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การพฒันาเวบ็ไซตร์ะดบัสงูด้วย  
MS Visual Studio .NET 
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 การพฒันาเวบ็ไซตร์ะดบัสงูด้วย MS Visual Studio .NET 

จาํนวนชัว่โมง 30 ชัว่โมง 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถสรา้งเวบ็แอพพลเิคชนัได ้
2. เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถพฒันา Database Web Based Application ได ้

การจดัเตรียมโปรแกรมกอนการอบรม่  
1. ระบบปฏบิตักิาร Windows XP/2003 
2. โปรแกรม Microsoft Visual Studio .NET 
3. Internet Information Service (IIS) 
4. MS SQL Server 2005 / MS Access 2003 

กลมุเป้าหมาย่  
ขา้ราชการในหน่วยงานภาครฐั นักศกึษาและประชาชนทัว่ไป ทีม่พีืน้ฐานการพฒันาเวบ็ไซต ์

และ เขา้ใจการใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู อาทเิฃน่ MS Access มาแลว้ 
จาํนวน 20-30 คนตอรนุ่ ่  
ประโยชน์ท่ีได้รบั 

ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถนําความรู ้ความสามารถที่ไดร้บัจากการอบรมไปประยุกต์ใชใ้น
การทาํงานและการดาํเนินชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

วทยากริ  
วทิยากรจากศนูยว์จิยัการจดัการความรูก้ารสือ่สารและการพฒันา มสธ.ในนามของกระทรวงฯ 

คณุสมบตัผูเ้ข้าอบรมิ  
1. ตอ้งมพีืน้ฐานการออกแบบเวบ็ไซต ์
2. ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัภาษา HTML 
3. ตอ้งเคยเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาใดๆมาอยา่งน้อย 1 ภาษา 
4. ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัฐานขอ้มลู 

 
หวัข้อการอบรม 

เทคโนโลยกีารพฒันาเวบ็ไซตม์กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและใชง้านไดง้า่ยขึน้ ในหลกัสตูรน้ีจะเป็น
การพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลย ีASP.NET 2.0 โดยท่านทีจ่ะอบรมจะไดรู้จ้กัการพฒันา Web Database 
Application เพือ่ทีจ่ะสามารถนําไปพฒันาเวบ็ไซตใ์นขัน้สงูขึน้ได ้ 

http://asp.net/
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ASP.NET  

สว่ นประกอบของเวบ็ไซตใ์น ASP.NET  

        สว่นประกอบของเวบ็ไซตใ์น ASP.NET 2.0 มดีว้ยกนั 3 สว่นใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. แอพพลเคชัน่โดเมนิ  ในเวบ็ไซตแ์ต่ละเวบ็ไซต ์ไมว่า่จะเป็นเวบ็ไซตท์ีร่นับน ASP .NET 1.x หรอื 2.0 จะ
ประกอบดว้ยไฟลห์ลายๆ ไฟล ์ทีท่าํงานภายใตห้น่วยความจาํกลุม่เดยีวกนั และทาํงานภายใตค้่าคอนฟิก 
(Configuration Setting) เดยีวกนัทีเ่รยีกวา่ แอพพลเิคชัน่โดเมน 

        ในแต่ละเวบ็ไซต ์จะมแีอพพลเิคชัน่โดเมนเป็นของตวัเอง แต่ละแอพพลเิคชัน่โดเมนจะไมส่ามารถมองเหน็
ขอ้มลูของแอพพลเิคชัน่โดเมนอื่นได ้เชน่ คา่ของตวัแปรเซสชัน่ หรอืตวัแปรแอพพลเิคชัน่ แมว้า่จะมหีลายๆ 
แอพพลเิคชัน่โดเมนทาํงานอยูใ่นเซริฟ์เวอรต์วัเดยีวกนักต็าม ซึง่ตรงน้ีทาํใหเ้วบ็ไซตม์คีวามปลอดภยัในตวัเอง 
แต่ถา้เกดิมเีวบ็ไซตบ์างตวัเกดิตายไป กจ็ะไมส่ง่ผลกระทบต่อเวบ็ไซตอ์ื่นทีอ่ยูค่นละแอพพลเิคชัน่โดเมน ภาพที ่
4-1 แสดงภาพแอพพลเิคชัน่โดเมนบนเวบ็เซริฟ์เวอร ์

 

ภาพที ่4-1 แอพพลเิคชัน่โดเมนบนเวบ็เซริฟ์เวอร ์
 
เพมเตมิ่ ิ  ในเวบ็ไซต ์1 เวบ็ไซต ์เราสามารถนําไฟลท์ีส่รา้งจาก คลาสสกิ ASP (*.asp หรอื global.asa) มาบรรจุ
ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง ASP .NET เพือ่ใชง้านได ้แต่การทาํเชน่น้ี จะทาํใหเ้วบ็ไซตเ์ราประกอบไปดว้ยแอพพลเิคชัน่
โดเมน 2 ตวั คอื แอพพลเิคชัน่โดเมนของ คลาสสกิ ASP กบั แอพพลเิคชัน่โดเมนของ ASP .NET ซึง่ทัง้สอง
โดเมนนัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนัได ้เน่ืองจากอยูค่นละแอพพลเิคชัน่โดเมนนัน่เอง 
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2. ไฟลใ์นเวบ็ไซต ์ASP .NET 2.0 เวบ็ไซตท์ีส่รา้งบน ASP .NET 2.0 สามารถรองรบัไฟลท์ีม่อียูใ่น ASP .NET 
1.x ไดท้ัง้หมด นอกจากน้ียงัไดเ้พิม่ไฟลช์นิดใหม ่ทีท่าํใหก้ารพฒันาเวบ็ไซตเ์ป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกมากขึน้ดงัน้ี 

ไฟลช์นิดเดมิทีม่ใีนเวบ็ไซต ์ASP .NET 1.x มดีงัน้ี 

ไอคอน ชนดไฟล์ิ  นามสกลุ รายละเอียด 

เวบ็ฟอรม์ *.aspx 
 

ใชอ้อกแบบหน้าเวบ็เพจ และตดิต่อกบั Code Behind 
ได ้

เวบ็ยสูเซอร์
คอนโทรล 

*.ascx 
 ใชส้รา้งคอนโทรลทีใ่ชส้าํหรบัเวบ็ฟอรม์ 

 เวบ็เซอรว์สิ *.asmx ใชส้รา้งเวบ็เซอรว์สิ 

 
HTML *.html หน้า HTML ทีส่ามารถบรรจุไคเอนสครปิตไ์ด ้

 สไตล ์ชตี *.css ใชก้าํหนดสไตลข์องหน้า HTML 

 
คลาส *.cs คลาสเปลา่ทีใ่หนํ้าไปเขยีนโคด้ต่อ 

ไฟล ์Global 
Application 

*.asax 

 

ไฟลส์าํหรบัจดัการกบัเหตุการณ์ (Event) ต่างๆ ของ
เวบ็ไซต ์ทาํหน้าทีค่ลา้ยกบัไฟล ์global.asa ของคลาส
สคิ ASP 

ไฟลค์อนฟิก
กเูรชัน่ 

*.config ไฟลส์าํหรบักาํหนดคา่ต่างๆ ในเวบ็ไซต ์
 

 
XML *.xml ไฟล ์XML เปล่า 

สกมีา่ของ XML *.xsd ไฟลส์กมีา่ ทีใ่ชส้าํหรบัตรวจสอบความถูกตอ้งของ 
XML  

เทก็ซ ์ *.txt 
 

ไฟลข์อ้ความเปลา่ 

 
รซีอรส์ *.resx ไฟลท์ีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูของ .NET 

 
เดตา้เซต็ *.xsd ใชส้รา้งสกมีา่ จากคลาสเดตา้เซต็ 

ครสิตรลั รพีอรต์ *.rpt ไฟลท์ีใ่ชส้รา้งรายงานสาํหรบัแอพพลเิคชัน่เวบ็ และ
วนิโดว ์ 

 
XSLT *.xslt ไฟลท์ีใ่ชแ้ปลงขอ้มลู XML ใหเ้ป็นรปูแบบต่างๆ 

ไฟลช์นิดใหม ่ทีเ่พิม่เตมิเขา้มาในเวบ็ไซต ์ASP .NET 2.0 มดีงัน้ี 

ไอคอน ชนดไฟล์ิ  นามสกลุ รายละเอียด 

ฐานขอ้มลู SQL *.mdf 
 ฐานขอ้มลู SQL เปลา่ ทีใ่ชก้บั SQL Server 
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Generic 
Handler 

* .ashx 
ไฟลท์ีใ่ชจ้ดัการกบัรอ้งขอไฟลต่์างๆ ภายในเวบ็ไซต ์

แผนผงัเวบ็ไซต ์ *.sitemap  ใชเ้กบ็แผนทีเ่วบ็ไซตซ์ึง่อยูใ่นรปูของ XML 
รายงาน *.rdlc 

 
ใชส้รา้งรายงาน โดยใชเ้ทคโนโลยกีารสรา้งรายงาน
ของไมโครซอฟต ์

 
Skin *.skin ใชก้าํหนดสสีนั (Theme) ภายในเวบ็ไซต ์

 
Browser *.browser ไฟลท์ีใ่ชก้าํหนดความมายของเบราเซอร ์
คลาสไดอะแกรม *.cd 

 คลาสไดอะแกรม 

 
3. โฟลเดอรใ์นเวบ็ไซต ์ASP .NET 2.0  

ภายในเวบ็ไซตท์ีส่รา้งบน ASP .NET 2.0 เราสามารถเพิม่ไฟลต่์างๆ เชน่ Code Behind เวบ็ฟอรม์ หรอื User 
Control ไดเ้หมอืนกบัเวบ็ไซตท์ีส่รา้งบน ASP .NET 1.x แต่สว่นทีเ่พิม่เขา้มาคอืโฟลเดอร ์7 โฟลเดอรด์งัภาพ 
4-2 

 

    ภาพที ่4-2 โฟลเดอรใ์นเวบ็ไซต ์ASP .NET 2.0 

เราสามารถเพิม่โฟลเดอรเ์หลา่น้ี โดยคลกิขวาทีโ่ปรเจค แลว้เลอืก Add ASP .NET Folder จะมโีฟลเดอร ์7 
โฟลเดอรม์าใหเ้ราเลอืก ซึง่โฟลเดอรเ์หลา่น้ีจะมหีน้าทีต่่างๆ กนั ดงัตารางดา้นลา่ง 

ไอคอน ชนดโฟลเดอร์ิ  รายละเอียด 

 Bin บรรจุแอสเซมบลทีีไ่ดถู้กคอมไพลไ์วแ้ลว้เพือ่ใชก้บัเวบ็ไซต ์

 App_Browsers เป็นไฟล ์XML ทีอ่นุญาตใหเ้ราสามารถเขยีนขึน้มาไดเ้องเพือ่บอก
ถงึคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ ทางฝงไคลเอนตข์องเบราเซอรแ์ต่ละชนิด ั ่

เชน่ ไคลเอนตส์ครปิต ์การรองรบัเฟรม การรองรบัคุ๊กกี ้เราสามารถ
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 App_Code บรรจุไฟลค์ลาสต่างๆ ทีอ่ยูใ่นรปูของ Source Code (*.vb หรอื *.cs) 
โดยไฟลค์ลาสทีถู่กเขยีนขึน้ แลว้นําไปวางในโฟลเดอรน้ี์ จะถูก
คอมไพลโ์ดยอตัโนมตั ิดงันัน้จงึเหมาะสาํหรบัการเกบ็คอมโพเนนต ์
หรอืไลบรารีต่่างๆ ทีส่ามารถถูกเรยีกใชไ้ดจ้ากเวบ็ฟอรม์ทุกตวัใน
เวบ็ไซต ์หลงัจากทีม่กีารคอมไพลไ์ฟลค์ลาสในโฟลเดอรน้ี์แบบ
อตัโนมตัแิลว้ จะไดแ้อสเซมบลชีุดหน่ึง ซึง่จะถูกเกบ็ไวใ้นโฟลเดอร์
ชัว่คราว ทีไ่มไ่ดเ้กบ็ในโฟลเดอร ์Bin 

 App_Data บรรจุไฟลข์อ้มลูต่าง รวมทัง้ไฟลฐ์านขอ้มลู SQL (*.mdf) หรอื
ไฟลข์อ้มลู XML แต่เรากไ็มจ่าํเป็นเสมอไปทีจ่ะตอ้งเกบ็ไฟลข์อ้มลูไว้
ในทีน้ี่ เป็นเพยีงแคข่อ้แนะนําเทา่นัน้ 

 App_GlobalReso
urces 

บรรจุไฟลร์ซีอรส์สาํหรบั .NET ซึง่สามารถถูกดงึขอ้มลูไปใชจ้ากทุก
เวบ็ฟอรม์ต่างๆ ภายในเวบ็ไซต ์

 App_LocalResour
ces 

คลา้ยกบัโฟลเดอร ์App_GlobalResources แต่จะสามารถถูกดงึ
ขอ้มลูไปใชก้บัเฉพาะเวบ็ฟอรม์เทา่นัน้ 

 App_Themes บรรจุ Theme ทีใ่ชก้บัเวบ็ไซต ์

 Theme บรรจุรปูภาพ และสสีนัทีใ่ชก้บัเวบ็ไซต ์

 App_WebReferen
ces 

บรรจุการอา้งองิไปถงึเวบ็เซอรว์สิอื่นๆ ทีส่ามารถถูกเรยีกใชไ้ด้
ภายในเวบ็ไซต ์ซึง่ภายในจะบรรจุขอ้มลู WSDL และ Discovery 
ของเวบ็เซอรว์สิ  

Tip: ไฟลท์ีเ่รานําไปวางไวใ้ตโ้ฟลเดอร ์Bin และโฟลเดอรท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ย App ยกเวน้ App_Themes น้ี จะไม่
สามารถถูกเรยีกไดจ้ากไคลเอนต ์เน่ืองจากเป็นโฟลเดอรท์ีถู่กบลอ็กไวเ้พือ่ความปลอดภยั มเีฉพาะเวบ็ไซตท์ี่
ทาํงานบน ASP .NET 2.0 ดว้ยเหตุน้ี เราสามารถใชค้วามสามารถน้ีในการปองกนัไฟลส์าํคญัๆ ได้้  เชน่ ถา้เรามี
ไฟลข์อ้มลูทีเ่ป็น XML ทีเ่กบ็ขอ้มลูสาํคญั แลว้ไมอ่ยากใหไ้คลเอนตส์ามารถเขา้ถงึได ้เราสามารถก๊อปป้ีไปวาง
ไวใ้นโฟลเดอร ์App_Data ได ้
 

วงจรชีวตของเวบ็ฟอรม์ิ  

      เมือ่ไคลเอนตม์กีารรอ้งขอไฟลแ์บบไดนามคิไปที ่IIS การเรยีกน้ีจะถกูสง่ต่อไปใหก้บั aspnet_isapi.dll 
จากนัน้จะสง่ผา่นเป็นทอดๆ ใหก้บั HTTP Module และสดุทา้ยกจ็ะมาทาํงานที ่HTTP Handler ทีเ่ป็นตวัรนัเวบ็
ฟอรม์ ดงัภาพที ่5-1 
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ภาพที ่5-1 การจดัการกบัการเรยีกไปยงัเวบ็ฟอรม์ของ IIS 

        เมือ่การรอ้งขอไฟลเ์วบ็ฟอรม์มาถงึ HTTP Handler ของเวบ็ฟอรม์ และจะมกีารเรยีกเมธอด 
ProcessRequest และเขา้สูว่งจรชวีติของเวบ็ฟอรม์ดงัภาพที ่5-2 

 

ภาพที ่5-2 วงจรชวีติของเวบ็ฟอรม์ 

        จากภาพที ่5-2 เราจะแบง่ขัน้ตอนการทาํงานยอ่ยของเมธอด ProcessRequest ออกไดเ้ป็น 8 ขัน้ตอน
ดงัน้ี 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 Instantiation  

ในขึน้ตอนน้ี ASP .NET จะมกีารสรา้งออ็ปเจก็ตข์องเวบ็ฟอรม์ขึน้มาโดยอตัโนมตั ิไมว่า่เวบ็ฟอรม์ของเราจะมี
โคด้แบบ Inline หรอื Code Behind กต็าม โดย ASP.NET จะเขา้ไปทาํการอ่านแทก็ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นมมุมองของ 
Source ในไฟล ์.aspx แลว้ทาํการสรา้งออ็ปเจก็ตเ์วบ็ฟอรม์ขึน้มาก่อน จากนัน้ จงึทาํการสรา้งออ็ปเจก็ตข์อง
คอนโทรลแต่ละตวัทีอ่ยูใ่นเวบ็ฟอรม์  

ขัน้ตอนท่ี 2 Initialization  
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หลงัจากทีม่กีารสรา้งลาํดบัชัน้ของคอนโทรลเสรจ็แลว้ จะเขา้มาในสว่นของเหตุการณ์เริม่ตน้ (Initialization) ของ
ทัง้เวบ็ฟอรม์ และของคอนโทรลภายในเวบ็ฟอรม์ เหตุการณ์น้ีตรงกบัเมธอด OnInit ของทัง้เวบ็ฟอรม์ และ
คอนโทรล โดยเมธอด OnInit ของคอนโทรลจะถูกเรยีกก่อนจนครบทุกตวั จากนัน้จงึทาํการเรยีกเมธอด OnInit 
ของเวบ็ฟอรม์ 

สาํหรบัเมธอด OnInit ของเวบ็ฟอรม์ เราสามารถเหน็เมธอดน้ีได ้ในตอนทีเ่พิม่เวบ็ฟอรม์เขา้มาใหมใ่นโปรเจค
ของ Visual Studio .NET 2003 เราจะสงัเกตุเหน็สว่นของ Web Form Designer generated code ซึง่ถา้คลกิ
เขา้ไปดภูายในจะพบวา่มเีมธอด OnInit อยูภ่ายใน และเราสามารถเขา้ไปเขยีนโคด้เพิม่เตมิในสว่นน้ีได ้แต่
สาํหรบั Visual Studio 2005 สว่นน้ีจะถูกซ่อนไว ้ถา้หากเราตอ้งการเขยีนโคด้เพิม่ในสว่นน้ีเราตอ้งเพิม่เมธอด 
OnInit น้ีเขา้ไปเองดงัโคด้ตวัอยา่งที ่5-4 
VB 

 
 Protected Sub Page_Init(ByVal sender As Object, _ 
                       ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Init 

        Me.OnInit(e) 

        ‘ Add your custom Init here 
        ... 

 End Sub 
 
 

โคด้ตวัอยา่งที ่5-4 ตวัอยา่งการสรา้งเมธอด OnInit ของเวบ็ฟอรม์ 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 โหลด View State  

การโหลดคา่จาก View State จะทาํเฉพาะตอนทีเ่วบ็ฟอรม์มกีาร Post back เทา่นัน้ ในขัน้ตอนน้ี ASP .NET 
จะทาํการโหลดคา่จาก View State แลว้นําคา่น้ีไปกาํหนดใหก้บัคอนโทรลในเวบ็ฟอรม์ตามลาํดบัชัน้ของออ็ป
เจก็ตเ์วบ็ฟอรม์ และคอนโทรลในเวบ็ฟอรม์ สาํหรบัคา่ใน View State น้ี บางครัง้อาจถูกแกไ้ขโดยแฮกเกอรไ์ด ้
เพือ่มเีจตนาทีไ่มด่บีางอยา่ง ในบทถดัไปจะไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารปองกนั การแกไ้ขขอ้มลูใน ้ View State 

ขัน้ตอนท่ี 4 โหลด Post Back Data  
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จะเกดิเมือ่เวบ็ฟอรม์มกีาร Post back เทา่นัน้ ขัน้ตอนน้ีเวบ็ฟอรม์ จะทาํการโหลดคา่จาก HTTP POST 
Headers แลว้สง่ต่อคา่ทีเ่หมาะสมใหก้บัเซริฟ์เวอรค์อนโทรลแต่ละตวัทีท่าํการอมิพลเีมนตอ์นิเตอรเ์ฟส 
IPostBackDataHandler หลงัจากนัน้เซริฟ์เวอรค์อนโทรลจะทาํการเรยีกเมธอด LoadPostData เพือ่ดงึคา่ทีเ่วบ็
ฟอรม์สง่ใหไ้ปกาํหนดพรอ็พเพอตี ้Text ใหต้วัเอง ตวัอยา่งของการโหลดคา่ในขัน้ตอนน้ีดงัภาพที ่5-5 

 

ภาพที ่5-5 ตวัอยา่งแสดงขัน้ตอนการโหลดคา่จากการ Post Back 

จากภาพที ่5-5 มขีัน้ตอนการโหลดคา่จากการ Post Back ดงัน้ี 

1.       ไคลเอนตร์อ้งขอไฟลเ์วบ็ฟอรม์ ซึง่บรรจุคอนโทรล Textbox เพือ่ใหก้รอกขอ้ความ และคอนโทรล 
Button ซึง่เป็นปมุทีท่าํใหเ้กดิการ ่ Post Back ไปทีเ่ซริฟ์เวอร ์โดยไมม่สีว่นของโคด้ทีแ่กไ้ขคา่ในคอนโทรล 
TextBox เลย 

2.       เมือ่การ Post Back มาถงึทีเ่วบ็เซริฟ์เวอร ์เวบ็ฟอรม์จะถูกรนัขึน้มา และเมือ่ถงึขัน้ตอนการโหลด Post 
Back Data เวบ็ฟอรม์ตรวจดวูา่มคีอนโทรลตวัใดทีท่าํการอมิพลเีมนตอ์นิเตอรเ์ฟส IPostBackDataHandler 
บา้ง ซึง่ในทีน้ี่มเีพยีงคอนโทรล TextBox เทา่นัน้ จากนัน้เวบ็ฟอรม์จะทาํการอ่านจาก HTTP POST Headers 
เฉพาะทีเ่ป็นของ TextBox แลว้นําคา่ทีไ่ดไ้ปกาํหนดใหก้บัพรอบเพอตี ้Text ซึง่ในทีน้ี่กค็อืคาํวา่ “Hello World” 

3.       เมือ่รนัเวบ็ฟอรม์ครบทุกขัน้ตอนแลว้ กจ็ะสง่ผลลพัธค์นืกลบัไปทีไ่คลเอนต ์ทีไ่คลเอนตจ์ะเหน็วา่คา่ใน 
TextBox น้ี จะพบคาํวา่ “Hello World” เหมอืนกบัสถานะตอนทีม่กีาร Post Back ไปทีเ่วบ็เซริฟ์เวอร ์

เพมเตมิ่ ิ  สาํหรบัคอนโทรลทีม่กีารอมิพลเีมนตอ์นิเตอรเ์ฟส IPostBackDataHandler มกัจะเป็นคอนโทรลทีเ่รา
สามารถกรอกคา่ หรอืแกไ้ขคา่ไดจ้ากฝงไคลเอนต ์เชน่ คอนโทรลั ่  TextBox คอนโทรล DropDownList สาํหรบั
คอนโทรลเหลา่น้ี แมว้า่เราจะกาํหนดพรอบเพอตี ้EnableViewState ใหเ้ป็นเทจ็แลว้กต็าม คอนโทรลเหลา่น้ีกย็งั
สามารถจาํคา่ทีก่าํหนดจากทางฝงไคลเอนตไ์ด้ั ่  เพราะคอนโทรลเหลา่น้ีโหลดคา่จาก Post Back มาใช ้

 
ขัน้ตอนท่ี 5 Load  
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เมธอดน้ีเป็นของเวบ็ฟอรม์ ซึง่นกัพฒันาเวบ็จะรูจ้กัเป็นอยา่งด ีเหตุการณ์น้ีตรงกบัเหตุการณ์ในโพรซเียอร ์
Page_Load ขัน้ตอนน้ีจะถูกเรยีกทัง้ตอนทีม่กีาร Post Back และไมม่กีาร Post Back 

 
ขัน้ตอนท่ี 6 Raise Post Back Event  

เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิกบัคอนโทรลทีม่คีวามสามารถในการ Post Back ไดเ้ชน่ เหตุการณ์ Click ของ Button 
เหตุการณ์ TextChanged ของคอนโทรล TextBox คอนโทรลทีส่ามารถสรา้งการ Post Back ไดน้ัน้ตอ้งมี
การอมิพลเีมนตอ์นิเตอรเ์ฟส IPostBackDataHandler ทีเ่ราไดรู้จ้กักนัไปแลว้ 

 
ขัน้ตอนท่ี 7 Save View State  

ขัน้ตอนน้ีเวบ็ฟอรม์จะเรยีกเมธอด SaveViewState ของคอนโทรลแต่ละตวัทีอ่ยูภ่ายใตเ้วบ็ฟอรม์ตามลาํดบัชัน้ 
เพือ่ทาํการบนัทกึสถานะของคอนโทรลลา่สดุทีอ่าจมกีารการเปลีย่นแปลงไป เน่ืองจากขัน้ตอนก่อนหน้าน้ี ผล
ของการบนัทกึน้ีจะถูกเกบ็อยูใ่นรปูตวัหนงัสอืทีเ่ขา้รหสัแบบ Base-64 แลว้เกบ็ใน Hidden Field ทีจ่ะถูกสรา้งใน
ขัน้ตอนถดัไป 

 
ขัน้ตอนท่ี 8 Render  

ขัน้ตอนน้ี เวบ็ฟอรม์จะทาํการแปลงขอ้มลูในขัน้ตอนทีผ่า่นมาออกมาในรปูภาษา HTML เพือ่สง่ต่อใหก้บั
ไคลเอนต ์ในขัน้ตอนน้ีเวบ็ฟอรม์จะเรยีกเมธอด RenderControl ของคอนโทรลแต่ละตวัทีอ่ยูภ่ายใตเ้วบ็ฟอรม์
ตามลาํดบัชัน้ สาํหรบั 
 
 

ขัน้ตอนทัง้ 8 ทีก่ลา่วมาน้ี เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั View State ซึง่ไดล้ะขัน้ตอน PreInit 
ขัน้ตอนPreRender และขัน้ตอน Unload ไว ้
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1การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา VB.NET 

ประเภทของตวัแปรพืน้ฐานในภาษา VB.NET นัน้ มอียูด่ว้ยกนั ดงัตารางที ่2-1 น้ี 
 
 

Type (VB.NET) 
พืน้ท่ีในการเกบ็
ข้อมลู (บติ ) 

ชวงของข้อมลูท่ีสามารถเกบ็ได้่  

SByte 8 –128 ถงึ 127 

Short 16 –32,768 ถงึ 32,767 

Integer 32 –2,147,483,648 ถงึ 2,147,483,647 

Long 64 
–9,223,372,036,854,775,808 ถงึ 

9,223,372,036,854,775,807 

Byte 8 0 ถงึ 255 

UShort 16 0 ถงึ 65,535 

UInteger 32 0 ถงึ 4,294,967,295 

ULong 64 0 ถงึ 18,446,744,073,709,551,615 

Single 32 1.5 × 1045 ถงึ 3.4 × 1038 มทีศนิยมได ้7 ตาํแหน่ง 

Double 64 5.0 × 10324 ถงึ 1.7 × 10308 มทีศนิยมได ้15 ตาํแหน่ง 

Decimal 128 1.0 × 1028 ถงึ 7.9 × 1028 มทีศนิยมได ้28 ตาํแหน่ง 

Date 64 
เทีย่งคนืของวนัที ่1 มกราคม ค.ศ. 1 ถงึ 23:59:59 ของ
วนัที ่31 ธนัวาคม ค.ศ. 9999 

Char 16 
0 ถงึ 65,535 ใชเ้กบ็ตวัอกัษรในแบบ Unicode จาํนวน 1 
ตวัอกัษร 

Boolean 1 true และ false 

String 32++ 
ขอ้มลูตวัอกัษรแบบ Unicode ไดส้งูสดุ 2,147,483,647 
ตวัอกัษร 

Object 32++ ขอ้มลูประเภท Object 
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Dim     a      As Integer = 0 
Dim     b      As String  = “The String”; 
Dim (ชือ่ตวัแปร) As (ชนิดตวัแปร) = (คา่เริม่ตน้); 
สาํหรบัการตัง้ชือ่ตวัแปร หรอื Identifier นัน้ มขีอ้จาํกดัอยูเ่พยีง 3 ประการคอื 
·        ชือ่ตวัแปรจะตอ้งขึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษร หรอืสญัลกัษณ์ Underscore (‘_’) เทา่นัน้ 
·        สญัลกัษณ์ทีส่ามารถใชไ้ดใ้นการตัง้ชือ่ คอืเครือ่งหมาย Underscore (‘_’) เทา่นัน้ 
·        ไมส่ามารถตัง้ชือ่ซํ้ากบัคยีเ์วริด์ได ้เชน่ ตวัแปรชือ่ if 

ควรตัง้ช่ือตวัแปรอยางไรจึงจะเหมาะสม่ ?  

ในการตัง้ชือ่ตวัแปรนัน้ ไมม่กีฏเกณ์ทีต่ายตวั และมรีปูแบบการตัง้ชือ่ไดห้ลายแบบ คณุสามารถเลอืกใชช้ือ่ใดก็
ไดท้ีเ่หมาะสม ตราบใดทีช่ือ่นัน้ไมผ่ดิขอ้จาํกดัทัง้ 3 ขอ้ทีผู่เ้ขยีนไดก้ลา่วถงึไปแลว้ สาํหรบัทางไมโครซอฟทเ์อง 
กไ็ดม้กีารรา่งคาํแนะนําในการตัง้ชือ่เอาไวด้ว้ย เพือ่ใหเ้กดิเอกลกัษณ์ในการตัง้ชือ่สาํหรบัโปรแกรมทีพ่ฒันาบน
แพลตฟอรม์ .NET ซึง่หลกัเกณฑค์รา่ว ๆ ตามคาํแนะนําดงักลา่ว ไดแ้ก่: 

·        ใชช้ือ่ทีส่ ือ่ความหมาย และไมใ่ชต้วัยอ่ เชน่ 

Num ควรใชช้ือ่วา่ number 
Idx ควรใชช้ือ่วา่ Index 
passwd ควรใชช้ือ่วา่ Password  
i ควรใชช้ือ่วา่ index (แต่ในความเป็นจรงิแลว้ เรามกัจะยงัใชก้นัอยู)่ 

แต่สาํหรบัตวัยอ่ ID และ OK นัน้ อนุญาตใหส้ามารถใชไ้ด ้ 

·        สามารถใชช้ือ่ทีย่าวกวา่ 1 คาํได ้แต่คาํแรกจะตอ้งเป็นตวัอกัษรตวัเลก็ทัง้หมด และเมือ่ขึน้ตน้คาํใหม ่ให้
ใชต้วัอกัษรตวัพมิพใ์หญ่ขึน้ตน้ เชน่ 

Username ควรใชว้า่ userName 
thisisvariable ควรใชช้ือ่วา่ thisIsVariable 
isOK นัน้ ควรใชช้ือ่วา่ isOk 
userID นัน้ ควรใชช้ือ่วา่ userId 

·        ไมใ่ชค้วรเครีอ่งหมาย Underscore ในการแบง่คาํ แทนการใชต้วัอกัษรตวัพมิพใ์หญ่ 

total_income ควรใชว้า่ totalIncome 
pixel_size ควรใชว้า่ pixelSize 
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      การตัง้ชือ่ตามคาํแนะนําน้ี จะชว่ยใหโ้คด้ทีคุ่ณเขยีนไวอ้่านงา่ยขึน้ และสามารถทาํความเขา้ใจไดง้า่ย เมือ่
คุณตอ้งการกลบัมาแกไ้ขในภายหลงั ซึง่อาจจะเป็นเวลาลว่งเลยไปหลายวนั หรอืหลายเดอืนไปแลว้ 

Array  

VB.NET นัน้ ยงัคงมกีารประกาศในลกัษณะเดมิ แต่ Index เริม่ตน้ของ Array จะเปลีย่นเป็น 0 แทนทีจ่ะเป็น 1 
เหมอืนใน VB6 และขนาดของ Array ใน VB.NET นัน้จะเป็นการกาํหนดคา่ Index สงูสดุของ Array แทนทีจ่ะ
เป็นขนาดจรงิ นัน่หมายความวา่ ถา้คุณตอ้งการ Array ขนาด 10 ชอ่ง คณุจะตอ้งใช ้ 9 เป็นขนาดของ Array   

  VB 

Dim  a(9) as Integer 

Dim a() As Integer = New Integer() {1, 2, 3} 

Dim a As Integer() = New Integer() {1, 2, 3} 

 

Dim a As Integer() = New Integer(9) {} 

a(9) = 10 

(ชือ่ของ Array) (ตาํแหน่งทีต่อ้งการเรยีกใช)้; 

 

 

Operator  การคาํนวณ 

  +  
  -  
  *  
  /  
  \ การหารเอาจาํนวนเตม็   5\3    1 
  Mod   การหารเอาเศษ 5 Mod 3  2 
  ^ ยกกาํลงั  2^4  16 
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Operator  การเปรียบเทียบ  

  =,  <>  ,  <  ,  >  , <=  ,  >= 

Operator  ทางตรรกะ 

  And  T  And  T    T  กรณอีื่นเป็น F 
  Or  F  Or  F    F   กรณอีื่นเป็น T 
  Xor  T  Xor  T    F 

   F  Xor  F    F 
  AndAlso F  AndAlso  ?    F 
  OrElse  T  OrElse  ?    T 

 

Precedence  ลาํดบัการทาํงานของโอเปอเรเตอร ์

  เรียงลาํดบัจาก ทาํกอนไปยงัทาํทีหลงั่  
 
 ^ 
 -  จาํนวนตดิลบ  เชน่  -5 
 * , / 
 \ 
 Mod 
 + , - 
 + , &  การเชือ่มต่อ String 
 =, <>, >=, <=, <, >, Like, Is 
 Not 
 And, AndAlso 
 Or, OrElse 
 Xor 
 
ในลาํดบัท่ีเทากนัจะทาํจากซ้ายไปขวา่  ** 

ตวัอยา่ง 
 5  *  2  \  4  <=  2  Xor  5  =  “MAN”.length 
 
 
 5  *  2 
   
              10 \  4 
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                  2  <= 2 
 
                5  =  3 
 
           T  Xor  F 
 
          T 
 
วธีกนัการสบัสน ให้ใสวงเลบ็ในสมการ ิ ่     5  *  (2  \  4)  <=  2  
 
 
 
If  X = Y And  M <= X  Then 
 ชุดคาํสัง่ 1…. 
Else 
 ชุดคาํสัง่ 2…. 
End If 
 
If  X >= 1 And X <= 3   Then 
 ชุดคาํสัง่ 1…. 
ElseIf  X = 2 Or X =5 Or X = 10  Then 
 ชุดคาํสัง่ 2…. 
ElseIf    X >= 7    Then 
 ชุดคาํสัง่ 3…. 
Else 
 ชุดคาํสัง่ 4…. 
End If 
 
Select Case  X 
      Case  1 To 3 
  ชุดคาํสัง่ 1…. 
      Case  2 , 5 , 10 
  ชุดคาํสัง่ 2…. 
      Case  Is >= 7 
  ชุดคาํสัง่ 3…. 
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      Case Else 
  ชุดคาํสัง่ 4…. 
End Select          
 
ตวัอยา่ง 
Dim  I  As  Integer 
For  I  =  0  To  10  Step 2 
 ชุดคาํสัง่ .... 
 If   <เงือ่นไขจรงิ>   Then  Exit  For 
 ชุดคาํสัง่ .... 
Next 
ชุดคาํสัง่อื่นๆ .... 
Do  While  <เงือ่นไขจรงิ> 
 
 ชุดคาํสัง่ .... 
  If   <เงือ่นไขจรงิ>   Then  Exit  Do 
 ชุดคาํสัง่ .... 
Loop 
ชุดคาํสัง่อื่นๆ .... 
 
Do  ‘ ไมต่รวจเงือ่นไข 
 
 ชุดคาํสัง่ .... 
  If   <เงือ่นไขจรงิ>   Then  Exit  Do 
 ชุดคาํสัง่ .... 
Loop  While  <เงือ่นไขเทจ็> 
 
ชุดคาํสัง่อื่นๆ .... 
 
Do  Until  <เงือ่นไขเทจ็> 
 
 ชุดคาํสัง่ .... 
  If   <เงือ่นไขจรงิ>   Then  Exit  Do 
 ชุดคาํสัง่ .... 
Loop 
ชุดคาํสัง่อื่นๆ .... 
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Do     ‘ ไมต่รวจเงือ่นไข 
 
 ชุดคาํสัง่ .... 
  If   <เงือ่นไขจรงิ>   Then  Exit  Do 
 ชุดคาํสัง่ .... 
Loop  Until  <เงือ่นไขจรงิ> 
 
ชดุคาํสัง่อ่ืนๆ .... 
 
การประกาศตวัแปร 
Dim MyName As String = “Peter” 
 ‘ประกาศตวัแปร และกาํหนดคา่ 
Dim X, Y, Z As Integer    ‘การประกาศหลายตวัแปร  มชีนิดขอ้มลูแบบเดยีวกนั 
 
Const Salary As Integer = 40000 
 ‘ประกาศค่าคงที ่และกาํหนดคา่ 
 
Dim sArray(3) As String 
  ‘ประกาศอารเ์รยม์ติเิดยีว แบบคงที ่
Dim sArray() As String 
  ‘ประกาศอารเ์รยม์ติเิดยีว แบบไมค่งที ่
Redim sArray(10)    ‘เปลีย่นขนาดอารเ์รย ์แต่ขอ้มลูหาย 
Redim Preserve sArray(10)    ‘ขอ้มลูไมห่าย 
 
Dim iArray() As Integer = {1,2,3,4,5} 
  ‘ประกาศอารเ์รยม์ติเิดยีว และกาํหนดคา่ 
 
Dim xArray(2, 5) As Integer 
  ‘ประกาศอารเ์รยห์ลายมติ ิ
Redim Preserve xArray(2, 10)  ‘เปลีย่นขนาดอารเ์รยไ์ดเ้ฉพาะมติทิา้ยสดุ 
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การสรา้งโปรเจคใน Visual Studio 2005  2

โปรเจคจะมทีัง้วนิโดวส ์และเวบ็ โดยโปรเจคเวบ็จะถูกตัง้ชือ่เป็นเวบ็ไซต ์(Web Site) ทีเ่ราสนใจในทีน้ี่ จะถูก
แยกออกมาดงัภาพที ่1-8 

 
ภาพที ่1-8 การสรา้งเวบ็ไซตใ์หม่
 
สาํคญัมาก โปรเจคประเภท Web Application ทีเ่คยมใีน Visual Studio .NET 2003 จะหายไปใน Visual 
Studio 2005 แต่จะมโีปรเจคเวบ็ไซตเ์ขา้มาแทน แต่หลงัจากที ่Visual Studio 2005 ออกมาไดไ้มน่าน 
ไมโครซอฟตถ์กูบน่มาจากนกัพฒันาชนิกบัโปรเจค Web Application ดงันัน้ทางไมโครซอฟตจ์งึไดท้าํตวัตดิตัง้
โปรเจค Web Application เพิม่เตมิใหน้กัพฒันาดาวน์โหลดเพิม่ฟรใีนตอนหลงั ซึง่คุณสามารถเขา้ไปอ่าน
รายละเอยีดหรอืโปรเจคน้ีไดท้ี ่http://msdn2.microsoft.com/en-us/asp.net/aa336618.aspx แต่อยา่งไรกต็าม
โปรเจค Web Application น้ีไดถู้กรวมอยูใ่น Visual Studio 2005 Service Pack 1 เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้เราไม่
จาํเป็นตอ้งตดิตัง้โปรเจค Web Application ซํ้าอกี หลงัจากทีต่ดิตัง้ Service Pack 1 ไปแลว้ 

เมือ่เลอืกสรา้งเวบ็ไซตใ์หมแ่ลว้ จะสามารถเลอืกชนิดของโปรเจคเวบ็ดงัภาพที ่1-9 

  

ภาพที ่1-9 หน้าจอสาํหรบัสรา้งเวบ็ไซตใ์หม ่

http://msdn2.microsoft.com/en-us/asp.net/aa336618.aspx
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สวนประกอบท่ีจาํเป็นต้องเลือกในการสร้างโปรเจคมีอยดู้วยกนั ่ ่ 3 สวนดงัน้ี่  

สวนท่ี่  1 เทมเพลต  

        จะเป็นสว่นทีร่ะบุวา่รปูรา่งหน้าตาของโปรเจคจะประกอบดว้ยไฟล ์และมกีารอา้งองิกบัแอสเซมบลตีวั
ใดบา้ง  เทมเพลตทีม่ ีจะคลา้ยกบั Visual Studio .NET 2003 คอืจะมเีทมเพลตทีเ่ป็นทัง้เวบ็ไซตป์กต ิ
(ASP .NET Website) และเทมเพลตทีเ่ป็นเวบ็เซอรว์สิ (ASP .NET Web Service)  

ทีเ่พิม่พเิศษเขา้มาคอื เทมเพลตเวบ็เซอรว์สิทีเ่ป็น Crystal Report และทีห่ายไปคอื เทมเพลตทีใ่ชส้รา้ง Web 
Server Control ซึง่ตอ้งไปใชว้ธิเีพิม่เขา้มาในโปรเจคทหีลงัเอง 

เพมเตมิ่ ิ  เราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตเพิม่เตมิเขา้มาในสว่น My Template ได ้โดยสามารถดาวน์โหลดได้
ที ่http://msdn.microsoft.com/asp.net/reference/design/templates/default.aspx ทีล่งิคน้ี์จะมเีทมเพลตทัง้ของ
ภาษา VB .NET และ C# หลายชนิดใหเ้ลอืกโดยแบง่ตามจุดประสงคข์องเวบ็ไซต ์เชน่ เวบ็อคีอมเมริส์ เวบ็
สว่นตวั หรอืเวบ็บรษิทั 

สวนท่ี่  2 Location  

        จะเป็นตวัทีร่ะบุวา่เวบ็ไซตข์องเราจะถกูเกบ็ไวท้ีใ่ด ซึง่เราสามารถระบบไดท้ัง้เกบ็ในเครือ่งเราเอง หรอื
เกบ็ไวใ้นเครือ่งอื่นทีอ่ยูภ่ายในเน็ตเวริค์ หรอือาจจะเกบ็ไวใ้น FTP Server กไ็ด ้ในการเกบ็เวบ็ไซตแ์ต่ละแบบ
ตอ้งการคา่พารามเิตอรท์ีต่่างกนั ขึน้อยูก่บั Location ทีเ่ราเลอืกดงัน้ี 

-          HTTP เกบ็เวบ็ไซตไ์วใ้ต ้Virtual Directory ของ IIS เราสามารถใสช่ือ่ของเวบ็เซริฟ์เวอร ์และชือ่
เวบ็ไซตท์ีต่อ้งการลงไปได ้หรอือาจกดปมุ ่ Browse 

http://msdn.microsoft.com/asp.net/reference/design/templates/default.aspx
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ภาพที ่1-10 การเลอืก Location แบบ HTTP  

-          File System เกบ็เวบ็ไซตไ์วใ้ตโ้ฟลเดอรข์องเครือ่งเราเอง หรอืเครือ่งอื่นในเน็ตเวริค์ เราสามารถตัง้ 
Path ทีต่อ้งการเกบ็ใหเ้ป็นเครือ่งของเราเอง หรอืเป็น Path ทีอ่ยูย่นเน็ตเวริค์กไ็ด ้หรอือาจกดปมุ ่ Browse จะ
ปรากฏไดอะลอ็กใหเ้ราเลอืกดงัภาพ 1-11 

 

ภาพที ่1-11 การเลอืก Location แบบ File System 
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-          FTP เกบ็เวบ็ไซตไ์วใ้น FTP เซริฟ์เวอร ์ซึง่การทีจ่ะเขา้ถงึไดน้ัน้เราตอ้งใสข่อ้มลูชือ่เซริฟ์เวอร ์และ
ไดเรคทอร ีเป็นอยา่งน้อย สาํหรบั FTP เซริฟ์เวอรท์ีต่อ้งการ Authentication เราตอ้งใสข่อ้มลูน้ีเพิม่เขา้ไปดว้ย 
หรอือาจกดปมุ ่ Browse จะปรากฏไดอะลอ็กใหเ้ราเลอืกดงัภาพ 1-12 

 

 ภาพที ่1-12 การเลอืก Location แบบ FTP 

สวนท่ี่  3 ภาษาท่ีใช้  

เราสามารถเลอืกภาษาไดต้ามความถนดั ไมว่า่จะเป็น C#, VB .NET หรอืก J# นอกจากน้ี ในโปรเจคเดยีวกนั 
เราสามารถเขยีนโคด้หลายภาษารวมกนัได ้เชน่ ในหน่ึงโปรเจค เราสามารถสรา้งเวบ็ฟอรม์ทีห่น่ึงเขยีนดว้ย
ภาษา C# ในขณะทีเ่วบ็ฟอรม์ทีส่องเขยีนดว้ยภาษา VB .NET ได ้ 

แต่ภายในเวบ็ฟอรม์เดยีวกนั เราจะไมส่ามารถเขยีนโคด้แบบ Inline (เขยีนโคด้ลงบนไฟล ์.aspx) เป็นคนละ
ภาษากบัโคด้ทีเ่ป็นเขยีนบน Code Behind (เขยีนโคด้ลงบนไฟล ์.cs หรอื .vb) ได ้
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สภาพแวดล้อมในการทาํงานของ Visual Studio 2005  3

 
สภาพแวดลอ้มการทาํงานใน Visual Studio 2005 ไมไ่ดแ้ตกต่างไปจาก Visual Studio .NET 2005 เทา่ใดนกั 
แต่จะมกีารเพิม่เตมิวนิโดวใ์หมเ่ขา้มา ซึง่จะกลา่วถงึในสว่นต่อไป สภาพแวดลอ้มของ Visual Studio 2005 
แสดงดงัภาพ 1-15  
 

 

ภาพที ่1-15 สภาพแวดลอ้มของ Visual Studio 2005 

สว่นสภาพแวดลอ้มจะแบง่ออกเป็นสว่นหลกัๆ  5 สว่นดงัน้ี 

-          สวนท่ี่  1ทูลบอ็กซ ์สาํหรบัแสดงคอนโทรลต่างๆ ทีล่ากมาวางในตวั Document Window ได ้และ 
Server Explorer สาํหรบัแสดงบรกิารต่างๆ ทีม่บีนเซริฟ์เวอร ์

-          สวนท่ี่  2Document Window เป็นสว่นหลกัในการออกแบบ ไมว่า่จะเป็นออกแบบเวบ็ฟอรม์ ออกแบบ
คลาส เขยีนโคด้ HTML หรอื Code Behind 

-          สวนท่ี่  3Solution Explorer แสดงไฟลแ์ละโฟลเดอรต่์างๆ ทีม่ใีนโปรเจค  

-          สวนท่ี่  4Task List, Error List และ Output สาํหรบัแสดงงานทีเ่ราบนัทกึไว ้Error List สาํหรบัแสดง
ขอ้ผดิพลาดจากการคอมไพล ์และ Output ทีแ่สดงผลลพัธจ์ากการคอมไพล ์
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-          สวนท่ี่  5วนโดวส์พรอ็พเพอต้ีิ  แสดงคุณสมบตัขิองไฟล ์หรอืคอนโทรลทีเ่ราสนใจอยู ่และเราสามารถ
ปรบัคา่ไดจ้ากหน้าต่างน้ี 

การสร้างคอนโทรลขึน้มาใช้งานเอง ซ่ึงมีอย ู่ 2 ประเภทคือ 

User Control  

เป็นคอนโทรลทีเ่กดิจาก คอนโทรลพืน้ฐานไดห้ลายๆ ตวั ในตอนสรา้ง เราสามารถลากคอนโทรลจากทลูบ๊อกส์
มาวางไดเ้หมอืนกบัเวบ็ฟอรม์ เราสามารถจดัตาํแหน่ง และคุณสมบตัไิดจ้ากหน้าจอออกแบบของ Visual Studio 
เลย นอกจากน้ีเราสามารถเขยีนโปรแกรมใน Code Behind ไดเ้หมอืนกบัเวบ็ฟอรม์ และเป็นการเขยีนโปรแกรม
ในลกัษณะ Event Procedure กเ็ชน่เดยีวกนั 

Custom Server Control  

เป็นคอนโทรลทีไ่มม่หีน้าออกแบบให ้ทาํใหเ้ราตอ้งเขยีนโปรแกรมเพือ่จดัวาง และกาํหนดคุณสมบตัต่ิางๆ เอง 
ขอ้ดขีองคอนโทรลประเภทนี้คอืสามารถคอมไพลก์บัคยีไ์ฟล ์แลว้ลงทะเบยีนกบั GAC (Global Assembly 
Cache) เพือ่ทาํใหค้อนโทรลของเราใชง้านไดก้บัหลายๆ .NET แอพพลเิคชัน่ ในการสรา้งคอนโทรล Third 
Party เพือ่ขาย กจ็ะสรา้งคอนโทรลประเภทนี้  

รู้จกักบั User Control  

User Control เป็นคอนโทรลทีป่ระกอบดว้ยคอนโทรลพืน้ฐานทีม่ใีนทลูบอ็กซห์ลายๆ ตวัได ้นอกจากน้ี
พฤตกิรรมของมนัยงัเหมอืนกบัเวบ็ฟอรม์มาก คอืมหีน้าจอในการออกแบบทัง้มมุมอง Design และมมุมอง 
Source เหมอืนกนั เราสามารถลากคอนโทรลหลายๆ ตวัจากทลูบอ็กซม์าวางทีม่มุมอง Design ได ้นอกจากน้ี
มนัม ีEvent ในตวัมนัเองไดเ้ชน่ Page_Load และ Page_Init และสามารถเรยีกใชอ้อ็ปเจก็ตข์องเวบ็ไซตไ์ดเ้ชน่ 
Session และ Application อาจจะบอกไดว้า่เวบ็ฟอรท์าํอะไรได ้User Control น้ีกท็าํไดแ้ทบไมต่่างกนั แต่เรามกั
ใช ้User Control เพือ่จุดประสงคใ์นการเพิม่ Reusability ใหก้บัเวบ็ไซตข์องเราดงัภาพที ่6-1 
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ภาพที ่6- 1 การใชง้าน User Control กบัเวบ็ฟอรม์ 

จากภาพที ่6-1 จะเหน็วา่ User Control หน่ึงตวัสามารถนําไปใชก้บัเวบ็ฟอรม์หลายๆ ตวัได ้ถา้หากเราในตอน
ทีเ่ราออกแบบเวบ็ฟอรม์ แลว้เรามองเหน็วา่หลายๆ เวบ็ฟอรม์สีว่นของหน้าจอทีเ่หมอืนกนั เราสามารถสว่นที่
เหมอืนกนัน้ีมาสรา้งเป็น User Control ได ้ User Control สามารถม ีEvent หลายๆ อยา่งเกดิในตวัมนัเองได ้
ซึง่ปกตแิลว้ เหตุการณ์ในคอนโทรลจะไมส่ามารถสง่ผา่นไปยงัเวบ็ฟอรม์ หรอืคอนโทรลตวัอื่นได ้ยกเวน้วา่เรา
จะตัง้ใจสง่เหตุการณ์ออกไปใหเ้วบ็ฟอรม์รบัรู ้ซึง่จะไดพ้ดูถงึในสว่นถดัไป นอกจากน้ีมนัยงัสามารถมี
อนิเตอรเ์ฟส เชน่ พรอ็พเพอตี ้และเมธอดในตวัมนัเองเพือ่ใหส้ามารถตดิต่อกบัเวบ็ฟอรม์ หรอืคอนโทรลตวัอื่น
ไดด้งัภาพที ่6-2 

 
ภาพที ่6-2 เหตุกาณ์ทีเ่กดิขึน้ในตวั User Control  และอนิเตอรเ์ฟสของ User Control 
 

การสรา้ง Custom Control นัน้ ใหเ้ราสรา้งโปรเจค Web Control Library ขึน้มาดงัาภาพที ่6-19 

 
       ภาพที ่6-19 โปรเจค Web Control Library ทีใ่ชส้าํหรบัสรา้ง Custom Control  
หลงัจากทีส่รา้งโปรเจร Web Control Library แลว้ เราสามารถเพิม่ Custom Control ไดโ้ดยคลกิขวาทีโ่ปรเจค
น้ี แลว้เลอืก Add New Item àWeb Custom Control ดงัภาพที ่6-20 
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ภาพที ่6-20 การเพิม่ Custom Control ในโปรเจค Web Control Library  
สาํหรบัการสรา้ง Custom Control น้ี จะมอียู ่2 แบบ คอื แบบแรก สรา้ง Custom Control ทีส่บืทอดจากคลาส 
WebControl หรอืแบบทีส่อง สรา้ง Custom Control ทีส่บืทอดมาจากคลาสทีอ่ยูใ่ตเ้นมสเปซ 
System.Web.UI.Controls (เลอืกเฉพาะทีส่บืทอดมาจากคลาส WebControl เทา่นัน้) ดงัภาพที ่6-21 

 
ภาพที ่6-21 การสรา้ง Custom Control โดยการสบืทอดคลาส WebControl หรอืคลาสทีอ่ยูใ่ตเ้นมสเปซ 
System.Web.UI.Controls                 
สาํหรบัวธิกีารเลอืกวา่เราจะใชว้ธิกีารสบืทอดวธิแีรก หรอืวธิทีีส่องด ีใหเ้ราพจิารณาวา่ Custom Control ของเรา
น้ีมคีวามใกลเ้คยีง หรอืมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัคลาสใดในเนมสเปซ System.Web.UI.WebControls หรอืไม ่ถา้
มคีวามใกลเ้คยีง กใ็หเ้ราสบืทอดจากคลาสนัน้ แลว้คอ่ยเตมิคุณสมบตัพเิศษทีเ่ราตอ้งการลงไปอกีท ีแต่ถา้ไม ่ให้
เราสบืทอดจากคลาส WebControl โดยตรง ในทีน่ี่เราจะมตีวัอยา่งของทัง้สองวธิ ีแต่จะขอเริม่จากวธิทีีง่า่ยก่อน 
คอืวธิสีบืทอดมาจากคลาส WebControl โดยตรง 
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 ADO.NET 

ADO.NET นัน้กค็อืกลุม่ของออ็ปเจก็ตภ์ายใตเ้นมเสปซ System.Data ซึง่จะทาํหน้าทีเ่ป็นสือ่กลาง
ระหวา่ง โปรแกรมทีพ่ฒันาดว้ยสถาปตยกรรม ั .NET Framework กบั “แหลง่ขอ้มลู” ซึง่ในทีน้ี่ อาจจะหมายถงึ 
ไฟลฐ์านขอ้มลูของ Access ไฟล ์Excel ก ็และยงัหมายรวมไปถงึ ระบบจดัการฐานขอ้มลูโดยเฉพาะอยา่งเชน่ 
Microsoft SQL Server หรอืวา่ Oracle ไดอ้กีดว้ 

ADO.NET นัน้ ไดร้บัการปรุบปรุงจาก ADO เวอรช์ัน่ก่อน ใหส้นบัสนุนการทาํงานทัง้แบบ Connected 
และ Disconnected ซึง่แต่เดมินัน้ จะสนบัสนุนเพยีงการทาํงานแบบ Connected หรอื แบบเชือ่ต่อกบั
แหลง่ขอ้มลูตลอดเวลาเทา่นัน้ ดว้ยการทาํงานแบบ Disconnected คุณจงึสามารถทีจ่ะปิดการตดิต่อกบั
แหลง่ขอ้มลู ในขณะทีท่าํการเรยีกด ูหรอืทาํการแกไ้ขขอ้มลู และยงัสามารถทาํการจดัเรยีง (Sort) ขอ้มลู หรอื
แมก้ระทัง่ Filter ขอ้มลูเพือ่การแสดงผลได ้เป็นการชว่ยประหยดัทรพัยากรระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่เป็น
การทาํงานรว่มกบัระบบจดัการฐานขอ้มลูอยา่ง Microsoft SQL Server หรอื Oracle ทีเ่ป็นการตดิต่อกนั
ระหวา่งโปรเซสของ ASP และโปรเซสของตวัระบบจดัการฐานขอ้มลู หรอืการตดิต่อกนัระหวา่งเครือ่งเซริฟ์เวอร ์
2 เครือ่ง 

โครงสร้างหลกัของ ADO.NET  

หลงัจากเราไดท้าํความรูจ้กักบั ADO.NET อยา่งครา่วๆ แลว้ เพือ่ความเขา้ใจในโครงสรา้งและการทาํงานของ 
ADO.NET ใหช้ดัเจนขึน้ เราจะมาดโูครงสรา้งหลกัๆ ของ ADO.NET กนั ซึง่ใน ADO.NET นัน้จะประกอบไป
ดว้ยคลาสจาํนวนมาก แต่จะสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื 
·        กลมุท่ีทาํงานกบัข้อมลูบนหนวยความจาํ่ ่  หรือทาํงานแบบ Disconnected 
คลาสในกลุม่น้ีอาจะเรยีกไดว้า่ เป็นตลาสในกลุม่ทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้มาใหม ่และเป็นเอกลกัษณ์ของ 
ADO.NET เลยกว็า่ได ้ซึง่คลาสกลุม่น้ี จะเป็นกลุม่ทีใ่ชใ้นการจาํลองโครงสรา้งของขอ้มลู ใหม้ลีกัษณะคลา้ยคลงึ
กบัขอ้มลูจรงิทีถู่กเกบ็อยูใ่นฐานขอ้มลูใหม้ากทีส่ดุ โดยการจาํลอง ตาราง (Table) ฟิลด ์(Field) และเรคคอรด์ 
(Record) หรอืแมก้ระทัง่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตาราง (Data Relation) จากแหลง่ขอ้มลู มาไวใ้นหน่วยความจาํ
หลกั ซึง่ผูพ้ฒันาจะสามารถเรยีกใช ้และแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยูใ่นคลาสกลุม่น้ีได ้เสมอืนวา่กาํลงัทาํงานกบัฐานขอ้มลู
จรงิ ก่อนทีจ่ะทาํการ Update ขอ้มลูจากคลาสเหลา่น้ี กลบัไปยงัแหลง่ขอ้มลู  
·        กลมุท่ีทาํงานกบัแหลงข้อมลูโ่ ่ ดยตรง หรือทาํงานแบบ Connected 
คลาสในกลุม่น้ีจะเป็นคลาสทีท่าํการสรา้ง Connection กบัแหลง่ขอ้มลูโดยตรง ไมว่า่จะเป็นไฟล ์หรอื ระบบ
จดัการฐานขอ้มลูกต็าม และทาํการอ่าน หรอืแกไ้ขขอ้มลูไปยงัแหลง่ขอ้มลูนัน้ ซึง่ในคลาสกลุม่น้ีจะเกีย่วขอ้งกบั
การเปิด Connection ไปยงัระบบจดัการฐานขอ้มลู และการใชค้าํสัง่ SQL เพือ่ทาํการเรยีกด ูหรอืวา่แกไ้ขขอ้มลู 
โดยคลาสกลุม่น้ี จะมชีือ่เรยีกเป็นทางการวา่ .NET Data Provider 
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 รปูที ่13-1 ไดอะแกรมแสดงโครงสรา้งครา่วๆ ของ ADO.NET 
 

ทาํความรู้จกักบั .NET Data Provider  

อยา่งทีเ่ราทราบกนัดแีลว้วา่ “แหลง่ขอ้มลู” ในปจจุบนัน้ีมอียูเ่ป็นจาํนวนมาก แมว้า่ผูท้ีพ่ฒันาดว้ยั

สถาปตยกรรม ั .NET Framework มกัจะนิยมใชง้าน Microsoft SQL Server กต็าม แต่กอ็าจมกีรณทีีคุ่ณ
ตอ้งการสรา้งโปรแกรมเพือ่ตดิต่อกบัฐานขอ้มลูอื่น ๆ เชน่กนั แต่ไมว่า่ “แหลง่ขอ้มลู” เบือ้งหลงันัน้จะเป็นระบบ
ใด ผูพ้ฒันากย็งัสามารถทาํงานกบัแหลง่ขอ้มลูเหลา่นัน้ ผา่น ADO.NET ไดเ้หมอืนเดมิ นัน่กเ็พราะวา่ 
ADO.NET ไดม้กีารกาํหนดโครงสรา้งทีเ่รยีกวา่ .NET Data Provider เอาไวน้ัน่เอง 
การที ่ADO.NET นัน้ เลอืกใชก้ารกาํหนดโครงสรา้งโพรไวเดอรข์ึน้มา แทนทีจ่ะเป็นการสรา้ง API ที ่สามารถ
ทาํงานไดก้บัฐานขอ้มลูทุกประเภทอยา่งทีเ่ราเคยพบใน OleDB หรอื ODBC นัน้กเ็ป็นเพราะเหตุผลทางดา้น
ประสทิธภิาพในการทาํงาน ถงึแมว้า่ระบบจดัการฐานขอ้มลู แมจ้ะสามารถตดิต่อกบัโปรแกรมผา่นทาง
อนิเตอรเ์ฟสกลางอยา่ง OleDB หรอื ODBC ได ้แต่เบือ้งหลงัแลว้ การทาํงาน หรอืแมก้ระทัง่วธิทีีร่ะบบจดัการ
ฐานขอ้มลูนัน้ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูยอ่มแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ซึง่แมแ้ต่วธิทีี ่ODBC นัน้ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ก็
อาจจะแตกต่างกบัตวัภาษาทีนํ่า ODBC ไปใชง้านอกีดว้ย ทาํใหเ้กดิการแปลงขอ้มลูไป-มา ระหวา่งตวัปรแกรม
ทีเ่รยีกใช ้กบัตวั ODBC เอง และยงัอาจมกีารแปลงขอ้มลูระหวา่งตวั ODBC กบัระบบจดัการฐานขอ้มลูอกี
ชัน้หน่ึง และการทีม่อีนิเทอรเ์ฟสกลางนัน้ กจ็ะเป็นการจาํกดัใหผู้พ้ฒันา ไมส่ามารถใช ้ความสามารถพเิศษ หรอื
แมแ้ต่รปูแบบขอ้มลู ทีม่เีฉพาะในระบบจดัการฐานขอ้มลูนัน้ๆ ได ้
Provider จงึเป็นทางออกในการแกป้ญหาความไมล่งรอยกนัระหวา่งตวัภาษาั  ตวั API (เชน่ ODBC) และระบบ
จดัการฐานขอ้มลูไดเ้ป็นอยา่งด ีเน่ืองจาก .NET Data Provider นัน้ เป็นทีแ่น่นอนวา่ยอ่มตอ้งไดร้บัการพฒันา
ดว้ยภาษา และ Data Type ที ่CLR (Common Language Runtime) รองรบั จงึตดัปญหาความไมเ่ขา้กนัของั

ขอ้มลูระหวา่งตวั API และภาษาทีเ่รยีกใชไ้ด ้และเจา้ของโพรไวเดอรเ์อง กส็ามารถพฒันาอนิเตอรเ์ฟสการ
ตดิต่อของตนไดอ้ยา่งเตม็ที ่เพือ่ใหผู้พ้ฒันาสามารถใชง้านฟีเจอรพ์เิศษของระบบจดัการฐานขอ้มลูได ้(อยา่งเชน่ 
Fetch Size ใน Oracle Data Provider) รวมไปถงึการสรา้ง Data Type ใหมข่ึน้มาเพือ่รองรบัรปูแบบของขอ้มลู
เฉพาะ ในระบบจดัการฐานขอ้มลูของตนไดอ้กีดว้ย 
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Provider มาตรฐานใน ADO.NET สาํหรบั .NET Framework 2.0  

ใน .NET Framework 2.0 นัน้ ทางทมีพฒันา ไดม้กีารสรา้งโพรไวเดอรม์าตรฐานไวด้งัน้ี 
แหลงข้อมลู่  เนมเสปซของ Provider 

Microsoft SQL Server 7.0 ขึน้ไป System.Data.SqlClient 
Oracle 8.1.6 ขึน้ไป System.Data.OracleClient 
SqlXml ใน SQL Server System.Data.SqlXml 
ODBC DataSource System.Data.ODBC 
OleDb System.Data.OleDb 
จะเหน็ไดว้า่ ODBC และ OleDb นัน้ กย็งัคงไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็น Data Provider ใน .NET Framework อยู ่
นัน่กเ็พือ่ทีว่า่ สถาปตยกรรม ั .NET จะไดส้ามารถทาํงานไดก้บัระบบจดัการฐานขอ้มลูทีร่องรบั ODBC และไฟล์
ฐานขอ้มลูของ Access และ Excel ผา่นทาง OleDb ได ้เชน่เดยีวกบั ADO Classic แน่นอนวา่ คุณสามารถ
เลอืกทีจ่ะตดิต่อกบั SQL Server หรอื Oracle ผา่นทาง ODBC ไดเ้หมอืนเคย แต่อยา่ลมืวา่ คุณจะตอ้งประสบ
กบัขอ้จาํกดัของ API ทีส่ามารถทาํงานไดก้บัฐานขอ้มลูทุกรปูแบบ อยา่งทีผู่เ้ขยีนไดก้ลา่วถงึไปแลว้ โดยสรุปอกี
ครัง้หน่ึงนัน่กค็อื  
·        ประสทิธภิาพในการทาํงานทีล่ดลง จาก Overhead ในการแปลงขอ้มลู ไป-มา 
·        ความไมเ่ขา้กนัระหวา่งรปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลู ซึง่ใน .NET จะทาํใหเ้กดิการ Boxing-Unboxing รวมไป
ถงึความสามารถในการใชง้าน Type เฉพาะสาํหรบัระบบการจดัการฐานขอ้มลูนัน้ๆ 
·        และ ทา้ยทีส่ดุคอื การสญูเสยีความสามารถในการเรยีกใชฟี้เจอรเ์ฉพาะบางอยา่ง ทีคุ่ณอาจจะไมส่ามารถ
เรยีกใชไ้ดผ้า่นทาง ODBC 

พืน้ฐานการตดตอกบัแหลงข้อมลูด้วย ิ ่ ่ ADO.NET 

 ภายใน Visual Studio 2005 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสว่นของ Web Development นัน้ ไดร้บัการพฒันาในดา้น
การเชือ่มต่อ และทาํงานกบัฐานขอ้มลูไปมาก จนคุณสามารถสรา้ง Website ดว้ย ASP.NET ทีม่กีารแสดงผล 
แกไ้ข หรอืคน้หาขอ้มลูได ้โดยแทบจะไมจ่าํเป็นจะตอ้งเขยีนโคด้เลยแมแ้ต่บรรทดัเดยีว ซึง่ในความเหน็ของ
ผูเ้ขยีนแลว้ นบัวา่เป็นสิง่ทีอ่นัตรายมาก สาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดผ้า่นการใชง้าน ASP.NET ในเวอรช์ัน่เก่า หรอืการ
เขยีนโปรแกรมดว้ย .NET ในโปรเจคชนิดอื่นมาก่อน เพราะความสะดวก และงา่ยของ Wizard และ Tool น้ี จะ
เป็นการซ่อนขัน้ตอนพืน้ฐานในการใชง้าน ADO.NET จรงิๆ ไวท้ัง้หมด นัน่กห็มายความวา่ คุณจะไมส่ามารถใช้
ความรูค้วามชาํนาญจากของการพฒันา Web Application ดว้ย ASP.NET ทีต่ดิต่อกบัฐานขอ้มลูไปใชก้บัโปร
เจคชนิดอื่นๆ ไดเ้ลย 
พืน้ฐานการตดิต่อกบัฐานขอ้มลูนัน้ อาจจะฟงดเูป็นเรือ่งทีย่ากและไกลตวั แต่อนัทีจ่รงิแลว้ั   มอีอ็ปเจก็ตท์ี่
เกีย่วขอ้งเพยีงแค ่4 ชนิดเทา่นัน้ และมขี ัน้ตอนการทาํงานทีต่ายตวั ไมว่า่คุณจะใชโ้พรไวเดอรต์วัใดกต็าม ซึง่อ็
อปเจก็ตท์ัง้ 4 ชนิดนัน้ ประกอบไปดว้ย 
·        Data Connection เป็นออ็ปเจก็ตท์ีท่าํหน้าทีส่รา้งการเชือ่มต่อกบัระบบจดัการฐานขอ้มลู โดยคุณ
สามารถระบุพารามเิตอรใ์นการใชง้านระบบจดัการฐานขอ้มลูได ้ผา่นทาง Connection String ทีภ่ายในจะ
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·        Command เมือ่คุณสามารถสรา้งการเชือ่ต่อกบัระบบจดัการฐานขอ้มลูไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ ในขัน้ตอนต่อไป 
คุณกจ็ะเริม่สัง่งานใหร้ะบบจดัการฐานขอ้มลูทาํงานดว้ยคาํสัง่ในภาษา SQL โดยการใชอ้อ็ปเจก็ตป์ระเภท 
Command  ถา้หากวา่คาํสัง่ เป็นประเภท INSERT UPDATE DELETE การทาํงานกบัระบบฐานขอ้มลูกจ็ะ
สิน้สดุทีก่ารเรยีกให ้Command สัง่งานไปยงัฐานขอ้มลู และปิดการเชือ่มต่อ แต่ถา้หากวา่เป็นการเรยีกดขูอ้มลู
จากฐานขอ้มลู ดว้ยคาํสัง่ SELECT หรอืการใช ้Stored Procedure กจ็ะตอ้งมขี ัน้ตอนในการอ่านขอ้มลูทีเ่ป็น
ผลลพัธเ์พิม่ขึน้อกี 
·        DataReader จะเป็นออบเจก็ทีใ่ชใ้นการอ่านขอ้มลูทีเ่ป็นผลลพัธจ์ากคาํสัง่ SELECT หรอื Stored 
Procedure ในลกัษณะครัง้ละเรคคอรด์ จนหมด และไมส่ามารถยอ้นกลบัไปอ่านเรคคอรด์ทีผ่า่นมาได ้
(Forward-Only) จงึเหมาะกบัการใชง้านกบัผลลพัทธท์ีจ่ะไมม่กีาร Sort หรอื Filter ขอ้มลูทางฝง ั ่ ASP ภายหลงั 
DataReader จงึมจีุดเดน่ในเรือ่งประสทิธภิาพ และการใชง้านหน่วยความจาํทีน้่อยกวา่การนําขอ้มลูทัง้หมด
ขึน้มาในคราวเดยีว การทาํงานของ DataReader นัน้ จาํเป็นจะตอ้งมกีารเชือ่มต่อกบัแหลง่ขอ้มลูตลอดเวลา 
จนกวา่ขอ้มลูทัง้หมดจะถูกอ่านขึน้มาได ้นบัเป็นการทาํงานกบัขอ้มลูในแบบ Connected  
·        Data Adapter นัน้ จะเป็นออ็ปเจก็ตท์าํการอ่านขอ้มลูทัง้หมดทีเ่ป็นผลลพัทธข์องคาํสัง่ SELECT หรอื 
Stored Procedure ขึน้มาเกบ็ไวใ้นออกเจก็ต ์DataSet แลว้จงึตดัการเชือ่มต่อกบัระบบจดัการฐานขอ้มลู จงึ
เหมอืนเป็นการจาํลองโครงสรา้งของตารางทีเ่ป็นผลลพัธไ์วภ้ายในหน่วยความจาํ (ลกัษณะคลา้ยการ Cache) 
คุณจงึสามารถเรยีกดขูอ้มลูเรคคอรด์ใด ๆ กไ็ดแ้มว้า่การตดิต่อกบัระบบจดัการฐานขอ้มลูจะถูกปิดไปแลว้กต็าม 
หรอืเป็นการทาํงานกบัขอ้มลูแบบ Disconnected นัน่เอง และ นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใชฟี้เจอรข์อง 
ADO.NET ในการ Sort หรอื Filter ขอ้มลูจาก DataSet ไดอ้กีดว้ย การใช ้DataAdapter และ DataSet นัน้ จงึ
จะเหมาะสมกวา่กบัการใชง้านทัว่ไปใน ASP.NET แต่ขอ้เสยีของการใช ้Data Adapter และ DataSet นัน้กค็อื 
ปรมิาณหน่วยความจาํทีใ่ช ้เน่ืองจากขอ้มลูทัง้หมดจะตอ้งถูกนําขึน้มาเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํหลกั และยงัม ี
Overhead จากการทาํ Boxing-Unboxing เมือ่มกีารเรยีกดขูอ้มลูอกีดว้ย เน่ืองจาก DataSet นัน้จะเกบ็ขอ้มลู
โดยใชต้วัแปรประเภท Object 

 การแสดงข้อมลูแบบ Connected  

หลงัจากทีเ่ราไดท้ราบถงึออ็ปเจก็ตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อฐานขอ้มลูกนัแลว้ เราจะทดลองนําออ็ปเจก็ต์
เหลา่นัน้ มาใชใ้นการเรยีกดขูอ้มลูจากฐานขอ้มลู pubs ทีเ่ราไดท้าํการตดิตัง้ไว ้เพือ่มาแสดงผลใน GridView   
สิง่แรกทีคุ่ณจะตอ้งทาํกค็อื สรา้งเวบ็ไซตใ์หมใ่น Visual Studio 2005 หรอื Visual Web Developer 
Express  จากนัน้ ลาก GridView จากทลูบอ็กซนํ์าออกมาวางไวใ้นเวบ็ฟอรม์ Default.aspx และตัง้ชือ่วา่ 
Author  สาํหรบั GridView นัน้ เราจะมาพดูถงึรายละเอยีดการใชง้านอยา่งละเอยีดในบทถดัไป 
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รปูที ่13-5 ตวัอยา่งของเวบ็ฟอรม์ทีจ่ะใชใ้นการทดสอบโคด้ 
จากนัน้ เราจะเขยีนโคด้ในเหตุการณ์ Page_Load เพือ่เปิดการตดิต่อกบัฐานขอ้มลู ดว้ยโคด้ดา้นลา่งน้ี 
 
Using connection As New SqlConnection() 
connection.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial atalog=pubs; Integrated 
Security=True" 
connection.Open() 
End Using 
 
 หลงัจากเปิด Connection แลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการสรา้ง Command ขึน้มา เพือ่สัง่ให ้Microsoft SQL Server 
นัน้ดงึขอ้มลูออกมาจากฐานขอ้มลู ออ็ปเจก็ต ์Command นัน้กม็กีารเรยีกใชง้าน Resource ภายนอก
เชน่เดยีวกนั ดงันัน้ จงึควรใชง้านออ็ปเจก็ต ์Command น้ีใน using blockเชน่เดยีวกบัการใชอ้อ็ปเจก็ต ์
Connection  
VB 
Using connection As New SqlConnection() 
connection.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=pubs; Integrated 
Security=True" 
connection.Open()  
                Using command As New SqlCommand() 
                                command.CommandText = "SELECT * FROM authors" 
                                command.Connection = connection 
                                command.ExecuteReader() 
                End Using 
End Using 
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การใช้งาน Data Reader เพ่ืออานข้อมลูจากแหลงข้อมลู่ ่   

การอ่านขอ้มลูของ Data Reader นัน้จะเป็นการอ่านครัง้ละฟิลด ์ภายใน 1 เรคคอรด์ คลา้ยกบัออ็ปเจก็ต ์
Record Set ของคลาสสคิ ADO โดยในครัง้แรกนัน้ ตวั DataReader จะอยูท่ีต่าํแหน่งเรคคอรด์ที ่-1 หรอือาจ
เรยีกวา่เรคคอรด์ กอน่  เรคคอรด์แรก ซึง่ถอืเป็นเรคคอรด์ทีใ่ชส้าํหรบัระบุวา่ DataReader นัน้ ยงัไมไ่ดท้าํการ
อ่านเรคคอรด์ใดๆ ขึน้มา คุณสามารถเลือ่นตาํแหน่งการอา่นของ DataReader ไปขา้งหน้า ครัง้ละ 1 เรคคอรด์
ไดเ้รือ่ยๆ โดยการเรยีกใชฟ้งกช์ัน่ ั Read ของ Data Reader  ซึง่เมธอด Read จะคนืคา่เป็น True ถา้หากวา่ 
DataReader นัน้ สามารถอ่านขอ้มลูจากเรคคอรด์ตวัถดัไปขึน้มาได ้หลงัจากนัน้คุณสามารถใชค้าํสัง่ GetInt 
หรอื GetString เพือ่อ่านขอ้มลูจากฟิลดท์ีต่อ้งการจากเรคคอรด์นัน้ได ้ 

 
รปูที ่13-8 แผนภมูแิสดงแนวคดิการใชง้าน Data Reader 
สาํหรบัโคด้ตวัอยา่งที ่13-9 น้ี จะทาํการอ่านขอ้มลูจากตาราง authors ขึน้มาแสดงผลภายในคอนโทรล 
Literal  ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ด ้กจ็ะเป็นขอ้ความแสดงชือ่ และนามสกุลของนกัเขยีน จากตาราง authors นัน่เอง 
 
      Using command As New SqlCommand() 
          command.CommandText = "SELECT * FROM authors" 
          command.Connection = connection 
             Using reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader() 
               Dim sb As New StringBuilder() 
               Dim record As Integer = 0 
                       While reader.Read() 
                              sb.AppendFormat("Record #{0}:<BR />", record) 
                              sb.AppendFormat("au_lname: {0}<BR/>", reader.GetString(2)) 
                              sb.AppendFormat("au_fname: {0}<BR/>", reader.GetString(1)) 
                              record += 1 
                        End While 
                        litOutput.Text = sb.ToString() 
              End Using 
 End Using 
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สามารถนํา DataReader น้ีไปเป็น DataSource ใหก้บัคอนโทรล GridView ไดท้นัท ีโดยการกาํหนด 
DataReader ใหก้บัพรอ็พเพอตี ้DataSource ของคอนโทรล GridView และเรยีกเมธอด DataBind เพือ่ให ้
GridView เริม่อ่านขอ้มลูจาก DataSource ซึง่ DataReader นัน้กค็วรจะอยูใ่น using block เชน่เคย 

Using command As New SqlCommand() 
                       command.CommandText = "SELECT * FROM authors" 
                       command.Connection = connection 
  
                       Using reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader() 
                                     Me.Author.DataSource = reader 
                                     Me.Author.DataBind() 
                       End Using 
          End Using 
 

การทาํงานของโคด้ขา้งตน้ จะใหผ้ลลพัธต์ามรปูที ่13-11  

 

รปูที ่13-11 ผลลพัธจ์ากการทาํงานของโคด้ตวัอยา่งที ่13-10อยา่ลมืวา่ถา้หากวา่คุณไมไ่ดใ้ชง้าน using block 
คุณจะตอ้งทาํการปิด DataReader และ Connection เองทกุครัง้ หลงัจากใชง้านเสรจ็ ดว้ยเมธอด Close หรอื 
Disposeเสมอ เพือ่คนืหน่วความจาํทีอ่อ็ปเจก็ตน์ัน้เรยีกใชง้านกลบัสูร่ะบบ 
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4เขียนโปรแกรมเชงวตัถดุ้วย ิ Visual Studio.NET 

 
การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object-Oriented Programming) 
คุณสมบตัพิืน้ฐานของ OOP 

  Field : ลกัษณะเฉพาะ หรอืตวัแปร ซึง่กค็อื Property หรอื Variable 
  Method : ความสามารถในการทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซึง่กค็อื  Subroutine หรอื Function 

 
ตวัอยา่ง  ออบเจก็ตร์ถยนต ์
Field คอื ส ีรุน่ น้ําหนกั ขนาด รปูทรง แรงมา้ คา่ความลูล่ม 
Method คอื เคลือ่นที ่ กีก่โิลต่อชัว่โมง  เดนิหน้า  ถอยหลงั 
 
Class 

 คอืตน้แบบของออบเจก็ต ์ทีส่ามารถปมไปใชง้านซํ้าๆ ได ้และตวัทีถู่กปมขึน้มากส็ามารถนําไปปรบัแต่ั ้ ั ้

ไดอ้กี ตวัอยา่งเชน่ รถยนตม์คีนัตน้แบบ สว่นคนัทีล่กูคา้ซือ้ไปกจ็ะถูกสรา้งมาจากคนัตน้แบบ สามารถ
นําไปปรบัแต่งใหแ้รง ใหส้วยขึน้ได ้

 Public Class Car 
  …. 
 End Class 
Inheritance  การสืบทอดคลาส 

 กค็อืการปมซํ้าๆ จากคลาสออบเจก็ตต์น้แบบ ั ้  
 หมายเหตุ คลาสตน้แบบเรยีกวา่ Base Class  สว่นคลาสทีไ่ดจ้ากการสบืทอดมาจากคลาสอื่นเรยีกวา่ 
Sub Class 
 
Encapsulation  ซอนรายละเอียดไว้ภายใน่  

ตวัอยา่งเชน่ เรารูว้า่เครือ่งยนตท์าํใหร้ถวิง่ได ้แต่ไมรู่ว้า่มนัทาํงานอยา่งไรเพยีงแคข่บัเป็น และรูเ้รือ่ง
บางอยา่งเกีย่วกบัรถกพ็อ 

 ใชง้านได ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรูว้า่ม ีField และ Method ใดทาํงานอยา่งไรอยูภ่ายใน 
 
Polymorphism  รปูแบบการใช้ท่ีหลากหลาย 

ตวัอยา่งเชน่ รถยนตร์ุน่เดยีวกนั แต่ใชเ้ครือ่งยนตค์นละขนาด เมือ่เหยยีบคนัเรง่ จะใหผ้ลลพัธอ์อกตวัวิง่
ต่างกนั 

 คลาสเดยีวกนั เมือ่เรยีกใช ้Method เดยีวกนั สามารถใหผ้ลลพัธต่์างกนั 
 คลาสคนละตวั แต่ Inherit มาจากคลาสตน้แบบเดยีวกนั เมือ่เรยีกใช ้Method เดยีวกนั สามารถให้
ผลลพัธต่์างกนั 
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