
 2.2.3  ฟงชั่นทางคณิตศาสตร 
              
               2.2.3.1  abs(k)  ใชสําหรับแปรงคาตัวเลขใหเปนคา absolute   
                    ตัวอยาง   
                                             k= abs(-10) 
                                             จะได k = 10 
               2.2.3.2  atn(k) ใชสําหรับหาคา arctangent 
                               ตัวอยาง 
                                                      k=atn(pi/2)  pi = 3.14    
                                            จะได  k= 1 
               2.2.3.3  cos(k) ใชสําหรับหาคา cosine   เมื่อ k เปนองศา radians 
                                 ตัวอยาง 
                                                    k=cos(pi/6)   pi=3.14 
                                          จะได  k= 0.866 
              2.2.3.4  sin(k) ใชสําหรับหาคา  sine  เมื่อ k เปนองศา radians 
                                 ตัวอยาง 
                                                  k = sin(pi/2)  pi=3.14 
                                         จะได k =  1 
              2.2.3.5  tan(k) ใชสําหรับหาคา  tan  เมื่อ k เปนองศา radians 
                                 ตัวอยาง 
                                                    k=tan(1.3) 
                                          จะได  k=   3.6 
              2.2.3.6  Rnd ใชสําหรับสุมคาตวัเลข 
                                ตัวอยาง   ตองการใหมีการสุมตัวเลขระหวาง 1 - 10 
                                                k = int((10 x Rnd)+1) 
                                                k จะมีคาระหวาง 1 -10  
             2.2.3.7  sgn ใชสําหรับเช็กเครื่องหมายทางคณติศาสตร 
                                ตัวอยาง 
                                              k=-10 
                                              sgn(k)=  -1 
                                              n=10  ;  sgn(n) = 1 
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  2.2.3.8   sqrใชสําหรับหาคา square ทางคณิตศาสตร 
                 ตัวอยาง 
                            k = sqr(9) 
                     จะได  k=3    
 
2.2.3.9  int(k)  และ fix(k)  ใชสําหรับแปลงตัวเลขทีม่ีจุดทศนิยมเปนเลขจํานวนเต็ม 
                  ตัวอยางที ่1 
                         k=3.0009 
                         b =int(k) 
                         จะได   b = 3 
              ตัวอยางที่ 2 
                           k=-3.5 
                            a=fix(k)  จะได  a=-4 
                            b=int(k)   จะได  b=-3 
2.2.3.10   Hex  ใชสําหรับแปลงคาตัวเลขใหเปนเลขฐานสิบหก 
                   ตัวอยาง 
                              k=255:     a=Hex(k)   จะได a = FF         
2.2.3.11  Oct  ใชสําหรับแปลงคาตัวเลขใหเปนเลขฐานแปด 
                    ตัวอยาง 
                                k=255:  a=Oct(k)   จะได  a =377 
2.2.3.12  str ใชสําหรับแปลงตัวเลขใหเปนตัวอักษร 
                      ตัวอยาง 
                                k=100 : a=str(k)   จะได  a=”100” 
2.2.3.13  val  ใชสําหรับแปลงตัวอักษรเปนตัวเลข 
                       ตัวอยางที ่ 
                       a$=”ABC123” :  K=VAL(a$)   จะได  k=123 
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2.2.4   ฟงชั่นที่ใชงานทางดานวันและเวลา 
 
         2.2.4.1   date   ใชสําหรับบอก  เดือน/วันที/่ป   ปจจุบัน 
                           ตัวอยาง 
                                        a$= date  จะได  a$ = 03/17/05 
                                       
        2.2.4.2    day  ใชสําหรับบอก วนัที ่ จาก เดือน/วัน/ป  ปจจุบัน 
                           ตัวอยาง 
                                        a$ = day(date)  จะได a$=”17” 
        2.2.4.3   month  ใชสําหรับบอก เดือน   จาก เดือน/วนั/ป   ปจจุบัน 
                          ตัวอยาง 
                                       a$ = month(date)  จะได a$ = “3” 
        2.2.4.4    year   ใชสําหรับบอก ป   จาก เดือน/วัน/ป   ปจจุบัน 
                           ตัวอยาง 
                                        a$=year(date)      จะได  a$= “05”   
        2.2.4.5    time  ใชสําหรับบอกเวลาปจจุบัน 
                           ตัวอยาง 
                                       a$=time     จะได  a$ =”2:48:45 PM” 
        2.2.4.6    hour  ใชบอก ชั่วโมง จากเวลาปจจุบัน 
                            ตัวอยาง 
                              a$=hour(time)  จะได  a$= “14”   
         2.2.4.7   MINUTE  ใชบอก  นาที  จากเวลาปจจุบัน 
                              ตัวอยาง 
                               a$=minute(time) จะได  a$=”48” 
       2.2.4.8  second ใชบอกวินาท ี จากเวลาปจจุบัน 
                              ตัวอยาง 
                              a$=second(time) จะได a$=”22”     
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3 
User Defined  Procedure & User Defined Function 

และ ชนิดของตัวแปร 
 

3.3.�  User Defined Procedure 
         ปกติ visual basic ไดแบงโปรแกรมออกเปนโปรแกรมยอย ๆ  ตามเหตุการณ ตาง ๆ ทีเ่กดิ
ข้ึนกับวัตถุตาง ๆ ใน project  เชน sub command_click, sub form_load เปนตน แตบางครั้งเรา
อาจมีความจําเปนที่ตองสรางโปรแกรมยอยเพื่อความสดวกในการทาํงานของเรา  ซึ่งตอไปนี้จะ
เปนรูปแบบการสรางโปรแกรมยอย 
 
       sub  procedure name (arguments) 
       ……. 
       ……. 
       End sub 
        เมื่อ arguments คือคาที่โปรแกรมหลักสงใหกับโปรแกรมยอย 
                ตัวอยาง 3.1 
            สรางโปรแกรมยอยสําหรับ บวกเลข 

 
รูป 3.1 แสดงการสรางโปรแกรมยอยชื่อ add และมีการรับคา arguments  2 คา 

หมายเหต ุ โปรดสังเกตุตําแหนงของการวางโปรแกรมยอย    

 SAMRAENG .T    WWW.BPCD.NET/TEACHER/ELECTRICAL/WEB/  last update 20-08-2007 56



รูป3.2  เรียกใชโปรแกรมยอย add จาก sub  form_load 

 
รูป 3.3  ผลจากการทาํงานของโปรแกรมยอย 

 
3.3.�  User  Defined Function 
 
              สําหรับ User Defined Function  จะแตกตางจาก User Defined Procedure ตรงที่ คํา
ข้ึนตนจะขึน้ดวย Function และ สามารถสงคากลับใหกับโปรแกรมหรือฟงชัน่ที่เรียกใชได รูปแบบ
จะเปนดงันี ้
Function    function name (arguments)  as  data type 
………….. 
………….. 
end function 
 
 
ตัวอยาง 3.2 
             การสรางฟงชัน่ยอยสําหรับการบวกตัวเลขสองคา 
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รูป 3.4  การสรางฟงชัน่ที่มกีารรับและสงคาระหวางโปรแกรมที่เรียกใช 
 
 

รูป 3.5  เรียกใช Function add จาก sub form_load 

รูป 3.6 ผลจากโปรแกรมจาก sub form_load 
 

3.3  ประเภทของ  Arguments 
         
        3.3.1 Arguments แบบ  By Value  arguments แบบนี้เมื่อมกีารเปลี่ยแปลงคาใน function   
จะไมสงผลกับตัวแปรของโปรแกรมหรือฟงชั่นที่เรียกใช 
        3.3.2 Arguments แบบ  Byref  ตัวแปรที่ทําหนาที่เปน arguments แบบนี้เมือ่มีการ
เปลี่ยนแปลงคาในฟงชัน่จะสงผลตอตัวแปรตนฉบับดวย   
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ตัวอยาง 3.3 
       แสดงความแตกตางของ arguments  Byval และ Byref 

รูปที่ 3.7 ประกาศตัวแปร ที ่general 

รูป 3.8 กําหนดคาใหกับตัวแปร กอนเรียกโปรแกรมยอย  dec 

รูป 3.9  โปรแกรมยอยรับคา arguments 2 แบบ 
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รูป 3.10  คาตัวแปร a ม่ีคาเทาเดิม ขณะที่ ตัวแปร b เปล่ียคาจากผลของงานจากโปรแกรมยอย 
 

3.4  ประเภทของขอมูล 
 
    
ประเภท 
ของตัวแปร 

สัญลักษณ พื้นที่การใชงาน ขอบเขตการรองรับขอมูล 

string $ ความของ  
string+4 

ใชไดถึง 65,535 ตัวอักษร 

integer % 2 byte -32,768  to +32,767 
Long & 4 byte -2,147,483,648  to  +2,147,483,647 
single ! 4 byte -3.402823E+38 to –1.401298E+45 

และ 
+1.401298E-45 to 3.402823E+38 

double # 8 byte -1.797693134862315D+308  to –4.94066D-324 
และ 

+4.94066D-324 to +1.797693134862315D+308 
Currency @ 8 byte -922337203685477.5808 to +922337203685477.5807 

variant (none) varies  Any of the other data type 
 

 
 

String   ใชเก็บขอความตาง ๆ 
Integer  และ  Long  ใชเก็บคาตัวเลขจํานวนเต็ม 
Single และ double  ใชเก็บคาตัวเลขจํานวนจริง 
Currency   ใชเก็บคาที่เปนจํานวนเงิน 
Variant    ใชเก็บคาประเภทใดก็ไดใน 6 ประเภทขางตนโดยจะแปรเปลี่ยนตามขอมูลที่ไดรับ   

 

 SAMRAENG .T    WWW.BPCD.NET/TEACHER/ELECTRICAL/WEB/  last update 20-08-2007 60



4 
ขอบเขตการใช งานของ  

ตัวแปร  , User  Defined Procedure  และ User  Defined Function 
 
ตอไปเราจะมองระบบงานทีพ่ัฒนาบน visual  basic  ในเรื่องของการบริหารจัดการขอมูล  การใช
งาน User  Defined Procedure และ   การใช User  Defined Function ที่ตองนํา
เร่ืองนี้มาพูดกนัก็เพราะวาเปนเรื่องที่ตองใหความสําคญัเปนอยางมากสําหรับการทํางานของ
นักพฒันาโปรแกรมมือใหม  พูดไดวาการวางแผนงานที่ดีกอนลงมือปฏิบัติงานจริงนั้นเปน
องคประกอบที่สําคัญในการทําใหงานนั้น ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี    และตอจากนี้ไปผูเขียนจะ
ยกตัวอยางเริม่ต้ังแตงานทีป่ระกอบดวย  Form เพียงอยางเดยีวจนไปถึงตัวอยางทีม่ี  
Form,Module มากกวา 1 Form หรือ 1 Module 
 
4.1  Project ที่มีองคประกอบ Form เพียง  1 Form และมีวัตถแุวดลอม 2 อยางคือ form กับ  
ปุม command1 ตามรูป 4.1 

รูป 4.1  project ขนาด 1 Form 
 
  4.1.1  ตัวแปร,โปรแกรมยอย  แบบ private  คือตัว แปรที่ถูกจาํกัดใหมีการใชงานหรือมองเหน็ได 
             ในที่ใดที่หนึ่งเทานัน้ 
              ตัวอยาง  4.1  ตัวแปร,โปรแกรมยอย  แบบ private 
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รูป 4.2 ตัวแปร a,b,c และ sub program add()  เปน  ตัวแปร และ โปรแกรมยอยแบบ private 
 

จากรูป  4.2 จะเหน็วาที ่sub command1_click และ sub form_load มีการประกาศตัวแปร และ 
สรางโปรแกรมยอยทีม่ีชื่อซ้าํกันแตจะไมมคีวามสบสนวุนวายเกิดขึน้ในการทํางานแตอยางใด
เนื่องจากทั้งตวัแปรและโปรแกรมยอยถูกจํากัดขอบเขตการใชภายใน sub program ยอยเทานัน้ 
          

4.1.2 ตําแหนงของตวัแปร,Sub program ที่ใชงานรวมกนัภายใน  Form 1 Form 
                
          ตํ่าแหนงของการประกาศตัวแปร และ โปรแกรมยอย เพื่อใหทกุ ๆ โปรแกรมยอยที่อยูภายใน 

Form1 สามารถเรียกใชหรือเขาถึงขอมูลได 
รูป 4.3   ตําแหนงของการประกาศตัวแปรเพื่อใหทุก ๆ โปรแกรมยอยที่อยูใน Form1สามารถเขาถึง 

ได 
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รูป 4.4 ตําแหนงของ User  Defined Procedure เพื่อใหทุก ๆ โปรแกรมยอยที่อยูใน Form1

สามารถเรียกใชได 
 
ตัวอยาง 4.2  แสดงการใช  ตัวแปรและ User  Defined Procedure    ที่อยูใน general 
 

รูป 4.5  แสดงการเรียกใชโปรแกรมยอย add จาก sub form_load 
 

รูป4.6 ผลจากการทํางานของโปรแกรมจากรูป 4.5 

 SAMRAENG .T    WWW.BPCD.NET/TEACHER/ELECTRICAL/WEB/  last update 20-08-2007 63



 
รูป  4.7  การเรียกใชโปรแกรมยอย add จาก sub command1_click 

 

รูป 4.8  ผลที่เกิดขึ้นหลังจาก RUN program แลว click command1 
 

4.2 Project ที่ประกอบดวย Form มากกวา 1 Form และ มี Module 
 

รูป 4.9  Project  ที่มี Form มากกวา 1 Form และ มี Module 
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4.2.1  การเลือก start  form  เมื่อเริ่ม run program  
                

 

รูป 4.10 การกําหนด start form เมื่อเริ่ม run program 
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4.2.2  คําส่ังเพ่ือใชในการเปดและปด Form 

                  
รูป 4.11  พิมพคําส่ังที่ sub command1_click ใน form1 และ form2 

 
-ทดลอง run program แลว click ปุม command1 ใน form1  ผลจะทําให form1 ถูกปด และ เปด form2 และ
เมื่อ click ปุม command1 ใน form2 จะทําให form2 ถูกปด และ  จะเปด form1 ใหม 
 
4.2.3  หลักการใชตัวแปรเมื่อ project  มีมากกวา 1 form 

-  ตัวแปรที่ประกาศใน  General ของแตละ form จะมองเห็นหรือใชไดภายใน form เทานั้น 

รูป 4.12  ตัวแปร a,b,c ที่ประกาศใน general ของ form1 และ form2ใชพื้นที่หนวยความจําแยกจาก
กัน 
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-  โปรแกรมยอยที่สรางใน general ของแตละ form จะเรียกใชไดจากใน form เทานั้นไมสามารถ
เรียกใชจากภายนอก form ได 

รูป  4.13  sub program add  ใน general  ของ form1 และ form2 ชื่อเหมือนกันไดเนื่องจากถูกแยก
โดย form 
 
4.2.4  พ้ืนประกาศตัวแปรเพ่ือใหแตละ form สามารถเขาถึงได 

  
รูป 4.14  โปรแกรยอยจากทุกform สามารถเขาถึงตัวแปร var1,var2 ได เชนเดียวกัน ทุก form ใน 
project สามารถเรียกใช function mul ไดเชนกัน 
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รูป 4.15  sub form_load ใน form1 และ form2 สามารถเรียกใช function mul ที่สรางในModule ได 

 SAMRAENG .T    WWW.BPCD.NET/TEACHER/ELECTRICAL/WEB/  last update 20-08-2007 68


