
หนา ก 
คํานํา วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

คํานํา 

หนังสือเลมนี้เรยีบเรยีงขึ้นดวยวตัถุประสงคหลักสองประการคือ ประการแรกใชประกอบการ 
สอนวิชา  372354  Computer  Application  for  Civil  Engineering  II  ซึ่งเปนรายวิชาที่อยูใน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  โครงการภาควิชาเทคโนโลยีโยธา  วิทยาลัย 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  และประการที่สองสําหรบั 
นักศึกษาทางดานวิศวกรรมโยธาและผูสนใจทั่วไป  ที่สนใจเกีย่วกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ดวยไมโครซอฟตวิชวลเบสิก  (Microsoft  Visual  Basic)  โดยเนนที่การประยุกตใชในงานทางดาน 
วิศวกรรมโยธา ในระดบัเบื้องตน ซึ่งเนื้อหาแบงออกเปน 2 ภาค คือ 

ภาคที่  1  วาดวยเรื่องความรูพื้นฐานตางๆ  ของวชิวลเบสกิ  โดยนํามาเทาทีเ่หน็วาจําเปนใน 
การเขียนโปรแกรมระดับเบื้องตน ดังนั้น รายละเอียดปลกียอยหลายอยางจึงตั้งใจที่จะทอนลง  ซึ่ง 
ผูอานสามารถศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงไดจากหนังสือเกี่ยวกับวิชวลเบสิกทั่วไป 

ภาคที่  2  วาดวยการปฏิบัติการสรางโปรแกรม  คือ  ยกตวัอยางงานทางดานวิศวกรรมโยธา 
มาอธิบายถึงขั้นตอนการสรางโปรแกรมตั้งแตเริ่มตนออกแบบ จนกระทัง่แลวเสร็จ อันเปนพื้นฐานที่ 
ผูอานสามารถนําไปประยุกตใชในงานทางดานวิศวกรรมอ่ืนๆ ไดตอไป 

ผูอานควรศึกษาเนื้อหาในภาคที่  1  ใหเขาใจภาพรวมกอน  แลวจึงฝกทําตามขั้นตอนทีใ่หไว 
ในภาคที่  2  อันเปนการนําความรูในภาคที่  1 มาประมวลเขาสูภาคปฏิบัติ  ซึ่งเปนแนวทางที่ผูเขียน 
ไดใชมาแลวไดผลดีในระดับหนึ่ง  ตอจากนัน้จึงเปนเรื่องของการฝกฝนงานอ่ืนๆ  ใหมาก  เพื่อเพิ่ม 
ความชํานาญใหยิง่ๆข้ึนตอไป 

สรกานต  ศรีตองออน 
skng@kmitnb.ac.th 

ตุลาคม  2544
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สารบัญ 
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ภาคท่ี 1  ความรูพื้นฐาน  1 
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไมโครซอฟตวิชวลเบสกิ  2 

§  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  2 
§  ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม  2 
§  หลักการโปรแกรมเชิงภาพของวิชวลเบสิก  3 
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บทที่ 3 คุณสมบัติของฟอรมและคอนโทรลพื้นฐาน  19 
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§  โปรแกรมยอย Function  44 
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บทที่ 8 การสรางตัวติดตั้งใหกับโปรแกรม  54 
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ภาคท่ี 2  ปฏบิัตกิารสรางโปรแกรม  62 
บทที่ 9 ตัวอยางการสรางโปรแกรมออกแบบสวนผสมคอนกรีต  63 

§  สรุปขั้นตอนการสรางโปรแกรม  63 
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หนา ง 
สารบัญ วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

สารบัญ (ตอ) 
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หนา จ 
สารบัญ วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

สารบัญตาราง 

หนา 
ตารางที่  2-1  รูปแบบการสรางโปรเจ็กตใหม  5 
ตารางที่  2-2  รายละเอียดสวนประกอบของหนาจอแบบ Standard EXE  7 
ตารางที่  3-1  คุณสมบัติของฟอรมทีใ่ชบอย  19 
ตารางที่  3-2  คุณสมบัติของ TextBox ที่ใชบอย  19 
ตารางที่  3-3  คุณสมบัติของ Label ที่ใชบอย  20 
ตารางที่  3-4  คุณสมบัติของ CommandButton ที่ใชบอย  21 
ตารางที่  3-5  คุณสมบัติของ OptionButton ที่ใชบอย  21 
ตารางที่  3-6  คุณสมบัติของ CheckBox ที่ใชบอย  22 
ตารางที่  3-7  คุณสมบัติของ ComboBox ที่ใชบอย  22 
ตารางที่  3-8  คุณสมบัติของ Image ที่ใชบอย  23 
ตารางที่  3-9  คุณสมบัติของ PictureBox ที่ใชบอย  24 
ตารางที่  3-10  คุณสมบัติของ Frame ที่ใชบอย  25 
ตารางที่  3-11  อักษรยอตางๆ ของวัตถุฟอรมและคอนโทรล  26 
ตารางที่  5-1  แบบขอมูลพื้นฐานของตัวแปร  34 
ตารางที่  5-2  โอเปอเรเตอรคํานวณ  36 
ตารางที่  5-3  โอเปอเรเตอรเปรียบเทยีบ  37 
ตารางที่  5-4  โอเปอเรเตอรตรรกะ  37 
ตารางที่  5-5  โอเปอเรเตอรเชื่อมขอมูล  37 
ตารางที่  6-1  ตัวเลือกของ Button ที่ใชบอย  45 
ตารางที่  9-1  กําลังเฉลี่ยคอนกรีต  กรณีที่ไมมีขอมูลกําลังอัดคอนกรตี  66 
ตารางที่  9-2  ปริมาณน้ําทีเ่หมาะสมในสวนผสมคอนกรีต  67 
ตารางที่  9-3  ปริมาณสวนละเอียดในคอนกรีตหนึ่งลกูบาศกเมตร  68 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
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ตารางที่  9-8  เหตุการณของฟอรม frmInput ที่จะตอบสนองตอผูใช  76 
ตารางที่  9-9  เหตุการณทีจ่ะตอบสนองตอผูใชของคอนโทรลตางๆ ในฟอรม frmInput  77 
ตารางที่  9-10  เหตุการณของฟอรม frmOutput ที่จะตอบสนองตอผูใช  83 
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สารบัญรูป 
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รูปที่  2-1  การเลือกทํางานกับโปรเจ็กต  5 
รูปที่  2-2  หนาจอแบบ Standard EXE  6 
รูปที่  2-3  เลือกหนาจอแบบ SDI  7 
รูปที่  2-4  หนาจอแบบ SDI  8 
รูปที่  2-5  รายละเอียดของแตละไอคอน  8 
รูปที่  2-6  เพิ่มฟอรมโดยคลกิที่ไอคอน Add Form  9 
รูปที่  2-7  หนาตาง Add Form  9 
รูปที่  2-8  หนาตาง Add Module  10 
รูปที่  2-9  รายละเอียดในชอง Project Explorer Window  10 
รูปที่  2-10  หนาตางบนัทึกไฟลโมดูล  11 
รูปที่  2-11  หนาตางบนัทึกไฟลฟอรม  11 
รูปที่  2-12  หนาตางบนัทึกไฟลโปรเจก็ต  12 
รูปที่  2-13  ชอง Project Explorer Window  12 
รูปที่  2-14  เลือกคอนโทรลใน Toolbox  13 
รูปที่  2-15  ใสคอนโทรลตามที่ออกแบบไวลงในฟอรม  13 
รูปที่  2-16  กําหนดคณุสมบัติของฟอรมและคอนโทรลตางๆ  14 
รูปที่  2-17  เขียนโปรแกรมที่หนาตางโปรแกรมยอย Code  14 
รูปที่  2-18  ตัวอยางการรันโปรแกรม  15 
รูปที่  2-19  การกําหนดคุณสมบตัิในชอง Properties Windows  16 
รูปที่  2-20  ตัวอยางการกําหนดคุณสมบัติในโปรแกรมยอย  16 
รูปที่  2-21  ตัวอยางเหตกุารณตางๆ  17 
รูปที่  2-22  ตัวอยางโปรแกรมยอยเหตุการณ  18 
รูปที่  2-23  ตัวอยางวิธีการ  18
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รูปที่  3-1  ตัวอยาง Textbox  20 
รูปที่  3-2  ตัวอยาง Label  20 
รูปที่  3-3  ตัวอยาง CommandButton  21 
รูปที่  3-4  ตัวอยาง OptionButton  21 
รูปที่  3-5  ตัวอยาง Checkbox  22 
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ภาคท่ี 1 
ความรูพื้นฐาน
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บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไมโครซอฟตวิชวลเบสิก 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  คือ  การส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานตามวัตถุประสงคตางๆ  ที่ 

ตองการ  ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือที่ในปจจุบันนิยมเรียกวา  ซอฟตแวร  หรือ  แอพพลิเคชัน 
(application  software)  ที่มีจําหนายทั่วไป  ก็เกิดจากการเขียนขึน้มาดวยภาษาโปรแกรมตางๆ  แต 
เนื่องจากซอฟตแวรหลายโปรแกรม  มักมีราคาแพง  เพราะมีคุณลักษณะที่มากมาย  ซ่ึงเราไม 
จําเปนตองใชงานมากขนาดนั้น  อีกทั้งบางทีก็ทํางานไดไมตรงกับความตองการ  เราจึงควรที่จะ 
เรียนรูการเขียนโปรแกรมไวเปนพื้นฐานบาง  อยางนอยก็เพ่ือเขียนโปรแกรมขึ้นไวใชงานเอง  และ 
หากชํานาญมากขึ้น  ก็สามารถทําเปนอาชีพหลักหรืออาชพีเสริมได  ซ่ึงสามารถสรุปขอดีของการ 
เขียนโปรแกรมขึน้เองไดดังนี้ 

1.  ทําใหเราสรางโปรแกรมทีต่รงกับความตองการได 
2.  ฝกการแกไขปญหาตางๆ 
3.  ทําใหเขาใจการทํางานของคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น 
4.  สามารถใชประกอบอาชีพได 

ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรม 
ภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชเขียนโปรแกรม ในปจจุบันอาจแบงออกเปน 2  แบบใหญ คือ 
1.  ใชในการเขียนโปรแกรมแบบตามลําดับขั้นตอน  (procedural  programming)  เชน 

Pascal, C, Fortran เปนตน 
2.  ใชในการเขียนโปรแกรมแบบตอบสนองเหตุการณ  (event-driven)  เชน  ไมโครซอฟต 

วิชวลเบสิก (Microsoft Visual Basic), เดลไฟ (Delphi) เปนตน 
ความแตกตางของการเขียนโปรแกรมทั้ง 2 แบบนี้ แสดงดงัรูปท่ี 1-1
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บทที่ 1 วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

รูปที่ 1-1  ความแตกตางของการเขียนโปรแกรม 

ในที่นีจ้ะใชไมโครซอฟตวิชวลเบสิก 6.0  (Microsoft Visual Basic 6.0)  หรือเรียกส้ันๆ วา วิชวล 
เบสิก ในการเขียนโปรแกรมสําหรับทํางานบนระบบปฎิบตัิการวนิโดวส 

หลักการโปรแกรมเชิงภาพของวิชวลเบสิก 
การเขียนโปรแกรมดวยวิชวลเบสิก  ใชหลักการที่เรียกวา  การโปรแกรมเชิงภาพ  (visual 

programming) คือการใชหลักของภาพและการมองเห็น โดยเริ่มจาก 
1.  ออกแบบวินโดวยอยที่เรียกวา  ฟอรม  (form)  ซ่ึงในแตละฟอรมสามารถเลือกนํา 

สวนประกอบตางๆ ทีจ่ําเปนตอการใชงานมาวางไว เชน ชองรับขอความ หรือ ปุมคําส่ัง 
เปนตน สวนประกอบตางๆ นี้ เรียกโดยรวมวา คอนโทรล (control) ซ่ึงแตละคอนโทรล 
ก็จะมคีุณสมบัติ  (property)  ตางๆ  ที่จําเปนสําหรับโปรแกรม  ขั้นตอนนี้รวมเรียกวา 
ขั้นตอนการออกแบบสวนตดิตอกับผูใช (user interface) 

2.  เม่ือกําหนดคอนโทรลตางๆ  เรียบรอยแลว  จึงระบวุาคอนโทรลแตละอยางจะทํางาน 
อยางไร  หรือจะทํางานเพ่ือตอบสนองเหตุการณอะไร  โดยเขียนโปรแกรมยอยๆ  เขาไป 
ในคอนโทรลตางๆ  ที่กําหนดขึน้  โปรแกรมยอยๆ  นี้  อาจเปนวิธีการ  (method)  ของ 
คอนโทรลเอง  หรือเปนคําส่ังที่เราเขียนขึ้นโดยใชภาษาเบสิก  (BASIC)  ขั้นตอนนี้ 
รวมเรียกวา  ขั้นตอนการเขยีนคําสัง่โปรแกรมเพื่อใหตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
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ประวัตคิวามเปนมาของวิชวลเบสิก 
วิชวลเบสิก  เปนภาษาคอมพิวเตอรแบบหนึ่ง  ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต  (Microsoft) 

ซ่ึงเปนบริษัทที่สรางระบบปฏิบัติการวินโดวส ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบนั สําหรับคําส่ังที่ใช 
ในวิชวลเบสิก  มีรากฐานมาจากภาษา  BASIC  ซ่ึงยอมาจาก  Beginner’s  All  Purpose  Symbolic 
Instruction  Code  แปลไดวา  “รหัสคําส่ังสําหรับผูเริ่มตน”  อันเปนภาษาที่บริษัทไมโครซอฟต 
เช่ียวชาญเปนอยางดี เพราะพัฒนามาตั้งแตระบบปฏิบัติการ DOS 

วิชวลเบสิก เวอรชัน (version) 1.0 เริ่มออกในปพ.ศ. 2534 จนถึงลาสุดคือ เวอรชัน 6.0 ออก 
ในปพ.ศ. 2541 มีรายละเอียดโดยสังเขปของแตละเวอรชันดังนี้ 

เวอรชัน  1.0  เริ่มตนแนวทางการเขียนโปรแกรมแบบตอบสนองเหตุการณ  โดยใชหลักการ 
โปรแกรมเชิงภาพ 

เวอรชัน  2.0  ปรับปรุงความรวดเรว็ในการทํางาน 
เวอรชัน  3.0  เพ่ิมเติมเครื่องมือ (tool) ตางๆ ที่ชวยในการเขียนโปรแกรม ทําใหการเช่ือมตอ 

กับระบบฐานขอมูลดีขึ้น 
เวอรชัน  4.0  พัฒนาการเขียนโปรแกรมใหเต็มสมรรถนะของชิปแบบ 32 บิต 
เวอรชัน  5.0  ปรับปรุงคุณลกัษณะหลายอยางใหดขีึ้น      ทําใหมีความแตกตางจากเวอรชนั 

4.0 พอสมควร 
เวอรชัน  6.0  ปรับปรุงความสามารถในการเขียนโปรแกรมติดตอกับเครอืขายอินเตอรเน็ต 

การเช่ือมตอกับระบบฐานขอมูล  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  (Object  Oriented  Programming) 
และเพ่ิมเติมคําส่ังตางๆ 

สําหรับวิชวลเบสิก  เวอรชัน  6.0  แบงเปน  3  Edition  คอื  Learning,  Professional  และ 
Enterprise ในคูมือเลมนี้ จะใช Professional Edition
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บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยวิชวลเบสิก 

สภาพแวดลอมของวิชวลเบสิก 
เม่ือเขาสูวิชวลเบสิก  หนาตางแรกที่พบคือ  New  Project  ดังรูป  ซ่ึงจะเปนการเลือกเขยีน 

โปรแกรม โดยวิชวลเบสิกเรียกวา โปรเจก็ต (project) ใน 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 2-1 คือ 

รูปที่ 2-1  การเลือกทํางานกับโปรเจ็กต 

มีรายละเอียดคือ 
New  เปนการสรางโปรเจก็ตใหม ที่มกีารใชงานใหเลือกตามไอคอน (icon) ที่ปรากฏ แตละไอคอน 
มีรูปแบบการใชงานที่แตกตางกนั อธิบายไดดังตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1  รูปแบบการสรางโปรเจก็ตใหม 
ช่ือเรียก  รูปแบบการใชงาน 

Standard EXE  ใชสรางโปรแกรมทั่วไป 
ActiveX EXE  ใชสรางโปรแกรมที่ใชติดตอกับโปรแกรมอื่นในรูปแบบของ 

OLE  Automation Server 
ActiveX DLL  ใชสรางโปรแกรมเชนเดียวกับ  ActiveX EXE  แตจะเก็บอยู 

ในไฟลนามสกุล DLL แทน ซึ่งไมสามารถรันไดดวยตนเอง 
จะตองถูกเรียกใชโดยโปรแกรมอื่น 

สรางโปรเจ็กตใหม 

เปดไฟลโปรเจ็กตท่ีไดใชงานไปกอนหนานี้ 
เปดไฟลโปรเจ็กตท่ีมีอยูแลว
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ตารางที่ 2-1  (ตอ) 
ช่ือเรียก  รูปแบบการใชงาน 

ActiveX Control  ใชสราง ActiveX Control ขึ้นใชงาน 
VB Application Wizard  เปนเครื่องมือที่ชวยสรางโปรแกรมขึ้นใชงาน 
Addin  ใชเพิ่มเติม Utility อื่นเขาไวในวิชวลเบสิก 
ActiveX Document DLL  ใชสรางโปรแกรม ActiveX ที่อยูในรูปของไฟลนามสกุล DLL 
ActiveX Document EXE  ใชสรางโปรแกรม ActiveX ที่อยูในรูปของไฟล นามสกุล EXE 
VB Wizard Manager  ใชสรางโปรแกรมที่ควบคุมการทํางานของWizard 
Data Project  ใชสรางโปรแกรมที่ใชติดตอกับฐานขอมูลตาง ๆ ผานทาง 

ODBC  หรือ  OLEDB 
IIS Application  ใชสรางโปรแกรมที่ใชงานบน Internet แบบ IIS 
DHTML Application  ใชสรางโปรแกรมที่ใชงานบน Internet  แบบ Dynamic HTML 
VB Pro Edition Control  ใชสรางโปรแกรมทั่วไป แตมีคอนโทรลใหเลือกใชมากขึ้น 

ทําใหไดโปรแกรมที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Existing  เปนการเปดไฟลโปรเจก็ตเดิมที่สรางไวแลว 
Recent  เปนการเปดไฟลโปรเจก็ตเดิมที่เพิ่งเปดกอนหนา 

สําหรับในการเขียนโปรแกรมเบื้องตนนี้  เม่ือสรางโปรเจ็กตใหม  จะใชการใชงานรูปแบบ 
Standard EXE  ซ่ึงเมื่อคลิกเขาไปแลว จะเกิดหนาจอดังรปูท่ี 2-2 

รูปที่ 2-2  หนาจอแบบ Standard EXE 

Menu Bar 
Toolbox 

Form 

Toolbar  Project Explorer 
Window 

Properties 
Window 

Form Layout 
Window



หนา 7 
บทที่ 2 วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

สวนประกอบในแตละสวน มรีายละเอียดดังตารางท่ี 2-2 

ตารางที่ 2-2  รายละเอียดสวนประกอบของหนาจอแบบ Standard EXE 
สวนประกอบ  รายละเอียด 

Menu Bar  แถบเมนูในการเลือกทํางานตาง ๆ 
Toolbar  การเลือกทํางานโดยใชไอคอนแทนการไปที่แถบเมนู 
Toolbox  ที่เก็บคอนโทรล (control) ตาง ๆ 
Form  สวนที่ใชสรางหนาจอของโปรแกรมที่เขียนขึ้น 
Project Explorer Window  ชองหนาตางสําหรับแสดงจํานวนและช่ือของฟอรม (form)  และ 

โมดูล (module) ตาง ๆ 
Properties Window  ชองหนาตางสําหรับแสดงรายละเอียดของคุณสมบัติ (property) 

ของฟอรมและคอนโทรลตาง ๆ 
Form Layout Window  ชองหนาตางสําหรับดูตําแหนงของฟอรมบนจอภาพ ซึ่งสามารถ 

ปรับตําแหนงได 

สําหรับหนาจอของวิชวลเบสิกที่เห็นนัน้  เรียกวา  อยูในสภาพแวดลอมแบบ  MDI  (Multiple 
Document Interface) เราสามารถเปล่ียนใหเปนแบบ SDI (Single Document Interface) โดยไป 
ที่เมนู Tools / Options ซ่ึงจะปรากฏหนาตางการแกไขสภาพแวดลอมตางๆ ของหนาจอ ในทีน่ี้คือ 
ไปท่ี Tab Advanced คลิกเลือกที่ SDI Development Environment  ดังรูปที่ 2-3 

รูปที่ 2-3  เลือกหนาจอแบบ SDI
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ซ่ึงจะทําใหหนาจอของวิชวลเบสิกเปล่ียนไปดังรูปที่ 2-4 

รูปที่ 2-4  หนาจอแบบ SDI 

ในความเห็นของผูเขียน   หนาจอแบบ SDI นี้  จะเขียนโปรแกรมไดคลองตัวกวาหนาจอแบบ 
MDI จึงแนะนําใหใชหนาจอแบบนี้ 

สําหรับรายละเอียดของแตละไอคอนใน Toolbar แสดงดังรูปที่ 2-5 

รูปที่ 2-5  รายละเอียดของแตละไอคอน 

ในการเขียนโปรแกรมนั้น  บอยครั้งทีจ่ะตองมีการเพิ่มฟอรม  และโมดูลเขาไปในโปรเจก็ต 
สามารถทําไดโดยคลิกที่ไอคอน Add Form ดังรูปที่ 2-6 

Menu Bar 
Toolbox 

Form 

Toolbar 
Project Explorer 
Window 

Properties 
Window 

Form Layout 
Window 

Redo 
Typing 

Start  End 

Toolbox Menu 
Editor  Save 

Find 
Paste 

Project 
Explorer  Data View Window 

ขนาดของ  Form 

Add 
Form 

Open 
Project 

Cut  Copy  Undo 
Typing  Break 

Propeties 
Window 

Object 
Browser 

Visual 
Component 
Manager 

ตําแหนงของ  Form 

Add 
Standard  Form Layout Window
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รูปที่ 2-6  เพ่ิมฟอรมโดยคลิกที่ไอคอน Add Form 

จะเห็นวาในเมนูยอยนัน้ มีการ Add หลายรูปแบบ แตที่ใชในเบื้องตนคือ ฟอรมและโมดูล ถา 
จะเพิ่มฟอรมก็คลิกที่เมนูยอยฟอรม ซ่ึงจะแสดงหนาตาง Add Form ดังรูปที่ 2-7 

รูปที่ 2-7  หนาตาง Add Form 

ถาจะเพิ่มโมดูลก็คลิกที่เมนูยอยโมดูล ซ่ึงจะแสดงหนาตาง Add Module ดังรูปที่ 2-8
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รูปที่ 2-8  หนาตาง Add Module 

เม่ือมีการเพ่ิมฟอรมและโมดูลเขาไปในโปรเจก็ต  ชอง Project Explorer Window จะแสดง 
จํานวนและชื่อของฟอรม และโมดูล ตัวอยางดังรูปที่ 2-9 

รูปที่ 2-9  รายละเอียดในชอง Project Explorer Window 

การจัดการไฟลของโปรแกรม 
สําหรับการเขียนโปรแกรมดวยวิชวลเบสิก  ในเบื้องตนนี ้ โปรแกรมหนึ่งจะประกอบดวย  3 

ไฟลหลักคือ 
1.  ไฟลโปรเจ็กต  นามสกุล  .vbp  คือไฟลที่เปนชื่อของโปรแกรมนัน้ๆ  อีกทั้งมีหนาท่ีใน 

การเปนเสมือนผูจัดการไฟลฟอรม และไฟลโมดูลตางๆ
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2.  ไฟลฟอรม นามสกุล  .frm  คือไฟลของแตละฟอรมที่ประกอบขึ้นเปนโปรแกรม 
3.  ไฟลโมดูล นามสกุล  .bas  คือไฟลที่เก็บตัวแปรสวนกลาง (global  variables)  และเก็บ 

โปรแกรมยอยทีใ่ชไดกับทุกฟอรม (public procedure) 
นอกจากนี้  ยังมีไฟลอีกรูปแบบหนึ่ง  เรียกวา  ไบนารีฟอรม (binary  form) นามสกุล  .frx  ซ่ึง 

วิชวลเบสิกจะบันทกึไฟลนี้โดยอัตโนมตัิใหเปนชื่อเดียวกบั  ไฟลฟอรม  ที่มีการแทรกรูปภาพ  หรือ 
ไอคอน ลงไปในฟอรมนัน้ 

ในทางปฏิบัติ  เม่ือมกีารสรางโปรเจก็ตใหม  การบันทกึไฟลครั้งแรก  วิชวลเบสิกจะแสดง 
หนาตางบันทึกไฟลในแตละนามสกุล ตัวอยางดังรูปที่ 2-10 ถึง 2-12 

รูปที่ 2-10  หนาตางบันทึกไฟลโมดูล 

รูปที่ 2-11  หนาตางบันทึกไฟลฟอรม
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รูปที่ 2-12  หนาตางบันทึกไฟลโปรเจ็กต 

เม่ือบันทึกไฟลครั้งแรกเรียบรอยแลว  ชอง Project Explorer Window จะแสดงชื่อไฟล และ 
นามสกุลที่บันทึกไว ตัวอยางดังรูปที่ 2-13 

รูปที่ 2-13  ชอง Project Explorer Window แสดงชื่อไฟล และนามสกุลที่บันทึกไว 

หลังจากนั้น  หากไมมีการเพิ่มฟอรมหรือโมดูลใหม  การบนัทึกไฟลครั้งตอไป  วิชวลเบสิกจะ 
บันทึกทกุไฟลที่มีอยูแลวโดยอัตโนมตัิ  และหากมกีารเพ่ิมฟอรมหรือโมดูลใหมเขาไป  ก็จะแสดง 
หนาตางใหบันทกึไฟลนั้นทกุครั้งไป 

ขั้นตอนหลักในการเขียนโปรแกรม 
1.  ขั้นตอนออกแบบสวนติดตอกับผูใช คือการใสคอนโทรลที่เหมาะสมลงไปในฟอรม โดย 

การเลือกใน Toolbox ตัวอยางดังรูปที่ 2-14
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รูปที่ 2-14  เลือกคอนโทรลใน Toolbox 

2.  ผสมผสานคอนโทรลตางๆ ใหเปนไปตามท่ีออกแบบไว ตวัอยางดังรูปท่ี 2-15 

รูปที่ 2-15  ใสคอนโทรลตามที่ออกแบบไวลงในฟอรม 

3.  กําหนดคุณสมบัติของฟอรม  และคอนโทรลท่ีใสลงไป  ซ่ึงคุณสมบัติบางอยางคือส่ิงที่ 
ผูใชมองเห็น  เชน  ขอความตางๆ  อีกสวนหนึ่งกําหนดไวสําหรับใชในขั้นตอนการเขียน 
คําส่ัง ตัวอยางดังรูปที่ 2-16
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รูปที่ 2-16  กําหนดคณุสมบัติของฟอรม และคอนโทรลตางๆ 

4.  ตอมาเปนขั้นตอนการเขยีนโปรแกรมเพื่อตอบสนองเหตุการณตางๆ  ตามที่เรากําหนดให 
ผูใชสามารถทําเหตุการณนั้นได  เชน คลิกปุมคําส่ัง  เปนตน ลงในหนาตางโปรแกรมยอย 
Code ตัวอยางดังรูปที่ 2-17 

รูปที่ 2-17  เขียนโปรแกรมที่หนาตางโปรแกรมยอย Code 

5.  ในขณะเขียนโปรแกรม  หรือเขียนโปรแกรมเรียบรอยทั้งหมดแลว  สามารถทําการรัน 
โปรแกรมเพื่อดกูารทํางานวาเปนไปตามที่ไดเขียนคําส่ังไวหรือไม  ในสภาพแวดลอม 
ของวิชวลเบสิกนั้นได ตวัอยางดังรูปท่ี 2-18



หนา 15 
บทที่ 2 วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

รูปที่ 2-18  ตัวอยางการรนัโปรแกรม 

6.  หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแลว จึงทําใหเปนโปรแกรมสําเร็จพรอมที่จะแจกจาย หรือ 
จําหนายตอไป 

สรุปความหมายของคําเบื้องตนท่ีควรทราบ 
วัตถุ (object) 

เปนคําที่มีที่มาจากการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  ซ่ึงในวิชวลเบสิกจะหมายถึง  ฟอรม  และ 
คอนโทรลตางๆ  รวมไปถึงการทํางานบางอยางเชน  การทํางานกับเครื่องพิมพ  (Printer)  โดยใน 
แตละวัตถุ จะประกอบดวย คุณสมบัติประจําตวัของแตละวัตถุ และวิธีการที่วตัถุนั้นสามารถทําได 

ฟอรม (form) 
วินโดวหรือหนาจอของโปรแกรม  โดยในแตละโปรแกรมสามารถมีไดมากกวา  1  ฟอรม 

แตละฟอรมจะใชบรรจุคอนโทรลและโปรแกรมยอยในการตอบสนองเหตุการณตางๆ  อาจอุปมา 
ไดกับกระดาษเปลาที่สามารถเขียนตัวหนังสือหรือวาดภาพลงไปได 

คอนโทรล (control) 
วัตถุที่มีรูปรางและคุณสมบัติที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะการใชงาน  ใชเปนทางใหผูใช 

กําหนดเหตกุารณตางๆ  ซ่ึงคอนโทรลจะรับรูเหตกุารณนัน้โดยอัตโนมัติ  (วิชวลเบสิกเขียนคําส่ัง 
สวนนี้ไวแลว) และตอบสนองโดยผานการเขียนคําส่ังที่โปรแกรมเมอรจะเปนผูเขยีนไว
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คุณสมบัติ (property) 
หมายถึง  ขอมูลรายละเอียดของฟอรม  และคอนโทรลตางๆ  ที่สามารถปรับแตงเปล่ียนแปลง 

ได  โดยวิชวลเบสิกไดกําหนดคุณสมบัติเริ่มตนของฟอรม  และแตละคอนโทรลไวแลว  ซ่ึงในการ 
เขียนโปรแกรม เรามักจะเปล่ียนแปลงคุณสมบัติบางอยางเทานั้น 

การกําหนดคาคุณสมบัติ  ทําได 2 แบบคือ 
1.  กําหนดในชอง Properties Window  ตัวอยางดังรูปที่ 2-19 

รูปที่ 2-19  การกําหนดคณุสมบัติในชอง Properties Window 

2.  กําหนดโดยการเขียนคําส่ัง (code) ในโปรแกรมยอย 
รูปแบบ :  <ชื่อของฟอรมหรือคอนโทรล>.<คุณสมบัต>ิ  =  <คาทีก่าํหนด> 
ตัวอยางดังรูปที่ 2-20 

รูปที่ 2-20  ตัวอยางการกําหนดคุณสมบัตใินโปรแกรมยอย
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เหตุการณ (event) 
หมายถึง  การตอบสนองในรูปแบบตางๆที่เปนไปไดของฟอรม  หรือคอนโทรล  ที่มีตอการ 

ทํางานของผูใช  โดยวิชวลเบสิกไดกําหนดไวแลววาฟอรมหรือคอนโทรลตางๆ  จะสามารถมี 
เหตุการณอะไรไดบาง  แตในขั้นตนโปรแกรมจะกําหนดไดเพียงวามีเหตุการณอะไรเกิดขึน้  สวน 
เม่ือมีเหตุการณเกิดขึ้นแลว  โปรแกรมจะทํางานอยางใดตอไป  เปนหนาที่ของโปรแกรมเมอรที่ 
จะตองกําหนดวิธีการ และ/หรือคําส่ัง ใหเปนไปตามท่ีออกแบบไว ตัวอยางดังรูปท่ี 2-21 

รูปที่ 2-21  ตัวอยางเหตุการณตางๆ 

โปรแกรมยอยเหตุการณ (event  procedure) 
สวนของโปรแกรมยอยที่วิชวลเบสิกกําหนดขึ้น  ใชสําหรับเขียนคําส่ังเพื่อตอบสนอง 

เหตุการณตางๆ 
รูปแบบ :  Private Sub <ฟอรมหรือชื่อของคอนโทรล>_<เหตุการณ> 

End Sub 

ตัวอยางดังรูปที่ 2-22 

เหตุการณตางๆ
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รูปที่ 2-22  ตัวอยางโปรแกรมยอยเหตกุารณ 

วิธีการ (method) 
หมายถึง  โปรแกรมยอยที่วิชวลเบสิกกําหนดไวแลวในฟอรม  และคอนโทรลตางๆ  เปนการ 

ส่ังใหฟอรมหรือคอนโทรลนั้นทํางานบางอยางท่ีสามารถทําได  เปรียบเหมือนพฤติกรรมที่วัตถุนัน้ 
สามารถแสดงออกได 

รูปแบบ :  <ชื่อของฟอรมหรือคอนโทรล>.<ชื่อวิธีการ>  (<คาพารามิเตอรท่ีสง>) 
ตัวอยางดังรูปที่ 2-23 

รูปที่ 2-23  ตัวอยางวิธีการ
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บทที่ 3 คุณสมบัติของฟอรมและคอนโทรลพื้นฐาน 

คุณสมบัติของฟอรม 
มีคุณสมบัติท่ีใชบอย ดังตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1  คุณสมบัติของฟอรมทีใ่ชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของฟอรม 
BorderStyle  กําหนดรูปแบบกรอบของฟอรม 
Caption  แสดงขอความบนแถบไตเติลของฟอรม 
Height  กําหนดขนาดความสูงของฟอรม 
MaxButton  กําหนดใหปรากฏหรือไมปรากฏปุมMaximize บนฟอรม 
MinButton  กําหนดใหปรากฏหรือไมปรากฏปุมMinimize บนฟอรม 
Width  กําหนดขนาดความกวางของฟอรม 
WindowState  กําหนดใหแสดงรูปแบบตางๆของฟอรม เมื่อทําการรนัโปรแกรม 

คุณสมบัติของคอนโทรลพื้นฐาน 

1.  TextBox 
ใชสําหรับรับหรือแสดงขอความตางๆ มีคุณสมบัติท่ีใชบอย ดังตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2  คุณสมบัติของ TextBox ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
Text  เก็บขอความที่แสดงในชองพิมพของคอนโทรล 

ตัวอยาง TextBox แสดงดังรูปที่ 3-1
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รูปที่ 3-1  ตัวอยาง TextBox 

2.  Label 
ใชสําหรับแสดงขอความที่ผูใชไมสามารถแกไขได  โดยมากมักนํามากํากับหนาคอนโทรลอ่ืน 

เพ่ือบอกความหมายของคอนโทรลนั้นๆ  มคีุณสมบัติทีใ่ชบอย ดังตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-3  คุณสมบัติของ Label ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
Alignment  รูปแบบการจดัขอความ  ชิดซาย  กลาง  หรือ  ชิดขวา 
AutoSize  ใหปรับขนาดตามความยาวของขอความหรือไม 
Caption  แสดงขอความบนคอนโทรล 
Font  กําหนดชนดิ  ขนาด และลักษณะพิเศษของตัวอักษร 
WordWrap  กําหนดใหมีการตัดคําขึ้นบรรทัดใหมหรือไม 

ตัวอยางดังรูปที่ 3-2 

รูปที่ 3-2  ตัวอยาง Label 

3.  CommandButton 
ใชสําหรับใหส่ังทํางานตางๆ  เชน  กดปุมเพื่อประมวลผล  หรือเพ่ือจบการทํางาน  เปนตน  มี 

คุณสมบัติที่ใชบอย ดังตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3-4  คุณสมบัติของ CommandButton ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
Caption  แสดงขอความบนคอนโทรล 

ตัวอยางดังรูปที่ 3-3 

รูปที่ 3-3  ตัวอยาง CommandButton 

4.  OptionButton 
ใชสําหรับสรางตัวเลือกภายในฟอรม  ถาหากตองการใหผูใชเลือกตัวใดตวัหนึ่งเทานั้น  มี 

คุณสมบัติที่ใชบอย ดังตารางที่ 3-5 

ตารางที่ 3-5  คุณสมบัติของOptionButton ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
Caption  แสดงขอความบนคอนโทรล 
Index  ใชระบุลําดับที่ของ Control Array 
Value  ระบุวาคอนโทรลนี้ถูกเลือก (True) หรือไมถูกเลือก (False) 

ตัวอยางดังรูปที่ 3-4 

รูปที่ 3-4  ตัวอยาง OptionButton
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5.  CheckBox 
ใชสําหรับสรางตัวเลือกภายในฟอรม  ถาหากตองการใหผูใชเลือกตัวเลือกตามจํานวนที่ตองการ 

มีคุณสมบัติท่ีใชบอย ดังตารางที่ 3-6 

ตารางที่ 3-6  คุณสมบัติของ CheckBox ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
Caption  แสดงขอความบนคอนโทรล 
Index  ใชระบุลําดับที่ของ Control Array 
Value  มีคาได  3  คาคือ  0  ไมถูกเลือก, 1 ถูกเลือก  และ 2  แสดงเปน 

สีเทา ซ่ึงหมายถึงถูกเลือกบางสวน 

ตัวอยางดังรูปที่ 3-5 

รูปที่ 3-5  ตัวอยาง CheckBox 

6.  ComboBox 
ใชสําหรับกรอกขอความลงในชองของ  ComboBox  มีคณุสมบัติที่ใชบอย ดังตารางที่ 3-7 

ตารางที่ 3-7  คุณสมบัติของ ComboBox ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
List  รายการขอมูล 
Text  เก็บขอความที่แสดงในชองพิมพของคอนโทรล
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ตัวอยางดังรูปที่ 3-6 

รูปที่ 3-6  ตัวอยาง ComboBox 

7.  Image 
ใชสําหรับแสดงรูปภาพ ซ่ึงรูปภาพที่ปรากฏใน Image สามารถยอหรือขยายได  มีคณุสมบัติที่ 

ใชบอย ดังตารางที่ 3-8 

ตารางที่ 3-8  คุณสมบัติของ Image ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
Picture  สําหรับระบุภาพที่ตองการนํามาแสดง (กลุมไฟลภาพที่สามารถ 

นํามาแสดง ไดแกไฟลนามสกุล .BMP, .DIB, .GIF, .JPG, .WMF, 
.EMF, .ICO และ .CUR) 

Stretch  กําหนดใหสามารถยอ หรือขยายภาพในคอนโทรลนั้นๆ ได 

ตัวอยางดังรูปที่ 3-7 

รูปที่ 3-7  ตัวอยาง Image
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8.  PictureBox 
ใชสําหรับแสดงรูปภาพ    ตางกับ  Image  ที่  PictureBox  ไมมีคุณสมบัติ  ยอ  ขยายภาพ  แต 

สามารถผสมขอความ  การวาดเสน  หรือ  ลวดลายตางๆ  ลงในรูปภาพ  โดยผานวิธีการ  เชน  Line, 
Circle  เปนตน มีคุณสมบัติทีใ่ชบอย ดังตารางที่ 3-9 

ตารางที่ 3-9  คุณสมบัติของ PictureBox ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
AutoSize  กําหนดใหปรับขนาดของคอนโทรลใหเทากับภาพปรากฏใน 

คอนโทรล 
Picture  สําหรับระบุภาพที่ตองการนํามาแสดง (กลุมไฟลภาพ เหมือนกับ 

Image) 
ToolTipText  กําหนดขอความทีต่องการแสดงเม่ือเล่ือนลูกศรของเมาสมาช้ี 

บนคอนโทรล 
BorderStyle  กําหนดลักษณะของเสนขอบรูป 

ตัวอยางดังรูปที่ 3-8 

รูปที่ 3-8  ตัวอยาง PictureBox 

9.  Frame 
ใชสําหรับจัดกลุมหรือขอบเขตใหกับคอนโทรลอ่ืนๆ ที่อยูใน Frame ซ่ึงคอนโทรลเหลานั้น จะ 

กลายเปนคอนโทรลลูกของ  Frame  ทันที  ทําใหถา  Frame  นั้นถูกเปล่ียนตําแหนงบนฟอรม 
คอนโทรลตางๆ ใน Frame ก็จะเปล่ียนตําแหนงตามไปดวย เปนตน มีคุณสมบัติท่ีใชบอย ดังตาราง 
ที่ 3-10
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ตารางที่ 3-10  คุณสมบัติของ Frame ที่ใชบอย 
คุณสมบัติ  หนาที่ 
Name  ชื่อของคอนโทรล 
Caption  แสดงขอความบริเวณมุมบนซายของคอนโทรล 

ตัวอยางดังรูปที่ 3-9 

รูปที่ 3-9  ตัวอยาง Frame 

แนวทางการตั้งชื่อของคุณสมบัติ Name 
ในการเขียนโปรแกรมแบบตอบสนองเหตุการณนี้  เนื่องจากการเขียนคําส่ังตางๆ  ไมได 

เรียงลําดับเหมือนกับการเขียนโปรแกรมแบบตามลําดับขั้นตอน  แตเปนการเขยีนลงในโปรแกรม 
ยอยเหตุการณตางๆ  ของแตละฟอรมหรือคอนโทรล  ดังนัน้  การตั้งชื่อคุณสมบัติ  Name  ใหส่ือถึง 
ฟอรมหรือชนิดของคอนโทรลจึงเปนเรื่องสําคัญ ขอแนะนาํในการตั้งชื่อคือ 

3 ตัวอักษรแรกเปนอกัษรยอของฟอรมหรือชนิดของคอนโทรล ใชตัวพิมพเล็ก 
ตัวอักษรถัดไปเปนคําที่ส่ือถึงการใชงาน โดยเริ่มตนดวยตวัพิมพใหญ 

ตัวอยางการตั้งชื่อ Name ของคอนโทรล CommandButton  ใชสําหรับออกจากโปรแกรม ดังรูปที่ 
3-10 

รูปที่ 3-10  ตัวอยางการตั้งชื่อName ของคอนโทรล CommandButton 

คุณสมบัติ Name ใชชื่อ  cmdExit
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สําหรับอักษรยอตางๆ ของวตัถุฟอรมและคอนโทรล แสดงดังตารางที่ 3-11 

ตารางที่ 3-11  อักษรยอตางๆ ของวัตถุฟอรมและคอนโทรล 
วัตถุ  อักษรยอ 
Form  frm 
TextBox  txt 
Label  lbl 
CommandButton  cmd 
OptionButton  opt 
CheckBox  chk 
ComboBox  cbo 
Image  img 
PictureBox  pic 
Frame  fra 

การตั้งชื่อของคุณสมบัติ Name แบบแถวลาํดับ 
ในการทํางานกับคอนโทรล  บอยครั้งที่เราใชคอนโทรลชนิดเดียวกัน  ในการทํางานที่ 

คลายคลึงกัน เชน ใชOptionButton ใหผูใชเลือกตอบวาใชวัสดุคอนกรีตหรือเหล็ก ดังรูปที่ 3-11 

รูปที่ 3-11  การกําหนดOptionButton เพ่ือเลือกทํางาน 

เม่ือผูใชคลิกตวัเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง  เรากจ็ะตองเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองเหตุการณ 
คลิกนี้ ซ่ึงจะเห็นวา ทั้งสองปุมบอกถึงความเปนวัสดุใดวัสดุหนึ่ง กรณีทํานองนี้ มกันิยมการกําหนด
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คุณสมบัติ Name  แบบแถวลําดับ  (array)  คือ  ชื่อเดียวกนั  ตางกันทีคุ่ณสมบัติ  Index  ดังตัวอยาง 
ดานบน  กําหนดคณุสมบัติ  Name  ชื่อเดียวกันคือ  optMaterial  แตตัวเลือกคอนกรีต  กําหนด 
คุณสมบัติ Index เทากับ 0 และตัวเลือกเหล็ก Index เทากับ 1 และการอางถึงชื่อของแตละตัวเลือก 
เขียนไดวา 

ตัวเลือกคอนกรีต  คือ  optMaterial(0) 
ตัวเลือกเหล็ก  คือ  optMaterial(1) 

การกําหนดคอนโทรลท่ีมีชนิดเดยีวกัน  ให Name  เหมือนกัน แตตางกันที่ Index  นี้  เรียกวา 
แถวลําดับของคอนโทรล (control array)
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บทที่ 4 เหตุการณและวิธีการ 

เหตุการณและวิธีการของฟอรม 
เม่ือมีการเรียกฟอรมใดๆ ใหปรากฏบนจอภาพ จะมีลําดับการเกิดเหตกุารณของฟอรมคือ 
1.  Initialize เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมกําหนดหนวยความจําขึ้นมาสําหรับฟอรมนั้น 
2.  Load เกิดขึน้เมื่อฟอรมแสดงบนจอภาพ 
3.  Resize เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับขนาดของฟอรม 
4.  Activate เกิดขึ้นเมื่อฟอรมนัน้ถูกเรียกใชงานอยู (เรียกวาฟอรมนั้นไดรับการ Focus) 

ซ่ึงหมายความวา เหตุการณ 4 แบบนี้เกิดขึ้นทกุครัง้ แตจะเขียนคําส่ังใหตอบสนองเหตุการณหรือไม 
เปนอีกเรื่องหนึ่ง  เชนเดียวกับเหตุการณอื่นๆ  ที่ฟอรมมีอยู  ก็ขึ้นอยูกับการออกแบบโปรแกรมวาจะ 
กําหนดใหตอบสนองเหตุการณนั้นหรือไม  แตโดยทัว่ไปของโปรแกรมสวนใหญแลว  เรามักเขียน 
คําส่ังในเหตกุารณ Load  ของฟอรม  เพ่ือเปนการปรับคุณสมบัติและตัวแปรตางๆ  ใหเปนคาเริ่มตน 
เรียกไดวา เหตุการณ Load เปนเหตุการณทีใ่ชบอยที่สุดของฟอรม เชนตัวอยางดังรูปท่ี 4-1 

รูปที่ 4-1  เหตุการณ Load ของฟอรม 

สําหรับวิธีการและคําส่ังที่ใชบอยของฟอรม  คือ  การเปด-ปดฟอรม  และออกจากโปรแกรม 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
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วิธีการ Show เปดฟอรมขึ้นมาแสดงผลบนจอภาพ 
รูปแบบ : <Name ของฟอรม>.Show (<คาพารามิเตอร>) 
สําหรับคาพารามิเตอร ถาใสคา 1 หมายถึง ฟอรมที่เปดมานี ้จะตองมีการตอบสนองกอนจึงจะ 

ไปทํางานฟอรมอ่ืนได 
ตัวอยางดังรูปที่ 4-2 

รูปที่ 4-2  ตัวอยางการใชวิธีการ Show 

คําสั่ง Unload ปดฟอรม 
รูปแบบ :Unload <Name ของฟอรม> 
หากเปนการส่ังปดฟอรมตัวเอง Name ของฟอรมสามารถใชคําวาMe แทนได 
ตัวอยางดังรูปที่ 4-3 

รูปที่ 4-3  ตัวอยางการใชคําส่ัง Unload
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คําสั่ง End ออกจากโปรแกรม 
ตัวอยางดังรูปที่ 4-4 

รูปที่ 4-4  ตัวอยางการใชคําส่ัง End 

เหตุการณของคอนโทรล 
แบงเหตุการณทีใ่ชบอยออกเปน 3 กลุมของคอนโทรล คือ 
1.  กลุมประเภทรับขอความ  ไดแก  คอนโทรล  TextBox  มักเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนอง 

เหตุการณ ดังนี้ 
Change เกิดขึ้นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอความในชองรับขอความ 
Click เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกเมาสในชองรับขอความ 
ตัวอยางดังรูปที่ 4-5 

รูปที่ 4-5  ตัวอยางเหตุการณ Change และ Click ของคอนโทรลประเภทรับขอความ 

2.  กลุมประเภทตวัเลือก  ไดแก  OptionButton,  CheckBox  มักเขียนโปรแกรมเพื่อ 
ตอบสนองเหตุการณ ดังนี้
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Click เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกเมาสในชองตัวเลือก 
ตัวอยางดังรูปที่ 4-6 

รูปที่ 4-6  ตัวอยางเหตุการณ Click ของคอนโทรลประเภทตัวเลือก 

3.  กลุมประเภทปุมคําส่ัง  ไดแก  CommandButton  มักเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนอง 
เหตุการณ ดังนี้ 
Click เกิดขึ้นเมื่อมีการคลิกเมาสบนปุมคําส่ัง 
ตัวอยางดังรูปที่ 4-7 

รูปที่ 4-7  ตัวอยางเหตุการณ Click ของคอนโทรลประเภทปุมคําส่ัง 

ถาอธิบายในเชิงการเขียนคําส่ังคือ เรามักจะเขียนคําส่ังเพื่อตอบสนองเหตุการณของคอนโทรลตางๆ 
ในโปรแกรมยอยเหตกุารณทีก่ลาวมาขางตน
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บทที่ 5 ภาษาโปรแกรมของวิชวลเบสิก 

หลังจากที่เขียนโปรแกรมสวนติดตอกับผูใชเรียบรอยแลว  ก็มาถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
ใหทํางานไดตามวัตถุประสงค  ซ่ึงตองรูถึงภาษาโปรแกรมของวิชวลเบสิกในการเขียนคําส่ังตางๆ 
และกอนที่จะเขียนคําส่ังเพื่อใหโปรแกรมทํางานนั้น  เราจะตองกําหนดขัน้ตอนจากการที่มนษุย 
ทํางานไปเปนคอมพิวเตอรทํางานใหเรียบรอย  ซ่ึงพื้นฐานความรูที่จําเปนคือ  อัลกอริทึม 
(algorithm) และผังงาน (flow chart) 

อัลกอริทึม 
อัลกอริทึม หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการที่เปนระบบ ซ่ึงกําหนดขึ้นเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางาน 

ตามที่เราตองการ นัน่หมายถึงการแบงงานออกเปนขั้นตอนยอยๆ ที่มีการทํางานแนนอน อัลกอริทึม 
บางอยางก็จะคลายคลึงกับกระบวนการทํางานของมนษุยตามปกติ  แตบางอัลกอริทึมจะตอง 
พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ  เนื่องจากการทํางานของคอมพิวเตอรกับการทํางานของมนุษยมคีวามแตกตาง 
กัน 

ตัวอยางงายๆ ในชีวติประจําวัน เชน คนที่เกิดอยูในชวงวันที่ 21 มีนาคม ถึง 20 เมษายน เปน 
คนราศีเมษ  เม่ือมีคนมาบอกวาเกดิวันที่  30  มีนาคม  เราตอบไดวา  คนนั้นเปนคนราศีเมษ  เนื่องจาก 
ความคดิบอกวาวันที่  30  มนีาคม  อยูในชวงระหวางวนัและเดือนของราศีเมษ  แตหากเราจะส่ังให 
คอมพิวเตอรตอบคําถามนี้ เราจะทําอยางไร 

อัลกอริทึมท่ีเปนไปไดคือ 
ถา เกิดวันที่ >= 21 และ เกิดเดือนมีนาคม เปน คนราศีเมษ 
ถา เกิดวันที่ <= 20 และ เกิดเดือนเมษายน เปน คนราศีเมษ 

อาจกลาวไดวา  การพัฒนาอลักอริทึมในแตละโปรแกรม  เปนหัวใจสําคญัของโปรแกรมนัน้  ที่จะทํา 
ใหเขียนเสร็จและมีความถูกตองหรือไม  ซ่ึงจะตองอาศัยความรูในงานที่เราจะเขียนโปรแกรม  และ 
ประสบการณในการเขียนโปรแกรม ประกอบเขาดวยกนั
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ผังงาน 

ผังงาน  หมายถึง  แผนภาพแบบหนึ่ง  ที่แสดงถึงอัลกอรทิึมการทํางานของโปรแกรม  หรือ 
กลาวอีกอยางหนึ่งวา  ผังงาน คือ การเขียนอัลกอริทึมใหอยูในรูปของแผนภาพที่เปนสากล  ทําใหมี 

ประโยชนอื่นอีกคือ  เปนเสมือนเครื่องมือส่ือสารระหวางผูเขียนโปรแกรมดวยกนั  หรือระหวาง 
ผูเขียนโปรแกรมกับผูใช  วาแผนงานหรือการประมวลผลของโปรแกรมจะมีลักษณะขั้นตอนตามนี้ 
การเขียนผังงาน จะประกอบดวยสัญลักษณหลัก ดังรูปที่ 5-1 

สัญลกัษณ  ความหมาย 

รูปที่ 5-1  สัญลักษณหลักของผังงาน 

ตัวแปร 
ตัวแปร  (variable)  ใชในการประมวลผลของโปรแกรม  (รับขอมูล  คํานวณ  แสดงขอมูล) 

ซ่ึงตัวแปรในวิชวลเบสิก แบงออกเปนแบบขอมูลพื้นฐาน ดังตารางที่ 5-1 

เร่ิมตน และหยุดการทํางาน 

อินพุต และเอาตพุต แบบไมระบุอปุกรณแสดงผล 

ประมวลผล 

ทางเลือกเสนทางการทํางาน 

จัดเตรียมขอมูล 

จุดเชื่อมตอ 

จุดเชื่อมตอของผังงานทีไ่มจบในหนาเดยีว



หนา 
บทที่ 5 

34 วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

ตารางที่ 5-1  แบบขอมูลพื้นฐานของตัวแปร 
แบบขอมลู  ขอบเขต 
Byte  0-255 
Integer  –32,767 ถึง 32,768 
Long  –2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 
Single  1.401298E-45  ถึง  3.402823E38  เลขบวก 

-3.402823E38  ถึง  -1.401298E-45  เลขลบ 
0 

Double  4.94065645841247E-324  ถึง  1.79769313486232E308  เลข 
บวก 
-1.79769313486232E308  ถึง  -4.94065645841247E-324  เลข 
ลบ 
0 

Boolean  True กับ False 
String  ใชในการเก็บขอความที่เปนชุดของตัวอักขระ 
Variant  กําหนดขอมูลใหเปนแบบที่มีใน VB แบบใดก็ได แลวแตการใชงาน 

ขอบเขตของตวัแปร 
1.  ใชเฉพาะในโปรแกรมยอย 

รูปแบบ  Dim ชื่อตัวแปร As แบบขอมูล 
ประกาศในโปรแกรมยอยที่ตองการใชตัวแปรนั้น 
ตัวอยางดังรูปที่ 5-2 

รูปที่ 5-2  ตัวอยางการประกาศตวัแปรในโปรแกรมยอย
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2.  ใชในแตละฟอรม สามารถใชตัวแปรไดกับโปรแกรมยอยที่มีในฟอรมนัน้ 
รูปแบบ  Dim ชื่อตัวแปร As แบบขอมูล 
ประกาศใน Declarations ของฟอรมนั้น 
ตัวอยางดังรูปที่ 5-3 

รูปที่ 5-3  ตัวอยางการประกาศตวัแปรในฟอรม 

3.  ใชกับทุกฟอรม สามารถใชตวัแปรไดกับโปรแกรมยอยของทุกฟอรม 
รูปแบบ Global ชื่อตัวแปร As แบบขอมูล 
ประกาศในโมดูล (Module) 
ตัวอยางดังรูปที่ 5-4 

รูปที่ 5-4  ตัวอยางการประกาศตวัแปรในโมดูล 

คาคงที ่
เราสามารถกําหนดตัวแปรใหเปนคาคงที่  (constant) ได 2 รูปแบบคือ 
1.  Const ชื่อตัวแปร = คาที่กําหนด  (กําหนดในโปรแกรมยอย หรือในแตละฟอรม) 
2.  Global Const ชื่อตัวแปร = คาที่กําหนด  (กําหนดในโมดลู)
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ตัวอยางดังรูปที่ 5-5 

รูปที่ 5-5  ตัวอยางการกําหนดคาคงที่ 

ขอบเขตของคาคงที่ มีลักษณะเดยีวกับขอบเขตของตัวแปร 

โอเปอเรเตอร 
โอเปอเรเตอร  (operator)  คือ  ตัวดําเนนิการเพื่อใหไดผลลัพธออกมาตามที่ตองการ  แบง 

ออกเปน  4  แบบ  ไดแก  คํานวณ  เปรียบเทียบ  ตรรกะ  และเช่ือมขอมูล  รายละเอียดและลําดับการ 
ทํางานกอนหลังของแตละโอเปอเรเตอร แสดงดังตารางท่ี 5-2 ถึง 5-5 

ตารางที่ 5-2  โอเปอเรเตอรคํานวณ 
ลําดบัการทํางาน  โอเปอเรเตอรคํานวณ  คําอธบิาย 

1  ^  ยกกําลัง 
2  -  การแสดงคาลบของตวัเลข 

3  *, /  คูณ, หาร 
4  \  หารจํานวนเต็ม 
5  Mod  หาเศษจากการหาร 
6  +, -  บวก, ลบ
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ตารางที่ 5-3  โอเปอเรเตอรเปรียบเทียบ 
ลําดบัการทํางาน  โอเปอเรเตอรเปรียบเทียบ  คําอธบิาย 

1  =  เทากับ 

2  <>  ไมเทากับ 
3  >=  มากกวาหรือเทากับ 

4  <=  นอยกวาหรือเทากับ 
5  <  นอยกวา 

6  >  มากกวา 

ตารางที่ 5-4  โอเปอเรเตอรตรรกะ 
ลําดบัการทํางาน  โอเปอเรเตอรตรรกะ 

1  Not 
2  And 
3  Or 
4  Xor 
5  Eqv 
6  Imp 

ตารางที่ 5-5  โอเปอเรเตอรเชื่อมขอมูล 
ลําดบัการทํางาน  โอเปอเรเตอรเชือ่มขอมูล  คําอธบิาย 

1  +  เช่ือม String กับ String 
2  &  เช่ือม  String  กับ  String  หรือ 

Numeric ก็ได
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ชุดคาํสั่ง 
ชุดคําส่ัง  (statement)  เปนชุดขอความที่ส่ังใหโปรแกรมทํางานตามที่ผูเขียนโปรแกรม 

ตองการ ซ่ึงมีชุดคําส่ังหลักดังนี้ 
1.  ชุดคําสั่งกําหนดคา ใชสัญลักษณ “=”  กําหนดคาซายมือใหเทากับคาขวามือ 

ตัวอยาง 
fcu = txtFcu.Text 
SandVol = FindVol - (Cement / SGc) 
cboSlump.Text = cboSlump.List(Slump) 

2.  ชุดคําสั่งเลอืกเสนทางการทํางาน แบงเปน 
2.1  If…Then…Else 

รูปแบบ
If เง่ือนไข Then 

ชุดคําส่ัง 
[ElseIf เง่ือนไข Then 

ชุดคําส่ัง] 
[Else

ชุดคําส่ัง] 
End If 

หมายเหตุ : [] หมายถึง มีหรือไมมีก็ไดแลวแตเงื่อนไขวามากกวาหนึ่งเง่ือนไขหรือไม 
ตัวอยาง

If WindowState = 0 Then 
Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2 

End If 

If MaxRock = 0 Then 
lblMaxRock.Caption = 20 

ElseIf MaxRock = 1 Then 
lblMaxRock.Caption = 25 

End If
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2.2  Select Case 

รูปแบบ
Select Case ตัวแปรที่ใชตรวจสอบ 

Case คาที่ 1 
ชุดคําส่ัง 

Case คาที่ 2 
ชุดคําส่ัง 

Case คาที่ n 
ชุดคําส่ัง 

End Select 
ตัวอยาง

Select Case MaxRock 
Case 0 

lblMaxRock.Caption = 20 
Case 1 

lblMaxRock.Caption = 25 
End Select 

3.  ชุดคําสั่งควบคุมการทํางานซํ้า  แบงเปน 
3.1  For…Next 

รูปแบบ
For ตัวแปรแบบตวัเลข = คาเริ่มตน To คาส้ินสุด 

ชุดคําส่ัง 
Next ตัวแปรแบบตัวเลข (ตัวเดิม) 

ตัวอยาง
For I = 1 To NumM 

NodeM(I).Head = Elem(I).H 
NodeM(I).Tail = Elem(I).t 
If NMat = 1 Then 

TypeM(I) = 1
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Else 

TypeM(I) = Elem(I).Set 
End If 

Next  I 
3.2  Do…Loop 

รูปแบบ (มีหลายรูปแบบ แตรูปแบบนี้ใชบอย) 
Do 

ชุดคําส่ัง 
Loop Until เง่ือนไข 

ตัวอยาง
Num = 0 
Do 

P = P + Num 
Num = Num + 1 

Loop Until Num = 21
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บทที่ 6 โปรแกรมยอยและฟงกชัน 

ในบทกอน  เราทราบแลววา  การเขยีนชุดคําส่ังในวิชวลเบสิก  จะเขียนลงในโปรแกรมยอย 
เหตุการณตางๆ  ของฟอรมหรือคอนโทรล ตัวอยางดังรูปที่ 6-1 

รูปที่ 6-1  ตัวอยางโปรแกรมยอยเหตกุารณ 

ในทางปฏิบัติแลว  ชุดคําส่ังในโปรแกรมยอยเหตกุารณ  หลายครั้งที่มีบรรทัดเปนจํานวนมาก 
เราสามารถแกปญหาไดโดย  สรางโปรแกรมยอยขึ้นมา  แลวเรียกโปรแกรมยอยนั้นซอนอยูใน 
โปรแกรมยอยเหตกุารณอกีที  ซ่ึงโปรแกรมยอยที่วิชวลเบสิกกําหนดใหสรางขึน้มาเองไดนั้น  แบง 
ไดเปน 2 รูปแบบคือ 

1.  โปรแกรมยอย Sub 
2.  โปรแกรมยอย Function 

โปรแกรมยอย Sub 
เปนโปรแกรมยอยที่ไมมกีารสงคากลับมา รูปแบบคือ 
[Private | Public] Sub <ชื่อของโปรแกรมยอย>(พารามิเตอรที่สงมาดวย) 

ชุดคําส่ัง 
End Sub
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โดยที่ 

Private  หมายถึง  โปรแกรมยอยที่สรางขึ้น  ใชไดกับฟอรมที่อยูของโปรแกรมยอยเทานัน้  ซ่ึง 
เราจะละไวไมเขียนก็ได ตัวอยางดังรูปที่ 6-2 

รูปที่ 6-2  แสดงตัวอยาง Private Sub และ Sub 

Public  หมายถึง  การกําหนดใหโปรแกรมยอยนัน้ใชไดกบัทุกฟอรม  โดยการสรางโปรแกรม 
ยอยไวในโมดูล ตัวอยางดังรูปที่ 6-3
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รูปที่ 6-3  แสดงตัวอยาง Public Sub 

พารามิเตอรที่สงมาดวย  หมายถึง  โปรแกรมยอยที่สามารถรับขอมูลสงมาดวย  และการเรียก 
โปรแกรมยอยในกรณนีี้ จะใชคําส่ัง Call <ชื่อโปรแกรมยอย(พารามิเตอร)> ตัวอยางดังรูปที่ 6-4 

รูปที่ 6-4  แสดงตัวอยางการใชโปรแกรมยอย Sub แบบกําหนดพารามิเตอร
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โปรแกรมยอย Function 
โปรแกรมยอย  Function  หรือเรียกส้ันๆ  วา  ฟงกชัน  คือโปรแกรมยอยที่สรางขึน้เพื่อทํางาน 

บางอยางแลวคืนคากลับไปยังโปรแกรมยอยเหตุการณที่เรยีกใช รูปแบบคือ 
[Private | Public] Function <ชื่อของโปรแกรมยอย>(พารามิเตอรที่สงมาดวย) (As Type) 

ชุดคําส่ัง 
End Function 

โดยที่ 
Private และ Public มีความหมายเดยีวกันกับโปรแกรมยอย Sub 
As Type หมายถึง ชนิดของขอมูลที่ฟงกชันนี้สงกลับมา (ซ่ึงในบางกรณี จะไมใสก็ได) 

ตัวอยางการกําหนดและเรียกใชฟงกชนั แสดงดังรูปที่ 6-5 

รูปที่ 6-5  แสดงตัวอยาง Function 

สังเกตวา การเรียกฟงกชัน จะตางจากการเรียกโปรแกรมยอย Sub  คือ ฟงกชันจะเปนคาของ 
คุณสมบัติหรือตัวแปรตัวใดตวัหนึ่ง  แตโปรแกรมยอย  Sub  จะเปนชุดคําสังทํางานบางอยาง  ซ่ึง 
เรียกใชโดยการกําหนดชื่อของโปรแกรมยอยนัน้โดยตรง 

นอกจากโปรแกรมยอย Sub  และฟงกชัน ที่เราสามารถสรางขึ้นมาใชงานแลว  วิชวลเบสิกยัง 
มีคําส่ังและฟงกชันอยูมากมายใหเรียกใชงานได  ในเบื้องตนนี้  คําส่ังที่ควรทราบคือ  MsgBox  ใช 
สําหรับแสดงขอความใน Dialog Box มีรูปแบบดังนี้
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Msgbox prompt [, buttons] [,title] 

โดยที่ 
prompt  หมายถึง  ขอความทีก่ําหนดใหแสดง 
buttons  หมายถึง  ตัวเลือกที่แสดงปุมและ/หรือรูปภาพ  (หรือใสเปนคาคงทีก่็ได)  ซ่ึงมี 

ตัวเลือกที่ใชบอย ดังตารางที่ 6-1 

ตารางที่ 6-1  ตัวเลือกของ buttons ที่ใชบอย 
คาคงที่  คาตัวเลข  รายละเอียด 
vbOKOnly  0  แสดงปุม OK 
vbCritical  16  แสดงไอคอน “Critical Message” 

title  หมายถึง  ขอความทีก่ําหนดใหแสดงบนแถบไตเติลของ Dialog Box 

ตัวอยางการเขียนคําส่ังแบบไมใส buttons และ title  แสดงดังรูปที่ 6-6 

รูปที่ 6-6  ตัวอยางการเขียนคําส่ังMsgBox แบบไมใส buttons และ title 

ซ่ึงคําส่ังดังรูปที่ 6-6 เม่ือแสดงผล จะแสดงไดดังรูปท่ี 6-7
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รูปที่ 6-7  การแสดงผลของคําส่ังดังรูปที่ 6-6 

ตัวอยางการเขียนคําส่ังแบบใส buttons และ title  แสดงดังรูปที่ 6-8 

รูปที่ 6-8  ตัวอยางการเขียนคําส่ังMsgBox แบบใส buttons และ title 

ซ่ึงคําส่ังดังรูปที่ 6-8 เม่ือแสดงผล จะแสดงไดดังรูปท่ี 6-9 

รูปที่ 6-9  การแสดงผลของคําส่ังดังรูปที่ 6-8
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บทที่ 7 การจัดการขอผิดพลาดเบื้องตน 

ในการเขียนโปรแกรมสวนใหญหรือเรียกไดวาทกุโปรเจก็ต  จะตองพบกับขอผิดพลาดในการ 
เขียนโปรแกรมไมมากก็นอย  ส่ิงที่ดีที่สุดคือ  การแกไขและปองกันขอผิดพลาดเหลานั้นใหหมดไป 
กอนที่จะทําเปนโปรแกรมสําเร็จ  (package)  ซ่ึงวิชวลเบสิกไดมีคําส่ังในการจัดการกับขอผิดพลาด 
(error  handler) นี้แลว โดยสิ่งที่ควรทราบในเบื้องตนมีดังนี้ 

ประเภทของขอผิดพลาด 
แบงเปน 3 แบบคือ 
1.  ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมที่ผิดรูปแบบของภาษา  (Syntax  Error)  ซ่ึง 

สามารถใหวิชวลเบสิก แจงเตือนในขณะเขียนโปรแกรมได โดยไปท่ีเมนู Tools/Options 
แลวคลิกที่ชอง Auto Syntax Check ดังรูปที่ 7-1 

รูปที่ 7-1  การเลือก Auto Syntax Check 

หลังจากนี้  เม่ือเราเขียนโปรแกรมผิดไวยากรณของภาษาโปรแกรมเมื่อไร  จะปรากฏขอความ 
แจงเตือนทุกครั้ง ตัวอยางดังรูปที่ 7-2
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รูปที่ 7-2  ตัวอยางขอความแจงเตือนขอผิดพลาด 

2.  ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะรนัโปรแกรม (Run-time Error) เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรม 
ทํางานอยู  ซ่ึงมักจะเปนการปอนขอมูลที่ผิดชนิดของตัวแปร  เชน ตวัแปรเปนแบบตัวเลข 
แตปอนเปนตัวอักษร  เปนตน  หรือ  มีการคํานวณบางอยางท่ีทําใหเกิดการหารดวยศูนย 
ซ่ึงขอผิดพลาดนี้  หากเกิดขึ้นขณะที่เรารันโปรแกรมอยูในสภาพแวดลอมของวิชวลเบสิก 
(คือยังไมไดทําใหเปนโปรแกรมสําเร็จ)  วิชวลเบสิกจะแจงขอผิดพลาดให  ตัวอยางดังรูป 
ที่ 7-3 

รูปที่ 7-3  ขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ในขณะรันโปรแกรม



หนา 
บทที่ 7 

49 วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

และเม่ือคลิกปุม Debug  วิชวลเบสิกจะไปที่หนาตาง Code  ณ  ตําแหนงคําส่ังที่ผิดพลาดให 
โดยอัตโนมตัิ ตัวอยางดังรูปที่ 7-4 

รูปที่ 7-4  วิชวลเบสิกแสดงตําแหนงของคําส่ังที่ผิดพลาดใหโดยอัตโนมัติ 

ขอผิดพลาดแบบนี้  เปนสิ่งสําคัญของโปรแกรม  เพราะหากเราไมไดแกไขแลวทําเปน 
โปรแกรมสําเร็จ  เม่ือเกิดขอผิดพลาด  โปรแกรมจะหยุดการทํางานทนัที  ซ่ึงอาจทําใหเกิดความ 
เสียหายไดมาก  เชน  หากมีการปอนขอมูลแลวยังไมไดบนัทึกไฟล  ก็ตองกลับมาปอนขอมูลใหม 
เปนตน 

3.  ขอผิดพลาดที่เกิดจากแนวคดิที่ไมถูกตองของการออกแบบ  (Logic  Error)  ซ่ึงขอ 
ผิดพลาดแบบนี้  วิชวลเบสิกไมสามารถตรวจสอบได  เพราะเกิดจากแนวคดิที่ผิดพลาด 
ของผูเขียนโปรแกรมเอง  การตรวจสอบทําไดโดย  การตรวจทานอัลกอริทึมท่ีเขียนไว 
หรือการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทํางานของโปรแกรมกับการทํางานตามปกติ เปนตน 

การแจงขอผิดพลาดกับผูใชอยางงาย 
สําหรับขอผิดพลาดในขณะรนัโปรแกรมนัน้  ถาเปนการปอนขอมูลจากผูใช  แนนอนวาเรา 

ไมสามารถบังคับใหผูใชปอนขอมูลไดถูกตองทุกครั้ง  แตเราสามารถเตือนเมื่อผูใชปอนขอมูล
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ผิดพลาดได  พรอมกับยังสามารถกําหนดใหผูใชตองปอนขอมูลใหถูกตองกอน  โปรแกรมจึงจะ 
ทํางานอยางอ่ืนได โดยการใชคําส่ัง 

On Error Goto[LineNumber] 

มีขั้นตอนการเขียนดังนี้ 
1.  เขียนคําส่ังนี้ไวกอนการรับขอมูล  ซ่ึง LineNumber หมายถึง ชื่อที่ตั้งขึ้น สําหรับเมื่อเกิด 

ขอผิดพลาด  ใหโปรแกรมกระโดดขามคําส่ังอ่ืน  แลวไปท่ีบรรทัดชื่อนี้ทันที  ตัวอยาง 
ดังรูปที่ 7-5 

รูปที่ 7-5  ตัวอยางการเขียนคําส่ังOn Error Goto 

2.  เขียน LineNumber: ไวในสวนทายของโปรแกรมยอยเหตกุารณ (เพ่ือยังไมใหโปรแกรม 
ทํางานในสวนอื่นจนกวาจะปอนขอมูลถูกตอง)  เชนจากตัวอยาง  เราใหชื่อ LineNumber 
วา InputError ดังนั้น จึงเขียนตามตัวอยางดังรูปที่ 7-6 

รูปที่ 7-6  ตัวอยางการเขียนชื่อ LineNumber (ซึ่งในที่นีค้ือ InputError)
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3.  เม่ือเกิดขอผิดพลาดในการปอนขอมูล  โปรแกรมจะกระโดดมาที่บรรทัด InputError:  ซ่ึง 
บรรทัดถัดมาเปนการส่ังใหโปรแกรมแจงขอผิดพลาด  (MsgBox)  และออกจาก  Sub  นี้ 
ดวยคําส่ัง Exit Sub (ตัวอยางขางตน สามารถละคําส่ัง Exit Sub ไดเพราะบรรทัดถัดไป 
คือ End Sub หมายถึงออกจาก Sub อยูแลว แตในการทํางานจริง บางครั้ง LineNumber 
ไมไดอยูทายสุดของ  Sub  เสมอไป  จึงตองออกจากโปรแกรมโดยใชคําส่ังนี้  เปนการ 
ออกโดยขามคําส่ังอ่ืนๆ ที่อยูในบรรทดัถัดไป) 

ตัวอยางการทํางานของโปรแกรมเมื่อใสคําส่ังจดัการกับขอผิดพลาดเขาไป แสดงดังรูปที่ 7-7 

รูปที่ 7-7  ตัวอยางการแสดงผลของคําส่ังแสดงขอผิดพลาด 

สังเกตวา ขอผิดพลาดจากรูปดานบน  เกิดจากการปอนขอมูลที่ตองปอนเปนตัวเลข แตใสเปน 
ตัวอักษร  ซ่ึงผิดพลาดชัดเจน  แตบางครั้งขอผิดพลาดไมชัดเจน  คือ  ไมถึงกับทําใหโปรแกรม 
ตองหยุดการทํางาน  แตอาจทําใหการแสดงผลลัพธไมสมบูรณ  เชน  กรณีปอนขอมูลเปนขอความ 
แตผูใชไมใสตวัอักษรอะไรเลย  กรณีนีโ้ปรแกรมจะไมแจงขอผิดพลาด  เพราะขอมูลแบบตัวอกัษร 
คือ  String  นี้  การไมปอนขอมูลหมายถึงขอความวาง  แตถาโปรแกรมสามารถเตือนไดวา  ผูใช 
ไมไดปอนขอมูล ก็จะทําใหโปรแกรมนี้สมบูรณขึน้ สามารถทําไดตามตัวอยางดังนี้ 

สมมุติมีชองรับขอมูลแบบ TextBox (คุณสมบัติ Name คือ txtInput) รอผูใชปอนขอมูล แลว 
คลิกปุมตกลง (คุณสมบัติ Name คือ cmdOK) ดังรูปที่ 7-8
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รูปที่ 7-8  ตัวอยางฟอรมที่จะแสดงการเขียนคําส่ังแจงเตือนการปอนขอมูล 

กําหนดใหถาผูใชไมปอนขอมูลใดๆ  ใหแจงเตือน  แลวยังไมทํางานสวนอ่ืน  รอจนกวาผูใชจะ 
ปอนขอมูล เขียนคําส่ังในโปรแกรมยอยเหตุการณคลิกปุมตกลง ดังรูปที่ 7-9 

รูปที่ 7-9  เขียนคําส่ังแจงเตือนการปอนขอมูลในโปรแกรมยอยเหตุการณคลิกปุมตกลง 

การทํางานของโปรแกรมคือ  เม่ือผูใชไมปอนขอมูลใดๆ  จะเกิดขอความเตือน  แสดงดังรูปที่ 
7-10
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รูปที่ 7-10  การแสดงผลตามคําส่ังแจงเตือนการปอนขอมูล
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บทที่ 8 การสรางตัวติดตั้งใหกับโปรแกรม 

เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จเรยีบรอยแลว  ตอมาคือขั้นตอนการทําใหเปนโปรแกรมสําเร็จ  คือ 
คอมไพล (compile) โปรแกรมใหเปนแบบ Executable File (นามสกุล .EXE) ทําใหไมตองทํางาน 
ภายใตสภาพแวดลอมของวิชวลเบสิก  สามารถรันที่ไฟลนามสกุลนี้ไดเลย  แตหากเราจะทําการ 
เผยแพรไฟลนี้ใหกับผูใชคนอื่น  (เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน)  โปรแกรมนีจ้ะยังไมสามารถทํางาน 
ได  เนื่องจากจะตองมีไฟลชวยอื่นๆ  เชน ไฟลที่มีนามสกุล .DLL  รวมไปดวย จึงจะตองทําการสราง 
ตัวติดตั้ง  (setup)  ใหกับโปรแกรม  ซ่ึงวิชวลเบสิกจัดเตรยีมการทํางานสวนนี้ไวแลว  มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

การคอมไพลโปรแกรม 
มีขั้นตอนคือ 
1.  คลิกที่เมนู File แลวไปที่เมนูยอย Make <ชื่อโปรเจ็กต>.exe ตัวอยางดังรูปที่ 8-1 

รูปที่ 8-1  เมนูยอยMake 

2.  เม่ือคลิกแลว  จะปรากฏหนาจอแสดงชื่อไฟลที่จะคอมไพลเปนนามสกุล  .EXE  ซ่ึงปกติ 
จะใชชื่อเดียวกับไฟลโปรเจก็ต ตัวอยางดังรูปท่ี 8-2
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รูปที่ 8-2  กําหนดชื่อไฟลที่จะคอมไพล 

3.  คลิกที่ปุมOK เปนการเสร็จขั้นตอนการคอมไพลโปรแกรม 

การสรางตัวตดิตั้ง 
1.  เรียกใช Package & Deployment Wizard 
2.  เม่ือเขาไปแลว หนาจอแรกที่ปรากฏ แสดงดังรูปที่ 8-3 

รูปที่ 8-3  หนาจอแรกที่ปรากฏใน Package & Deployment Wizard
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3.  คลิกเลือกไฟลโปรเจก็ตที่จะสรางแผน  Setup  ที่ชอง  Browse  หลังจากนั้น  คลิกที่ปุม 
Package จะปรากฏหนาจอใหมดังรูปที่ 8-4 

รูปที่ 8-4  หนาจอที่ปรากฏ หลังจากคลิกปุม Package 

4.  คลิกที่ปุม Next จะปรากฏหนาจอใหม ดังรูปที่ 8-5 

รูปที่ 8-5  หนาจอที่ปรากฏ หลังจากคลิกปุม Next 

หนาจอนี้  เปนการเลือกเก็บกลุมไฟล Setup ที่ Wizard จะทําใหไวที่โฟลเดอรใด  ซ่ึงปกติจะ 
เก็บไวที่โฟลเดอรยอยช่ือวา  Package  ของโฟลเดอรที่เราสรางโปรเจ็กตนั้นขึน้มา  แตเราสามารถ
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เปล่ียนแปลงไดในหนาจอนี้  เม่ือเลือกไดแลว  คลิกที่ปุม  Next  ซ่ึงถาเปนการเลือกโฟลเดอรตามที่ 
Wizard กําหนด จะปรากฏขอความดังรูปที่ 8-6 

รูปที่ 8-6  ขอความที่ปรากฏ หลังจากคลิกปุม Next 

ขอความนี้เกิดขึ้นเพราะโฟลเดอรชื่อ  Package  นี้  ยังไมมีอยู  จึงถามเราวาจะสรางขึ้นมา 
หรือไม คลิกที่ปุม Yes จะปรากฏหนาจอใหม ดังรูปที่ 8-7 

รูปที่ 8-7  หนาจอที่ปรากฏ หลังจากคลิกปุม Yes 

5.  หนาจอนี้  จะแสดงกลุมไฟล  Setup  ทั้งหมดที่ใชในการทําแผน  Setup  ซ่ึงแบงเปน  2 
กลุมคือ  ไฟล Setup  ใชในการติดตั้งโปรแกรมไปที่เครื่องอ่ืน  กับ  ไฟลโปรแกรม  ซ่ึงจะ 
ประกอบดวยไฟลนามสกุล  .EXE  และไฟลไลบรารีตางๆ  ที่จําเปน  (ดังนั้น  โปรแกรมที่ 
รันบนวนิโดวสจึงเรียกวา  “แอพพลิเคชัน”  เพราะเกิดจากการนําไฟลมากกวาหนึ่งไฟล 
มาทํางานรวมกัน)  ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว  อาจมีบางไฟลที่เราตอง Add  เขาไปเพิ่มเติมเอง 
ในกรณีที่โปรแกรมที่เราสรางขึ้นจําเปนตองมีไฟลรูปแบบอ่ืน  เชน  ไฟลขอมูล  ไฟลภาพ 
เปนตน ทําไดโดยคลิกที่ปุม Add แลวเลือกไฟลนั้น ตัวอยางดังรูปที่ 8-8
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รูปที่ 8-8  การเลือกไฟลเพ่ิมเติม 

6.  หลังจาก Add เสร็จแลว จึงคลิกปุม Next ซ่ึงจะปรากฏหนาจอใหม ดังรูปท่ี 8-9 

รูปที่ 8-9  หนาจอที่ปรากฏ หลังจากเพ่ิมเติมไฟล (ถามี) แลวคลิกปุม Next 

หนาจอนี้เปนทางเลือกวาจะทําไฟล Setup แบบใสแผนซีดรีอม คือใช Single Cab หรือแบบ 
ใสแผนฟล็อปปดิสก  คือใช  Multiple  Cab  เม่ือเลือกแลวจึงคลิกปุม  Next  จะปรากฏหนาจอใหม 
ดังรูปที่ 8-10



หนา 
บทที่ 8 

59 วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

รูปที่ 8-10  หนาจอที่ปรากฏ หลังจากเลือกรูปแบบการทําแผน Setup แลวคลิกปุม Next 

7.  หนาจอนี้เปนการกําหนดขอความ  ที่จะปรากฏขณะทําการติดตั้งโปรแกรม  เม่ือกําหนด 
แลว คลิกที่ปุม Next จะปรากฏหนาจอใหมดังรูปที่ 8-11 

รูปที่ 8-11  หนาจอที่ปรากฏ หลังจากกําหนดขอความแลวคลิกปุม Next 

8.  หนาจอนี้คือการกําหนดตําแหนงเมนูยอยของโปรแกรมที่จะแสดงในเมนู  Start  ของ 
วินโดวส  ปกติเราก็จะไมแกไขตรงสวนนี้  ตอไปคลิกที่ปุม  Next  จะปรากฏหนาจอใหม 
ดังรูปที่ 8-12



หนา 
บทที่ 8 

60 วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

รูปที่ 8-12  หนาจอที่ปรากฏ หลังจากแกไขตําแหนง (หรือไมแกไขก็ได) แลวคลิกปุม Next 

9.  หนาจอนี้แสดงตําแหนงของไฟลเม่ือติดตั้งลงในเครื่อง  (Install  Location)  ซ่ึงปกติเราก็ 
จะไมแกไขตรงสวนนี้ ตอไปคลิกที่ปุม Next จะปรากฏหนาจอใหมดังรูปท่ี 8-13 

รูปที่ 8-13  หนาจอตอมา หลังจากคลิกปุม Next 

10. หนาจอนี้สําหรับกําหนด (หรือไมกําหนดก็ได) ไฟลที่ใหโปรแกรมอ่ืนสามารถเรียกใชได 
ดวย (Shared Files) ตอไปคลิกที่ปุม Next จะปรากฏหนาจอใหมดังรูปที่ 8-14
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รูปที่ 8-14  หนาจอที่ปรากฏ หลังจากเลือกหรือไมเลือก Shared Files แลวคลิกปุม Next 

11. หนาจอนี้แสดงวาการทําตัวติดตั้งเสร็จเรียบรอย คลิกปุม Finish เพ่ือออกจากWizard 

หลังจากนั้น  ถาเราเขาไปท่ีโฟลเดอรยอย  Package  จะเห็นวามีไฟลชื่อ  Setup  2  นามสกุล 
และไฟล  (ที่ถูกบีบอัด)  นามสกุล  .CAB  ซ่ึงจะเปนไฟลทั้งหมดที่เปนไฟลสวนตัวติดตั้งโปรแกรม 
สวนโฟลเดอรยอย  Support  เปนไฟลทั้งหมดที่นํามาบีบอัด  คลายกับเปนการสํารองไฟล  ซ่ึงไมใช 
สวนตัวตดิตั้ง จึงไมตองนําไปไวในแผนซีดีหรือแผนดิสกที่ทําเปนแผน Setup ดังรูปที่ 8-15 

รูปที่ 8-15  ไฟลและโฟลเดอร ในโฟลเดอร Package 

ในกรณขีองการทําแผน Setup  ไวในแผนดิสก  ไฟล setup.exe  และ setup.lst  จะตองอยูที่ 
ดิสกแผนที่ 1 สวนไฟลนามสกุล .CAB จะเปนส่ิงที่บงบอกจํานวนแผน Setup ทั้งหมด โดยไฟลชื่อ 
ที่ลงทายดวย 1  ก็จะอยูท่ีแผนที่ 1  ลงทายดวยตัวเลขอ่ืนกอ็ยูที่แผนดิสกที่เทานั้น  (สังเกตวา  ไฟลที่ 
บรรจุในดิสกแตละแผน  จะมีความจุไมเกนิ  1.38  MB)  เชนตัวอยางดังรูปท่ี  8-15  แสดงวามีแผน 
Setup จํานวน 2 แผน เปนตน
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ภาคท่ี 2 
ปฏิบัติการสรางโปรแกรม
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บทที่ 9 ตัวอยางการสรางโปรแกรมออกแบบสวนผสมคอนกรีต 

ในบทนี้  จะแสดงขัน้ตอนการสรางโปรแกรมตั้งแตเริ่มตนออกแบบ  จนถึงโปรแกรมเสร็จ 
สมบูรณ  พรอมทั้งแสดงการสรางตัวตดิตั้งใหกับโปรแกรมดวย  โดยใชตัวอยางคือ  สรางโปรแกรม 
ออกแบบสวนผสมคอนกรตี  และใหช่ือโปรแกรมวา  MixedDesign  ซ่ึงกอนที่จะเขาสูตัวอยาง  จะ 
อธิบายถึงขั้นตอนการสรางโปรแกรมเบื้องตน ดังนี้ 

สรุปขั้นตอนการสรางโปรแกรม 
การสรางโปรแกรม มีขัน้ตอนหลัก ดังแผนภูมิที่ 9-1 

เริ่มตน 

ออกแบบโปรแกรม 

เขียนโปรแกรม 

ปรับปรุงโปรแกรม 

โปรแกรมสมบูรณ 

จบ 

ไม ใช 

ใช 

แผนภูมิที่ 9-1  ขั้นตอนหลักการสรางโปรแกรม 

สรุปขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม 
สามารถใชขั้นตอนดังนี้ 
q  กําหนดวัตถุประสงค 

กําหนดวัตถุประสงคของโปรแกรม ซ่ึงควรมีลักษณะ 
1.  ประโยคกระทัดรัดไดใจความ
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2.  กําหนดลักษณะที่จะทํา และเจาะจง 
3.  ไมควรกําหนดในลกัษณะกวางมากเกินไป 
4.  ไมควรกําหนดรายละเอียดมากเกนิไป 

q  ขอมูลนําเขาและผลลัพธ 
มีขอมูลนําเขา หรือ อินพุต (input) และผลลัพธ หรือ เอาตพุต (output) อะไรบาง 

q  ออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
สวนผูใชปอนขอมูล  สวนแสดงผลลัพธ  และสวนแสดงรายละเอียดอื่นๆ  รวมทั้งลูกเลนตางๆ 
ของโปรแกรม (ถามี) 

q  พัฒนาอัลกอริทึม 
พัฒนาอัลกอริทึมในสวนของขั้นตอนการประมวลผลสําหรับงานนั้น  โดยอาจเขียนอยูในรูป 
ลําดับขั้นตอน หรือผังงาน 

สรุปขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
มีขั้นตอนหลักดังนี้ 
q  สรางสวนติดตอกับผูใช 
q  เขียนรหัสคําส่ัง 

ออกแบบโปรแกรม MixedDesign 
q  วัตถุประสงคของโปรแกรม 

ออกแบบสวนผสมผสมคอนกรีต คือ ปูนซีเมนต น้ํา ทราย และหิน ในหนึ่งลูกบาศกเมตร ตาม 
ขอมูลที่ผูใชกําหนด  โดยใชวิธีของมาตรฐานว.ส.ท.  1014-40  “ขอกําหนดมาตรฐานวัสดุและ 
การกอสราง  สําหรับโครงสรางคอนกรตี”  ผูอานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในบทที่  3 
สวนผสมคอนกรตี 

q  ขอมูลนําเขาและผลลัพธ 
ขอมูลนําเขา 

กําลังอัดทรงกระบอกของคอนกรตี (fc′) 
คายุบตัวของคอนกรีต 
ขนาดใหญสุดของหิน 

ผลลัพธ 
น้ําหนักปนูซีเมนต
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ปริมาตรน้ํา 
น้ําหนักทราย 
ขนาดใหญสุดของหิน และน้ําหนักหิน 

q  ออกแบบสวนติดตอกับผูใช 

q  ผังงานการคํานวณหาสวนผสมคอนกรีต แสดงดังแผนภูมทิี่ 9-2 

เริ่มตน 

หากําลังอัดเฉลี่ยของคอนกรีต 

หาอัตราสวนน้ําตอป ูนซีเมนต 

หาปริมาตรน้ํา 

หาน้ําหนักปูนซีเมนต 

หาน้ําหนักทราย 

จบ 

หาน้ําหนักหิน 

แผนภูมิที่ 9-2  ผังงานการคํานวณหาสวนผสมคอนกรีต 

ผูใชปอนขอมูล 
คล๊ิกปุมเพื่อคํานวณ 
ออกจากโปรแกรมได 

แสดงผลลัพธ 
กลับไปปอนขอมูลใหมได 
ออกจากโปรแกรมได
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
-  หากําลังอัดเฉลี่ยคอนกรีต (fcr) ไดจากตารางที่ 9-1 

ตารางที่ 9-1  กําลังเฉล่ียคอนกรีต กรณีที่ไมมขีอมูลกําลังอัดคอนกรีต 
fc′ (ksc)  fcr (ksc) 
นอยกวา 210  fc′ + 70 
210 – ต่ํากวา 350  fc′ + 85 
350 – 450  fc′ + 100 

-  หาอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต ตามมาตรฐานแลว หาไดจากกราฟ ดังรูปที่ 9-1 

รูปที่ 9-1  ความสัมพันธของอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนตและกําลังอัดทรงกระบอกมาตรฐานที่ 28 วัน 

แตในกรณขีองการเขียนโปรแกรมแลว  เราจะตองแปลงกราฟใหเปนรูปสมการ  เพ่ือให 
คอมพิวเตอรสามารถคํานวณได  ซ่ึงอาศัยวิธีการสรางสมการเสนถดถอย  (regression  equation) 
สามารถจัดรูปสมการไดดังนี้ 

( ) ( )  d ) fcr ( c fcr b fcr a wc  2 3 + + + =
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โดยที่  wc  =  อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต 

fcr  =  กําลังอัดเฉลี่ยคอนกรีต (ksc) 
a  =  -2 x 10 -8 

b  =  2.3571 x 10 -5 

c  =  -0.0104 
d  =  2.14914286 

-  หาปริมาณน้ํา ไดจากตารางที่ 9-2 

ตารางที่ 9-2  ปริมาณน้ําที่เหมาะสมในสวนผสมคอนกรีต 
คายุบตัว (cm)  ปริมาณน้ําตอคอนกรีตหนึ่งลูกบาศกเมตร (ลิตร) 

หินขนาดใหญสดุ 25 mm  หินขนาดใหญสดุ 20 mm 
7.5  170  180 
10.0  180  190 
12.5  190  200 
15.0  200  210 

-  หาน้ําหนักปูนซีเมนต 
น้ําหนักปนูซีเมนต (kg)  =  น้ําหนักน้ํา/อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต 
หมายเหตุ : น้ําหนักน้ํา = ปริมาตรน้ํา 

-  หาน้ําหนักทราย 
น้ําหนักทราย (kg)  =  ปริมาตรทราย x ความถวงจําเพาะของทราย (ใชคา 2.65) 
โดยที่ 
ปริมาตรทราย  =  ปริมาณสวนละเอียด – น้ําหนักปูนซีเมนต/ความถวงจําเพาะของปูนซีเมนต 

=  ปริมาณสวนละเอียด – น้ําหนักปนูซีเมนต/3.15 
ปริมาณสวนละเอียด หาไดจากตารางที่ 9-3
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ตารางที่ 9-3  ปริมาณสวนละเอียดในคอนกรีตหนึ่งลูกบาศกเมตร 

ขนาดโตสุดของหิน (mm)  ปริมาณสวนละเอยีด (ลิตร) 
25  380 
20  400 

-  หาน้ําหนักหิน 
น้ําหนักหิน (kg) =  ปริมาตรหิน x ความถวงจําเพาะ (ใชคา 2.70) 
โดยที่ 
ปริมาตรหิน =  ปริมาตรคอนกรีต – ปริมาตรน้ํา – ปริมาตรปูนซีเมนต – ปริมาตรทราย – 

ปริมาตรอากาศ 
=  1000 – ปริมาตรน้ํา – ปริมาณสวนละเอียด – 10 
=  990 – ปริมาตรน้ํา – ปริมาณสวนละเอียด 

เขียนโปรแกรม MixedDesign 
q  สรางสวนติดตอกับผูใช 

มีขั้นตอนดังนี้ 
1.  เม่ือเปดโปรแกรมวิชวลเบสิก  แลวสรางโปรเจ็กตใหมแบบ  Standard  EXE  หนาจอจะ 

แสดงผลดังรูปที่ 9-2 

รูปที่ 9-2  สรางโปรเจ็กตใหมแบบ Standard EXE
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2.  ใสคอนโทรลลงไปในฟอรมเริ่มตนนี้ ซ่ึงเปนสวนผูใชปอนขอมูล ดังรูปที่ 9-3 

รูปที่ 9-3  รายละเอียดของฟอรมสวนผูใชปอนขอมูล 

3.  จากรูปที่ 9-3 มีการกําหนดคุณสมบัตขิองฟอรม และแตละคอนโทรล ดังตารางที่ 9-4 และ 
9-5 

ตารางที่ 9-4  กําหนดคุณสมบัติของฟอรมสวนผูใชปอนขอมูล 
คุณสมบัติ  กําหนดคา 
Name  frmInput 
BorderStyle  1 – Fixed Single 
Caption  โปรแกรมออกแบบสวนผสมคอนกรตี : ปอนขอมูล 
Height  3870 
MaxButton  False 
Width  6450 

ตารางที่ 9-5  กําหนดคุณสมบัติของคอนโทรลในฟอรม frmInput 
เลขที่  คอนโทรล  คุณสมบัติ  กําหนดคา 
01  Label  Caption  กําลังอัดทรงกระบอกของคอนกรตี 

Font  EucrosiaUPC  (Font),  Bold  (Font  style),  16 
(size) 

01 

02

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10  11
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ตารางที่ 9-5  (ตอ) 
เลขที่  คอนโทรล  คุณสมบัติ  กําหนดคา 
02  Label  Caption  คายุบตัวของคอนกรีต 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
03  Label  Caption  ขนาดใหญสุดของหิน 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
04  Label  Caption  ksc 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
05  Label  Caption  cm 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
06  Label  Caption  mm 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
07  TextBox  Name  txtFcu 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
Text   (ไมใสขอความ) 

08  ComboBox  Name  cboSlump 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
List  7.5, 10.0, 12.5, 15.0 
Style  2 – Dropdown List 

09  ComboBox  Name  cboMaxRock 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
List  20, 25 
Style  2 – Dropdown List 

10  CommandButton  Name  cmdDesign 
Caption  &คํานวณออกแบบ 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16
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ตารางที่ 9-5  (ตอ) 
เลขที่  คอนโทรล  คุณสมบัติ  กําหนดคา 
11  CommandButton  Name  cmdExit 

Caption  &ออกจากโปรแกรม 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 

4.  เซฟไฟลฟอรมชื่อวา frmInput กําหนด Name ของโปรเจก็ตและเซฟไฟลในชื่อเดียวกันวา 
MixedDesign  ซ่ึงไดดังรูปที่  9-4  (แนะนําใหสรางโฟลเดอรเพื่อเก็บไฟลตางๆ  เพราะใน 
การเขียนโปรแกรมดวยวิชวลเบสิก จะมีไฟลมากกวาหนึ่งไฟล) 

รูปที่ 9-4  เซฟไฟลฟอรม frmInput และโปรเจ็คตMixedDesign
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5.  เพ่ิมฟอรมใหมโดยไปท่ีเมนู Project\Add Form เสร็จแลวจะไดฟอรมใหมดังรูปที่ 9-5 

รูปที่ 9-5  เพ่ิมฟอรมใหม 

6.  ใสคอนโทรลลงไปในฟอรมใหมนี้ ซ่ึงเปนสวนแสดงผลลัพธ ดังรูปที่ 9-6 

รูปที่ 9-6  รายละเอียดของฟอรมสวนแสดงผลลัพธ 

01 

02 

03 

04 

05  06 

07 

08 

09 

10 

16  17 

11 

12 

13 

15 14
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7.  จากรูปที่ 9-6 มีการกําหนดคุณสมบัตขิองฟอรม และแตละคอนโทรล ดังตารางที่ 9-6 และ 

9-7 

ตารางที่ 9-6  กําหนดคุณสมบัติของฟอรมสวนแสดงผลลัพธ 
คุณสมบัติ  กําหนดคา 
Name  frmOutput 
BorderStyle  1 – Fixed Single 
Caption  โปรแกรมออกแบบสวนผสมคอนกรตี : ผลลัพธ 
Height  4320 
MaxButton  False 
Width  6135 

ตารางที่ 9-7  กําหนดคุณสมบัติของคอนโทรลในฟอรม frmOutput 
เลขที่  คอนโทรล  คุณสมบัติ  กําหนดคา 
01  Label  Caption  สวนผสมในหนึ่งลูกบาศกเมตร 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
02  Label  Caption  ปูนซีเมนต 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
03  Label  Caption  น้ํา 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
04  Label  Caption  ทราย 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
05  Label  Caption  หิน (ขนาดใหญสุด 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
06  Label  Caption  mm) 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
07  Label  Caption  kg 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16
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ตารางที่ 9-7  (ตอ) 
เลขที่  คอนโทรล  คุณสมบัติ  กําหนดคา 
08  Label  Caption  litre 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
09  Label  Caption  kg 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
10  Label  Caption  kg 

Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 
11  Label  Name  lblCement 

BackColor  &H00FFFFFF& (สีขาว) 
BorderStyle  1 – Fixed Single 
Caption   (ยังไมใสขอความ) 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 

12  Label  Name  lblWater 
BackColor  &H00FFFFFF& (สีขาว) 
BorderStyle  1 – Fixed Single 
Caption   (ยังไมใสขอความ) 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 

13  Label  Name  lblSand 
BackColor  &H00FFFFFF& (สีขาว) 
BorderStyle  1 – Fixed Single 
Caption   (ยังไมใสขอความ) 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 

14  Label  Name  lblMaxRock 
BackColor  &H00FFFFFF& (สีขาว) 
BorderStyle  1 – Fixed Single 
Caption   (ยังไมใสขอความ) 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16
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ตารางที่ 9-7  (ตอ) 
เลขที่  คอนโทรล  คุณสมบัติ  กําหนดคา 
15  Label  Name  lblRock 

BackColor  &H00FFFFFF& (สีขาว) 
BorderStyle  1 – Fixed Single 
Caption   (ยังไมใสขอความ) 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 

16  CommandButton  Name  cmdInput 
Caption  &ปอนขอมูลใหม 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 

17  CommandButton  Name  cmdExit 
Caption  &ออกจากโปรแกรม 
Font  EucrosiaUPC, Bold, 16 

8.  เซฟไฟลฟอรมนี้ชื่อวา  frmOutput  ซ่ึงเมื่อเสร็จถึงขั้นตอนนี้แลว  จะไดสวนติดตอกับผูใช 
ทั้งหมดของโปรแกรมนี้ ดังรูปที่ 9-7 

รูปที่ 9-7  สวนติดตอกับผูใชทั้งหมดของโปรแกรม
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q  เขียนรหัสคําส่ัง 

เขียนรหัสคําส่ังในโปรแกรมยอยเหตุการณตางๆ ของฟอรมหรือคอนโทรล  โดยเราตองกําหนด 
เหตุการณทีจ่ะตอบสนองในแตละฟอรม  กอนที่จะเขียนรหัสคําส่ังลงไป  ซ่ึงกําหนดเหตุการณใน 
คอนโทรลของฟอรม frmInput  ตามหมายเลขในรูปที่ 9-8 

รูปที่ 9-8  กําหนดเหตุการณในฟอรม frmInput 

เหตุการณของฟอรม frmInput ที่จะตอบสนองตอผูใช แสดงดังตารางท่ี 9-8 

ตารางที่ 9-8  เหตุการณของฟอรม frmInput ที่จะตอบสนองตอผูใช 
เหตุการณ  การตอบสนอง 
Load  แสดงคาเริ่มตนของกําลังอัดทรงกระบอกของคอนกรีต, คายุบตัว 

ของคอนกรีต และขนาดใหญสุดของหิน 
Resize  ปรับขนาดของฟอรมใหอยูกึ่งกลางจอภาพเม่ือแสดงผลทุกครั้ง 

จากตารางที่ 9-8 เขียนรหัสคําส่ังไดดังนี้ 

เหตุการณ Load 

Private Sub Form_Load() 
txtFcu.Text = fcu 

01 

02 

03  04
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cboSlump.Text = cboSlump.List(Slump) 
cboMaxRock.Text = cboMaxRock.List(MaxRock) 
End Sub 

เหตุการณ Resize 

Private Sub Form_Resize() 
If WindowState = 0 Then 
Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2 
End If 
End Sub 

สําหรับเหตุการณที่จะตอบสนองตอผูใชของคอนโทรลตางๆ  ในฟอรม  frmInput  แสดงดังตารางท่ี 
9-9 

ตารางที่ 9-9  เหตุการณที่จะตอบสนองตอผูใชของคอนโทรลตางๆ ในฟอรม frmInput 
หมายเลข  Name  เหตุการณ  การตอบสนอง 

01  cboSlump  Cilck  รับขอมูลใน ComboBox ใหกับตัวแปรของคายุบตวั 
ของคอนกรีต 

02  cboMaxRock  Cilck  รับขอมูลใน ComboBox ใหกับตัวแปรของขนาด 
ใหญสุดของหิน 

03  cmdDesign  Cilck  คํานวณออกแบบสวนผสมของคอนกรีต 
04  cmdExit  Cilck  ออกจากโปรแกรม 

ถึงขั้นตอนนี้  จะตองมกีารประกาศตวัแปรเพ่ือรับขอมูล  คํานวณออกแบบ และแสดงผลลัพธ  ซ่ึงเรา 
จะตองพิจารณาเองวา  จะประกาศตวัแปรใหอยูในขอบเขตใด (คือประกาศแบบ Dim หรือ Global) 
ซ่ึงจะยกตวัอยางขอพิจารณาตัวแปรในโปรแกรม ดังนี้ 
q  ตัวแปรรับขอมูล  จะรับขอมูลที่ฟอรม  frmInput  แลวบางตัวแปรจะนําไปแสดงผลที่ฟอรม 

frmOutput  ดวย  แสดงวาบางตัวแปร  ตองใชในฟอรมมากกวาหนึ่งฟอรม  ดังนั้น  ในเบื้องตน 
เพ่ือใหงาย จึงกําหนดตัวแปรรับขอมูลทุกตวัแปรใหเปนแบบ Global
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q  ตัวแปรผลลัพธ  จะคํานวณที่ฟอรม  frmInput  แลวไปแสดงผลที่ฟอรม  frmOutput  แสดงวา 

ตัวแปร ตองใชในฟอรมมากกวาหนึ่งฟอรมเชนกัน ดังนั้น กําหนดตวัแปรเปนแบบGlobal 
ดังนั้น  โปรแกรมนี้จึงตองมีการเพ่ิมโมดูล  ซ่ึงกําหนดคณุสมบัติ  Name  และเซฟชื่อไฟลเปนชื่อ 
เดียวกนัวา variables ดังรูปที่ 9-10 

รูปที่ 9-9  เพ่ิมโมดูล มีคุณสมบัติ Name และชื่อไฟลวา variables 

กําหนดตวัแปรในโมดูล variabls ดังนี้ 
Global fcu As Integer  (รับขอมูลกําลังอัดคอนกรตี) 
Global Slump As Integer  (รับขอมูลในรายการคายุบตัวคอนกรตี) 
Global MaxRock As Integer  (รับขอมูลในรายการขนาดใหญสุดของหิน) 
Global Cement  As Single  (ผลลัพธน้ําหนักปูนซีเมนต) 
Global Water As Integer  (ผลลัพธปริมาตรน้ํา) 
Global Sand As Single  (ผลลัพธน้ําหนักทราย) 
Global Rock As Single  (ผลลัพธน้ําหนักหิน) 

ซ่ึงการกําหนดตัวแปรแบบ Global จะกําหนดในหนาตาง Code ของโมดูล variables แสดงดังรูป 
ที่ 9-10
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รูปที่ 9-10  แสดงการกําหนดตัวแปรในหนาตาง Code 

เพราะฉะนัน้ จากตารางที่ 9-9 เขียนรหัสคําส่ังไดดังนี้ 
(สําหรับรหัสที่เริ่มตนดวยสัญลักษณ  '  หมายถึง  ขอความถัดมาเปนการเขียนคําอธิบายคําส่ัง 
(comment) เพ่ือทําใหอานโปรแกรมไดงายขึ้น ไมใชรหัสคําส่ัง) 

หมายเลข 01 เหตุการณคลกิในชองรับขอมูลคายุบตัวคอนกรีต 

Private Sub cboSlump_click() 
Slump = cboSlump.ListIndex 
End Sub 

หมายเลข 02 เหตุการณคลกิในชองรับขอมูลขนาดใหญโตสุดของหิน 

Private Sub cboMaxRock_Click() 
MaxRock = cboMaxRock.ListIndex 
End Sub 

หมายเลข 03 เหตุการณคลกิปุมคํานวณออกแบบ 
(เหตุการณนี้  เปนการคํานวณหาสวนผสมคอนกรีต  ซ่ึงจัดเปนหัวใจของโปรแกรมนี้  สังเกตการ 
กําหนดคาคงที่และตัวแปรในขอบเขตของโปรแกรมยอย  ซ่ึงตัวแปรเหลานี้  จะไมมีผลตอโปรแกรม
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ยอยอ่ืนๆ  และลําดับการเขียนรหัสคําส่ัง  ทําตามผังงานในแผนภูมิที่  9-2  และหลังจากที่โปรแกรม 
คํานวณออกแบบเสร็จแลว จะทําการปดฟอรมตวัเองคือ frmInput และเปดฟอรม frmOutput ขึ้นมา 
แสดงผล) 

Private Sub cmdDesign_Click() 
Const a = -0.00000002 
Const b = 0.000023571 
Const c = -0.0104 
Const d = 2.14914286 
Const SGc = 3.15 
Const SGs = 2.65 
Const SGr = 2.7 

Dim S As Single 
Dim MaxR As Integer 
Dim fcr As Integer 
Dim wc As Single 
Dim FindVol As Integer 
Dim SandVol As Single 
Dim RockVol As Single 

' fcu 
fcu = txtFcu.Text 
' Value of Slump 
Select Case Slump 
Case 0 
S = 7.5 
Case 1 
S = 10 
Case 2
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S = 12.5 
Case 3 
S = 15 

End Select 
' Value of Max. Rock 
Select Case MaxRock 
Case 0 
MaxR = 20 
Case 1 
MaxR = 25 

End Select 
' ********* Solution ********* 
' fcr 
If fcu < 210 Then 
fcr = fcu + 70 
ElseIf (fcu >= 210) And (fcu < 350) Then 
fcr = fcu + 85 
ElseIf (fcu >= 350) And (fcu <= 450) Then 
fcr = fcu + 100 
End If 
' Water Cement Ratio 
wc = (a * fcr ^ 3) + (b * fcr ^ 2) + (c * fcr) + d 
' Find Volumn of Water 
If S = 7.5 And MaxR = 25 Then 
Water = 170 
ElseIf S = 7.5 And MaxR = 20 Then 
Water = 180 
ElseIf S = 10 And MaxR = 25 Then 
Water = 180 
ElseIf S = 10 And MaxR = 20 Then
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Water = 190 
ElseIf S = 12.5 And MaxR = 25 Then 
Water = 190 
ElseIf S = 12.5 And MaxR = 20 Then 
Water = 200 
ElseIf S = 15 And MaxR = 25 Then 
Water = 200 
ElseIf S = 15 And MaxR = 20 Then 
Water = 210 
End If 
' Find Weight of Cement 
Cement = Water / wc 
' Find Weight of Sand 
If MaxR = 25 Then 
FindVol = 380 
ElseIf MaxR = 20 Then 
FindVol = 400 
End If 
' Find Weight of Sand 
SandVol = FindVol - (Cement / SGc) 
Sand = SandVol * SGs 
' Find Weight of Rock 
RockVol = 990 - Water - FindVol 
Rock = RockVol * SGr 

Unload Me 
frmOutput.Show 1 
End Sub
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หมายเลข 04 เหตุการณคลิก๊ปุม Exit 

Private Sub cmdExit_Click() 
End 
End Sub 

สําหรับฟอรม frmOutput กําหนดเหตกุารณในคอนโทรล ตามหมายเลขในรูปที่ 9-11 

รูปที่ 9-11  กําหนดเหตุการณในฟอรม frmOutput 

สําหรับเหตุการณของฟอรม frmOutput ที่จะตอบสนองตอผูใช แสดงดังตารางท่ี 9-10 

ตารางที่ 9-10  เหตุการณของฟอรม frmOutput ที่จะตอบสนองตอผูใช 
เหตุการณ  การตอบสนอง 
Load  แสดงผลลัพธ น้ําหนักปูนซีเมนต ปริมาตรน้ํา น้ําหนกัทราย น้ําหนักหนิ 

และขนาดใหญสุดของหิน (เฉพาะคานี้ไดจากการรับขอมูลของผูใช) 
Resize  ปรับขนาดของฟอรมใหอยูกึ่งกลางจอภาพเม่ือแสดงผลทุกครั้ง 

จากตารางที่ 9-10 เขียนรหัสคําส่ังไดดังนี้ 

01  02
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เหตุการณ Load 

Private Sub Form_Load() 
lblCement.Caption = Cement 
lblWater.Caption = Water 
lblSand.Caption = Sand 
If MaxRock = 0 Then 
lblMaxRock.Caption = 20 
ElseIf MaxRock = 1 Then 
lblMaxRock.Caption = 25 
End If 
lblRock.Caption = Rock 
End Sub 

เหตุการณ Resize 

Private Sub Form_Resize() 
If WindowState = 0 Then 
Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2 
End If 
End Sub 

สําหรับเหตุการณที่จะตอบสนองตอผูใชของคอนโทรลในฟอรม frmOutput แสดงดังตารางท่ี 9-11 

ตารางที่ 9-11  เหตุการณที่จะตอบสนองตอผูใชของคอนโทรลในฟอรม frmOutput 
หมายเลข  Name  เหตุการณ  การตอบสนอง 

01  cmdInput  Cilck  ปดฟอรมตัวเองคือ frmOutput 
และเปดฟอรม frmOutput 

02  cmdExit  Cilck  ออกจากโปรแกรม
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จากตารางที่ 9-11 เขียนรหัสคําส่ังไดดังนี้ 

หมายเลข 01 เหตุการณคลกิปุมปอนขอมลูใหม 

Private Sub cmdInput_Click() 
Unload Me 
frmInput.Show 
End Sub 

หมายเลข 02 เหตุการณคลกิปุมออกจากโปรแกรม 

Private Sub cmdExit_Click() 
End 
End Sub 

q  ตัวอยางการทํางาน 
เม่ือรันโปรแกรม  จะแสดงหนาตางปอนขอมูลใหผูใชปอนขอมูลทั้ง  3  ขอมูล  เม่ือปอนขอมูล 

แลว จะปรากฏตวัอยางดังรูปท่ี 9-12 

รูปที่ 9-12  ตัวอยางการปอนขอมูลในโปรแกรม
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เม่ือคลิกปุมคํานวณออกแบบ โปรแกรมจะทํางานตอเนื่องกันดังนี้ (ซึ่งเปนส่ิงที่ผูใชมองไมเห็น) 
q  กําหนดตวัแปรเพ่ือรับขอมูลที่ผูใชปอน 
q  คํานวณออกแบบ 
q  ปดฟอรม frmInput 
q  เปดฟอรม frmOutput 

เม่ือฟอรม frmOutput เปดขึ้น จะแสดงผลดังรูปที่ 9-13 

รูปที่ 9-13  การแสดงผลของโปรแกรม 

ถาผูใชคลิกปุมปอนขอมูลใหม  โปรแกรมจะปดฟอรมผลลัพธนี้  และเปดฟอรมปอนขอมูลขึ้นมา 
ใหม ซ่ึงแสดงผลเหมือนเดิมดังรูปที่ 9-12 

q  ปรับปรุงโปรแกรม 
โปรแกรมนี้  สามารถปรับปรุงไดอีกหลายจุดเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  (ซึ่งนีค่ือเหตุผลที่ 

โปรแกรมทัว่ไป  มีการปรับรุน  (version)  เพ่ิมเติมไดอีกหลายรุน)  ซ่ึงจะยกตวัอยางมาหนึ่งจดุคือ 
การตรวจสอบขอผิดพลาดในการปอนขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
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การตรวจสอบขอผดิพลาดในการปอนขอมลู 
การปอนขอมูลของโปรแกรมนี้  ในสวนของ  ComboBox  ทั้งสองชอง  ไดกําหนดไวแลวใน 

ตอนออกแบบวาเปนแบบ Dropdown  List  ซ่ึงหมายความวาบังคับใหผูใชเลือกขอมูลที่มีอยูเทานั้น 
การดกัจับขอผิดพลาดจึงไมจําเปน แตในชอง TextBox  ซ่ึงรับขอมูลกําลังอัดของคอนกรีต หากผูใช 
ใสขอมูลที่ไมใชตวัเลข  โปรแกรมจะเกิดขอผิดพลาดในขณะรันโปรแกรมทนัที  จึงควรเขียนคําส่ัง 
ดักจับขอผิดพลาดไว  ซ่ึงกค็ือเขียนในโปรแกรมยอยเหตกุารณ  cmdDesign_Click  แทรกไวกอน 
บรรทัดที่จะกําหนดตัวแปร  fcu  ใหรับคาจาก  txtFcu.Text  โดยใชคําส่ัง On  Error  Goto  ดังรูปที่ 
9-14 (ในที่นีใ้ช LineNumber ชื่อวา InputError) 

รูปที่ 9-14  การแทรกคําส่ัง On Error Goto 

ตอมา  แทรกคําส่ังของ  LineNumber  ที่ชื่อ  InputError  ไวสวนทายของโปรแกรมยอยเหตกุารณ 
cmdDesign_Click  ดังรูปที่ 9-15
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รูปที่ 9-15  การแทรกคําส่ังของ LineNumber ที่ชื่อ InputError 

สังเกตวา กอนบรรทัด InputError มีคําส่ัง Exit Sub หมายถึง ถาไมมีขอผิดพลาดในการปอนขอมูล 
ก็ใหออกจากโปรแกรมยอยนี้โดยไมตองทําคําส่ัง  InputError  แตถาเกิดขอผดิพลาด  ใหโปรแกรม 
ขามคําส่ังตางๆ  แลวมาที่  InputError  :ซ่ึงมีคําส่ังตอมาคือแสดงขอความแจงขอผิดพลาด  โดย 
ฟงกชัน Error ทายคําส่ังMsgBox จะแสดงขอความแจงขอผิดพลาดให 

ตัวอยางถาปอนขอมูลกําลังอัดคอนกรีตผิดพลาด ดังรูปที่ 9-16 

รูปที่ 9-16  ตัวอยางการปอนขอมูลผิดพลาด 

เม่ือคลิกปุมคํานวณออกแบบ โปรแกรมจะแสดงขอความแจงขอผิดพลาด ดังรูปที่ 9-17



หนา 
บทที่ 9 

89 วิชวลเบสิก ในงานวิศวกรรมโยธา  ISBN 974-623-139-1 

รูปที่ 9-17  ตัวอยางแสดงขอความแจงขอผิดพลาด 

สําหรับการปรับปรุงในดานความสวยงามนั้น  วิชวลเบสิกมีเครื่องมือมาใหอยางเพียงพอที่จะทํา 
ไดโดยไมยาก  อยางไรกต็าม  ในงานวิศวกรรมโยธานี้  ความถูกตองของโปรแกรม  จะตองเปนส่ิงที่ 
ใหความสําคัญในลําดับแรก ความสวยงามเปนเรื่องรองลงไป 

เม่ือปรับปรุงโปรแกรมเปนที่พอใจแลว ขั้นตอนตอไปคือการสรางตัวติดตั้งใหกับโปรแกรม ซ่ึง 
สามารถทําตามลําดับขั้นตอนที่อธิบายไวในบทที่ 8 เปนอนัเสร็จขั้นตอนการสรางโปรแกรม
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ภาคผนวก ก 
___________________ 

บทความเรื่อง 
การปรับเปลี่ยนฟอนตในวิชวลเบสิก 

ถามมา 
ผมลงโปรแกรม VB5 Professional  Edition  แตตรง Project  Explorer  และ Properties 

Windows นั้น ฟอนตตัวเล็กมากเลยครับ ไมทราบวามีวิธีไหน ทําใหฟอนตตวัใหญขึ้นไดไหมครับ? 

ตอบไป 
ปญหานี้  เทาที่พบจะเกิดขึ้นกับระบบวินโดวส  95  ไทยเอดิชัน  คาดวาถาไมใชไทยเอดิชนั 

จะไมเปนไร  ซ่ึงผมเองก็เจอ  คือเม่ือลงโปรแกรมวิชวลเบสิกเสร็จแลวลองเปดดู  ก็จะพบวาฟอนตมี 
ขนาดเล็กมาก ตามรูปท่ี 1 

รูปที่ 1  ฟอนตในวิชวลเบสิกมีขนาดเล็กมาก 

วิธีแกไขคือ เขาไปเพิ่มฟอนตในไฟลWin.ini โดยทําตามขัน้ตอนดังนี้ 
•  ออกจากวิชวลเบสิก  เปดโปรแกรม  Notepad  ไปท่ี  File/Open  คือเลือกเปดไฟล  ซ่ึงจะมี 

หนาตางใหเลือกไฟล  พิมพ win.ini  ที่ชอง  File  name  ดงัรูปท่ี  2  (โดยทั่วไปไฟลนี้  จะอยูที่ 
โฟลเดอรWindows)
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รูปที่ 2  ใช Notepad เปดไฟล Win.ini 

•  ในไฟลWin.ini  เล่ือนบรรทัดไปที่สวน [FontSubstitutes]  แลวพิมพตอทายบรรทัดในสวนนี้ 
วา Tahoma,222=Tahoma,0 ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3  พิมพ Tahoma,222=Tahoma,0 

•  ตอมาเซฟใหเรียบรอย  ปดโปรแกรม Notepad  รีสตารทวนิโดวสใหม  เสร็จแลวลองเปดวิชวล 
เบสิกดูใหม จะเห็นวาฟอนตมขีนาดใหญขึ้นกวาเดิม ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4  ฟอนตในวิชวลเบสิกมีขนาดใหญขึน้ 

ครับ  เปนอันแกปญหาเรยีบรอยตามคําถาม  อานฟอนตในวิชวลเบสิกสบายตาขึน้มาก  ทนีี้ผมขอ 
เสริมตอซ่ึงเปนเรื่องใกลเคียงกัน  คือในการเขียนรหัสเพ่ือใหแสดงผลเปนภาษาไทย  หรือการใส 
คําอธิบายเปนภาษาไทยลงในหนาตาง Code  นั้น  ปกตจิะไมแสดงเปนภาษาไทยให  คือจะออกเปน 
อักขระแอสกีสวนขยายที่เรานําสวนนี้มาทําเปนภาษาไทย ตัวอยางดังรูปท่ี 5 

รูปที่ 5 การแสดงผลในหนาตาง Code เม่ือเขียนเปนภาษาไทย 

ที่เปนเชนนี้  เพราะฟอนตปกติทีก่ําหนดมานั้น  เปนฟอนตที่ไมมีภาษาไทย  (ก็แนนอนเพราะคนทํา 
วิชวลเบสิกไมใชคนไทย) แตเราสามารถเปล่ียนฟอนตได โดยทําตามขัน้ตอนดังนี้
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•  ไปท่ีเมนู Tools/Options… ของวิชวลเบสิก ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6  เมนู Tools/Options… 

•  เม่ือเขาไปในเมนูยอย Options…  จะมีหนาตางตัวเลือกใหปรับเปล่ียนคาตางๆ  ใหไปท่ี  Editor 
Format  ในชอง Font  แลวเลือกฟอนตที่แสดงภาษาไทยได  เชน AngsanaUPC และชอง Size 
คือขนาดของฟอนต เลือกที่ 14 (ผมลองดูแลวคิดวาขนาดกาํลังพอดี) ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7  ปรับเปล่ียน Font และ Size ในหนาตางOptions
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•  ตอมาคลิ๊กปุมOK ก็เรียบรอย 
ทีนี้  ลองไปดูรหัสในหนาตาง  Code  ใหม  จะเห็นวาอักขระประหลาดกลายเปนอักขระภาษาไทย 
แลว ดังรูปท่ี 8 

รูปที่ 8  อักขระประหลาดเปล่ียนเปนอักขระภาษาไทย 

ถึงตอนนี้  เราก็สามารถเขียนโปรแกรมไดคลองตัวและชดัเจนยิ่งขึน้  เพราะสามารถเขียน 
คําอธิบายเปนภาษาไทยได  ซ่ึงเขาใจดีกวาเขียนภาษาอังกฤษแปลกๆ  และการเขียนรหัสใหแสดงผล 
เปนภาษาไทย  ก็เห็นไดในหนาตาง  Code  วาเขียนอะไรลงไป  ไมตองรอใหแสดงผลกอนแลวจึง 
ทราบวาเขียนผดิหรือถูก  พยายามเขยีนกันมากๆนะครบั  เราเขียนโปรแกรมใชเองไมตองซ้ือ 
โปรแกรมตางประเทศ ก็ถือวาชวยชาติไดทางหนึ่งแลว ติดขัดปญหาอะไรก็ถามมาได 

•  บทความนี้เคยลงตีพิมพในนิตยสาร Computer.Today 
ปที่ 8 ปกษแรก ธันวาคม 2541
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ภาคผนวก ข 
___________________ 

บทความเรื่อง 
การสลับเมนูภาษาไทย-อังกฤษ 

ถามมา 
ผมอยากจะเขียนโปรแกรมสรางเมนูที่สามารถสลับภาษาไทย-อังกฤษได  แบบเวิรด  6 

จะตองทําอยางไรบางครับ 

ตอบไป 
ปญหานี้งายมาก  แนวคิดของการสลับเมนูภาษาไทย-อังกฤษคือ  ตามปกตกิารสรางเมนใูน 

วิชวลเบสิก  ทําไดโดยกําหนดในหนาตาง  Tools/Menu  Editor…  ซ่ึงจะมีการกําหนด  Property 
Caption  คือขอความที่แสดงที่หนาจอ  และ  Name  คือตวัแปรของเมนูนัน้ๆ  ในตําราทัว่ไปมักจะ 
กลาวถึงเพียงเทานี้  แตความเปนจริงคือ  เมือ่เรามี Name  ของเมนู  เราก็สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ 
แกไข Caption ใหเปนขอความอืน่หรือแมแตภาษาไทยได และก็สลบัภาษาไทย-อังกฤษได 

กําหนดรายละเอียดของเมนู 
เราจะลองยกตัวอยาง โดยกําหนดเมนู 2 เมนู  ดังนี้ 
File (แฟม)  Window (หนาตาง) 

Toggle English-Thai (สลับภาษาไทย-อังกฤษ) 
กําหนด Property เริ่มตน ที่จะเขยีนไวในMenu Editor  ดงันี้ 
Caption  Name 
File  mnuFile 
Window  mnuWindow 
Toggle English-Thai  winToggle
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ทําตามขั้นตอนดังนี ้
1.  เปดวิชวลเบสิก แลวไปที่เมนู Tools/Menu Editor… ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1  เมนู Tools/Menu Editor… 

2.  คลิกไปท่ี Menu Editor…  จะมีหนาตางใหปอนเมนูตามทีเ่รากําหนดทั้ง Caption  และ Name 
เม่ือปอนเสร็จแลว จะปรากฏดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2  แสดงขอความที่ปรากฏในMenu Editor
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3.  คลิก OK จะปรากฏเมนูที่ Form1 ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3  เมนูที่ปรากฏใน Form1 

4.  เขียนโปรแกรมที่ Form1 (Code) ตามรายละเอียดในรูปที่ 4 

รูปที่ 4  รายละเอียดของโปรแกรม
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ที่เห็นเปนอักษรประหลาดในโปรแกรมยอย winToggle_Click เพราะเปนการเขียนภาษาไทยเขาไป 
ในโปรแกรม (แลวไมไดปรับฟอนตใหแสดงภาษาไทย) ดังนี้ 
mnuFile.Caption = “&แฟม” 
mnuWindow.Caption = “&หนาตาง” 
winToggle.Caption = “&สลับภาษาไทย-อังกฤษ” 
อธิบายโปรแกรมที่เขียนเขาไปเปนภาษามนษุยไดคือ  เราใชตัวแปร  English  เปนตัวตรวจสอบวา 
เมนูตอนนั้นเปนภาษาอังกฤษ  (True)  หรือภาษาไทย  (False)  โดยเริ่มตนกําหนดใหเปน 
ภาษาอังกฤษ เม่ือคลิกที่เมนูยอย Toggle English-Thai (หรือ สลับภาษาไทย-อังกฤษ) ก็ทําการสลับ 
คาของ  English  พรอมกับเปล่ียน  Caption  ของแตละเมนูยอยโดยเรียกผานตวัแปร  Name  ที่เรา 
กําหนดไว เทานี้เอง 

ลองรันโปรแกรมดู 
เม่ือรันโปรแกรมจะแสดงเมนูเปนภาษาอังกฤษดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5  เมนูเมื่อเริ่มตนรันโปรแกรม
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