
 
การติดตอกับฐานขอมูลชนิด text file 

การใชฐานขอมูลที่เปน text file ถือเปนทีน่ยิมมาตัง้แตอดีดตกาลจนถงึปจจุบันเหน็ไดจาก
โปรแกรมสําเร็จรูปตางจนไปถึงระบบปฏิบัติการ windows  ก็ยงัใช text file เปนฐานขอมูลในการ
สนับสนนุการทํางานของโปรแกรม ที่สําคญัการเขาถงึฐานขอมูลที่เปน text file ทาํไดงายและ
สามารถใชคําสั่ง  Type ของ Dos ดูขอมูลได  ผูเขียนขอใหทานทําความเขาใจกับเนือ้หาสาระใน
บทนี้ใหมาก ๆ เพราะมนัจะเปนตัวชวยใหงานของทานในอนาคตสําเร็จลุลวงลงไดอยางงายดาย 
 
       5.1   วิธีการใช text file  สรางตวัแปรแบบคาคงที ่
             
                - ใช note pad  ในการพิมพขอความ 

              
รูปที่  5.1  การเปดโปรแกรม  note pad  
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 -  พิมพขอความตามรูป 5.2 
 

รูป 5.2  ประกาศตัวแปรตามไวยยากรณ visual  basic  
 

-  save  file on hadr disk 

รูป  5.3  บันทกึ text file 
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5.2  การ add text file มาที่ Module  ใน visual  basic 
         

รูป 5.4  วาดคอนโทรล label และ text box ลงบน form 
tool property defind 

Label1 caption ตัวแปร a 
Label2 caption ตัวแปร b 
Label3 caption ตัวแปร k$ 

   
 

ตาราง 5.1  การกําหนด property  ใหกับวตัถุผานทาง property windows 

รูป 5.5  การใชเมนูเพื่อ  add module 
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รูป 5.5  เปด text file ที่ใชในการประกาศตัวแปร 

รูป 5.6  ที่ module1เปน text file ที่เก็บคาตัวแปรแบบ const 
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รูบ 5.7 ทดสอบเขียนโปรแกรมติดตอกับตัวแปรใน module1 

 
รูป 5.8  run program  ตัวแปร a,b และ k$ จะแสดงที ่text1,text2 และ text3 ตามลาํดับ 

 
5.3  การเปดและปด File 
       กอนที่จะทําการบนัทกึหรือเรียกดูขอมูลเราจะตองทาํการเปดขอมูลกอนเสมอ  file ที่ ถูกเปด
จะถูกเก็บไวในหนวยความจํา  ซึ่งถูกแบงออกเปนพื้นทีท่ําใหเราสามารถเปด file ไดหลาย ๆ file ใน
เวลาเดียวกนัได รูปแบบคําสั่งที่ใชในการเปด file มีดังนี ้
 
Open <File name> for <mode> [ access access] [lock] As [#] File number_ 
 [ len=reclength] 
 
โดยที ่
              file name  เปนชือ่ file ตาม driectory ที่ตองการเปด เชน “c:\sam1\module_text.txt”  
เปนตน 
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Mode  ใชกําหนดรูปแบบในการเปด file 
    -   Append  ใชในกรณบัีนทกึตอทาย file 
    -   ใชในกรณีที่ตองการเปด  binary  file 
    -    input  ใชในกรณีเปด  file เพื่ออานขอมูล 
    -    output  ใชในกรณี  เปด file เพื่อบันทกึขอมูล 
    -  (คา default) ใชในกรณีตองการเปด random access file 
Access  จะระบุหรือไมก็ไดใชกําหนดการทํางานที่สามารถกระทาํกับ file นั้นได 
    -   read  ใชกําหนดให file ที่เปดอานขอมูลไดอยางเดียว 
    -   write  ใชกําหนดให file ที่เปดบันทึกขอมูลไดอยางเดียว 
    -   read write ใชกําหนดให file ที่เปดสามารถอานและเขียขอมูลได 
Lock  จะระบุหรือไมก็ได ใชกําหนดให Lock File กอนดําเนนิการใด ๆ กับ file ในกรณีเปด file 
แบบ Multi-user 
      -   share  กําหนดให file นั้นสามรถเปดไดโดย User หลาย ๆ คน 
      -   Lock Read  กําหนดให file นั้นใชไดเพียง User เดียว และใชในการอานเทานัน้ 
      -   Lock Write  กาํหนดให File นั้นใชไดเพียง User เดียว และใชในการบนัทกึเทานั้น 
      -   Lock  Read Write กําหนดใหใช file ได เพียง User เดียวโดยใชไดทั้งอานและเขียน 
  Filenumber  เปนมายเลขพื้นที่ในหนวยความจาํที่จะใชเก็บ File ที่เปดซึ่งมี่คาอยูระหวาง 1-511
ในการกาํหนด  จะระบพุืน้ทีห่ลังเครื่องหมาย “#” 
  Len  จะระบุหรือไมก็ไดโดยมี 2 ความหมายดังนี ้
       -   ขนาดของ record ในกรณีเปด file แบบ random 
       -   ขนาดของ file ในกรณีเปด file แบบ sequential 
 
 
     file ที่ถูกเปดจะถูกเก็บไวในหนวยความจําซึง่ถูกแบงออกเปนพื้นทีจ่ํานวน 511 พื้นที่   พื้นทีท่ีใ่ช
เก็บ file จะไมสามรถนาํมาใชไดอีกจนกวาพื้นที่นัน้จะถูกยกเลิกดงันัน้ในกรณีที่ตองการเปด file  
เพิ่ม จะตองทราบวามีพืน้ที่ใดวางบางโดยใชฟงชัน่  FreeFile ตรวจสอบ 
 
  ตัวอยาง  5.1 
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รูป 5.9  สราง project ตามรปู 

รูป 5.10  เขียนโปรแกรม ที่ sub  form_load 

รูป 5.11 text1 แสดงพืน้ทีว่างในหนวยความจํา 
ในกรณีที่ตองการยกเลกิใชงาน file ใด เราสามารปด file นัน้แลวคืนพืน้ทีน่ั้นใหกับหนวยความจํา 
ดวยคําสั่ง  Close [#filenumber]  เชนเมือ่ตองการปด file หมายเลข 1 จะใช  Close #1 เปนตน 
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5.4   การดูขนาดของ File 
 
  เมื่ออยากทราบขนาดของ File ที่ทาํการเปดขึ้นมาใชงาน ทําไดโดยการใชคําสั่ง LOF ซึ่งมีรูปแบบ 
ดังนี ้
                   LOF(#FILENUMBER) 
      จาก project ในตัวอยาง 5.1  ใหเพิ่ม text2 เขามาในโปรเจ็กแลวเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมดังรูป 

 

รูป5.12  การใชคําสั่ง LOF(#Filenumber)เพื่อดูขนาดของ file  
รูป 5.13  text2 บอกขนาดของ file #1 

 
  
5.5  การอานขอมูลจาก Sequential File 
            ข้ันตอนการอานขอมูลจาก Sequential File 
        -   Line  Input #flienumber    เปนคาํสั่งที่ใชอานขอมูล 1 บรรทัด 
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        -  input  #flienumber  เปนคาํสั่งที่ใชอานขอมูลที่ถกูแบงดวย เครื่องหมาย “,”       
     

      ตัวอยาง 5.2 
 

รูป 5.14 สราง textfile โดยใช notepad  

รูป 5.14 สราง project ประกอบดวย  2 textbox 

รูป 5.15 การใชคําสั่ง input และ line input 
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รูป 5.16 แสดงความแตกตางระหวาง input และ line input 
 
5.6  EOF(N) 
            ยอมาจาก  End Of File คําสั่งสําหรับตรวจสอบการสิ้นสุดฐานขอมูลเมื่อ N เปนหมายเลข 
file 
ตัวอยาง  5.3 

รูป 5.17   
object property defind 
Text1 mutiline true 

 scrollbar vertical 
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รูป 5.18 

รูป 5.19 พิจรณาเทียบกับรูป 5.14 
 
 
5.6 การบันทกึขอมูลลงใน text file 
                 การบึนทึกขอมลูชนิด text file  ลงใน hard disk ทาํไดโดยการเปด file แลวตามดวย 
Mode   จาก input เปน 
                 -  output  เมื่อตองการบนัทกึทับขอมูลเดิม 
                 -  Append   เมือ่ตองการบันทึกตอทายขอมูลเดิม 
       ตัวอยาง 5.4   แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อบันทกึขอมูลชนิด text file 
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รูป 5.20  แสดงการเขียน program เพื่อพมิพขอความ 2 บันทัดลงใน file ชื่อ  “test_write.txt” 
 
หลังจาก Run program  ลองใช program note pad เปดดูขอความใน file ดังกลาว 

 
รูป 5.21 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกขอมูลตอจากขอมูลเดิม 

              
                      หลงัจาก Run program  ลองใช program note pad เปดดูขอความใน file 
ดังกลาวอีกครั้ง 

บันทึกครั้งที่ 1 

2 
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