
เอกสารประกอบการเรียนวิชา BC10303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจช้ันสูง  
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   1 …………………………………………………………………………………………..

การสร้างโมดูลเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล 

การสร้างโมดูลใน Visual Studio 2008 

1. คลิกขวาในบริเวณพ้ืนที่ Solution Explorer    

2. เลือกค าสั่ง Add  เลือก Module  

 

3. ตั้งชื่อโมดูล โดยในตัวอย่างนี้ตั้งชื่อว่า modProcedure  แล้วกดปุ่ม Add 
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4. ปรากฏหน้าจอโมดูล เพื่อให้เขียนชุดค าสั่ง   

 
 

การเขียนชุดค าสั่งเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 

 ในการติดต่อกับฐานข้อมูลในบทเรียนนี้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็น Microsoft Access 2010  ซ่ึง
สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ด้วยการเขียนค าสั่งดังนี้ 
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 จากภาพ ค าสั่งในบรรทัดที่ 6 เป็นค าสั่งส าหรับติดต่อกับฐานข้อมูล โดยนักศึกษา ต้องตั้งค่า ในส่วน 
Data Source ให้เป็นเส้นทางสู่ต าแหน่งที่จัดเก็บเก็บไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างไว้ โดยในตัวอย่างใช้  Data Source 
เป็นไดรฟ์ D และเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ MS-UDRU โฟลเดอร์ย่อย BC โฟลเดอร์ย่อย 58-1 โฟลเดอร์ย่อย POS-
V2 และไฟล์ฐานข้อมูลชื่อ POS1.accdb  จึงท าให้ได้ค าสั่งของ Data Source เป็น   
  Data Source=D:\MS-UDRU\BC\58-1\POS-V2\POS1.accdb    

เมื่อตั้งค่าเส้นทางสู่ฐานข้อมูลแล้วให้เปิด Form1.vb  ขึ้นมาแล้วดับเบ้ิลคลิกท่ี Form แล้วพิมพ์ค าสั่ง 
call ConnectDatabase() เพ่ือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลดังภาพ 

 

 

การผูกติดข้อมูล (Binding Data) 

การผูกติดข้อมูล คือการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนฟอร์มผ่านคอนโทรลเลอร์ตัวต่างๆ  โดย
วิธีการผูกติดข้อมูลมีอยู่ 2 แบบ คือ 

1. Simple Binding Data เป็นการแสดงข้อมูลออกมาจากตารางเดียว 
2. Complex Binding Data เป็นการแสดงข้อมูลจากตารางที่สัมพันธ์กัน  
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การสร้างฟอร์มประเภทสินค้า   

 ให้นักศึกษาสร้างฟอร์มและออกแบบฟอร์มโดยใช้คอนโทรลดังภาพ 

 

จากนั้นให้เขียนชุดค าสั่งที่เหตุการณ์ Form Load ด้วยการดับเบิ้ลคลิกท่ีฟอร์มแล้วพิมพ์ค าสั่ง  call 
ShowData()  ในบรรทัดที่ 9  ซึ่งเป็นค าสั่งเรียกใช้โพรซีเยอร์ที่ชื่อ ShowData มาใช้งาน และเราต้องเพ่ิม
ชุดค าสั่งในโพรซีเยอร์  ShowData โดยโพรซีเยอร ์ShowData นี้จะใช้ส าหรับการเลือกข้อมูลจากตาราง 
PRODUCT_TYPE มาแสดงในคอนโทรลที่ได้สร้างข้ึนมาก่อนหน้านี้ ให้นักศึกษาเขียนชุดค าสั่งเพ่ิมดังภาพ  
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จากชุดค าสั่งข้างต้นสามารถอธิบายการท างานของ โพรซีเยอร์ ShowData ได้ดังนี้  

ค าสั่งบรรทัดที่ ค าอธิบาย 
11 โพรซีเยอรช์ื่อ ShowData 
12 ก าหนดค่าให้กับตัวแปร gsql เป็นค าสั่ง SQL  
13 ก าหนดการท างานเกี่ยวกับคลาส OleDbCommand เพ่ือเก็บข้อมูลทีเ่ป็นค าสั่งการท างานกับ

ฐานข้อมูล 
14 ก าหนดประเภทค าสั่งให้เป็นชนิดข้อความ 
15 ก าหนดข้อความค าสั่งให้ = ตัวแปร gsql ( ซ่ึง gsql ถูกก าหนดไว้ในบรรทัดที่ 12 ) 
16 ก าหนดการติดต่อกับฐานข้อมูลให้ = ตัวแปร Cnn ( Cnn ถูกก าหนดค่าจากโมดูล 

modProcedure) 
17 ก าหนดให้ตัวแปร dr ท างานด้วยค่าการท างานในข้างต้น 
18 จบการท างานของกลุ่มค าสั่งคลาส OleDbCommand 
19 อ่านค่าข้อมูลและพักข้อมูลไว้ที่ตัวแปร dr 
20 ทดสอบเงื่อนไข โดยตรวจสอบว่า ถ้าตัวแปร dr มีข้อมูลที่ถูกอ่านขึ้นมาจริง ให้ท างานตาม

ค าสั่งบรรทัดที่ 21,22 
21 ให้คอนโทรล ชื่อ TxtTypeNo มีค่า= ค่าท่ี dr อ่านขึ้นมาได้โดยให้มีค่า =ฟิล์ด 

ProductTypeNo ในฐานข้อมูล 
22 ให้คอนโทรล ชื่อ TxtTypeName มีค่า= ค่าท่ี dr อ่านขึ้นมาได้โดยให้มีค่า =ฟิล์ด 

ProductTypeName ในฐานข้อมูล 
23 ปิดการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลจาก dr  
24 จบการท างานของโพรซีเยอร์ ShowData 
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การสร้างค าสั่งส าหรับบันทึกข้อมูล 

 

เขียนชุดค าสั่งที่ปุ่ม “เพ่ิม” ดังนี้ 
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ทดสอบการท างานของปุ่มเพิ่ม 

 

 

การปรับปรุงชุดค าสั่งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด 

 หลังจากท่ีทดสอบว่าชุดค าสั่งนี้สามารถเพ่ิมข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้จริงแล้ว ชุดค าสั่งข้างต้นยังมี
โอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานอาจป้อนรหัสประเภทสินค้าที่ซ้ ากับรหัสประเภทสินค้าท่ีมีอยู่ใน
ฐานข้อมูลอยู่แล้ว โดยหากมีข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลซ้ าจะเกิดการ Error ดังภาพ  
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เนื่องจากในฐานข้อมูลก าหนดให้รหัสประเภทสินค้าเป็นคีย์หลัก ซึ่งไม่สามารถมีข้อมูลที่ซ้ ากันได้ เรา
จึงสามารถเขียนโค้ดเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดได้ดังภาพ โดยเพิ่มโค้ด Try ... Catch  เข้าไป 

 

จากภาพมีการแทรกค าสั่ง Try ในบรรทัดที่ 28  และค าสั่ง Catch . . . . ในบรรทัดที่ 39 – 41  

 ประโยค Try ... Catch เป็นค าสั่งที่ท าให้ชุดค าสั่งที่อยู่หลัง Try ท างาน แตห่ากชุดค าสั่งที่อยู่หลัง try 
เกิดข้อผิดพลาด จะให้โปรแกรมไปท างานในค าสั่งที่อยู่หลัง Catch แทน ซึ่งในตัวอย่างได้สั่งให้แสดงกล่อง
ข้อความแจ้งเตือนว่า “มีรหัสประเภทสินค้าแล้ว ไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลได้” โดยวิธีนี้จะท าให้โปรแกรมไม่หยุด
การท างานเนื่องจากการเกิด Error 


