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โรงเรียนพบูิลประชาสรรค์ 
แบบทดสอบปลายภาค วชิาการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 6   

ข้อสอบ ปรนัย จํานวน 30 ข้อ อตันัย 2 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที 

 

ขอ้ 1 โปรแกรม Visual Basic เหมาะกบังานประเภทใด  
ก. เขียนโปรแกรมเกมบนมือถือ 
ข. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์
ค. เขียนโปรแกรมออกแบบ Model ต่างๆ 
ง. เขียนโปรแกรมที0ใชง้านบนระบบปฏิบติัการ Windows ทั0วไป 

ขอ้ 2 ขอ้ใดกล่าวถึงโปรแกรม Microsoft Visual Basic ไดถ้กูตอ้ง  

ก. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดบัตํ0า ใชง้านง่ายติดต่อกบั
ผูใ้ชใ้นลกัษณะขอ้ความ (Text) 

ข. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดบัตํ0า เหมาะกบังาน เกี0ยวกบั
การพิมพร์ายงาน เอกสาร 

ค. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดบัสูง ติดต่อกบัผูใ้ชใ้น
ลกัษณะขอ้ความ (Text) 

ง. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดบัสูง ติดต่อกบัผูใ้ช ้ใน
ลกัษณะกราฟิกหรือรูปภาพ (GUI) 

ขอ้ 3. โปรเจก็ต ์(Project) คืออะไร ? 
ก. ไฟลที์0เก็บขอ้มูลเกี0ยวกบัฟอร์ม 
ข. กลุ่มของคอนโทรลต่าง ๆ ใน VB 
ค. ไฟลที์0ใชใ้นการสร้างออบเจ็กตต่์าง 
ง. กลุ่มของไฟลใ์นการสร้างโปรแกรม 

ขอ้ 4. หนา้ต่างที0ใชเ้ขียนคาํสั0งควบคุมการทาํงานของโปรแกรม 
เรียกวา่อะไร ? 

ก. หนา้ต่างโปรเจก็ต ์(Project Explorer) 
ข. หนา้ต่าง Code Editor 
ค. หนา้ต่างคุณสมบติั (Properties Window) 
ง. หนา้ต่างฟอร์มเลยเ์อา้ส์ (Form Layout Window) 

ขอ้ 5. การเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven ใชใ้นภาษาใด 
ก. ภาษาC 
ข. ภาษาปาสคาล 
ค. ภาษาโคบอล 
ง. ภาษาเบสิก  

ขอ้ 6. แอพพลิเคชนัทั0วไปที0มีการใชง้านใน Windows เมื0อสร้าง
แลว้จะไดไ้ฟลที์0มีนามสกุลเป็น .EXE (เอก็ซ์คิวตไ์ฟล)์ คือ 

ก. ActiveX EXE 
ข. ActiveX Control 
ค. Standard EXE  
ง. VB Application Wizard 

ขอ้ 7. คาํสั0งใดที0ใชใ้นการเพิ0มฟอร์ม  
ก. เมนู Project>Add Class 
ข. เมนู Project>Add Module 
ค. เมนู Project>Add Windows Form 
ง. เมนู Project>Add New Item 

ขอ้ 8. ขอ้ใดคือความหมายของ TextBox 
ก. เป็นช่องใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้ความ 
ข. ใชจ้ดักลุ่มคอนโทลต่าง ๆ 
ค. เป็นรายการขอ้มูลใหผู้ใ้ชเ้ลือก 
ง. เป็นตวัจบัเวลา  

ขอ้ 9. ขอ้ใดคือความหมายของ Command Button 
ก. เป็นแถบขอ้ความ 
ข. เป็นตวัจบัเวลา 
ค. เป็นปุ่มใหผู้ใ้ชก้ดหรือคลิกปุ่ม 
ง. เป็นแถบเลื0อน 

ขอ้ 10. ขอ้ใดคือนามสกุลของไฟลโ์ปรเจก็ต ์
ก. .bas 
ข. .frm 
ค. .vbp 
ง. .pag 

ขอ้ 11. เมื0อบนัทึกฟอร์มแลว้จะไดไ้ฟลเ์ป็นนามสกุลอะไร 
ก. .bas 
ข. .frm 
ค. .vbp 
ง. .pag 
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ขอ้ 12. Message Box ใชเ้พื0ออะไร 

ก. ขอขอ้มูลจากผูใ้ชง้าน 
ข. ใชเ้พื0อบอกขอ้มูลแก่ผูใ้ชง้าน 
ค. สร้างฐานขอ้มูล 
ง. สั0งรันโปรแกรม 

ขอ้ 13. ตวัแปรประเภท  Integer ใชเ้ก็บค่าอะไร 
ก. ตวัเลขจาํนวนเตม็ 
ข. ตวัอกัษร 
ค. ขอ้มูลทางตรรก(จริง-เทจ็) 

ขอ้ 14. ตวัแปรประเภท String ใชเ้ก็บค่าอะไร 
ก. ตวัเลขจาํนวนจริง 
ข. ตวัอกัษร 
ค. ขอ้มูลทางตรรก(จริง-เทจ็) 
ง. ตวัเลขจาํนวนจริง 

ขอ้ 15. ขอ้ใดคือคาํสั0งการทาํงานแบบวนซํn า 
ก. If…Then 
ข. If…Then…Else 
ค. For….. 
ง. For…… to ….. 

ขอ้ 16. If…Then…Else เป็นการควบคุมทิศทางแบบใด 
ก. การตดัสินใจ 
ข. การทาํงานแบบวนซํn า 
ค. แบบทางเลือกเดียว 
ง. แบบจาํนวนรอบที0ไม่แน่นอน 

ขอ้ 17. การใชรู้ปประโยคผิดพลาด(Syntax Error) คือ 
ก. เป็นการผิดพลาดที0เกิดจากสภาวะแวดลอ้ม 
ข. เป็นการผิดพลาดเนื0องจากพิมพค์าํสั0งผดิพลาด 
ค. เป็นความผดิพลาดที0เกิดจากการออกแบบ 
ง. เป็นความผดิพลาดที0เกิดจากตวัโปรแกรม 

ขอ้ 18. คาํสั0ง On Error เป็นคาํสั0งที0ใชท้าํอะไร 
ก. เป็นคาํสั0งที0ตรวจสอบความผิดพลาดของแอพพลิเคชั0น 
ข. เป็นคาํสั0งที0ใชบ้อกวา่เกิดความผดิพลาดที0ไหน 
ค. เป็นคาํสั0งใหแ้กไ้ขขอผิดพลาดใหอ้ตัโนมติั 
ง. เป็นคาํสั0งใหอ้อกจากโปรแกรมเมื0อมีขอ้ผิดพลาด 

 

 
ขอ้ 19. ขอ้ใดคือความหมายของตวัแปร (Variable)  

ก. ที0เกบ็ขอ้มูลในหน่วยความจาํขณะที0โปรแกรมทาํงาน 
ข. การทดสอบเงื0อนไขเป็นจริงใหท้าํงานตามประโยคคาํสั0ง 
ค. ที0เกบ็ค่าเริ0มตน้ของโปรแกรมในส่วนของขอ้มูลแบบตวัเลข 
ง. ที0เกบ็ค่าเริ0มตน้ของโปรแกรมในส่วนของขอ้มูลแบบตวัเลข 

ขอ้ 20. ถา้ตอ้งการใชต้วัแปรชื0อ Temp สาํหรับเก็บขอ้มูลตวัเลข
จาํนวนเตม็จะเขียนคาํสั0งไดอ้ยา่งไร  

ก. Dim Temp As UInteger 
ข. Dim Temp As Sbyte 
ค. Dim Temp As % 
ง. Dim Temp As Integer 

 ขอ้ 21. ขอ้ใดตัnงชื0อตวัแปรไม่ถูกตอ้ง  
ก. A11 
ข. New_Price 
ค. 1Amp 
ง. B5_apple 

ขอ้ 22. การแปลงค่าตวัเลขใหเ้ป็นค่าขอ้ความ ใชฟั้งกช์ั0นในขอ้ใด  

ก. Val 
ข. Cstr 
ค. CChar 
ง. CBool 

ขอ้ 23 ขัnนตอนการเขียนโปรแกรมคาํนวณหาพืnนที0ของรูป
สามเหลี0ยมมีกี0ขัnนตอน อะไรบา้ง  

ก. 2 ขัnนตอน คือ การประกาศตวัแปรและการคาํนวณ 
ข. 3 ขัnนตอน คือ การประกาศตวัแปร, การคาํนวณและการ

รับค่า 
ค. 4 ขัnนตอน คือ การประกาศตวัแปร, การรับค่า,การ

คาํนวณและการแสดงผล 
ง. 5 ขัnนตอน คือ การออกแบบ, การประกาศตวัแปร, การ

รับค่า,การคาํนวณและการแสดงผล 
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 ขอ้ 24. กาํหนดให ้ 
 Tri_Area = พืnนที0สามเหลี0ยม,  
 Tri_Base = ฐาน,  
 Tri_Height = สูง  
     ประโยคคาํสั0งการคาํนวณหาพืnนที0รูปสามเหลี0ยมคือขอ้ใด  

ก. Tri_Area * Tri_Base 
ข. Dim Tri_Base, Tri_Height As Single 
ค. Tri_Area = 12 ‘SByte 
ง. Tri_Area = (Tri_Base * Tri_Height)/2 

ขอ้ 25.  ขอ้ใดเขียนประโยคคาํสั0ง If…Then…Else ไดถู้กตอ้ง  
ก. If A <>B Then MsgBox(“A ไม่เท่ากบั B”) Else 

MsgBox(“A เท่ากบั B”) End If 
ข. If A <>B Then MsgBox(“A ไม่เท่ากบั B”) Else 

MsgBox(“A เท่ากบั B”) End 
ค. If A <>B Then MsgBox(“A ไม่เท่ากบั B”) Else 

MsgBox(“A เท่ากบั B”) If 
ง. If A <>B Then MsgBox(“A เท่ากบั B”) Else 

MsgBox(“A เท่ากบั B”) If 
ขอ้ 26.  หนา้ที0ของตวัควบคุม (Label) คือขอ้ใด 

ก. ใชแ้สดงปุ่มต่างๆ 
ข. ใชแ้สดงขอ้ความต่างๆ 
ค. ใชแ้สดงปุ่มที0นาํไปคาํนวณได ้
ง. ใชแ้สดงขอ้ความต่างๆ ที0สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้

 
 

ขอ้ 27. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง เกี0ยวกบัการเขียน Code ใหต้วัควบคุม 
ก. คลิกที0ตวัควบคุมนัnนแลว้คลิกที0เมนู Edit 
ข. ดบัเบิลคลิกส่วน Properties ของตวัควบคุม 
ค. คลิกปุ่มขวาที0ตวัควบคุมนัnนจะเขา้ไปสู่หนา้ต่างการ

เขียนโคด้ 
ง. ดบัเบิลคลิกที0ตวัควบคุมนัnนจะเขา้ไปสู่หนา้ต่างการ

เขียนโคด้ 
ขอ้ 28. ความหมายของคาํสั0งเขียนโคด้ Text1.Text = del  
           คือขอ้ใด 

ก. ใหต้วัควบคุม Text1 คาํนวณได ้
ข. ใหต้วัควบคุม Text1 ใส่สีตวัอกัษรได ้
ค. ใหต้วัควบคุม Text1 แสดงขอ้ความ del 
ง. ใหต้วัควบคุม Text1 ลบขอ้ความ 

ขอ้ 29. คาํสั0งจบการทาํงานของฟอร์ม คือขอ้ใด 
ก. UNDO 
ข. CLOSE 
ค. Unload  Me 
ง. END 

ขอ้ 30. หากตอ้งการทดสอบโปรแกรมที0นกัเรียนเขียนตอ้ง 
กดปุ่มใด 

ก. F1 
ข. F5 
ค. F8 
ง. F9

ตอนที1 2  อตันยั จาํนวน 2 ขอ้ ( ทาํในกระดาษขาว ) 
ขอ้ 1. ใหน้กัเรียนหาผลลพัธ์ของโปรแกรม 
Private Sub Command1_Click() 
For i = 1 To 10 Step 3 
Text1.Text = Text1.Text & i & vbCrLf 
z = z + i 
Next  i 
Text2.Text = “TOTAL = ” & z 
End Sub 
ขอ้ 2. ใหน้กัเรียนออกแบบและเขียนโปรแกรมหาพืnนที0สามเหลี0ยม (พท.สามเหลี0ยม  = 1/2 * สูง * ฐาน) 

Text1 

Text2 


