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R 

 
รูป  1.1  รูปรางหนาตาของโปรแกรม MICROSOFT  VISUAL BASIC V6.0 

 
จากรูป 1.1  แสดงถึงองคประกอบพื้นฐานของโปรแกรม MICROSOFT  VISUAL  BASIC V6.0 เมื่อเร
รูปแบบในการพัฒนาโปรแกรมแบบ  STANDARD EXE  ซึ่งจะประกอบดวย 

1 สวนของ  tab menu bar และ  toolbar  menu เหมือนกับโปรแกรมทั่ว ๆ ไป   
2 สวนของกลองเครื่องมือ ( tool box) ซึ่งเปนเครื่องมือมาตรฐานที่ visual basic สรางมา
3 สวนของ form เปนสวนที่ใชสําหรับนําเครื่องมือในกลองเครื่องมือมาวางเพื่อสรางภาพใ

กับผูใชโปรแกรม 
4 สวนของ project  explorer  เปนที่ใชสําหรับดูองคประกอบของ project ปจจุบันวาประ

อะไรบางจากรูป 1.1 จะเห็นวา project ประกอบดวย form แค 1 เดียว 
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ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรม 
 
เนื่องจาก visual  basic เปนโปรแกรมที่ใชรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ  graphic  user  
interface  ( gui) สวนสําคัญก็คือการออกแบบรูปรางหนาตาเพื่อส่ือสารกับผูใชโปรแกรมใหมาก
ที่สุดเพื่อใหโปรแกรมที่สรางขึ้นใชงานงายเปนที่ถูกอกถูกใจของผูใชมากที่สุด เพราะจะนั้นขั้นตอน
ในการสรางโปรแกรมจะมีหลัก ๆ อยู 2 สวนดวยกันคือ 

1 ขั้นตอนของการสรางภาพ 
                                2    ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อใหเกิดงานตามที่ไดคาดหวังเอาไว       
                     
             ตัวอยางที่  1.1   

  ปด 

                                                                             รูปที่  1.2 ก 

เปด  

 
รูปที่ 1.2 ข 

 
สมมุติเราจะสราง  project  ที่มีชื่อวา  basic circuit  และเรามีเงื่อนไขของ project ดังตอไปนี้ 
 

1 เมื่อเริ่มตนการทํางานใหหนาจอคอมพิวเตอรแสดงรูป 1.2 ก 
   2     เมื่อผูใชคลิกปุมเปดใหหนาจอคอมพิวเตอรแสดงรูป   1.2 ข 
   3    และเมื่อผูใชคลิกปุมปดใหหนาจอคอมพิวเตอรแสดงรูป 1.2 ก ตามเดิม 
         

3
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การสราง project  basic  circuit 

 
  

รูป 1.3 เลือกรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบ  standard  exe 

รูป1.4 นําเครื่องมือ image จาก tool box มาวางบน form 

image 
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ข้ันตอนการสรางภาพ 
1 เลือกเครื่องมือ  image  เพื่อใชในการการแสดงรูปวงจรไฟฟา 
2 ใสคุณสมบัติ ( properties ) picture ผานทาง windows properties โดยการคลิ๊กที่วัตถุ 

image ให active ดังรูป  1.4  ตามดวย กด keybord  F4 
 

 
รูป 1.5 แสดงตําแหนงของ properties picture ของวัตถุ imageใน windows properties 

 
3   click  ตรงตําแหนงลูกศรชี้ในภาพ 1.5  เพื่อเลือกภาพใหกับวัตถุ  image 

 

 
รูป 1.6  properties picture ของวัตถุ image เปล่ียนตามภาพที่เราตอการ  

 
4   สังเกต ตรงตําแหนงลูกศรชี้จะบอกชนิดของ file รูปภาพ 
5    สรางปุมในการควบคุมวงจรไฟฟา 
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รูป 1.7  สรางปุมควบคุมการปดเปดวงจรไฟฟาโดยใช  properties caption ของ command  buttom เปนปาย    

บอกชื่อปุม 
 
5   ทดลองรันโปรแกรมโดย กด key  F5 หรือ  ปุม  start  
 

 
รูป 1.8 แสดงการรันโปรแกรมหลังจากขั้นตอนสรางภาพเสร็จสมบูรณ 

6    ทดลอง click  ที่ปุม  เปด  ปด  จะยังไมมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราคาดหวังไวตั้งแตตนเนื่องจาก ยังขาดขั้น 
ตอนของการเขียนโปรแกรมกับกับใหกับปุม  เปด และ ปด  ในขณะผูใช click ปุม 

                            ขั้นตอนการเขยีนโปรแกรม 
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                  1     การเขาสูหนาตางการเขียนโปรแกรมของ visual basic 
                         double click   บน form หรือ  วัตถุตัวใดตัวหนึ่งที่วางอยูบน form 

3 

2 
1 

 
รูป 1.9  แสดงหนาตางสําหรับเขียนโปรแกรม 

 
                      ในสวน  editor  ของ visual  basic  ไดถูกออกแบบเพื่อใหเหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมใน
รูปแบบเชิงการกําหนดวัตถุเปาหมาย ( object – oriented – programming ) อาจจะพูดไดวากระบวนงานตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจะถูกกําหนดโดยโปรแกรมยอยของเหตุการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ วัตถุนั้น ๆ จากรูป 1.9 จะเห็นวามีการ
แบง editor  ของ visual basic ออกเปนสามสวนดวยกัน คือ 

1 บอกวัตถุเปาหมาย 
2 บอกเหตุณการณที่เกิดขึ้นกับวัตถุเปาหมาย 
3 โปรแกรมยอยในเหตุณการนั้น ๆ 

ซึ่งถาเราคุนเคยกับระบบปฏิบัติการของ windows เหตุณการณที่เกิดขึ้นบอย ๆ ไดแก เหตุณการณ click, 
double  click  , keypress  และ  key up เปนตน 
        
         เพระฉะนั้นตามเงื่อนไขในตัวอยาง 1.1 ระบุวา 
1 เมื่อเริ่มตนการทํางานใหหนาจอคอมพิวเตอรแสดงรูป 1.2 ก 
    
         การเขียนโปรแกรมเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนทําไดดังนี้ 
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รูป  1.10  โปรแกรมยอยในวัตถุ form  เหตุณการ  โหลด 

 
เมื่อ run โปรแกรม จะไดตามรูป  1.11 

 
รูป 1.11  โปรแกรมทํางานตามคําส่ัง 

Image1.Picture = LoadPicture("c:\sam1\doc_scada\circuit01.bmp") 
 
 

    
 

   2     เมื่อผูใชคลิกปุมเปดใหหนาจอคอมพิวเตอรแสดงรูป   1.2 ข 
         เขียนโปแกรมไวในโปรแกรมยอยดังรูป  1.12 
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รูป1.12  โปรแกรมยอยของวัตถุ command1 (ปุมเปด) เหตุณการ click 

เมื่อ run โปรแกรมแลว click ปุมเปด จะไดตามรูป  1.13 
 

 
รูป1.13  เมื่อ run แลว click  ปุม เปด 

 
2 และเมื่อผูใชคลิกปุมปดใหหนาจอคอมพิวเตอรแสดงรูป 1.2 ก ตามเดิม 

          เขียนโปแกรมไวในโปรแกรมยอยดังรูป  1.14 
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รูป1.14  โปรแกรมยอยที่ปุม ปด (เหตุณการณ click) 
 

เมื่อ run โปรแกรมแลว click ปุมเปด จะไดตามรูป  1.15 

 
รูป1.15   ขณะrun โปรแกรมแลวclick ปุมปด 
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ขั้นตอนการ  save  project 
 
1    เลือกเมนู   file   save or save as project 

 
รูป 1.16  การเรียกใชเมนู  save  project 

2    save file นามสกุล  .frm 

      
รูป1.17  save file .frm 
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3 save  file . vbp 

 
                                 รูป1.18  save file . vbp 
 
สรุปส่ิงที่ตองทําความเขาใจหลังจากเดินผานบนที่  1 
 

- เขาใจขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมบนรูปแบบการกําหนดวัตถุเปาหมาย 
- เขาใจขั้นตอนการสราง project  visual  basic 

   -      เขาใจการใช  editor  ของ visual  basic 
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2 
ตัวกระทําทางคณิตศาสตรและฟงช่ันภานในของ visual  basic 

 
2.1   ตัวกระทําและตัวเปลียบเทียบทางคณิตศาสตร 
                 
ลําดับ สัญลักษณ การกระทําทางคณิตศาสตร ตัวอยาง คาที่ได 

1 + บวก A=2+3 A=5 
2 - ลบ A=3-2 A=1 
3 * คูณ A=3*3 A=9 
4 / หาร A=6/2 A=3 
5 < นอยกวา A=3,B=4 

A<B 
 TRUE 
เปนจริง 

6 <= นอยกวาหรือเทากับ A=3,B=3 
A<=B 

TRUE 
เปนจริง 

7 > มากกวา A=3,B=4 
B>A 

TRUE 
เปนจริง 

8 >= มากกวาหรือเทากับ A=4,B=4 
A>=B 

TRUE 
เปนจริง 

9 <> ไมเทากับ A=3,B=4 
A<>B 

TRUE 
เปนจริง 

10 ^ ยกกําลัง A=3 
A=A^2 

A=9 

 
 
2.2 ฟงชั่นภายใน visual basic  
    2.2.1 ฟงชั่นที่ใชงานที่เกี่ยวกับตัวอักษร(string) 
    
ลําดับ ฟงชั่น(Function) การทํางาน ตัวอยางการใชงาน คาที่ได 

1 LEN เปนคําส่ังสําหรับหาจํานวนตัวอักษรในตัวแปร String A$=”ELECT” 
B=LEN(A) 

B=5 

2 INSTR(K$,M$) คําส่ังสําหรับตรวจสอบตัวอักษรในตัวแปร String 
วามีอยูในตัวแปรนั้นหรือไมโดยจะเริ่มเช็ดจากซายมือ 
ของตัวอักษร 

A$=”ELECTRIC” 
B=INSTR(A$,”C”) 

B=4 

3 STR$(N) คําส่ังสําหรับเปล่ียนคาตัวเลขเปนตัวอักษร 
เมื่อ  N เปนคาตัวเลขจํานวนเต็ม 

A=123 
B$=STR$(A) 

B$=”123” 

ลําดับ ฟงชั่น(Function) การทํางาน ตัวอยางการใชงาน คาที่ได 
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4 LEFT$(S$,N) เปนคําส่ังสําหรับตัดตัวอักษรเริ่มจากดานซายมา
ทางขวาจํานวน N ตัวอักษร 

A$=”SAMRAENG” 
B$=LEFT$(A$,3) 

B$=”SAM” 

5 RIGHT$(A$,N) เปนคําส่ังสําหรับตัดตัวอักษรเริ่มจากดานขวามาทาง 
ซายจํานวน N ตัวอักษร 

A$=”SAMRAENG” 
B$=RIGHT$(A$,3) 

B$=”ENG” 

6 LCASE$(B$) เปล่ียนตัวอักษรใหเปนตัวพิมพเล็ก A$=”SAMRAENG” 
B$=LCASE(A$) 

B$=”samraeng” 

7 CHR$(B) เปล่ียน Character Code เปนตัวอักษร 
B As long variable 

A$=CHR$(65) A$=”A” 

8 ASC(B$) เปล่ียนคา String เปน Ascii Code K=ASC(“A”) K=65 
9 Rtrim$(b$) ใชตัดชองวางดานหนาและดานหลังตัวอักษร A$=”  samreang  “ 

B$=Rtrim$(A$) 
B$=”samreang” 

10 STRCOMP(A$,B$
) 

ใชเปรียบเทียบคาในตัวแปร A$ กับ B$ A$=”SAM” 
B$=”SAM” 

K=STRCOMP(A$,B
$) 
 

 
 

K=0 
เนื่องจาก A$=B$ 

11 INSTR(N,A$,B$) ใชหาขอความ B$ โดยให N เปนตําแหนงเริ่มตน 
     ในการคนหา 

A$=”SAMRAENG” 
K=INSTR(1,A$,”E”) 

K=6 
E อยูตําแหนงที่ 6 

 
12 SPACE$ ใสชองวางระหวางตัวอักษร “SAMREANG” 

SPACE$(10) 
“TEMRAM” 

SAMRAENG 
เวน 10 ตัวอักษร 

TEMRAM 
 
 
2.2.2 ฟงช่ันที่ใชที่ใชในการจัดเก็บขอมูล 
 
                     2.2.2.1    CURDIR  เปนฟงชั่นสําหรับแสดง path ปจจุบัน 
                                      ตัวอยาง  สมเรากําลังทํางานอยูที่  
                                     path “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98” 
                                     และเราจะใช text box แสดง path ปจจุบัน  
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เมื่อ   RUN  PROGRAM   text1  จะแสดง path ปจจุบันตามคําส่ัง  text1= CurDir 

 
                                      รูป  2.1  เมื่อ run program text1  display current path 
                                      
                     2.2.2.2 CHDIR  “new path” เปนฟงชั่นสําหรับการเปลี่ยนแปลง  path ปจจุบันไปยัง new path 
                                   
                              ตัวอยาง           
                                     ตัวอยาง  สมเรากําลังทํางานอยูที่  
                                     path “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98” 
                                     แลวตองการเปลี่ยนการทํางานไปที่  PATH “ C:\SAM1”   

รูป 2.2  แสดงการใช ฟงชั่น  ChDir 
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รูป 2.3  ผลการรันโปรแกรม ตามรูป 2.2 
 

  2.2.2.3  MkDir  ใชสําหรับสราง Directory or folder 
               
                ตัวอยาง  สมมุติตองการสราง Folder  ชื่อ  samraeng ใน drive c: 

 
รูป 2.4  การใชคําส่ังสราง directory 

 
หมายเหตุ   ชื่อ directory  จะตองไมซ้ํากับ directory ที่มีอยูแลว 
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รูป  2.5  ใช windows explorer  ดูผลหลังจากการ run    program 

 
2.2.2.4   FileCopy  source file, destination file   เปนฟงชั่นที่ใชสําหรับ  COPY  FILE  
 
                      ตัวอยาง 
                                           -  ใช program  notepad   พิมพขอความสักหนึ่งขอความแลว SAVE เปน ชื่อใ 
                                              ชื่อใดชื่อหนึ่งในที่นี้ผูเขียนขอ save เปนชื่อ  samraeng ไวที่ path 

“c:\sam1\samreang.txt” 

รูปที่  2.6  ใช notepad พิมพขอความตามใจชอบ 
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รูปที่ 2.7 save  text file 
 

   -   ทดลองเขียนโปรแกรมโดยใชคําส่ัง   filecopy 

 
รูป ที่ 2.8  ใชคําส่ัง filecopy  samraeng   samraeng1 

-   ใช  windows  explorer  ดูผลการทํางานของ program 
รูปที่  2.9  ผลจากคําส่ัง  filecopy 

destfile 

Source  file 
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2.2.2.5 filedatetime  เปนฟงชั่นใชบอกวันเวลาการเก็บบันทึก file 

          
รูป 2.10  เขียนโปรแกรมการใชคําส่ัง  filedatetime 

รูป 2.11  text1  แสดงวันเวลาการบันทึก file “c:\sam1\samreang.txt” 
 

 
 

SAMRAENG .T  WWW.BPCD.NET/TEACHER/ELECTRICAL/WEB/        20-08-2007 52


