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บทท่ี 7 

การออกแบบโปรแกรมรายการเมนู 
 

โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น จะถูกน าไปใช้ผ่านผู้ใช้งานโปรแกรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้โปรแกรม       
มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมน้อย ดังนั้นรูปแบบของการโปรแกรมที่น าเสนอ
ต่อผู้ใช้งานโปรแกรมจะต้องเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เช่น การใช้งานง่าย มีขั้นตอนที่ชัดเจน ข้อความต่าง ๆ 
ต้องสื่อความหมายชัดเจน การวางรูปแบบของการใช้งานเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ซ่ึงการได้มาของ
สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยหลักการของการออกแบบส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ หรือ GUI (Graphic User 
Interface) โดยโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก ได้เตรียมเครื่องมือในการสร้างลักษณะของรายการเมนู        
ที่มีข้อดีคือ ประหยัดพ้ืนที่แสดงผล จัดค าสั่งต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ต่อการใช้งานและเป็นรูปแบบที่ใช้กัน
ในโปรแกรมท่ัวไป (สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, 2554)  

แถบรายการเมนู (Menu Bar) แถบปุ่มลัดเมนู (Shortcut Bar) และแถบสถานะ (Status Bar)      
มีความส าคัญมากส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระดับที่สูงขึ้น เพราะอาจมีองค์ประกอบย่อยหลาย
ส่วน โดยสามารถใช้รายการเมนูและปุ่มลัดเมนู เพ่ือก าหนดการกระท าส่วนต่าง ๆ ให้กับแอพพลิเคชั่น 
(บัญชา ปะสีละเตสั่ง, 2558) หรือเป็นส่วนที่ท าหน้าที่รวบรวมโปรแกรมย่อย หรือฟอร์มการท างานของ
โปรแกรมทั้งหมดเอาไว้ จะท าให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้งานโปรแกรม ซึ่งการจัดท ามีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 
7.1 การสร้างแถบรายการเมนู 

 

การสร้างแถบรายการเมนูจะใช้คอนโทรล MenuStrip ท าหน้าที่ในการสร้างรายการเมนู         
ที่มีลักษณะเลือกงานเมนูหลัก จะมีค าสั่งหรือโปรแกรมย่อยให้ใช้งาน ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท คือ PullDown 
Menu ที่มีต าแหน่งแน่นอน และ PupUp Menu ไม่มีต าแหน่งแน่นอน (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2558) 

7.1.1 การแทรก MenuStrip  
MenuStrip เป็นคอนโทรลที่อยู่ในเครื่องมือ Toolbox สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้     

ดังภาพที่ 7.1 
 

 
 

ภาพที่ 7.1  การเลือกคอนโทรลจาก MenuStrip 
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7.1.2 การสร้างชื่อรายการเมนู 
รายการเมนูแบบแบบป๊อบอัพเมนู มีโครงสร้างประกอบไปด้วยเมนูหลัก เมนูย่อย ส่วนเมนู

ย่อยจะแยกออกเป็นเมนูย่อยต่าง ๆ  แยกออกไปเรื่อย ๆ (Newsome, 2011) ลักษณะของการใช้งานเมนูแบบป๊
อปอัพเมนู จะต้องมีฟอร์มหลักท่ีจะท าการเชื่อมไปยังฟอร์มหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม เริ่มต้น
โดยการเลือกเครื่องมือ MenuStrip และวางลงบนฟอร์มหลัก จะมีลักษณะดังภาพที่ 7.2 

  

 
 
ภาพที่ 7.2  การสร้าง MenuStrip ลงบนฟอร์ม 
 

การสร้างรายการเมนู สามารถก าหนดรายการต่าง ๆ ได้ โดยมีช่องข้อความให้ท าการกรอกชื่อเมนู
ที่ต้องการ ดังรูปที่ 7.3  

 

 
 
ภาพที่ 7.3  การก าหนดรายการเมนูหลัก 
 

7.1.3 การสร้างเมนูย่อย 
เมนูย่อย (Sub Menu) คือ ส่วนที่อยู่ถัดลงมาข้างล่างของเมนูหลัก ซึ่งการก าหนดรายการ

ของเมนูย่อย จะให้ก าหนดชื่อโดยกรอกในช่องรายการของเมนูย่อย ดังภาพที่ 7.4 
 

 
 
ภาพที่ 7.4  การสร้างก าหนดรายการเมนูย่อย 
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7.1.4 การแทรกเส้นแบ่งระหว่างเมนู 
รายการเมนูย่อย สามารถจัดรายการให้เป็นหมวดหมู่  เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้งาน 

โดยการก าหนดเส้นกั้นระหว่างเมนูย่อย (Separator) โดยการก าหนดเส้นกั้นสามารถก าหนดได้ทั้งรายการ
เมนูหลักและรายการเมนูย่อย ดังภาพที่ 7.5 

 

 
 
ภาพที่ 7.5  การแทรกเส้นแบ่งระหว่างเมนู 
 

รายการเมนูย่อยถูกแยกออกมาจากรายการเมนูหลัก ซึ่งจะประกอบไปด้วยโปรแกรมการท างาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของรายการเมนูหลัก การสร้างรายการเมนูย่อย สามารถแยกจากเมนูย่อยไป
เป็นเมนูย่อยอีกได้ ซึ่งสามารถก าหนดได้หลายระดับ ขั้นตอนการก าหนดดังภาพที่ 7.6 
 

 
 
ภาพที่ 7.6  การแยกเมนูออกจากเมนูย่อย 

 
โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก ได้จัดเตรียมเครื่องมือส่วนประกอบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนในการสร้าง

รายการเมนู ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วในการท างานส าหรับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถ
ก าหนดภาพประกอบรายการเมนู ซึ่งจะน าไปสร้างทางลัด (Short Cut) ต่อไป การเพ่ิมรูปภาพประกอบ
รายการเมน ูมีข้ันตอนดังภาพที่ 7.7 
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ภาพที่ 7.7  การแทรกภาพประกอบรายการเมนู 
 

การน าเข้าภาพประกอบรายการเมนู สามารถน าเข้าโดยสามารถเลือกภาพไฟล์ภาพประเภท icon 
png bmp jpg เป็นต้น ซึ่งการน าภาพเข้าประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของ Local resource จะดึง
ภาพโดยตรง และ Project resource file ซึ่งจะเก็บไฟล์ภาพไว้ในโปรเจ็กต์ เป็นลักษณะของคลังภาพ 
สะดวกในการกลับมาเลือกภาพครั้งต่อไป ดังภาพที่ 7.8 

 

 
 

ภาพที่ 7.8  การน าเข้ารูปภาพประกอบรายการเมนู 
 

เมื่อน าภาพเข้ามาและท าการเลือกภาพตามที่ต้องการ ผลลัพธ์ของภาพประกอบรายการเมนูที่ได้
ดังภาพที่ 7.9 

 

 
 

ภาพที่ 7.9  การแสดงภาพประกอบรายการเมนู 
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รายการเมนูที่มีส่วนส าคัญอีกประเภท คือ คีย์ลัด (Short Cut) สามารถก าหนดใน Properties 
โดยให้ ShortcutKeys เป็น Ctrl+1 และก าหนด ShowShortcutKeys เป็น True เพ่ือให้แสดงคีย์ลัด   
ดังภาพที่ 7.10 

 

 
 
ภาพที่ 7.10  การสร้างคีย์ลัดรายการเมนู 
 

รายการเมนูเป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อยต่าง ๆ มีประโยชน์มากในการน าไปใช้งาน ซึ่งมี
รายละเอียดภายในรายการเมนูจ านวนมากที่ผู้พัฒนาสามารถก าหนดขึ้นเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
โปรแกรม 

 
7.2 การสร้างชุดค าสั่งเปิดและปิดโปรแกรม 
 

การท างานของโปรแกรม ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักที่ประกอบไปด้วยรายการเมนูและ
โปรแกรมย่อย ซึ่งในรายการเมนูเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อยต่าง ๆ การใช้ค าสั่งในการเปิด
โปรแกรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

7.2.1 การเปิดโปรแกรม 
การเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อย จะต้องมีโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาและชื่อของโปรแกรม

ย่อย ในโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเรียกว่า ฟอร์ม ดังภาพที่ 7.11 
 

 
 

ภาพที่ 7.11  การแสดงภาพประกอบรายการเมนู 
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การเชื่อมโยงจากรายการเมนูไปยังโปรแกรมต่าง ๆ จะต้องท าการสร้างชุดค าสั่งเพื่อเชื่อมโยงไปยัง
โปรแกรมย่อย สามารถก าหนดได้โดยการเลือกรายการเมนูที่จะให้ท าการเชื่อมโยงและดับเบิลคลิกที่เมนู
รายการเชื่อมโยง ดังภาพที่ 7.12 

 

 
 
ภาพที่ 7.12  การสร้างชุดค าสั่งโดยดับเบิลคลิกท่ีรายการเมนู 
 

เมื่อได้ดับเบิลคลิกรายการเมนูที่เลือก โปรแกรมจะแสดงส่วนของการเขียนชุดค าสั่ง โดยชุดค าสั่ง
ที่ใช้ในการเปิดโปรแกรมดังภาพท่ี 7.13 

 

 
 
ภาพที่ 7.13  การสร้างชุดค าสั่งในการเปิดโปรแกรมย่อย 
 

การตรวจสอบชุดค าสั่งที่เขียนขึ้น ให้สร้างอินสแตนซ์ขึ้นมาใหม่ และให้อินสแตนซ์นั้นเรียกใช้    
เมธอด Show() ซึ่งเป็นเมธอดในการแสดงโปรแกรม เมื่อท าการประมวลผลชุดค าสั่งของโปรแกรม 
โปรแกรมจะเริ่มท างานท่ีโปรแกรมหลักดังภาพที่ 7.14 

 

 
 
ภาพที่ 7.14  ผลลัพธ์จากการประมวลผลโปรแกรมรายการเมนู 
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ผลจากการเลือกรายการเมนู โปรแกรมที่ถูกเขียนค าสั่งเพ่ือเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมย่อย จะท า
การเปิดโปรแกรมขึ้นมาดังภาพที่ 7.15 

 

 
 
ภาพที่ 7.15  ผลลัพธ์จากการเปิดโปรแกรมย่อย 
 

7.2.2 การปิดโปรแกรม 
การปิดโปรแกรมย่อย จะใช้ค าสั่งในโปรแกรมย่อย เพ่ือท าการปิดโปรแกรม จากภาพที่ 

7.14 ให้เขียนชุดค าสั่งในปุ่ม “ออกจากโปรแกรม” ซึ่งชุดค าสั่งดังภาพที่ 7.16 
 

 
 
ภาพที่ 7.16  การสร้างชุดค าสั่งในการปิดโปรแกรมย่อย 
 

การเชื่อมโยงการท างานภายในโปรแกรมให้มีการใช้งานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 
ขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งานรายการเมนูต่าง ๆ ต้องอาศัยชุดค าสั่งในการเปิดและปิดโปรแกรม      
ซึ่ งนอกเหนือจากตัวอย่างที่อธิบาย ยังมีรูปแบบของการแสดงผลของลักษณะโปรแก รมที่ เป็น
โปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อยได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องก าหนดรูปแบบตาม
ความต้องการ 
 
7.3 การสร้างแถบปุ่มลัดเมนู 

 

แถบปุ่มลัดเมนู หรือทูลบาร์ (Toolbar) คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถสั่งงานได้รวดเร็วกว่า
การเลือกรายการเมนู โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องใช้บ่อย ๆ (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2558) โดยเครื่องมือ  
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ที่ใช้ในการสร้างทูลบาร์คือ ToolStrip ซึ่งในทูลบ๊อกนั้นคอนโทรลนี้จะอยู่ในกลุ่มของ Menu & Toolbars 
ดังภาพที ่7.17 

 

 
 
ภาพที่ 7.17  เครื่องมือคอนโทรล ToolStrip ที่ใช้ในการสร้างทูลบาร์ 
 

การน า ToolStrip มาสร้างทูลบาร์บนฟอร์ม จะต้องท าการเลือกประเภทของทูลบาร์นั้นเป็น
ประเภทใด เนื่องจากคอนโทรลมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป แยกตามชนิดคอนโทรลที่เลือก 
เมื่อได้เลือกชนิดของทูลบาร์ จะปรากฏเป็นภาพไอคอนเล็ก ๆ ดังภาพที่ 7.18 

 

 
 
ภาพที่ 7.18  ประเภทของคอนโทรล ToolStrip  

 
คอนโทรลของ ToolStrip แต่ละประเภท มีลักษณะขอบการท างานไม่เหมือนกัน ดังนั้นการ

ก าหนดพร๊อปเพอร์ตี้จึงไม่เหมือนกัน เพ่ือให้เข้าใจการน ามาใช้งานแต่ละประเภท มีลักษณะของการ
ก าหนดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

7.3.1 การสร้างทูลบาร์รูปแบบ Button 
ทูลบาร์แบบ Button คือลักษณะการใช้ท างานแบบ ปุ่มรูปภาพ การท างานคือ การคลิก 

ที่ปุ่ม และชุดค าสั่งในปุ่มนั้น จะท าการประมวลผลค าสั่งให้ท างานโดยการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมต่าง ๆ 
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ลักษณะการท างานแบบนี้มีการใช้งานเป็นจ านวนมากในโปรแกรมทั่ว ๆ ไป ซึ่งเป็นการสื่อสารลักษณะของ
รูปภาพ รูปภาพที่แสดงบนปุ่มต้องสื่อความหมายในการใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 
ซึ่งการก าหนดการแสดงผลปุ่มรูปภาพมีหลากหลายรูปแบบ ลักษณะของปุ่มรูปภาพมีการก าหนด         
พร๊อปเพอร์ตี้ที่ส าคัญดังตารางที่ 7.1 

 
ตารางท่ี 7.1  พร๊อปเพอร์ตี้ที่ส าคัญของ ToolStrip ประเภทรูปภาพ 
 

พร๊อปเพอร์ตี้ รายละเอียด 

DisplayStyle รูปแบบการแสดงปุ่มทูลบาร์ ซึ่งแบ่งเป็น 
 Text  แสดงเฉพาะข้อความเท่านั้น 
 Image  แสดงเฉพาะภาพอย่างเดียว 
 ImageAndText  แสดงทั้งภาพและข้อความ 
 None ไม่แสดงอะไร 

Image รูปภาพบนปุ่ม (รูปภาพหากมีขนาดไม่พอดีกับขนาดปุ่ม ภาพจะไม่ชัด 
และดูไม่สวยงาม 

ImageScaling การปรับขนาดรูปภาพ 
 None  ปรับขนาดทูลบาร์ตามขนาดภาพ 
 SizeToFit  ปรับขนาดของภาพให้พอดีกับขนาดทูลบาร์ 

ImageTransparentColor การก าหนดสีพ้ืนให้กับภาพบนทูลบาร์ ถ้าก าหนด Transparent จะไม่
มีสีพื้นหลังภาพ  

Text ข้อความบนปุ่ม 

TextImageRelation การเลือก DisplayStyle เป็น ImageAndText ต้องก าหนดการวาง
ข้อความกับภาพให้สัมพันธ์กันอย่างไร 
 OverLay แสดงข้อความทับรูปภาพ 
 ImageAbobeText ภาพอยู่เหนือข้อความ 
 TextAboveImage ข้อความอยู่เหนือภาพ 
 ImageBeforeText แสดงข้อความก่อนรูปภาพ 
 TextBeforeImage แสดงรูปภาพก่อนข้อความ 

Auto_size True ขนาดของปุ่มพอดีกับขนาดของภาพและข้อความ 
False ขนาดตามท่ีก าหนด 

Size, Width 
Size.Height 

การเลือก Auto_size เป็น False ภาพที่แสดงบนปุ่ม จะมีขนาดตามที่
ก าหนด 
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ภาพที่ 7.19  ทูลบาร์ประเภท Button 
 

การวางต าแหน่งของทูลบาร์ นอกหนือจากการวางในแนวนอนด้านบนของรายการเมนู สามารถ
ก าหนดต าแหน่งของทูลบาร์ในต าแหน่งอ่ืน ๆ ได้ ส าหรับการแสดงต าแหน่งทูลบาร์รูปแบบ Button       
ที่ส าคัญแสดงในตารางที่ 7.2 
 
ตารางท่ี 7.2  การก าหนดต าแหน่งการแสดงทูลบาร์รูปแบบ Button 
 

พรอ๊ปเพอร์ตี้ รายละเอียด 
Dock การวางแนวต าแหน่งของทูลร์บาร์ 

Enabled True สามารถคลิกสั่งงานได้ 
False ไม่สามารถคลิกสั่งงานได ้

Tooltip Text การแสดงประโยคของข้อความ เมื่อเอาเมาส์ไปวางที่ปุ่ม 

 

 
 
ภาพที่ 7.20  การวางต าแหน่งของทูลบาร์ 
 

จากภาพที่ 7.20  การจัดวางต าแหน่งของทูลบาร์ ซึ่งสามารถวางต าแหน่ง บน ซ้าย กึ่งกลาง ขวา 
และด้านล่าง ซึ่งในการสร้างทูลบาร์นั่น สามารถสร้างได้มากกว่า 1 ทูลบาร์ 
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7.3.2 การสร้างทูลบาร์รูปแบบ SplitButton 
SplitButton แบ่งการท างานออกเป็น 2 ลักษณะการท างาน ประกอบไปด้วยการท างาน

เมื่อคลิกทีปุ่่ม และการท างานเมื่อคลิกท่ีลูกศรแสดงรายการย่อยการท างาน ดังภาพที ่7.21 
 

 
 
ภาพที่ 7.21  ทูลบาร์ประเภท SplitButton 
 

การสร้างทูลบาร์แบบ SplitButton มีการน าไปใช้ในการสร้างบนทูลบาร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกต่อการใช้งานรายการเมนูย่อยมาก ๆ เพ่ือไม่ให้ต้องใช้เวลาในการเข้าไปในรายการเมนู
จากแถบรายการเมนู 

7.3.3 การสร้างทูลบาร์รูปแบบ DropDownButton 
การสร้าง DropDownButton มีการใช้งานคล้ายกับ SplitButton ลักษณะรูปแบบ 

เหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันตรงที่การใช้งาน โดย DropDownButton คลิกที่ปุ่มจะไม่ประมวลผล
ค าสั่งโดยตรง แต่จะแสดงรายย่อยและให้เลือกรายการในเมนูเพ่ือเปิดโปรแกรม  

7.3.4 การสร้างทูลบาร์รูปแบบ ComboBox 
ทูลบาร์แบบ ComboBox เป็นรูปแบบที่เหมาะกับรายการให้เลือกและสามารถใส่ข้อมูล

ลงไปเองได้โดยตรง พร๊อปเพอร์ตี้ที่ส าคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.3 การก าหนดต าแหน่งการแสดงทูลบาร์รูปแบบ ComboBox 
 

พร๊อปเพอร์ตี้ รายละเอียด 

AutoSize ถ้าต้องการปรับขนาดความกว้างใหม่ ก าหนดเป็น False ก่อน 
Size.Width ก าหนดขนาดความกว้างใหม่ 

DropDownStyle รูปการณ์ให้ใส่ข้อมูลลงไปโดยตรงหรือไม่ 

FlatStyle ลักษณะรูปร่างเป็นแบบเรียบหรือแบบมาตรฐาน 
Item รายการข้อมูลที่ให้เลือก 
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ภาพที่ 7.22  การสร้างทูลบาร์ประเภท ComboBox 
 

การสร้างทูลบาร์ประเภท ComboBox จะให้สร้างรายการเลือกที่พร๊อปเพอร์ตี้ Item ซึ่งในส่วน
ของการออกแบบจะยังไม่เห็นผลการแสดง จะต้องไปประมวลผลโปรแกรม จึงจะมีรายการดังภาพที่ 7.23 

 

 
 
ภาพที่ 7.23  ผลลัพธ์จากการประมวลผลโปรแกรมทูลบาร์ประเภท ComboBox 
 

จากภาพที่ 7.22 การสร้างรายการบนทูลบาร์ประเภท ComboBox เมื่อมีการประมวลผล
โปรแกรม จะแสดงรายการที่ได้ท ารายการไว้ดังภาพที่ 7.23 

7.3.5 การสร้างทูลบาร์รูปแบบ Label และ TextBox 
รูปแบบทูลบาร์ประเภท Label และ TextBox เหมาะกับลักษณงานที่ให้พิมพ์ข้อมูลลงไป

โดยตรง ลักษณะของพร๊อปเพอร์ตี้การท างานเหมือนในทูลบ๊อกซ์ ดังภาพที่ 7.22 
 

 
 
ภาพที่ 7.24  ทูลบาร์ประเภท Label และ TextBox 
 

ทูลบาร์ประเภท Label ส่วนมากจะเป็นการบอกรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละประเภท ส่วนทูลบาร์
ประเภท TextBox จะใช้งานส าหรับในการค้นหาข้อมูลเป็นหลัก 
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7.4 การสร้างแถบสถานะ 
 

การสร้างแถบสถานะ หรือสเตตัสบาร์ จะใช้คอนโทรล StatusStrip สร้างบริเวณด้านล่าง      
ของฟอร์ม เพ่ือแสดงสถานะของการท างาน ดังภาพที่ 7.25 

 

 
 
ภาพที่ 7.25  การเลือกคอนโทรล StatusStrip  
 

การสร้างแถบสถานะ StatusStrip แบ่งออกได้ 4 แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะของการท างาน
แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อวาง StatusStrip ลงบนโปรแกรมหรือฟอร์มเมนูหลัก จะมีให้เลือกรายการสร้างแถบ
สถานะตามลักษณะรูปแบบดังภาพที่ 7.26 

 

 
 
ภาพที่ 7.26  รูปแบบลักษณะของแถบสถานะ 
 

การสร้างแถบบสถานะประกอบไปด้วย StatusLabel ProgressBar DropDownButton และ
SplitButton ซึ่งจะมีลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะของการใช้งาน
ดังต่อไปนี้ 
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7.4.1 แถบสถานะแบบ StatusLabel 
แถบสถานะแบบ StatusLabel ท าหน้าที่ในการแสดงข้อความบอกสถานะที่ก าลังใช้งาน

โปรแกรม การก าหนดพร๊อปเพอร์ตี้เหมือนกับคอนโทรล Label และขนาดความยาวจะปรับตามขนาด
ข้อความ ดังภาพที ่7.27 

 

 
 
ภาพที่ 7.27  แถบสถานะแบบ StatusLabel 
 

7.4.2 แถบบสถานะแบบ ProgressBar 
แถบบสถานะแบบ ProgressBar เป็นแถบสถานะแสดงความคืบหน้าระยะเวลาในการ

ประมวลผลท างานต่าง ๆ  เช่น การดาวน์โหลดข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การส ารองข้อมูล เป็นต้น 
แถบสถานะแสดงบ่งบอกถึงการประมวลผลส าเร็จ ณ เวลาที่ท างานในปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบถึง
ขบวนการท างาน ดังภาพที่ 7.28 

 

 
 
ภาพที่ 7.28  แถบสถานะแบบ ProgressBar 
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7.4.3 แถบสถานะแบบ DropDownButton  
แถบสถานะแบบ DropDownButton มีลักษณะการท างานผ่านปุ่มรูปภาพ ซึ่งเมื่อคลิก

เลือก แถบสถานะแบบ DropDownButton จะแสดงรายการโปรแกรมย่อยให้ เลือกท ารายการ            
ซึ่งลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับแถบสถานะแบบ DropDownButton ใน ToolStrip แต่การแสดง
รายงานเมนูย่อยของโปรแกรมเม่ือคลิกเลือกท่ีปุ่มภาพจะแสดงด้านบนของปุ่มรูปภาพ ดังภาพที่ 7.29 

 

 
 
ภาพที่ 7.29  แถบสถานะแบบ DropDownButton 
 

7.4.4 แถบสถานะแบบ SplitButton 
แถบสถานะแบบ SplitButton มีลักษณะการท างานผ่านปุ่มรูปภาพ ซึ่งเมื่อคลิกเลือก 

แถบสถานะแบบ SplitButton จะแสดงรายการโปรแกรมย่อยให้เลือกท ารายการ ซึ่งลักษณะการใช้งาน
เช่นเดียวกับแถบสถานะแบบ SplitButton ใน ToolStrip แต่การแสดงรายงานเมนูย่อยของโปรแกรม 
เมื่อคลิกเลือกท่ีปุ่มภาพจะแสดงด้านบนของปุ่มรูปภาพ ดังภาพที่ 7.30 

 

 
 
ภาพที่ 7.30  แถบสถานะแบบ SplitButton 
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องค์ประกอบในโปรแกรมแกรม แถบสถานะถือว่ามีความส าคัญและเป็นส่วนใช้งานที่โปรแกรม
ส่วนมากก าหนดไว้ใช้งานภายในโปรแกรม เป็นส่วนอรรถประโยชน์ที่ช่วยเสริมให้ผู้ใช้งานโปรแกรม ได้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะการท างานของโปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งาน
โปรแกรมภายในระบบ 

 
สรุป 

รายการเมนูแบบป็อปอัพเมนู เป็นการออกแบบโปรแกรมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ไปยังโปรแกรมย่อยอื่น ๆ ได้มากมาย ลักษณะของป็อปอัพเมนู คือส่วนประกอบของการสร้างรายการเมนู
จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ แถบรายการเมนู แถบปุ่มลัดเมนู และแถบสถานะเมนู ซึ่งแถบ
รายการเมนูสร้างจากคอนโทรล MenuStrip เป็นรายการหลักของการท างานทั้งหมดของโปรแกรม      
ซึ่งสามารถก าหนดคีย์ลัด รูปภาพประกอบ และจัดกลุ่มการใช้งานได้ ส่วนปุ่มลัดเมนู สร้างจากคอนโทรล 
ToolStrip คือ ส่วนที่อยู่ด้านล่างถัดจากแถบเมนูลงมาด้านล่าง ประกอบไปด้วยรูปแบบหลัก คือ ปุ่มลัด
เมนูต่าง ๆ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการเปิดใช้งานโปรแกรม โดยไม่ต้องเลือกที่แถบเมนูและ
เลือกรายการย่อย นอกเหนือจากปุ่มที่มีหลายรูปแบบ เช่น  และแถบสถานะเมนู สร้างจาก StatusStrip 
นั้นมีลักษณะการท างานคล้ายกันกับ ToolStrip แต่จะมีบางเครื่องมือที่มีการใช้งานแตกต่างกัน คือ 
StatusLabel และ ProgressBar เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการบอกสถานะในการท างานของโปรแกรม    
เป็นหลัก ลักษณะการท างานทั้ง 3 ส่วน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของโปรแกรมที่ผู้พัฒนาโปรแกรม      
จะก าหนดทั้ง 3 ส่วน  ให้มีอยู่ภายในโปรแกรม ที่จะท าหน้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะเพ่ิมความสะดวก 
เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน  เป็นส่วนที่เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรม 
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แบบฝึกหัด 
 

1. ให้ผู้เรียนบอกประเภทของการท ารายการเมนู มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายหน้าที่ของแต่ละ
ประเภท 

2. ให้ผู้เรียนบอกคอนโทรลที่ใช้ในการสร้างรายการเมนู มีอะไรบ้าง 
3. ให้ผู้เรียนอธิบายรูปแบบของทูลบาร์แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง แต่ละรูปแบบมีหน้าที่ในการ

ท างานอย่างไร 
4. ให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะของป๊อปอัพเมนู เป็นอย่างไร ทั้งบอกจุดเด่นและจุดด้อย 
5. ให้ผู้เรียนออกแบบและสร้างรายการเมนู ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลทั่วไป รายงานผล ออกจากโปรแกรม 
ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลประเภทสินค้า 
ข้อมูลสาขา 
ข้อมูลลูกค้า 

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
ข้อมูลการจองสินค้า 
ข้อมูลการขายสินค้า 

รายงานข้อมูลสินค้า 
รายงานข้อมูลลูกค้า 
รายงานการสั่งซื้อสินค้า 
รายงานการจองสินค้า 
รายงานการขายสินค้า 

 

6. ให้ผู้เรียนออกแบบทูลบาร์และให้มีรูปภาพประกอบจากข้อที่ 4 
7. ให้ผู้เรียนออกแบบโปรแกรมให้มีรายการเมนู ทูลบาร์ และแถบสถานะ สามารถเชื่อมโยงไปยัง

โปรแกรมย่อยต่าง ๆ ได้ 
8. ให้ผู้เรียนสร้างรายการเมนูดังต่อไปนี้ 
 

 
 

9. ให้ผู้เรียนออกแบบรายการเมนู การยืมคืน ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
พร้อมทั้งสร้างโปรแกรมรายการเมนูประกอบการอธิบาย 

10. ให้ผู้เรียนออกแบบรายการเมนู การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา พร้อมทั้งสร้างโปรแกรม
รายการเมนูประกอบการอธิบาย 



168 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ธีรวัฒน์  ประกอบผล. (2558). การเขียนแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2010. กรุงเทพฯ: ซิมพลิฟ
ลาย. 

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2558). สร้าง Windows Application ด้วย Visual Basic 2015. กรุงเทพฯ:    
ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. (2554). คูมื่อเรียนและใช้งาน Visual Basic 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ไอดีซี 
พรีเมียร์. 

Willis, Thearon and Newsome, Bryan. (2011). Beginning Microsoft Visual Basic 2010. 
Indianapolis: Wiley. 

 
 


