร์มท่ีใชค้าํนวณภาษี) เป็นตน้ 
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 3. กาํหนดไตเติลของฟอร์มที่คุณสมบติั Text โดยการคลิกทีฟ่อร์มแลว้เลือกคุณสมบติั Text ท่ี
หนา้ต่าง Properties ตั้งช่ือเป็น Val function  

 

 

 

รูปที ่4.17 แสดงขั้นตอนการกาํหนดไตเติลของฟอร์ม 

 การกาํหนดไตเติลของฟอร์มมีความสาํคญัอยา่งมากเพราะจะเป็นตวับ่งบอกใหผู้ใ้ชรู้้วา่กาํลงัทาํงาน
กบัหนา้จออะไร ดงันั้นจึงควรกาํหนดไตเติลของฟอร์มทุกฟอร์มทีมี่อยูใ่นโพรเจกตด์ว้ย 

 ผูท่ี้เร่ิมใชง้าน VB ใหม่ อาจจะสับสนระหวา่งคุณสมบติั Name กบั Text และบ่อยคร้ังท่ีกาํหนด
คุณสมบติัผดิวตัถุประสงค ์ ผูเ้ขียนขออธิบายใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ ดงัน้ี คุณสมบติั Name จะใชต้ั้งช่ือใหก้บั
คอนโทรลหรือออ็บเจกตเ์พื่อใชอ้า้งอิงในการทาํงานหรือการเขียนโปรแกรมเม่ือกาํหนดแลว้จะไม่เห็น
ผลลพัธ์ท่ีหนา้จอโปรแกรม ส่วนคุณสมบติั Text จะใชส้าํหรับแสดงขอ้ความบนตวัคอนโทรลหรือออ็บเจกต์
เม่ือกาํหนดแลว้จะปรากฏใหเ้ห็นผลหนา้จอโปรแกรม 

 

 4. นาํคอนโทรล Label, TextBox และ Button มาวางบนฟอร์มดงัรูปท่ี 4.15 

 

รูปที ่4.18 แสดงการวางคอนโทรล Label, TextBox และ Button บนฟอร์ม 

 5. กาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลแต่ละตวัโดยการคลิกเลือกคอนโทรลท่ีอยูบ่นฟอร์มทีละตวัแลว้
กาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลท่ีหนา้ต่าง Properties ตามตารางดา้นล่าง 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าท่ีกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลต่าง ๆ 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

Label1 Text ป้อนค่าท่ี1 

Label2 Text ป้อนค่าท่ี2 

Button1 Text ทดสอบ 

Label3 Text ผลลพัธ์ 

 

 
5.1 คลิกเลือกท่ีคอนโทรล 

 
5.2 กาํหนดคุณสมบติั 

   

รูปที ่4.19 แสดงขั้นตอนการกาํหนดคุณสมบติั Text ของคอนโทรล Label 

 เมื่อกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลครบทุกตวัแลว้จะไดผ้ลลพัธ์ตามรูปที่ 4.20 จากการกาํหนด
คุณสมบติัขา้งตน้จะเห็นว่าที่คอนโทรล Textbox จะไม่นิยมกาํหนดคุณสมบติั Text เพราะตอ้งการให้
ผูใ้ช้งานป้อนค่าเขา้ไปเองโดยจะใช้คาํอธิบายว่าค่าที่ป้อนเขา้ไปใน Textbox แต่ละตวันั้นคือค่าอะไรดว้ย
คอนโทรล Label ในทางปฏิบติัที่ดีควรตั้งช่ือของคอนโทรลทุกตวัที่อยูบ่นฟอร์มดว้ยเพือ่ป้องกนัการสับสน
ของการเขียนโปรแกรมว่าจะให้คอนโทรลตวัใดทาํงาน (ในแบบฝึกหัดน้ียงัไม่มีการตั้งช่ือของคอนโทรลท่ี
อยูบ่นฟอร์มเพื่อความเขา้ใจหลกัการในเบ้ืองตน้ก่อน ผูเ้ขียนจะกล่าวถึงในภายหลงั) ส่วนคอนโทรล Label 

ทีน่าํมาสร้างคาํอธิบายจะไม่นิยมตั้งช่ือให้กบัคอนโทรลชนิดน้ีเพราะในระหว่างที่โปรแกรมทาํงานจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับคอนโทรลเลย ยกเวน้ผูเ้ขียนโปรแกรมต้องการเปลี่ยนข้อความที่อยู่บน
คอนโทรลชนิด Label จึงตั้งช่ือไวไ้ด ้

 

รูปที ่4.20 แสดงผลลพัธ์จากการกาํหนดคุณสมบติั Text ของคอนโทรล 
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 6. กาํหนดคุณสมบติั Enabled ของคอนโทรล Button ใหเ้ป็น False การกาํหนดคุณสมบติัน้ีเม่ือ
โปรแกรมเร่ิมทาํงานจะไม่สามารถใชง้านคอนโทรลได ้ 

 
6.1 คลิกเลือกคอนโทรล Button 

 
6.2 กาํหนดคุณสมบติั Enabled ของคอนโทรลเป็น 
False 

รูปที ่4.21 แสดงขั้นตอนการกาํหนดคุณสมบติั Enabled ของคอนโทรล Button 

 

เม่ือกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลในช่วงออกแบบโปรแกรมครบทุกตวัแลว้ใหท้ดสอบผลลพัธ์ของ
โปรแกรมโดยสั่งใหโ้ปรแกรมทาํงานดว้ยการคลิกท่ีปุ่ม           บน Tool Bar หรือกดปุ่ม F5 บนคียบ์อร์ด  
 

 

รูปที ่4.22 ผลลพัธ์เม่ือสั่งใหโ้ปรแกรมทาํงาน 

 จากรูปท่ี 4.22 เม่ือโปรแกรมทาํงานจะเห็นวา่ในช่องป้อนขอ้มูล (TextBox) สามารถป้อนค่าลงไปได้
โดยการป้อนผ่านคียบ์อร์ด ส่วนทีปุ่่ม (Button) จะไม่สามารถคลิกได้เพราะไดก้าํหนดคุณสมบติั Enabled 

เป็น False ไว ้

 จากการกาํหนดคุณสมบติัทีผ่่านมาข้างตน้ เป็นการกาํหนดคุณสมบติัในช่วงของการออกแบบ
โปรแกรม (Design Time) ซ่ึงควรทาํทุกคร้ังเมื่อสร้างโปรแกรมใด ๆ ก็ตาม ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ
กาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลในช่วงการทาํงานของโปรแกรม (Run Time) นั้นหมายความวา่คุณสมบติัที่
กาํหนดน้ีจะทาํงานก็ต่อเมื่อโปรแกรมถูกสั่งให้ทาํงานแล้ว การกาํหนดคุณสมบติัในช่วงการทาํงานของ
โปรแกรมน้ีจะกาํหนดดว้ยวธีิการเขียนคาํสั่งในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนของคอนโทรลตวัใดตวัหน่ึง  
 แบบฝึกหัดน้ีจะให้คอนโทรล Button ซ่ึงถูกตั้งค่าไวใ้ห้ไม่สามารถคลิกไดใ้นตอนโปรแกรมเร่ิม
ทาํงาน ใหส้ามารถคลิกไดเ้ม่ือมีการป้อนขอ้มูลลงไปใน TextBox ตวัท่ี 1โดยมีวธีิการดงัน้ี 
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 7. ดบัเบิลคลิกท่ี TextBox ใหเ้ขา้สู่ Code Editor เพื่อเขียนคาํสั่งควบคุม และเขียนคาํสั่งดงัน้ี  
Button1.Enabled = True 

 

รูปที ่4.23 แสดงการเขียนคาํสั่งกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล 

 จากรูปท่ี 4.23 จะเห็นวา่คาํสั่งจะถูกเขียนอยูใ่นบล็อกของ Private Sub…End Sub ซ่ึงจะเรียกวา่ซบัรู
ทีนหรือชุดคาํสั่งยอ่ย ดา้นหลงั Private Sub จะเป็นช่ือของคอนโทรลจากรูปจะเป็นคอนโทรลท่ีช่ือ Textbox1 

และหลงัเคร่ืองหมาย _ จะเป็นเหตุการณ์ของคอนโทรลซ่ึงก็คือ TextChanged เหตุการณ์น้ีจะหมายถึงการ
เปล่ียนขอ้ความใน Textbox จะอธิบายสรุปไดว้า่ ชุดคาํสั่งน้ีเขียนลงไปน้ีจะทาํงานเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง
ขอ้ความในกล่องขอ้ความท่ีช่ือ Textbox1  

 เม่ือเขียนชุดคาํสั่งแลว้ใหรั้นโปรแกรมอีกคร้ังแลว้ทดลองป้อนค่าลงไปใน Text Box ตวัแรกจะเห็น
วา่ปุ่มท่ีถูกปิดการทาํงานไวจ้ะกลบัมาใชง้านได ้

 

 
1. รันโปรแกรม ปุ่มไม่สามารถคลิกได ้

 
2. เม่ือป้อนค่าลงไป ปุ่มสามารถคลิกได ้

รูปที ่4.24 แสดงการทาํงานของโปรแกรมเม่ือป้อนค่าลงไปใน TextBox 

 เม่ือไดท้ดลองกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลดว้ยวธีิการทั้ง 2 แบบแลว้ใหบ้นัทึกโพรเจกตโ์ดยตั้ง
ช่ือวา่ ValFunction เพือ่ท่ีจะไวใ้ชศึ้กษาในเน้ือหาต่อไป 
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ผลลพัธ์ (Output): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

การประมวลผล(Process): ค่าล่วงเวลาของพนกังาน = จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา X 60 

ขอ้มลูเขา้ (Input): จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

Algorithm : 

1. ป้อนจาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา 

2. คาํนวณหาค่าล่วงเวลาของพนกังาน จาก จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา x 60 

3. แสดงค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

แบบฝึกหัดที ่4.2 ออกแบบและสร้างหนา้จอคาํนวณค่าล่วงเวลาของพนกังานโดยใหค้่าล่วงเวลาของพนกังาน
ชัว่โมงละ 60 บาท  

 

 จากการวเิคราะห์ปัญหาและออกแบบอลักอริธึมในบทท่ี 2 ตวัอยา่งท่ี 2.3 ผลการวเิคราะห์และ
ออกแบบคือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคในการออกแบบหนา้จอโปรแกรมใหพ้ิจารณาจากจาํนวนขอ้มูลเขา้(Input), ผลลพัธ์ (Output) และ
อลักอริธึมจากการวเิคราะห์และออกแบบการทาํงานของโปรแกรม เช่น ถา้มีขอ้มูลเขา้ 2 ตวัก็ใหใ้ช ้Textbox 

2 ตวัเพื่อรับขอ้มูล การประมวลผลของโปรแกรมอาจใชปุ่้ม (Button) เพือ่รอการคลิกใหโ้ปรแกรม
ประมวลผล (Diane Zak , 2014 : 64) 

  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและออกแบบอลักอริธึมจากตวัอยา่งท่ี 2.3 ในบทที่ 2 จะพบวา่มีขอ้มูลเขา้ 1 

ตวัคือจาํนวนชัว่โมงทีท่าํงานล่วงเวลานัน่หมายความวา่ตอ้งมีคอนโทรลที่สามารถรับการป้อนขอ้มูลจากผู ้
ใช้ไดซ่ึ้งคอนโทรลท่ีนิยมนาํมาใช้ในการรับขอ้มูลจากการป้อนของผูใ้ชคื้อคอนโทรล TextBox ดงันั้นจึง
เลือกใช้คอนโทรลน้ีเป็นตวัรับข้อมูลจากผูใ้ช้ และผลลัพธ์ของโปรแกรมน้ีมี 1 ตัวคือค่าล่วงเวลาของ
พนกังาน การเลือกใชค้อนโทรลท่ีจะแสดงผลลพัธ์ในโปรแกรม VB มีใหเ้ลือกใชม้ากมายแต่ที่นิยมคือ Label 

และ Textbox แต่ในกรณีทีไ่ม่ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านแกไ้ขผลลพัธ์ไดด้ว้ยตวัเองโดยไม่ผา่นการประมวลผลของ
โปรแกรมผูเ้ขียนแนะนาํให้ใชค้อนโทรล Label (จะใช ้TextBox ก็ได)้ ดงันั้นคอนโทรลตวัท่ี 2 ท่ีจะปรากฏ
บนหน้าจอโปรแกรมคือ Label ทีมี่ไวส้ําหรับแสดงค่าล่วงเวลาของพนกังาน สําหรับการประมวลผลของ
โปรแกรมจะทาํเม่ือผูใ้ชป้้อนขอ้มูลเขา้มาแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม ดงันั้นจึงใชค้อนโทรล Button  
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จากการเลือกใชค้อนโทรลต่าง ๆ ในโปรแกรมสามารถสรุปคอนโทรลท่ีจาํเป็นไดด้งัตารางดา้นล่าง 

ตารางที ่4.7 แสดงรายการคอนโทรลท่ีใชใ้นโปรแกรม 

คอนโทรล จุดประสงค์ 

Textbox รับขอ้มูลชัว่โมงการทาํงานจากผูใ้ชง้าน (Input) 

Label แสดงค่าล่วงเวลา (Output) 

Button คาํนวณและสั่งใหโ้ปรแกรมแสดงค่าล่วงเวลา 
(Process) 

เม่ือเลือกไดแ้ลว้วา่บนฟอร์มควรใชค้อนโทรลใดบา้งขั้นต่อไปก็คือการสร้างหนา้จอโปรแกรมโดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

 1. วางคอนโทรลบนฟอร์ม 

 

รูปที ่4.25 แสดงการวางคอนโทรลบนฟอร์ม 

 2. กาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลดงัน้ี 

ตารางที ่4.8 แสดงรายละเอียดการกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

Textbox1 Name txtHour 

 Font Size = 12 

Label1 Name lblOT 

 AutoSize False 

 BackColor ActiveCaptionText (สีดาํ) 

 Font Size = 12 

 ForeColor ButtonHignlight (สีขาว) 

 Text 0.00 

 TextAlign MiddleRight 

Button1 Name btnCalc 

 Text คาํนวณ 

Form1 Text คาํนวณค่าล่วงเวลา 
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 เม่ือกาํหนดคุณสมบติัต่าง ๆ ของคอนโทรลแต่ละตวัตามตารางท่ี 4.8 แลว้ใหจ้ดัตาํแหน่งและขนาด
ของคอนโทรลใหดู้สวยงาม 

 

 

รูปที ่4.26 แสดงการจดัตาํแหน่งและขนาดของคอนโทรล 

 ในขั้นสุดท้ายของการสร้างหน้าจอโปรแกรมให้นําคอนโทรล Label มาสร้างคาํอธิบายของ
คอนโทรลแต่ละตวั และสร้างปุ่มเพิ่มอีก 1 ปุ่มเพือ่ใช้สําหรับการปิดโปรแกรม ซ่ึงในขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมควบคุมการทาํงานของโปรแกรมน้ีจะกล่าวในบทท่ี 6 

 

รูปที ่4.27 แสดงหนา้จอโปรแกรมเม่ือสร้างเสร็จ 

สรุป 

 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ (User Interface) ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจดัเตรียมไวใ้หผู้ใ้ชไ้ดโ้ตต้อบกบัโปรแกรม
ผา่นทางหนา้จอ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือนาํทางเขา้สู่ระบบ 

 การเลือกใชค้อนโทรลในการสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านควรเลือกคอนโทรลท่ีผูใ้ชง้านมี
ความคุน้เคยอยูบ่า้งแลว้ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจและโตต้อบกบัโปรแกรมไดดี้ยิง่ข้ึน  

 วธีิการออกแบบออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านตอ้ง ออกแบบใหเ้รียบง่าย, สอดคลอ้งและเลือกใช้
คอนโทรลท่ีเขา้ใจไดง่้าย, ออกแบบหนา้จอโปรแกรมใหส่ื้อความหมายไดง่้าย, การเลือกใชสี้ท่ี
เหมาะสม ควรเลือกใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจในรายการท่ีตอ้งการเนน้, ใชต้วัอกัษรท่ีชดัเจน, ควรมี
การกาํหนดค่าตั้งตน้ ของหนา้จอโปรแกรม  

 การกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลทาํไดท้ั้งในช่วงออกแบบโปรแกรม (Design Time) และในช่วง
ท่ีโปรแกรมทาํงาน (Run Time) 

 Label เป็นคอนโทรลท่ีใชแ้สดงขอ้ความบนฟอร์ม 

 Text Box เป็นคอนโทรลท่ีรับขอ้ความผา่นทางคียบ์อร์ดหรือแสดงขอ้ความต่างๆท่ีตอ้งการได ้
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 Button เป็นคอนโทรลหรือปุ่มคาํสั่งท่ีใหผู้ใ้ชค้ลิกเพื่อทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงเราจะเห็นการใชปุ่้ม
คาํสั่งในโปรแกรมต่างๆแทบทุกโปรแกรม 

 เทคนิคในการตั้งช่ือออ็บเจกตห์รือคอนโทรลท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายคือ อกัษร 3 ตวัแรกจะเป็น
ตวับ่งบอกชนิดของออ็บเจกตห์รือคอนโทรล 

  

แบบฝึกหัด 

 1. ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชท่ี้ดีควรเป็นอยา่งไร 

 2. คอนโทรลพื้นฐานท่ีใชส้ร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชมี้อะไรบา้ง และแต่ละชนิดทาํงานอยา่งไร 

 3. จากตวัอยา่งอลักอริธึมต่อไปน้ี 

 

  3.1 ออกแบบหนา้จอโปรแกรม 

  3.2  กาํหนดช่ือและคุณสมบติัของคอนโทรล 

ผลลพัธ์ (Output): เงินเดอืนคงเหลอื 

การประมวลผล(Process): เงินประกนัสงัคม = เงินเดอืนประจํา X (5/100) 

              เงินเดอืนคงเหลอื = เงินเดอืนประจํา – เงินประกนัสงัคม   
ข้อมลูเข้า (Input): เงินเดอืนประจํา 

Algorithm : 

1. ป้อนเงินเดือนประจํา 

2. คํานวณหาเงินประกนัสงัคมจาก เงินเดือนประจํา x (5/100) 

3. คํานวณหาเงินคงเหลือจาก เงินเดือนประจํา – เงินประกนัสงัคม   
4. แสดงเงินเดือนคงเหลือ 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่5 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
 5.1 ตวัแปร 

 5.2 ชนิดขอ้มูลของตวัแปร 

 5.3 การประกาศตวัแปร 

 5.4 การตั้งช่ือตวัแปร 

 5.5 ค่าคงท่ี 

 5.6 ขอบเขตของตวัแปร 

 5.7 การแปลงชนิดขอ้มูล 

 5.8 ตวัดาํเนินการ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของตวัแปร ค่าคงท่ี ไดถู้กตอ้ง 

 2. อธิบายชนิดขอ้มูลของตวัแปรต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 

 3. เขียนคาํสั่งประกาศตวัแปรไดถู้กตอ้ง 

 4. อธิบายขอบเขตของตวัแปรไดถู้กตอ้ง 

 5. อธิบายการแปลงชนิดขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

 6. อธิบายตวัดาํเนินการและลาํดบัความสาํคญัไดถู้กตอ้ง 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 4. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 5. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 6. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. โปรแกรมภาษา Visual Basic 2012 
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การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์เขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

3. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

4. การตรวจแบบฝึกหดั 

 



 

 

บทที ่5  
ตวัแปรและตวัดาํเนินการ 

 

 การทาํงานของคอมพิวเตอร์ตอ้งใช้หน่วยความจาํในการเก็บขอ้มูลเพือ่นาํมาดาํเนินการบางอย่าง
ตามคาํสั่งทีผู่เ้ขียนโปรแกรมกาํหนด การเก็บขอ้มูลในที่น้ีหมายถึงการเก็บไวใ้นหน่วยความจาํหลกัชนิด 
RAM ขอ้มูลที่จะเก็บนั้นจะตอ้งเก็บลงในส่ิงที่เรียกวา่ ตวัแปร และตวัแปรที่ใชใ้นโปรแกรมจะตอ้งกาํหนด
ชนิดขอ้มูลไวด้้วยว่าตวัแปรน้ีสามารถเก็บข้อมูลชนิดใดได้ เช่น ตวัเลขจาํนวนเต็ม ตวัเลขทศนิยม หรือ
ตวัอกัษร ขอ้มูลต่างชนิดกนัจะตอ้งการเน้ือที่หน่วยความจาํและวิธีจดัการต่างกนัไป การเลือกชนิดขอ้มูลให้
เหมาะสมกบัตวัแปรจะทาํใหเ้ขียนโปรแกรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   
5.1 ตัวแปร (Variable) 

 ตวัแปรคือส่ิงทีใ่ช้เก็บค่าบางอย่างในขณะที่โปรแกรมกาํลงัทาํงานตามกระบวนการที่ออกแบบไว้
(Bryan Newsome, 2012 : 44) โดยใช้หน่วยความจาํภายในของคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะเก็บชนิด ขนาด และ
ตาํแหน่งของตวัแปรนั้น ๆ (Diane Zak, 2012 : 108) ตวัแปรเป็นส่วนสาํคญัของการประมวลผลในโปรแกรม
โดยท่ีขอ้มลูท่ีเก็บอาจเป็นชนิดตวัเลข, ตวัอกัษร, วนัท่ี เป็นตน้ (ROD STEPHENS, 2012 : 203) 
 ตวัอย่างของการใช้งานตวัแปร เช่นหากตอ้งการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของสินคา้ชนิดหน่ึง ก็ตอ้ง
เก็บราคาสินคา้และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคาํนวณไดไ้วใ้นตวัแปร ซ่ึงหมายถึงตาํแหน่งในหน่วยความจาํที่มีช่ือและ
ชนิดขอ้มูลที่แน่นอน โดยที่ค่าของตวัแปรสามารถถูกเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาในโปรแกรม เช่น กาํหนด
ตวัแปร Price เพือ่ใชเ้ก็บราคาสินคา้, ตวัแปร Vat เพือ่ใชเ้ก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไดจ้ากการคาํนวณ โดย Vat = 
Price * 0.07 (7 เปอร์เซ็นต)์ นัน่คือถา้หากสินคา้มีราคา 1,000 บาท จะไดภ้าษีมูลค่าเพิ่ม 70 บาท เป็นตน้ 
 เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเคร่ืองสามารถประมวลผลไดมี้อยูห่ลากหลายชนิดดว้ยกนั เช่น ตวัเลขจาํนวนเตม็, 
จาํนวนจริง, อกัขระ และวนัท่ี เป็นตน้ ดงันั้นการกาํหนดชนิดขอ้มลู (data type) ท่ีเหมาะสมใหก้บัตวัแปร จึง
นบัเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะทาํใหโ้ปรแกรมของเราทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ เพราะขอ้มูล
แต่ละชนิดจะตอ้งการหน่วยความจาํขนาดต่างกนัและลกัษณะการทาํงานท่ีต่างกนั (สุรสิทธ์ิ คิวประสพศกัด์ิ 
และนนัทนี แขวงโสภา, 2546 :  64)  
 ดงันั้นตวัแปรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือส่ิงท่ีสร้างไวเ้ก็บค่าหรือแทนค่าต่าง ๆ ในโปรแกรม
และค่าท่ีอยูใ่นตวัแปรนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได ้ 
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5.2 ชนิดข้อมูลของตวัแปร 

 ส่วนท่ีเลก็ท่ีสุดของขอ้มลูคอมพวิเตอร์คือ บิต (bit) ซ่ึงเป็นค่าเพียง 1 ค่าคือ 0 หรือ 1 และเม่ือจาํนวน
บิตมารวมกนัจะเรียกวา่เป็นไบต ์(byte) คอมพวิเตอร์มกัจะวดัพื้นท่ีดิสกแ์ละพื้นท่ีหน่วยความจาํเป็นกิโลไบต ์
(1,024 ไบต)์ เมกะไบต ์(1,024 กิโลไบต)์ และกิกะไบต ์(1024 เมกะไบต)์ วธีิการเก็บขอ้มูลของ VB 2012 มี
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัในการเก็บขอ้มูลแต่ละชนิด เช่น 4 ไบต ์ เป็นจาํนวนท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มลูชนิดจาํนวนเตม็ 
สามารถเก็บค่าไดร้ะหวา่ง -2,147,483,648 และ 2,147,483,647 (Rod Stephens, 2012 : 204-205) ชนิดขอ้มูล
ใน Visual basic 2012 มีดงัน้ี 

  

ตารางที ่5.1 แสดงชนิดขอ้มลูใน Visual Basic 2012 
ที่มา : (ปรับปรุงจาก Rod Stephens, 2012 : 205) 
ชนดิของข้อมูล ขนาด ค่าทีเ่กบ็ 

Boolean 2 bytes True or False 
Byte 1 byte 0 ถึง 255  
SByte 1 byte −128 to 127 
Char 2 bytes มีค่าตั้งแต ่0 ถึง 65,535 
Short 2 bytes −32,768 ถึง 32,767 
UShort 2 bytes 0 ถึง 65,535 
Integer 4 bytes -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 
UInteger 4 bytes 0 ถึง 4,294,967,295 
Long 8 bytes −9,223,372,036,854,775,808 ถึง9,223,372,036,854,775,807 
ULong 8 bytes 0 ถึง 18,446,744,073,709,551,615 
Decimal 
 

16 bytes 
 

มีค่า +/-79,228,162,514,264,337,593,950,335 ในกรณีไม่มีทศนิยม  
และ +/-7.9228162512264337593543950335 ในกรณีมีทศนิยม 

Single 
 

4 bytes 
 

มีค่าตั้งแต่ -3.402823E38 ถึง -1.401298E-45 สาํหรับค่าติดลบ  
และ 1.401298E-45 ถึง 3.402823E38 สาํหรับค่าบวก 

Double  
 

8 bytes 
 

-1.797693134862231E308 ถึง -4.94065645841247E-324 สาํหรับค่าติดลบ  
และ 4.94065645841247 ถึง 1.797693134862231E308 สาํหรับค่าบวก 

String varies 0 ถึง 2 พนัลา้นอกัขระ Unicode  
Date 8 bytes 

 
มีค่าตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 0001 เวลา 0:0:00 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค.ศ. 
9999 เวลา 11:59:59 

Object 4 bytes เป็นชนิดขอ้มูลพิเศษท่ีสามารถใชแ้ทนชนิดขอ้มูลอ่ืน ๆไดท้ั้งหมด 
Structure  varies โครงสร้างตามจาํนวนสมาชิก 
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หมายเหตุ ตวัอกัษร E ในขอ้มลูชนิด Double และ Single หมายถึงเลขยกกาํลงั เช่น 123E6 หมายถึง 123 x 
10

6 = 123,000,000 เป็นตน้ 
 
สุรสิทธ์ิ คิวประสพศกัด์ิ และนนัทนี แขวงโสภา (2546 : 65-67) ไดอ้ธิบายความหมายของชนิดขอ้มูลแต่ละ
ประเภทไวด้งัน้ี 

 

5.2.1 ข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric) 

ขอ้มลูประเภทตวัเลขใน VB .NET มีใหเ้ลือกหลายชนิด ข้ึนอยูก่บังานท่ีเราตอ้งการ ขอ้มูลแต่ละ
ชนิดจะใชเ้น้ือท่ีหน่วยความจะต่างกนัไป ซ่ึงจะมีค่าเร่ิมตน้เป็น 0 เสมอ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 Byte เป็นชนิดขอ้มูลประเภทตวัเลขจาํนวนเตม็ ทีมี่ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 ใชห้น่วยความจาํ
เพยีง 1 ไบต ์(8 บิต) เท่านั้น 

 Short เป็นชนิดขอ้มูลประเภทตวัเลขจาํนวนเตม็ ท่ีมีค่าตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 ใช้
หน่วยความจาํ 2 ไบต ์(16 บิต) 

 Integer เป็นชนิดขอ้มูลประเภทตวัเลขจาํนวนเตม็ ท่ีมีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 
2,147,483,647 ใชห้น่วยความจาํ 4 ไบต ์(32 บิต) 

 Long เป็นชนิดขอ้มูลประเภทตวัเลขจาํนวนเตม็ท่ีมีขนาดใหญ่มาก คือมีค่าไดต้ั้งแต่  
-9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807 ใชห้น่วยความจาํ 8 ไบต ์(64 บิต) 
 Single เป็นชนิดขอ้มูลประเภทตวัเลขจาํนวนจริง (มีทศนิยมได)้ มีค่าตั้งแต่ -3.402823E38 

ถึง -1.401298E-45 สาํหรับค่าลบ และ 1.401298E-45 ถึง 3.402823E38 สาํหรับค่าบวกใช้
หน่วยความจาํ 4 ไบต ์(32 บิต) เท่ากบั Integer 

 Double เป็นชนิดขอ้มูลประเภทตวัเลขจาํนวนจริงท่ีมีช่วงค่าและความแม่นยาํสูงกวา่ชนิด 
Single คือมีค่าตั้งแต่ -1.797693134862231E308 ถึง -4.94065645841247 สาํหรับค่าลบ 
และตั้งแต่ 4.94065645841247 ถึง 1.797693134862231E308 สาํหรับค่าบวก ใช้
หน่วยความจาํ 8 ไบต ์(64 บิต) เท่ากบั Long และ Decimal 

 Decimal   เป็นชนิดขอ้มูลประเภทตวัเลขท่ีสามารถเป็นไดท้ั้งจาํนวนเตม็และจาํนวน
ทศนิยม ท่ีมีความละเอียดสูงมาก คือมีค่า +/-79,228,162,514,264,337,593,950,335 ในกรณี
ไม่มีทศนิยม และ +/-7.9228162512264337593543950335 ในกรณีมีทศนิยม ใช้
หน่วยความจาํ 8 ไบต ์(64 บิต) เท่ากบั Long และ Double 
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5.2.2 ข้อมูลประเภทตรรกะ (Boolean) 

 Boolean ขอ้มลูประเภทตรรกะใน VB.NET คือขอ้มลูชนิด Boolean ซ่ึงมีไดเ้พียง 2 ค่าเท่านั้น
คือ True (จริง) หรือ False (เทจ็) เราอาจนาํขอ้มูลประเภทน้ีมาประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายรูปแบบ 
เช่น บอกเพศ (True = ชาย, False = หญิง) เป็นตน้ ขอ้มลูชนิด Boolean ใชห้น่วยความจาํ 2 
ไบต ์โดยค่าเร่ิมตน้ของตวัแปรชนิด Boolean จะเป็น False เสมอ 

 
5.2.3 ข้อมูลประเภทอกัขระ (Alphabetic) 

 ขอ้มูลประเภทอกัขระแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิดหลกัๆ ไดแ้ก่ชนิด Char และ String ดงัต่อไปน้ี 
 Char เป็นชนิดขอ้มูลประเภทอกัขระ 1 ตวั ใชห้น่วยความจาํ 2 ไบต ์(อกัขระแบบ Unicode) 
 String เป็นชนิดขอ้มูลประเภทอกัขระหลายตวั สูงสุดขนาด 2 พนัลา้นตวัอกัษร (2

31) ค่า
เร่ิมตน้ของตวัแปรชนิด String จะเป็น Nothing เสมอ 

  

5.2.4 ข้อมูลประเภทวนัที ่(Date) 

 Date เป็นชนิดขอ้มลูท่ีใชเ้ก็บขอ้มลูประเภทวนัท่ี, เวลา โดยค่าเร่ิมตน้ของตวัแปรชนิด Date 
จะเป็น 12:00:00 AM เสมอ 
  
 

5.2.5 ข้อมูลประเภทอืน่ๆ 

 Object เป็นชนิดขอ้มูลประเภทพิเศษท่ีสามารถใชแ้ทนตวัแปรชนิดอ่ืนๆได ้ ทั้งชนิดขอ้มูล
ตวัเลข, อกัขระ, ตรรกะ เป็นตน้ โดยมีค่าเร่ิมตน้เป็น Nothing เสมอ 

 Structure เป็นขอ้มูลชนิดพิเศษท่ีเราสามารถกาํหนดข้ึนมาใชง้านเองได ้เช่น ถา้เราตอ้งการ
กาํหนดตวัแปรเพื่อเก็บขอ้มูลของลูกคา้ ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูลเก่ียวกบั ช่ือ, ท่ีอยู่, เบอร์
โทรศพัท ์และ อีเมลแ์อดเดรส  

 

5.3 การประกาศตัวแปร 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรู้จกัตวัแปรและใชง้านตวัแปรได ้ ตอ้งทาํการประกาศตวัแปร (variable 
declaration) ก่อน โดยตั้งช่ือและกาํหนดชนิดขอ้มูลท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการจองพื้นท่ีในหน่วยความจาํของ
คอมพิวเตอร์ไวเ้พื่อเก็บขอ้มูล คาํสั่งท่ีใชใ้นการประกาศตวัแปรมีรูปแบบดงัน้ี 
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รูปแบบคําส่ัง  

Dim  VariableName  As  DataType 
 โดยท่ี VariableName คือ ช่ือตวัแปร 
  DataType คือ ชนิดของตวัแปร 
ตัวอย่างคําส่ัง  
    Dim   Count  As   Integer     'ประกาศตวัแปรช่ือ Count ใหมี้ชนิดขอ้มูลเป็น Integer  
    Dim   Price  As   Double      'ประกาศตวัแปรช่ือ Price  ใหมี้ชนิดขอ้มูลเป็น Double 
    Dim   Vat  As   Double        'ประกาศตวัแปรช่ือ vat    ใหมี้ชนิดขอ้มูลเป็น Double 
    Dim   StudentName  As   String   'ประกาศตวัแปรช่ือ CustName   ใหมี้ชนิดขอ้มูลเป็น String 

 
 
การใชง้านขอ้มูลชนิด Date น้ีจะใชเ้คร่ืองหมาย # แทน “ เม่ือตอ้งการกาํหนดค่า เช่น 
ตัวอย่างคําส่ัง  
Dim TestDate  As Date 
TestDate = #1/1/20012# 

 
 
ตัวอย่างคําส่ัง  
Structure Customer                   'กาํหนดขอ้มูลชนิด Customer (User Defined) 

Public strName  As  String       'ประกอบดว้ยช่ือ 
Public strAddress As  String      'ท่ีอยู ่
Public strTel  As  String         'เบอร์โทรศพัท ์
Public strEmail  As  String       'และอีเมลแ์อดเดรส 

End Structure 
 
5.4 การตั้งช่ือตวัแปร 

 VB 2012 สามารถตั้งช่ือตวัแปรไดย้าวถึง 1,023 ตวัอกัษร ดงันั้นควรตั้งช่ือตวัแปรใหส่ื้อความหมาย
เพื่อใหส้ามารถอ่านและแกไ้ขโปรแกรมไดง่้าย เช่น CustName, Price, Vat เป็นตน้ การตั้งช่ือตวัแปรท่ีไม่ส่ือ
ความหมายจะทาํใหเ้กิดปัญหาในภายหลงัในกรณีท่ีกลบัมาแกไ้ขโปรแกรม เพราะอาจทาํใหส้ับสนวา่ตวัแปร
นั้น ๆ เก็บค่าของอะไร 

5.4.1 หลกัเกณฑ์ในการตั้งช่ือตัวแปร 

 1. ช่ือตวัแปรตอ้งข้ึนตน้ดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษหรือเคร่ืองหมายขีดล่าง ( _ )  เท่านั้น 
 2. ตวัถดัไปจะเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขก็ได ้
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 3. หา้มมีช่องวา่งระหวา่งคาํ หากช่ือตวัแปรมีมากกวา่ 1 คาํใหเ้ขียนติดกนั โดยอาจใชต้วัอกัษรตวั
แรกของแต่ละคาํเป็นตวัพมิพใ์หญ่เพือ่แบ่งแยกระหวา่งคาํตวัอยา่งเช่น StudentName, BookPrice หรืออาจใช้
เคร่ืองหมายขีดล่าง ( _ ) คัน่ระหวา่งคาํ เช่น student_name, Book_Price 
 4. หา้มตั้งช่ือตวัแปรซํ้ ากบัคาํสงวน (Reserved Word) ซ่ึงเป็นคาํสั่งท่ี VB เก็บไวใ้ชง้านเอง 
  
 ตวัแปรใน Visual Basic  น้ีไม่สนใจตวัอกัษรใหญ่ตวัเลก็ (Non-Case Sensitive) นัน่คือ ถา้ตั้งช่ือตวั
แปร intAge, intage ทั้ง 2 ช่ือ Visual Basic ถือวา่เป็นตวัเดียวกนัโดย Code Editor จะช่วยแกไ้ขใหต้รงตาม
ช่ือท่ีประกาศไวเ้ม่ือมีการเรียกใชต้วัแปร ซ่ึงอาจแตกต่างจากภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาอ่ืนเช่น ภาษา 
C ภาษา Java โดยภาษาทั้งสองน้ีจะเป็นการตั้งช่ือตวัแปรแบบ Case Sensitive ถึงแมว้า่ช่ือตวัแปรจะเป็นช่ือ
เดียวกนั แต่ใชต้วัอกัษรพมิพใ์หญ่ พมิพเ์ลก็ต่างกนัภาษาโปรแกรมเหล่าน้ีก็จะถือวา่ไม่ใช่ตวัแปรเดียวกนั 
  Jo Ann Smith (2011 : 13) ไดก้ล่าวถึงวธีิการตั้งช่ือตวัแปรใน VB อีกวธีิหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นั
อยา่งมากคือวธีิการตั้งช่ือท่ีเรียกวา่ “Camel Case” ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

 ตั้งช่ือตวัแปรท่ีประกอบไปดว้ยคาํหลายคาํแต่หา้มมีช่องวา่งระหวา่งคาํ 
 ตวัอกัษรตวัแรกของชือ่ตวัแปรตอ้งเป็นอกัษรตวัเล็ก 
 อกัษรตวัแรกของคาํถดัไปตอ้งเป็นตวัใหญ่ 

 ตวัอยา่งการตั้งช่ือตวัแปรดว้ยวธีิ Camel Case เช่น firstName, myAge, salePrice  
 สจัจะ จรัสรุ่งรววีร (2549 : 52) ไดน้าํเสนอวธีิการตั้งช่ือตวัแปรโดยการระบุชนิดของตวัแปรไวใ้น
ช่ือตวัแปรท่ีตั้งข้ึนมาเลย โดยจะเป็นตวัยอ่ของช่ือชนิดขอ้มูลนาํหนา้ช่ือตวัแปร (Prefix)  
 
ตารางที ่5.2 แสดงการตั้งช่ือตวัแปรดว้ยวธีิการระบุตวัยอ่ชนิดตวัแปรท่ีหนา้ช่ือตวัแปร 
ที่มา : (สจัจะ จรัสรุ่งรววีร 2549 : 52) 
 

ชนิดข้อมูล Prefix ตัวอย่างการตั้งช่ือตัวแปร 

Integer int intCounter 
Single sng  sngTaxRate, sngPrice 
Double dbl dblFactor 
String str strStudentName 

Decimal dec  decMyCalc 
Boolean bln blnMember 

Date dat  datStart, datExpired 
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 5.4.2 การใช้สัญลกัษณ์แทนชนิดข้อมูล  
 วธีิการประกาศตวัแปรและกาํหนดชนิดขอ้มูลอีกวธีิหน่ึงคือวธีิการใชส้ัญลกัษณ์กาํหนดชนิดขอ้มูล
ของตวัแปร โดย Visual Basic มีสญัลกัษณ์ใหใ้ชด้งัน้ี 
ตารางที ่5.3 แสดงสญัลกัษณ์แทนชนิดขอ้มลูใน Visual Basic 2012 
ที่มา : (ปรับปรุงจาก Rod Stephens, 2012 :  207) 
 
สัญลกัษณ์ ชนิดข้อมูล 

% Integer 
& Long 
@ Decimal 
! Single 
# Double 
$ String 
 
ตวัอยา่งการประกาศตวัแปรและการกาํหนดชนิดขอ้มูลให้กบัตวัแปร เช่น 
ตัวอย่างคําส่ัง  
    Dim   Count%   'ประกาศตวัแปรช่ือ Count ใหมี้ชนิดขอ้มูลเป็น Integer  
    Dim   Price#   'ประกาศตวัแปรช่ือ Price  ใหมี้ชนิดขอ้มูลเป็น Double 
    Dim   Vat #        'ประกาศตวัแปรช่ือ vat    ใหมี้ชนิดขอ้มูลเป็น Double 
    Dim   StudentName$ 'ประกาศตวัแปรช่ือ CustName   ใหมี้ชนิดขอ้มูลเป็น String 

 
ตวัอยา่งการใชง้าน 
 Count = 10 
 Price  = 80.50 
 StudentName = “ปณิธิ เมฆกมล” 
 

แบบฝึกหัดที ่5.1 ประกาศตวัแปร 

 จากท่ีไดศึ้กษาเร่ืองตวัแปรและชนิดขอ้มลูในแบบฝึกหดัน้ีเป็นการฝึกการประกาศตวัแปรและชนิด
ขอ้มูล โดยใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมดงัน้ี  
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รูปที ่5.1 หนา้จอโปรแกรม 

กาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรลตามตารางดา้นล่าง 
ตารางที ่5.4 แสดงการกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 
Textbox1 Name txtInPut1 
Textbox2 Name txtInPut2 
Textbox3 Name txtInPut3 
Button1 Text แสดงผล 

 
ดบัเบิลคลิกท่ีคอนโทรล Button1 และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim intInput1 As Integer 
        Dim sngInput2 As Single 
        Dim strInput3 As String 
        intInput1 = txtInput1.Text 
        sngInput2 = txtInput2.Text 
        strInput3 = txtInput3.Text 
        MessageBox.Show(intInput1 & Chr(13) & sngInput2 & Chr(13) & strInput3) 
 End Sub 
 

 

 

 

 

 

TextBox1 

TextBox2 

TextBox3 

Button1 
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จากคาํสั่งท่ีอยูใ่นคอนโทรล Button1 สามารถอธิบายคาํสัง่ไดคื้อ 
ตารางที ่5.5 อธิบายความหมายของแต่ละคาํสั่งใน Button1 

 คาํสั่ง ความหมาย 

Dim intInput1 As Integer ประกาศตวัแปรช่ือ intInput1 โดยเก็บขอ้มลูชนิดจาํนวนเตม็ 
Dim sngInput2 As Single ประกาศตวัแปรช่ือ sngInput2 โดยเก็บขอ้มูลชนิดจาํนวนมีทศนิยม 
Dim strInput3 As String ประกาศตวัแปรช่ือ strInput3 โดยเก็บขอ้มูลชนิดตวัอกัษร 
intInput1 = txtInput1.Text ใหต้วัแปร intInput1 มีค่าเท่ากบัค่าท่ีป้อนเขา้ไปใน Textbox ท่ีช่ือ txtInput1 
sngInput2 = txtInput2.Text ใหต้วัแปร sngInput2 มีค่าเท่ากบัค่าท่ีป้อนเขา้ไปใน Textbox ท่ีช่ือ txtInput2 
strInput3 = txtInput3.Text ใหต้วัแปร strInput3 มีค่าเท่ากบัค่าท่ีป้อนเขา้ไปใน Textbox ท่ีช่ือ txtInput3 
 MessageBox.Show(intInput1 & Chr(13) & sngInput2 & Chr(13) & strInput3) 
ใหแ้สดงค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร intInput1, sngInput2, strInput3 
คาํสั่ง Chr(13) หมายถึง การข้ึนบรรทดัใหม่ 
 

ทดลองรันโปรแกรมและป้อนค่าทั้ง 3 ค่าลงใน Textbox แลว้คลิกท่ีปุ่ม  

  

รูปที ่5.2 แสดงการป้อนค่าลงใน Text Box 

เม่ือคลิกท่ีปุ่ม    จะมีกล่องขอ้ความแสดงค่าท่ีอยูใ่นตวัแปรทั้ง 3 ตวัท่ีประกาศไว ้

 

รูปที ่5.3 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรม 
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เพื่อเพิ่มความเขา้ใจในเร่ืองชนิดของตวัแปรใหท้ดลองป้อนค่าลงใน TextBox ดงัรูปดา้นล่าง 

  

รูปที ่5.4 แสดงการป้อนค่าลงใน Text Box 

จากรูปดา้นบน จะเป็นว่าค่าที่ 1 ที่ป้อนเขา้ไปเป็นตวัเลขทศนิยมแต่เมื่อแสดงค่าจากตวัแปรออกมาจะไม่ที
ทศนิยมที่เป็นเช่นน้ีเพราะตวัแปร intInput1 กาํหนดชนิดขอ้มูลเป็นจาํนวนเต็มจึงไม่สามารถเก็บจาํนวน
ทศนิยมได ้ส่วนค่าท่ี 3 ทีป้่อนเขา้ไปถึงจะป้อนเป็นตวัเลขแต่ในการเก็บค่าจริง ๆ แลว้ จะเป็นตวัอกัษรเพราะ
ตวัแปร strInput3 กาํหนดชนิดขอ้มลูเป็นตวัอกัษร 
 
ทดสอบการป้อนค่าใน Text Box ใหม่โดยป้อนตวัอกัษรลงไปใน TextBox ตวัท่ี 1 

  

รูปที ่5.5 แสดงผลลพัธ์เม่ือป้อนค่าผดิชนิดลงในตวัแปร 

 จากการทดสอบป้อนขอ้มูลในแบบท่ี 3 จะพบวา่โปรแกรมจะ Error และแจง้ขอ้ผดิพลาดในตวัแปร
ท่ี 1 เน่ืองจากขอ้มลูท่ีป้อนเขา้ไปเป็นตวัอกัษร ตวัแปรชนิดท่ีเป็นตวัเลขไม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้เหตุการณ์น้ี
สามารถป้องกนัไดโ้ดยการใชค้าํสั่งแปลงชนิดขอ้มูลซ่ึงผูเ้ขียนจะกล่าวต่อไป 
 

5.5 ค่าคงที ่(Constant)  

 ตวัแปรท่ีใชเ้ก็บค่าบางอยา่งในโปรแกรมอาจไม่มีการเปล่ียนแปลงค่าใด ๆ เลยตลอดโปรแกรม เช่น 
อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ เช่นค่า pi (ประมาณ 3.14) การเขียนโปรแกรมโดย
กาํหนดค่าเหล่าน้ีลงไปเลยในโปรแกรม (ที่เรียกวา่ hard code) อาจก่อให้เกิดปัญหาไดใ้นระยะยาว เช่นหาก
ตอ้งการเปล่ียนแปลงค่าคงท่ีดงักล่าว ตอ้งแกไ้ขทุกๆจุดของโปรแกรมท่ีใชค้่านั้น ซ่ึงทาํให้เกิดความยุง่ยากใน
การแกไ้ขโปรแกรม ยิ่งไปกว่านั้นถา้แกไ้ขไม่ครบถว้น โปรแกรมของเราก็อาจทาํงานผิดพลาดได ้ในทาง
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กลบักนัการนาํเอาตวัแปรมาใชเ้ก็บค่าทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดการทาํงานของโปรแกรมเช่นน้ี ก็นบัเป็น
การส้ินเปลืองหน่วยความจาํโดยใช่เหตุ(สุรสิทธ์ิ คิวประสพศกัด์ิ และนนัทนี แขวงโสภา, 2546  : หนา้ 75) 
 ดงันั้นการนาํเอาค่าคงท่ี (Constant) มาใชเ้ก็บค่าท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดโปรแกรม จะช่วยให้
เขียนและดูแลรักษาโปรแกรมไดง่้ายข้ึน การประกาศค่าคงท่ีมีรูปแบบดงัน้ี 
รูปแบบคําส่ัง  

Const  constantname  As  Datatype  =  initialize 
 โดยท่ี ConStantname คือ ช่ือของค่าคงท่ี 
  Datatype คือ ชนิดขอ้มลู 
  Initialize คือ ค่าท่ีกาํหนดให้ค่าคงท่ี 
ตวัอยา่งการกาํหนดค่าคงท่ี 
ตัวอย่างคําส่ัง  
Const maximum  As Long = 459 
Public Const helpString  As String = "HELP"  
Private Const startValue As Integer = 5 
 
5.6 ขอบเขตของตวัแปร 

 ตวัแปรทีส่ร้างข้ึนมาจะมีขอบเขตในการใช้งานในแต่ละส่วนของโปรแกรม ยกตวัอย่างเช่นถ้า
ประกาศตวัแปรไวที้่ซบัรูทีนของโปรแกรม (Private Sub…End Sub) คาํสั่งที่อยูใ่นซบัรูทีนน้ีก็จะใชง้านตวั
แปรน้ีได ้แต่ซบัรูทีนอืน่จะไม่สามารถใชง้านตวัแปรน้ีได ้ขอบเขตของตวัแปรในเบ้ืองตน้มีอยู ่3 ระดบั คือ 
Block, Procedurec และ Module (Stephens Rod, 2012 : 233) 
 
 5.6.1 ขอบเขตตวัแปรในระดับบลอ็ค (Block Scope) 

 บล็อกหมายถึงชุดของคาํสั่งท่ีอยูใ่นโครงสร้างโปรแกรมหน่ึง ๆ เช่นโครงสร้าง If, Loop เป็นตน้ ถา้
ประการตวัแปรในบล็อกของโครงสร้างน้ี คาํสั่งท่ีอยูใ่นบล็อกจะสามารถใชง้านตวัแปรน้ีได ้ ดงัตวัอยา่ง
คาํสั่งดา้นล่าง 
For i As Integer = 1 To 5 

Dim j As Integer = 3 
If i = j Then 

Dim M As Integer = i + j 
Debug.WriteLine(“M: “ & M) 

Else 
Dim N As Integer = i * j 
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Debug.WriteLine(“N: “ & N) 
End If 
Dim k As Integer = 123 
Debug.WriteLine(“k: “ & k) 

Next i 
 จากคาํสั่งดา้นบนเป็นโครงสร้าง For Loop จะเห็นวา่มีการประกาศตวัแปร i ไว ้ดงันั้นคาํสั่งท่ีอยูใ่น
โครงสร้างน้ี (For…Next) จะใชง้านตวัแปร i ได ้แต่คาํสั่งท่ีอยูน่อกโครงสร้างน้ีจะไม่สามารถใชต้วัแปร i ได ้
 ในโครงสร้าง for จะเห็นวา่มีการประกาศตวัแปร j ซ่ึงตวัแปรน้ีสามารถใชง้านไดลู้ปได ้ และเม่ือ
ตรวจสอบเง่ือนไขพบวา่ i=j ตวัแปร M จะถูกสร้างเพื่อและใชง้านไดเ้ฉพาะในบล็อกของ If … Else 
  

 5.6.2 ขอบเขตตวัแปรในระดับโพรซีเยอร์ (Prodedure Scope) 

  การประกาศตวัแปรในซบัรูทีน, ฟังกช์นั หรือโปรแกรมยอ่ยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดป้ระกาศในระดบั
บล็อคตวัแปรนั้นจะสามารถใชง้านไดใ้นซบัรูทีนหรือโปรแกรมยอ่ยเท่านั้น จะไม่สามารถใชง้านขา้ม
โปรแกรมซบัรูทีนหรือโปรแกรมยอ่ยอ่ืน ๆ ได ้ (ยกเวน้ประกาศเป็นชนิด Public แต่ตอ้งเรียกใชซ้บัรูทีนหรื
อโปรแกรมยอ่ยนั้นก่อน) 
 5.6.3 ขอบเขตตวัแปรในระดับโมดูล (Module Scope) 

 ตวัแปรท่ีประกาศในระดบัโมดูลจะสามารถทาํงานไดใ้นทุกส่วนของโปรแกรมท่ีอยูใ่นโมดูลนั้น ไม่
วา่จะเป็นซบัรูทีน, ฟังกช์นั, โปรแกรมยอ่ยอ่ืน ๆ หรือแมก้ระทั้งบล็อก 

5.7 การแปลงชนิดข้อมูล  

 การนาํขอ้มูลไปคาํนวณหรือไปใชง้านในโปรแกรมนั้น ในบางคร้ังชนิดขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ชห้รือจาก
โปรแกรมท่ีประมวลผลอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการ ยกตวัอยา่งเช่น ตวัแปรตวัหน่ึงเก็บค่าจาํนวนตวัเลข
ทศนิยมแต่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหแ้สดงเป็นตวัเลขจาํนวนเต็ม ก็ตอ้งมีการแปลงขอ้มูลจากทศนิยมเป็นตวัเลข
จาํนวนเตม็เสียก่อน 

 

5.7.1 การแปลงชนิดข้อมูลแบบ Implicit Type Converion  

 วธีิน้ีเป็นการแปลงชนิดขอ้มูลโดยอตัโนมติั วธีิการก็คือ นาํขอ้มูลไปประมวลผลในคาํสั่งเดียวกนั 
หรือกาํหนดผา่น Assignment Operator ไปเลย ซ่ึงเราจะใชแ้ปลงขอ้มลูท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเช่น ตวัเลข
เหมือนกนัหรือเป็นตวัอกัษรเหมือนกนั เป็นตน้ 
          Implicit Conversion จะทาํงานไดถู้กตอ้งก็ต่อเม่ือ แปลงขอ้มูลจากชนิดท่ีใชพ้ื้นท่ีเก็บขนาดใหญ่ไปสู่
ชนิดท่ีใชพ้ื้นท่ีเก็บเล็ก ( ซ่ึงเรียกวา่ Narrowing Conversion ) ตวัอยา่งเช่น 
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                           Dim Salary As Single 
  Salary = Textbox1.Text 
 จากคาํสั่งขา้งตน้คือการนาํขอ้มูลจากเทก็ซ์บอกซ์ซ่ึงเป็นขอ้มลูชนิดตวัอกัษร (String) (ขอ้มลูใน
เทก็ซ์บอกซ์เป็นชนิดสตริงเสมอถึงแมผู้ใ้ชจ้ะป้อนตวัเลขเขา้มาก็ตาม) ไปกาํหนดใหต้วัแปรชนิด Single ซ่ึง 
Visual Basic  จะแปลงขอ้มูล String ไปเป็น Single ใหอ้ตัโนมติั เพื่อใหส้ามารถกาํหนดค่าลงในแปรได ้

 

5.7.2 การแปลงชนิดข้อมูลด้วย Type Conversion Funtions 

เป็นวธีิแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นชนิดขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้ โดยใชฟั้งกช์นั CType เป็นฟังกช์นัท่ีตอ้งระบุชนิดขอ้มูล
ท่ีตอ้งการไวด้ว้ย มีฟังกช์นัใหเ้รียกใชต้ามตารางดา้นล่างคือ 
 
ตารางที ่5.6 แสดงฟังกช์นั CType ท่ีใชแ้ปลงชนิดขอ้มูล 

ฟังก์ชัน รูปแบบ คําอธิบาย 
CBool CBool(expression)    แปลงขอ้มูลนั้นให้อยูใ่นชนิด Boolean 
CByte CByte(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Byte 
CChar CChar(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Char 
CDate CDate(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Date (วนัเดือนปี) 
CDbl CDbl(expression)    แปลงขอ้มูลนั้นให้อยูใ่นชนิด Double (เลขทศนิยม) 
CDec CDec(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Decimal (เลขฐานสิบ) 
Clnt Clnt(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Integer 
Clng Clng(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Long Integer 
Cobj Cobj(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Object 
CSByte CSByte(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด SByte 
CShort CShort(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Short 
CSng CSng(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด Single (เลขทศนิยม) 
CStr CStr(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด String 
CUInt CUInt(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด UInteger 
CULng CULng(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด ULong 
CUShort CUShort(expression)    แปลงขอ้มลูนั้นใหอ้ยูใ่นชนิด UShort 
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ตวัอยา่งเช่น 
  Dim Salary As Single 
  Salary = CSng(Textbox1.Text) 

5.8 ตัวดาํเนินการ 

 เม่ือมีตวัแปรสาํหรับเก็บขอ้มูลชนิดต่างๆแลว้ หลงัจากนั้นเราอาจตอ้งการนาํขอ้มูลในตวัแปรต่างๆ 
มาดาํเนินการ (Operate) กนั เช่น นาํขอ้มูลชนิดตวัเลขจาํนวนมาบวก ลบ คูณ หารกนั หรือนาํสตริง 2 ชุด มา
เช่ือมต่อกนัเป็นสตริงชุดเดียวกนั ฯลฯ สัญลกัษณ์ท่ีใชด้าํเนินการกบัขอ้มูล เรียกวา่ ตวัดาํเนินการ หรือ
โอเปอเรเตอร์ (OPerator) 

5.8.1 ตัวดําเนินการทางคณติศาสตร์ 

 ตารางต่อไปน้ีแสดงตวัดาํเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)  
ตารางที ่5.7 แสดงตวัดาํเนินการทางคณิตศาสตร์ 

ช่ือตัวดําเนินการ 
และเคร่ืองหมาย 

ตัวอย่าง คําอธิบาย 

Addition + num1 + num2 บวก 
Subtraction − num1 − num2 ลบ 

Multiplication * num1 * num2 คูณ 
Integer Division \ 15\2 หารเลขจาํนวนเตม็ตดัเศษท้ิง จากตวัอยา่งผลลพัธ์คือ 7 

Division / 15/2 หาร จากตวัอยา่งผลลพัธ์คือ 7.5 
Modulus MOD hours MOD 24 หารเอาเศษ จากตวัอยา่งจะมีผลลพัธ์เป็น 1 ถา้ hours มีค่า 25 

Negation − −(num1− num2) ติดลบ ถา้ num1 − num2 เป็น 10 แลว้ −(num1 − num2)  
จะเท่ากบั -10 

Exponentiation ^ 2 ^ 3 ยกกาํลงั จากตวัอยา่งผลลพัธ์คือ 8 
 

5.8.2 ตวัดาํเนินการกาํหนดค่า 

 โดยปกติแลว้การกาํหนดค่าใหก้บัตวัแปรหรือขอ้มลูใด ๆ จะใชเ้คร่ืองหมาย = แต่ในกลุ่มของตวั
ดาํเนินการกาํหนดค่า ยงัมีตวัดาํเนินการอ่ืนๆ อีกนอกเหนือจากตวัดาํเนินการตวัดาํเนินการเหล่าน้ีใหเ้ขียน
คาํสั่งไดง่้ายข้ึน เช่น แทนท่ีจะตอ้งเขียนวา่ 
  Resiult = Result + 8 
 ซ่ึงเป็นการนาํค่าของตวัแปร Result มาบวกกบั 8 แลว้เก็บผลลพัธ์ไวใ้นตวัแปร Result ตามเดิมก็
สามารถเขียนใหม่โดยใชต้วัดาํเนินการ += (Addition Assignment Operator) แทนไดด้งัน้ี 
  Result += 8 
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ตวัดาํเนินงาน += จะนาํค่าของตวัถูกดาํเนินการทางขวา (ในที่น้ีคือ 8) บวกเพิ่มเขา้ไปในตวัถูก
ดาํเนินการทางซา้ย ซ่ึงจะตอ้งเป็นตวัแปรหรือพร็อพเพอร์ต้ีเท่านั้น  (ในท่ีน้ีคือตวัแปร Result ) 
 ตวัดาํเนินการเกือบทั้งหมดใน Visual Basic ท่ีตอ้งการตวัถูกดาํเนินการ 2 ตวั (Binary Operator) จะ
มีตวัดาํเนินการในลกัษณะท่ีกาํหนดค่าไปพร้อมกนัแบบเดียวกบั += ดว้ย ดงัตาราง 
ตารางที ่5.8 แสดงตวัดาํเนินการกาํหนดค่า 

ตัวดําเนินการ ตัวอย่าง ความหมาย 
+ = Result =Result += 8  Result =Result + 8 
-= Result =Result -= 5 Result =Result - 5 
*= Result =Result *=2 Result =Result *2 
/= Result =Result / =4 Result =Result / 4 
\= Result =Result \= 3 Result =Result \ 3 
^= Result =Result ^=2 Result =Result ^2 
 

5.8.3 ลาํดับความสําคัญของตัวดําเนินการ 

 Visual Basic จะพิจารณาตามลาํดบัความสาํคญัของตวัดาํเนินการ (Operator Precedence) ตาราง
ต่อไปน้ีแสดงลาํดบัความสาํคญัของตวัดาํเนินการจากสูง (ถูกดาํเนินการก่อน) ไปหาตํ่า (ถูกดาํเนินการที
หลงั) ลาํดบัความสาํคญัของตวัดาํเนินการทางคณิตศาสตร์แสดงไดด้งัตารางท่ี 5... 
ตารางที ่5.9 แสดงลาํดบัความสาํคญัของตวัดาํเนินการ 

ช่ือตวัดาํเนินการ สัญลกัษณ์ ลาํดบัความสําคญั 

Parentheses () 1 
Exponentiation ^ 2 
Negation − 3 
Multiplication and 
division 

* / 4 

Integer division \ 5 
Modulus MOD MOD 6 
Addition and 
subtraction 

+ − 7 

Assignment = += −= 
*= /= \= 
^= 

8 

ตวัอยา่งเช่น การคาํนวณจากสมการ 2+5*3 จะไดผ้ลลพัธ์คือ 17 ท่ีไดเ้ช่นน้ีเพราะวา่โปรแกรมจะทาํ
การคาํนวณ 5*3 ก่อนเน่ืองจากเคร่ืองหมาย * มีลาํดบัความสาํคญัของตวัดาํเนินการมากกวา่เคร่ืองหมาย +  
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 ถา้ตอ้งการจะใหไ้ดผ้ลลพัธ์เป็น 21 จะตอ้งปรับสมการเป็น (2+5)*3 
สรุป 

 ตวัแปรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือส่ิงท่ีสร้างไวเ้ก็บค่าหรือแทนค่าต่าง ๆ ในโปรแกรมและค่าท่ี
อยูใ่นตวัแปรนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได ้

 ชนิดขอ้มลูของตวัแปรมีทั้งเป็นชนิดตวัเลข, ตรรกะ, อกัขระ, วนัท่ี, อ็อบเจกต ์
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรู้จกัตวัแปรและใชง้านตวัแปรได ้ ตอ้งทาํการประกาศตวัแปร (variable 

declaration) ก่อน โดยตั้งช่ือและกาํหนดชนิดขอ้มูลท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการจองพื้นท่ีใน
หน่วยความจาํของคอมพิวเตอร์ไวเ้พื่อเก็บขอ้มูล 

 ค่าคงท่ีคือ ตวัแปรท่ีใชเ้ก็บค่าบางอยา่งในโปรแกรมอาจไม่มีการเปล่ียนแปลงค่าใด ๆ เลยตลอด
โปรแกรม 

 ตวัแปรมีขอบเขตอยู ่3 ระดบัคือ ระดบับลอ็ก, ระดบัโพรซีเยอร์, ระดบัโมดูล 
 การแปลงชนิดขอ้มูลทาํทั้งไดแ้บบ Implicit Type Converion และ Type Conversion Funtions 
 ในการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัของตวัดาํเนินการดว้ย 
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แบบฝึกหัด 

 1. ตวัแปรคืออะไร และมีความสาํคญัอยา่งไร 
2. ใหท้าํเคร่ืองหมายถูกเม่ือเห็นวา่การตั้งช่ือตวัแปรนั้นถูกหรือเคร่ืองหมายผดิเม่ือเห็นวา่การตั้งช่ือ
ตวัแปรนั้นผดิ 

myAge      this_is_a_var   NUMBER 
yourAge   number   $number 
Single   1number    intNum 
May25   number Two    Number 

3. ควรใชช้นิดขอ้มลูใด (Integer, Double, or String) ในการกาํหนดชนิดขอ้มลูใหต้วัแปรต่อไปน้ี 
3.1 ความสูงของพนกังานมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ชนิดขอ้มูลท่ีใชคื้อ____________ 
3.2 ดอกเบ้ียของเงินยมื เช่น 10 % ของเงินยมื ชนิดขอ้มูลท่ีใชคื้อ____________ 
3.3 ราคาของสินคา้ ชนิดขอ้มูลทีใ่ชคื้อ____________ 

 3.4 ช่ือลูกคา้ ชนิดขอ้มลูท่ีใชคื้อ____________ 
 3.5 จาํนวนลูกคา้ในบริษทั ชนิดขอ้มูลท่ีใชคื้อ____________ 

4. เขียนคาํสั่งประกาศตวัแปรและตั้งช่ือตวัแปรต่อไปน้ี 
4.1 ประกาศตวัแปรท่ีใชเ้ก็บค่าจาํนวนสินคา้ (1-1000) 
4.2 ประกาศตวัแปรท่ีใชเ้ก็บค่าราคาสินคา้ 
4.3 ประกาศตวัแปรท่ีใชเ้ก็บค่าช่ือลูกคา้ 

5. เขียนคาํสั่งประกาศค่าคงท่ีต่อไปน้ี 
5.1 ค่าลา้งรถราคา 400 บาท 
5.2 จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
5.3 ลูกคา้ช่ือ ปณิธิ 

 6. ขอบเขตของตวัแปรมีก่ีระดบั แต่ละระดบัทาํงานอยา่งไร 
 7. ทาํไมตอ้งแปลงชนิดขอ้มูล 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่6 
หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
 6.1 โครงสร้างแบบลาํดบั (Sequence Structure) 

 6.2 การกาํหนดค่าใหก้บัตวัแปร 

 6.3 การแปลงขอ้มูลดว้ยฟังก์ชนั Val (Val Function) 

 6.4 การใชง้าน Message Box  

 6.5 การใชง้าน Input Box 

 6.6 คาํสั่งปิดฟอร์ม 

 6.7 การจดัรูปแบบผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเลข 

 6.8 การป้องกนัความผดิพลาด (Error) ของโปรแกรมจากการไม่ไดป้้อนขอ้มูล 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายการทาํงานโครงสร้างแบบลาํดบัไดถู้กตอ้ง 

 2. กาํหนดค่าใหต้วัแปรไดไ้ดถู้กตอ้ง 

 3. แปลงขอ้มูลดว้ยฟังกช์นั Val ไดถู้กตอ้ง 

 4. ใชง้าน Message Box ไดถู้กตอ้ง 

 5. ใชง้าน Input Box ไดถู้กตอ้ง 

 6. จดัรูปแบบผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเลขไดถู้กตอ้ง 

 7. เขียนโปรแกรมดว้ยโครงสร้างแบบลาํดบัและป้องกนัความผดิพลาดของโปรแกรมได ้

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1.  บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ ยกตวัอยา่งประกอบ สาธิตวธีิการ 

2.  ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 

3.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

4.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5.  ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6.  ผูส้อนทาํการซกัถาม 

7.  ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

2.  ภาพเล่ือน (Slide) 

3.  โปรแกรมภาษา Visual Basic 2012 
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การวดัและประเมินผล 
1.  สังเกตการเขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2.  สังเกตการปฏิบติัของผูเ้รียน 

3.  มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

4.  การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

5.  การตรวจแบบฝึกหดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่6  
โครงสร้างการเขยีนโปรแกรมแบบลาํดบั 

และการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าโปรแกรมที่ง่ายหรือโปรแกรมที่ซับซ้อนจะใชโ้ครงสร้างการ
เขียนโปรแกรมอยา่งนอ้ยหน่ึงโครงสร้างจากทั้งหมดสามโครงสร้าง ซ่ึงโครงสร้างทั้งสามน้ีประกอบไปดว้ย 
โครงสร้างแบบลาํดับ โครงสร้างแบบเลือกทาํ และโครงสร้างแบบทาํซํ้ า โครงสร้างเหล่าน้ีจะเรียกว่า 
โครงสร้างควบคุม (Control Structure) หรือ โครงสร้างตรรกะ (Logic Structure) โครงสร้างเหล่าน้ีจะเป็น
โครงสร้างท่ีควบคุมการไหลของตรรกะของโปรแกรม 

 

6.1 โครงสร้างแบบลาํดับ (Sequence Structure) 

โครงสร้างแบบลาํดบัเป็นโครงสร้างท่ีทาํความเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด โดยโปรแกรมจะทาํการตามขั้นตอนแรกไป
จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยตามลาํดบั หรืออธิบายอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่จะทาํงานจากคาํสั่งบรรทดัแรกไปจนถึงคาํสั่ง
บรรทดัสุดทา้ย โครงสร้างแบบลาํดบัเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยูใ่นทุก ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

   

 

 

 

 

 

รูปที ่6.1 แสดงผงัการทาํงานของโครงสร้างแบบลาํดบั 

 

ตัวอย่างที ่6.1 ตวัอยา่งคาํสั่งของการเขียนโปรแกรมดว้ยโครงสร้างแบบลาํดบั โปรแกรมแปลงค่าองศาฟา
เรนไฮเป็นองศาเซลเซียส 

Module Temperature 

   Sub Main() 

 Dim fahrenheitString As String 

 Dim fahrenheit As Double 

 Dim celsius As Double 

คาํสั่งท่ี 1 

คาํสั่งท่ี 2 

คาํสั่งท่ี n 
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 fahrenheitString = InputBox$( "Enter Fahrenheit temperature: ") 

 fahrenheit = Convert.ToDouble(fahrenheitString) 

 celsius = (fahrenheit − 32) * (5/9) 

 System.Console.WriteLine("Fahrenheit temperature:" & fahrenheit) 

 System.Console.WriteLine("Celsius temperature:" & celsius) 

   End Sub 

End Module 

จากตวัอยา่งโปรแกรมแปลงค่าองศาฟาเรนไฮเป็นองศาเซลเซียสขา้งตน้ เป็นการเขียนโปรแกรมแบบลาํดบั
ซ่ึงก็คือโปรแกรมจะทาํคาํสั่งแรกไปจนถึงคาํสั่งสุดทา้ย เม่ือโปรแกรมทาํงานคาํสั่งแรกของโปรแกรมท่ีจะ
ทาํงานคือ 

  fahrenheitString = InputBox$( "Enter Fahrenheit temperature: ") 

 จากคาํสั่งน้ีโปรแกรมจะแสดงกล่องสาํหรับรับขอ้มูลจากผูใ้ช ้ และเม่ือผูใ้ชป้้อนขอ้มูลแลว้คาํสั่ง
ต่อไปท่ีคือ 

 fahrenheit = Convert.ToDouble(fahrenheitString 

 คาํสั่งน้ีจะเป็นการแปลงค่าขอ้มูลท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มาใหเ้ป็นขอ้มูลชนิด Double แลว้นาํไปเก็บไวท่ี้ตวั
แปร Fahrenheit  ขั้นตอนท่ี 3 ท่ีโปรแกรมจะทาํก็คือคาํสั่งบรรทดัท่ี 3  

 celsius = (fahrenheit − 32.0) * (5.0/9.0) 

 เป็นการแปลงค่าจากฟาเรนไฮตเ์ป็นองศาเซลเซียส โดยการคาํนวณจากค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร Fahrenheit 

นาํมาลบดว้ย 32 จากนั้นคาํนวณหาค่า 5/9 แลว้นาํค่าท่ีคาํนวณไดท้ั้งสองตวัมาคูณกนัแลว้เก็บผลการคาํนวณ
ไวท่ี้ตวัแปร celsius 

 System.Console.WriteLine("Fahrenheit temperature:" & fahrenheit) 

 System.Console.WriteLine("Celsius temperature:" & celsius) 

  

ส่วนคาํสั่งสองบรรทดัสุดทา้ยจะเป็นการแสดงผลลพัธ์ของโปรแกรม ผลลพัธ์ท่ีแสดงออกมาจะแสดงค่าของ
องศาฟาเรนไฮตแ์ละองศาเซลเซียสตามลาํดบั 

 จากการศึกษาตวัอยา่งโปรแกรมโครงสร้างแบบลาํดบัจากตวัอยา่งท่ีผา่นมา ในขั้นต่อไปก็จะเป็น
การศึกษาเร่ืองคาํสั่งต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมแต่ก่อนอ่ืนนั้น ผูเ้ขียนจะนาํเสนอการใชง้านคาํสั่ง
พื้นฐานและการใชง้านฟังกช์นัในเบ้ืองตน้ก่อนเพื่อท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเขียนโปรแกรมต่อไปได ้
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6.2 การกาํหนดค่าให้กบัตัวแปร 

จากท่ีไดอ้ธิบายเร่ืองของตวัแปรไปแลว้ในบทท่ี 5 นั้นการท่ีตวัแปรจะมีค่าไดก้็จะมาจากการกาํหนดค่าใหก้บั
ตวัแปรซ่ึงอาจกาํหนดโดยคาํสั่งในโปรแกรมหรือรับค่ามาจากผูใ้ชเ้ลยก็ได ้ ลองศึกษาจากตวัอยา่งดา้นล่าง
ต่อไปน้ี  

ตัวอย่างคําส่ัง  

sngVat = 0.07      ‘กาํหนดค่าตวัแปร sngVat ใหมี้ค่า = 7 

vSalary = TextBox1.Text           ‘กาํหนดใหต้วัแปร vSalary มีค่าเท่ากบัขอ้ความท่ีอยูใ่น Textbox1 

X = X+1    ‘กาํหนดใหต้วัแปร X มีค่าเท่ากบัค่าเดิมบวกเขา้ไปอีก 1 เช่น X มีค่า 5 จากคาํสั่ง X=X+1 แลว้ X จะมี
ค่าเป็น 6 

 

6.3 การแปลงข้อมูลด้วยฟังก์ชัน Val (Val Function) 

การป้อนขอ้มูลลงในเทก็ซ์บอ็กสามารถป้อนไดห้ลายประเภทเช่น ตวัเลข ตวัอกัษร หรืออกัขระ
พเิศษ เช่น เคร่ืองหมาย $, ฿ หรือ % ขอ้มลูท่ีป้อนลงไปในเทก็ซ์บอ็กนั้นถูกเก็บไวใ้น Properties Text ซ่ึง
หมายความวา่ขอ้มูลนั้นจะเป็นตวัอกัษรถึงแมว้า่จะป้อนเป็นตวัเลขก็ตาม  ดงันั้นเม่ือตอ้งการนาํค่าท่ีป้อนลง
ไปในเทก็ซ์บอ็กมาคาํนวณตอ้งแปลงค่าจากตวัอกัษรให้เป็นขอ้มูลชนิดตวัเลขก่อนโดยสามารถใชฟั้งกช์นัมี
โปรแกรม Visual Basic 2012 เตรียมไวใ้หน้ ัน่ก็คือ ฟังกช์นั Val (Val Funtion) 

 

รูปแบบคําส่ัง  

Val(Text) 

โดยท่ี  

Text คือขอ้ความท่ีตอ้งการแปลงเป็นตวัเลข 

ฟังกช์นั Val จะทาํการแปลงขอ้มูลมาเป็นตวัเลข ค่าท่ีจะไดน้ั้นขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปตอ้งเป็นตวัเลข
เท่านั้นฟังกช์นัจึงจะทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่ถา้ในขณะท่ีฟังกช์นักาํลงัทาํการแปลงถา้พบอกัขระพิเศษ
หรือตวัอกัษรท่ีไม่ใช่ตวัเลขอยูจ่ะหยดุทาํการแปลงทนัที 

ตัวอย่าง เ ช่น การแปลงข้อมูลจากเท็กซ์บ็อกที ่ชื ่อ  txtPrice โดยใช้ฟังก์ชันมีคําสั่ ง คือ 
Val(txtPrice.Text) ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ม่ือทดสอบป้อนขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ จะไดต้ารางท่ี 6.1 
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ตารางที ่6.1 แสดงตวัอยา่งการแปลงขอ้มลูดว้ยฟังกช์นั Val 

ข้อมูลทีป้่อนลงใน txtPrice ข้อมูลทีฟั่งก์ชัน Val แปลงได้ 

123 123 

45,200 45 

฿35.56 0 

ปณิธิ 0 

ช่องวา่ง (ไม่ป้อนขอ้มลู ) 0 

 

ตัวอย่างที ่6.2  ทดสอบการแปลงขอ้มูลดว้ยฟังกช์นั Val 

 สร้างหนา้จอโปรแกรมตามรูปดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.2 หนา้จอโปรแกรมทดสอบการแปลงขอ้มูล 

ตารางที ่6.2 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรล 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

TextBox1 Name TextBox1 

TextBox2 Name TextBox2 

TextBox3 Name TextBox3 

Button Name Button1 

 Text ทดสอบ 

 

เม่ือสร้างคอนโทรลแลว้ขั้นต่อไปจะเป็นเขียนคาํสั่งโปรแกรม โดยโปรแกรมท่ีจะเป็นการหาผลลพัธ์ของการ
บวกค่าสองค่าท่ีอยูใ่นคอนโทรล Textbox1 กบั TextBox2 แลว้นาํผลลพัธ์มาแสดงท่ี TextBox3 โปรแกรมจะ
ทาํคาํสั่งเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่ม Button1 ดงันั้นใหด้บัเบิลคลิกท่ีแลว้เขียนคาํสั่งดงัน้ี 

 

 

TextBox1 

TextBox2 

TextBox3 

Button1 
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Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        TextBox3.Text = TextBox1.Text + TextBox2.Text 

End Sub 

 

ทดสอบโปรแกรมดว้ยการป้อนตวัเลขเขา้ไปท่ี Textbox1 และ Textbox2 แลว้คลิกท่ีปุ่มผลลพัธ์จะแสดงท่ี 
TextBox3 

 

รูปที ่6.3 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรม 

จากผลลพัธ์ท่ีทดสอบจากดา้นบนจะพบวา่เม่ือป้อนตวัเลขเขา้ไปท่ี TextBox ทั้งสองตวัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็น
การนาํตวัเลขมาต่อกนั เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ TextBox จะเก็บขอ้มลูเป็นชนิดตวัอกัษรถึงแมว้า่จะป้อนเป็น
ตวัเลขก็ตาม เม่ือนาํตวัอกัษรมาบวกกนัในความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือการนาํตวัอกัษรมา
เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนันัน่เอง 

 ขั้นต่อไปเป็นการทดสอบการใชง้านฟังกช์นั Val ดว้ยการปรับคาํสั่งท่ี Button1 ดงัน้ี 

 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        TextBox3.Text = Val(TextBox1.Text) + Val(TextBox2.Text) 

End Sub 

 

ทดสอบโปรแกรมดว้ยการป้อนตวัเลขเขา้ไปท่ี Textbox1 และ Textbox2 แลว้คลิกท่ีปุ่มผลลพัธ์จะแสดงท่ี 
TextBox3 
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รูปที ่6.4 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมเม่ือใชฟั้งกช์นั Val 

จากผลลพัธ์ท่ีทดสอบจากดา้นบนจะพบวา่เม่ือป้อนตวัเลขเขา้ไปท่ี TextBox ทั้งสองตวัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็น
ผลรวมของตวัเลขทั้งสองตวัเพราะเม่ือใชฟั้งกช์นั Val จะทาํการแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นตวัเลขเสียก่อนแลว้จึง
นาํมาบวกกนั 

6.4 การใช้งาน Message Box  

 Message Box เป็นฟอร์มชนิดหน่ึงทีใ่ชโ้ตต้อบกบัผูใ้ชง้าน เช่น การแสดงขอ้ความแจง้เตือน การ
แสดงขอ้ความในลกัษณะยืนยนัการทาํงานและมีตวัเลือกให้กาํหนดรูปแบบต่าง ๆ ได ้ยกตวัอย่างเช่นเมื่อ
พิมพง์านในโปรแกรม Microsoft Word แลว้ปิดโปรแกรมโดยที่ยงัไม่ไดบ้นัทึกจะมีกล่องขอ้ความแสดง
ข้ึนมาเพือ่แจง้เตือนใหผู้ใ้ชบ้นัทึกขอ้มลูก่อน 

 

 

  

 

 

 

รูปที ่6.5 แสดงตวัอยา่งของ Message Box 

 

รูปแบบคําส่ัง  

MessageBox.Show (Text, Caption, Button, Icon) 

โดยท่ี 

- Text เป็นขอ้ความท่ีแสดงบน MessageBox 

- Caption เป็นขอ้ความท่ีแสดงบน Title ของ MessageBox 

- Button เป็นปุ่มท่ีจะใหแ้สดงบน MessageBox 
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- Icon เป็นไอคอนท่ีใหแ้สดงบน MessageBox 

ตัวอย่างคําส่ัง  

MessageBox.Show("ขอ้ความท่ีแสดง", "ไตเติล", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 

 

 
รูปท่ี 6.6แสดงตวัอยา่ง MessageBox จากคาํสั่ง 

รูปแบบของปุ่มท่ีมีใหเ้ลือกใชข้อง Message Box มีดงัน้ี 

ตารางท่ี 6.3 แสดงรูปแบบของปุ่มของ MessageBox 

ปุ่มทีแ่สดง ช่ือ 

 
AbortRetryIgnore 

 
OKOnly 

 
OKCancel 

 
RetryCancel 

 
YesNo 

 
YesNoCancel 

รูปแบบของไอคอนท่ีมีใหเ้ลือกใชข้อง MessageBox มีดงัน้ี 

ตารางท่ี 6.4 แสดงรูปแบบไอคอนท่ีมีใหเ้ลือกใชใ้น MessageBox 

ไอคอน ช่ือ 

 

Asterisk 

Information 

 

Error 

Hand 

Stop 

 

Exclamation 

Warning  

 

Question 
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ตัวอย่างที ่6.3 การใชง้าน Message Box 

 1. สร้างโปรเจกตใ์หม่และวางคอนโทรล Button บนฟอร์ม 

 

รูปที ่6.7 แสดงการวางคอนโทรล 

 2. ดบัเบิลคลิกท่ี Button1 แลว้เขียนคาํสั่งดงัน้ี 

 

รูปที ่6.8 แสดงคาํสั่งการใช ้Message Box 

 3. ทดลองรันโปรแกรมแลว้คลิกท่ีปุ่มคาํสั่ง 

 

 

รูปที ่6.9 แสดงผลลพัธ์ของ Message Box 

 

6.5 การใช้งาน InputBox 

 InputPut เป็นฟังกช์นัหน่ึงท่ี VB 2012 เตรียมไวใ้หผู้เ้ขียนโปรแกรมเรียกใชง้าน มีลกัษณะคลา้ยกบั 

MessageBox ก็คือจะเป็นกล่องขอ้ความแสดงข้ึนมาแต่ท่ีแตกต่างคือ InputBox สามารถรับขอ้มูลจากการ
ป้อนของผูใ้ชไ้ดซ่ึ้งจะนาํไปใชง้านในส่วนอ่ืนๆของโปรแกรมต่อไป 
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รูปที ่6.10 แสดง Input Box 

มีรูปแบบคาํสั่งคือ 

รูปแบบคําส่ัง  

VariableName = InputBox (Prompt ,[Title], [Default],[xPos],[yPos]) 

  

โดยท่ี 

 VariableName  เป็นตวัแปรท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มาจาก Input Box 

 Prompt   เป็นขอ้ความท่ีปรากฏใน InputBax   ซ่ึงมกัจะเป็นคาํอธิบาย  

    ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ผูใ้ชง้านกรอกเขา้มา 

 Title   เป็นขอ้ความท่ีแสดงบน Title ของ MessageBox (กาํหนดหรือไม่ก็ได)้ 

 Default   ค่าเร่ิมตน้ท่ีแสดงในช่องป้อนขอ้มลูเม่ือ (กาํหนดหรือไม่ก็ได)้ 

 xPos, yPos  เป็นพกิดัท่ีใหแ้สดง InputBox ในหนา้จอ (กาํหนดหรือไม่ก็ได)้ 

 

ตัวอย่างที ่6.2 การใชง้าน InputBox 

 1. สร้างโปรเจกตใ์หม่และวางคอนโทรล Button บนฟอร์ม 

 

รูปที ่6.11 แสดงการวางคอนโทรล 

 2. ดบัเบิลคลิกท่ี Button1 แลว้เขียนคาํสั่งดงัน้ี 

 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim vUserName As String 

        vUserName = InputBox("กรุณาป้อนช่ือผูใ้ช"้, "เขา้ใชง้าน") 

        MessageBox.Show("ผูใ้ชง้าน : " & vUserName, "เขา้สู่ระบบ") 

End Sub 



   108 

 

3. รันโปรแกรมแลว้คลิกท่ีปุ่ม Button1 จะปรากฏ InputBox ข้ึนมา ป้อนขอ้ความลงไปในช่องรับขอ้ความ
แลว้คลิกปุ่ม OK 

 

รูปที ่6.12 แสดง InputBox เม่ือคลิกท่ีปุ่ม 

 

 

รูปที ่6.13 แสดง MessageBox เม่ือคลิกท่ีปุ่ม OK ของ InputBox 

 จากตวัอยา่งและผลการทาํงานดา้นบนสามารถอธิบายไดด้งัน้ี เม่ือคลิกท่ี Button1 คาํสั่งแรกท่ีจะ
ทาํงานคือ 

vUserName = InputBox("กรุณาป้อนช่ือผูใ้ช"้, "เขา้ใชง้าน") 

 

 คาํสั่งน้ีเม่ือทาํงานจะแสดง InputBox โดยท่ีขอ้ความ “กรุณาป้อนช่ือผูใ้ช”้ และเม่ือป้อนขอ้ความลง
ไปในช่องป้อนขอ้มลูของ InputBox ขอ้ความท่ีป้อนเขา้ไปจะถูกนาํไปเก็บท่ีตวัแปร vUserName คาํสั่งท่ีจะ
ทาํงานต่อไปคือ 

MessageBox.Show("ผูใ้ชง้าน : " & vUserName, "เขา้สู่ระบบ") 

 คาํสั่งแสดง MessageBox โดยจะแสดงขอ้ความ “ผูใ้ชง้าน : ” และตามดว้ยขอ้ความท่ีอยูใ่นตวัแปร 
vUserName ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 6.13 ส่วนเคร่ืองหมาย & หมายถึงการนาํขอ้ความมาเช่ือมต่อกนั 

 

 เม่ือไดศึ้กษาใชง้านคาํสั่งพื้นฐานและการใชง้านฟังกช์นัในเบ้ืองตน้ไปแลว้ในขั้นต่อไปจะเป็นการ
เขียนโปรแกรมจากปัญหาท่ีไดว้เิคราะห์ไวใ้นบทท่ี 2 ซ่ึงเป็นการเขียนโปรแกรมดว้ยโครงสร้างแบบลาํดบั 

 



   109 

 

ตัวอย่างที ่ 6.4 โปรแกรมการคาํนวณค่าล่วงเวลาของพนกังานโดยใหค้่าล่วงเวลาของพนกังานชัว่โมงละ 60 

บาท สร้างหนา้จอโปรแกรมโดยวางคอนโทรลต่าง ๆ และกาํหนดค่าของคอนโทรลดงัต่อไปน้ี 

 

รูปที ่6.14 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมคาํนวณค่าล่วงเวลา 

 

ตารางที ่6.5 แสดงการกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการวเิคราะห์ปัญหาของผา่นมาโปรแกรมคาํนวณล่วงเวลาของพนกังานจากบทท่ี 2 ไดด้งัน้ี 

คอนโทรล คุณสมบัติ (Properties) ค่าทีก่าํหนด 

Label Text ป้อนจาํนวน
ชัว่โมง 

Label Text ค่าล่วงเวลา 

Textbox Name txtHour 

Textbox Name txtOT 

Button 
Name btnCalc 

Text คาํนวณ 

Button 
Name btnClose 

Text ปิด 

ผลลพัธ์ (Output): คา่ลว่งเวลาของพนกังาน 

การประมวลผล(Process): คา่ลว่งเวลาของพนกังาน = จํานวนชัว่โมงท่ีทํางานลว่งเวลา X 60 

ข้อมลูเข้า (Input): จํานวนชัว่โมงท่ีทํางานลว่งเวลา 

Algorithm : 

1. ป้อนจํานวนชัว่โมงท่ีทํางานล่วงเวลา 

2. คํานวณหาคา่ลว่งเวลาของพนกังาน จาก จํานวนชัว่โมงท่ีทํางานลว่งเวลา x 60 

3. แสดงคา่ลว่งเวลาของพนกังาน 
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  ตวัแปรท่ีเกิดข้ึนในโปรแกรมคือ จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา และ ค่าล่วงเวลาของพนกังาน ใน
ท่ีน้ีให ้

- จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา แทนดว้ยตวัแปร vHour 

- ค่าล่วงเวลาของพนกังาน แทนดว้ยตวัแปร vOT 

เขียนคาํสั่งดงัน้ี 

 

รูปที ่6.15 แสดงคาํสั่งโปรแกรมคาํนวณค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

เมื่อเขียนคาํสั่งแลว้ให้ทดลองรันโปรแกรมและป้อนค่าจาํนวนชัว่โมงลงไปใน TextBox (txtHour) จากนั้น
คลิกท่ีปุ่มคาํนวณ ผลลพัธ์คือค่าล่วงเวลาจะแสดงท่ี Label (lblOT) 

 

รูปที ่6.16 แสดงผลลพัธ์เม่ือโปรแกรมทาํงาน 

 

จากการทาํงานของโปรแกรมขา้งตน้ชุดคาํสั่งในโพรซีเยอร์น้ีจะทาํงานเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มคาํนวณ (btnCalc) 

โดยสามารถอธิบายคาํสั่งไดด้งัน้ี 

Dim intHour As Integer 

                               Dim sngOT as Integer 

คาํสั่งสองคาํสั่งขา้งตน้เป็นคาํสั่งท่ีใชส้าํหรับประกาศตวัแปรโดย ตวัแปรช่ือ intHour โดยเก็บขอ้มูลชนิด
จาํนวนเตม็และตวัแปรช่ือตวัแปรช่ือ sngOT โดยเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขทศนิยม เม่ือประกาศตวัแปรแลว้
คาํสั่งท่ีจะเร่ิมทาํงานคาํสั่งแรกคือ 
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intHour = txtHour.Text 

คาํสั่งน้ีเป็นคาํสั่งท่ีใชส้าํหรับรับค่าจากการป้อนขอ้มูลของผูใ้ชโ้ดยผูใ้ชป้้อนขอ้มูลลงใน TextBox แลว้จะส่ง
ค่าจาก TextBox มาไวท่ี้ตวัแปร intHour 

sngOT = intHour * 60 

คาํสั่งประมวลผลโดยนาํค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร intHour มาคูณดว้ย 60 แลว้นาํค่าท่ีคาํนวณไดไ้ปเก็บไวท่ี้ตวัแปร 
sngOT และเม่ือคาํนวณไดผ้ลลพัธ์แลว้คาํสั่งสุดทา้ยท่ีจะทาํในโพรซีเยอร์น้ีคือคาํสั่ง 

lblOT.text = sngOT 

คาํสั่งน้ีจะเป็นการนาํค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร sngOT มาแสดงท่ี Label ท่ีช่ือ lblOT 

 

6.6 คาํส่ังปิดฟอร์ม 

จากตวัอยา่งคาํสั่งขา้งตน้จะเห็นวา่ในโพรซีเยอร์ btnClose_Click  จะมีคาํสั่ง Me.Close อยู ่คาํสั่งน้ีจะทาํงาน
เม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มปิด (btnClose) โดยใช้คาํสั่ง Me.Close น้ีจะเป็นคาํสั่งสําหรับปิดฟอร์มที่กาํลงัทาํงานอยู่
แต่ถา้โพรเจกตมี์อยูฟ่อร์มเดียวคาํสั่งน้ีจะหมายถึงการเลิกทาํงานของโปรแกรมเลย โดยท่ี Me หมายถึงฟอร์ม  
 

6.7 การจัดรูปแบบผลลพัธ์ทีเ่ป็นตัวเลข 

ในกรณีท่ีตอ้งการควบคุมผลลพัธ์ของโปรแกรมท่ีเป็นตวัเลขเช่นตอ้งการแสดงจาํนวนจุดทศนิยม แสดง
สัญลกัษณ์สกุลเงิน หรือเคร่ืองหมายพิเศษอ่ืน ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ตอ้งการใหผ้ลลพัธ์มีเคร่ืองหมายคัน่หลกัพนั
และทศนิยมสองตาํแหน่งและสัญลกัษณ์สกุลเงิน ใน Visual basic 2012 จะเรียกวา่การจดัรูปแบบ 
(Formatting) โดยท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถใชค้าํสั่งจดัรูปแบบไดห้ลายแบบ ในแบบแรกจะใชค้าํสั่ง 
Tostring (ToString method) ในการจดัรูปแบบ โดยมีรูปแบบดงัน้ี 

 

รูปแบบคําส่ัง  

numericVariableName.ToString(formatString) 

โดยท่ี numericVariableName  คือ ช่ือตวัแปรท่ีชนิดขอ้มลูเป็นตวัเลข 

 formatString  คือ การกาํหนดรูปแบบการแสดงผลของตวัเลขโดยมีการกาํหนดดงัน้ี 

C หรือ c จะแสดงสญัลกัษณ์สกลุเงิน เคร่ืองหมายคัน่หลกัพนั และแสดง
ทศนิยมสองตาํแหน่ง 

    N หรือ n จะแสดงเคร่ืองหมายคัน่หลกัพนัและแสดงทศนิยมสองตาํแหน่ง 

    F หรือ f ไม่แสดงเคร่ืองหมายคัน่หลกัพนัและแสดงทศนิยมสองตาํแหน่ง 

    P หรือ p จะนาํผลลพัธ์มาคูณดว้ย 100 แลว้แสดงเคร่ืองหมายเปอร์เซ็นต ์
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การใชค้าํสั่งจะ formatSting จะใชรู้ปแบบคือ (“Axx”) โดยท่ี A คือตวัอกัษรท่ีกาํหนดรูปแบบการแสดงผล 
และ x คือจาํนวนทศนิยมท่ีตอ้งการใหแ้สดงซ่ึงจะใส่หรือไม่ก็ได ้

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

intTax = 1157 

lblTax.Text = intTax.ToString("C2") 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ฿1,157.00 

 

decDue = 63.775 

lblDue.Text = decDue.ToString("N2") 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ 63.76 

 

dblRate = .04 

lblRate.Text = dblRate.ToString("P0") 

ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ  4% 

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมคาํนวณค่าล่วงเวลาท่ีไดท้ดลองเขียนมาแลว้ จะเห็นวา่ผลลพัธ์ของโปรแกรมจะแสดง
เป็นตวัเลขท่ีไดจ้ากการคาํนวณแต่จะไม่มีเคร่ืองหมายคัน่หลกัพนัในกรณีท่ีค่าท่ีไดจ้ากการคาํนวณเป็นตั้งแต่ 
1,000 ข้ึนไปซ่ึงอาจจะทาํใหผู้ใ้ชง้านสับสนในตวัเลขได ้สามารถใช ้ToString ในการจดัรูปแบบของผลลพัธ์
ได ้ 

 

รูปที ่6.17 แสดงการใชค้าํสั่งจดัรูปแบบผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเลข 

จากรูปท่ี 6.17 จะเห็นว่ามีการปรับคาํสั่งให้จาก lblOT.Text = sngOT ให้เป็น lblOT.Text = 

sngOT.ToString(“C2”) ซ่ึงผลลพัธ์ที่ได้จะแสดงสัญลกัษณ์สกุลเงิน เคร่ืองหมายคัน่หลกัพนั และแสดง
ทศนิยมสองตาํแหน่ง  
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รูปที ่6.18 แสดงผลลพัธ์ของการใชค้าํสั่งจดัรูปแบบผลลพัธ์ 

6.8 การป้องกนัความผดิพลาด (Error) ของโปรแกรมจากการไม่ได้ป้อนข้อมูล 

 โปรแกรมคาํนวณค่าล่วงเวลาเมื่อมีการป้อนข้อมูลทีเ่ป็นตวัเลขใน TextBox จะเห็นว่าโปรแกรม
สามารถคาํนวณไดอ้ยา่งไม่มีขอ้ผดิพลาด แต่บางคร้ังถา้ผูใ้ชลื้มป้อนขอ้มูลลงไปใน TextBox แต่ไปคลิกท่ีปุ่ม
คาํนวณเลยโปรแกรมจะเกิดขอ้ผดิพลาด 

 

รูปที ่6.19 แสดงขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมเม่ือผูใ้ชไ้ม่ป้อนตวัเลขใน TextBox 

จากรูปท่ี 6.19 ขอ้ผิดพลาดน้ีเกิดจากขอ้มูลที่อยูใ่น TextBox นั้นไม่มีหรือพูดอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็นช่องวา่ง ซ่ึง
โปรแกรมจะมองเป็นตวัอกัษร ตวัแปร intHour จะเก็บค่าไดเ้ฉพาะตวัเลขจาํนวนเต็มไม่สามารถเก็บตวัอกัษร
ไดค้าํสั่งน้ีจึง Error  การป้องกนัขอ้ผดิพลาดน้ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการใชฟั้งก์ชนั Val จากไดที้่ศึกษามาโดย
ปรับคาํสั่งดงัน้ี 

 

รูปที ่6.20 แสดงการใชฟั้งกช์นั Val เพือ่ป้องกนัขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 

เมื่อปรับคาํสั่งแล้วให้ทดลองรันโปรแกรมแล้วคลิกที่ปุ่มคาํนวณโดยไม่ตอ้งป้อนค่าใด ๆ ลงใน TextBox 

ผลลพัธ์จะไดด้งัรูปดา้นล่าง 



   114 

 

 

รูปที ่6.21 ผลลพัธ์ของโปรแกรมเม่ือใชฟั้งกช์นั Val ป้องกนัขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 

จากรูปท่ี 6.21 จะเห็นวา่เม่ือไม่ป้อนค่าใด ๆ ลงไปใน TextBox ผลลพัธ์จะไดเ้ป็น 0 เน่ืองจากฟังกช์นั Val จะ
การแปลงค่าเป็นตวัเลขแต่ตวัอกัษรไม่สามารถแปลงเป็นตวัเลขไดเ้ม่ือฟังกช์นัทาํงานตวัแปร intHour จะมีค่า
เป็น 0 

ตัวอย่างที ่6.5  โปรแกรมเพื่อคาํนวณหาเงินเดือนคงเหลือประจาํเดือนของพนกังานหลงัหกัเงินประกนัสังคม  
5 เปอร์เซ็นตข์องเงินเดือนประจาํ  

ขอ้มลูเขา้ (Input): เงินเดือนประจาํ 

การประมวลผล(Process):     เงินประกนัสังคม = เงินเดือนประจาํ X (5/100) 

                                          เงินเดือนคงเหลือ = เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสังคม  
ผลลพัธ์ (Output): เงินเดือนคงเหลือ 

Algorithm : 

1. ป้อนเงินเดือนประจาํ 

2. คาํนวณหาเงินประกนัสังคมจาก เงินเดือนประจาํ x (5/100) 

3. คาํนวณหาเงินคงเหลือจาก เงินเดือนประจาํ – เงินประกนัสังคม   
            4.    แสดงเงินเดือนคงเหลือ 

 

ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นการประยุกตใ์ชง้าน InputBox ดว้ยใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมโดยวางคอนโทรลต่าง ๆ 
และกาํหนดค่าของคอนโทรลดงัต่อไปน้ี 

 

รูปที ่6.22 แสดงการวางคอนโทรลบนฟอร์มของโปรแกรมคาํนวณหาเงินเดือนคงเหลือประจาํเดือน 
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ตารางที ่6.6 แสดงการกาํหนดคุณสมบติัของคอนโทรล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคาํสั่งต่อไปน้ีท่ีปุ่ม คลิกเพือ่ป้อนเงินเดือน 

Private Sub btnCalc_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnCalc.Click 

        Dim vSalary As Single 

        Dim vSins As Single 

        Dim vTotal As Single 

        vSalary = InputBox("กรุณาป้อนเงินเดือนประจาํ") 

        vSins = vSalary * (5 / 100) 

        vTotal = vSalary - vSins 

        lblTotal.Text = vTotal 

    End Sub 

เม่ือเขียนคาํสั่งเสร็จแลว้ใหท้ดลองรันโปรแกรมแลว้คลิกท่ีปุ่ม คลิกเพือ่ป้อนเงินเดือน 

 

 

รูปที ่6.23 แสดงผลการทาํงานของโปรแกรมคาํนวณเงินเดือนคงเหลือ 

เม่ือคลิกท่ีปุ่มแลว้จะปรากฏ InputBox ข้ึนมาเพือ่ใหผู้ใ้ชป้้อนเงินเดือนประจาํลงไป ใหท้ดลองป้อนตวัเลข
จาํนวนหน่ึง 

คอนโทรล คุณสมบัติ (Properties) ค่าทีก่าํหนด 

Label 

Name lblTotal 

BackColor ActiveCaptionText (สีดาํ) 

ForeColor ButtonHighlight (สีขาว) 

Text 0.00 

Button Name btnCalc 

Text คลิกเพือ่ป้อนเงินเดือน 
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รูปที ่6.24 แสดงการป้อนขอ้มูลของโปรแกรมคาํนวณเงินเดือนคงเหลือ 

 

หลงัจากท่ีป้อนค่าเขา้ไปท่ี InputBox แลว้คลิกท่ีปุ่ม OK ผลลพัธ์จะแสดงท่ี Label 

 

รูปที ่6.25 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมคาํนวณเงินเดือนคงเหลือ 

จากการทาํงานของโปรแกรมขา้งตน้ชุดคาํสั่งในโพรซีเยอร์น้ีจะทาํงานเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มคาํนวณ (btnCalc) 

โดยสามารถอธิบายคาํสั่งไดด้งัน้ี 

    Dim vSalary As Single 

    Dim vSins As Single 

    Dim vTotal As Single 

คาํสั่งขา้งตน้เป็นคาํสั่งท่ีใชส้าํหรับประกาศตวัแปรโดย ตวัแปรช่ือ vSalary, vSins, vTotal ตวัแปรทั้งสามตวั
น้ีเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขทศนิยม  เม่ือประกาศตวัแปรแลว้คาํสั่งท่ีจะเร่ิมทาํงานคาํสั่งแรกคือ 

   vSalary = InputBox("กรุณาป้อนเงินเดือนประจาํ") 

คาํสั่งน้ีเป็นคาํสั่งท่ีใชส้าํหรับรับค่าจากการป้อนขอ้มูลของผูใ้ชโ้ดยผูใ้ชป้้อนขอ้มูลลงใน InputBox แลว้จะส่ง
ค่ามาไวท่ี้ตวัแปร vSalary 

 

          vSins = vSalary * (5 / 100) 
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คาํสั่งประมวลผลโดยนาํค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร vSalary มาคูณดว้ย (5 / 100) แลว้นาํค่าท่ีคาํนวณไดไ้ปเก็บไวท่ี้ตวั
แปร vSins ผลการคาํนวณน้ีตวัแปร vSins จะเก็บค่าของเงินประกนัสังคมท่ีคาํนวณได ้ และคาํสั่งต่อไปท่ีจะ
ทาํงานคือ 

   vTotal = vSalary - vSins 

 คาํสั่งน้ีจะเป็นคาํสั่งท่ีคาํนวณหาเงินคงเหลือประจาํเดือนซ่ึงค่าท่ีคาํนวณไดจ้ะถูกเก็บไวท่ี้ตวัแปร 
vTotal การคาํนวณจะมาจากตวัแปร vSalary ท่ีเป็นตวัแปรเก็บเงินเดือนประจาํลบดว้ยตวัแปร vSins ท่ีเป็น
ตวัแปรเก็บเงินประกนัสงัคมท่ีคาํนวณไดจ้ากบรรทดัก่อนหนา้ เม่ือคาํนวณไดผ้ลลพัธ์แลว้คาํสั่งสุดทา้ยท่ีจะ
ทาํในโพรซีเยอร์น้ีคือคาํสั่ง 

   lblTotal.Text = vTotal  

 คาํสั่งน้ีจะเป็นการนาํค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร vTotal มาแสดงท่ี Label ท่ีช่ือ lblTotal 

โปรแกรมคาํนวณเงินคงเหลือประจาํเดือนหลงัจากหกัเงินประกนัสังคมน้ีอาจจะเกิดขอ้ผดิพลาดไดใ้นกรณีท่ี
ผูใ้ชไ้ม่ป้อนค่าเขา้ไปใน InputBox ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจะเป็นกรณีเดียวกบัโปรแกรมก่อนหนา้ ทดลองรัน
โปแกรมใหม่แลว้คลิกท่ีปุ่ม OK หรือ ปุ่มปิด 

 

รูปที ่6.26 แสดงการทาํงานของโปรแกรมโดยไม่ป้อนขอ้มูล 

จะพบวา่โปรแกรมจะหยดุทาํงานและแจง้ขอ้ผิดพลาดของคาํสั่ง 

 

รูปที ่6.27 แสดงขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมเม่ือไม่ป้อนขอ้มลู 
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การป้องกนัขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมอาจจะใชฟั้งกช์นั Val มาป้องกนัก็เป็นวธีิหน่ึงซ่ึงสามารถทาํได ้ โดย
การปรับคาํสั่งดงัน้ี 

   vSalary = Val(InputBox("กรุณาป้อนเงินเดือนประจาํ")) 

เม่ือปรับแกค้าํสั่งแลว้ใหท้ดสอบรันโปรแกรมแลว้ไม่ตอ้งป้อนค่าลงไปใน InputBox จะพบวา่โปรแกรมไม่มี
ขอ้ผดิพลาดหรือหยดุการทาํงานของโปรแกรม 

 

รูปที ่6.28 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมเม่ือป้องกนัขอ้ผิดพลาดดว้ยฟังกช์นั Val 

 

สรุป  

 ฟังกช์ัน่ Val จะทาํการแปลงขอ้มูลมาเป็นตวัเลข ค่าท่ีจะไดน้ั้นขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปตอ้งเป็นตวัเลข
เท่านั้นฟังกช์ัน่จึงจะทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่ถา้ในขณะท่ีฟังกช์ัน่กาํลงัทาํการแปลงถา้พบ
อกัขระพเิศษหรือตวัอกัษรท่ีไม่ใช่ตวัเลขอยูจ่ะหยดุทาํการแปลงทนัที 

 Message Box เป็นฟอร์มชนิดหน่ึงท่ีใชโ้ตต้อบกบัผูใ้ชง้าน เช่น การแสดงขอ้ความแจง้เตือน การ
แสดงขอ้ความในลกัษณะยนืยนัการทาํงานและมีตวัเลือกใหก้าํหนดรูปแบบต่าง ๆ ได ้

 InputBox สามารถรับขอ้มูลจากการป้อนของผูใ้ชไ้ดซ่ึ้งจะนาํไปใชง้านในส่วนอ่ืนๆของโปรแกรม
ต่อไปได ้

 คาํสั่ง Me.Close เป็นคาํสั่งสําหรับปิดฟอร์มที่กาํลงัทาํงานอยูแ่ต่ถา้โพรเจกตมี์อยูฟ่อร์มเดียวคาํสั่งน้ี
จะหมายถึงการเลิกทาํงานของโปรแกรมเลย โดยท่ี Me หมายถึงฟอร์ม  

 ในกรณีท่ีตอ้งการควบคุมผลลพัธ์ของโปรแกรมท่ีเป็นตวัเลขเช่นตอ้งการแสดงจาํนวนจุดทศนิยม 
แสดงสญัลกัษณ์สกลุเงิน หรือเคร่ืองหมายพิเศษอ่ืน ๆ จะใชค้าํสั่ง Tostring (ToString method) ใน
การจดัรูปแบบ 
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แบบฝึกหัด 

1. โครงสร้างแบบลาํดบัมีการทาํงานแบบใด 

2. ใหใ้ส่ค่าท่ีแปลงขอ้มูลไดเ้ม่ือใชฟั้งกช์ัน่ Val  

ข้อมูล ข้อมูลทีฟั่งก์ช่ัน Val แปลงได้ 

3,000  

ช่องวา่ง (ไม่ป้อนขอ้มลู )  

4Business  

MS UDRU  

3. ตอ้งการให้แสดง MessageBox มีขอ้ความวา่ “ตอ้งการลบขอ้มลูหรือไม่” และมีปุ่ม Yes,No ปราก
กฎอยูด่ว้ยจะเขียนคาํสั่งอยา่งไร 

4. Input Box มีไวเ้พือ่อะไร 

5. ใหเ้ขียนโปรแกรมเพื่อคาํนวณหาอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาสินคา้โดย 

5.1 สร้างหนา้จอโปรแกรมพร้อมระบุคอนโทรลท่ีใช ้

5.2  จดัรูปแบบผลลพัธ์ท่ีเป็นตวัเลขใหมี้เคร่ืองหมายคัน่หลกัพนั 

5.3  มีปุ่มปิดโปรแกรม 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่7 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
7.1 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํ 

7.2 การใชง้านตวัดาํเนินการ 

7.3 โครงสร้างคาํสั่ง  if …Then (if … Then Statement) 

7.4 โครงสร้าง if….Then…Else (if….Then…Else Statement) 

7.5 โครงสร้าง If….Then…ElseIf (If….Then…ElseIf Statement) 

7.6 การใชง้าน Check Box 

7.7 การใชง้าน  Radio Button 

7.8 การใชง้าน Group Box 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายการทาํงานโครงสร้างโปรแกรมแบบเลือกทาํไดถู้กตอ้ง 

 2. ใชต้วัดาํเนินการไดถู้กตอ้ง 

 3. อธิบายการทาํงานโครงสร้างโปรแกรมแบบเลือกแบบต่าง ๆ ทาํไดถู้กตอ้ง 

 4. ใชง้าน Check Box ไดถู้กตอ้ง 

 5. ใชง้าน Radio Button ไดถู้กตอ้ง 

 6. เขียนโปรแกรมดว้ยโครงสร้างแบบแบบเลือกทาํได ้

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1.  บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ ยกตวัอยา่งประกอบ สาธิตวธีิการ 

2.  ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 

3.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

4.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5.  ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6.  ผูส้อนทาํการซกัถาม 

7.  ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

2.  ภาพเล่ือน (Slide) 

3.  โปรแกรมภาษา Visual Basic 2012 
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การวดัและประเมินผล 
1.  สังเกตการเขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2.  สังเกตการปฏิบติัของผูเ้รียน 

3.  มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

4.  การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

5.  การตรวจแบบฝึกหดั 



 

 

บทที ่7  
โครงสร้างการเขยีนโปรแกรมแบบเลอืกทํา 

 

การแกปั้ญหาดว้ยคอมพิวเตอร์บางอยา่งตอ้งการการตดัสินใจของโปรแกรม  เพือ่เลือกวา่จะใช้
วธีิการใดในการแกปั้ญหา  โดยตอ้งมีการตรวจสอบเง่ือนไขก่อนวา่เง่ือนไขท่ีใชน้ั้นเป็นจริงหรือเทจ็  ถา้เป็น
จริงจะไปเลือกทาํคาํสั่งชุดหน่ึง  แต่ถา้เป็นเทจ็จะไปเลือกทาํคาํสั่งอีกชุดหน่ึง   

บทน้ีจะศึกษาเร่ืองโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํ (Selection Structure) ดว้ยคาํสั่ง IF 

แบบต่าง ๆ และนอกจากศึกษาโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํแล้ว จะมีการประยุกต์ใช้
คอนโทรลต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัการเขียนโปรแกรมตามโครงสร้างน้ีดว้ย 

 

7.1 โครงสร้างการเขยีนโปรแกรมแบบเลอืกทาํ 

การเขียนโปรแกรมโดยทัว่ไป มกัจะตอ้งมีเง่ือนไขบางอยา่งอยูเ่สมอ โครงสร้างการเขียนโปรแกรม
แบบเลือกทาํจะทาํการตรวจสอบเง่ือนไขของโปรแกรมก่อนที่จะดาํเนินการคาํสั่งใดที่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข โดย
ถา้เง่ือนไขเป็นจริงโปรแกรมจะมีวิธีการทาํงานอยา่งหน่ึง  แต่ถา้เง่ือนไขเป็นเท็จจะมีวิธีทาํงานอีกอยา่งหน่ึง  
เช่นการคิดค่าคอมมิชชั่นของพนักงานจากยอดขาย ถ้ายอดขายมากกว่า 1,000,000 บาทข้ึนไปจะได้ค่า
คอมมิชชัน่ 0.5% แต่ถา้ยอดขายไม่ถึง 1,000,000 บาทไม่ไดค้่าคอมมิชชัน่ เป็นตน้ 

 

ตรวจสอบเง่ือนไข ง ่ั สาํ คดชุ
เม่ือเง่ือนไขเป็นจริง

ง ่ั สาํ คดชุ
จ็ ทเน็ ปเขไนอ่ ื งเอ ่ ื มเ

        False

True

 

รูปที ่7.1 แสดงผงัการทาํงานของโครงสร้างแบบเลือกทาํ 
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โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํคาํสั่ง 2 คาํสั่งหลกัๆท่ีใชต้ดัสินใจไดแ้ก่ คาํสั่ง if  และ Select 

Case  ซ่ึงการท่ีโปรแกรมจะเลือกทาํงานของชุดคาํสั่งใดนั้น ตอ้งมีการตรวจสอบเง่ือนไขก่อนเสมอ การเขียน
เง่ือนไขของโปรแกรมจะประกอบไปดว้ย 

 

รูปแบบคําส่ัง  

ตวัเปรียบเทียบ ตัวดาํเนินการเปรียบเทียบ ค่าที่เปรียบเทียบ 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

                               X > 5 

  Price <= 1000  

  Price >= 2000 and Price <= 5000 

  circulation> 200000 and Employee = ‘Sale’ 

  

ก่อนท่ีจะศึกษาในรายละเอียดการเขียนโปรแกรมผูเ้ขียนจะนาํเสนอความรู้พื้นฐานของการใชต้วัดาํเนินการ
เปรียบเทียบดงัน้ี 

 

7.2 การใช้งานตัวดาํเนินการของโครงสร้างการเขยีนโปรแกรมแบบเลอืกทาํ 

  ในคาํสั่งท่ีมีตวัดาํเนินการนั้น จะประกอบไปดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน โดยมีตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ
คัน่กลาง ซ่ึงเม่ือมีตวัดาํเนินการเปรียบเทียบก็หมายความวา่ จะตอ้งไดผ้ลลพัธ์ของการดาํเนินการออกมา
เสมอ ซ่ึงจะเรียกส่วนของคาํสั่งกลางขอ้มูลสองส่วนน้ีวา่ Expression 

  สามารถแบ่งตวัดาํเนินการเปรียบเทียบได ้2 ประเภทดงัน้ี 

  • Comparison Operator  เป็นตวัดาํเนินการเพือ่การเปรียบเทียบ 

  • Logical Operator  เป็นตวัดาํเนินการทางตรรกศาสตร์ 

  7.2.1 Comparison Operator : ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ 

  ตวัดาํเนินการประเภทน้ีใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูลขา้งตวัดาํเนินการ ซ่ึงผลการเปรียบเทียบจะได้
ผลลพัธ์เป็นตวัจริง (True) หรือเทจ็ (False) เท่านั้น สาํหรับตวัดาํเนินการเปรียบเทียบมีใหเ้ลือกใชง้านดงัน้ี 

 

ตารางที ่7.1 แสดงตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ 

ตัวดําเนินการ คําอธิบาย ตัวอย่าง 

< นอ้ยกวา่  a < b จะเป็นจริงเม่ือ a นอ้ยกวา่ b 

<= นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  a <= b จะเป็นจริงเม่ือ a นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั b 
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> มากกวา่  a >b จะเป็นจริงเม่ือ a มากกวา่ b 

>= มากวา่หรือเท่ากบั  a >= b จะเป็นจริงเม่ือ a มากกวา่หรือเท่ากบั b 

<> ไม่เท่ากบั  a <> b จะเป็นจริงเม่ือ a ไม่เท่ากบั b 

= เท่ากบั a = b จะเป็นจริงเม่ือ a เท่ากบั b 

Is เป็นออบเจก็ตเ์ดียวกนั  a Is b จะเป็นจริงเม่ือ a เป็นออบเจก็ตเ์ดียวกนั b 

IsNot เป็นออบเจก็ตค์นละตวั  a IsNot b จะเป็นจริงเม่ือ a เป็นออบเจก็ตค์นละตวั b 

TypeOf…Is เป็นออบเจก็ตช์นิด
เดียวกนั 

 TypeOf(a) Is b จะแป็นจริงเม่ือตวัแปร a สร้างจาก
ออบเจก็ต ์b 

Like รูปแบบเหมือนกนั  a Like b จะเป็นจริงเม่ือ a รูปแบบเหมือนกนักบั b 

ตารางท่ี 7.1 แสดงตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ 

 7.2.2 Logical Operater : ตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์ 

  ตวัดาํเนินการประเภทน้ีใชเ้ปรียบเทียบขอ้มูลดา้นตรรกศาสตร์ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทาํงานจะเป็น
จริง (True)หรือเทจ็ (False) เท่านั้น ซ่ึงมกัจะใชเ้พื่อการตดัสินใจในการทาํงานของโปรแกรม  

 

ตารางที ่7.2 แสดงตวัดาํเนินการทางตรรกศาสตร์ 

ตัวดําเนินการ คําอธิบาย ตัวอย่าง 

Not นิเสธ Not a ผลลพัธ์คือ นิเสธของ a (มีความจริงตรงขา้มกบั a นัน่เอง) 

And และ a And b ผลลพัธ์จะเป็นจริงเม่ือ a และ b ต่างเป็นจริง 

Or หรือ a Or b ผลลพัธ์จะเป็นจริงเม่ือ a และ b เป็นจริง 

Xor Exclusive Or a Xor b ผลลพัธ์จะเป็น True ก็ต่อเม่ือ a กบั b มีค่าความจริง
ต่างกนั 

AndAlso และ (แบบรวดเร็ว) a AndAlso b 

OrElse หรือ(แบบรวดเร็ว) a OrElse b 

  

 ตวัดาํเนินการ AndAlso จะไดผ้ลเป็น True กรณีเดียวคือเม่ือตวัถูกดาํเนินการเป็น True ทั้งคู่ ซ่ึงก็
เหมือนกบั And แต่ท่ีต่างไปจาก And ก็คือ  AndAlso พบวา่เง่ือนไขทางซา้ยเป็น False จะไดผ้ลลพัธ์ของ
นิพจน์เป็น False ทนัทีโดยไม่ตรวจสอบเง่ือนไขทางขวา ในขณะท่ี And จะหาค่าของนิพจน์เง่ือนไขทั้งสอง
ฝ่ังเสมอ 

              ตวัดาํเนินการ AndAlso จึงมีประโยชน์ในกรณีท่ีตอ้งการเช่ือมเง่ือนไข2ชุดเขา้ดว้ยกนัโดยใชต้รรกะ
ของ And แต่ตอ้งการใหข้า้มเง่ือนไขท่ีสองไปเลยหากพบวา่เง่ือนไขแรกเป็นFalse เช่น 
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              ตวัอยา่งน้ีถา้ b เท่ากบั 0 เง่ือนไขทางซา้ยของ AndAlso จะเป็น False และโปรแกรมจะไม่หาค่าของ
เง่ือนไขทางขวา นัน่คือจะไม่นาํ a มาหารดว้ย b แลว้ดูวา่ผลลพัธ์มากกวา่1 หรือไม่ แต่จะสรุปวา่ผลลพัธ์ของ  
AndAlso เป็น False ทนัที จึงทาํใหเ้ง่ือนไขทั้งหมดหลงั If เป็น False และโปรแกรมจะขา้มไปทาํโคด้หลงั
บรรทดั  End If ต่อไป 

 

7.3 โครงสร้างคาํส่ัง  if …Then (if … Then Statement) 

โครงสร้างคาํสั่ง  if…Then ใชส้าํหรับตรวจสอบเง่ือนไขหน่ึง โดยถา้เง่ือนไขน้ีเป็นจริงจะทาํชุดคาํสั่งหน่ึง  
แต่ถา้เป็นเทจ็จะไม่ทาํคาํสั่งใดในบล็อกของ if  รูปแบบการใชง้านเป็นดงัน้ี 

 

รูปแบบคําส่ัง  

If < expression> Then 

        Statement 

End If 

โดยท่ี 

 Expression คือ เง่ือนไขของโปรแกรม 

 Statement คือ ชุดคาํสั่งเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 

 

สามารถแสดงการทาํงานของโครงสร้างคาํสั่ง if … Then ดว้ยผงังานไดด้งัรูปท่ี 7.2 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที ่7.2 ผงังานการทาํงานของโครงสร้างคาํสั่ง if … Then 

 

 

 

เง่ือนไข 

ชดุคาํสัง่เมื่อเง่ือนไขเป็นจริง 

True 

False 
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ตัวอย่างที ่ 7.1 เขียนโปรแกรมคาํนวณค่าคอมมิชชัน่จากยอดขายของพนกังาน ถา้พนกังานขายสินคา้ได้
มากกวา่ 10,000 0 จะไดค้่าคอมมิชชัน่ 1 % จากยอดขาย 

วตัถุประสงค ์: เพ่ือคาํนวณค่าค่าคอมมิชชัน่จากยอดขายของพนกังาน 

         ขอ้มูลเขา้ (Input): ยอดขาย  

         เง่ือนไข (Condition) : ยอดขาย > 10000 

 การประมวลผล(Process): ค่าคอมมิชชัน่ = ยอดขาย * 0.01 

         ผลลพัธ์ (Output): ค่าคอมมิชชัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.3 แสดงผงังานโปรแกรมคาํนวณค่าคอมมิชชัน่ของพนกังาน 

 

 

รูปที ่7.3 แสดงโปรแกรมคาํนวณค่าคอมมิชชัน่จากยอดขาย 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

รับ ยอดขาย 

ยอดขาย > 10000 

คา่คอมมิชชัน่ = ยอดขาย * 0.01 

คา่คอมมิชชัน่ 

สิน้สดุ 

True 

False 
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สร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลบนฟอร์มดงัน้ี 

รูปที ่7.4 แสดงหนา้จอโปรแกรมคาํนวณค่าคอมมิชชนั 

ตารางที ่7.3 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลโปรแกรมคาํนวณค่าคอมมิชชนั  

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

TextBox Name txtTotal 

TextAlign Right 

Button Name btnDisplay 

Text แสดงค่าคอมมิชชัน่ 

 

การทาํงานของโปรแกรมจะทาํการคาํนวณและแสดงค่าคอมมิชชัน่เม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มแสดงค่าคอมมิชชัน่ 
ดงันั้นจะเขียนคาํสั่งของโปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี ใหด้บัเบิลคลิกท่ีปุ่ม (btnDisplay) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 

Public Class Form1 

 Private Sub btnDisplay_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnDisplay.Click 

          Dim vTotal As Single 

        Dim vCommit As Single 

        vTotal = txtTotal.Text 

              If vTotal > 10000 Then 

                       vCommit = vTotal * 0.01 

                     MessageBox.Show("ค่าคอมมิชชัน่ท่ีได ้=" & vCommit, "ค่าคอมมิชชัน่") 

                 End If 

End Sub 

End Class 

เม่ือเขียนคาํสั่งเสร็จแลว้ใหรั้นโปรแกรมและลองป้อนค่าตวัเลขท่ีเป็นยอดขายลงใน TextBox จากนั้นใหค้ลิก
ท่ีปุ่ม แสดงค่าคอมมิชชัน่ โปรแกรมจะทาํการคาํนวณและแสดงผลลพัธ์ออกมาทาง MessageBox แต่ถา้ค่าท่ี
ป้อนเขา้ไปไม่เกิน 10,000 ผลลพัธ์จะไม่แสดง 
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รูปที ่7.5 แสดงหนา้จอเม่ือรันโปรแกรมและป้อนค่า 

 

รูปที ่7.6 แสดงผลการทาํงานของโปรแกรม 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่งโปรแกรมไดด้งัน้ี 

  vTotal = txtTotal.Text 

คาํสั่งน้ีจะเป็นการส่งค่าท่ีอยูใ่น textbox ท่ีช่ือ txtTotal มาเก็บไวท่ี้ตวัแปร Vtotal จากนั้นจะเป็นการ
ตรวจสอบเง่ือนไขของโปรแกรมดว้ยคาํสั่ง 

         If vTotal > 10000 Then 

คาํสั่ง if เพือ่ตรวจสอบค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร Vtotal วา่มีค่ามากกวา่ 10,000 หรือไม่ ถา้มีค่ามากกวา่นัน่หมายถึง
เง่ือนไขเป็นจริง(True) ก็จะทาํคาํสั่งท่ีอยูใ่นบล็อคของ if (if … End if)ซ่ึงก็คือคาํสั่ง 

            vCommit = vTotal * 0.01 

เป็นคาํสั่งท่ีคาํนวณค่าคอมมิชชัน่โดยคาํนวณจากตวัแปร vTotal แลว้นาํนาํไปเก็บไวท่ี้ตวัแปร vCommit 

จากนั้นจะแสดงผลลพัธ์โดยใช ้MessageBox ดว้ยคาํสั่ง 

            MessageBox.Show("ค่าคอมมิชชัน่ท่ีได ้=" & vCommit, "ค่าคอมมิชชัน่") 

คาํสั่งแสดงค่าคอมมิชชัน่ดว้ย MessageBox น้ีจะแสดงเม่ือเง่ือนไขเป็นจริงเท่านั้น ส่วนเง่ือนไขเป็นเทจ็ 
โปรแกรมจะไม่แสดง MessageBox ข้ึนมา 
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ตัวอย่างที ่7.2  ตวัอยา่งการปิดโปรแกรม 

 ตวัอยา่งน้ีจะเป็นการประยกุตใ์ชง้าน MessageBox ร่วมกบัการเขียนโปรแกรมดว้ยคาํสั่ง if โดยจะ
แสดง MessageBox ใหผู้ใ้ชเ้ลือกวา่จะปิดโปรแกรมหรือไม่ 
 ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมดงัน้ี 

 

รูปที ่7.7 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรม 

ตารางที ่7.4 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรล 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

Button Name btnClose 

Text ออกจากโปรแกรม 

 

เขียนคาํสั่งท่ีปุ่มออกจากโปรแกรมดว้ยคาํสั่ง 

Private Sub btnClose_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnClose.Click 

        Dim ans As MsgBoxResult 

 

        ans = MessageBox.Show("ตอ้งการออกจากโปรแกรมหรือไม่", "เลิกการทาํงาน", _ 

                              MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) 

        If ans = MsgBoxResult.Yes Then 

            Me.Close() 

        End If 

End Sub 

เม่ือเขียนคาํสั่งแลว้ใหท้ดลองรันโปรแกรมแลว้คลิกท่ีปุ่มจะปรากฏ MessageBox ถามการเลิกการทาํงานถา้
คลิก Yes ก็จะเป็นการปิดโปรแกรม 
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1. คลิกท่ีปุ่มออกจากโปรแกรม 

 
 

2. คลิกเลือก Yes 

รูปที ่7.8 แสดงการทาํงานของการปิดโปรแกรม 

จากการทาํงานของโปรแกรมขา้งตน้ชุดคาํสั่งในโพรซีเยอร์น้ีจะทาํงานเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มออกจากโปรแกรม
(btnClose) โดยสามารถอธิบายคาํสั่งไดด้งัน้ี 

  Dim ans As MsgBoxResult 

คาํสั่งขา้งตน้เป็นคาํสั่งท่ีใชส้าํหรับประกาศตวัแปรโดย ตวัแปรช่ือ ans เป็นชนิด MsgBoxResult ตวัแปรชนิด
น้ีจะสามารถเก็บผลของการคลิกปุ่มท่ีมีอยูใ่น MessageBox  

ans = MessageBox.Show("ตอ้งการออกจากโปรแกรมหรือไม่", "เลิกการทาํงาน", _ 

                              MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) 

 

คาํสั่งน้ีเป็นคาํสั่งท่ีใหแ้สดง MssageBox และเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่มใด ๆ บน MessageBox ผลของการคลิกจะถูก
ส่งมาเก็บไวท่ี้ตวัแปร ans เช่น ถา้คลิกท่ีปุ่ม Yes ค่าท่ีส่งออกมาจะเป็น MsgBoxResult.Yes ซ่ึงสามารถนาํ
ค่าท่ีส่งออกมาใชต้รวจสอบเง่ือนไขหรือนาํไปใชง้านอ่ืน ๆ ในโปรแกรมได ้

  If ans = MsgBoxResult.Yes Then 

เป็นการตรวจสอบเง่ือนไขของโปรแกรมถา้ตวัแปร ans มีค่าเป็น MsgBoxResult.Yes แสดงค่าเง่ือนไขเป็น
จริงก็จะทาํคาํสั่งท่ีอยูห่ลงั Then นัน่ก็คือคาํสั่ง Me.Close() แต่ถา้เป็นเทจ็จะไม่ทาํคาํสั่งใดเลยในบล็อกของ if  
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7.4 โครงสร้าง if….Then…Else (if….Then…Else Statement) 

โครงสร้างคาํสั่ง  if…Then…Else  ใชส้าํหรับตรวจสอบเง่ือนไข โดยถา้เง่ือนไขเป็นจริงจะทาํชุดคาํสั่งหน่ึง  
แต่ถา้เป็นเทจ็จะทาํอีกชุดคาํสั่งหน่ึง  รูปแบบการใชง้านเป็นดงัน้ี 

 

รูปแบบคําส่ัง  

     If <expression> Then 

        statement 

    Else 

      elsestatements 

    End  If 

 

 

โดยท่ี 

 expression คือ เง่ือนไขของโปรแกรม 

 Statement คือ ชุดคาํสั่งเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 

 elsestatements คือ ชุดคาํสั่งเม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็ 

 

เง่ือนไข ง ่ั สาํ คดชุ
เม่ือเง่ือนไขเป็นจริง

ง ่ั สาํ คดชุ
จ็ ทเน็ ปเขไนอ่ ื งเอ ่ ื มเ

        False

True

 

รูปที ่7.9 แสดงผงังานของโครงสร้าง if….Then…Else 
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ตัวอย่างที ่ 7.3 เขียนโปรแกรมคาํนวณค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ตโ์ดยคิดหวัละ 350 บาท แต่ถา้มามากกวา่ 5 คน
คิดหวัละ 300 บาท 

วตัถุประสงค ์: เพื่อคาํนวณค่าค่าคอมมิชชัน่จากยอดขายของพนกังาน 

        ขอ้มลูเขา้ (Input): จาํนวนคน  

        เง่ือนไข (Condition) : จาํนวนคน > 5 

        การประมวลผล(Process): ค่าอาหาร= จาํนวนคน * 300 (เง่ือนไขเป็นจริง) 

                                                  ค่าอาหาร= จาํนวนคน * 350 (เง่ือนไขเป็นเทจ็) 

       ผลลพัธ์ (Output): ค่าอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7.10 แสดงแสดงผงังานของโปรแกรมคาํนวณค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

รับ จํานวนคน 

จาํนวนคน > 5 

คา่อาหาร = จํานวนคน * 300 

คา่คอมมิชชัน่ 

สิน้สดุ 

True 
False 

คา่อาหาร = จํานวนคน * 350 
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สร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลบนฟอร์มดงัน้ี 

 

รูปที ่7.11 แสดงหนา้จอโปรแกรมคาํนวณค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

ตารางที ่7.5 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลโปรแกรมคาํนวณค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

TextBox Name txtN 

Button Name btnCalc 

Text คาํนวณ 

Label 

Name lblPrice 

Text 0.00 

AutoSize False 

BackColor ActiveCaptionText (ดาํ) 

ForeColor ButtonHighlight (ขาว) 

 

การทาํงานของโปรแกรมจะทาํการคาํนวณและแสดงค่าอาหารเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มคาํนวณ ดงันั้นจะเขียน
คาํสั่งของโปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ีและเขียนคาํสั่งดงัน้ี 

    

    Private Sub btnCalc_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnExit.Click 

        Dim vNum As Byte 

        Dim vPrice As Single 

 

        vNum = txtN.Text 

        If vNum > 5 Then 

            vPrice = vNum * 300 

        Else 
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            vPrice = vNum * 350 

        End If 

        lblPrice.Text = vPrice 

    End Sub 

 

เมื่อเขียนคาํสั่งเสร็จแล้วให้รันโปรแกรมและลองป้อนจาํนวนคนลงใน TextBox จากนั้นให้คลิกท่ีปุ่ม 
คาํนวณ 

 

 

รูปที ่7.12 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมคาํนวณค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ตแ์บบท่ี 1 

จากรูปท่ี 7.12 จะพบวา่เม่ือป้อนค่า 2 เขา้ไปแลว้คลิกท่ีปุ่มคาํนวณ ค่าอาหารท่ีคาํนวณออกมาไดจ้ะเป็น 700 

นั้นก็คือ 2 * 350 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเม่ือตรวจสอบเง่ือนไขแลว้ เง่ือนไขจะเป็นเทจ็ (2 ไม่มากกวา่ 5) ให้
ทดลองป้อนค่าใหม่ท่ีมีค่ามากกวา่ 5 แลว้คลิกท่ีปุ่มคาํนวณใหม่ 

 

รูปที ่7.13 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมคาํนวณค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ตแ์บบท่ี 2 

จากรูปท่ี 7.13 จะพบวา่เม่ือป้อนค่า 6 เขา้ไปแลว้คลิกท่ีปุ่มคาํนวณ ค่าอาหารท่ีคาํนวณออกมาไดจ้ะเป็น 1800

นั้นก็คือ 6 * 350 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเม่ือตรวจสอบเง่ือนไขแลว้ เง่ือนไขจะเป็นจริง (6 มากกวา่ 5)  
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จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่งโปรแกรมไดด้งัน้ี 

vNum = txtN.Text 

คาํสั่งน้ีจะเป็นการส่งค่าท่ีอยูใ่น textbox ท่ีช่ือ txtN มาเก็บไวท่ี้ตวัแปร vNum จากนั้นจะเป็นการตรวจสอบ
เง่ือนไขของโปรแกรมดว้ยคาํสั่ง 

                 If vNum > 5 Then 

คาํสั่ง if เพือ่ตรวจสอบค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร vNum วา่มีค่ามากกวา่ 5 หรือไม่ ถา้มีค่ามากกวา่นัน่หมายถึง
เง่ือนไขเป็นจริง(True) ก็จะทาํคาํสั่งท่ีอยูห่ลงั Then ซ่ึงก็คือคาํสั่ง 

            vPrice = vNum * 300 

เป็นคาํสั่งท่ีคาํนวณค่าอาหารโดยคาํนวณจากค่าหวัคนละ 300 แต่ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็ซ่ึงก็คือ จาํนวนคนไม่
มากกวา่ 5 จะทาํคาํสั่งท่ีอยูห่ลงั Else คือคาํสั่ง 

            vPrice = vNum * 350 

คาํสั่งน้ีจะคาํนวณค่าอาหารจากค่าหวัคนละ 350 เม่ือหมดเง่ือนไขของโปรแกรมแลว้จะปิดดว้ย End if และ
แสดงค่าอาหารดว้ยคาํสั่ง 

        lblPrice.Text = vPrice 

 

7.5 โครงสร้าง If….Then…ElseIf (If….Then…ElseIf Statement) 

 การตรวจสอบเง่ือนไขของโปรแกรมในบางปัญหาของโปรแกรมการตรวจสอบเง่ือนไขอาจมี
มากกวา่ 1 เง่ือนไข โดยถา้เง่ือนไขแรกเป็นจริงจะให้โปรแกรมทาํคาํสั่งหน่ึง แต่ถา้เป็นเทจ็จะตรวจสอบ
เง่ือนไขท่ีสองต่อไปถา้เป็นจริงจะใหท้าํอีกอยา่งหน่ึง แต่ถา้เป็นเทจ็ก็อาจตรวจสอบเง่ือนไขท่ีสามต่อไป เป็น
เช่นน้ีไปเร่ือย ๆจนกวา่จะครบเง่ือนไขท่ีตอ้งการตรวจสอบ  
 สาํหรับกรณีท่ีมีหลายเง่ือนไขท่ีตอ้งการตรวจสอบ  จะใชโ้ครงสร้างคาํสั่ง If … Then … Elself  เขา้
มาช่วยได ้ดงัน้ี 

 

รูปแบบคําส่ัง  

     If <expression>  Then 

          statement 

    ElseIf 

        elseIfstatements 

    Else 

        elsestatements 

    End  If 
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ตรวจสอบเง่ือนไขท่ี 1 ง ่ั สาํ คดชุ
เม่ือเง่ือนไขท่ี 1 เป็นจริง

False

True

ตรวจสอบเง่ือนไขท่ี 2

ตรวจสอบเง่ือนไขท่ี 3

False

False

ง ่ั สาํ คดชุ
จ็ ทเน็ ปเดมหง้ ั ทขไนอ่ ื งเอ ่ ื มเ

ง ่ั สาํ คดชุ
เม่ือเง่ือนไขท่ี 2 เป็นจริง

ง ่ั สาํ คดชุ
เม่ือเง่ือนไขท่ี 3 เป็นจริง

True

True

 

รูปที ่7.14 แสดงผงังานของโครงสร้าง If….Then…ElseIf 

 

ตัวอย่างที ่7.4 แสดงเกรดจากคะแนนของนกัศึกษา 

การแสดงเกรดของนกัศึกษาโดยคิดจากคะแนนจะเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นภาพง่ายท่ีสุด นัน่คือจะมี
เง่ือนไขใหต้รวจสอบหลายเง่ือนไขโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่7.6 แสดงเง่ือนไขของการแสดงเกรดของนกัศึกษา 

คะแนนอยูใ่นช่วง เกรด 

คะแนน > 100 Error 

คะแนน >= 80 A 

คะแนน >= 70 B 

คะแนน >= 60 C 

คะแนน >= 50 D 

นอ้ยกวา่ 50 F 
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รูปที ่7.15 แสดงผงังานของโปรแกรมแสดงเกรดนกัศึกษา 

สร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลบนฟอร์มดงัน้ี 

 

รูปที ่7.16 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมแสดงเกรดนกัศึกษา 

 

เร่ิมต้น 

รับ คะแนน 

คะแนน > 100 “Error” 

สิน้สดุ 

True 

False 

คะแนน >= 80 

คะแนน >=70 

คะแนน >=60 

คะแนน >=50 

“A” 
True 

“B” 
True 

“C” 
True 

“D” 
True 

“F” 

False 

False 

False 

False 
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ตารางที ่7.7 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมแสดงเกรดนกัศึกษา 

 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

TextBox Name txtScore 

Button Name btnDisplay 

Text แสดง 

Label 

Name lblGrade 

AutoSize False 

BackColor ActiveCaptionText (ดาํ) 

ForeColor ButtonHighlight (ขาว) 

 

 

การทาํงานของโปรแกรมจะทาํการคาํนวณและแสดงค่าอาหารเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มแสดง ดงันั้นจะเขียนคาํสั่ง
ของโปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี (btnDisplay) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 

   

Private Sub btnDisplay_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnDisplay.Click 

    Dim vScore As Byte 

    vScore = txtScore.Text 

        If vScore > 100 Then 

            lblGrade.Text = "Error" 

        ElseIf vScore >= 80 Then 

            lblGrade.Text = "A" 

        ElseIf vScore >= 70 Then 

            lblGrade.Text = "B" 

        ElseIf vScore >= 60 Then 

            lblGrade.Text = "C" 

        ElseIf vScore >= 50 Then 

            lblGrade.Text = "D" 

        Else 

            lblGrade.Text = "F" 

        End If 

 End Sub 
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เม่ือเขียนคาํสั่งเสร็จแลว้ใหรั้นโปรแกรมและลองป้อนคะแนน TextBox จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่ม แสดง 
โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ออกมาท่ี Label   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

รูปที ่7.17 แสดงการทาํงานของโปรแกรมแสดงเกรดของนกัศึกษา 

 

7.6 การใช้งานเช็คบอกซ์ (Check Box) 

 เช็คบอกซ์เป็นคอนโทรลทีใ่ชส้ําหรับเป็นตวัเลือกไดส้องทางเลือกคือเช็ค (เมือ่เคร่ืองหมายขีดถูก) 

หรือไม่เช็ค (ไม่มีเคร่ืองหมายขีดถูก) เช็คบอกซ์จะเป็นกลุ่มของตวัเลือกโดยให้ผูใ้ชค้ลิกเลือกซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ
เลือกไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก 
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รูปที ่7.18 แสดงคอนโทรล Check Box 

คุณสมบติั (Properties) ท่ีสาํคญัของเช็คบอกซ์ไดแ้ก่ 

ตารางที ่7.8 แสดงคุณสมบติั (Properties) ท่ีสาํคญัของเช็คบอกซ์ไดแ้ก่ 

คุณสมบัต ิ คําอธิบาย 

Text ใชก้าํหนดหรือเขา้ถึงขอ้ความบนเชค็บอกซ ์ (สามารถกาํหนดคียล์ดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองหมาย 
& นาํหนา้ตวัอกัษรท่ีตอ้งการเช่นกนั) 

TextAlign กาํหนดตาํแหน่งของขอ้ความท่ีตอ้งการ 

Checked ค่าของเช็คบอกซ์ จะมีค่า True (มีเคร่ืองหมายขีดถกู) หรือ False (ไม่มีเคร่ืองหมายขีดถกู) 

CheckState สถานะของการเช็ค จะมีค่าChecked (มีความหมายเดียวกบั Checked = True) หรือ 
UnChecked (มีความหมายเดียวกบั Checked = False) หรือ Indeterminate  

CheckAlign กาํหนดตาํแหน่งเช็คท่ีตอ้งการ(มีตาํแหน่งเหมือนกบัตาํแหน่งในพร็อพเพอร์ต้ี TextAlign) 

AutoImage กาํหนดใหค่้าดีฟอลตข์องเช็คบอกซ์มีการเช็คหรือไม่ (True หรือ False) 

Image กาํหนดรูปท่ีตอ้งการ 

ImageAlign กาํหนดตาํแหน่งรูปท่ีตอ้งการ(มีตวัเลือกเหมือนกบัในพร็อพเพอร์ต้ี TextAlign) 

 

 

 

 

 

 

 

CheckBox 
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เหตุการณ์ (Event) ท่ีสาํคญัของ radio Button คือ 

ตารางที ่7.9 แสดงเหตุการณ์ท่ีสาํคญัของ CheckBox 

เหตุการณ์ คําอธิบาย 

Click จะเกิดข้ึนเม่ือคลิกเมา้ท่ี Check Box (หรือกด Alt + ตวัอกัษรคียล์ดั) 

 

ตัวอย่างที ่7.5 ตวัอยา่งการใชง้าน CheckBox โปรแกรมร้านขายบะหม่ี 

 ในตวัอยา่งท่ีจะเป็นการประยกุตใ์ชง้าน CheckBox โดยจะสร้างเป็นโปรแกรมร้านขายบะหม่ีใหผู้ใ้ชค้ลิก
เลือกรายการวา่จะเลือกบะหม่ีประเภทใดและโปรแกรมจะแสดงจาํนวนเงินเม่ือคลิกปุ่ม แสดงราคา 

 

สร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลดงัน้ี 

 

 
รูปที ่7.19 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมร้านขายบะหม่ี 

ตารางที ่7.10 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมร้านขายบะหม่ี 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

CheckBox 
Name Chk1 

Text บะหม่ีหมแูดง ฿45 

CheckBox 
Name Chk2 

Text บะหม่ีเป็ด ฿60 

CheckBox 
Name Chk3 

Text บะหม่ีตม้ยาํ ฿45 

CheckBox 
Name Chk4 

Text บะหม่ีไก่ ฿35 
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Button 
Name btnDisplay 

Text แสดงราคา 

Label 

Name lblPrice 

AutoSize False 

BackColor ActiveCaptionText (ดาํ) 

ForeColor ButtonHighlight (ขาว) 

 

 

การทาํงานของโปรแกรมจะทาํการคาํนวณและแสดงค่าอาหารเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มแสดง ดงันั้นจะเขียนคาํสั่ง
ของโปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี (btnDisplay) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 

 

Private Sub btnDisplay_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnDisplay.Click 

        Const nPig As Integer = 45 

        Const nDuck As Integer = 60 

        Const nTomyum As Integer = 45 

        Const nChick As Integer = 35 

        Dim Price As Integer 

 

        If chk1.Checked = True Then 

            txtDetail.Text += vbCrLf & chk1.Text 

            Price += nPig 

        End If 

 

        If chk2.Checked = True Then 

            txtDetail.Text += vbCrLf & chk2.Text 

            Price += nDuck 

        End If 

 

        If chk3.Checked = True Then 

            txtDetail.Text += vbCrLf & chk3.Text 

            Price += nTomyum 

        End If 
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        If chk4.Checked = True Then 

            txtDetail.Text += vbCrLf & chk4.Text 

            Price += nChick 

        End If 

        lblPrice.Text = Price 

 

    End Sub 

 

เม่ือเขียนคาํสั่งโปรแกรมเสร็จแลว้ใหท้ดลองรันโปรแกรม โดยการคลิกท่ีตวัเลือกของ CheckBox แลว้คลิก
ปุ่มแสดงราคา ผลลพัธ์จะแสดงท่ี Label 

 

 
รูปที ่7.20 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมร้านขายบะหม่ี 

 

7.7 การใช้งานเรดิโอบัททนั (Radio Button) 

 เรดิโอ บทัทนัเป็นคอนโทรลท่ีมีไวใ้ห้ผูใ้ช้เลือกเช่นเดียวกบั CheckBox แต่ท่ีแตกต่างกนัคือ Radio 

Button สามารถเลือกไดเ้พยีงตวัเลือกเดียว (CheckBox สามารถเลือกไดห้ลายตวัเลือก)  

  

ตารางที ่7.11 แสดงคุณสมบติั (Properties) ท่ีสาํคญัของ Radio Button ทนัไดแ้ก่ 

พร็อพเพอร์ตี ้ คาํอธิบาย 

Text ใชก้าํหนดหรือเขา้ถึงขอ้ความบนเรดิโอบทัทนั(สามารถกาํหนดคียล์ดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองหมาย&

นาํหนา้ตวัอกัษรท่ีตอ้งการ) 

Text Align กาํหนดตาํแหน่งของขอ้ความท่ีตอ้งการ 

Checked สถานะของเรดิโอบทัทนัวา่ถกูเลือกหรือไม่โดยจะมีค่า True (ถกูเลือก)หรือ False (ไม่ถกูเลือก) 
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ตารางที ่7.12 แสดงเหตุการณ์ (Event) ท่ีสาํคญัของ Radio Button 

พร็อพเพอร์ตี ้ คําอธิบาย 

Click จะเกิดข้ึนเม่ือคลิกเมา้ท่ีเรดิโอบทัทนั(หรือกด Alt + ตวัอกัษรคียล์ดั) 

 

ตัวอย่างที ่7.6 ตวัอย่างการใช้งาน Radio Button โปแกรมเลอืกสีเส้ือ 

 ในตวัอยา่งท่ีจะเป็นการประยกุตใ์ชง้าน Radio Button โดยจะสร้างเป็นโปรแกรมใหมี้ตวัเลือกสีเส้ือใหผู้ใ้ช้
คลิกเลือกรายการวา่จะเลือกเส้ือสีใดและโปรแกรมจะแสดงสีเส้ือท่ีเลือกท่ี Label 

 

สร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลดงัน้ี 

 

รูปที ่7.21 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมเลือกสีเส้ือ 

ตารางที ่7.13 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมเลือกสีเส้ือ 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

Radio Button 
Name rdoWhite 

Text ขาว 

Radio Button 
Name rdoBlack 

Text ดาํ 

Radio Button 
Name rdoBlue 

Text นํ้าเงิน 

Label 

Name Lblcolor 

AutoSize False 

BackColor ButtonHighlight (ขาว) 

BorderStyle FixedSingle 
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การทาํงานของโปรแกรมจะทาํแสดงสีเส้ือท่ีเลือกเม่ือมีการคลิกท่ี Radio Button แต่ละตวั ดงันั้นจะเขียน
คาํสั่งของโปรแกรมท่ี Radio Button ดงัน้ี 

1. ดบัเบิลคลิกท่ี rdoWhite (ขาว) ทีเ่หตุการณ์ CheckedChanged แลว้เขียนคาํสั่ง 

Private Sub rdoWhite_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles _  

rdoWhite.CheckedChanged 

 

        lblColor.Text = rdoWhite.Text 

 

End Sub 

 

2. ดบัเบิลคลิกท่ี rdoBlack (ดาํ) ทีเ่หตุการณ์ CheckedChanged แลว้เขียนคาํสั่ง 

Private Sub rdoBlack_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ 

rdoBlack.CheckedChanged 

 

        lblColor.Text = rdoBlack.Text 

 

End Sub 

 

3. ดบัเบิลคลิกท่ี rdoBlue (ดาํ) ทีเ่หตุการณ์ CheckedChanged แลว้เขียนคาํสั่ง 

Private Sub rdoBlue_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ 

rdoBlue.CheckedChanged 

 

        lblColor.Text = rdoBlue.Text 

 

End Sub 

เม่ือเขียนคาํสั่งโปรแกรมเสร็จแลว้ใหท้ดลองรันโปรแกรม โดยการคลิกท่ีตวัเลือกของ Radio Button ผลลพัธ์
จะแสดงท่ี Label 
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รูปที ่7.22 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมเลือกสีเส้ือ 

7.8 การใช้งานกรุ๊ปบอกซ์ (Group Box) 

กรุ๊ปบอกซ์ใชส้ําหรับจดักลุ่มของคอนโทรลให้เป็นระเบียบและยงัสามารถแบ่งแยก Radio Button 

ทนัออกเป็นกลุ่มๆเพื่อให้แต่ละกลุ่มเป็นอิสระจากกนัทาํให้สามารถคลิกเลือก Radio Button ไดม้ากกวา่ 1 

ตวั (ตอ้งอยูค่นละ Group Box)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7.23 แสดงคอนโทรล Group Box 

 

 

 

 

Group Box 
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ตารางที ่7.14 แสดงคุณสมบติั (Properties) ท่ีสาํคญัของกรุ๊ปบอกซ์ไดแ้ก่ 

พร็อพเพอร์ตี ้ คาํอธิบาย 

Text ใชก้าํหนดหรือเขา้ถึงขอ้ความบนกรุ๊ปบอกซ(์สามารถกาํหนดคียล์ดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองหมาย&

นาํหนา้ตวัอกัษรท่ีตอ้งการ) 

RightToLeft กาํหนดตาํแหน่งของขอ้ความบนกรุ๊ปบอกซ ์ จะมีค่าคือ No (แสดงขอ้ความชิดซา้ยของกรุ๊ป
บอกซ์), Yes (แสดงขอ้ความชิดขวา), หรือ Inherit (มีลกัษณะเหมือนฟอร์ม) 

BackgroundImage กาํหนดรูป Background ของกรุ๊ปบอกซ์ 
 

 

รูปที ่7.24 แสดงการใชก้รุ๊ปบอกซ์จดักลุ่มคอนโทรล 

 

สรุป 

 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํจะทาํการตรวจสอบเง่ือนไขของโปรแกรมก่อนท่ีจะ
ดาํเนินการคาํสั่งใด 

 ตวัดาํเนินการเปรียบเทียบมี 2 ประเภทคือ ตวัดาํเนินการเพื่อการเปรียบเทียบและตวัดาํเนินการทาง
ตรรกศาสตร์ 

 โครงสร้างคาํสั่ง  if…Then ใชส้าํหรับตรวจสอบเง่ือนไขหน่ึง โดยถา้เง่ือนไขน้ีเป็นจริงจะทาํ
ชุดคาํสั่งหน่ึง  แต่ถา้เป็นเท็จจะไม่ทาํคาํสั่งใด 

 โครงสร้างคาํสั่ง  if…Then…Else  ใชส้าํหรับตรวจสอบเง่ือนไข โดยถา้เง่ือนไขเป็นจริงจะทาํ
ชุดคาํสั่งหน่ึง  แต่ถา้เป็นเท็จจะทาํอีกชุดคาํสั่งหน่ึง 

 โครงสร้างคาํสั่ง  if…Then…Else ใชส้าํหรับตรวจสอบเง่ือนไขมากกวา่ 2 เง่ือนไข 
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 Check Box เป็นคอนโทรลท่ีใชส้าํหรับเป็นตวัเลือกไดส้องทางเลือกคือเช็ค (เม่ือเคร่ืองหมายขีดถูก) 

หรือไม่เช็ค (ไม่มีเคร่ืองหมายขีดถูก) เช็คบอกซ์จะเป็นกลุ่มของตวัเลือกโดยให้ผูใ้ชค้ลิกเลือกซ่ึงผูใ้ช้
สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก 

 Radio Button เป็นคอนโทรลท่ีมีไวใ้ห้ผูใ้ชเ้ลือกเช่นเดียวกบั CheckBox แต่ท่ีแตกต่างกนัคือ Radio 

Button สามารถเลือกไดเ้พยีงตวัเลือกเดียว (CheckBox สามารถเลือกไดห้ลายตวัเลือก)  

 Group Box ใชส้ําหรับจดักลุ่มของคอนโทรลให้เป็นระเบียบและยงัสามารถแบ่งแยก Radio Button 

ทนัออกเป็นกลุ่มๆเพือ่ใหแ้ต่ละกลุ่มเป็นอิสระจากกนั  

 

แบบฝึกหัด 

1. โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทาํมีการทาํงานอยา่งไร 

2. กาํหนดให ้x = 5 , y = 7, z = 5 ใหเ้ขียนผลของการใชต้วัดาํเนินการวา่ผลลพัธ์เป็นจริงหรือเทจ็ 

เง่ือนไข ผลลพัธ์ 

x > y  

x >=y  

y <> z  

z = x  

<>  

x > y and y >z  

x < y or x > z  

 

3. จากโจทยโ์ปรแกรม คาํนวณค่าผอ่นรถต่อเดือนหลงัจากหกัเงินดาวน์ 30% ของราคารถ โดยมี
เง่ือนไขคือ  1. เลือกจาํนวนเดือนในการผอ่นได ้(48, 60, 72) 

2. คิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี 

 ใหเ้ขียน 

3.1 ผงังานโปรแกรม 

3.2 ออกแบบหนา้จอโปรแกรมและกาํหนดคอนโทรล 

3.3 เขียนคาํสั่งโปรแกรม 
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เอกสารอ้างองิ 

If...Then...Else Statement (Visual Basic). Retrieved January 8, 2012, from 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/752y8abs.aspx  

Using the Check Box Control. Retrieved Febrary 14, 2012, from http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/752y8abs.aspx  

 

 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่8 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
8.1 โครงสร้างคาํสั่ง Select Case 

8.2 การระบุค่าเป็นช่วงใหก้บั Select Case 

8.3 การใชง้านคอนโทรล Combo Box   

8.4 การใชง้านคอนโทรล List Box   

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายโครงสร้างคาํสั่ง Select Case ได ้

 2. เขียนคาํสั่งโปรแกรมดว้ยโครงสร้าง Select Case ได ้

 3. เขียนคาํสั่งโปรแกรมดว้ยโครงสร้าง Select Case โดยการระบุช่วงได ้

 3. ประยกุตใ์ชค้อนโทรล Combo Box และ List Box   ได ้

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ ยกตวัอยา่งประกอบ สาธิตวธีิการ 

2. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 

 3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 7. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. โปรแกรมภาษา Visual Basic 2012 
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การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตการเขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2. สังเกตการปฏิบติัของผูเ้รียน 

3. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

4. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

5. การตรวจแบบฝึกหดั 



 

 

บทที ่8  
โครงสร้างคาํส่ังแบบเลอืกทาํด้วยคาํส่ัง Select case 

 

ในกรณีที่มีเงื่อนไขจาํนวนมาก  การใช้โครงสร้างคาํสั่ง If…Then…Else  อาจทาํให้โปรแกรมดู
ซับซ้อนและยากต่อการทาํความเขา้ใจ การใช้โครงสร้างคาํสั่ง Select Case  มาควบคุมการทาํงานของ
โปรแกรมจะทาํใหเ้ขียนโปรแกรมไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน   
 

8.1 โครงสร้างคาํส่ัง Select Case 

                 Select Case เป็นโครงสร้างคาํสั่งท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใชง้านแทนคาํสั่ง If ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบ
เง่ือนไขหลายๆคร้ัง และเง่ือนไขของการเลือกทาํข้ึนอยูก่บัค่าของนิพจน์หน่ึงๆเพียงนิพจน์เดียว  
รูปแบบคําส่ัง  

Select Case testexpression 

     Case expressionlist1 

         statements  

     Case expressionlist2 

         Statements 

     …  

     Case Else 

         elsestatements  

End Select 

 

โดยท่ี  

 Testexpression   คือ นิพจน์ท่ีใชต้รวจสอบหรือตวัแปรท่ีเก็บค่าท่ีจะใชต้รวจสอบ 

 Expressionlist   คือ ค่าท่ีอยูใ่นนิพจน์หรือตวัแปรท่ีเม่ือตรวจสอบแลว้ตรงกบัค่าน้ีจะทาํคาํสั่งใด ๆ 
   ตามท่ีกาํหนด 

เม่ือโปรแกรมก็จะทาํคาํสั่งภายใต ้ Case นั้นๆ แลว้จะออกไปทาํคาํสั่งหลงั End Select ต่อไป แต่ถา้
ค่าของนิพจน์หรือตวัแปรท่ีใชต้รวจสอบไม่ตรงกบักรณีใดเลย โปรแกรมจะทาํคาํสั่งในส่วนของ Case Else 

ซ่ึงส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้
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ตัวอย่างที ่8.1 การใชง้าน Select Case โปรแกรมประเมินเกรด 

 ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นการใช ้ Select case ตรวจสอบนิพจน์หรือค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร Grade ซ่ึงเป็นตวั
แปรท่ีเก็บเกระท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มา โดยผูใ้ชจ้ะป้อนเกรด A-F แลว้โปรแกรมจะตรวจสอบวา่เกรดท่ีผูใ้ช้
ป้อนเขา้มานั้นอยูใ่นระดบัการประเมินใด  

 ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลดงัน้ี 

 

รูปที ่8.1 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมประเมินเกรด 

ตารางที ่8.1 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมประเมินเกรด 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

TextBox Name txtGrade 

Button Name Button1 

Text ประเมิน 

Label 

Name lblGrade 

AutoSize False 

BorderStyle FixedSingle 

 

การทาํงานของโปรแกรมจะทาํการประเมินเกรดเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มประเมิน ดงันั้นจะเขียนคาํสั่งของ
โปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่ม (Button1) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim grade As String 

        grade = txtGrade.Text 

        Select Case grade 

            Case "A" 

                lblDisplay.Text = "ดีเด่น" 

            Case "B" 

                lblDisplay.Text = "ดี" 
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            Case "C" 

                lblDisplay.Text = "ผา่น" 

            Case "D" 

                lblDisplay.Text = "พอใช"้ 

            Case "F" 

                lblDisplay.Text = "ไม่ผา่น" 

            Case Else 

                lblDisplay.Text = "ป้อนเกรดไม่ถูกตอ้ง" 

        End Select 

    End Sub 

เม่ือเขียนคาํสั่งเสร็จแลว้ใหรั้นโปรแกรมและลองป้อนเกรด (A-F) ลงใน TextBox จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่ม 
ประเมิน โปรแกรมเปรียบเทียบค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร Grade และแสดงผลท่ี Label 

 

รูปที ่8.2 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมประเมินเกรด 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่งโปรแกรมไดด้งัน้ี 

        grade = txtGrade.Text 

คาํสั่งน้ีจะเป็นการส่งค่าท่ีอยูใ่น textbox ท่ีช่ือ txtGrade มาเก็บไวท่ี้ตวัแปร grade จากนั้นจะเป็นการ
ตรวจสอบค่าท่ีอยูใ่นนิพจน์หรือตวัแปรของโปรแกรมดว้ยคาํสั่ง 

 Select Case grade 

คาํสั่ง Select Case น้ีจะเป็นการตรวจสอบค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร Grade และทาํการเปรียบเทียบค่าในตวัแปรดว้ย
คาํสั่ง  
            Case "A" 

คาํสั่งน้ีหมายความวา่ถา้ค่าท่ีอยูข่องนิพจน์หรือตวัแปรเป็น A จะใหท้าํคาํสั่งท่ีอยูใ่นบล็อกของ Case น้ีซ่ึงก็
คือ          lblDisplay.Text = "ดีเด่น"  

แต่ถา้ค่าท่ีอยูใ่นนิพนจห์รือตวัแปรน้ีไม่ใช่ A โปรแกรมก็จะทาํการตรวจสอบนิพจน์ต่อไป และถา้ไม่ตรงกบั
ค่าใดเลยท่ีกาํหนดไว ้โปรแกรมจะไปทาํคาํสั่ง 
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Case Else 

                lblDisplay.Text = "ป้อนเกรดไม่ถูกตอ้ง" 

ซ่ึงหมายความวา่ไม่ตรงกบักรณีใดเลยท่ีกาํหนดไวก้็จะแสดงขอ้ความ “ป้อนเกรดไม่ถูกตอ้ง” 

ในตวัอยา่งน้ีถา้ผูใ้ชป้้อนเกรดเป็น a โปรแกรมก็จะทาํคาํสั่ง Case Else ดว้ยเพราะในทางคอมพิวเตอร์แลว้
อกัษรตวั A และ a จะไม่ถือวา่เป็นค่าเดียวกนั ดงันั้นในแต่ละCaseสามารถระบุค่าท่ีจะเปรียบเทียบกบันิพจน์
ทดสอบไดม้ากกวา่1ค่าโดยใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย comma (,)คัน่ระหวา่งค่าเหล่านั้น ความหมายก็คือ ถา้หาก
นิพจน์ทดสอบมีค่าตรงกบัค่าใดค่าหน่ึงก็ใหท้าํคาํสั่งภายในส่วนของ case นั้นๆ ใหป้รับคาํสั่งโปรแกรมดงัน้ี 

 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim grade As String 

        grade = txtGrade.Text 

        Select Case grade 

            Case "A", "a" 

                lblDisplay.Text = "ดีเด่น" 

            Case "B", "b" 

                lblDisplay.Text = "ดี" 

            Case "C", "c" 

                lblDisplay.Text = "ผา่น" 

            Case "D", "d" 

                lblDisplay.Text = "พอใช"้ 

            Case "F", "f" 

                lblDisplay.Text = "ไม่ผา่น" 

            Case Else 

                lblDisplay.Text = "ป้อนเกรดไม่ถูกตอ้ง" 

        End Select 

    End Sub 

หลงัจากปรับคาํสั่งโปรแกรมแลว้ใหท้ดสอบป้อนค่าทั้งท่ีเป็นอกัษรตวัเลก็และตวัใหญ่จะเห็นวา่ผลลพัธ์ท่ีได้
จะตรงกนั 
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รูปที ่8.3 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมประเมินเกรดเม่ือปรับคาํสั่งแบบท่ี 1 

 

รูปที ่8.4 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมประเมินเกรดเม่ือปรับคาํสั่งแบบท่ี 2 

8.2 การระบุค่าเป็นช่วงให้กบั Select Case 

               ค่าท่ีระบุหลงัคาํสั่ง Case นอกจากจะเป็นค่าเด่ียวๆ หรือเป็นกลุ่มของค่าท่ีคัน่ดว้ย comma แลว้ ยงั
สามารถระบุค่าเป็นช่วงไดด้ว้ย ซ่ึงทาํได ้2 รูปแบบคือ 

               -ใชค้าํสั่ง Is ร่วมกบัตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ เพื่อนาํค่าของนิพจน์ทดสอบมาเปรียบเทียบกบัค่าท่ี
ระบุโดยใชต้วัดาํเนินการนั้น 

                -ใชค้าํสั่ง To เพือ่กาํหนดช่วงค่าตั้งแต่ค่าหน่ึงไปจนถึงอีกค่าหน่ึง 

 

ตัวอย่างที ่8.2 การใชค้าํสั่ง Case Is โปรแกรมประเมินเกรด 

ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นตวัอยา่งโปรแกรมตรวจสอบช่วงของคะแนนท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มาโดยมีช่วงของคะแนนดงัน้ี 

ตารางที ่8.2 แสดงเง่ือนไขของโปรแกรมประเมินเกรด 

คะแนนอยู่ในช่วง ประเมิน 

คะแนน >= 80 ดีเด่น 

คะแนน >= 70 ดี 

คะแนน >= 60 ปานกลาง 

คะแนน >= 50 พอใช ้

ไม่ตรงกบัช่วงใดเลย ไม่ผา่น 
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ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลดงัน้ี 

 

รูปที ่8.5 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมประเมินเกรด ดว้ยคาํสั่ง Case Is 

ตารางที ่8.3 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมประเมินเกรด ดว้ยคาํสั่ง Case Is 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

TextBox Name txtScore 

Button Name Button1 

Text ประเมิน 

Label 

Name lblDisplay 

AutoSize False 

BorderStyle FixedSingle 

 

การทาํงานของโปรแกรมจะทาํการประเมินคะแนนเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มประเมิน ดงันั้นจะเขียนคาํสั่งของ
โปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่ม (Button1) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim score As Integer 

        score = txtGrade.Text 

        Select Case score 

            Case Is >= 80 

                lblDisplay.Text = "ดีเด่น" 

            Case Is >= 70 

                lblDisplay.Text = "ดี" 

            Case Is >= 60 

                lblDisplay.Text = "ปานกลาง" 

            Case Is >= 50 

                lblDisplay.Text = "พอใช"้ 
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            Case Else 

                lblDisplay.Text = "ไม่ผา่น" 

        End Select 

    End Sub 

เม่ือเขียนคาํสั่งเสร็จแลว้ใหรั้นโปรแกรมและลองคะแนนลงใน TextBox จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่ม ประเมิน 
โปรแกรมเปรียบเทียบค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร Score และแสดงผลท่ี Label 

 

รูปที ่8.6 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมประเมินเกรดดว้ยคาํสั่ง Case IS 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่งโปรแกรมไดด้งัน้ี 

        score = txtScore.Text 

 

คาํสั่งน้ีจะเป็นการส่งค่าท่ีอยูใ่น textbox ท่ีช่ือ txtScore มาเก็บไวท่ี้ตวัแปร Score จากนั้นจะเป็นการ
ตรวจสอบค่าท่ีอยูใ่นนิพจน์หรือตวัแปรของโปรแกรมดว้ยคาํสั่ง 

 Select Case Score 

คาํสั่ง Select Case น้ีจะเป็นการตรวจสอบค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร Score และทาํการเปรียบเทียบค่าในตวัแปรดว้ย
คาํสั่ง  
            Case Is >= 80 

คาํสั่งน้ีหมายความวา่ถา้ค่าท่ีอยูข่องนิพจน์หรือตวัแปรเป็นมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 80 จะใหท้าํคาํสั่งท่ีอยูใ่น
บล็อกของ Case น้ีซ่ึงก็คือ           

lblDisplay.Text = "ดีเด่น"  

แต่ถา้ค่าท่ีอยูใ่นนิพนจห์รือตวัแปรน้ีไม่มากกวา่หรือเท่ากบั Case แรกโปรแกรมก็จะทาํการตรวจสอบนิพจน์
ต่อไป และถา้ไม่ตรงกบัค่าใดเลยท่ีกาํหนดไว ้โปรแกรมจะไปทาํคาํสั่ง 

Case Else 

                lblDisplay.Text = "ไม่ผา่น" 

ซ่ึงหมายความวา่ไม่ตรงกบักรณีใดเลยท่ีกาํหนดไวก้็จะแสดงขอ้ความ “ไม่ผา่น” 
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ตัวอย่างที ่8.3 การใชค้าํสั่ง To เพือ่ตรวจสอบช่วงค่า โปรแกรมคาํนวณอตัราภาษีเงินได ้

ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นตวัอยา่งโปรแกรมคาํนวณอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยจะคาํนวณอตัราภาษีท่ีตอ้ง
เสียจากช่วงของรายไดโ้ดยมีช่วงของรายไดด้งัน้ี 

 

อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

รายไดสุ้ทธิต่อปี อตัราภาษี 

0-150,000 ยกเวน้ 

150,001-300,000 5% 

300,001-500,000 10% 

500,001-750,000 15% 

750,001-1,000,000 20% 

1,000,001-2,000,000 25% 

2,000,001-4,000,000 30% 

มากกวา่ 4,000,001 35% 

 

ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลดงัน้ี 

 

รูปที ่8.7 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ตารางที ่8.4 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

TextBox Name TxtTot al 

Button Name btnCalcTax 

Text คาํนวณภาษี 

Label 

Name lblTax 

Text 0.00 

AutoSize False 
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BackColor ActiveCaptionText (ดาํ) 

ForeColor ButtonHighlight (ขาว) 

 

การทาํงานของโปรแกรมจะทาํการประเมินคะแนนเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มประเมิน ดงันั้นจะเขียนคาํสั่งของ
โปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่ม (Button1) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 

Public Class Form1 

    Private Sub btnCalcTax_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnCalcTax.Click 

        Dim vTotal As Single 

        Dim vTax As Single 

        vTotal = txtTotal.Text 

        Select Case vTotal 

            Case 0 To 150000 

                vTax = 0 

            Case 150001 To 300000 

                vTax = vTotal * 0.05 

            Case 300001 To 500000 

                vTax = vTotal * 0.1 

            Case 500001 To 750000 

                vTax = vTotal * 0.15 

            Case 750001 To 1000000 

                vTax = vTotal * 0.2 

            Case 1000001 To 2000000 

                vTax = vTotal * 0.25 

            Case 2000001 To 4000000 

                vTax = vTotal * 0.3 

            Case Else 

                vTax = vTotal * 0.35 

        End Select 

        lblTax.Text = Format(vTax, "#,###.00") 

    End Sub 

End Class 
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เม่ือเขียนคาํสั่งเสร็จแลว้ใหรั้นโปรแกรมและลองคะแนนลงใน TextBox จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่ม ประเมิน 
โปรแกรมเปรียบเทียบค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร Score และแสดงผลท่ี Label 

 

 

รูปที ่8.8 แสดงผลลพัธ์โปรแกรมคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่งโปรแกรมไดด้งัน้ี 

        vTotal = txtTotal.Text 

คาํสั่งน้ีจะเป็นการส่งค่าท่ีอยูใ่น textbox ท่ีช่ือ txtTotal มาเก็บไวท่ี้ตวัแปร vTotal จากนั้นจะเป็นการ
ตรวจสอบค่าท่ีอยูใ่นนิพจน์หรือตวัแปรของโปรแกรมดว้ยคาํสั่ง 

  Select Case vTotal 

คาํสั่ง Select Case น้ีจะเป็นการตรวจสอบค่าท่ีอยูใ่นตวัแปร vTotal และทาํการเปรียบเทียบค่าในตวัแปรดว้ย
คาํสั่ง  
            Case 0 To 150000 

คาํสั่งน้ีหมายความวา่ถา้ค่าท่ีอยูข่องนิพจน์หรือตวัแปรเป็นมีค่าอยูใ่นช่วง 0 – 150,000 จะใหท้าํคาํสั่งท่ีอยูใ่น
บล็อกของ Case น้ีซ่ึงก็คือ vTax = 0 ตวัแปร vtax เป็นตวัแปรท่ีเก็บการคาํนวณภาษีจากคาํสั่งน้ีคือไม่มีภาษีท่ี
ตอ้งเสีย แต่ถา้ค่าท่ีอยูใ่นนิพนจห์รือตวัแปรน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงของ Case แรกโปรแกรมก็จะทาํการตรวจสอบ
นิพจน์ต่อไปคือ Case 150001 To 300000 ถา้ค่าท่ีตรวจสอบอยูใ่นช่วงน้ีโปรแกรมก็จะทาํคาํสั่ง   
  vTax = vTotal * 0.05 

คาํสั่งน้ีเป็นคาํสั่งท่ีใชค้าํนวณภาษีโดยจะคาํนวณจากรายได ้ * 5% (0.05) แต่ถา้ค่าท่ีอยูใ่นนิพนจห์รือตวัแปร
น้ีไม่ไดอ้ยูใ่น Case น้ีโปรแกรมก็จะทาํการตรวจสอบนิพจน์ต่อไปเร่ือย ๆ และถา้ไม่ตรงกบัค่าใดเลยท่ี
กาํหนดไว ้โปรแกรมจะไปทาํคาํสั่ง 

Case Else 

                vTax = vTotal * 0.35 

ซ่ึงหมายความวา่ไม่ตรงกบักรณีใดในท่ีน้ีหมายถึงเงินเดือนเกิน 4,000,000 และเม่ือโปรแกรมทาํการคาํนวณ
ภาษีแลว้จะแสดงภาษีท่ีตอ้งเสียดว้ยคาํสั่ง 

lblTax.Text = Format(vTax, "#,###.00") 
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8.3 การใช้งานคอมโบบอกซ์ (ComboBox)   

คอมโบบอกซ์เป็นคอนโทรลทีใ่ช้แสดงรายการแบบ drop-down ผูใ้ช้จะตอ้งคลิกปุ่มลูกศรเพื่อดู
รายการอ่ืน ๆ  แลว้คลิกเลือกรายการที่มีอยูใ่นคอมโบบอกซ์โดยปกติแลว้จะนาํคอมโบบอกซ์มาใชแ้สดงให้
ผูใ้ชรู้้วา่สามารถเลือกไดจ้ากรายการที่เตรียมไวใ้ห้เท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตามผูใ้ชส้ามารถป้อนค่าอ่ืน ๆ ที่ไม่มี
อยูใ่นตวัเลือกไดแ้ต่ไม่เป็นท่ีนิยมทาํ 

 

รูปที ่8.9 แสดงตวัอยา่ง  ComBoBox 

การเพิ่มรายการในคอมโบบอกซ์สามารถทาํได ้2 วธีิ คือโดยการเพิ่มรายการท่ี properties Windows 

และการเขียนคาํสั่ง  

 

8.3.1 การเพิม่รายการในคอมโบบอกซ์ที ่properties Windows 

  1. คลกิเลอืก ComboBox แล้วคลกิ  ทีคุ่ณสมบัติ  Items 

รูปที ่8.10 แสดงขั้นตอนท่ี 1 ของการเพิ่มรายการในคอมโบบอกซ์ 
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 2. จะปรากฏหนา้ต่างให้เพิ่มรายการใหพ้ิมพร์ายการท่ีตอ้งการเพิ่มในหนา้ต่างน้ีโดยท่ี 1 

รายการต่อ 1 บรรทดัเสร็จแลว้คลิกปุ่ม OK รายการท่ีอยูใ่น ComboBox นั้นจะเรียกวา่ไอเท่ม (Item) 

 

รูปที ่8.11 แสดงขั้นตอนท่ี 2 ของการเพิ่มรายการในคอมโบบอกซ์ 

 3. ทดลองรันโปรแกรมแลว้คลิกท่ีลูกศรของ ComboBox จะพบรายการท่ีเพิ่มไวใ้น 
ComboBox 

 

รูปที ่8.12 แสดงผลลพัธ์ของการเพิ่มรายการในคอมโบบอกซ์ 

8.3.2 การเพิม่รายการใน ComboBox ด้วยวธีิการเขียนคาํส่ัง 

 การเพิ่มรายการใน  ComboBox อีกวธีิท่ีผูเ้ขียนนิยมจะทาํเสมอเม่ือมีการใช ้ ComboBox ใน
โปรแกรม เน่ืองจากเม่ือตอ้งการกลบัมาศึกษาคาํสั่งของโปรแกรมจะมองเห็นไดท้นัทีวา่ใน ComboBox แต่
ละตวัท่ีใชใ้นโปรแกรมมีรายการอะไรอยูบ่า้งทาํใหเ้วลาเขียนคาํสั่งควบคุมไม่ตอ้งเปิดหนา้จอสลบัไปมาเพื่อ
ดูรายการใน ComboBox การเปิดรายการใน ComboBox ในช่วง Run Time น้ี ส่วนใหญ่จะเขียนท่ีเหตุการณ์ 
Form_Load ของฟอร์ม ซ่ึงหมายถึงเม่ือฟอร์มถูกสั่งใหท้าํงานจะแสดงรายการใน ComboBox ข้ึนมาเลย  

รูปแบบคําส่ัง  

ComboBoxName.Items.Add (items) 

โดยท่ี 

 ComboBoxName คือ ช่ือของ ComboBox  

             Items  คือ รายการท่ีตอ้งการให้แสดงใน ComboBox ถา้ตอ้งการแสดงเป็นขอ้ความใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ 
           “ ” ครอบขอ้ความนั้น  
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ตัวอย่างที ่8.4 การเพิ่มรายการในคอมโบบอกซ์ดว้ยวธีิการเขียนคาํสั่ง 

 ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีพื้นท่ีวา่งของฟอร์มเพื่อเขา้ไปท่ีเหตุการณ์ Load ของฟอร์ม แลว้พิมพค์าํสั่งดงัน้ี 

Public Class Form1 

 

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load 

        ComboBox1.Items.Add("ปริญญาตรี") 

        ComboBox1.Items.Add("ปริญญาโท") 

        ComboBox1.Items.Add("ปริญญาเอก") 

    End Sub 

End Class 

ทดลองรันโปรแกรมแลว้คลิกท่ีลูกศรของ ComboBox จะพบรายการท่ีเพิ่มไวใ้น ComboBox เช่นเดียวกบั
ตวัอยา่งท่ี 8.3 

จากคาํสั่งขา้งตน้สามารถอธิบายไดว้า่พร็อพเพอร์ Item จะใหค้่าเป็นคอลเลค็ชัน่ท่ีบรรจุไอเท่มทั้งหมดของ 
ComboBoxไว ้ คาํสั่ง Add ท่ีเรียกใชต่้อจากพร็อพเพอร์ต้ี Items นั้นก็คือเมธอดของคอลเลค็ชัน่ท่ีใชเ้พิ่มไอ
เท่มเขา้ไปในคอลเล็คชัน่  

คาํวา่คอลเล็คชัน่นั้น หมายถึง “กลุ่ม” ของอะไรสักอยา่ง สําหรับ .NET Framework แลว้ คอลเลค็ชัน่
คือออบเจค็ท่ีเป็นตวัแทนของ “กลุ่มของออบเจค็” หรือคิดง่ายๆวา่ คอลเล็คชัน่ก็คือท่ีบรรจุออบเจค็อ่ืนๆ
เอาไวอี้กที คอนโทรลจาํนวนมากใชค้อลเลค็ชัน่เพื่อแสดงหรือเปิดเผย (expose) ออบเจค็ยอ่ยภายในตวัมนั
ออกมา ซ่ึง ComboBox คือหน่ึงในนั้น โดยพร็อพเพอร์ต้ี Items ของ ComboBox จะใหค้่าเป็นคอลเลค็ชัน่ท่ี
บรรจุไอเท่มทั้งหมดของ ComboBox ไว ้(พร้อมเลิศ หล่อวจิิตร, 2554) 

 

8.3.3 การเข้าถึงค่าของรายการในคอมโบบอกซ์ 

Item ท่ีอยูใ่นคอนเล็คชัน่ของคอมโบบอกซ์จะถูกจดัเก็บเป็นแบบอาร์เรยก์ารเขา้ถึง Item แต่ละตวั
จะตอ้งอาศยัอินเด็กซ์ (index) โดยท่ี Item แรกจะมีค่าอินเด็กซ์เป็น 0 และตวัถดัไปเป็น 1, 2, ... ตามลาํดบั 

 

รูปแบบคําส่ัง  

ComboBoxName.SelectedIndex 

 

ตัวอย่างที ่8.5 การเข้าถึงรายการในคอมโบบอกซ์ 

ในตวัอยา่งน้ีจะนาํโปรแกรมท่ีสร้างไวจ้ากตวัอยา่งท่ี 8.4 มาพฒันาต่อเม่ือมีการคลิกเลือกรายการในคอมโบ
บอกซ์โปรแกรมจะแสดง MessageBox แสดงอินเด็กซ์ของรายการท่ีเลือก  
ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีคอนโทรลคอมโบบอกซ์บนฟอร์มท่ีเหตุการณ์ SelectedIndexChanged g เขียนคาํสั่งดงัน้ี 
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Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ 

ComboBox1.SelectedIndexChanged 

 

             MessageBox.Show(ComboBox1.SelectedIndex) 

End Sub 

ชุดคาํสั่งท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ SelectedIndexChanged เกิดข้ึนเม่ือค่าของพร็อพเพอร์ต้ี SelectedIndex เปล่ียนไป
หรือมีการคลิกเลือกรายการในคอมโบบอกซ์ 

คาํสั่ง SelectedIndex ท่ีอยูห่ลงัช่ือของคอมโบบอกซ์จะ ใหค้่า Index ของไอเท่มท่ีถูกเลือก (Index ของไอเท่ม
แรกจะเป็น 0 และสาํหรับไอเท่มถดัไปจะเป็น 1, 2, 3, … ตามลาํดบั) ถา้ไม่มีไอเท่มใดถูกเลือกเลยจะใหค้่า
เป็น -1   

ทดลองรันโปรแกรมแลว้คลิกเลือกรายการในคอมโบบอกซ์ 

 
 

1.คลิกเลือกรายการในคอมโบบอกซ์ 

 

2. ผลลพัธ์เม่ือเลือกรายการท่ี 1 
 

3. ผลลพัธ์เม่ือเลือกรายการท่ี 2 

รูปที ่8.13 แสดงผลลพัธ์การเขา้ถึงรายการใน Combo Box 

8.3.4 การแสดงค่ารายการทีถู่กเลอืก 

 ในกรณีท่ีตอ้งการให้โปรแกรมแสดงค่ารายการท่ีถูกเลือกในลกัษณะขอ้ความเม่ือมีการเลือกรายการ
ในคอมโบบอกซ์สามารถเขียนคาํสั่งได ้2 แบบคือ 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

MessageBox.Show (ComboBox1.Text) 

 

จากตวัอยา่งคาํสั่งขา้งตน้เป็นการใชง้านคุณสมบติั Text ของคอมโบบอกซ์ คาํสั่งน้ีให ้ Message Box แสดง
ขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นคอมโบบอกซ์  
 

ตัวอย่างคําส่ัง  

MessageBox.Show(ComboBox1.SelectedItem) 

จากตวัอยา่งคาํสั่งแบบท่ี 2 ใชค้าํสั่ง SelectedItem หาค่าวา่ไอเท่มท่ีถูกเลือกเป็นขอ้ความอะไรและแสดงใน 
Message Box จากตวัอยา่งทั้ง 2 แบบน้ีผลการทาํงานของโปรแกรมจะเหมือนกนัดงัรูป 
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รูปที ่8.14 แสดงผลลพัธ์ของคาํสั่งแสดงรายการท่ีถูกเลือกของ Combo Box 

8.3.5 ตัวอย่างคําส่ังอืน่ ๆ ของคอมโบบอกซ์ 

 การหาจาํนวนในคอมโบบอกซ์ดว้ยคาํสั่ง Count  

ตัวอย่างคําส่ัง  

        Dim x As Integer 

        x = ComboBox1.Items.Count 

        Label1.Text = x 

จากตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง Count เพือ่นบัจาํนวนดา้นบนเป็นการนบัจาํนวนรายการท่ีอยูใ่นคอลเลค็ชัน่ของ
คอมโบบอกซ์เม่ือนบัแลว้นาํค่ามาเก็บไวท่ี้ตวัแปร x แลว้ใหแ้สดงค่าในตวัแปร x ท่ี Label1 

 

 การลบรายการในคอมโบบอกซ์ดว้ยคาํสั่ง Remove คาํสั่งน้ีเป็นการลบรายการโดยระบุขอ้ความท่ีมี
อยูใ่นคอมโบบอกซ์ 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

        ComboBox1.Items.Remove("ปริญญาตรี") 

จากตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง remove เป็นการลบรายการท่ีมีคาํวา่ ปริญญาตรี ออกจากคอมโบบอกซ์ ซ่ึงคอมโบ
บอกซ์ตอ้งมีรายการน้ีอยู ่ 

 

 การลบรายการโดยระบุอินเด็กซ์ของขอ้ความท่ีตอ้งการลบดว้ยคาํสั่ง RemoveAt 

ตัวอย่างคําส่ัง  

        ComboBox1.Items.RemoveAt(0) 

 

จากตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง RemoveAt เป็นการลบรายการตวัแรกท่ีอยูใ่นคอมโบบอกซ์โดยสามารถ
ระบุอินเด็กซ์ท่ีตอ้งการลบดว้ยการใส่ตวัเลขอินเด็กซ์ของรายการในวงเล็บ 
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 การลบรายการทั้งหมดดว้ยคาํสั่ง Clear 

ตัวอย่างคําส่ัง  

        ComboBox1.Clear 

จากตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง Clear ทุกรายการท่ีอยูใ่นคอมโบบอกซ์จะถูกลบทั้งหมด 

 

8.4 การใช้งานคอนโทรลลสิต์บอกซ์ (ListBox)   

 ลิสตบ์อกซ์เป็นคอนโทรลท่ีใชแ้สดงกลุ่มของตวัเลือกหรือไอเท่ม (Item) เพื่อให้ผูใ้ช้เลือกไอเท่มท่ี
ตอ้งการแบบเดียวกบัคอมโบบอกซ์ ส่ิงที่แตกต่างกนัคือลิสตบ์อกซ์จะแสดงรายการให้หมดทั้งหมดโดยไม่
ตอ้งคลิกลูกศรแบบคอมโบบอกซ์ ถา้รายการที่อยู่ในลิสต์บอกซ์มีมากจนไม่สามารถแสดงไดค้รบก็จะมีส
โกรลบาร์เพือ่ใหเ้ล่ือนดูรายการได ้

 

รูปที ่8.15 แสดงตวัอยา่งลิสตบ์อกซ์ 

การเพิ่มรายการในลิสตบ์อกซ์สามารถทาํได ้2 วธีิเช่นเดียวกบัคอมโบบอกซ์ คือโดยการเพิ่มรายการ
ท่ี properties Windows และการเขียนคาํสั่ง  

 

8.4.1 การเพิม่รายการในลสิต์บอกซ์ ที ่properties Windows 

1. คลิกเลือกลิสตบ์อกซ์แลว้คลิก  ท่ีคุณสมบติั  Items 

2. จะปรากฏหนา้ต่างให้เพิ่มรายการใหพ้ิมพร์ายการท่ีตอ้งการเพิ่มในหนา้ต่างน้ีโดยท่ี 1 รายการต่อ 
1 บรรทดัเสร็จแลว้คลิกปุ่ม OK รายการท่ีอยูใ่นลิสตบ์อกซ์นั้นจะเรียกวา่ไอเท่ม (Item) 
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รูปที ่8.16 แสดงขั้นตอนการเพิ่มรายการในลิสตบ์อกซ์ทางหนา้ต่างคุณสมบติั 

 

8.4.2 การเพิม่รายการใน ListBox ด้วยวธีิการเขียนคําส่ัง 

 การเพิ่มรายการใน  ListBox อีกวธีิทีผู่เ้ขียนนิยมจะทาํเสมอเมือ่มีการใช ้ ListBox ในโปรแกรม 
เน่ืองจากเม่ือตอ้งการกลบัมาศึกษาคาํสั่งของโปรแกรมจะมองเห็นไดท้นัทีวา่ใน ListBox แต่ละตวัท่ีใชใ้น
โปรแกรมมีรายการอะไรอยูบ่า้งทาํใหเ้วลาเขียนคาํสั่งควบคุมไม่ตอ้งเปิดหนา้จอสลบัไปมาเพื่อดูรายการใน 
ListBox การเปิดรายการใน ListBox ในช่วง Run Time น้ี ส่วนใหญ่จะเขียนท่ีเหตุการณ์ Form_Load ของ
ฟอร์ม ซ่ึงหมายถึงเม่ือฟอร์มถูกสั่งใหท้าํงานจะแสดงรายการใน ListBox ข้ึนมาเลย  

รูปแบบคําส่ัง  

ListBoxName.Items.Add (items) 

โดยท่ี 

 ListBoxName     คือ ช่ือของ ListBox  

                    Items  คือ รายการท่ีตอ้งการใหแ้สดงใน ListBox ถา้ตอ้งการแสดงเป็นขอ้ความใหใ้ช้
   สัญลกัษณ์ “ ” ครอบขอ้ความนั้น  
 

ตัวอย่างที ่8.6 การเพิม่รายการใน ListBox ด้วยวธีิการเขียนคําส่ัง 

 ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีพื้นท่ีวา่งของฟอร์มเพื่อเขา้ไปท่ีเหตุการณ์ Load ของฟอร์ม แลว้พิมพค์าํสั่งดงัน้ี 

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load 

 

        ListBox1.Items.Add("อาทิตย"์) 

        ListBox1.Items.Add("จนัทร์") 

        ListBox1.Items.Add("องัคาร") 

        ListBox1.Items.Add("พุธ") 

        ListBox1.Items.Add("พฤหสับดี") 
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        ListBox1.Items.Add("ศุกร์") 

        ListBox1.Items.Add("เสาร์") 

 

    End Sub 

ทดลองรันโปรแกรมแลว้คลิกท่ีลูกศรของ ListBox จะพบรายการท่ีเพิ่มไวใ้น ListBox เช่นเดียวกบัตวัอยา่งท่ี 
8.5 

 

8.4.3 การเข้าถึงค่าของรายการใน 

Item ท่ีอยูใ่นคอนเลค็ชัน่ของลิสตบ์อกซ์จะถูกจดัเก็บเป็นแบบอาร์เรยก์ารเขา้ถึง Item แต่ละตวั
จะตอ้งอาศยัอินเด็กซ์ (index) โดยท่ี Item แรกจะมีค่าอินเด็กซ์เป็น 0 และตวัถดัไปเป็น 1, 2, ... ตามลาํดบั 

 

รูปแบบคําส่ัง  

ListBoxName.SelectedIndex 

 

ตัวอย่างที ่8.7 การเขา้ถึงรายการในลิสตบ์อกซ์ 

ในตวัอยา่งน้ีจะนาํโปรแกรมท่ีสร้างไวจ้ากตวัอยา่งท่ี 8.6 มาพฒันาต่อเม่ือมีการคลิกเลือกรายการในลิสต์
บอกซ์โปรแกรมจะแสดง MessageBox แสดงอินเด็กซ์ของรายการท่ีเลือก  
ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีคอนโทรลลิสตบ์อกซ์บนฟอร์มท่ีเหตุการณ์ SelectedIndexChanged g เขียนคาํสั่งดงัน้ี 

 

Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

ListBox1.SelectedIndexChanged 

      

        MessageBox.Show(ListBox1.SelectedIndex) 

    End Sub 

ชุดคาํสั่งท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ SelectedIndexChanged เกิดข้ึนเม่ือค่าของพร็อพเพอร์ต้ี SelectedIndex เปล่ียนไป
หรือมีการคลิกเลือกรายการในลิสตบ์อกซ์ 

คาํสั่ง SelectedIndex ท่ีอยูห่ลงัช่ือของลิสตบ์อกซ์จะ ใหค้่า Index ของไอเท่มท่ีถูกเลือก (Index ของไอเท่ม
แรกจะเป็น 0 และสาํหรับไอเท่มถดัไปจะเป็น 1, 2, 3, … ตามลาํดบั) ถา้ไม่มีไอเท่มใดถูกเลือกเลยจะใหค้่า
เป็น -1   

ทดลองรันโปรแกรมแลว้คลิกเลือกรายการในลิสตบ์อกซ์ 
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1.คลิกเลือกรายการในลิสตบ์อกซ ์

 
2. ผลลพัธ์เม่ือเลือกรายการท่ี 1 

 
3. ผลลพัธ์เม่ือเลือกรายการท่ี 2 

รูปที ่8.17 แสดงการเขา้ถึงรายการของลิสตบ์อกซ์ 

8.4.4 การแสดงค่ารายการทีถู่กเลอืก 

 ในกรณีท่ีตอ้งการให้โปรแกรมแสดงค่ารายการท่ีถูกเลือกในลกัษณะขอ้ความเม่ือมีการเลือกรายการ
ในลิสตบ์อกซ์สามารถเขียนคาํสั่งได ้2 แบบคือ 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

MessageBox.Show (ListBox1.Text) 

 

จากตวัอยา่งคาํสั่งขา้งตน้เป็นการใชง้านคุณสมบติั Text ของลิสตบ์อกซ์ คาํสั่งน้ีให ้ Message Box แสดง
ขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นลิสตบ์อกซ์  
 

ตัวอย่างคําส่ัง  

MessageBox.Show(ListBox1.SelectedItem) 

จากตวัอยา่งคาํสั่งแบบท่ี 2 ใชค้าํสั่ง SelectedItem หาค่าวา่ไอเท่มท่ีถูกเลือกเป็นขอ้ความอะไรและแสดงใน 
Message Box จากตวัอยา่งทั้ง 2 แบบน้ีผลการทาํงานของโปรแกรมจะเหมือนกนัดงัรูป 

 

 

รูปที ่8.18 แสดงผลลพัธ์ของคาํสั่งทั้ง 2 แบบ 

8.4.5 ตัวอย่างคําส่ังอืน่ ๆ ของลสิต์บอกซ์ 
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 การหาจาํนวนในลิสตบ์อกซ์ดว้ยคาํสั่ง Count  

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

        Dim x As Integer 

        x = ListBox1.Items.Count 

        Label1.Text = x 

จากตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง Count เพือ่นบัจาํนวนดา้นบนเป็นการนบัจาํนวนรายการท่ีอยูใ่นคอลเลค็ชัน่ของ
ลิสตบ์อกซ์เม่ือนบัแลว้นาํค่ามาเก็บไวท่ี้ตวัแปร x แลว้ใหแ้สดงค่าในตวัแปร x ท่ี Label1 

 

 การลบรายการในลิสตบ์อกซ์ดว้ยคาํสั่ง Remove  

คาํสั่งน้ีเป็นการลบรายการโดยระบุขอ้ความท่ีมีอยูใ่นลิสตบ์อกซ์ 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

        ListBox1.Items.Remove("ปริญญาตรี") 

จากตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง remove เป็นการลบรายการท่ีมีคาํวา่ ปริญญาตรี ออกจากลิสตบ์อกซ์ ซ่ึงลิสตบ์อกซ์
ตอ้งมีรายการน้ีอยู ่ 

 

 การลบรายการโดยระบุอนิเด็กซ์ของข้อความทีต้่องการลบด้วยคําส่ัง RemoveAt 

ตัวอย่างคําส่ัง  

        ListBox1.Items.RemoveAt(0) 

 

จากตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง RemoveAt เป็นการลบรายการตวัแรกท่ีอยูใ่นลิสตบ์อกซ์โดยสามารถระบุ
อินเด็กซ์ท่ีตอ้งการลบดว้ยการใส่ตวัเลขอินเด็กซ์ของรายการในวงเล็บ 

 

การลบรายการทั้งหมดด้วยคําส่ัง Clear 

ตัวอย่างคําส่ัง  

        ListBox1.Clear 

จากตวัอยา่งการใชค้าํสั่ง Clear ทุกรายการท่ีอยูใ่นลิสตบ์อกซ์จะถูกลบทั้งหมด 
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ตัวอย่างที ่8.8 โปรแกรมขายสินคา้แบบขายส่งและขายปลีก 

ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นการประยกุตใ์ชค้อมโบบอ็กซ์และลิสตบ์อกซ์ ใหส้ร้างโปรแกรมขายสินคา้โดยมีประเภท
การขายแบบขายปลีกและขายส่ง ประเภทการขายแบบขายปลีกคิดราคาสินคา้ช้ินละ 300 บาท ส่วนขายส่ง
คิดช้ินละ 250 บาท ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมดงัน้ี 

 

 

รูปที ่8.19 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมขายสินคา้ 

ตารางที ่8.5 แสดงคุณคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรล 

 คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

ComboBox Name cboSaleType 

ListBox Name lstProducts 

ListBox Name lstSelectProducts 

Button Name btnAdd 

Button Name btnRemove 

Button Name btnClear 

Button Name btnCalc 

Label 

Name lblNetPrice 

AutoSize False 

BackColor ActiveCaptionText (ดาํ) 

ForeColor ButtonHighlight (ขาว) 

 

 

 

cboSaleType 

btnRemove 

btnClear 

btnCalc 

lblNetPrice 

lstProducts 

lstSelectProducts 

btnAdd 
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1. เขียนคาํสั่งเพื่อเพิ่มรายการในคอมโบบอกซ์และลิสตบ์อกซ์ท่ีเหตุการณ์ Load ของฟอร์มดงัน้ี 

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load 

 

        cboSaleType.Items.Add("ขายปลีก") 

        cboSaleType.Items.Add("ขายส่ง") 

 

        With lstProducts 

            .Items.Add("เส้ือโปโล") 

            .Items.Add("เส้ือยดื") 

            .Items.Add("กางเกงขาสั้น") 

            .Items.Add("กางเกงขายาว") 

            .Items.Add("กระโปง") 

            .Items.Add("ชุดนอน") 

        End With 

 

    End Sub 

 

คาํสั่ง With เป็นการยอ่คาํสั่งจะใชใ้นกรณีท่ีมีการเขียนคาํสั่งกบัคอนโทรลตวัเดียวหลาย ๆ คาํสั่งในกลุ่มของ
คาํสั่งเดียวกนั การใช ้ with จะตามดว้ยช่ือของคอนโทรลและคาํสั่งบรรทดัต่อไปถา้ตอ้งการเขียนคาํสั่งกบั
คอนโทรลตวันั้น ๆ ไม่ตอ้งเร่ิมท่ีช่ือของคอนโทรลอีกใหต้ามดว้ยคาํสั่งต่อไปไดเ้ลย เม่ือจบชุดคาํสั่งของ
คอนโทรลนั้นจะปิดดว้ย End With 

 

2. เขียนคาํสั่งท่ีปุ่ม เพิ่มสินคา้ ดว้ยคาํสั่ง 

    Private Sub btnAdd_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnAdd.Click 

        lstSelectProduct.Items.Add(lstProduct.SelectedItem) 

 

    End Sub 

 

คาํสั่งน้ีจะเป็นการเพิ่มสินคา้ท่ีคลิกเลือกจากลิสตร์ายการสินคา้ (lstProducts) ไปเพิ่มท่ีรายการสินคา้ท่ีเลือก 
(lstSelectProducts) 
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3. เขียนคาํสั่งลบรายการสินคา้ดว้ยคาํสั่ง 

    Private Sub btnRemove_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnRemove.Click 

        lstSelectProduct.Items.RemoveAt(lstSelectProduct.SelectedIndex) 

    End Sub 

4. เขียนคาํสั่งลา้งรายการสินคา้ทั้งหมดท่ีปุ่ม ลา้งทั้งหมด 

    Private Sub btnClear_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnClear.Click 

        lstSelectProduct.Items.Clear() 

    End Sub 

 

5. เขียนคาํสั่งคาํนวณราคาสินคา้ท่ีปุ่ม คาํนวณเงิน   

  Private Sub btnCalc_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnCalc.Click 

        Dim vNetPrice As Single 

 

        If cboSaleType.SelectedIndex = 0 Then 

            vNetPrice = CInt(lstSelectProduct.Items.Count) * 300 

        ElseIf cboSaleType.SelectedIndex = 1 Then 

            vNetPrice = CInt(lstSelectProduct.Items.Count) * 250 

        Else 

            MessageBox.Show("กรุณาเลือกประเภทการขาย") 

        End If 

        lblNetPrice.Text = vNetPrice 

    End Sub 

 

คาํสั่งน้ีจะตรวจสอบเง่ือนไขเม่ือมีการเลือกรายการคอมโบบอกซ์รายการแรก (ขายปลีก) จะคาํนวณราคา
สินคา้ดว้ยการนบัจาํนวนในลิสตบ์อกซ์ดว้ยคาํสั่ง lstSelectProduct.Items.Count แลว้นาํไปคูณดว้ย 300 

(ราคาต่อช้ิน) แต่ถา้เลือกรายการท่ีสอง (ขายส่ง) จะคาํนวณราคาสินคา้ดว้ยการนบัจาํนวนในลิสตบ์อกซ์แลว้
นาํไปคูณดว้ย 250 และไม่เลือกรายการใดเลยจะแสดง MessageBox แจง้เตือน 

จากทดลองรันโปรแกรมเพื่อทดสอบการทาํงาน 
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ผลการรันโปรแกรม 

 
เลือกรายการในคอมโบบอกซ์ 

 
คลิกเลือกรายการสินคา้แลว้คลิกปุ่ม เพิ่มสินคา้ 

 
การลบรายการสินคา้ในลิสตบ์อกซ์ 

 
โปรแกรมแสดงราคารวมในถา้เลือกขายปลีก 

 
โปรแกรมแสดงราคารวมในถา้เลือกขายส่ง 

 

รูปที ่8.20 แสดงการทาํงานของโปรแกรมขายสินคา้ 

สรุป 

 Select Case เป็นโครงสร้างคาํสั่งท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใชง้านแทนคาํสั่ง If ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบ
เง่ือนไขหลายๆคร้ัง และเง่ือนไขของการเลือกทาํข้ึนอยูก่บัค่าของนิพจน์หน่ึงๆเพียงนิพจน์เดียว  

 ค่าท่ีระบุหลงัคาํสั่ง Case สามารถใชค้าํสั่ง Is ร่วมกบัตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ เพื่อนาํค่าของนิพจน์
ทดสอบมาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีระบุโดยใชต้วัดาํเนินการนั้น หรือใชค้าํสั่ง To เพือ่กาํหนดช่วงค่า
ตั้งแต่ค่าหน่ึงไปจนถึงอีกค่าหน่ึง 
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 ComboBox เป็นคอนโทรลท่ีใชแ้สดงรายการแบบ drop-down ผูใ้ชจ้ะตอ้งคลิกปุ่มลูกศรเพื่อดู
รายการอ่ืน ๆ  แลว้คลิกเลือกรายการท่ีมีอยูใ่น ComboBox  

 ลิสตบ์อกซ์จะแสดงรายการใหห้มดทั้งหมดโดยไม่ตอ้งคลิกลูกศรแบบคอมโบบอกซ์ ถา้รายการท่ีอยู่
ในลิสตบ์อกซ์มีมากจนไม่สามารถแสดงไดค้รบก็จะมีสโกรลบาร์เพื่อใหเ้ล่ือนดูรายการได ้

 

แบบฝึกหัด 

 1. โครงสร้าง Select Case เหมาะกบัโจทยโ์ปรแกรมแบบใด 

2. ใหอ้อกแบบและเขียนโปรแกรม การคิดค่าคอมมิชชัน่จากรายการสินคา้ท่ีพนกังานแต่ละคนขาย
ได ้โดยมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

2.1 พนกังานในร้านมี 3 คน กาํหนดช่ือของพนกังานแต่ละคนและแสดงในคอมโบบอกซ์ 

2.2 รายการสินคา้มี 7 รายการใหก้าํหนดรายการสินคา้และราคาแต่ละรายการแสดงในลิสต์
บอกซ์ 

2.3  สามารถเลือกรายการสินคา้ท่ีพนกังานขายไดม้ากกวา่ 1 รายการ 

2.4 คาํนวณราคารวมของรายการสินคา้ท่ีพนกังานขายได ้

2.5 คาํนวณค่าคอมมิชชัน่ได ้3 ระดบั โดยใหน้กัศึกษากาํหนดเง่ือนไขของแต่ละช่วงเอง 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่9 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
9.1 โครงสร้างคาํสั่ง For…Next 

9.2 การใชง้าน Step 

9.3 การใชง้าน Step – 

9.4 โครงสร้างคาํสั่ง For Each…Next 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายโครงสร้างคาํสั่ง For … Next ได ้

 2. เขียนคาํสั่งโปรแกรมดว้ยโครงสร้าง For … Next ได ้

 3. อธิบายคาํสั่ง Step ได ้

 4. อธิบายโครงสร้างคาํสั่ง For Each…Next ได ้

  

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ ยกตวัอยา่งประกอบ สาธิตวธีิการ 

2. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 

 3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 7. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. โปรแกรมภาษา Visual Basic 2012 
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การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตการเขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2. สังเกตการปฏิบติัของผูเ้รียน 

3. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

4. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

5. การตรวจแบบฝึกหดั
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บทที ่9  
โครงสร้างการเขยีนโปรแกรมแบบทาํซ้ําด้วยโครงสร้างคาํส่ัง For 

การเขียนโปรแกรมแบบทาํซํ้ าหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่การวนลูป การทาํงานของโปรแกรมในลกัษณะน้ีจะ
ใหโ้ปรแกรมรันชุดของคาํสั่งซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก การสั่งใหชุ้ดคาํสั่งทาํซํ้ าสามารถกาํหนดไดว้า่จะใหท้าํซํ้ าคาํสั่ง
ตามจาํนวนรอบท่ีกาํหนด หรือทาํซํ้ าในขณะท่ีเง่ือนไขบางอยา่งเป็นจริงหรือเทจ็ก็ได ้
  

9.1 โครงสร้างคาํส่ัง For…Next 

คาํสั่ง  For…Next เป็นโครงสร้างคาํสั่งท่ีเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด ใชใ้นกรณีท่ีทราบจาํนวนคร้ังท่ีแน่นอน
ในการทาํซํ้ า เช่น การหาผลรวมของตวัเลขจาํนวน 10 ตวั, n ตวั หรือการหาค่าคอมมิชชนัของยอดขาย
พนกังานงานทั้งหมดในบริษทั มีรูปแบบคาํสั่งคือ 
      
รูปแบบคําส่ัง  
For counter = startNumber To endNumber [Step] 
       One or more VB statements 
       [Exit For] 
Next counter 
โดยท่ี  
 Counter  คือ ตวัแปรท่ีใชน้บัจาํนวนรอบ 
 startNumber คือ ค่าเร่ิมตน้ของการนบั 
 endNumber   คือ ค่าส้ินสุดของการนบั 

 [Step]   คือ ค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงของตวัแปรในแต่ละรอบ(มีหรือไม่ก็ได)้ 
 [Exit For] คือ คาํสั่งท่ีใหเ้ลิกการวนรอบ(มีหรือไม่ก็ไดแ้ลว้แต่เง่ือนไข) 
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For Next (Step -)

ตัวแปรเคาน์เตอร์ (i)
= ค่าเริ่มต้น (Start)

มีคําสั่ง Exit For?

ชุดคําสั่ง

i = i - Step

(Step มีค่าดีฟอลต์ = 1)

ออกจากลูป

i < ค่าสิ้นสุด
(Stop)

Yes

No

No

Yes

Next

For Step -

[Exit For]

For Next (Step +)

ตัวแปรเคาน์เตอร์ (i)
= ค่าเริ่มต้น (Start)

มีคําสั่ง Exit For?

ชุดคําสั่ง

i = i + Step

(Step มีค่าดีฟอลต์ = 1)

ออกจากลูป

i > ค่าสิ้นสุด
(Stop)

Yes

No

No

Yes

Next

For Step +

[Exit For]

                   
รูปที ่9.1 แสดงผงังานของโครงสร้างคาํสั่ง For … Next 

ที่มา : (สุรสิทธ์ิ คิวประสพศกัด์ิและนนัทนี แขวงโสภา , 2546 : 93)  
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สุรสิทธ์ิ คิวประสพศกัด์ิและนนัทนี แขวงโสภา (2546 : หนา้ 94) ไดอ้ธิบายโครงสร้างคาํสั่ง For ไว้
วา่ ตวัแปรท่ีอยูห่ลงั For จะเป็นตวัควบคุมการวนรอบของลูป เม่ือโปรแกรมเร่ิมตน้ทาํงานในคาํสั่ง For จะ
เปรียบเทียบค่าระหวา่งค่าเร่ิมตน้และค่าส้ินสุด ถา้ค่าเร่ิมตน้ไม่เท่ากบัค่าส้ินสุดลูป For จะเร่ิมทาํงาน 

ช่ือตวัแปรหลงัคาํสั่ง For จะเปรียบเสมือนเคาน์เตอร์ (counter) ท่ีใชน้บัจาํนวนคร้ังในการวนลูปโดย
อตัโนมติั  ซ่ึงจะมีค่าเร่ิมตน้เท่ากบั ค่าเร่ิมต้น และจะหยดุทาํงานเม่ือตวัแปรเคาน์เตอร์น้ีมีค่าเกินกวา่ ค่า
ส้ินสุด  หรือนอ้ยกวา่ค่าส้ินสุดหากกาํหนดใหค้่าของเคาน์เตอร์ลดลงในแต่ละรอบโดยใช ้ Step เป็นค่าลบ
โดยโปรแกรมจะทาํงานตามชุดคาํสั่งท่ีอยูร่ะหวา่งคาํสั่ง For กบัคาํสั่ง Next และถา้หากโปรแกรมพบคาํสั่ง 
Exit For โปรแกรมจะหลุดออกจากลูปทนัที โดยไม่สนใจวา่จะวนรอบครบตามจาํนวนรอบท่ีกาํหนดหรือไม่  
 
ตัวอย่างที ่9.1 การหาผลรวมของเลขจาํนวนเตม็ 5 ตวั 

ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นการใชค้าํสั่ง For … Next เพื่อหาผลรวมของตวัเลขจากการป้อนของผูใ้ชผ้า่นทาง 
InputBox จาํนวน 5 ตวั ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมและวางคอนโทรลดงัน้ี 

รูปที ่9.2 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมหาผลรวม 

ตารางที ่9.1 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมหาผลรวม 

คอนโทรล คุณสมบัติ (properties) ค่าทีก่าํหนด 
Form Text หาผลรวมของตวัเลข 
Button Name btnStart 

Text เร่ิมตน้ 
 
โปรแกรมจะทาํงานเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มเร่ิมตน้จะปรากฏ InputBox เพือ่ใหผู้ใ้ชป้้อนตวัเลข ดงันั้นจะเขียน
คาํสั่งของโปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี ให้ดบัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่มเร่ิมตน้ (btnStart) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 
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Private Sub btnStart_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnDisplay.Click 
 
        Dim i As Short 
        Dim SumValue As Integer 
        

 SumValue = 0 
        For i = 1 To 5 
            SumValue += CInt(InputBox("ใส่ค่าตวัท่ี " & i)) 
        Next 
        MessageBox.Show(" ผลรวม" & " = " & SumValue) 
End Sub 
 
สั่งใหโ้ปรแกรมทาํงานโดยแลว้คลิกท่ีปุ่ม      จะปรากฏ Input Box ให้ป้อนค่าทั้งหมด 5 คร้ัง และ
เม่ือป้อนค่าครบแลว้จะปรากฏ Message Box แสดงผลรวมของจาํนวนตวัเลขท่ีป้อนเขา้ไป  
 
 

 

 

รูปที ่9.3 แสดงการทาํงานของโปรแกรมหาผลรวมตวัเลขจาํนวนเตม็ 

จากคาํสั่งของโปรแกรมสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
        Dim i As Short 
        Dim SumValue As Integer 

   
คาํสั่งประกาศตวัแปรโดยท่ีตวัแปร i ทาํหนา้ท่ีเป็นตวันบัจาํนวนรอบของการทาํซํ้ าและตวัแปร SumValue 
ใชเ้ก็บค่าผลรวมของตวัเลข และกาํหนดค่าเร่ิมตน้ของตวัแปร SumValue มีค่าเร่ิมตน้เป็น 0 ดว้ยคาํสั่ง 
SumValue = 0  
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    For i = 1 To 5 
              SumValue += CInt(InputBox("ใส่ค่าตวัท่ี " & i)) 
          Next 
 
คาํสั่ง For i=1 to 5 หมายถึงจะมีการวนรอบทาํคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปทั้งหมด 5 รอบคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปคือ  
SumValue += CInt(InputBox("ใส่ค่าตวัท่ี " & i)) 
คาํสั่งน้ีจะเป็นการรับค่าจาก Inputbox เม่ือผูใ้ชป้้อนค่าลงใน Inputbox ค่านั้นจะถูกนาํมาบวกเพิ่มเขา้ไปในตวั
แปร sumValue โดยสามารถอธิบายการบวกเพิ่มไดด้ว้ยตารางท่ี .. 
 

ตารางที ่9.2 แสดงการบวกเพิ่มค่าเขา้ไปในตวัแปร SumValue 

รอบที่ ค่าทีป้่อน ค่าทีอ่ยู่ในตัวแปร SumValue 
1 5 5 
2 2 7 
3 6 18 
4 2 20 
5 1 21 

และเม่ือทาํซํ้ าครบตามจาํนวนรอบท่ีกาํหนดแลว้จะแสดงผลลพัธ์ออกมาทาง MessageBox ดว้ยคาํสั่ง 
MessageBox.Show("ผลรวม" & " = " & SumValue) 

 
ตัวอย่างที ่9.2 หาผลรวมของตวัเลขจาํนวน n ตวั (โดยสามารถกาํหนดค่า n ไดเ้อง) 

ตวัอยา่งน้ีจะเป็นการใชป้ระยกุตใ์ชค้าํสั่ง For … Next จากตวัอยา่งท่ี 7.1 เพื่อหาผลรวมของตวัเลขจากการ
ป้อนของผูใ้ชผ้า่นทาง InputBox จาํนวนก่ีตวัก็ไดแ้ลว้แต่ผูใ้ชก้าํหนด ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมและวาง
คอนโทรลดงัน้ี 
 
  
 
 

รูปที ่9.4 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมหาผลรวม n ตวั 
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ตารางที ่9.3 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมหาผลรวม n ตวั 

คอนโทรล คุณสมบัติ (properties) ค่าทีก่าํหนด 
Form Text หาผลรวมของตวัเลข 
Button Name btnStart 

Text เร่ิมตน้ 
 
การทาํงานของโปรแกรมจะเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มเร่ิมตน้จะปรากฏ InputBox เพือ่ใหผู้ใ้ชป้้อนจาํนวนตวัเลขท่ี
ตอ้งการหาผลรวมและป้อนตวัเลขแต่ละตวัจนครบจาํนวนตามท่ีผูใ้ชป้้อน ดงันั้นจะเขียนคาํสั่งของโปรแกรม
ท่ีคอนโทรลตวัน้ี ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่มเร่ิมตน้(btnStart) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 
Private Sub btnStart_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnDisplay.Click 
        Dim i As Short 
        Dim SumValue As Integer 
         SumValue = 0 

N = Cint(InputBox(“ใส่จาํนวนตวัเลขท่ีตอ้งการหาผลรวม”)) 
          For i = 1 To n 
               SumValue += CInt(InputBox("ใส่ค่าตวัท่ี " & i)) 
          Next 
        MessageBox.Show("ผลรวม" & " = " & SumValue) 
End Sub 
การทาํงานของโปรแกรมเม่ือสั่งใหโ้ปรแกรมทาํงานแลว้คลิกท่ีปุ่ม       จะปรากฏ Input Box ให้
ป้อนค่าจาํนวนตวัเลขท่ีตอ้งการหาผลรวม (ทาํซํ้ าจาํนวนรอบตามท่ีกาํหนด)  

 
รูปที ่9.5 แสดงการทาํงานของโปรแกรมหาผลรวมตวัเลข n ตวั 

เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม OK ของ Input Box จะปรากฏ Input Box เพื่อใหใ้ส่ค่าตวัเลข ค่าท่ีใหใ้ส่จะมีจาํนวนคร้ัง
ตามท่ีป้อนในช่องจาํนวนตวัเลขท่ีตอ้งการหาผลรวม 
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รูปที ่9.6 แสดงผลลพัธ์เม่ือป้อนค่าครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 

จากคาํสั่งของโปรแกรมสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
n = Cint(InputBox(“ใส่จาํนวนตวัเลขท่ีตอ้งการหาผลรวม”)) 

คาํสั่งรับค่าจาก Input box มาเก็บไวท่ี้ตวัแปร nโดยท่ีตวัแปร n ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเก็บค่าส้ินสุดของการนบั ( 

endNumber)  
    For i = 1 To n 
              SumValue += CInt(InputBox("ใส่ค่าตวัท่ี " & i)) 
          Next 
คาํสั่ง For i=1 to n หมายถึงจะมีการวนรอบทาํคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปทั้งหมด n รอบคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปคือ  
SumValue += CInt(InputBox("ใส่ค่าตวัท่ี " & i)) 

 
ตัวอย่างที ่9.3 แสดงวนัท่ีในคอมโบบอกซ์ 

ตวัอยา่งน้ีเป็นการใชค้าํสั่ง For …Next แสดงวนัท่ีตั้งแต่ 1 ถึง 31 ในคอมโบบอกซ์ ใหส้ร้างฟอร์มและวาง
คอนโทรลดงัน้ี 
 
 
 
 

 

รูปที ่9.7 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมแสดงวนัท่ี 
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ตารางที ่9.4 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมแสดงวนัท่ี 

คอนโทรล คุณสมบติั (properties) ค่าท่ีกาํหนด 
Form Text แสดงตวัเลขใน Combo Box 
Combo Box Name cboDate 
Label Text วนัท่ี 
 
การทาํงานของโปรแกรมจะใหต้วัเลข 1 ถึง 31 อยูใ่นรายการของคอมโบบอกซ์เม่ือเปิดฟอร์มข้ึนมา ใหเ้ขียน
คาํสั่งดงัน้ี 

 
รูปที ่9.8 แสดงคาํสั่งโปรแกรมของโปรแกรมแสดงวนัท่ี 

 เม่ือสั่งใหโ้ปรแกรมทาํงาน คลิกท่ี Combo Box จะปรากฏตวัเลขตั้งแต่ 1-31 ใน Combo Box 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที ่9.9 แสดงการทาํงานของโปรแกรมแสดงวนัท่ี 
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9.2 การใช้งาน Step 

 การทาํงานของลูป For บางคร้ังไม่จาํเป็นจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ี 1 และไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มค่าของตวัแปรท่ี
เป็นเคาน์เตอร์ทีละ 1 เสมอไป สามารถกาํหนดค่าเร่ิมตน้และการเพิ่มค่าของเคาน์เตอร์ไดต้ามท่ีตอ้งการโดย
ใชค้าํสั่ง Step 
ตัวอย่างที ่9.4 การใช้คําส่ัง Step 

สร้างฟอร์มและกาํหนดคุณสมบติัดงัน้ี 

 

รูปที ่9.10 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมการใชง้าน Step 

ตารางที ่9.5 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรม Step 
 
 

 
เขียนคาํสั่งท่ีปุ่ม btnStep ดงัน้ี 

รูปที ่9.11 แสดงคาํสั่งโปรแกรม Step 

 

คอนโทรล คุณสมบัติ (properties) ค่าทีก่าํหนด 

Button Name btnStep 
Text For Step 7 

ListBox Name lstData 
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1. สั่งใหโ้ปรแกรมทาํงานแลว้คลิกท่ีปุ่ม     ผลลพัธ์ของโปรแกรมจะแสดงดงัรูปดา้นล่าง

 
รูปที ่9.12 แสดงการทาํงานของคาํสั่ง Step 

 
จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่ง For intCount = 4 To 80 Step 4 ไดคื้อเป็นกาํหนดค่าเร่ิมตน้ของตวั
แปรให้เร่ิมท่ี 4 และค่าส้ินสุดท่ี 80 โดยเพิ่มค่าของตวัแปร intCount ข้ึนทีละ 4 ต่อการวน 1 รอบดว้ยคาํสั่ง 
Step 4 และเพิ่มค่า intCount เขา้ไปในรายการของ Listbox ดว้ยคาํสั่ง lstData.Items.Add (intCount) 
 
9.3 การใช้งาน Step – 

 ในกรณีท่ีตอ้งการใหลู้ปทาํงานแบบยอ้นกลบั หรือลดค่าของตวัแปรท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ลงตามค่าท่ี
ตอ้งการ สามารถใชค้าํสั่ง Step – เพือ่กาํหนดการลดค่าของตวัแปรในแต่ละการวนรอบได ้
 
ตัวอย่างที ่9.5 การใชง้านคาํสั่ง Step – 

สร้างฟอร์มและกาํหนดคุณสมบติัดงัน้ี 
 

รูปที ่9.13แสดงการวางคอนโทรลของการใชค้าํสั่ง Step – 
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ตารางที ่9.6 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรล 

 
 
 
 
 

 
เขียนคาํสั่งท่ีปุ่ม btnStep ดงัน้ี 

 
รูปที ่9.14 แสดงการการเขียนคาํสั่ง Step - 

 
สั่งใหโ้ปรแกรมทาํงานแลว้คลิกท่ีปุ่ม  ผลลพัธ์ของโปรแกรมจะแสดงดงัรูปดา้นล่าง 
 

 
รูปที ่9.15 แสดงการทาํงานของคาํสั่ง Step - 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่ง For intCount = 10 To 0 Step -1 ไดคื้อเป็นกาํหนดค่าเร่ิมตน้ของตวั
แปรใหเ้ร่ิมท่ี 10 และค่าส้ินสุดท่ี 0 โดยลดค่าของตวัแปร intCount ทีละ 1 ต่อการวน 1 รอบดว้ยคาํสั่ง Step -1
และเพิ่มค่า intCount เขา้ไปในรายการของ Listbox ดว้ยคาํสั่ง lstData.Items.Add (intCount) 
 

คอนโทรล คุณสมบัติ (properties) ค่าทีก่าํหนด 

Button Name btnStep 
Text For Step 7 

ListBox Name lstData 
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9.4 โครงสร้างคาํส่ัง For Each…Next 

ในการทาํงานของโปรแกรมบางคร้ังอาจไม่ทราบจาํนวนรอบท่ีตอ้งการทาํซํ้ าหรือจาํนวนสมาชิกท่ี
แน่นอนของกลุ่มขอ้มลู คาํสั่ง For Each…Next เป็นคาํสั่งท่ีใชว้นลูปเพื่อเขา้ถึงสมาชิกแต่ละตวัของกลุ่ม
ขอ้มลู ท่ีไม่ทราบจาํนวนสมาชิกท่ีแน่นอน (หรือทราบจาํนวนสมาชิกท่ีแน่นอนก็ได)้ รูปแบบการใชง้านของ 
For Each…Next เป็นดงัน้ี 
รูปแบบคําส่ัง  
 For Each element [ As datatype ] In group 
    One or more VB statements 
    [ Exit For ] 

 Next [ element ] 
 

โดยท่ี 
Element คือ ช่ือตวัแปร 
Group คือ ช่ืออาร์เรยห์รือคอลเลคชนั 
 
ตัวอย่างที ่9.6 การใชง้านคาํสั่ง For Each…Next 

ตวัอยา่งน้ีจะเป็นการใชค้าํสั่ง  For Each…Next วนเพื่อเขา้ถึงสมาชิกของตวัแปรท่ีเป็นชนิดอาเรย์
แต่ละตวั  
สร้างฟอร์มและกาํหนดคุณสมบติัดงัน้ี 

 
 

รูปที ่9.16 แสดงการวางคอนโทรล 
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ตารางที ่9.7 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรล 

 
 
 
 
 
 
การทาํงานของโปรแกรมจะทาํการแสดงรายการท่ีอยูใ่นตวัแปรชนิดอาเรยเ์ม่ือมีการคลิกท่ีปุ่ม Display 
ดงันั้นจะเขียนคาํสั่งของโปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่ม (Button1) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDisplay.Click 
  Dim strSubject() As String = {"การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้", "การเขียนโปรแกรมชั้นสูง", _ 
                                "วเิคราะห์และออกแบบระบบ", "การบริหารระบบคอมพิวเตอร์", _ 
                                "การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้"} 
         
        For Each SubjectName In strSubject 
            lstSubject.Items.Add(SubjectName) 
        Next    End Sub 
 
เม่ือเขียนคาํสั่งเสร็จแลว้ใหรั้นโปรแกรมและคลิกท่ีปุ่ม Display ผลลพัธ์ของโปรแกรมเป็นดงัรูปดา้นล่าง 

 
รูปที ่9.17 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมดว้ยคาํสั่ง For…Each…Next 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่งโปรแกรมไดด้งัน้ี 
   Dim strSubject() As String = {"การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้", "การเขียนโปรแกรมชั้นสูง", _ 
                                    "วเิคราะห์และออกแบบระบบ", "การบริหารระบบคอมพิวเตอร์", _ 

คอนโทรล คุณสมบติั  ค่าท่ีกาํหนด 
Button Name Button1 

Text display 
ListBox Name lstSubject 
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                                    "การเขียนเวบ็เบ้ืองตน้"} 
คาํสั่งขา้งตน้เป็นคาํสั่งประกาศตวัแปร strSubject เป็นตวัแปรชนิดอาเรยโ์ดยมีสมาชิกคือช่ือรายวชิาต่าง ๆ  

 
For Each SubjectName In strSubject 

เป็นคาํสั่งวนลูปจนกวา่จะครบทุกสมาชิกของอาเรย ์ strSubject โดยในแต่ละรอบ สมาชิกของอาเรยจ์ะถูก
ส่งไปไวท่ี้ตวัแปร SubjectName และจะแสดงสมาชิกนั้นดว้ยคาํสั่ง lstSubject.Items.Add(SubjectName) 
 
ตัวอย่างที ่9.7  โปรแกรมคาํนวณหายอดเงินฝากแบบฝากประจาํ 

 วตัถุประสงคข์องโปรแกรมน้ีคือ การคาํนวณยอดเงินฝากแบบฝากประจาํโดยมีรูปแบบการฝากคือ 
ถา้ฝากประจาํ 10 ปีจะไดด้อกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปีและถา้ฝากประจาํ 15 ปีจะไดด้อกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยผูใ้ช้
จะตอ้งระบุเงินตน้ และจาํนวนปีท่ีตอ้งการใหค้าํนวณหายอดเงินฝากหลงัจากรวมดอกเบ้ียทั้งหมดแลว้การคิด
ดอกเบ้ียจะเป็นแบบทบตน้ คือเอาดอกเบ้ียไปรวมกบัเงินตน้เพื่อกลายเป็นยอดเงินท่ีจะนาํไปคิดดอกเบ้ียในปี
ถดัไป โปรแกรมจะคาํนวณหายอดเงินฝากเม่ือส้ินปีท่ี 1, 2, 3 เร่ือยไปจนถึงปีท่ีผูใ้ชร้ะบุ แลว้แสดงผลออกมา
ในลิสบอกซ์  
สร้างฟอร์มและกาํหนดคุณสมบติัดงัน้ี 

 

รูปที ่9.18 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมคาํนวณยอดเงินฝากแบบฝากประจาํ 

ตารางที ่9.8 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมคาํนวณยอดเงินฝากแบบฝาก
ประจาํ 

ชนิดคอนโทรล คุณสมบติั ค่าท่ีกาํหนด 

Textbox Name TxtDeposit 
ComboBox Name cboYear 
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ชนิดคอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

ListBox Name lstDisplay 
Button Name btnCalc 

Text คาํนวณ 
  
เขียนคาํสั่งเพือ่เพิ่มรายการในคอมโบบอกซ์เพือ่แสดงจาํนวนปีใหผู้ใ้ชเ้ลือกท่ีเหตุการณ์ Form_Load ดงัน้ี 
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load 
        With cboYear 
            .Items.Add("10") 
            .Items.Add("15") 
        End With 
    End Sub 
จากนั้นเขียนคาํสั่งเพื่อประมวลผลเงินฝากท่ีปุ่มคาํนวณ (btnCalc) ดงัน้ี 
Private Sub btnCalc_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnCalc.Click 
        
    Dim vDeposit As Single 
        Dim vInterest As Single 
 
        lstDisplay.Items.Clear() 
        vDeposit = txtDeposit.Text 
 
        If cboYear.SelectedIndex = 0 Then 
            For i = 1 To 10 
                vInterest = vDeposit * (6 / 100) 
                vDeposit = vDeposit + vInterest 
                lstDisplay.Items.Add("ปีท่ี : " & i & ControlChars.Tab & _ 

    "เงินฝาก = " & vDeposit) 
            Next 
        ElseIf cboYear.SelectedIndex = 1 Then 
            For i = 1 To 10 
                vInterest = vDeposit * (8 / 100) 
                vDeposit = vDeposit + vInterest 
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                lstDisplay.Items.Add("ปีท่ี : " & i & ControlChars.Tab & _ 
    "เงินฝาก = " & vDeposit) 

            Next 
        End If 
    End Sub 
เม่ือเขียนคาํสั่งเสร็จแลว้ใหรั้นโปรแกรมป้อนจาํนวนเงินฝากและเลือกปีจากนั้นคลิกท่ีปุ่มคาํนวณเพื่อดู
ผลลพัธ์ของโปรแกรม 

 

 
ป้อนจาํนวนเงินและเลือกจาํนวน

ปี 

 

 
ผลลพัธ์ของโปรแกรมเม่ือเลือก 

10 ปี 

 

 
ผลลพัธ์ของโปรแกรมเม่ือเลือก 

12 ปี 
รูปที ่9.19 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมหายอดเงินฝากแบบฝากประจาํ 

จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายคาํสั่งโปรแกรมไดด้งัน้ี 
Dim vDeposit As Single เป็นคาํสั่งประกาศตวัแปรเพื่อเก็บค่าเงินฝากท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มา 
Dim vInterest As Single เป็นคาํสั่งประกาศตวัแปรเพื่อเก็บค่าดอกเบ้ียท่ีคาํนวณไดใ้นแต่ละปี 
lstDisplay.Items.Clear() คาํสั่งลา้งรายการท่ีอยูใ่นลิสบอกซ์เหตุท่ีตอ้งใชเ้พราะเม่ือมีการคลิกปุ่มคาํนวณซํ้ า
รายการจะถูกต่อทา้ยจากรายการเดิมในลิสบอกซ์ การลา้งรายการก่อนก็เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ม่สับสน 
vDeposit = txtDeposit.Text  คาํสั่งรับค่าจาก TextBox ท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มาซ่ึงก็คือเงินฝาก 
ในส่วนของการตรวจสอบเง่ือนไขของการคาํนวณวา่จะใชอ้ตัราดอกเบ้ียใดจะเขียนอยูใ่นบลอ็กของ
โครงสร้าง If คือ 
        If cboYear.SelectedIndex = 0 Then 
  [คาํสั่งคาํนวณและแสดงผลเม่ือเลือก 10 ปี] 
        ElseIf cboYear.SelectedIndex = 1 Then 
  [คาํสั่งคาํนวณและแสดงผลเม่ือเลือก 15 ปี] 
        End If 
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เม่ือโปรแกรมตรวจสอบเง่ือนไขจากจาํนวนปีท่ีผูใ้ชเ้ลือกแลว้ในกรณีท่ีผูใ้ชเ้ลือกรายการท่ี 1 ในคอมโบ
บอกซ์ (10 ปี) โปรแกรมจะคาํนวณเงินฝากและแสดงออกมาท่ีลิสบอกซ์ดว้ยคาํสั่ง 

For i = 1 To 10 
                vInterest = vDeposit * (6 / 100) 
                vDeposit = vDeposit + vInterest 
                lstDisplay.Items.Add("ปีท่ี : " & i & ControlChars.Tab & _ 

    "เงินฝาก = " & vDeposit) 
             Next 
และถา้ผูใ้ชเ้ลือกรายการท่ี 2 ในคอมโบบอกซ์ (15 ปี) โปรแกรมจะคาํนวณเงินฝากและแสดงออกมาท่ีลิสต์
บอกซ์ดว้ยคาํสั่งท่ีอยูใ่นบล็อกของ Else IF ส่วนคาํสั่ง  ControlChars. Tab  หมายถึงใหมี้การเวน้วรรค 1 แทบ็ 
 
สรุป 

 การเขียนโปรแกรมแบบทาํซํ้ าหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่การวนลูป การทาํงานของโปรแกรมใน
ลกัษณะน้ีจะใหโ้ปรแกรมรันชุดของคาํสั่งซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกตามจาํนวนรอบท่ีกาํหนด หรือทาํซํ้ าใน
ขณะท่ีเง่ือนไขบางอยา่งเป็นจริงหรือเท็จก็ได ้
คาํสั่ง  For…Next ใชใ้นกรณีท่ีทราบจาํนวนคร้ังท่ีแน่นอนในการทาํซํ้ า  

 สามารถกาํหนดค่าเร่ิมตน้และการเพิ่มค่าของเคาน์เตอร์ไดต้ามท่ีตอ้งการโดยใชค้าํสั่ง Step 
 สามารถลดค่าของตวัแปรท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ลงตามค่าท่ีตอ้งการ สามารถใชค้าํสั่ง Step – เพื่อ

กาํหนดการลดค่าของตวัแปรในแต่ละการวนรอบได ้
 คาํสั่ง For Each…Next เป็นคาํสั่งท่ีใชว้นลูปเพื่อเขา้ถึงสมาชิกแต่ละตวัของกลุ่มขอ้มูล ท่ีไม่ทราบ

จาํนวนสมาชิกท่ีแน่นอน 
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แบบฝึกหัด 

  
1.  จะใชโ้ครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบทาํซํ้ าในลกัษณะงานใดไดบ้า้ง  
2.  ใหเ้ขียนโปรแกรมแสดงผลคูณของตวัเลขแม่ 3 โดยมีตวัคูณ 12 ตวัคูณตามตวัอยา่งท่ีแสดง
ดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. คาํสั่ง Step มีไวเ้พื่อ 
 4. ใหส้ร้างโปรแกรมแสดงช่ือนกัศึกษาในกลุ่มจาํนวน 5 รายช่ือโดยเก็บช่ือนกัศึกษาไวท่ี้ตวัแปร   
Array และใชค้าํสั่ง For Each…Next ในการเขียนคาํสั่งโปรแกราม 
 
 
 
 

3 *1 = 3 

3 * 2 =6 

3* 3 = 9 

3 * 4 = 12 

3 * 5 = 15 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่10 
 

หัวข้อเนือ้หาประจําบท 
10.1 โครงสร้างคาํสั่ง Do While 

10.2 โครงสร้างคาํสั่ง Do Until 

10.3 ลูปท่ีวนซํ้ าไม่รู้จบ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายโครงสร้างคาํสั่ง Do While ได ้

 2. อธิบายโครงสร้างคาํสั่ง Do Until ได ้

 3. เขียนคาํสั่งโปรแกรมดว้ยโครงสร้าง Do ได ้

  

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ ยกตวัอยา่งประกอบ สาธิตวธีิการ 

2. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 

 3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 7. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. โปรแกรมภาษา Visual Basic 2012 

การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตการเขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2. สังเกตการปฏิบติัของผูเ้รียน 

3. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

4. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

5. การตรวจแบบฝึกหดั



 

 

บทที ่10  

โครงสร้างการเขยีนโปรแกรมแบบทาํซ้ําด้วยโครงสร้างคาํส่ัง Do 

 

โครงสร้างคาํสั่งทาํซํ้ าท่ีมีใหใ้ชใ้น VB 2012 นอกจากโครงสร้าง For…Next แลว้ ยงัมีโครงสร้างคาํสั่ง 
Do ซ่ึงประกอบไปดว้ยโครงสร้าง Do While และ Do Until โครงสร้างคาํสั่งทั้งสองน้ีจะแตกต่างโครงสร้าง
คาํสั่ง For … Next ตรงท่ีสามารถกาํหนดเง่ือนไขเพื่อท่ีจะทาํซํ้ าได ้Smith, Jo Ann (2011 p.75) ไดใ้หก้ฎ 3 

ขอ้ท่ีตอ้งใชใ้นการเขียนคาํสั่งของโครงสร้างคาํสั่ง Do ไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งมีตวัแปรควบคุม (loop control variable)การทาํงานของลูป 

2. ตอ้งเปรียบเทียบตวัแปรควบคุมการทาํงานของลูปกบัค่าตรวจสอบ (Sentinel Value) เพื่อท่ีจะ
ตดัสินใจวา่จะทาํคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปต่อไปหรือไม่ การเปรียบเทียบค่าของตวัแปรควบคุมกบัค่า
ตรวจสอบน้ีจะใหค้่าออกมาสองค่าคือ จริงหรือเทจ็ 

3. ภายในลูปตอ้งมีการเปล่ียนแปลงค่าของตวัแปรควบคุมลูป เพื่อใหส้ามารถออกจากลูปได ้

 

10.1 โครงสร้างคาํส่ัง Do While 

 โครงสร้างคาํสั่ง Do While จะทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปเม่ือเง่ือนไขเป็นจริงและจะเลิกทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยู่
ในลูปเม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็  
 

เงื่อนไขหลัง While จริง?

มีคําสั่ง Exit Do?

ชุดคําสั่งภายในลูป

ออกจากลูป

Yes

Yes

Do While

[Exit Do]

...

Loop

No

No

 

รูปที ่10.1 แสดงผงังานการทาํงานของคาํสั่ง Do While 
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มีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี 

 

รูปแบบคําส่ัง Do While แบบที ่1  

Do  While condition 

    [ statements ] 

    [ Exit Do ] 

    [ statements ] 

Loop 

โดยท่ี 

 Condition คือ เง่ือนไขของการทาํซํ้ า 

statements คือ ชุดคาํสั่งเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 

 Exit Do คือ คาํสั่งเพือ่ใหอ้อกจากลูป 

 

ตัวอย่างที ่10.1 การใชค้าํสั่ง Do While แสดงตวัเลข 1 - 10 

ในตวัอยา่งน้ีจะเป็นการใชค้าํสั่ง Do … While แสดงตวัเลข 1 – 10 ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมและวาง
คอนโทรลดงัน้ี 

  

 

รูปที ่10.2 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมแสดงตวัเลข 1-10 

ตารางที ่10.1 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมแสดงตวัเลข 1- 10 

คอนโทรล คุณสมบัติ (properties) ค่าทีก่าํหนด 

ListBox Name ListBox1 

Button Name Button1 

Text Display 
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โปรแกรมจะทาํงานเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่ม Display ดงันั้นจะเขียนคาํสั่งของโปรแกรมท่ีคอนโทรลตวัน้ี ให้
ดบัเบิ้ลคลิกท่ีปุ่ม Display  (Button1) และเขียนคาํสั่งดงัน้ี 

 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim i As Integer = 1 

        Do While i <= 10 

            ListBox1.Items.Add(i) 

            i += 1 

        Loop 

    End Sub 

 

เม่ือโปรแกรมทาํงานจะปรากฏผลลพัธ์ดงัรูปท่ี 10.3 

 

รูปที ่10.3 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมเม่ือใชค้าํสั่ง Do While 

จากคาํสั่งของโปรแกรมสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 Dim i As Integer = 1 

คาํสั่งประกาศตวัแปรโดยท่ีตวัแปร i และกาํหนดค่าเร่ิมตน้ของตวัแปรใหมี้ค่าเป็น 1 ตวัแปร i น้ีจะใชเ้ป็นตวั
แปรควบคุมการทาํงานของลูป  

 

 Do While i <= 10 

            ListBox1.Items.Add(i) 

            i += 1 

       Loop 
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เม่ือเขา้สู่คาํสั่ง Do While จะตรวจสอบเง่ือนไขก่อน ซ่ึงเง่ือนไขท่ีตรวจสอบคือ i <= 10 (ค่า 10 คือค่า
ตรวจสอบ (Sentinel Value)) ในกรณีน้ี i มีค่าเป็น 1 ค่าท่ีไดจ้ะเป็นจริงก็จะเขา้ไปทาํคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปคือคาํสั่ง  
ListBox1.Items.Add(i) เป็นคาํสั่งท่ีเพิ่มค่า i เขา้ไปในรายการของลิสบอกซ์ หลงัจากนั้นจะทาํคาํสั่ง i += 1 

เป็นคาํสั่งท่ีใชเ้พิ่มค่าใหต้วัแปร i ข้ึนอีก 1 สามารถอธิบายขั้นตอนการทาํงานของคาํสั่งไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 

ตารางที ่10.2 แสดงค่าของตวัแปรของคาํสั่ง Do While 

ค่าในตวัแปร i เง่ือนไข i<= 10 รายการทีเ่พิม่ในลสิบอกซ์ i += 1 

1 จริง 1 2 

2 จริง 2 3 

3 จริง 3 4 

4 จริง 4 5 

5 จริง 5 6 

6 จริง 6 7 

7 จริง 7 8 

8 จริง 8 9 

9 จริง 9 10 

10 จริง 10 11 

11 เทจ็ เลิกทาํคาํสั่ง เลิกทาํ
คาํสั่ง 

 

รูปแบบการใชค้าํสั่ง Do While ยงัมีอีกรูปแบบการใชง้านอีกแบบหน่ึงท่ีแตกต่างจากตวัอยา่งท่ี 10.1 มี
รูปแบบคือ 

รูปแบบคําส่ัง Do While แบบที ่1  

Do 

    [ statements ] 

    [ Exit Do ] 

    [ statements ] 

Loop  While condition 
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จากรูปแบบคาํสั่งขา้งตน้ จะเห็นวา่หลงัคาํสั่ง Do จะไม่มีคาํสั่ง While ไวต้รวจสอบเง่ือนไขการทาํซํ้ า สามาร
อธิบายจากรูปแบบท่ีสองไดว้า่ เม่ือโปรแกรมเร่ิมทาํงานจะทาํคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปอยา่งนอ้ย 1 คร้ังแลว้ค่อย
ตรวจสอบเง่ือนไข ถา้เง่ือนไขเป็นจริงก็จะวนข้ึนไปทาํคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปต่อไป แต่ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็ก็จะเลิก
ทาํคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูป 

 

ตัวอย่างที ่10.2 การใชค้าํสั่ง Do While รูปแบบท่ี 2 

ในตวัอยา่งน้ีจะใหโ้ปรแกรมแสดงตวัเลข 1- 10 เช่นเดียวกบัตวัอยา่งท่ี 10.1 แต่เปล่ียนรูปแบบคาํสั่ง 
 

 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim i As Integer = 1 

        Do 

            ListBox1.Items.Add(i) 

            i += 1 

        Loop While i <= 10 

    End Sub 
 

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งตน้ คาํสั่งในโครงสร้างของ Do While เม่ือโปรแกรมเร่ิมตน้ทาํงานจะทาํการเพิ่ม
ค่าตวัแปร i เขา้ไปในลิสบอกซ์ก่อนโดยไม่สนใจเง่ือนไข ต่อจากนั้นก็จะเพิ่มค่าให้ตวัแปร i ข้ึนอีก 1 ดว้ย
คาํสั่ง i+= 1 แลว้ค่อยตรวจสอบเง่ือนไขวา่ตวัแปร i มีค่านอ้ยกวา่ 10 หรือไม่ ถา้เง่ือนไขเป็นจริงก็จะข้ึนไป
ทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปต่อไปจนกวา่เง่ือนไขจะเป็นเทจ็ 

 

 

10.2 โครงสร้างคาํส่ัง Do Until 

โครงสร้างคาํสั่ง Do Until จะทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปเม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็และจะเลิกทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปเม่ือ
เง่ือนไขเป็นจริง  
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Yes

Yes

Loop Until

Do 

[Exit Do]

No

No

มีคําสั่ง Exit Do?

ชุดคําสั่งภายในลูป

เงื่อนไขหลัง While จริง? ออกจากลูป

 

รูปที ่10.4 แสดงผงังานการทาํงานของคาํสั่ง Do Until 

 

มีรูปแบบคาํสั่งคือ 

 

รูปแบบคําส่ัง  

Do  

    [ statements ] 

    [ Exit Do ] 

    [ statements ] 

Loop Until condition    

 

 

ตัวอย่างที ่10.3 การใชค้าํสั่ง Do Until 

ในตวัอยา่งน้ีจะใหโ้ปรแกรมแสดงตวัเลข 1- 10 เช่นเดียวกบัตวัอยา่งขา้งตน้  
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim i As Integer = 1 

        Do 

            ListBox1.Items.Add(i) 

            i += 1 

        Loop Until i > 10 

    End Sub 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งตน้ คาํสั่งในโครงสร้างของ Do Until เม่ือโปรแกรมเร่ิมตน้ทาํงานจะทาํการเพิ่ม
ค่าตวัแปร i เขา้ไปในลิสบอกซ์ก่อนโดยไม่สนใจเง่ือนไข ต่อจากนั้นก็จะเพิ่มค่าให้ตวัแปร i ข้ึนอีก 1 ดว้ย
คาํสั่ง i+= 1 แลว้ค่อยตรวจสอบเง่ือนไขวา่ตวัแปร i มีค่ามากกวา่ 10 หรือไม่ ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็ก็จะข้ึนไป
ทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปต่อไปจนกวา่เง่ือนไขจะเป็นจริง 
 

10.3 ลูปทีว่นซ้ําไม่รู้จบ 

เน่ืองจากการทาํงานของคาํสั่ง Do ใชเ้ง่ือนไขเป็นตวัตดัสินวา่จะวนลูปต่อไปหรือออกจากลูป โคด้ภายในลูป
จะตอ้งมีคาํสั่งใหเ้ง่ือนไขในการออกจากลูปหรือ Exit Condition มาถึงไดใ้นท่ีสุด มิฉะนั้นคาํสั่ง Do จะทาํซํ้ า
ไปเร่ือยๆ กลายเป็นลูปท่ีไม่รู้จบ (Endless Loop) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ลูปอนนัต ์ (Infinite Loop) ผูใ้ชจ้ะรู้สึก
วา่โปรแกรมคา้งไป คาํสั่งโปรแกรมต่อไปน้ีคือตวัอยา่งของการวนลูปไม่รู้จบ 

   Dim InpName As Integer 

          i = 0 

          Do 

       ListBox1.Items.Add(i) 

              i += 3 

        Loop Until i = 100 

 

 จากโปรแกรมตอ้งการแสดงเลขจาํนวนเตม็ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ท่ีหารดว้ย 3 ลงตวัออกมาในลิสบอ็กซ์ 
แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ โปรแกรมจะวนลูปไม่รู้จบ เพราะเม่ือตวัแปร i เร่ิมตน้ดว้ยค่า 0 และถูกบวกเพิ่มทีละ 3 

มนัจะไม่มีวนัมีค่าเท่ากบั 100 อนัเป็นเง่ือนไขในการออกจากลูปไดเ้ลย (โปรแกรมน้ีจะออกจากลูปเม่ือ
เง่ือนไข i = 100 เป็นจริง เพราะใช ้Until แทน While) ความผดิพลาดน้ีมีสาเหตุมาจากเง่ือนไขท่ีผดิพลาด ซ่ึง
ท่ีถูกแลว้ควรใชต้วัดาํเนินการ >= หรือ  > แทนตวัดาํเนินการ  = ดงัน้ี 

 Dim InpName As Integer 

      i = 0 

   Do 

      ListBox1.Items.Add(i) 

  i += 3 

         Loop Until i >= 100 
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แบบฝึกหัดที ่10.4 โปรแกรมแสดงยอดเงินคงเหลือและจาํนวนงวดจากการผอ่นชาํระเงิน 

ตวัอยา่งโปรแกรมน้ีเป็นการแสดงจาํนวนเงินท่ีลดลงในแต่ละงวดการผอ่นชาํระและแสดงจาํนวนงวด
ทั้งหมดเม่ือผอ่นชาํระจนครบ โดยผูใ้ชส้ามารถกาํหนดจาํนวนเงินในการผอ่นเองได ้ ยกตวัอยา่งเช่น เงินตน้ 
12000 บาท ผูก้าํหนดผอ่นเดือนละ 2000 บาท ผลลพัธ์ท่ีแสดงลิสตบ์อ็กซ์จะมีรูปแบบดงัน้ี 

งวดท่ี  จาํนวนเงินคงเหลือ 

1  ฿xxx.xx 

2  ฿xxx.xx 

3  ฿xxx.xx 

4  ฿xxx.xx 

5  ฿xxx.xx 

ให้สร้างหน้าจอโปรแกรมและวางคอนโทรลดงันี้ 

 

รูปที ่10.5 แสดงการวางคอนโทรลของโปรแกรมแสดงยอดเงินคงเหลือและจาํนวนงวดจากการผอ่นชาํระ
เงิน 

ตารางที ่10.3 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมโปรแกรมแสดงยอดเงินคงเหลือ
และจาํนวนงวดจากการผอ่นชาํระเงิน 

คอนโทรล คุณสมบัติ (properties) ค่าทีก่าํหนด 

TextBox Name txtMoney 

TextBox Name txtPay 

Button Name btnStart 

Text แสดง 

ListBox Name lstDisplay 
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การทาํงานของโปรแกรมจะใหผู้ใ้ชป้้อนจาํนวนเงินตน้ท่ีช่องเงินตน้ (txtMoney) และจาํนวนเงินท่ีตอ้งการ
ชาํระต่องวด (txtPay) แลว้คลิกท่ีปุ่มแสดง (btnDisplay) เขียนคาํสั่งดงัน้ี 

 

Private Sub btnDisplay _Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnDisplay.Click 

        Dim borrow, pay As Single 

        Dim i As Integer 

        borrow = txtMoney.Text 

        pay = txtPay.Text 

        i = 1 

        lstDisplay.Items.Add("งวดท่ี" & vbTab & "เงินตน้คงเหลือ") 

        Do 

            borrow = borrow - pay 

            lstDisplay.Items.Add(i & vbTab & borrow) 

            i += 1 

        Loop Until borrow <= 0 

End Sub 

 

ทดสอบการทาํงานของโปรแกรมโดยการป้อนเงินตน้ และค่าผอ่นต่องวด แลว้คลิกปุ่มแสดงจะไดผ้ลลพัธ์ดงั
รูป 

 

รูปที ่10.6 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมแสดงยอดเงินคงเหลือและจาํนวนงวดจากการผอ่นชาํระเงิน 
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จากคาํสั่งของโปรแกรมสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

        Dim borrow, pay As Single 

        Dim i As Integer 

 

คาํสั่งประกาศตวัแปรโดยท่ีตวัแปร 

 Borrow เป็นตวัแปรสาํหรับเก็บจาํนวนเงินตน้ 

 Pay  เป็นตวัแปรสาํหรับเก็บจาํนวนเงินตน้ 

 i เป็นตวัแปรควบคุม 

 จากนั้นก็จะป็นคาํสั่งส่งค่าจาก TextBox มาไวใ้นตวัแปรทั้งสองตวัและกาํหนดค่าใหต้วัแปร i มีค่าเร่ิมตน้
เป็น 1 และเขา้สู่โครงสร้างคาํสั่ง Do ดว้ยคาํสั่ง 

Do 

            borrow = borrow - pay 

            lstDisplay.Items.Add(i & vbTab & borrow) 

            i += 1 

        Loop Until borrow <= 0 

จุดท่ีเป็นท่ีสังเกตคือการตรวจสอบเง่ือนไขเพื่อใหท้าํซํ้ าคาํสั่งในลูปจะเห็นวา่จะใชค้่าท่ีอยูใ่นตวัแปร borrow 

เพราะเง่ือนไขของการทาํซํ้ าคือเม่ือชาํระจนครบจาํนวนซ่ึงก็คือเงินตน้ตอ้งเป็น 0 

 

สรุป 

 โครงสร้างคาํสั่ง Do ซ่ึงประกอบไปดว้ยโครงสร้าง Do While และ Do Until สามารถกาํหนด
เง่ือนไขเพือ่ท่ีจะทาํซํ้ าได ้

 โครงสร้างคาํสั่ง Do While จะทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปเม่ือเง่ือนไขเป็นจริงและจะเลิกทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยู่
ในลูปเม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็  

 โครงสร้างคาํสั่ง Do Until จะทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยูใ่นลูปเม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็และจะเลิกทาํซํ้ าคาํสั่งท่ีอยู่
ในลูปเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง  
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แบบฝึกหัด 

1.  บอกขอ้แตกต่างของโครงสร้างคาํสั่ง Do While และ Do Until 

2.  จากโจทยโ์ปรแกรม “การคาํนวณยอดเงินฝากแบบฝากประจาํโดยมีรูปแบบการฝากคือ ถา้ฝากประจาํ 10 

ปีจะไดด้อกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปีและถา้ฝากประจาํ 15 ปีจะไดด้อกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุเงิน
ตน้ และจาํนวนปีท่ีตอ้งการใหค้าํนวณหายอดเงินฝากหลงัจากรวมดอกเบ้ียทั้งหมดแลว้การคิดดอกเบ้ียจะ
เป็นแบบทบตน้ คือเอาดอกเบ้ียไปรวมกบัเงินตน้เพื่อกลายเป็นยอดเงินท่ีจะนาํไปคิดดอกเบ้ียในปีถดัไป 
โปรแกรมจะคาํนวณหายอดเงินฝากเม่ือส้ินปีท่ี 1, 2, 3 เร่ือยไปจนถึงปีท่ีผูใ้ชร้ะบุ แลว้แสดงผลออกมาในลิ
สบอกซ์” ใหพ้ฒันาโปรแกรมโดยใชโ้ครงสร้างคาํสั่ง Do While หรือ Do Until 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิาบทที ่11 
หัวข้อเนือ้หาประจําบท 

11.1 โปรแกรมยอ่ย 

11.2 ซบัรูทีน 

11.3 ฟังกช์ัน่ 

11.4 ฟังกช์ัน่ท่ีมีใน VB 2012  

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 เม่ือศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของโปรแกรมยอ่ยได ้

 2. อธิบายซบัรูทีนและฟังกช์ัน่ได ้

 3. สร้างซบัรูทีนได ้

 4. สร้างฟังกช์ัน่ได ้

 5. เลือกใชฟั้งกช์ัน่ท่ีมีใน VB 2012 ได ้

  

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ ยกตวัอยา่งประกอบ สาธิตวธีิการ 

2. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 

 3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 7. ทาํแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. โปรแกรมภาษา Visual Basic 2012 
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การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตการเขา้ชั้นเรียนและความสนใจขณะบรรยาย 

2. สังเกตการปฏิบติัของผูเ้รียน 

3. มีส่วนรวมในการซกัถามระหวา่งการบรรยาย 

4. การตอบคาํถามขณะท่ีผูส้อนบรรยาย 

5. การตรวจแบบฝึกหดั 

 



 

 

บทที ่11  

ซับรูทนีและฟังก์ชัน 

 

โปรแกรมยอ่ยเป็นส่วนของโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อทาํงานเล็ก ๆ ช้ินหน่ึงใหส้าํเร็จ ซ่ึง
โปรแกรมยอ่ยสามารถถูกเรียกใชง้านซํ้ ากนัไดห้ลาย ๆ คร้ัง ขอ้ดีของโปรแกรมยอ่ยคือ ลดความซํ้ าซอ้นใน
การเขียนโปรแกรม โดยจะเก็บชุดคาํสั่งท่ีตอ้งถูกเรียกใชซ้ํ้ า ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั ทาํใหไ้ม่ตอ้งเขียนชุดคาํสั่งเดิม
ซํ้ าอยูเ่ร่ือย ๆ และยงัช่วยใหก้ารแกไ้ขในภายหลงัทาํไดง่้าย ๆ (สจัจะ จรัสรุ่งรววีร, 2549 : 120) 

ชนิดของโปรแกรมยอ่ยมีอยู ่2 ชนิดคือ 

- ซบัรูทีน (Subroutines) จะทาํงานเม่ือมีการเรียกใชเ้ป็นโปรแกรมยอ่ยท่ีเม่ือจบการทาํงานแลว้จะ
ไม่มีการส่งค่ากลบัมา 

- ฟังกช์ัน่ (Function) จะทาํงานเม่ือมีการเรียกใชเ้ช่นกนั ฟังกช์ัน่จะดาํเนินการและจะส่งค่า
บางอยา่งกลบัมา ซ่ึงค่าท่ีส่งกลบัมานั้นอาจเป็นผลจากการคาํนวณหรือสถานะท่ีแสดงวา่ฟังกช์ัน่
ทาํงานสาํเร็จหรือลม้เหลว (Stephens, Rod,2012 : 267) 

ทั้งซบัรูทีนและฟังกช์ัน่อาจเรียกวา่รูทีนหรือโพรซีเยอร์ก็ได ้

11.1 โปรแกรมย่อย (Procedure) 

  จากตัวอย่างโปรแกรมต่างๆในหัวข้อผ่านมา  จะเห็นได้ว่าเป็นโปรแกรมเล็กๆที่ไม่มีความ
สลบัซบัซอ้นอนัใด  แต่การเขียนโปรแกรมในชีวติจริงนั้นมกัจะเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยงาน
หลายอย่าง การเขียนโปรแกรมต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆจะทาํให้เขียนและ
ตรวจสอบโปรแกรมได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจาํเป็นตอ้งกลบัมาแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมใน
อนาคต  ดงันั้นการเขียนโปรแกรมที่ดีจึงควรแบ่งงานออกเป็นส่วนๆที่เรียกว่า  โปรแกรมย่อย หรือโพรซี
เยอร์ (procedure) ซ่ึงมีขอ้ดีคือ 

 ช่วยใหเ้ขียน,อ่าน และตรวจสอบโปรแกรมไดง่้าย เน่ืองจากในแต่ละโพรซีเยอร์จะมีการทาํงานอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงท่ีชดัเจน  ในส่วนของโปรแกรมหลกัก็สามารถเขา้ใจไดง่้ายเช่นเดียวกนั  เพราะ
โปรแกรมหลกัจะมีขนาดสั้นลง  โดยจะมีเฉพาะงานหลกัๆเท่านั้น  ไม่มีส่วนของรายละเอียดในการ
ทาํงานต่างๆ  ซ่ึงรายละเอียดของงานจะไปอยูใ่นโพรซีเยอร์ท่ีเรากาํหนดใหท้าํงานเฉพาะอยา่งท่ี
ตอ้งการ 

 ลดความซํ้ าซอ้นของโปรแกรมท่ีมีการทาํงานอยา่งเดียวกนั  โดยแยกส่วนท่ีทาํงานเหมือนๆกนั
ออกมาเป็นโพรซีเยอร์ 
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 สามารถนาํเอาโพรซีเยอร์ไปใชง้านในโปรแกรมอ่ืนไดอี้ก ถา้หากโปรแกรมนั้นตอ้งการทาํงาน
ลกัษณะเดียวกนั ช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการเขียนโปรแกรมไปไดม้าก (สุรสิทธ์ิ คิวประสพศกัด์ิ 
และนนัทนี แขวงโสภา, 2546 : 99) 

 

รูปที ่11.1 แนวคิดของโปรแกรมยอ่ย 

ที่มา : (สจัจะ สรัสรุ่งรววีร, 2549 : 119) 

 

11.2 ซับรูทนี (Subroutines) 

ซบัรูทีนเป็นโปรแกรมยอ่ยท่ีทาํงานโดยไม่มีการส่งคืน (return) ผลลพัธ์กลบัไปยงัคาํสั่งท่ีเรียกใช ้ 
 

 

รูปที ่11.2 การทาํงานของซบัรูทีน 

ที่มา : (สจัจะ สรัสรุ่งรววีร, 2549 : 120) 

 

การสร้างโปรแกรมยอ่ยแบบ Sub มีรูปแบบดงัน้ี 

 

รูปแบบคําส่ัง  

[Private | Public | Protected | Friend | Protected Friend] 

    Sub ช่ือซบัรูทีน ([พารามิเตอร์]) 

        <ชุดคาํสั่ง> 

    End Sub 
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โดยท่ีพารามิเตอร์ (parameter หรือบางคร้ังก็เรียกว่า  formal argument) คือตวัแปร (ตวัเดียวหรือ
หลายตวัก็ได)้ ท่ีใชรั้บค่าจากโปรแกรมหลกัเพื่อนาํมาใชง้านในโพรซีเยอร์  สําหรับคียเ์วิร์ด Private ท่ีนาํหนา้
ช่ือโพรซีเยอร์จะเป็นการจาํกดัขอบเขตให้โพรซีเยอร์สามารถถูกเรียกใช้งานได้จากภายในโมดูลเดียวกนั
เท่านั้น แต่ถา้นาํหนา้ดว้ยคียเ์วิร์ด Public โพรซีเยอร์จะสามารถถูกเรียกใช้ไดจ้ากทุกโมดูลภายในโพรเจ็ค
เดียวกนั 

ค่าท่ีส่งผา่นใหก้บัโพรซีเยอร์ตอนท่ีเรียกใชง้านโพรซีเยอร์จะเรียกวา่  อาร์กิวเมนต ์ (argument) ส่วน
พารามิเตอร์หมายถึงช่ือตวัแปรในโพรซีเยอร์ท่ีเอาไวรั้บค่าอาร์กิวเมนตจ์ากโปรแกรมหลกัเขา้มาใชง้าน  
 

ตัวอย่างที ่11.1 โปรแกรมแสดงวนัส้ินสุดการรับประกนัสินคา้โดยใชซ้บัรูทีน 

โปรแกรมน้ีจะเป็นการแสดงวนัส้ินสุดการรับประกนัสินคา้โดยผูใ้ชง้านจะเลือกวนัท่ีซ้ือสินคา้และป้อน
จาํนวนเดือนท่ีรับประกนั การเขียนโปรแกรมน้ีจะใชว้ธีิการสร้างซบัรูทีนเพือ่ใชใ้นการคาํนวณวนัส้ินสุดการ
รับประกนั ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมดงัน้ี 

 

 

รูปที ่11.3 หนา้จอโปรแกรมแสดงวนัส้ินสุดการรับประกนัสินคา้ 

ตารางที ่11.1 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมแสดงวนัส้ินสุดการรับประกนั
สินคา้ 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

DateTimePicker Name dtpBuyDate 

DateTimePicker Name dtpExpire 

Button Name btnCalc 

Text แสดง 

TextBox 
Name txtMonth 

Text 0 
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ใหด้บัเบิลคลิกท่ีพื้นท่ีวา่งของฟอร์มเพื่อเขา้สู่หนา้ต่าง Code Editor แลว้ใหค้ลิกท่ีพื้นท่ีวา่งนอกซบัรูทีนอ่ืน 
เขียนคาํสั่งเพือ่สร้างซบัรูทีนช่ือ CalcExpireDate ดงัรูป 

 

รูปที ่11.4 แสดงขั้นตอนการสร้างซบัรูทีน 

หลงัจากนั้นใหก้ดปุ่ม Enter โปรแกรมจะสร้างบล็อกของชุดคาํสั่งให ้

 

รูปที ่11.5 แสดงบล็อกคาํสั่งของซบัรูทีน 

ใหเ้ขียนคาํสั่งดงัน้ี 

Private Sub CalcExpireDate() 

        Dim buydate As Date 

        Dim expireDate As Date 

        buydate = dtpBuyDate.Value.Date 

        expireDate = buydate.Date.AddMonths(txtMonth.Text) 

        dtpExpire.Value = expireDate 

End Sub 

เม่ือเขียนคาํสั่งในซบัรูทีน CalcExpireDate แลว้ ซบัรูทีนน้ีจะไม่สามารถทาํงานไดถ้า้ไม่มีการเรียกใช ้ ให้
ดบัเบิลคลิกท่ีปุ่มแสดงแลว้เขียนคาํสั่งเรียกใชซ้บัรูทีนดว้ยการเขียนช่ือซบัรูทีน ดงัคาํสั่งดา้นล่าง 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnCalc.Click 

        CalcExpireDate() 

End Sub 
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ภาพรวมของคาํสั่งโปรแกรมน้ีจะทาํงานเม่ือมีการคลิกท่ีปุ่มแสดง จะไปเรียกใชซ้บัรูทีนท่ีช่ือ 
CalcExpireDate  

 

 

รูปที ่11.6 แสดงการเรียกใชซ้บัรูทีน 

ทดลองรันโปรแกรมแลว้เลือกวนัท่ีซ้ือสินคา้ ป้อนจาํนวนเดือนท่ีรับประกนั แลว้คลิกท่ีปุ่ม แสดง ผลลพัธ์
เป็นดงัรูปที ่11.6 

 

 

รูปที ่11.7 แสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมแสดงวนัส้ินสุดการรับประกนัสินคา้ 

 

ตัวอย่างที ่11.2 โปรแกรมแสดงวนัส้ินสุดการรับประกนัสินคา้โดยใชซ้บัรูทีนดว้ยการส่งผา่นพารามิเตอร์ 

โปรแกรมน้ีจะเป็นการแสดงวนัส้ินสุดการรับประกนัสินคา้เช่นเดียวกบัตวัอยา่งท่ี 11.1 แต่จะใชว้ธีิการ
ส่งผา่นพารามิเตอร์ ใหใ้ชต้วัอยา่งโปรแกรมท่ี 11.1 และปรับคาํสั่งโปรแกรมดงัน้ี 

 ท่ีซบัรูทีน CalcExpireDate ใหเ้พิ่มตวัแปร buyDate และ vMonth ในวงเล็บหลงัช่ือซบัรูทีน
เพื่อใชเ้ป็นพารามิเตอร์ของซบัรูทีนน้ี และปรับคาํสั่งท่ีอยูใ่นซบัรูทีนดงัคาํสั่งดา้นล่าง 

  

  Private Sub CalcExpireDate(buydate As Date, vMonth As Integer) 

        Dim expiredate As Date 

        expiredate = buydate.Date.AddMonths(vMonth) 

        dtpExpire.Value = expiredate 

  End Sub 
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 ปรับคาํสั่งท่ีเรียกใชซ้บัรูทีนดว้ยการส่งอาร์กิวเมนตเ์ขา้ไปสองตวัคือวนัท่ีซ้ือและจาํนวน
เดือนท่ีประกนัดว้ยคาํสั่ง 

    CalcExpireDate(dtpBuyDate.Value.Date, txtMonth.Text) 

 

 

รูปที ่11.8 แสดงคาํสั่งโปรแกรมดว้ยการส่งผา่นพารามิเตอร์ 

11.3 ฟังก์ช่ัน (Function) 

ฟังกช์ัน่เป็นโปรแกรมยอ่ยท่ีมีการคืนค่ากลบั (return) ไปยงัโปรแกรมหลกัดว้ย ซ่ึงค่าท่ีส่งกลบัมา
นั้นอาจเป็นผลจากการคาํนวณหรือสถานะท่ีแสดงวา่ฟังกช์ัน่ทาํงานสาํเร็จหรือลม้เหลว 

 

รูปที ่11.9 การทาํงานของฟังกช์ัน่ 

ที่มา : (สจัจะ สรัสรุ่งรววีร, 2549 : 119) 

การประกาศฟังกช์ัน่มีรูปแบบดงัน้ี 

 

รูปแบบคําส่ัง  

[Private | Public | Protected | Friend | Protected Friend] 

    Function  <ชือ่ฟังกช์นั> ([พารามิเตอร์]) As <ชนิดขอ้มูล> 

        <ชุดคาํสั่ง> 

        [Exit Function] 

        [Return <ค่าท่ีตอ้งการส่งคืนไปยงัโปรแกรมหลกั>] 

    End Function 
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ฟังกช์ัน่สามารถรับค่าพารามิเตอร์ไดเ้ช่นเดียวกบัซบัรูทีน แต่ส่ิงท่ีพิเศษกวา่ซบัรูทีนก็คือฟังกช์ัน่
สามารถคืนค่ากลบัไปยงัโปรแกรมท่ีเรียกมาได ้  ชนิดขอ้มูลของค่าท่ีส่งคืนจะระบุหลงัคียเ์วร์ิด As 

 

ตัวอย่างที ่11.3 โปรแกรมคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินคา้ 

โปรแกรมน้ีจะเป็นการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่าสินคา้โดยผูใ้ชง้านจะป้อนราคาสินคา้เขา้ไป การ
เขียนโปรแกรมน้ีจะใชว้ธีิการสร้างฟังกช์ัน่เพื่อใชใ้นการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและส่งค่าท่ีคาํนวณไดก้ลบัมา 
ใหส้ร้างหนา้จอโปรแกรมดงัน้ี 

 

รูปที ่11.10 หนา้จอโปรแกรมแสดงคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินคา้ 

ตารางที ่11.2 แสดงคอนโทรลและคุณสมบติัของคอนโทรลของโปรแกรมคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคา
สินคา้ 

คอนโทรล คุณสมบัต ิ ค่าทีก่าํหนด 

TextBox Name txtPrice 

Label Name lblVat 

Button Name btnCalc 

Text คาํนวณ 

 

ใหด้บัเบิลคลิกท่ีพื้นท่ีวา่งของฟอร์มเพื่อเขา้สู่หนา้ต่าง Code Editor แลว้ใหค้ลิกท่ีพื้นท่ีวา่งนอกซบัรูทีนอ่ืน 
เขียนคาํสั่งเพื่อสร้างฟังกช์ัน่ ดงัน้ี 

 

 Private Function CalcVat(pPrice As Single) As Single 

         CalcVat = pPrice * 0.07 

 End Function 
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จากนั้นเขียนคาํสั่งเพื่อเรียกใชฟั้งกช์ัน่ท่ีปุ่มคาํนวณและใหฟั้งกช์ัน่ส่งค่ามาแสดงท่ีลาเบลดว้ยคาํสั่ง 

 

 Private Sub btnCalc_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles _ btnCalc.Click 

        

   lblVat.Text = CalcVat(txtPrice.Text) 

 End Sub 

 

 

 

รูปที ่11.11  แสดงหนา้จอ Code Editor เม่ือสร้างฟังกช์ัน่และเรียกใช ้

จากคาํสั่งขา้งตน้เม่ือมีการเรียกใชฟั้งกช์นัท่ี btnCalc จะส่งผา่นพารามิเตอร์เขา้ไปคาํนวณในฟังกช์ัน่ 1 ค่านัน่
ก็คือ ราคาสินคา้ (txtPrice) และฟังกช์ัน่จะมีตวัแปร pPrice เป็นพารามิเตอร์ท่ีรับค่าท่ีส่งเขา้มา เม่ือฟังกช์ัน่
คาํนวณเสร็จจะส่งค่ากลบัไปท่ีลาเบล (lblVat) โดยค่าท่ีส่งกลบัไปใหจ้ะเป็นขอ้มูลชนิด Single 

 

 

รูปที ่11.12 แสดงผลลพัธ์โปรแกรมเม่ือมีการเรียกใชฟั้งกช์ัน่ 

 

11.4 ฟังกช่ั็นทีม่ใีน VB 2012 (Built-in Function) 

ใน VB 2012 มีฟังกช์ัน่ท่ีใหม้าแลว้มากมายโดยไม่จาํเป็นตอ้งเขียนฟังกช์ัน่นั้นเอง  ตั้งแต่การคาํนวณ
คณิตศาสตร์, วนัท่ี, การจดัการกบัสตริง เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการพฒันาโปรแกรมของไปไดม้าก  
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11.4.1 ฟังก์ช่ันทางคณติศาสตร์ 

 Fix Funtion 

เป็นฟังกช์ัน่การแกไ้ขตดัส่วนทศนิยมของจาํนวนบวกและส่งค่ากลบัมาจาํนวนเตม็  ตวัอยา่งเช่น Fix 

(9.2) = 9 หรือ Fix (-9.4) = -9 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

Dim num1, num2 As Single 

num1 = TextBox1.Text 

num2 = Fix(num1)  

Label1.Text = num2 

End Sub 

 

 Int Function 

เป็นฟังกช์นัท่ีแปลงตวัเลขเป็นจาํนวนเตม็โดยการตดัทศนิยมของจาํนวนเตม็ เช่น 

Int(2.4) = 2 Int(6.9) = 6 

Int(-5.7) = -6 Int(-99.8) = 100 

 

 Log Function 

ฟังกช์นัท่ีส่งกลบัค่าลอการิทึมของตวัเลข ตวัอยา่งเช่น log (10) = 2.302585 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

Dim num1, num2 As Single 

num1 = TextBox1.Text 

num2 = Math.Log(num1) 

Label1.Text = num2 

End Sub 
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 Rnd( ) Function 

Rnd เป็นฟังกช์นัท่ีเป็นการสุ่มตวัเลข ตวัอยา่งเช่นถา้ตอ้งการท่ีจะสุ่มตวัเลขจาก 6 จาํนวน
เตม็ตั้งแต่ 1-6 ตอ้งแปลงตวัเลขสุ่มใหเ้ป็นจาํนวนเตม็โดยใชสู้ตร Int (Rnd * 6) 1 

ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

Dim num as integer 

Randomize( ) 

Num=Int(Rnd()*6)+1 

Label1.Text=Num 

 

End Sub 

 

 Round Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชปั้ดเศษทศนิยมโดยระบุจาํนวนของตาํแหน่งทศนิยมได ้มีรูปแบบคือ (n,m) 

ซ่ึง  n คือจาํนวนตวัเลขท่ีมีจุดทศนิยม และ m คือตาํแหน่งทศนิยมท่ีตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น 
Math.Round (7.2567, 2) = 7.26 

 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

Dim num1, num2 As Single 

num1 = TextBox1.Text 

num2 = Math.Round(num1, 2) 

Label1.Text = num2 

End Sub 

 

11.4.2 ฟังก์ช่ันเกีย่วกบัข้อความ 
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 Mid Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับดึงขอ้ความบางส่วนจากขอ้ความท่ีตอ้งการ มีรูปแบบคือ 

   Mid(phrase, position,num) 

โดยท่ี 

  Pharase คือ ขอ้ความท่ีตอ้งการดึง 

  Position คือ ตาํแหน่งของตวัอกัษรแรกท่ีตอ้งการดงัมาแสดง 

  num  คือ จาํนวนตวัอกัษรท่ีตอ้งการดึงมาแสดง 

ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

Dim myPhrase As String 

myPhrase = Textbox1.text 

Label1.Text = Mid(myPhrase, 2, 6) 

 

End Sub 

 

 

รูปที ่11.13 แสดงผลลพัธ์การใชง้าน Mid Function 

 Right Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับดึงขอ้ความจากดา้นขวาของขอ้ความท่ีตอ้งการ มีรูปแบบคือ 

   Microsoft.Visualbasic.Right(phrase,num) 

โดยท่ี 

 Pharase คือ ขอ้ความท่ีตอ้งการดึง 

 num  คือ จาํนวนตวัอกัษรท่ีตอ้งการดึงมาแสดง 
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ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

       Dim myPhrase As String 

       myPhrase = Textbox1.text 

       Label1.Text = Microsoft.Visualbasic.Right(myPhrase,5) 

End Sub 

 

 

รูปที ่11.14 แสดงผลลพัธ์การใชง้าน Right Function 

 Left Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับดึงขอ้ความจากดา้นซา้ยของขอ้ความท่ีตอ้งการ มีรูปแบบคือ 

   Microsoft.Visualbasic.Left(phrase,num) 

โดยท่ี 

 Pharase คือ ขอ้ความท่ีตอ้งการดึง 

 num  คือ จาํนวนตวัอกัษรท่ีตอ้งการดึงมาแสดง 

 

ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

     Dim myPhrase As String 

     myPhrase = Textbox1.text 

     Label1.Text = Microsoft.Visualbasic.Left(myPhrase,5) 

End Sub 
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รูปที ่11.15 แสดงผลลพัธ์การใชง้าน Left Function 

 UCase Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับแสดงขอ้ความท่ีตอ้งการให้เป็นตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ มีรูปแบบคือ 

   Microsoft.Visualbasic.UCase(phrase) 

โดยท่ี 

 Pharase คือ ขอ้ความท่ีตอ้งการแสดง 

  

ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

Dim myPhrase As String 

myPhrase = Textbox1.text 

Label1.Text = Microsoft.Visualbasic.UCase(myPhrase) 

 

End Sub 

 

 

รูปที ่11.16 แสดงผลลพัธ์การใชง้าน UCase Function 
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 LCase Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับแสดงขอ้ความท่ีตอ้งการให้เป็นตวัอกัษรพิมพเ์ล็กมีรูปแบบคือ 

   Microsoft.Visualbasic.LCase(phrase) 

โดยท่ี 

 Pharase คือ ขอ้ความท่ีตอ้งการแสดง 

  

ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _ System.EventArgs) Handles 

Button1.Click 

Dim myPhrase As String 

myPhrase = Textbox1.text 

Label1.Text = Microsoft.Visualbasic.LCase(myPhrase) 

End Sub 

 

 

รูปที ่11.17 แสดงผลลพัธ์การใชง้าน LCase Function 

 

 11.4.4 ฟังก์ช่ันเกีย่วกบัวนัเดอืนปี 

 Now Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับแสดงวนัท่ีและเวลาปัจจุบนั  
 ToDay Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับแสดงวนัเดือนปีปัจจุบนั  
 Day Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับแสดงวนัท่ีปัจจุบนั  
Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Day(DateValue ) 

โดยท่ี DateValue คือ วนัเดือนปีท่ีตอ้งการ เช่น 
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Dim oldDate As Date  

Dim oldDay As Integer  

oldDate = #2/12/2012# 

oldDay = Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Month(oldDate) 

 ผลลพัธ์คือ 2 

 

 Month Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับแสดงเดือนเป็นตวัเลข  
Microsoft.VisualBasic.DateAndTime. Month (DateValue ) 

โดยท่ี DateValue คือ วนัเดือนปีท่ีตอ้งการ เช่น 

 

Dim oldDate As Date  

Dim oldMonth As Integer  

oldDate = #2/12/2012# 

oldMonth = Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Month(oldDate) 

 ผลลพัธ์คือ 12 

 

 Year Function 

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับแสดงปี  
Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Year (DateValue ) 

โดยท่ี DateValue คือ วนัเดือนปีท่ีตอ้งการ เช่น 

  Dim oldDate As Date  

  Dim oldYear As Integer  

  oldDate = #2/12/2012# 

  oldYear = Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Year (oldDate) 

  ผลลพัธ์คือ 2012 

 

 MonthName Function 

  เป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชส้าํหรับแสดงช่ือของเดือน  
  MonthName (MonthValue ) 

  โดยท่ี DateValue คือ เดือนเป็นตวัเลข 
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ตัวอย่างคําส่ัง  

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Label1.Text = Now 

        Label2.Text = Today 

        Label3.Text = Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Day(Now) 

        Label4.Text = Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Month(Now) 

        Label5.Text = Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Year(Now) 

        Label6.Text = MonthName(4) 

End Sub 

 

 

รูปที ่11.18 แสดงผลลพัธ์ของการใชฟั้งกช์ัน่เก่ียวกบัวนัเดือนปี 

สรุป 

 โปรแกรมขนาดใหญ่ควรแบ่งงานออกเป็นส่วนๆที่เรียกว่า  โปรแกรมย่อย หรือโพรซีเยอร์ 
(procedure) ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ช่วยให้เขียน,อ่าน และตรวจสอบโปรแกรมไดง่้าย, ลดความซํ้ าซ้อนของ
โปรแกรมท่ีมีการทาํงานอยา่งเดียวกนั, สามารถนาํเอาโพรซีเยอร์ไปใชง้านในโปรแกรมอ่ืนไดอี้ก   

 ซบัรูทีนเป็นโปรแกรมยอ่ยท่ีทาํงานโดยไม่มีการส่งคืน (return) ผลลพัธ์กลบัไปยงัคาํสั่งท่ีเรียกใช ้ 
 ฟังกช์ัน่เป็นโปรแกรมยอ่ยท่ีมีการคืนค่ากลบั (return) ไปยงัโปรแกรมหลกัดว้ย ซ่ึงค่าท่ีส่งกลบัมา

นั้นอาจเป็นผลจากการคาํนวณหรือสถานะท่ีแสดงวา่ฟังกช์ัน่ทาํงานสาํเร็จหรือลม้เหลว 

 ใน VB 2012 มีฟังกช์ัน่ท่ีใหม้าแลว้มากมายโดยไม่จาํเป็นตอ้งเขียนฟังกช์ัน่นั้นเอง  ซ่ึงจะช่วยลดเวลา
ในการพฒันาโปรแกรมของไปไดม้าก  
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แบบฝึกหัด 

 1. โปรแกรมยอ่ยคืออะไร ทาํไมจึงตอ้งมี 

 2. ซบัรูทีนและฟังกช์ัน่แตกต่างกนัอยา่งไร 

3. จากโจทยโ์ปรแกรมแสดงเกรดของนกัศึกษาโดยคิดจากคะแนนโดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

คะแนนอยูใ่นช่วง เกรด 

คะแนน > 100 Error 

คะแนน >= 80 A 

คะแนน >= 70 B 

คะแนน >= 60 C 

คะแนน >= 50 D 

นอ้ยกวา่ 50 F 

 ใหน้กัศึกษาสร้างโปรแกรมท่ีมีซบัรูทีนท่ีใชแ้สดงเกรดของนกัศึกษา 

 4. จากโจทยโ์ปรแกรมตรวจสอบช่วงของคะแนนท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้มาโดยมีช่วงของคะแนนดงัน้ี 

คะแนนอยูใ่นช่วง ประเมิน 

คะแนน >= 80 ดีเด่น 

คะแนน >= 70 ดี 

คะแนน >= 60 ปานกลาง 

คะแนน >= 50 พอใช ้

ไม่ตรงกบัช่วงใดเลย ไม่ผา่น 

ใหน้กัศึกษาสร้างฟังกช์ัน่ท่ีเพื่อแสดงผลการประเมิน 
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