


Microsoft Access 2010 ျဖင့္ Database program ေရးဆြဲျခင္း 
 

 ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား Microsoft office ကုိသိၾကမွာပါ။ အသုံးမ်ားတဲ့ software တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား Microsoft Word, Excel, Powerpoint တုိ႔ကုိသာ အသိမ်ားၾကပါတယ္။ 
Access ကုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဘာမွန္းမသိၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အရင္တုန္းက ဘာမွန္းကုိ မသိပါဘူး။ 
ေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္း ေလ့လာၾကည့္မိမွ ဘာလည္းဆုိတာ သိလာရတာပါ။ 

 Database တည္ေဆာက္လုိ႔ရတယ္၊ program ေရးလုိ႔ရတယ္ေပါ့။ အခုဒီေနရာေလးမွာ Access 2010 
ကုိသုံးၿပီး Database program ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ရမလဲဆုိတာ ေျပာျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း Access အေၾကာင္း အကုန္လုံး မသိပါ။ သိထားတာ နည္းနည္းေလးကုိပဲ ေျပာျပေပးသြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။  

 

Microsoft Access 2010 

 ကဲ။ အရင္ဆုံး Microsoft Access 2010 အေၾကာင္းေလးကုိ နည္းနည္းေျပာပါမယ္။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ 
မရိွမျဖစ္ Microsoft Office ကုိ တင္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆုိလည္း Windows စတင္ၿပီးတာနဲ႔ Microsoft 
Office ကုိ အရင္တင္တာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သုံးတာေတာ့ ကြာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က 2007 
သုံးမယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က 2010 ကုိအသုံးျပဳၾကပါလိမ့္မယ္။ 2003 ကုိပဲ ဆက္ၿပီးသုံးေနတဲ့သူမ်ားလည္း ရိွၾကဦးမွာပါ။ 
ကုိယ္အတြက္အဆင္ေျပရင္ အသုံးတည့္တာႀကီးပဲေပါ့။ 

 Access မွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ကြာသြားတာမ်ိဳးမရိွပါဘူး။ 2007 နဲ႔ 2010 က ဆင္ပါတယ္။ 2003 
နဲ႕ကေတာ့ User Interface ပုိင္းမတူတာကလြဲရင္ စနစ္ခ်င္းက အတူတူပါပဲ။ ဒီေတာ့ 2010 ကုိ စံနမူနာအျဖစ္ 
ေျပာျပေပးသြားပါမယ္။ 2003 နဲ႔ 2007 သုံးသူမ်ားကလည္း 2010 ကုိနားလည္ရင္ပဲ နည္းနည္းေလး 
ကြာတာကလြဲရင္ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။  

 ကဲ။ အခု 2010 ကုိ စၿပီးဝင္လုိက္ရေအာင္လား။  

Start -> All programs -> Microsoft office -> Microsoft Access 2010  စဝင္တာနဲ႔ ဒီလုိေပၚလာပါမယ္။ 



 
 

 ႀကိဳေျပာပါဦးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္က Access ကုိ ဘယ္ tab ကေတာ့ ဘာျဖစ္တယ္။ ဘယ္ menu 
ကုိႏိွပ္ၿပီး ဘယ္လုိလုပ္ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္တယ္ဆုိတာမ်ိဳး ေျပာမွာမဟုတ္ဘဲ Database တည္ေဆာက္ပံု 
အဆင့္ဆင့္နဲ႔ SQL ေတြ program ေရးသားပုံကုိသာ ေျပာျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 Access အေၾကာင္း သိခ်င္ရင္ေတာ့ Help မွာ ရွာဖတ္ၾကည့္ေပါ့ေနာ္။  

 ကဲ။ ေကာင္းၿပီ။ ဒါဆုိရင္ database တစ္ခုတည္ေဆာက္လုိ႔ရပါၿပီ။ အေပၚက blank database 
ကုိေရြးထားပါတယ္။ ညာဘက္က file name ေနရာမွာ ကုိယ္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ database နာမည္ကုိထည့္ပါ 
ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဘာမွမထည့္ေတာ့ပဲ Database6 လုိ႔ပဲထားလုိက္ပါတယ္။ Create ကုိႏိွပ္ၿပီး database 
ကုိတည္ေဆာက္လုိက္ပါ။ 

 ျဖတ္ေျပာပါဦးမယ္။ database ဆုိတာ လြယ္လြယ္ကူကူမွတ္ရရင္ data ေတြကုိ သုိေလွာင္တဲ့ 
ေနရာေပါ့။ data store ေပါ့ေနာ္။ ဒီမွာေတာ့ table ေတြနဲ႔ သုိေလွာင္ပါတယ္။ ကဲ၊ ေကာင္းပါၿပီ။ 
ဒီေနရာမွာလည္း database အေၾကာင္းကုိ အနည္းအက်ဥ္း ေျပာျပပါဦးမယ္။ Database အေၾကာင္းကုိ 
ေျပာမယ္ဆုိရင္ DBMS ဆုိတဲ့ Database Management System အေၾကာင္းလည္း သိထားရပါမယ္။  

 

DBMS ဆုိတာဘာလဲ? 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Database ထဲကုိ data ေတြ အသြင္းအထုတ္လုပ္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီ data structure 
ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ ဆုိရင္ program ေတြေရးရပါတယ္။ အဲလုိ program ေတြစုစည္းထားတာကုိ DBMS 
လုိ႔ေခၚတာေပါ့။ လြယ္လြယ္မွတ္ရရင္ DBMS ဆုိတာ အသုံးျပဳသူ user နဲ႔ database ၾကားမွာ 
ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ interface တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ DBMS ကုိ အဲေလာက္သိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စၿပီးေတာ့ 
လုပ္ပါေတာ့မယ္။ 



 ဒီေနရာမွာ database ဆုိတာ table ကုိေျပာတယ္ဆုိတာ ၿမဲၿမဲမွတ္ထားရပါမယ္။ ကဲ၊ ခုနက Create 
ကုိႏိွပ္ၿပီး database စလုပ္လုိက္ပါၿပီ။ ဒါဆုိရင္ table တစ္ခုရပါၿပီ။ 

 
 အဲဒီ table ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ database ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ table ကုိနာမည္ေပးပါမယ္။ 
ဒီမွာေတာ့ Table1 လုိ႔ေပၚေနပါမယ္။ အဲဒါကုိ ကုိယ္ပုိင္နာမည္ေလးနဲ႔ နာမည္ေပးရေအာင္။ အဲဒါမွသာ 
မွတ္မိလြယ္တာေပါ့။  

 ကဲ၊ ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စၿပီး စဥ္းစားရမွာက ဘယ္ဟာကုိ database program ေရးမွာလဲ။ 
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ student registration ေလးပဲ လုပ္လုိက္ပါမယ္။ ဒါဆုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
table ကုိလည္း အဲဒါေလးနဲ႔ လုိက္ဖက္ေအာင္ နာမည္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 
 ဘယ္ဘက္ျခမ္းက Tables ဆုိတာရဲ႕ေအာက္မွာ ကုိယ္ေဆာက္ထားတဲ့ tables ေတြေပၚေနပါလိမ့္မယ္။ 
အခုဒီမွာေတာ့ Table1 တစ္ခုတည္းေဆာက္ထားတာေၾကာင့္ Table1 တစ္ခုတည္းေပၚေနပါတယ္။ အဲဒီ table 



ကုိ save လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ table name ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ ကုိယ္လုပ္မယ့္ database နဲ႔ 
လုိက္ဖက္မယ့္ နာမည္ထည့္ၿပီး ok ႏိွပ္လုုိက္ပါ။ 

 ကဲ ဒါဆုိရင္ေတာ့ table ေလးတစ္ခု တည္ေဆာက္လို႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
တည္ေဆာက္မယ့္ database ကုိ ဘာအတြက္ တည္ေဆာက္မွာလဲ။ အေပၚမွာေျပာသလုိပဲ student 
registration အတြက္ တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ student registration အတြက္ ဘာေတြ 
လုိအပ္မလဲ။ 

 ဒါကအရင္ စစဥ္းစားပါမယ္။ Database တစ္ခုတည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဘာအတြက္ 
တည္ေဆာက္မွာလဲဆုိတဲ့ database ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘာေတြလုိအပ္မလဲ(ဥပမာ- table 
ဘယ္နခုလုိအပ္မလဲ) စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားရပါမယ္။ ဒါအျပင့္ အဲဒီ table ေတြၾကားမွာရိွတဲ့ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြ။ 
စစလုပ္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းေတြ သိေသးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မပူပါနဲ႔။ တကယ္ 
လက္ေတြ႕လုပ္ရင္းနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ 

 

Plan A Database 

 အမွန္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းကုိ ပထမဦးဆုံး ရွင္းျပရမွာဆုိေပမယ့္ database အေၾကာင္းကုိပဲ စစခ်င္း 
တခုတ္တရ ရွင္းျပလုိက္ရင္ စေတာင္မစေသးဘူး ဘာမွန္းမသိပါဘူးကြာဆုိၿပီး ျဖစ္သြားမွာစုိးတာေၾကာင့္ 
စစခ်င္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ Access ကေနစလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 အေပၚမွာလည္း အနည္းအက်ဥ္း ေျပာျပထားတာရိွပါတယ္။ အဲဒါေလးကုိ နည္းနည္းေလး အက်ယ္ 
ထပ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရေအာင္လား။ 

 

Database တစ္ခုတည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ 

(က)   ကုိယ္တည္ေဆာက္မယ့္ database ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သိရပါမယ္။ ဘယ္လိုလဲဆုိေတာ့ 
ကုိယ္ကဘာအေၾကာင္းကုိ database တည္ေဆာက္မွာလဲ (သုိ႔) ဘာအတြက္ အသုံးျပဳဖုိ႔ database 
တည္ေဆာက္မွာလဲ စသည္ျဖင့္ သိထားရပါမယ္။ ဟုတ္ၿပီ။ အဲဒီ database ကုိ ဘာအတြက္တည္ေဆာက္မွာလဲ 
ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္သိရၿပီ ဆုိရင္ အဲဒီ database တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြက 
ဘာေတြလည္း။ 

 ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အခုေဆာက္မယ့္ student registration ေလးကိုပဲ 
ေျပာၾကည့္ရေအာင္လား။ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔အတြက္ register လာလုပ္ၾကတယ္။ ဟုတ္ၿပီ၊ 
အဲလုိလုပ္တဲ့အခါမွာ ဘာေတြလုိမလဲ။ ပထမ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္က ေက်ာင္းသားရဲ႕နာမည္ပါ။ 

1.ေက်ာင္းသားအမည္ 
2.အဖအမည္ 
3.ေနရပ္လိပ္စာ 
4.ေနာက္အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားရဲ႕ register number ပါ။ 



 ဘာေၾကာင့္ register number အေရးႀကီးတာလဲ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းတက္ခ်င္ 
တာေၾကာင့္ register လုပ္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ေက်ာင္းသားရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ database ထဲကို 
ထည့္လုိက္ပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီ၊ အဲဒီေက်ာင္းသားရဲ႕အခ်က္အလက္ကုိ ျပန္ရွာခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္လို 
ျပန္ရွာမလဲ။ နာမည္နဲ႔ ရွာမွာလား။ နာမည္တူရိွႏုိင္ပါတယ္။ အဖအမည္ တူႏုိင္ပါတယ္။ ေနရပ္လိပ္စာ ရွာရတာ 
ခက္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြ တူႏုိင္ပါေသးတယ္ (နယ္ဘက္ေတြဆုိရင္ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘယ္ေက်းရြာစု 

ဆုိၿပီးေပးလုိက္တာပဲ အိမ္နံပါတ္ပါဘူး  )။ ဒီေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္ရွာမယ္ဆုိရင္ register 
number ကေနပဲ ရွာရတာ လြယ္ပါတယ္။ register number ဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
ထပ္စရာလည္း မရိွေတာ့ဘူး။ 

(ခ)   ကုိယ္တည္ေဆာက္မယ့္ database မွာ table ဘယ္ႏွစ္ခု လုိအပ္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တည္ေဆာက္မယ့္ 
database မွာေတာ့ table တစ္ခုတည္းသာ လုိသာပါ။ ဒါေပမယ့္ database အႀကီးႀကီးတည္ေဆာက္မယ့္ 
သူေတြအတြက္ေတာ့ table ေတြအမ်ားႀကီးလုိပါလိမ့္မယ္။ 

 ဘယ္လုိမ်ိဳးလည္းဆုိေတာ့ ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ျပရမယ္ဆုိရင္ ေဆးရုံႀကီးတစ္ခုရဲ႕ database မွာ table 
ေတြ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ရိွႏုိင္မလဲ။ 

၁။ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ data အခ်က္အလက္ေတြကုိစုစည္းထားမယ့္ table၊ 

၂။ လာၿပီးတက္ေရာက္မယ့္ လူနာေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားမယ့္ table၊ 

၃။ ေဆးရုံမွာ တက္ေရာက္ေနဆဲ လူနာေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားမယ့္ table၊ 

၄။ လူနာေတြရဲ႕ အသုံးစရိတ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားမယ့္ table၊ 

၅။ ေဆးရုံမွာရိွတဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ list ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားမယ့္ table။ 

စသည္ျဖင့္ အမ်ားအမ်ားႀကီး ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဆးရုံတစ္ရုံနဲ႔တစ္ရုံလည္း မတူႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
ကုိယ့္ database မွာ table ဘယ္နခုေလာက္လုိမလဲဆုိတာ database ကုိ တည္ေဆာက္ရမွာ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

(ဂ)   Table မွာပါ၀င္မယ့္ fields အေရတြက္ သိရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ fields ဆုိတာဘာလဲလုိ႔ သိရပါေတာ့မယ္။ 
အေပၚမွာေျပာထားတယ့္ student registration မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ register စလုပ္ၿပီဆုိတာနဲ႔ 
အမည္၊ အဖအမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ register number စသည္ျဖင့္ ျဖည့္ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ table 
ထဲမွာထည့္မယ့္ fields ေတြလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ အမည္၊ အဖအမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ နဲ႔ register 
number ဆုိၿပီး ေလးခုရိွတယ္ေပါ့။ ဒါက ဥပမာအေနနဲ႔ ျပထားတာပါ။ တကယ့္တကယ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ အတန္း 
တုိ႔ ခုံနံပါတ္ တုိ႔ပါ ပါလာၿပီေပါ့။ 

 အဲဒီေတာ့ fields ဆုိတာသိေလာက္ပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ record ဆုိတာေလး ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။ 
တစ္ခါတည္းသာ မွတ္သြားလုိက္ပါ။ ခုနက register လုပ္တာေလးကုိပဲ ဥပမာေပးပါဦးမယ္။ 

ဥပမာ- 
ေက်ာင္းသား ေမာင္လွ တစ္ေယာက္ register လာလုပ္ပါတယ္။  



အမည္-ေမာင္လွ 
အဖအမည္-ဦးျမ 
ေနရပ္လိပ္စာ-အိမ္အမွတ္(၁)၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ ၿမိဳ႕နယ္(၁) 

Register number-0001 

 ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါဟာ ေက်ာင္းသားေမာင္လွတစ္ေယာက္ register လာလုပ္သြားတာပါ။ ကဲ၊ အဲဒါကို 
ေက်ာင္းသားေမာင္လွရဲ႕ record လုိ႔ေခၚပါတယ္ဗ်ာ။ ေမာင္လွရဲ႕ record ထဲ ဘာေတြပါလဲဆုိေတာ့ အမည္ 
ပါမယ္၊ အဖအမည္ပါမယ္၊ ေနရပ္လိပ္စာပါမယ္၊ register number ပါမယ္ေပါ့။ အဲဒါကို record လုိ႔ေခၚတာပါ။  

 မထူးေတာ့ပါဘူး။ data ဆုိတာေလးပါ ထပ္သိထားလုိက္ပါဦး။ စာနဲ႔ေရးျပရရင္ မရွင္းဘဲျဖစ္ေနဦးမယ္။ 
ပုံေလးသာ ၾကည့္လုိက္ၾကပါ။ 

 
 ပုံေလးၾကည့္မယ္ဆုိရင္ data ေတြ စုေပါင္းထားတာကုိ record လုိ႔ေခၚတယ္ေပါ့။ 

(ဃ)   Table ေတြၾကားမွာရိွတဲ့ ဆက္သြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးရပါမယ္။ 

 ဒါကေတာ့ database တစ္ခုမွာ table ေတြအမ်ားႀကီး ရိွမယ္ဆုိရင္ အဲဒီ table ေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္  
(relationship) ရိွရပါမယ္။ ဘယ္လုိဟာမ်ိဳးလည္းဆုိရင္ ေဆးရုံႀကီးတစ္ခုရဲ႕ database ဆုိပါစုိ႔။ အဲဒီမွာ 
ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ သုိေလွာင္ထားတဲ့ table နဲ႔ လူနာေတြရဲ႕ table ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္ 
ဆုိပါစုိ႔။ 

 ဘာနဲ႔ခ်ိတ္ထားသလဲဆုိေတာ့ ဆရာ၀န္ရဲ႕ နာမည္နဲ႔ပဲခ်ိတ္ထားတယ္ ဆုိပါစုိ႔   

 အဲဒီမွာ ဆရာ၀န္ရဲ႕ table ထဲကေန ဆရာ၀န္ရဲ႕နာမည္တစ္ခုကုိ ဆြဲထုတ္ယူလုိက္တယ့္အခါမွာ 
ဆရာ၀န္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြတင္မကဘဲ လူနာ table ထဲမွာ အဲဒီဆရာ၀န္နာမည္နဲ႔ ခ်ိတ္ထားတဲ့ 
လူနာေတြကုိပါ ဆြဲထုတ္ယူလုိ႔ရတယ္ေပါ့။ 

 Table relationship ကုိ နားမလည္ေသးရင္လည္း မပူပါနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း လက္ေတြ႕လုပ္ရင္းနဲ႔ပဲ 

နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ မသိေသးသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ရႈပ္ယွက္ခတ္ေနဦးမွာပဲ   

 ကဲ ဒီေတာ့ plan a database အပိုင္းေလးကုိ ဒီေနရာမွာတင္ ရပ္ပါၿပီ။ ဒီအပုိင္းေလးေတြက 
တကယ္လုပ္မယ့္အခါမွာ လုိအပ္မယ့္ဟာေလးေတြကုိပဲ ေရြးထုတ္ရွင္းျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ database 
အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပမယ္ဆုိရင္..  အမ်ားႀကီး က်ယ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အမ်ားႀကီး မသိပါဘူး။  
ေနာက္ထပ္ လုိအပ္လာတာမ်ားကုိလည္း လုပ္ရင္းနဲ႔ပဲ ရွင္းျပေပးသြားပါမယ္။ 

 ကဲ ဒီတစ္ခါေတာ့ table ထဲ fields ေတြထည့္ပါေတာ့မယ္။ Table ေတြကုိ Home tab ေအာက္က 
view ကေနၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေလးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ ဘယ္ဘက္က View ဆုိတာေလးကုိ ႏိွပ္ၾကည့္လုိက္ပါ။  



 
Datasheet View 

PivotTable View 

PivotChart View 

Design View  

ဆုိၿပီးေတာ့ ရိွပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဓိကသုံးရမွာကေတာ့ Datasheet View နဲ႔ Design View တုိ႔ပါ။ 
အဲဒီေတာ့ အဲဒီႏွစ္ခုအေၾကာင္းကုိ သိရေတာ့မွာေပါ့။ 

Datasheet View 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခု လက္ရိွဖြင့္ထားတဲ့ view က datasheet view ပါ။ table ထဲမွာပါ၀င္တဲ့ records 
ေတြအားလုံးကုိ ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ Datasheet View နဲ႔ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။ Datasheet view မွာ data 
ေတြထည့္ႏုိင္တယ္။ data ေတြကုိလည္း ျပန္ျပင္ႏုိင္တယ္။ မလုိတာေတြကုိလည္း ဖ်က္ႏုိင္တယ္ေပါ့။ 

Design View 

 Design view မွာေတာ့ table ေတြရဲ႕ structure ကုိၾကည့္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး data type 
ေတြကုိလည္း ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္။ fields ေတြ ထည့္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္ထပ္ fields ေတြရဲ႕ property settings 
ေတြကုိလည္းေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္ေပါ့။ 
 စလုပ္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ဒီေကာင္ေလးေတြကုိ ေသခ်ာနားလည္ေသးမွာ မဟုတ္ပါ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 
သိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ table ထဲ fields ေတြ စတင္ထည့္ပါေတာ့မယ္။ fields ေတြဟာ ဘယ္လုိမ်ိဳးလည္း 
ဆုိတာကုိ ရွင္းျပၿပီးသားပါ။ ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ table ရဲ႕ Design View ထဲ ၀င္လုိက္ပါ။ 



 
 
 Design View ထဲေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ Field Name, Data Type, Description ဆုိၿပီး 
သုံးမ်ိဳးရိွပါလိမ့္မယ္။ 

 Field Name မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထည့္ခ်င္တဲ့ fields ေတြရဲ႕ name ေတြကုိ ထည့္ရပါလိမ့္မယ္  ။ ကဲ 
ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က student registration လုပ္ဖုိ႔အတြက္ student register ဆုိၿပီး table 
လုပ္ထားတာပါ။ ဒီေတာ့ register လုပ္တဲ့အခါလုိအပ္တဲ့ field names ေတြကုိ စဥ္းစားရေအာင္။ 
ပထမဆုံးကေတာ့ ေက်ာင္းသားရဲ႕ Name ပါ။ ( ဒီေနရာမွာ field name ေတြ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြပါ 
English လုိနဲ႔ပဲလုပ္သြားပါမယ္။ ျမန္မာလုိေတာ့ Myanmar3 font နဲ႔ေတာ့ရတယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ 

တစ္ခါမွမစမ္းဖူးဘူး  )။ လုိအပ္တဲ့ fields name ေတြခ်ေရးလုိက္ပါ။ 

Name, Age, Father’s Name, Date of Birth, Roll No, Grade, Room, Address, Phone No, Register 
No 
 
 ကဲ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ လုိအပ္မယ္ထင္တာေတြ ခ်ေရးလုိက္ပါၿပီ။ အဲဒါေတြအကုန္လုံးကုိ field name ထဲ 
အကုန္လုံးထည့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲဆုိေတာ့ ဥပမာ- Date of Birth ဆုိရင္ field name မွာ DOB 
စသည္ျဖင့္ အတုိေကာက္ထည့္ပါမယ္။ 

 Field name ထည့္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ data type ေတြပါ သိရပါေတာ့မယ္။ Data type ဆုိတာ table 
ထည့္မွာထည့္ထားတဲ့ field name ေတြကုိ ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ရိွေစခ်င္လဲဆုိတာ ေရြးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဥပမာ- Age ဆုိတဲ့ field name မွာ data type ကုိ number ဆုိၿပီး ေရြးထားလုိက္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီ Age 
မွာထည့္မယ့္ data ေတြဟာ number ေတြပဲျဖစ္ရပါမယ္။ တျခားေဒတာေတြ ထည့္လုိ႔မရပါ။ 

 အဲဒီေတာ့ data type ေတြ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးေလာက္ရိွသလဲ။ 

 



Text 

 ဒီ text ဆုိတဲ့ data type မွာ စာလုံးေတြ တစ္လုံးကေန အမ်ားႀကီးထိ ထည့္လုိ႔ရတယ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး 
number ေတြကုိလည္း ထည့္လုိ႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး text ေတြနဲ႔ number ေတြ ေပါင္းထားတာကုိလည္း 
ထည့္လုိ႔ရပါတယ္။ 

 အဲ ဘယ္လုိ number ေတြလဲဆုိေတာ့ တြက္ခ်က္ဖုိ႔မလုိတဲ့ number ေတြေပါ့။ store လုပ္ဖုိ႔သာ 
ရည္ရြယ္ထားၿပီး ဒီထဲကေန ျပန္ထုတ္ယူသုံးစြဲဖုိ႔မရိွတဲ့ number ေတြေပါ့။ ဥပမာ- phone number 
လုိဟာမ်ိဳးကုိ ေျပာတာပါ။ 

 သူ႔ရဲ႕ field size က default အေနနဲ႔ 255 characters ရိွပါတယ္။ စာလုံးေရ အမ်ားဆုံး 255 
လုံးထည့္လုိ႔ရတယ္ေပါ့။ Design view ရဲ႕ေအာက္မွာ field properties ထဲက General နဲ႔ lookup 
ဆုိၿပီးရိွပါတယ္။ General ထဲမွာ field size ေတြကုိ ျပထားပါတယ္။။ အမ်ားႀကီးမလုိဘူးဆုိရင္လည္း 

အမ်ားႀကီးမထားနဲ႔ေပါ့  ။ Phone number လုိဟာမ်ိဳးက characters က 255 လုံးထိမလုိဘူးေပါ့။ 

Memo 

 ဒီေကာင္ကလည္း Text လုိပါပဲ။ text ေတြနဲ႔ number ေတြထည့္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကြာသြားတာက Text data type မွာ characters က 255 ထိပဲ ရေပမယ့္ ဒီ data type မွာေတာ့ 63,999 
characters ထိရပါတယ္။ 

Number 

 ဒီေကာင္မွာေတာ့ number ေတြပဲထည့္လုိ႔ရပါတယ္။ text ေတြမရဘူးေပါ့။ ဘယ္လုိ number 
ေတြလည္းဆုိေတာ့ store လုပ္ဖို႔တင္မကဘဲ တြက္ခ်က္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ number ေတြပါ 
ထည့္လုိ႔ရပါတယ္။ 

Date/Time 

 ဒီေကာင္ကေတာ့ အခ်ိန္နဲ႔ေန႔စြဲေတြ ထည့္လုိ႔ရပါတယ္။ field properties ေအာက္က format မွာ 
ကုိယ္ထည့္ခ်င္တဲ့ format ေတြ ေရြးေပးႏုိင္ပါတယ္။ 

Currency 

 ဒီေကာင္မွာေတာ့ ဒႆမကိန္းေတြ , $ ေတြ စသည္ျဖင့္ထည့္လုိ႔ရတယ္ေပါ့။ format ထဲ 
ၾကည့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 
 
AutoNumber 

 ဒီေကာင္ကေတာ့ record အသစ္တစ္ခုတုိးလာတာနဲ႔ Microsoft Access ကေန Auto assign 
လုပ္ေပးတဲ့ေကာင္ေလးပါ။  

 

 



Yes/No 

 ဒီေကာင္ကေတာ့ ေရြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္ခုထဲရိွတဲ့ ေနရာေတြမွာသုံးပါတယ္။ Yes or No, True or False 
စသျဖင့္ေပါ့။ 

OLE Object 

 ဒီေကာင္ကေတာ့ ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲဆုိေတာ့ Microsoft word နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ document ေတြ၊ Excel နဲ႔ 
လုပ္ထားတဲ့ Spreadsheet ေတြကုိ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ရုပ္ပုံေတြ သီခ်င္းေတြကုိပါ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ 

Hyperlink 

 ဒီ data type ကေတာ့ hyperlink ေတြကုိလက္ခံႏုိင္တယ္ေပါ့။ hyperlink ဆုိရာမွာ တျခားေသာ 
document ေတြသာမက web address ေတြကုိပါ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ 

Attachment 

 ကုိယ့္ထည့္လုိက္တဲ့ record မွာ တျခားေသာ file ေတြကုိပါ ေပါင္းထည့္ႏုိင္တဲ့ data type ေလးေပါ့။ 
ဒါေပမယ့္ supported file ေတြျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္ေပါ့။ 

LookupWizard 

 ဒီေကာင္ကေတာ့ data type ေတြကုိ ေပးထားတာထဲကမေရြးခ်ယ္ဘဲနဲ႔ တျခားေသာ table ေတြ 
တျခားေသာ lists ေတြကေနၿပီးေတာ့ ျပဳလုပ္တာေလးပါ။ 

 ကဲ data type ေတြလည္းကုန္ၿပီဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ field name ေတြကုိ လုိက္ဖက္မယ့္ data 
type ေတြေရြးခ်ယ္ေပးၾကရေအာင္။ 

Field Name            DataType 

Name                            Text 

Age                             Number 

Father’s Name                Text 

Date of Birth               Date/Time 

Roll No                         Number 

Grade                          Number (ဒီေကာင္ကေတာ့ ႀကိဳက္သလုိသာေရြးပါကၽြန္ေတာ္ေတာ့ number 
ပဲထားပါတယ္) 

Room                          Number 

Address                          Text 

PhoneNo                      Number 

RegisterNo                   Number 



 ကဲ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါၿပီ။ ကုိယ္ႀကိဳက္သလုိသာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ Grade 
လုိဟာမ်ိဳးဆုိရင္ ကုိယ္က Number ပဲထည့္မွာလား 1,2,3 စသျဖင့္ေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ Grade11, Grade9 
စသျဖင့္ထည့္မွာလားေပါ့။ Grade11 အဲလုိထည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Text ကုိေရြးေပါ့။ Address ဆုိရင္ တခ်ိဳ႕ 
address ေတြ တအားရွည္ႏုိင္တာေၾကာင့္ Memo ကုိ ေရြးႏုိင္တယ္ေပါ့။ 

 ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေရြးထားတဲ့အတုိင္းေလးပဲ Design View ေနရာမွာ Field name မွာ ေရြးထားတာေတြ 
ထည့္မယ္။ data type မွာ သူနဲ႔လုိက္ဖက္မယ့္ data type ေတြ ထည့္လုိက္ၾကရေအာင္။ 

 
 
 ပုံထဲၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ Description အေၾကာင္းေလးပါ နားလည္သြားပါမယ္။ ဟုတ္ကဲ့၊ field 
name မွာ FName လုိ႔ေရးထားၿပီး Description မွာ Father’s Name လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ field name က 
တအားရွည္လုိ႔မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ျပန္ၾကည့္ရင္ ဘာအေၾကာင္းေရးထားလဲဆုိတာ သိရေအာင္လုိ႔ 
Description မွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ 

 ၿပီးသြားရင္ေတာ့ save လုိက္ပါ။ Save ၿပီးသြားရင္ Datasheet view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 

 
 ကဲ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ table ထဲ field name ေတြထည့္ၿပီးသြားပါၿပီဗ်ာ။ စမ္းခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ data 
ေလးေတြထည့္ၿပီး စမ္းၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 

 Table တစ္ခုမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ field ေတြကုိ ျဖည့္စရာမလုိဘဲ တခ်ိဳ႕ကုိေတာ့ မျဖစ္မေနျဖည့္ရမယ့္ 
ဟာမ်ိဳးေတြရိွပါတယ္။ ခုနက student register ဆုိတဲ့ table မွာဆုိလုိ႔ရိွရင္ Name နဲ႔ Register Number 
တုိ႔ဟာ မျဖစ္မေနျဖည့္ရမယ့္ဟာေတြေပါ့။ အဲေကာင္ေလးေတြ မျဖည့္ဘဲ ေက်ာ္သြားလုိ႔မရေအာင္  လုပ္ၾကည့္ 
ရေအာင္။ 



 
 
 Field Properties->General ထဲမွာ Required ကုိ Yes လို႔ေပးထားလုိက္မယ္ဆုိရင္ record 
တစ္ခုထည့္တဲ့အခါမွာ Name ဆုိတာကုိမျဖည့္ဘဲနဲ႔ save လုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့။  Name ကုိ မျဖစ္မေန 
ျဖည့္ရပါေတာ့မယ္။ 

 အဲလိုပဲ ကုိယ္လုိအပ္မယ္ ထင္တာေတြကုိလည္း required မွာ Yes ေတြေရြးထားလုိက္ၾကပါ။  
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အကုန္လုံးကုိ Yes လုပ္ထားပါတယ္။ Phone number မွာ number တစ္ခုထည့္ၿပီး 
တျခားဟာေတြ ဘာမွမထည့္ပဲ save ၾကည့္လုိက္ပါဦး။  save လုိ႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အကုန္လုံးျဖည့္ၿပီး save 
ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

 

 
 
 ကဲ။ အခုေတာ့ table ထဲ record တစ္ေၾကာင္းထည့္လုိ႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။ 

Creating Form 

 ကဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ form ေလးေတြ လုပ္ၾကည့္ရေအာင္လား။ Form ေတြက ဘာအတြက္ 
လုပ္ေပးလဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ database နဲ႔ user အၾကားမွာ user interface (ၾကားခံ) အေနနဲ႔ 
လုပ္ေပးတာပါ။ 



 Table ထဲ data ေတြ အသြင္း/အထုတ္ လုပ္တဲ့အခါမွာ table ၾကည့္ၿပီးလုပ္တဲ့အခါနဲ႔ form 
ေလးေတြၾကည့္ၿပီး လုပ္ရတာ ပုိၿပီးအဆင္ေျပတာရယ္။ Visual Basic ကုဒ္ေတြနဲ႔ calculations လုပ္တဲ့အခါ 
မွာလည္း လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ရယ္ form ေလးေတြ အသုံးျပဳၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီအပုိင္းမွာေတာ့ coding ေတြ ပါလာပါၿပီ။ 

 ကဲ အရင္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပထမလုပ္တားတဲ့ student registration အတြက္လုပ္ထားတဲ့ database 
ကုိ အသုံးမျပဳပါဘူး။ အခုဟာက ဥပမာအေနနဲ႔ form ေလးေတြ ေရးျပသြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ database 
အသစ္တစ္ခုထပ္လုပ္ပါမယ္။ ေနာက္ပုိင္း form နဲ႔ table နဲ႔ခ်ိတ္ပုံေတြကုိ ေျပာျပတဲ့အခါက်မွသာ အဲဒီ 
database ေလးကုိ ျပန္အသုံးျပဳပါမယ္။ ဒီေတာ့ database အသစ္တစ္ခုလုပ္လုိက္ပါ။ Database အသစ္တစ္ခု 
လုပ္ၿပီးၿပီဆုိရင္ စစခ်င္းပဲ Create ကုိႏိွပ္လုိက္ပါ။ 

 
 
 Create ကုိႏိွပ္ၿပီးသြားရင္ Blank Form ကုိထပ္ႏိွပ္လုိက္ပါဦး။ 

 
 

 သူ႔ရဲ႕ View မွာ Form View, Layout View နဲ႔ Design View ဆုိၿပီး သုံးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ Design View 
ကုိေရြးလုိက္ပါ။ 

 



 
 
 တကယ္လုိ႔မ်ား form ရဲ႕ property မေပၚဘူးဆုိရင္ ညာဘက္ျခမ္းက property sheet ကုိ ႏိွပ္လုိက္ပါ။  
ဒါဆုိရင္ ညာဘက္ျခမ္းမွာပဲ property sheet ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။  Property sheet ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ 
တကယ္လုိအပ္တာေၾကာင့္ ေခၚထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 
 အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ form ကုိ ဘာမွ design မလုပ္ရေသးပါဘူး။ form ကုိ design 
မလုပ္ရေသးခင္ပဲ form ကုိနာမည္ေပးထားပါမယ္။ Form1 ဆုိတာေလးကုိ right click ေခါက္ၿပီး save 
ကုိေရြးေပးလုိက္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အေပၚက save ကုိႏိွပ္ၿပီးေတာ့လည္း save ႏုိင္ပါတယ္။ အဲလုိ save 
လုိက္တဲ့အခါမွာ form name ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။  



 
 ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ နာမည္ေလးထည့္ၿပီး save လုိက္ပါ။ 

 
 

 အခုဆုိရင္ ကၽြန္ေတာတုိ႔ဟာ ဘာ design မလုပ္ရေသးတဲ့ form ေလးတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ 
ၿပီးသြားပါၿပီ။ေကာင္းၿပီ အဲဒါဆုိရင္ design ေအာက္က label ဆုိတာေလးကုိ ေရြးလုိက္ပါဦး။ 



 
 အဲလုိေလး ေရြးၿပီးၿပီဆုိရင္ ေအာက္က အကြက္ထဲမွာ ဆြဲလုိက္ပါ။ 

 
 

 ဆြဲၿပီးသြားရင္ အဲဒီအကြက္ထဲမွာ ကုိယ္ႀကိဳက္တာေလးတစ္ခုေလာက္ ေရးလုိက္ပါဦး။ 



 
 
 ၿပီးသြားရင္ save လုပ္လုိက္ၿပီး form view နဲ႔ ၾကည့္လိုက္ပါဦး။  ၿပီးသြားရင္ေတာ့ property sheet 
ထဲမွာ label0 ဆုိတာေလးကုိ ေရြးလုိက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ္လုပ္ထားတဲ့ label ကုိ name မေပးရေသး 
တာေၾကာင့္ label0 ဆုိၿပီးေပၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ label ထပ္လုပ္ရင္ label1 လုိ႔ ေပၚေနပါ 
လိမ့္မယ္။ အဲဒါေလးကုိ နာမည္ေပးပါမယ္။ 

 

 
 အဲဒီမွာ Name ဆုိတာမွာ ကုိယ္ေပးခ်င္တဲ့ နာမည္ေပးလုိက္ပါ။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာ 
ကေတာ့ label ဆုိ lbl နဲ႔ေပးပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း label ေတြတအားမ်ားလာတဲ့အခါ ဘယ္ label ဟာ 
ဘာကုိညႊန္းသလဲဆုိတာ သိေအာင္လုိ႔ label ေတြကုိ သက္ဆုိင္တဲ့ နာမည္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဟာဆို 
lblkomyanmar စသည္ျဖင့္ ေပးထားလုိက္ပါမယ္။ Caption ဆုိတာမွာ label ထဲမွာေပၚမယ့္ စာတန္းေလး 



ေတြပါ။ အဲဒီမွာလည္း ျဖည့္လုိ႔ရပါတယ္။ property sheet ထဲမွာ အဲဒီ label ရဲ႕ font name ေတြ font size 
ေတြ စသည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါေသးတယ္။ 

 ကဲ။ ဒါဆုိရင္ ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ command button ေလးအသုံးျပဳပုံကုိ ေျပာျပပါဦးမယ္။ 
Create မွာ Blank form တစ္ခုကုိ ယူလုိက္ပါဦး။ ၿပီးသြားရင္ Design ေအာက္က Button ဆုိတာေလးကို 
ေရြးလုိက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ ေအာက္ကအကြက္ထဲမွာ button ေလးတစ္ခုေလာက္ဆြဲလုိက္ပါ။ 

 

 
 ညာဘက္က property sheet ထဲမွာ အဲဒီ button ရဲ႕နာမည္နဲ႔ caption ကုိေျပာင္းလုိက္ပါ။  
နာမည္ကုိေျပာင္းလဲျခင္းက ဒီ button ကုိျပန္ေခၚတဲ့အခါမွာ မွတ္မိရလြယ္မယ့္ နာမည္ေလးေပါ့။ caption 
ကေတာ့ button ေပၚမွာ ေပၚမယ့္စာေပါ့။ 

 
 
 Caption မွာ Print လုိ႔ေပးထားလုိက္တယ္။ print ထုတ္မယ့္ button ေလးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ Name 
မွာလည္း သူနဲ႔လုိက္ဖက္မယ့္ cmdPrint လို႔ေပးထားလုိက္တယ္။  command button မုိ႔လုိ႔ cmd လုိ႔ 
ေပးထားတာပါ။ အဲဒီေတာ့ cmd ဆုိရင္ command button၊ lbl ဆုိရင္ label စသည္ျဖင့္ ကုိယ့္ဘာသာ 
ခြဲထားလုိက္တာေပါ့။ 



 ေကာင္းၿပီ။ button ေလးတစ္ခုရၿပီဆုိရင္ အဲဒီ button ေလးကုိ ႏိွပ္လုိက္တာနဲ႔ ဘာကုိ 
ျဖစ္ေစခ်င္တာလဲ။ Label ေလးတစ္ခုကုိ ေပၚလာေစခ်င္တယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က label ေလးတစ္ခု 
ယူလုိက္ပါဦး။ label ေလးကုိဆြဲလုိက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ အထဲမွာ စာေလးတစ္ေၾကာင္းလုိက္ ေရးလုိက္ပါဦး။ 

 
 ေကာင္းပါၿပီ။ အဲဒီ label ကုိ property sheet ထဲမွာျပင္ပါမယ္။  

 

 
 Name မွာ လုိက္ဖက္မယ့္(သုိ႔)မွတ္မိလြယ္မယ့္ နာမည္တစ္ခုေပးထားလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး visible 
မွာ No ကုိေရြးထားလုိက္ပါဦး။ ၿပီးသြားရင္ form view နဲ႔ၾကည့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ အဲဒီ label ကုိျမင္ရမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ Visible မွာ no ေရြးထားတာကုိး။ Print ဆုိတဲ့ button ေလးကုိ ႏိွပ္မွသာ အဲဒီ label ေလးကို 
ျမင္ရေအာင္လုပ္ပါမယ္။ ဒီေတာ့ coding ေရးရပါေတာ့မယ္။ 

 Print ဆုိတဲ့ button ေလးကုိႏိွပ္မွ ျမင္ေစခ်င္တာေၾကာင့္ အဲဒီ button မွာ coding ေရးရပါမယ္။ 
Print button ကုိ right click ေခါက္ၿပီး Built Event ကုိေရြးလုိက္ပါ။  



 
 ေပၚလာတဲ့ ထဲကမွ code builder ကုိေရြးၿပီး Ok ကုိႏိွပ္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Microsoft Office ထဲမွာပါတ့ဲ 
Built-in ပါတဲ့ Microsoft Visual Basic ထဲေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

 
 
 ဒီထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ coding ေရးပါမယ္။ ဘာကုိေရးမွာလဲဆိုေတာ့ cmdPrint ဆုိတဲ့ button 
ေလးကုိေရးမွာပါ။ သူ႔ရဲ႕ Event က click event ပါ။  ဘာကုိေျပာတာလဲဆုိေတာ့ click တစ္ခ်က္ႏိွပ္မွ 
အလုပ္လုပ္မယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ double click စသည္ျဖင့္ ေရြးေပးႏုိင္ပါတယ္။  ဒါဆုိရင္ double click ၾကမွ 
အလုပ္လုပ္မယ္ေပါ့။ 



 
 cmdPrint ဆုိတာကုိ click တစ္ခ်က္ႏိွပ္လုိက္ရင္ ဘာျဖစ္ေစခ်င္တာလဲ။ ခုနက visible မွာ no 
လုပ္ထားတဲ့ label ကုိ ျမင္ခ်င္တယ္ေပါ့။  ဒီေတာ့ အဲဒါေလးကုိေရးပါမယ္။  

Private Sub cmdPrint_Click()  

ဒီၾကားထဲမွာ ကုိယ္ေရးခ်င္တာေတြကုိ ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

End Sub 

 Private Sub နဲ႔ End Sub ၾကားထဲမွာ ေရးမယ့္ coding ထည့္ရပါမယ္။ Private Sub 
cmdPrint_Click() ဆုိတာက cmdPrint  ဆုိတဲ့ command button ကုိ click လုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ 
ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ။ Privat Sub နဲ႔ End Sub ၾကားထဲမွာ me. ဆုိၿပီးအရင္ဆုံးေရးလုိက္ပါဦး။ အဲဒါဆုိရင္ me. 
ခ်လုိက္တာနဲ႔ scroll box ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။  

 
 အဲဒီထဲကမွာ ေပၚေစခ်င္တဲ့ label ကုိေရြးေပးလုိက္ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ေျပာတာ label ေတြကုိ 
လုိက္ဖက္မယ့္ နာမည္ေပးရမယ္ဆုိတာေပါ့။  ဒါဆုိရင္ နာမည္ကုိၾကည့္ၿပီး ေရြးလုိ႔ရတယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
lbl ေရးထားတာေၾကာင့္ lbl ဆုိၿပီးအစေဖာ္ေပးလုိက္တာနဲ႔ lbl နဲ႔ဟာေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုတည္း 
လုပ္ထားတာေၾကာင့္ တစ္ခုပဲရိွပါတယ္။ 



 
 ဟုတ္ၿပီ။ me.lblmyanmar ရပါၿပီ။ အဲဒါကုိ ဘာလုပ္ခ်င္တာလဲ။ ပထမ visible ကုိ no လုပ္ထားတာကုိ 
ျပန္ၿပီး yes ျပန္ေပးလုိက္မယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 

me.lblmyanmar.visible=true 

စသည္ျဖင့္ အဲလုိေရးေပးရမွာပါ။ အဲလုိေရးတာမ်ိဳးေတြကုိ အလြတ္က်က္စရာ မလုိပါဘူးဗ်ာ။ me. ခ်လုိက္တာနဲ႔ 
လုိအပ္တာေလးေတြ ေရြးေပးလုိက္ရုံပါ။ 

 
 
 V လို႔ႏိွပ္လုိက္တာနဲ႔ v နဲ႔စတာေတြေပၚလာပါၿပီ။ အဲဒီထဲ visible ကုိေရြးလုိက္ယုံပါပဲ။ ၿပီးရင္ ညီမွ်ျခင္း 
ခ်လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ true နဲ႔ false ႏွစ္ခုေပၚလာပါၿပီ။ အဲဒီကမွျမင္ခ်င္တာဆုိရင္ true ကုိေရြးေပးလုိက္ပါတယ္။ 



 
 အဲဒါကုိ save လုပ္လုိက္ပါ။ save လုိက္ရင္ form ႏွစ္ခုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဘယ္ form မွာ save 
မွာလည္းလုိ႔ ေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒုတိယ form ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒုတိယ form ကို 
ေရြးလုိက္ပါမယ္။ 

 
 Coding ေရးတဲ့ေနရာမွာလည္း တစ္ခုေလာက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္ေရးထားတာေတြက standard 
မွန္လားလုိ႔သိရေအာင္လုိ႔ အားလုံးေရးၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ down arrow key ကုိႏိွပ္ၿပီး cursor ကုိ ေအာက္ခ်ၿပီး 
ၾကည့္လုိက္ပါ။ standard မွန္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ္က စာလုံးအေသးနဲ႔ေရးထားေပမယ့္လည္း သူ႔ဘာသာသူ 
ႀကီးရမယ့္စာလုံးေတြကုိ ႀကီးေပးသြားပါတယ္။ true ဆုိရင္ အျပာေရာင္ေလးနဲ႔ျဖစ္သြားတယ္ေပါ့။ အားလုံး save 
ၿပီးသြားရင္ View Microsoft Access ဆုိတာေလးကုိ ႏိွပ္ၿပီးသြားလုိက္ပါဦး။ 



 
 Microsoft access ကုိေရာက္သြားရင္ form view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ print ဆိုတဲ့ button 
ေလးကုိ ႏိွပ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

မႏိွပ္ရေသးခင္ပုံ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ႏိွပ္ၿပီးပုံ 

 
 
 ဒီေကာင္ႀကီးက တျပင္လုံးျဖစ္ေနတယ္ popup ေလးနဲ႔ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ design view ကို 
ျပန္သြားလုိက္ပါ။  

 Property sheet မွာ form ဆုိတာကုိ ေရြးလုိက္ပါ။ 

 အဲဒီမွာ pop up ကုိ yes ေပးလုိက္ပါ။ 

 
 
 ၿပီးသြားရင္ save လုိက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ form view နဲ႔ျပန္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ အဲဒီေကာင္ေလးကုိ design 
view သြားခ်င္ရင္ right click ေခါက္ၿပီး design view ကုိေရြးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ popup window မွာလည္း 
သူ႔ရဲ႕ပမာဏရိွပါတယ္။  



 
 
 အနီေရာင္လုိင္းတားထားတဲ့ ေနရာေလးကုိ လုိသလုိေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ pop-up ကုိလည္း ေျပာင္းလဲ 
ႏုိင္ပါတယ္။ 

 ရွင္းျပထားတာေလးေတြ နားလည္မယ္ဆုိရင္ ဒါေလးလည္းလုပ္တတ္မယ္ထင္ပါတယ္။ Programming 

ဘယ္လုိစဥ္းစားရမလဲ သိေအာင္လုိ႔ နည္းနည္းေလးေတာ့ ရွင္းျပလုိက္ဦးမယ္   

 ဒါဆုိ ေနာက္ထပ္ button ေလးတစ္ခုလုပ္ၿပီး သူ႔ကုိျပန္ေဖ်ာက္ရေအာင္လား။ ပထမ ရွင္းျပထားတာကုိ 
နားလည္တယ္ဆုိရင္ အခုဟာကုိလည္း စဥ္းစားမိမယ္ထင္ပါတယ္။ Button ေလးတစ္ခုယူလုိက္ပါ။ name ေတြ 
caption ေတြေပးလုိက္ပါဦး။ 

 
 

အဲဒီေကာင္ေလးကုိ coding ေရးဖုိ႔အတြက္ right click-->Build Event-->Code Builder 
 



 
 

Me.lblmyanmar.Visible=False 

 အဲလိုေလးေရးေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္ clear ဆုိတဲ့ button ကုိႏိွပ္လုိက္တာနဲ႔ lblmyanmar ဆုိတဲ့ label 
က ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ save လုပ္ၿပီး View Microsoft Access or Alt+F11 ကုိႏိွပ္ၿပီး access 
ကုိျပန္သြား။ Form View နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 

 ကဲ ဒီတစ္ခါေတာ့ Text box ေလးေတြ လာပါၿပီ။ Text box ကလည္း label နဲ႔ေတာ့ သိပ္မကြာဘူးေပါ့။ 
ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ အရင္ဆုံး form တစ္ခုကုိ create လုပ္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ save ၿပီး 
form name ေပးထားလုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ design view ထဲသြားပါ။ ၿပီးရင္ text box ကုိ ကလစ္ပါ။ 

 
 ၿပီးရင္ ေအာက္မွာ text box ေလး ဆြဲလိုက္ပါ။ Text box တစ္ခုဆြဲလုိက္တာနဲ႔ label တစ္ခုပါ 
အပုိပါလာပါတယ္။  



 
 ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ text box ေတြဟာ user ေတြဆီက input ေတြ လက္ခံႏုိင္သလုိ ကုိယ့္ table 
ထဲသိမ္းထားတဲ့ data ေတြကုိလည္း user ေတြကုိ ျပန္ထုတ္ျပလုိ႔ရတာေၾကာင့္ပါ။ Label တစ္ခုပါတာကေတာ့ 
ဥပမာ-label မွာ Name ဆုိၿပီးျဖည့္ ဒါဆုိ ေဘးနားက text box ထဲမွာ အမည္ထည့္ရမွာေပါ့။  

 ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပတာအခု နားမလည္ရင္လည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔နားလည္လာပါလိမ့္မယ္  ။ 
အခုေတာ့ ဒီ label မလုိေသးတာေၾကာင့္ label ကုိ ကလစ္ေထာက္ၿပီး delete ကုိႏိွပ္ၿပီးဖ်က္ပစ္လုိက္ပါ။ 
ဒါဆုိရင္ေတာ့ text box ႀကီးပဲ သီးသန္႔က်န္ပါေတာ့တယ္။ ၿပီးသြားရင္ အဲဒီ text box ရဲ႕ name ကို 
ထည့္လုိက္ပါဦး။ 

 
 

 Text box မုိ႔လုိ႔ txt ေပါ့။ သူ႔မွာေတာ့ label လုိ caption မပါပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ 
သူထဲမွာထည့္မယ့္ data ေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ save ထားလုိက္ပါဦး။ 
Button ေလးတစ္ခုယူၿပီး ဆြဲလုိက္ပါ။ အဲဒီ button ကုိလည္း name ေတြ caption ေတြေပးလုိက္ပါ။ 



 
 

 ဒါဆုိ command button တစ္ခုနဲ႔ text box တစ္ခုရၿပီေပါ့။ command button ေလးကုိႏိွပ္လုိက္တာနဲ႔ 
text box ထဲစာေလးေပၚေအာင္ coding ေရးပါမယ္။  

 Button ကုိ Right Click-->Build Event-->Code Builder 

 Microsoft Visual Basic ထဲေရာက္ပါၿပီ။ 

 ပုံမွန္အတုိင္းပဲ Me. ခ်။ 

 
 
 txt လုိ႔ရုိက္လုိက္တာနဲ႔ ေပၚလာပါၿပီ။ အဲဒါေလးကုိေရြးပါ။ 

Me.txtKoMyanmar=”Hello! Welcome to KoMyanmar” 

 အဲလုိေလးေရးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိရင္းက txtKoMyanmar ဆုိတဲ့ text box ထဲမွာ Hello! Welcome 
to KoMyanmar ဆုိၿပီးေပၚေစခ်င္တာေပါ့။  ကုိယ္ေပၚေစခ်င္တဲ့စာသားေတြမုိ႔လုိ႔  (“ “ ) ထဲထည့္ၿပီး ေရးရတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။  

 အဲဒါဆုိရင္ text box ထဲမွာ Hello ဆုိတဲ့ button ေလးကုိ ကလစ္လုိက္ရင္ အဲဒီစာသားေလး 
ေပၚေနေစေပါ့။ ၿပီးသြားရင္ down arrow key ေလးခ်ၿပီး မွန္လားမမွန္လား စစ္လုိက္ပါဦး။  



 
 
 

 ၿပီးသြားရင္ေတာ့ save ပါ။ ထုံးစံအတုိင္းပဲ ဘယ္ form လဲလုိ႔ေမးပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ္လုပ္ထားတဲ့ form 
ကုိေရြးေပးလုိက္ပါ။ 

 ၿပီးရင္ Access ကုိျပန္သြား design view နဲ႔ၾကည့္ေပါ့။ အဆင္ေျပမယ္ထင္တာပဲဗ်ာ။ ဒါေလးေတြက 
အစပဲရိွေသးတာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ coding ပုိင္းေတြ အမ်ားႀကီးေရးရပါမယ္။ 

 ကဲ တစ္ခါတည္း မွားတဲ့အခါျပန္ျပင္ပုံေလးကုိပါ ေျပာျပလုိက္ပါမယ္။ 

 အကယ္၍မ်ား ေရးထားတာမွားေနတယ္ဆုိပါစုိ႔။ ဥပမာ-  

Me.txyKoMyanmar=”Hello! Welcome to KoMyanmar” 

 အဲလုိ txt ကုိ မွားၿပီး txy လုိ႔ေရးထားတယ္ဆုိပါစုိ႔ ။ txy လုိ႔ေရးလုိက္ကတည္းက သူ႔မွာ txy 
မရိွတာေၾကာင့္ ေရြးစရာမေပၚဘဲေနပါလိမ့္မယ္။ txy အတုိင္းပဲေရးၿပီး save လုိက္ပါ။  

 ၿပီးသြားရင္ access ကုိသြား design view နဲ႔ၾကည့္။ Hello ဆုိတဲ့ button ေလးကုိ ႏိွပ္ၾကည့္။ Error 
ျပပါလိမ့္မယ္။ 

 ဒါဆုိရင္ ခုနက visual basic ကုိျပန္သြား။ Reset ကုိႏိွပ္ပါ။ 

 

 
 

 ၿပီးသြားရင္ မွားေနတာေလး ျပန္ျပင္။ ၿပီးသြားရင္ save။  ၿပီးရင္ Reset ေဘးနားက Design Mode 
ကုိႏိွပ္ၿပီး access ကုိျပန္သြားလုိက္ပါ။  အဲလုိမျပင္ရင္ Access ပါ hang သြားတတ္ပါတယ္။ မွားရင္ ျပင္ရမယ့္ 
နည္းလမ္းေလးပါ တစ္ခါတည္းေျပာျပလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 



 ဒါဆုိ အဲဒီ form မွာပဲ ေနာက္ထပ္ button ေလးတစ္ခု ထပ္လုပ္ၿပီး တျခားစာတန္းေလးတစ္ခု 
ေပၚေအာင္ လုပ္ၾကည့္ပါဦးဗ်ာ။  

 text box ကေတာ့ ဒီ text box ပဲေပါ့။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ေစခ်င္တာပဲ။ မရရင္ေတာ့ ေျပာေပါ့။ 

Declaring Variables 

 အခု variables ေတြကုိေၾကျငာၾကရေအာင္လား။ VB မွာ variables ေတြကုိ ဘယ္လုိေၾကျငာလည္း 
ဆုိေတာ့ 
 
Dim VariableName As DataType 

 Dim ဆုိတာ keyword တစ္ခုပါပဲ။ VB မွာ variable ေတြကုိ ေၾကျငာခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီေကာင့္ကို 
သုံးတယ္ေပါ့။ 

 Dim ေနာက္မွာ variable name ကုိထည့္ပါတယ္။ As ဆုိတဲ့ keyword ေနာက္မွာေတာ့ data type 
ကုိထည့္ပါတယ္။ Data type ေတြ Memory requirement ေတြ နဲ႔ default value ေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးသြား 
ပါမယ္။ 

 
 

 ဒါေတြကေတာ့ data type ေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ default value ေတြပါ။ ေကာင္းပါၿပီ။ variable 
ေၾကျငာၿပီးေတာ့ form ေလးတစ္ခု လုပ္ပုံကုိ ေျပာျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ဆုံး form တစ္ခုယူၿပီး 
create လုပ္လုိက္ပါဦး။ ၿပီးရင္ save လုပ္ၿပီး name ေပးလုိက္ပါဦး။ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ text box ေလးတစ္ခု 
ယူလုိက္ပါ။ design view ထဲမွာပဲ လုပ္ရမွာပါ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ သူ႔ရဲ႕ label ကုိမဖ်က္ဘဲနဲ႔ label ကုိ text box 
အေပၚကုိေရႊ႕လုိက္ပါ။ 

 



 အဲဒီ label ကုိကလစ္ေထာက္ရက္သားနဲ႔ Property sheet ထဲမွာ အဲဒီ label ရဲ႕ name ေတြ caption 
ေတြျပင္ပါမယ္။ အခုစဥ္းစားထားတာက ဂဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းတဲ့ program ေလးေရးမွာဆုိေတာ့ ဒီ text box ကုိ 
ပထမဂဏန္း(First Number) လုိ႔ထားပါ့မယ္။ 

 
 ဒါေလးဟာ label တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ text box မွာ ဘာအေၾကာင္းျဖည့္ရမွာလဲဆုိတာသာ 
ေဖာ္ျပတဲ့ label သာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ဆြဲယူသုံးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကသုံးမွာက text box ကုိပါ။ ဒါေၾကာင့္ 
text box ကုိနာမည္ေပးတဲ့အခါမွာ သတိထားရပါမယ္။ 

Text box ကုိကလစ္ေထာက္ၿပီး property sheet မွာ နာမည္ေပးလုိက္ပါဦး။ 
 

 
 txtFirstNumber လုိ႔ text box ေလးကုိနာမည္ေပးထားပါတယ္။ ဒါဆုိ ပထမနံပါတ္ဆုိရင္ မွတ္ရလြယ္ 
သြားၿပီေပါ့။ 

 ဒါဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ text box ႏွစ္ခုယူပါမယ္။ ဘာအတြက္လဲဆုိေတာ့ ဒုတိယဂဏန္း( Second 
Number) နဲ႔ အေျဖ ( Answer ) တုိ႔အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ယူလုိက္တဲ့ text box တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု 
မတူညီမွာစုိးရင္ ပထမ text box  ကုိပဲ copy paste လုပ္ၿပီး ယူသုံးႏုိင္ပါတယ္။ 

 



 Copy – paste လုပ္ထားတာေၾကာင့္ label ေတြမွာ First Number ေတြပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ 
က်န္တဲ့ paste လုပ္ထားတဲ့ ႏွစ္ခုကုိလည္း သူ႔ရဲ႕ label နဲ႔ text box ေတြကုိ name ေတြ caption ေတြ 
လုိုက္ျပင္လိုက္ပါဦး။ 

 
ကဲ ျပင္ၿပီးသြားပါၿပီဗ်ာ။ 

Text Box 1  — Name    -- txtFirstNumber 

Text Box2  — Name    -- txtSecondNumber 

Text Box3  — Name     -- txtAnswer 

အဲလုိေလးေတြေပးထားလုိက္တယ္ေပါ့။ 

 First Number နဲ႔ Second Number တုိ႔ေပါင္းၿပီး Answer မွာေပၚေစေပါ့။ အရင္ဆုံး text box 
ေလးေတြ မညီမညာျဖစ္ေနတာကုိ အရင္ဆုံး ညိွလုိက္ရေအာင္။ Label နဲ႔ Text Box ကုိအရင္ဆုံး ညိွပါမယ္။ 

 
 ႏွစ္ခုလုံးကုိ mouse နဲ႔ select ေပးၿပီး right click ေခါက္-Align မွာ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ဘက္ကုိ 
ညိွလုိ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ left ကုိပဲညိွပါမယ္။ အဲလုိေလး သုံးခုလုံးကုိညိွသြားပါမယ္။ ၿပီးသြားရင္ text 
box ေတြေကာ label ေတြေကာ သုံးခုလုံး select ေပးၿပီး right click- Align မွာပဲ ထပ္ညိွလုိက္ပါဦး။ 
လုိသလုိသာ ညိွလုိက္ပါ။ 



 

 
 ကဲ အားလုံး ညိွၿပီးသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ button ေလးတစ္ခုယူလုိက္ပါ။ အဲဒီ button 
ေလးကို first number နဲ႔ second number ၾကားမွာ ဆြဲလုိက္ပါ။ 

 
 အဲဒီ button ေလးက first number နဲ႔ second number ကုိေပါင္းမယ္ဆုိတဲ့ button ေလးပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အဲဒီ button ေလးကုိ သက္ဆုိင္ရာ name ေတြ caption ေတြေပးလုိက္ပါဦး။ 

 
 Name မွာ cmdAdd လုိ႔ေပးၿပီး caption မွာေတာ ့( + ) ေလးေပးထားပါတယ္။ ဒါဆုိ button ေလးက 
အဲဒီအေပါင္းေလးနဲ႔ေပၚေနတယ္ေပါ့။ 

 ေနာက္ထပ္ label ေလးတစ္ခုေလာက္ယူပါ။ Second Number နဲ႔ Answer ၾကားမွာဆြဲလုိက္ပါ။ အဲဒီ 
label ထဲကုိ keyboard ကေနၿပီးေတာ့ ( = ) ေလးကုိ ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ။ 

 
ကဲ ဒါဆုိရင္ေတာ့ design အပုိင္းေလးၿပီးသြားပါၿပီ။ save ၿပီးေတာ့ form view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 



 
 First Number နဲ႔ Second Number ေပါင္းတဲ့အခါ Answer ထဲအေျဖေပၚေစဖုိ႔ coding 
ေလးေတြေရးရပါေတာ့မယ္။  

 အေပါင္း button ေလးကုိႏိွပ္မွ ေပါင္းမွာဆုိေတာ့ အဲဒီ အေပါင္း button ေလးမွာပဲ coding 
ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အတုိင္းပဲ အေပါင္း button ေလးကုိ right click->Build Event->Code Builder 
ကုိသြားၿပီး VB ထဲ၀င္လုိက္ပါ။ Coding ေရးတဲ့အခါမွာ variable ေလးေတြေၾကျငာၿပီးေတာ့ ေရးသြားျပပါမယ္။ 

 
 i , j , k ဆုိတဲ့ variable သုံးခုကုိ ေၾကျငာထားပါတယ္။ data type က integer ေတြေပါ့။ integer 
ဆုိတာကုိ အဆုံးထိရုိက္စရာမလုိပါဘူး int လုိ႔ရုိက္လုိက္တာနဲ႔ Integer ေပၚလာပါတယ္။ Integer ဆုိေတာ့ 
သူ႔ရဲ႕ default value က ( 0 ) ေပါ့။ ဘာမွမထည့္ရေသးခင္မွာပဲ သူ႔မွာ ( 0 ) ရိွေနပါတယ္။ ေကာင္းပါၿပီ 
သုံးခုလုံးေၾကျငာၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ေနာက္တစ္ခုသြားရေအာင္။ 

 
i=Me.txtFirstNumber 



 ဒါက ဘာကုိေျပာသလဲဆုိရင္ txtFirstNumber လုိ႔နာမည္ေပးထားတဲ့ text box ထဲမွာ ရုိက္လုိက္တာ 
မွန္သမွ်ကုိ i ထဲထည့္လုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။ 

 
 i ရဲ႕ data type က Integer ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ txtFirstNumber ထဲမွာထည့္မယ့္ number 
ေတြကလည္း Integer ေတြပဲျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါဆုိ First Number ကဟာကုိ i ထဲထည့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး 
Second Number ကဟာကုိလည္း j ထဲကုိ ထည့္ပါမယ္။ 

 
 ဒီေတာ့ ပထမ ဂဏန္းနဲ႕ ဒုတိယ ဂဏန္းဟာ i နဲ႔ j ထဲကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါဆုိ answer ကုိ k ထဲကုိ 
ထည့္မွာလား။ မဟုတ္ပါဘူး။  

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က First Number ဆုိတဲ့ text box ထဲက ပထမဂဏန္းကုိယူတယ္ i ထဲထည့္တယ္။ 
Second Number ဆုိတဲ့ text box ထဲက ဒုတိယဂဏန္းကုိယူတယ္ j ထဲထည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ 
ဂဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းၿပီးေတာ့ Answer ဆုိတဲ့ text box မွာေဖာ္ျပရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီလုိ 
လုပ္ပါမယ္။ i နဲ႔ j နဲ႔ ေပါင္းၿပီး k ထဲထည့္ပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ k ထဲက အေျဖကုိ Answer ဆုိတဲ့ text box မွာ 
ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 
 ကဲ အဲလုိေလး ေရးလုိက္ပါၿပီဗ်ာ။ အဲလုိေရးၿပီးသြားရင္ save လုပ္။ view Microsoft access ဆုိတာနဲ႔ 
access ကုိသြား။ Form view နဲ႔ၾကည့္။ ၿပီးေတာ့ first number , second number ထည့္ အေပါင္း button 
ကုိႏိွပ္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 

 ကဲ။ ဒီ ဂဏန္းႏွစ္လံုးေပါင္းတဲ့ program ေလးကုိ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ လင့္ေလး 
တင္ေပးထားပါတယ္။ 



 အဲဒီ program ေလးကုိ ေဒါင္းလုပ္ခ်ၿပီးေလ့လာၾကည့္ပါ။ 

http://api.ning.com/files/hdCbgaF2pHliatS4lgmK0VcnQ*Z*9RPF-
kj0tVPrUYgLxfhJyiA7DgIXtx2ImMmVaz9lvrJ*0oQ3gjVHdEOe9OL8UXiPrX3p/KoMyanmar.accdb 

 

Background Color for Form 

 Form ေတြကုိလည္း coding ေရးျခင္းျဖင့္ form ေတြရဲ႕ေနာက္ခံ background အေရာင္ကုိ ေျပာင္းလဲ 
ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္က ဇယားကြက္ေလးကုိသာ ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

 
 
 ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါဆုိရင္ background color ေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ ကုဒ္ေလးေတြ ေရးၾကည့္ရေအာင္လား။ 
Form တစ္ခု အသစ္ထပ္လုပ္ပါ။ အေရာင္ရွစ္မ်ိဳးအတြက္ button ရွစ္ခုယူၿပီး ဆြဲထားပါ။ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ 
တစ္ခုလုပ္ၿပီး copy – paste လုပ္လုိက္ပါ။ Button ရွစ္ခုရၿပီဆုိရင္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လုိက္ဖက္မယ့္ name 
နဲ႔ caption ေတြလုိက္ေပးလုိက္ပါ။  

ပထမ button အတြက္ -> Name ကုိ cmdBlack                                    

Caption ကုိ Black 

စသည္ျဖင့္ အေရာင္ရွစ္မ်ိဳးအတြက္ ရွစ္ခုေပးလုိက္ပါ။ 

 ေနာက္ၿပီး နည္းနည္းေလး လွသြားေအာင္လုိ႔ button ေလးေတြကုိပါ အေရာင္ေလးေတြ ထည့္ေပး 
လုိက္ပါမယ္။ Black ဆုိတဲ့ button ေလးအတြက္ သူ႔ရဲ႕ button background အေရာင္ေလးကုိလည္း black 
ေလးထားၾကည့္ရေအာင္။ 



 
 ကုိယ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ button ေလးေပၚမွာ right click ေခါက္ Fill/Back Color ကုိေရြးၿပီး 
အနက္ေရာင္ကုိေရြးေပးလုိက္ပါ။ background အနက္ေရာင္ျဖစ္သြားၿပီဆုိရင္ စာတန္းေလးေပၚလာေအာင္လို႔ 
စာတန္းေလးကုိ အျဖဴေရာင္ေပးပါမယ္။ အေပၚက Form Design Tools ထဲက Format ကုိသြား။ ၿပီးရင္ 
စာလုံးေတြကုိ select ေပးၿပီး font color မွာ အျဖဴေရာင္ေရြးေပးလုိက္ေပါ့။ 

 
 
 ဒါမွမဟုတ္ property sheet ထဲမွာလည္းေျပာင္းလဲလုိ႔ရပါတယ္။  



 
 ကုိယ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ button ရဲ႕ Fore Color ကုိေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ button ေပၚမွာရိွတဲ့ caption 
ေတြအေရာင္ကုိ ေျပာင္းလဲလုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဆိုက်န္တဲ့ခုႏွစ္ခုကုိလည္း အဲလုိေလးေတြ လုိက္ေျပာင္းလုိက္ 
ပါဦး။ 

 
 အဲလုံးေျပာင္းလဲ ၿပီးသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ coding ေလးေတြ စေရးပါေတာ့မယ္။ အရင္ဆုံး black 
အတြက္ေရးပါမယ္။ 

Black button-> Right click ->Build Event->Code Builder 



 
 အဲဒါေလးက အလြတ္က်က္စရာမလုိပါဘူး။ Detail ဆုိတာ form ကုိ design view နဲ႔ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ  
အေပၚဆုံးမွာ Detail လုိ႔ေပၚေနတာေလးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ 

 
 သူ႕ရဲ႕နဂို background အေရာင္ကိုပဲ တသတ္မတ္တည္းထားခ်င္ရင္လည္း property sheet ထဲမွာ 
Detail ကုိေရြးၿပီး Back Color မွာ ေျပာင္းလဲလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ အနီေရာင္ေလးေျပာင္းထားတယ္ဆုိပါစို႔။ 
အဲဒါဆုိရင္ အဲဒီ form ကေတာက္ေလွ်ာက္ အနီေရာင္နဲ႔ပဲေပၚေနပါလိမ့္မယ္။ အခုကေတာ့ button ေလးေတြကို 
ႏိွပ္မွေျပာင္းခိုင္းလုိက္တာပါ။ 

 
 တျခား button ေလးေတြကုိလည္း coding ေလးေတြထည့္ၾကည့္လုိက္ပါဦးဗ်ာ။ အနက္ေရာင္ဆို 
vbBlack၊ အျဖဴေရာင္ဆုိ vbWhite ေပါ့ေနာ္။ ဒါဆုိရင္လုပ္တတ္မယ္ထင္ပါတယ္။ 

 



Clear Button 

 ဒီတစ္ခါေတာ့ clear button ေလးလုပ္ၾကည့္ရေအာင္လား။ အရင္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေပၚက 
ဂဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းတဲ့ form ကုိျပန္ယူသုံးပါ့မယ္။ အဲဒီ form ေလးကုိ design view နဲ႔ၾကည့္လ္ုိက္ပါ။ 
ၿပီးသြားရင္ button ေလးတစ္ခုလုပ္လုိက္ပါ။ 

Name   – cmdClear 

Caption  – Clear 

လုိ႔ေပးလုိက္ပါ။ 

 ၿပီးသြားရင္ clear button ေလးကုိ coding ေရးပါမယ္။ 

 
 ေရးထားတာေလး ရွင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ text box သုံးခုလုံးကုိ ဘာမွမထည့္ဘဲထားလုိက္တာပါ။ 
ဂဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းၾကည့္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ clear button ေလးကုိ ကလစ္လုိက္ပါ။ အားလုံး ရွင္းလင္းျပီးသား 
ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

 

Exit Button 

 ဒီတစ္ခါေတာ့ Exit button ေလးပါ။ ဒီ button ေလးကုိႏိွပ္လုိက္တာနဲ႔ တခါတည္း အျပင္ကို 
တန္းထြက္သြားမယ္ေပါ့။ ပုံမွန္အတုိင္းပဲ form ေလးအသစ္တစ္ခု ထပ္လုပ္လုိက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ Name နဲ႔ 
Caption ေပးပါ။ 

Name  - cmdExit 

Caption - Exit 

 ၿပီးသြားရင္ အဲဒီ button ေလးကုိ Right click - Build Event - Code Builder 

 ၿပီးရင္ ေအာက္က ကုဒ္ေတြရုိက္လုိက္ပါ။  

 
 



Option Button 

 Option button ေလးေတြနဲ႔ form ေလးတစ္ခုေလာက္ လုပ္ၾကည့္ရေအာင္။ အရင္ဆုံး form 
အသစ္တစ္ခု ယူလုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ name ေပးလုိက္ပါ။ Form ေလးတစ္ခု ေဆာက္ၿပီးၿပီဆုိရင္ အဲဒီ form ထဲမွာ  
text box သုံးခုဆြဲလုိက္ပါ။ 

 
 ၿပီးရင္ အဲဒီ text box ေတြကုိ ကလစ္ေထာက္ၿပီး name ေတြ ေပးလုိက္ပါ။  

Text box1 – name – txtFirstNumber 

Text box2 – name – txtSecondNumber 

Text box3 – name – txtAnswer 

 အဲဒီ text box ေလးေတြမွာပါတဲ့ label ေလးေတြကုိပါ လုိက္ဖက္မယ့္ caption ေလးေတြေပးလုိက္ပါ။ 
ၿပီးရင္ ညီသြားေအာင္ ညိွလုိက္ပါဦး။ 

 
 ၿပီးသြားရင္ အေပၚက Design ကေနၿပီးေတာ့ option button ေလးကုိယူလုိက္ပါ။ တကယ္လို႔ 
မေတြ႕ဘူးဆုိရင္ ေဘးနားကမွ်ားေလးကုိဆြဲၿပီးရွာလုိက္ပါ။ 

 
 ေတြ႕ၿပီဆုိရင္ option button ေလးသုံးခုယူၿပီးဆြဲလုိက္ပါ။ 



 
 အဲဒီ option button ေဘးနားမွာပင္ သူ႔ရဲ႕ label ေလးေတြပါလာပါတယ္။ ေကာင္းၿပီအရင္ဆုံး အဲဒီ 
label ေလးေတြကုိ caption ေပးပါမယ္။ အဲဒီ option button နဲ႔ label ေလးေတြကုိ ေသခ်ာခ်ိန္ညိွေပးပါ။ 

 
 ၿပီးသြားရင္ option button ေလးေတြကုိ name ေပးလုိက္ပါ။ လုိက္ဖက္မယ့္နာမည္ေတာ့ ျဖစ္ရပါမယ္။ 

Option button1 – Name – optSum 

Option button2 – Name – optDifference 

Option button3 – Name – optProduct 

 Option button မုိ႔လုိ႔ opt ေပါ့။ အဲလုိေလး ေပးၿပီးသြားရင္ command button သုံးခုယူၿပီးဆြဲလုိက္ပါ။ 

 
 ၿပီးသြားရင္ အဲဒီ button သုံးခုကုိ name ေတြ caption ေတြေပးပါ။ 

Button1 – Name – cmdCalculate ,  Caption – Calculate 

Button2 – Name – cmdClear ,  Caption – Clear 

Button3 – Name – cmdExit ,   Caption – Exit 

 Button သုံးခုလုံးကုိ အဲလုိေလးေတြ ေပးလုိက္ပါ။ 



 
 ၿပီးသြားရင္ save ၿပီး form view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ လုပ္ခ်င္တာေလးက ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ text 
box မွာ first number နဲ႔ second number ေတြထည့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ sum ဆုိတဲ့ option  ေလးကုိ ကလစ္ၿပီး 
calculate ဆုိတဲ့ button ေလးကုိႏိွပ္လုိက္ရင္ first number နဲ႔ second number နဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ answer 
ထဲမွာေဖာ္ျပမယ္။ Difference နဲ႔ Product လည္း အဲလုိေလး လုပ္သြားမယ္။ clear ကုိႏိွပ္လုိက္ရင္ 
အကုန္လုံးကုိ ရွင္းလင္းျပစ္မယ္။ Exit ကေတာ့ ထြက္မယ္ေပါ့။ coding ပုိင္းကုိေတာ့ ေနာက္တစ္ပုိင္း 
ဆက္ေျပာပါမယ္ 

 

Coding for Option Button 

 ဒါဆုိရင္ coding ေလးေတြ ေရးၾကည့္ရေအာင္လား။ ဒီေတာ့ Calculate->right click->Build Event-
>Code Builder 

 ပထမ ဂဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းတဲ့ form တုန္းက variable ေတြေၾကျငာၿပီးေတာ့ ေရးခဲ့တာေလး 
မွတ္မိမွာပါ။ အခုေတာ့ variable ေတြမေၾကျငာဘဲန႔ဲ ေရးပုံေလး ေျပာျပသြားပါမယ္။ ဟုတ္ၿပီ first number နဲ႔ 
second number နဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ answer ထဲမွာေဖာ္ျပမယ္။  

 ဒါေပမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတာ့ တစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ sum ဆုိတဲ့ option button 
ေလးကုိ ကလစ္ေပးမွ ေပါင္းမယ္ေပါ့။ အဲလုိမွမဟုတ္ဘဲ difference ဆုိရင္ first number ထဲကေနၿပီး second 
number ကုိႏႈတ္ၿပီး answer မွာျပပါမယ္။  

 product ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီေကာင္ႏွစ္ခုေျမွာက္မယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘယ္ option 
button မွာ ကလစ္ထားလဲဆုိတာ စစ္ဖုိ႔လုိလာၿပီေပါ့။ 

 အဲလုိစစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ IF statements ေတြကုိ သိဖုိ႔လုိလာၿပီ။ C++ ကုိေလ့လာဖူးသူမ်ားဆုိရင္ 
ေကာင္းေကာင္း နားလည္မွာပါ။ IF နဲ႔ စစ္ေဆးရမွာပါ။ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ ေအာက္မွာ ဥပမာေရးထားတာေလး 
ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

IF sum button မွာ ကလစ္ထားလား 

Then 



Answer=FirstNumber+SecondNumber 

   Else if difference button မွာကလစ္ထားလား Then 

   Answer=FirstNumber-SecondNumber 

      Else if product button မွာကလစ္ထားလား Then 

Answer=FirstNumber*SecondNumber 

Endif 

 ဒါေလးက ဥပမာေလးပါ။ ပထမဆုံး sum button မွာကလစ္ထားလား အရင္စစ္ပါတယ္။  
sum button မွာကလစ္ထားတယ္ဆုိရင္ first number နဲ႔ second number နဲ႔ေပါင္းၿပီး answer ထဲ 
ထည့္လုိက္ပါတယ္။ 

 ဒါမွမဟုတ္ sum button မွာ ကလစ္ထားတာ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ေအာက္က else if ကို 
ေရာက္သြားပါတယ္။  

 ဒုတိယတစ္ခါ ထပ္စစ္ပါတယ္။ difference button မွာ ကလစ္ထားလားလုိ႔။  difference button မွာ 
ကလစ္ထားရင္ first number ထဲကေန second number ကိုႏႈတ္ၿပီး answer ထဲထည့္လုိက္ပါတယ္။ 

 Difference button မွာလည္း ကလစ္ထားတာ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ product 
button မွာကလစ္ထားတာပါ။  

 အဲဒီေတာ့ product button ေပၚမွာကလစ္ထားလား ထပ္စစ္ပါတယ္။ မွန္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေျမွာက္ေပး 
လ္ုိက္ပါတယ္။ 

 တခ်ိဳ႕ေတြက ေျပာၾကမယ္။ option button ကသုံးခုပဲရိွတာ အေပၚကႏွစ္ခုမဟုတ္ရင္ ေအာက္ဆုံး 
တစ္ခု ျဖစ္မွာေပါ့လုိ႔ ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ 

 ဒါဆုိ တစ္ခ်က္ေလာက္ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ သင္က user ေနရာကေန ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေနၾကည့္ပါ။ 
ကဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းတဲ့ program ေပါ့။ ဟုတ္ၿပီ ကဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းပါမယ္။ ပထမဂဏန္းထည့္ပါတယ္။  
first  number ထဲ၀င္သြားပါၿပီ။ ဒုတိယကဏန္းကုိ ထပ္ထည့္ပါတယ္။ second number ထဲ၀င္သြားပါၿပီ။  
ကဲဒီေတာ့ ေပါင္းမလား၊ ႏႈတ္မလား၊ ေျမွာက္မလား ဆုိတာေဘးနားက optionbutton ေတြၾကည့္ၿပီး 
ေရြးရေတာ့မယ္။ အဲဒီေနရာမွာ သင္က “ ဟ မျဖစ္မေနေရြးရမွလား မေရြးဘဲေနလို႔မရဘူးလား”။ ဟုတ္ပါၿပီ၊ 
သင္က အဲလုိစဥ္းစားၿပီးေတာ့ တစ္ခုမွမေရြးပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ Calculate ဆုိတဲ့ button ေလးကုိ ႏိွပ္လုိက္တယ္ 
ေပါ့။ 

 အဲဒီမွာ program စၿပီးအလုပ္လုပ္ပါၿပီ။ Calculate button ကုိႏိွပ္လုိက္တာေၾကာင့္ သူ႕မွာေရးထားတဲ့ 
coding ေတြအတုိင္းပဲ စလုပ္ပါၿပီ။ ပထမ sum button မွာကလစ္လားလုိ႔ သူစစ္ပါတယ္။ Sum button 
မွာကလစ္ထားတာမဟုတ္ဘူးဆုိေတာ့ ေအာက္ကုိဆင္းပါတယ္။ ဒုတိယ difference button မွာ 
ကလစ္ထားလားလုိ႔ ထပ္စစ္ပါတယ္။ Difference button မွာလည္း ကလစ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိဆုိေတာ့ 
ေအာက္ဆုံးအဆင့္ကုိေရာက္သြားပါမယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြေျပာသလုိပဲ သုံးခုရိွတာ အေပၚက ႏွစ္ခုမဟုတ္ရင္ 



ေအာက္ဆုံးကဟာေပါ့ဆုိၿပီး မစစ္ဘဲနဲ႔ တစ္ခါတည္း ကဏန္းကုိ ေျမွာက္ခုိင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လို 
ျဖစ္သြားမလဲ။ 

 ဒီမွာ user က ဘယ္ option button ကုိမွ ကလစ္ထားတာမဟုတ္ေတာ့ အေပၚကႏွစ္ခုစစ္ၿပီးေတာ့ 
ကလစ္ထားတာလည္းမေတြ႕ေရာ ဒါဆုိေနာက္ဆုံးတစ္ခုပဲဆုိၿပီး ကဏန္းႏွစ္လုံးေျမွာက္ၿပီး answer ထဲ 
ေဖာ္ျပလုိက္ပါလိမ့္မယ္။ 

 တကယ္ေတာ့ ဘယ္ option button မွကလစ္ထားတာ မဟုတ္ဘဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က 
သုံးခုလုံး စစ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ... ကဲ... အဲေလာက္ဆုိရင္ သေဘာက္ေပါက္ေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။  

ဒီေတာ့ အမွန္အကန္ေရးရေအာင္   

 
 ဒါ အရင္ဆုံး optSum ကုိကလစ္ထားလားလုိ႔ စစ္လုိက္တာပါ။  တကယ္လုိ႔ မွန္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ first 
number နဲ႔ second number ေပါင္းၿပီး answer ထဲထည့္ပါမယ္။ 

 
 txtFirstNumber ထဲမွာရိွတဲ့ value နဲ႔ txtSecondNumber ထဲမွာရိွတဲ့ value ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီးေတာ့ 
txtAnswer ထဲထည့္လုိက္တာပါ။ ပထမ အရင္ form မွာဆုိရင္ variable ေတြကုိ ေၾကျငာခဲ့ရပါတယ္။ 
အခုေတာ့ variable ေတြကုိမေၾကျငာေတာ့ဘဲနဲ႔ တစ္ခါတည္း value ဆုိၿပီး ယူသုံးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ထပ္ optSum မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ optDifference လားလုိ႔ ထပ္စစ္ပါမယ္။ 

 
 optDifference က true ျဖစ္လားလုိ႔ ထပ္စစ္လုိက္တာပါ။ တကယ္လို႔ျဖစ္ခဲ့ရင္ အေပၚကလိုပဲ  

Me.txtAnswer=Val(Me.txtFirstNumber)-Val(Me.txtSecondNumber) 

 အဲလုိေရးရပါမယ္။ 

 အဲလုိမွမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ optProduct လားလုိ႔ထပ္စစ္ပါမယ္။ ဟုတ္ရင္ေျမွာက္ေပးလုိက္ေပါ့။ 



 
 အားလုံးၿပီးသြားေတာ့ End If နဲ႔ပိတ္ပါတယ္။ ကဲ ဒီေတာ့ မန္ဘာအေနနဲ႕ ဒီသုံးခဲထဲက တစ္ခုကို 
မျဖစ္မေနေရြးေပးရပါေတာ့မယ္။ အဲလိုမွမေရြေပးဘဲနဲ႕ calculate ကုိႏိွပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဘာမွေပၚလာမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ 

 အဲဒီ သုံးခုမႏိွပ္ဘဲနဲ႕ calculate ကုိႏိွပ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ Message Box ေလး 
ေဖာ္ျပေပးလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအပုိင္းကုိေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွ ဆက္ေျပာပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ Calculate Button 
ေလးၿပီးသြားပါၿပီ။ Clear Button နဲ႔ Exit Button မ်ားကုိ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ လုပ္ၾကည့္ 
လုိက္ၾကပါဗ်ာ။ Clear button ေလးကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ျပထားပါတယ္။ 

 
 တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စဥ္းစားတာျခင္း မတူႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လုပ္တဲ့ 
နည္းလမ္းခ်င္းလည္း မတူႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီ clear button ကုိပဲ ေနာက္တစ္နည္းနဲ႔လည္း လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ 

 

Logic 

 program ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ ကုိယ္ကုိတုိင္က ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားဖုိ႔ လုိသလုိ အသုံးျပဳသူ 
(user) ေနရာကေနလည္း စဥ္းစားေပးဖုိ႔ လုိအပ္တာေပါ့။ အခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရးလုိက္တဲ့ option button နဲ႔ 
form ဟာ တကယ္ပဲ ၿပီးျပည့္စုံသြားၿပီလား။ နည္းနည္းစဥ္းစားၾကည့္လုိက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ နည္းနည္း သုံးၾကည့္ 
လုိက္ပါ။ ဟုတ္ကဲ့၊ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ 

 ဘာလုိအပ္ခ်က္ေတြလည္း တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္ရေအာင္လား။ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ first number 
ေနရာမွာ ကဏန္းတစ္ခုခု ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ။  ၿပီးေတာ့ second number ေနရာမွာ ေနာက္ထပ္ ဂဏန္းတစ္ခုခု 
ရုိက္ထည့္လုိက္ပါဦး။ ၿပီးေတာ့ sum ဆုိတဲ့ option button ေလးကုိ ကလစ္ပါ။ ထပ္ၿပီး difference ဆုိတ့ဲ 
option button ေလးကုိ ကလစ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ product ဆုိတဲ့ option button ေလးကုိ ကလစ္ပါ။ 



 ကဲ အဲဒီမွာ ေတြ႕ပါၿပီ။ ပုံမွန္အတုိင္းဆုိရင္ option button က တစ္ခုပဲ ကလစ္လုိ႔ရရမွာပါ။  
အခုေတာ့ သုံးခုေတာင္ ကလစ္လုိ႔ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ calculate ကုိႏိွပ္လုိက္ပါ။ ဘာလုပ္ေပးပါသလဲ။ ဟုတ္ကဲ့၊ 
ေပါင္းေပးပါတယ္။  

 
 Sum ကုိအရင္ႏိွပ္လုိ႔ ေပါင္းေပးတာလုိ႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆုိရင္ Difference ကုိ အရင္ ႏိွပ္ၾကည့္ 
ပါလား။ 

 ႏႈတ္ေပးသလား။ ဟင့္အင္း ေပါင္းပဲေပါင္းေပးတာပါ။ 

 ဘာေၾကာင့္လဲ??? 

 ဟုတ္ကဲ့၊ coding ေရးကတည္းကုိက ပထမဦးဆုံး IF နဲ႔စစစ္တာကုိက sum option button ကို 
စစ္တာပါဗ်ာ။  

 အဲဒီေတာ့ sum မွာ ကလစ္ထားၿပီးဆုိတာနဲ႔ တျခားဟာေတြဆက္မစစ္ေတာ့ဘဲ ေပါင္းေပးလုိက္တာပါ။ 
Difference ကုိအရင္ ကလစ္ေပမယ့္လည္း စစစ္ေတာ့ sum ကိုပဲစစ္တာပါ။ ကလစ္ရိွတယ္ ဒီေတာ့ေပါင္းေပါ့။ 

 ဒါကဘာေၾကာင့္လည္းဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 

(If………else if)   statement ကုိသုံးတာေၾကာင့္ပါ။ 

 တခုမွန္တာနဲ႔ တျခားဟာေတြဆက္မစစ္ေတာ့ပဲ အေျဖထုတ္ေပးလုိက္တာေပါ့။ 

 ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သုံးခုလုံး ေရြးလုိ႔မရေအာင္ လုပ္ပါမယ္။ တစ္ခုကုိ ကလစ္လုိက္တာနဲ႔ 
တျခားဟာေတြကုိ ကလစ္လုိ႔မရေအာင္လုပ္ပါမယ္။ ပထမဦးဆုံး sum option button ေလးကုိ စၿပီးေတာ့ 
လုပ္ပါမယ္။ Sum ကုိကလစ္လုိက္တာနဲ႔ ဆုိေတာ့ click event မွာပဲေရးရမွာပါ။  

 ဒီေတာ့ Design View ကုိသြား sum option button ေလးကုိ right click->build event->code 
builder 

Private Sub optSum_Click() 

End Sub 



ဆုိၿပီး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာ ေရးရမွာေပါ့။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ Sum ကုိကလစ္လုိက္တဲ့အခါမွာေပါ့။ 
ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ Difference နဲ႔ Product ကုိ ကလစ္လုိ႔မရေအာင္လုပ္ခ်င္တာ။ ဟုတ္ၿပီ၊ အဲဒါကုိေရးပါမယ္။ 

 
 optDifference.Enabled ဆုိတာ ႏိွပ္လုိ႔ရႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒါေလးကုိ false ေပးလုိက္ေတာ့ ႏိွပ္လုိ႔ 
မရေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒါေလးကုိပဲ save လုပ္ၿပီး access နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 

 
 ကဲ Sum ကုိ ကလစ္လုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ Difference နဲ႔ product တုိ႕ကမိွန္သြားပါတယ္။ ႏိွပ္လုိ႔ 
မရေတာ့ပါဘူး။ ကဲ၊ ဒါဆုိရင္ ျပည့္စုံသြားၿပီလားလုိ႔ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ေမးၾကည့္လုိက္ပါဦး။ အသုံးျပဳသူ user 
ေနရာကေန စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္လား။ 

 ပထမကေတာ့ ေပါင္းခ်င္လုိ႔ sum ကုိ ႏိွပ္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ calculate ကုိမႏိွပ္ခင္မွာပဲ 
ႏႈတ္ခ်င္တယ္ျဖစ္သြားတဲ့အခါ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ sum ကုိကလစ္နဲ႔ႏိွပ္ၿပီး ဖ်က္ပလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
difference နဲ႔ product တုိ႔ကေတာ့ ျပန္မေပၚလာပါဘူး။ sum တစ္ခုတည္းတာ enable ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

 



 ဒါဆုိရင္ clear button ကုိလည္း ႏိွပ္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ ေပၚလာသလား ။ မေပၚလာပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲ၊  
ေထြေထြထူးထူး မဟုတ္ပါဘူး clear button ထဲမွာ option button ေတြကုိ enable မွာ true ျပန္ေပးတဲ့ 
coding မွမေရးခဲ့တာ။ ဒါဆုိရင္ ဘာမွမစဥ္းစားေတာ့ဘဲ clear button မွာ ဒီ option ေတြကုိ enable=true 
ဆုိၿပီး ထည့္ေပးလုိက္ရင္ေကာ မရဘူးလား။ ရပါတယ္။ 

 ဒါေပမယ့္ user friendly ျဖစ္လား မျဖစ္လား စဥ္းစားၾကည့္မယ္။ First Number ထည့္တယ္ Second 
Number ထည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ sum ဆုိတာကုိ ကလစ္တယ္။ ေနာက္မွ စိတ္ေျပာင္းၿပီး difference 
ကုိႏိွပ္ခ်င္တာေၾကာင့္ ဘာလုပ္ရမလဲ။  

 ဟုတ္ကဲ့ clear ကုိႏိွပ္ရပါမယ္။ ဒါဆုိ ဘာျဖစ္သြားမလဲ First Number ေကာ Second Number 
ေကာျပန္သြင္းရပါလိမ့္မယ္။ 

 ဒါဆုိရင္ေတာ့ သုံးရတာ အခက္အခဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနတာေပါ့။  Sum ကုိ ကလစ္ဖ်က္လုိက္တာနဲ႔  
တျခား option button ေတြကုိ enable ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာက ပုိမေကာင္းဘူးလား။ ဒါဆိုရင္ number ေတြ 
ျပန္သြင္းစရာမလုိေတာ့ဘဲနဲ႔ ႀကိဳက္တာကုိပဲ ေရြးသြားယုံပဲေပါ့။ ဟုတ္ကဲ့ ဒါဆုိရင္ေတာ့ အေပၚက coding 
ေလးနဲ႔မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါကုိ ျပန္ျပင္ေရးရပါမယ္။ တခါတည္း ေရးထားတာကုိတာၾကည့္လုိက္ပါ။ 

 
 ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ( If………Else if ) နဲ႔ စစ္လုိက္တာပါ။ 

 sum ရဲ႕ value မွာ true ျဖစ္ေနလား။ ဒါဆုိရင္ ကလစ္ထားတယ္ေပါ့။ အဲဒါဆုိ တျခား option ႏွစ္ခုကို 
enable=false လုပ္ထားပါတယ္။  အဲလုိမွမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ( အဲလုိမွမဟုတ္ဘူးဆုိတာက sum ရဲ႕ value မွာ 
false ျဖစ္ေနတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။  Option button ေတြက true or false ေရြးစရာ ႏွစ္ခုပဲ ရိွပါတယ္။ true 
မဟုတ္ရင္ false ေပါ။ false ျဖစ္လားမျဖစ္လား ထပ္စစ္စရာမလုိပါဘူး) က်န္တဲ့ option ေတြကုိ enable=true 
လုပ္ေပးလုိက္တာေပါ့။ 

 ၿပီးသြားရင္ save ၿပီး access ကုိသြား form view နဲ႕ၾကည့္ပါ။ sum ကုိကလစ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 
တျခားေကာင္ေတြ မိွန္သြားပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ကလစ္ၿပီးပဲ နဂုိကလစ္ကုိဖ်က္လုိက္ပါ။ ျပန္ေပၚလာပါ 
လိမ့္မယ္။ 

 တျခား option button ႏွစ္ခုကုိလည္း အဲဒီအတုိင္းေလး လုပ္ေပးလုိက္ပါ။ difference ကုိ 
စစ္မယ္ဆုိရင္ sum နဲ႔ product က enable=true or false ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကဲ... 
တြက္လုိ႔ၿပီးသြားၿပီ။ ဒီေတာ့ clear ကုိ ကလစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္သြားလဲ သူ႔ထဲမွာ enable ကို 



true လုပ္ေပးထားတဲ့ coding မေရးေပးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မိွန္ေနတဲ့ဟာေတြ ျပန္ေပၚလာမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ အဲလုိမ်ိဳးမလိုခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ clear button မွာပဲ enable ကုိ true လုပ္ေပးတဲ့ ကုဒ္ေလးေတြ 
ထည့္ေပးလုိက္ပါ။ 

 
 ကၽြန္ေတာ္အေစာႀကီးကတည္းက တခါတည္း ဒီလုိေရးကြာေျပာလုိက္ရင္ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ 
အဲဒါမ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမက်ပါဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ တဆင့္ခ်င္း၊ တဆင့္ခ်င္း 
သြားတာမ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပထမ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာကုိ ဘယ္လုိ 
လုပ္ရမလဲဆိုတာ စစဥ္းစားပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာေတာ့ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ 
သုံးရတာအဆင္ေျပလား ထပ္စဥ္းစားပါတယ္။ အဆင္မေျပေသးဘူးဆုိရင္ ျဖစ္ခ်င္တာေပၚမွာ အဆင္ေျပေအာင္ 
ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ထပ္စဥ္းစားပါတယ္။  

 သူငယ္ခ်င္းတုိ႔လည္း ကုိယ္ပုိင္စဥ္းစားဥာဏ္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး ထပ္ကြန္႔ခ်င္သပဆုိရင္လည္း 
ထပ္ကြန္႔ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ်ကုိ ဒီေနရာမွာ ေရးသြားမွာပါ။ ေနာက္ပုိင္း 
ဒီထက္စဥ္းစားရတာေတြ လာပါေတာ့မယ္။ 

 

Combo box 

 ဒီတစ္ခါေတာ့ combo box သုံးပုံေလးေတြ ေျပာျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ဆုံး form တစ္ခုေလာက္ 
create လုပ္လုိက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ text box သုံးခုကုိ နည္းနည္းေလးျခားၿပီး ဆြဲလုိက္ပါ။ Text box မွာပါ၀င္တဲ့ 
label ေတြကုိေတာ့ text box ရဲ႕အေပၚကုိတင္ေပးထားပါ။ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ညီသြားေအာင္ညိွလုိက္ပါ။ 

 
 ဂဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းတာကုိပဲ combo box ေလးနဲ႔ေရးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Text box သုံးခုနဲ႔ အေပၚက 
label သုံးခုကုိ First Number , Second Number , Answer ဆုိၿပီး name ေတြ caption ေတြေပးလုိက္ပါဦး။ 



 
 ၿပီးသြားရင္ အေပၚက combo box ေလးတစ္ခုယူလုိက္ပါ။ 

 
 First Number နဲ႔ Second Number ၾကားမွာ အဲဒီ combo box ေလးကုိ ဆြဲလုိက္ပါ။ သူ႔မွာလည္း 
label ပါပါတယ္။ သူ႔ label ေလးကုိ combo box အေပၚကုိ တင္လိုက္ပါ။ 

 
 Combo box ရဲ႕ label ကုိ အရင္ဆုံး caption ေပးလုိက္ပါဦး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Operator 
လုိ႔ေပးပါမယ္။ ၿပီးသြားရင္ combo box ေလးကုိ name ေပးလုိက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ cboOperator 
လုိ႔ေပးလုိက္ပါတယ္။  

 Combo box ပုံစံေလးကုိၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ ဘယ္လုိဟာမ်ိဳးလဲဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ drop down list 
ပုံစံေလးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီ dorp down list ေလးကုိ ႏိွပ္လုိက္တာနဲ႔ ဘာေတြကုိျမင္ေစခ်င္တာလဲ။ ဒီမွာေတာ့ 
ကဏန္းႏွစ္လုံးေပါင္းမယ္၊ ေျမွာက္မယ္၊ ႏႈတ္မယ္ ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ combo box ထဲမွာ အဲဒါေလးေတြ 
ထည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ကဲ။ ဒီေတာ့ combo box ေလးကုိ ကလစ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ property sheet ထဲမွာ Row Source Type 
ကုိရွာလုိက္ပါ။ အဲဒီ Row Source Type ထဲမွာ Value list ကုိေရြးေပးပါ။ ေျပာခ်င္တာက value ေတြကုိ 
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ထည့္မယ္ေပါ့။ 



 
 ၿပီးသြားရင္ Row Source မွာေအာက္မွာေပးထားတာေတြထည့္လုိက္ပါ။ 

Row Source – “+” ; “-“ ; “*” 

( + ) , ( - ) , ( * ) , ဆုိၿပီး သုံးမ်ိဳးထည့္လုိက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ 

 

 
 
 ၿပီးသြားရင္ save လုပ္ၿပီး form view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 

 
 Secon Number နဲ႔ Answer ၾကားမွာ label ေလးတစ္ခုယူၿပီး ( = ) ဆုိတာေလး ထည့္လုိက္ပါ။ 
ၿပီးသြားရင္ Calculate , Clear , Exit ဆုိတဲ့ command button သုံးခုဆြဲလုိက္ပါ။ 



 
 

 Option button လုိပဲ သူ႔ကုိလည္း operator ထဲကေနေရြးၿပီး calculate ကုိႏိွပ္မယ္ေပါ့။ Calculate မွာ 
coding ေရးပါမယ္။ 

 
 If နဲ႔စစ္လုိက္တာပါပဲ။ “+” ဆုိတာက အဲဒီ combo box ထဲမွာ အေပါင္းလကၡဏာႀကီး ရိွေနတာလား 
စစ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလကၡဏာေတြ႕တယ္ဆုိရင္ ေပါင္းေပါ့။ လကၡဏာကုိ စစ္လုိက္တာပါ။ 
နားလည္မယ္ ထင္ပါတယ္။ 

 Clear button နဲ႔ Exit button ကုိ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 

 

Input & Message Boxes 

 ပထမဦးဆုံး form တစ္ခုေလာက္ create လုပ္လုိက္ပါ။ အဲဒီ form ထဲမွာ command button 
ေလးတစ္ခုေလာက္ဆြဲလုိက္ပါ။ အဲဒီ command button ေလးကုိ name ေတြ caption ေတြေပးလုိက္ပါ။ 
Command button –  Name – cmdInputBox 

                            Caption – InputBox 

 ေကာင္းပါၿပီ။ button ေလးတစ္ခု လုပ္ၿပီးၿပီဆုိရင္ အဲဒီ button ေလးကုိႏိွပ္လုိက္တာနဲ႔ input box 
ေလးေပၚေစေပါ့။ အဲလုိလုပ္ရမွာဆုိေတာ့ input box ဆုိတာ ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲလုိ႔ အရင္ဆုံးသိထားသင့္တာေပါ့။ 
ေအာက္ကပုံေလးကုိ ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

 Input box ေလးပါ။ 



 
 

 ဒီပုံကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အဓိကအခ်က္က သုံးခ်က္ပါပါတယ္။ Title Message , Message , Default 
Message ဆုိၿပီး သုံးခုရိွတယ္ေပါ့။ OK button နဲ႔ Cancel button တုိ႔ကေတာ့ တစ္ခါတည္းထည့္ၿပီးသားေပါ့။ 
ဒီေတာ့ ေရးရမယ့္ပုံစံေလး တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 

Msg=InputBox(“Message”, “Title Message”, “Default Message”) 

 အဲလုိေလး ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Message ေနရာမွာ ကုိယ္ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ message 
ကုိထည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Title Message ေနရာမွာ အေပၚက title မွာေပၚမယ့္ စာေလးေပါ့။ Default 
Message ေနရာမွာေတာ့ ေအာက္ကအကြက္ထဲမွာ default အေနနဲ႔ေပၚေစခ်င္တဲ့စာေလးေပါ့။ ေကာင္းၿပီ။ 
အဲလုိေလးေပၚေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရးပါမယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ထားတဲ့ button ေလးကုိ right click -> build event -> Code builder 
ၿပီးသြားရင္ ေအာက္မွာ ရုိက္ထားတဲ့ code ေလးကုိ ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

 

 
 

 ၿပီးသြားရင္ save ေပါ့။ access နဲ႔ၾကည့္ပါ။ Form view နဲ႕ၾကည့္လုိက္ၿပီး button ေလးကုိ 
ကလစ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

 



 

 Input box button ေလးကုိ ကလစ္လုိက္တဲ့ပုံပါ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ Input Box ကုိနားလည္ၿပီ 
ထင္ပါတယ္။ Message Box အေၾကာင္းေလး ထပ္ရွင္းပါဦးမယ္။ Message box ကုိဘယ္လုိေရးလဲဆုိေတာ့ 
ေအာက္မွာေရးပုံေလးကုိ ၾကည့္လုိက္ပါ။  

MsgBox “Message” 

 ဟုတ္ကဲ့ အဲလုိေလးေရးပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အရွင္းဆုံး message box ေလးပါ။ ဒီေတာ့ 
ေရးၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ခုနက form ေလးမွာပဲ button ေလးတစ္ခုထပ္လုပ္ပါ။ Message box ျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ name ကုိ cmdMessageBox နဲ႔ caption ကုိ Message Box လုိ႔ေပးလုိက္ပါမယ္။ အဲဒီ 
button ေလးကုိ အေပၚကကုဒ္ေလးထည့္လုိက္ပါ။ 

 
 အဲဒါေလး ကလစ္လုိက္ရင္ ဘယ္လုိေပၚလဲ ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္။ 

 
 
 အဲလုိေလးေပၚပါတယ္ဗ်ာ။ ဒါေလးက အရွင္းဆုံး message box ေလးေပါ့။ အဲဒါေလးကို 
ထပ္ထည့္ပါမယ္။ အေပၚက title message ေနရာမွာ Microsoft Access ဆုိတာႀကီး ေပၚေနပါတယ္။ 
အဲဒါေလးကုိ မလုိခ်င္ဘူးေပါ့။ ေနာက္ၿပီး OK button တစ္ခုတည္းပါတာကုိ Cancel button တစ္ခုပါ 
ထပ္ထည့္ခ်င္တယ္ေပါ့။ 

 ဒါဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္မေနသိထားရမယ့္ဟာေတြ ရိွပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ message box မွာ 
ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရိွပါတယ္။ Statement နဲ႔ Function ဆုိၿပီးရိွတယ္ေပါ့။ statement ဆုိတာ အသုံးျပဳသူ user 



ေတြကုိ information ေပးရုံအတြက္သာေပါ့။ တစ္ခုခုကုိ ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ေနရာေတြမွာအသုံးျပဳပါတယ္။ function 
ဆုိတာကေတာ့ user ဆီကေန return ျပန္ခၚတာပါ။ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ message box တစ္ခု 
ေဖာ္ျပလုိက္တယ္။ user က OK ကုိကလစ္လုိက္ရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့အလုပ္ဆက္လုပ္သြားမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ 
Cancel ကုိကလစ္လုိက္ရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးကုိ function လုိ႔ေခၚပါတယ္။ 

 ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္စမ္းၾကည့္ရေအာင္လား။ ခုနက message box ေလးကုိပဲ ထပ္တုိးၾကည့္ပါမယ္။ 

 

 
 comma ခ်လုိက္တာနဲ႔ vb နဲ႔စတာေတြေပၚလာပါၿပီ။ အဲဒါက ဘာကုိေျပာတာလဲဆုိေတာ့ အေပၚမွာ 
ေဖာ္ျပထားတဲ့ OK button ေလးကုိ ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာေပါ့။ အဲဒီေနရာေလးမွာပဲ Cancel button ေလးပါ 
ထပ္ထည့္ၾကည့္ပါမယ္။ 

 
 vbok  လုိ႔ရုိက္လုိက္တာနဲ႔ vbOKCancel နဲ႔ vbOKOnly ဆုိၿပီးေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ OKOnly ဆုိရင္ေတာ့ 
OK button တစ္ခုပဲေပါ့။ OKCancel ဆုိရင္ေတာ့ OK button နဲ႔ Cancel button ႏွစ္ခုပါပါလိမ့္မယ္။ 
အဲဒီအပုိင္းမွာ ဘာမွမထည့္ထားရင္လည္း default အေနနဲ႔ OK button တစ္ခုေတာ့ ပါပါတယ္။ အခုေတာ့ 
vbOKCancel ကုိေရြးပါမယ္။ 

 
 OKCancel ေရြးၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ title message ေလးထည့္ပါမယ္။ ကဲအဲဒါေလးကုိ save လုိက္ၿပီး 
form view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ 



 
 
 ဒါဆုိရင္ေတာ့ input box နဲ႔ message box အေၾကာင္းေလး သိေလာက္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။ 

 

 

Adding Icons to Message Box 

 ေနာက္ထပ္ message box ေလးမွာ Icons ေလးထည့္ပုံေလးကုိ ေျပာျပေပးပါမယ္။ ကုဒ္အပုိင္းကုိ 
တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္ပါမယ္။ 

vbOKCancel + vbInformation 

 Information icon ေလးထည့္လုိက္တာပါ။ 

 

 
 

 အဲလုိေလးထည့္လုိက္ရင္ ဘယ္လုိေပၚလဲဆုိတာ တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 



 

 
 

 ကဲ ဒါဆုိရင္ message box မွာ ထည့္လုိ႔ရတာေလးေတြ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

 

 
 

 ဒါဆုိရင္ message box ေလးမွာ function ေရးပုံေလးကုိ ေျပာျပေပးသြားပါမယ္။ အဲဒါ 
ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ Str=MsgBox (“Message” , vbYesNo+vbQuestion , “Confirm”)။ အဲလုိေလး 
ေရးပါတယ္။ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ message box ကုိတစ္ခုခုနဲ႔ ဖမ္းယူလုိက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ 
အဲလုိေရးမယ္ဆုိရင္ ဖမ္းယူမယ့္ဟာကုိ အရင္ဆုံး variable ေၾကာ္ျငာရပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ str ကုိအရင္ဆုံး 
variable ေၾကာ္ျငာပါမယ္။  

Dim str As String 

 ဟုတ္ကဲ့။ ဒါက str ကုိ data type string အေနနဲ႔ ေၾကာ္ျငာလုိက္တာပါ။ 



 

 
 ၿပီးသြားရင္ အေပၚကပုံမွျပထားတဲ့အတုိင္းေလး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရးလုိက္ပါမယ္။ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ save 
ၿပီးေတာ့ form view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ vbYesNo ဆုိၿပီးထည့္ထားတာေၾကာင့္ Yes နဲ႔ No button 
ႏွစ္ခုေပၚေနပါလိမ့္မယ္။ 

 Yes ကုိႏိွပ္လုိက္ရင္ yes ဆုိတာေလးက str ထဲေရာက္သြားပါတယ္။ အကယ္လို႔ No ကုိ 
ႏိွပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း str ထဲကုိ အဲဒီ no ဆိုတာေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီ str ထဲမွာ yes 
ရိွလား no ရိွလား ဆုိတာကုိစစ္ခ်င္းအားျဖင့္ ေနာက္လုပ္မယ့္ဟာေတြကုိ ဆက္လုပ္ႏုိင္တယ္ေပါ့။  ဥပမာတစ္ခု 
အေနနဲ႔ Delete button တစ္ခုကုိ ႏိွပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ တကယ္ဖ်က္မွားလားမဖ်က္ဘူးလားဆုိတာကို 
ေမးသလုိေပါ့။ Yes ဆုိရင္ ဖ်က္လုိက္မယ္။ No ဆုိရင္ေတာ့ မဖ်က္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ message box 
အေၾကာင္းေလးကုိ သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။ 

 Return အေၾကာင္းေလး နားလည္ေအာင္လုိ႔ ေအာက္က program ေလး ေဒါင္းၿပီး 
ၾကည့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

http://api.ning.com/files/W5PcY4VQdtft9rgvR0bsJmKnI5gm52gDPfRT04dsKuJrJpoBKy1EJIBcIm
ElF*Q0rLX2oniL8EbgCixoN2dRg4L71roxQAVu/KoMyanmar.accdb 

 

Database ႏွင့္ Program ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း 

 ကဲ။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆာက္ထားတဲ့ database နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရးထားတဲ့ program 
နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ရေအာင္လားဗ်ာ။ 

 ဒီအပုိင္းမွာ ဟုိအရင္းတုန္းကလုပ္ထားခဲ့တဲ့ student register ဆုိတဲ့ table ေလးကုိ ျပန္အသုံးျပဳမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ အဲဒီ table ေလးကုိ ျပန္ဖြင့္လုိက္ပါ။ အဲဒီထဲ record တစ္ေၾကာင္း ရိွေနတယ္ဆုိရင္လည္း 
အဲဒီ record ကုိ delete လုပ္ပလုိက္ပါ။ 

 ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က User Interface အတြက္ form ေလးတစ္ခုတည္ေဆာက္ပါမယ္။ 
Form name ေလးကုိလည္း StudentRegisterForm လုိ႔ေပးပါမယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ Form လုိ႔ထည့္ရျခင္းက 
table name နဲ႔ေရာသြားမွာ စုိးလို႔႔ပါ။ 

 အဲဒီ StudentRegisterForm ေလးကုိ design view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါ။ Form ရဲ႕ လုိအပ္တ့ဲ 
အရြယ္အစားကုိလည္း အေနေတာ္ေလးထားပါမယ္။ 

 ၿပီးရင္ table ထဲမွာပါ၀င္တဲ့ fields အေရအတြက္အတုိင္းပဲ text box ေလးေတြဆြဲလုိက္ပါ။  
Fields အေရအတြက္ ၁၀ ခုရိွတာေၾကာင့္ text box ဆယ္ခုယူၿပီးဆြဲလုိက္ပါ။ အဲဒီ text box ေတြရဲ႕ label 
ေတြမွာ table ရဲ႕ fields name ေတြကုိထည့္လုိက္ပါ။ fields name မွာ RNO ဆုိရင္ label မွာ Room Number 
လုိ႔ထည့္ေပးရပါမယ္။ user interface ျဖစ္တဲ့အတြက္ user ေတြနားလည္ေအာင္ ေရးပါရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး 



textbox ေတြရဲ႕ name ကုိလည္း label နဲ႔လုိက္ဖက္မယ့္ နာမည္ေလးေတြေပးလုိက္ပါ။ label မွာ Name 
လုိ႔ထည့္ထားရင္ textbox ကုိ txtName စသည္ျဖင့္ ထည့္ေပးလုိက္ပါ။ 

 
 

 ကဲ။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ command button ရွစ္ခုကုိ သူ႔ေအာက္မွာ ေလးခု ႏွစ္တန္းဆြဲပါမယ္။ အဲဒီ 
button ရွစ္ခုအတြက္ Name ေတြနဲ႔ caption ေတြကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းေပးပါမယ္။ 

Button1 –  Name – cmdNew 

                Caption – New 

Button2 –  Name – cmdSave 

              Caption – Save 

Button3 –  Name – cmdEdit 

                 Caption – Edit 

Button4 –  Name – cmdDelete 

                Caption – Delete 

Button5 –  Name – cmdFirst 

                Caption – First 



Button6 –  Name – cmdPrevious 

                Caption – Previous 

Button7 –  Name – cmdNext 

                Caption – Next 

Button8 –  Name – cmdLast 

                Caption – Last 

 

 
 
 New button က record အသစ္တစ္ေၾကာင္းထည့္ခ်င္ရင္ အဲဒီေကာင္ကုိ ႏိွပ္ေပါ့။ Save button က 
အသစ္ျဖည့္လုိက္တဲ့ record ကုိ table ထဲမွာသိမ္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီေကာင္ကုိ ကလစ္ေပါ့။ 

 Edit ကေတာ့ record ေတြကုိျပင္ခ်င္ရင္ ဒီေကာင္ကုိသုံးေပါ့။ Delete ကေတာ့ record ေတြကို 
ဖ်က္မယ္ေပါ့။ First ကေတာ့ ပထမဦးဆုံး record ကုိၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေပါ့။ Previous ကေတာ့ 
တစ္ခုခ်င္းဆီ ေနာက္ျပန္သြားတယ့္ သေဘာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က form ကုိ ဖြင့္လုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ table ထဲမွာ 
သိမ္းထားတဲ့ ေနာက္ဆုံး record ကုိသာေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ဆုံး record ကေန တေျဖးေျဖး 
ေရွ႕ကုိသြားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ previous နဲ႔ သြားေပါ့။ Next ကေတာ့ ေရွ႕ကေန ေနာက္ကုိသြားခ်င္ရင္ 
ဒီေကာင္ေလးကုိ ကလစ္သြားေပါ့။ Last ကေတာ့ ေနာက္ဆုံး record ကုိတခါတည္းသြားခ်င္တဲ့အခါမွာ 
သုံးတယ္ေပါ့။ 



 ေနာက္တစ္ပုိင္းမွာ button တစ္ခုခ်င္းဆီအတြက္ coding ေရးပုံနဲ႔ စဥ္းစားပုံေလးေတြပါ 
ေျပာျပသြားပါမယ္။ 

Save Button 

 Save button အတြက္ ကုဒ္ေတြ ေရးပါမယ္။ Save button က form မွာျဖည့္လုိက္တဲ့ data ေတြကုိ 
table ထဲမွာသြင္းခ်င္တယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ form နဲ႔ table နဲ႔ခ်ိတ္ရပါေတာ့မယ္။ ေကာင္းပါၿပီ ဒီေတာ့ form 
ကုိဖြင့္လုိက္ပါမယ္။  

 Save button မွာ coding ေရးဖုိ႔အတြက္ 

Save button -> right click -> Build Event -> Code Builder 

 ေရးရမယ့္ event ကေတာ့ click event မွာပဲေရးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ table ထဲက fields 
ေတြကုိ သိရပါမယ္။ ပထမဦးဆုံး field ကုိ field 0 လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ထားတဲ့ table မွာေတာ့ 
Name က field 0 ပါ။ 

 

 
 အဲဒီ fields ေတြက သိထားရပါမယ္။ field 0 ဆုိရင္ Name ၊ field 1 ဆုိရင္ Age စသျဖင့္ 
သိထားရပါမယ္။ 

 အဲလုိသိထားၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က coding ေရးပါေတာ့မယ္။ အရင္ဆုံး form နဲ႔ table ကို 
ခ်ိတ္ရပါမယ္။ အဲလုိခ်ိတ္တဲ့အခါမွာ command button တစ္ခုခ်င္းဆီအတြက္ ခ်ိတ္မယ္ဆုိရင္ button 
တစ္ခုမွာတစ္ခါ ေရးေနရပါလိမ့္မယ္။ 

 အဲလုိမျဖစ္ရေလေအာင္ တစ္ခါတည္း overall ေၾကျငာထားမယ္ဆုိရင္ တစ္ခုခ်င္းဆီမွာ လုိက္ေရးစရာ 
မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ 

 VB ထဲေရာက္သြားတဲ့အခါ အေပၚဆုံးမွာရိွတဲ့ Option Compare Database ဆုိတာရိွပါတယ္။ 
အဲဒီေအာက္မွာ ေၾကျငာရမွာပါ။ 

 ေၾကျငာတဲ့အခါလည္း အရင္ variable ေတြ ေၾကျငာသလုိပဲ Dim နဲ႔ပဲေၾကျငာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ေရးထားတာေလး တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

Dim tbl As New ADODB.Recordset 

 အဲလုိေၾကျငာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Dim ဆုိတာ စၿပီးေၾကျငာလုိက္တာပါ။ tbl ဆုိတာကေတာ့ variable 
တစ္ခုေပါ့ ။ table ကုိခ်ိတ္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ tbl ဆုိၿပီးလုပ္လုိက္တာပါ။ As ဆုိတာလည္း keyword တစ္ခုပါပဲ။ 
New လုိ႔ရုိက္ၿပီး space bar ပုတ္လုိက္တာနဲ႔ ေပၚလာတဲ့ထဲကမွ ADODB ကုိေရြးရမွာပါ။ ၿပီးရင္ dot 
ခ်လုိက္တာနဲ႔ recordset ကုိေရြးယုံပါပဲ။ အဲလုိေရးၿပီးရင္ Enter ေခါက္ခ်လုိက္ပါ။ 



 
 ဒါဆုိရင္ေတာ့ table ကုိေၾကျငာၿပီးသြားပါၿပီ။ table ရဲ႕ variable က tbl ပါ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ table 
ကိုေခၚသုံးခ်င္တယ္ဆုိရင္ tbl ကုိေခၚရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိေၾကညာၿပီးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ save button 
မွာ ကုဒ္ေရးပါေတာ့မယ္။ 

 အဲလုိမေရးခင္မွာ form နဲ႔ table နဲ႔ကြဲျပားသြားေအာင္လုိ႔ table name ကုိေျပာင္းပါမယ္။ table name 
ကုိေျပာင္းမယ္ဆုိရင္ table ကုိဖြင့္ထားတယ္ဆုိရင္ ပိတ္ျပစ္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းက Tables 
ဆုိတာရဲ႕ ေအာက္မွာ ကုိယ္ေဆာက္ထားတဲ့ table ေတြရိွပါတယ္။ အဲဒီေကာင္ေလးကုိ right click -> rename 
ကုိေရြးၿပီးေျပာင္းေပးပါ။ tblStudentRegister ဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့။ အေပၚမွာ table ကုိ overall ေၾကညာၿပီးၿပီ 
ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ save button မွာ အဲဒီ table ကုိေခၚသုံးပါမယ္။ 

Set tbl=New ADODB.Recordset 

 ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ tbl ကုိ table အေနနဲ႔သုံးမယ္လုိ႔ set လုပ္လုိက္တာပါ။ 

 
 

 ကဲ။ ဒါဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီ tbl ကုိသုံးၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ table ကုိဖြင့္ရပါမယ္။  
ေအာက္မွ ကုဒ္ေတြၾကည့္လုိက္ပါ။ 

tbl.Open “Select * from tblStudentRegister”, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, 
adLockPessimistic, adCmdText 

 tbl.Open ဆုိတာက tbl ကုိသုံးၿပီး table ကုိဖြင့္လုိက္တာပါ။ ဘယ္ table လဲဆိုေတာ့ 
Select * from tblStudentRegister ။ tblStudentRegister ဆုိတဲ့ table ကုိဖြင့္လုိက္တာပါ။ အဲဒီေနရာမွာ 
table name ကုိမွန္ကန္ေအာင္ျဖည့္ေပးရမွာပါ။ capital letter , small letter အကုန္မွန္ရပါမယ္။ 
CurrentProject.Connection ဆုိတာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလုိက္တာပါ။ ဘယ္ project နဲ႔လဲဆုိေတာ့ အခုလက္ရွိ 
သုံးေနတဲ့ project နဲ႔ StudentRegister ဆုိတဲ့ table ကုိခ်ိတ္တယ္ေပါ့။ အဲလုိေရးတဲ့အခါမွာလဲ 
currentproject လုိ႔ေရးၿပီး dot ခ်လ္ုိက္တာနဲ႔ connection ကုိေရြးလုိက္ယုံပါ။ က်န္တဲ့ဟာေတြကုိလည္း 
ဆက္ၿပီးေတာ့ေရးလုိက္ပါ။ 



 ဒါဆုိရင္ေတာ့ StudentRegister ဆုိတဲ့ table နဲ႔ form ကုိခ်ိတ္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီေတာ့ ထပ္စဥ္းစားပါမယ္။ save button ကုိႏိွပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ table ထဲကုိ record အသစ္တစ္ေၾကာင္း 
ထပ္ထည့္မွာပါ။ ဒီေတာ့ 

tbl.AddNew 

 အဲလုိေရးပါမယ္။ 

 ဟုတ္ၿပီ။ ဘယ္ထဲကိုထည့္မွာလဲ။ table ရဲ႕ fields ေတြထဲကုိ ထည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ထဲကဟာကုိ 
ထည့္မွာလည္း form ေပၚမွာရိွတဲ့ textbox ေတြကဟာကုိထည့္မွာပါ။ ဒီေတာ့ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ txtName 
ဆုိတဲ့ textbox ထဲကေကာင္ကုိ table ရဲ႕ field 0 ထဲကုိထည့္မွာေပါ့။ field 0 ရဲ႕ field name က Name 
ျဖစ္ေနတာကုိး။   

 အကယ္၍မ်ား Name ဆုိတဲ့ field name က field 1 မွာရိွေနတယ္ဆုိရင္ field 1 ထဲကုိထည့္ရမွာေပါ့။ 
textbox ထဲမွာျဖည့္မွာဟာေတြက name ေတြပဲျဖည့္မွာကုိး။ အဲဒီေတာ့ ဒီလုိေရးပါတယ္။ 

tbl.Fields(0)=Me.txtName 

 ဒါဆုိရင္ txtName ထဲက ေကာင္ကုိ tblStudentRegister table ရဲ႕ field 0 ထဲကုိ ထည့္လုိက္တာေပါ့။ 
တျခားဟာေတြကုိလည္း အဲလုိေလးေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့ field ဆယ္ခုလုံးလုိက္ထည့္လုိက္ပါ။ အားလုံးၿပီးသြားတဲ့ 
အခါမွာ Update လုပ္ေပးရပါမယ္။ 

tbl.Update 

 ဒါဆုိရင္ေတာ့ table ထဲကုိ form မွာျဖည့္လုိက္တာေတြအားလုံးကုိ save button ကုိ ကလစ္လုိက္တဲ့ 
အခါမွာ အားလုံးထည့္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေကာင္းပါၿပီ။ အဲလုိထည့္တာၿပီးသြားၿပီဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ user  
သိေအာင္လုိ႔ message box ေလးနဲ႔ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ 

MsgBox “Finish”, vbOKOnly+vbInformation , “Save As” 

 ကဲ ဒါဆုိရင္ေတာ့ save button ေလးအလုပ္လုပ္ပါၿပီဗ်ာ။ 

 
 
 Save လုပ္ၿပီး access ကုိသြားပါ။ form view နဲ႔ၾကည့္ၿပီး form ကုိျဖည့္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ save button 
ေလးကုိ ကလစ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 



 
 ကဲ ဒါဆုိရင္ေတာ့ save ၿပီးသြားပါၿပီဗ်ာ။ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က Date of Birth မွာ သူ႔ 
data type ကုိ Date/Time ဆုိၿပီး ေပးထားတာေၾကာင့္ အဲလုိေလး ျဖည့္ရတာပါ။ အသုံးျပဳသူ user 
ေတြမွားမွာဆုိးလုိ႔ရိွရင္ အဲဒီ Date of Birth ေဘးနားမွာ သူ႔ရဲ႕ ပုံစံေလးကိုထည့္ေပးလုိက္ေပါ့။ 

 
 
 ဒါဆုိရင္ေတာ့ ျဖည့္ရမယ့္ ပုံစံေလးသိသြားတာေပါ့။ ကဲ table ထဲသြားၿပီး ကုိယ့္ထည့္လုိက္တဲ့ record 
ေရာက္လား မေရာက္လားသြားၾကည့္ရေအာင္။ 

 
 ကဲ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ save button ေလး အလုပ္လုပ္ပါၿပီဗ်ာ။ တျခား button မ်ားကုိ ေနာက္ပုိင္း 
ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။ 

 

Form load 

 Form load ဆုိတာကေတာ့ ကုိယ့္ form ကုိစဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ ဘယ္လုိျမင္ေစခ်င္လဲဆုိတာပါ။ 
စစ form ဖြင့္လုိက္တဲ့အခါမွာ ကုိယ္ျမင္ေစခ်င္တဲ့ပုံစံ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ပုံစံ ကုိ form load မွာေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ 
ဒါဆုိ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ထားတဲ့ form ကုိဖြင့္လိုက္ပါ။ အေပၚညာဘက္ျခမ္းက View code ကုိသြားလုိက္ပါ။ 



 
 

 ဒါဆုိရင္ေတာ့ VB ထဲေရာက္သြားပါၿပီ။ Object ေနရာမွာ form ကုိေရြးၿပီး procedure ေနရာမွာ load 
ဆိုတာကုိေရြးလုိက္ပါ။ 

 
 

 
 

 အဲလုိေရြးလိုက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ေအာက္မွာ 

Private Sub Form_Load() 

End Sub 

ဆုိၿပီး ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေရးရမွာေပါ့။ 

 ဒါဆုိ စစခ်င္းဘယ္လုိေပၚေစခ်င္လဲ စဥ္းစားရပါမယ္။ table နဲ႔ခ်ိတ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ table 
ထဲက data ေတြကုိေဖာ္ျပမယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ form load တက္လာတာနဲ႔ table ထဲက data ေတြကုိ 
ေဖာ္ျပပါမယ္။ တစ္ခ်က္စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ table ထဲက data ေတြကုိေဖာ္ျပဖုိ႔ဆုိရင္ table ထဲမွာ data 
ေတာ့ရိွရမွာေပါ။့ ဒီေတာ့ table ထဲမွာ data ရိွလားမရိွလားဆုိတာ အရင္စစ္ရပါမယ္။ ဟုတ္ၿပီ data ရိွၿပီဆုိရင္ 
record ေတြက တစ္ေၾကာင္းထက္မက ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ဘယ္ data ကုိအရင္ဆုံးေဖာ္ျပမလဲ။  
ဒီေတာ့ form load လုပ္တဲ့အခါ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြကုိ ခ်ေရးၾကည့္ရေအာင္။ 

(၁) table ထဲမွာ data ရိွမရိွ စစ္ပါမယ္။ data ရိွရင္ ဆက္အလုပ္လုပ္သြားပါမယ္။ data မရိွရင္ေတာ့ Message 
တစ္ခုျပပါမယ္။ 



(၂) record ေတြတစ္ေၾကာင္းထက္မက ရိွႏုိင္တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး record ကုိသာေဖာ္ျပသြားပါမယ္။ 

(၃) textbox ေတြကုိ lock လုပ္ထားပါမယ္။ စစခ်င္း form load ျဖစ္တာေၾကာင့္ data ေတြ အသြင္း/အထုတ္ 
ကုိလက္မခံေသးပါဘူး။ 

(၄) command button ေတြကုိ ဘယ္ button ကုိေပၚေစခ်င္လဲ ဘယ္ေကာင္ကုိေတာ့ ေပ်ာက္ေစခ်င္လဲ 
ေရြးခ်ယ္ပါမယ္။ 

 - New button  - စစခ်င္းမွာ ဒီ button ကုိ enable လုပ္ထားပါမယ္။ ဒါမွသာ user ေတြက data 
အသစ္တစ္ခုသြင္းႏုိင္မွာပါ။ 

 - Save button - ဒီ button ကုိေတာ့ ေဖ်ာက္ထားရပါမယ္။ စစခ်င္းမွာ save button ကုိႏိွပ္စရာ 
ဘာေၾကာင္းမွမရိွပဲ။ New button သုိ႔ Edit button ေတြကုိႏိွပ္ၿပီး data ထည့္မွသာ save button ကို 
ႏိွပ္စရာအေၾကာင္းရိွသာကုိး။ (အခုမွ စဥ္းစားမိတာတစ္ခုရိွတယ္။ save button အေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ 
ေနရာမွာ က်န္ခဲ့တာတစ္ခု သြားေတြ႕လုိက္ရတယ္။ အဲဒါေလးေနာက္ပုိင္းေျပာရပါဦးမယ္) 

- Edit button - ဒီ button ကုိေတာ့ ေဖာ္ထားရပါမယ္။ user က form load မွာ ကုိယ္ျပင္ခ်င္တဲ့ data 
ကုိလည္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ရိွတာပဲ။ 

- Delete button - ဒီ ေကာင္ကုိလည္း enable ထားရပါမယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က form load မွာ ေနာက္ဆုံး data ကုိပဲေဖာ္ျပမွာဆုိေတာ့ Next button နဲ႔ Last 
button ႏွစ္ခုကုိ lock လုပ္ထားရပါမယ္။ ေနာက္ဆုံး data ကုိသာေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ခု 
သြားစရာမွ မရိွေတာ့ပဲ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ button ႏွစ္ခုကုိမိွန္ထားရပါမယ္။ 

 ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စေရးၾကည့္ရေအာင္။ အေပၚဆုံးမွာ recordset ေၾကျငာထားတာေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီေကာင္ကုိ ယူသုံးပါမယ္။ 

 

 
 ဒီကုဒ္ေတြကေတာ့ table နဲ႔ခ်ိတ္လုိက္တာပါပဲ။  

 
 



If tbl.RecordCount <>0 Then 

 ဒါက ဘာကုိေျပာသလဲဆုိရင္ table ထဲမွာရိွတဲ့ record အရည္အတြက္က 0 နဲ႔မညီခဲ့လုိ႕ရိွရင္လုိ႔ 
ဆုိပါတယ္။ (  <>  ) အဲဒီဟာက not equal to လုိ႔ဆုိပါတယ္။ 0 နဲ႔မညီဘူးဆုိကတည္းက အနည္းဆုံး record 
တစ္ေၾကာင္းေတာ့ရိွေနၿပီေပါ့။ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္းက်န္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြက textbox ေတြကုိ 
lock လုပ္တာပါ။ အဲဒါေလးထည့္ရမွာပါ။ If နဲ႔မစစ္ခင္ကုိ textbox ေတြကုိ အရင္ဆုံး lock လုပ္ထားရပါမယ္။ 

 အဲလုိ lock လုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ table ထဲမွာ recordcount က 0 နဲ႔မညီဘူးလားလုိ႔စစ္ပါမယ္။ 
မညီဘူးဆိုရင္ အနည္းဆုံး record တစ္ေၾကာင္းရိွတယ္ေပါ့။ 

 

 
 

 Table ရဲ႕ record အရည္အတြက္ 0 နဲ႔မညီတဲ့အခါ  

tbl.MoveLast 

 ဆုိတာ table ရဲ႕ေနာက္ဆုံး record ကုိသြားလုိက္တာပါ။ ၿပီးရင္ အဲဒီ record ကေဒတာေတြကို 
textbox မွာေဖာ္ျပလုိက္တယ္။ ေနာက္ထပ္ command button ေတြကုိ လုိအပ္သလုိ enable 
ထပ္လုပ္ထားတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ၿပီးသြားရင္ save ၿပီး form ကုိဖြင့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 



 
 

 ေပၚလာရင္ textbox တစ္ခုထဲကုိ cursor ခ်ၿပီး delete လုပ္ၾကည့္ပါဦး။ မရပါဘူး။ lock 
လုပ္ထားတာကုိး။  စမ္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ table ဖုိင္ကုိဖြင့္ပါ။ အဲဒီထဲ ကုိယ့္ဘာသာ record  တစ္ေၾကာင္း 
ထည့္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ save ၿပီး form ကုိဖြင့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုစမ္းခ်င္ရင္ table ထဲမွာရိွတဲ့ record 
ေတြအကုန္လုံးကုိ ဖ်က္ပလုိက္ၿပီး form ကုိဖြင့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

 

New Button 

 Form ကုိဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ textbox ေတြကုိ lock လုပ္ထားတာေၾကာင့္ data ေတြကုိ သြင္းလို႔ရမည္ 
မဟုတ္ပါ။ 

 New button ကုိႏိွပ္လုိက္မွသာ data ေတြကုိ အသစ္သြင္းလုိ႔ရမယ္ေပါ့။ ဒါဆုိရင္ new button 
မွာထည့္ရမယ့္ function ေတြက ဘာေတြလည္းဆုိတာကုိ တစ္ခ်က္စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ Text box ေတြကို 
lock လုပ္ထားတာကုိ ဖ်က္ပစ္ပါမယ္။ ကဲ အဲဒါကုိ အရင္ဆုံးလုပ္ပါမယ္။ 



 
 

 ဒါကေတာ့ textbox ေတြကုိ lock ျဖဳတ္လုိက္တာပါ။ ၿပီးသြားရင္ ဘယ္ button ေတြကုိ ေပၚေစခ်င္လဲ 
စဥ္းစားၾကည့္ပါမယ္။ Save button ကေတာ့ ေပၚေနရပါမယ္။ data အသစ္ထည့္ၿပီး save မွသာ table 
ထဲေရာက္မွာကုိး။ Edit button ကုိေတာ့ ေဖ်ာက္ထားပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ data အသစ္ 
သြင္းတာမွာ ျပင္စရာမွမလုိပဲ။ edit button က table ထဲမွာထည့္ထားၿပီးသား data ေတြကုိပဲ ျပင္တဲ့အခါမွာ 
သုံးမွာပါ။ delete button ကုိလည္း ေဖ်ာက္ထားရပါမယ္။ ေအာက္က button ေလးခုကုိ ေဖ်ာက္ဖုိ႔ 
အတြက္ကေတာ့ နည္းနည္းစဥ္းစားရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသစ္သြင္းမယ့္ data ဟာ ပထမဦးဆုံး data 
ျဖစ္ေနသလားလုိ႔ စစ္ရပါမယ္။ ပထမဦးဆုံး data ျဖစ္ေနရင္ ေအာက္က button ေလးခုလုံး (First, Previous, 
Next, Last) ေဖ်ာက္ထားရပါမယ္။ ပထမဦးဆုံး data ျဖစ္တာေၾကာင့္ တျခား data ေတြမရိွေသးဘဲ first တို႔ 
last တုိ႔ သြားစရာမွ မရိွဘဲ။ အဲလုိမွမဟုတ္ဘဲ ပထမဦးဆုံး data မဟုတ္ခဲ့ရင္ first button နဲ႔ previous 
button ႏွစ္ခုကုိ ေဖာ္ထားၿပီး next button နဲ႔ last button တုိ႔ကုိ မိွန္ထားရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က data 
အသစ္သြင္းတဲ့အခါမွာ ေနာက္ဆုံးမွာ သြင္းမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ next နဲ႔ last ကုိမိွန္ထားရျခင္းပါ။ 

 ကဲ ဒါဆုိ စေရးၾကည့္လုိက္ရေအာင္။ 

 
 Save button ကုိ ေဖာ္ထားၿပီး edit button နဲ႔ delete button ကုိမိွန္ထားလုိက္တာပါ။ 



 
 အရင္ဆုံး tbl.BOF က true ျဖစ္လားလုိ႔ အရင္ဆုံး စစ္လုိက္ပါတယ္။ BOF ဆုိတာက Begin Of File 
ပါ။ table ထဲမွာ အခုသြင္းမယ့္ data က ပထမဦးဆုံးလားလုိ႔ စစ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါမွန္ရင္ ေအာက္က 
button ေလးခုလုံးကုိ enable မွာ false ေပးလုိက္ပါတယ္။  အဲဒါမွားရင္ေတာ့ အရင္ဆုံး  first နဲ႔ previous ကုိ 
true ေပးၿပီး next နဲ႔ last ကုိ false ေပးလုိက္တာပါ။ 

 
 
 Begin Of File မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ သူ႔မွာ data ေတြသြင္းၿပီးသားရိွတယ္ေပါ့။ အဲဒါေတြကုိ text box 
မွာမေပၚေအာင္လုိ႔ ရွင္းလုိက္တာပါ။ 

 ကဲ ဒါဆုိရင္ save ၿပီး form view နဲ႔ၾကည့္လုိက္ပါ။ data ဘာမွမထည့္ရေသးတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ New 
button ကုိႏိွပ္လုိက္ပါတယ္။ 



 
 

 New နဲ႔ Save ႏွစ္ခုပဲ ေပၚေနပါတယ္။ data ထည့္ၿပီး save လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ new ကုိထပ္ႏိွပ္လုိက္ပါ။ 

 



 Data ထည့္ၿပီး save ၿပီးတဲ့အခါ new ကုိျပန္ႏိွပ္လုိက္တာမွာ ေပၚလာပုံပါ။ 

 Save button မွာ က်န္ခဲ့တာေလး နည္းနည္း ရိွပါတယ္။ အဲဒါက save တဲ့အခါမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။ 
new button ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာနဲ႔ edit button ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာပါ။ new ကိုႏိွပ္ၿပီး save တာက data 
အသစ္သြင္းတာပါ။ edit ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာက မူရင္းရိွၿပီးသား data ကုိျပန္ျပင္ၿပီး အဲဒီ ေနရာမွာပဲ 
ျပန္ထည့္တာပါ။  

 အဲဒီအပုိင္းကုိ ေနာက္ပုိင္းဆက္ေျပာပါမယ္။ 

 Save button မွာ က်န္ခဲ့တာေလး နည္းနည္း ရိွပါတယ္။ အဲဒါက save တဲ့အခါမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။  
new button ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာနဲ႔ edit button ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာပါ။ new ကိုႏိွပ္ၿပီး save တာက data 
အသစ္သြင္းတာပါ။  

 edit ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာက မူရင္းရိွၿပီးသား data ကုိျပန္ျပင္ၿပီး အဲဒီ ေနရာမွာပဲ ျပန္ထည့္တာပါ။  
အဲဒီေတာ့ save တဲ့အခါမွာ new နဲ႔လား edit နဲ႔လား ဆုိတာကုိ စစ္ဖုိ႔လုိလာပါၿပီ။ 

 ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရင္ဆုံး variable တစ္ခု အရင္ေၾကျငာပါမယ္။ အဲဒီေကာင္ကုိ ဘယ္လို 
သုံးမလဲဆုိေတာ့ သူ႔ရဲ႕ type ကုိ Boolean လုိ႔ေၾကျငာပါမယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းရိွတယ္ေပါ့။  
true or false ေပါ့။ New button နဲ႔ Edit button ဘယ္ေကာင္ကုိ ကလစ္ထားလဲဆုိတာကုိ အဲဒီ variable 
မွာေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ သိႏုိင္ပါတယ္။  

 Variable ကုိ အရင္ဆုံး overall ေၾကျငာပါမယ္။ အေပၚဆုံးမွာ ေၾကျငာရပါမယ္။ 

 

 
 
 ဒါဆုိ overall ေၾကျငာလုိက္တာပါ။ b ကုိ Boolean ဆုိၿပီးေၾကျငာလုိက္တာပါ။ overall ေၾကျငာလုိက္ 
တာေၾကာင့္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာက ယူသုံးလုိ႔ရပါၿပီ။  

 ဒီေတာ့ new button မွာကလစ္ထားရင္ b မွာ true ျဖစ္ၿပီးေတာ့ edit ကုိကလစ္လုိက္ရင္ေတာ့ b မွာ 
false ေပးလုိက္ပါမယ္။ ဒါဆုိ save တဲ့အခါမွာ b ထဲမွာ true ရိွသလား false ရိွသလားဆုိတာ စစ္လုိက္ျခင္း 
အားျဖင့္ new လား edit လား သိႏုိင္ပါတယ္။ 

 အရင္ဆုံး new button မွာ b ကုိ true ေပးပါမယ္။ 

 



 ဒါဆုိရင္ new မွာ b ကုိ true ေပးလုိက္တာပါ။ ၿပီးသြားရင္ edit မွာ b ကုိ false ေပးပါမယ္။  
အဲဒီအပုိင္းကုိ edit button အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပတဲ့အခ်ိန္က်မွသာ ေျပာျပသြားပါမယ္။ 

 ၿပီးသြားရင္ save မွာ နည္းနည္းေျပာင္းပါမယ္။ Save ကုိဖြင့္လုိက္ပါ။ tbl ကုိ table အေနနဲ႔ 
ယူသုံးမယ္ဆုိတာရဲ႕ေအာက္ကေန true or false စစ္ပါမယ္။ နဂုိ save button မွာေရးထားတဲ့ coding ေတြကုိ 
အသစ္သြင္းတာအတြက္ ေရးထားတာေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ new အတြက္ ေရးစရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ edit 
အတြက္ပဲ ေရးရမွာပါ။ 

 
 
 b မွာ true ျဖစ္ရင္ new button ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာျဖစ္တာေၾကာင့္ အသစ္သြင္းလုိက္တာပါ။ b မွာ 
true မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ edit button ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာေပါ့။ 

 b မွာ true မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အပုိင္းကုိ ေရးပါမယ္။ 

 
 
 Else ဆုိၿပီး b မွာ true မဟုတ္ခဲ့ရင္ဆုိၿပီး code ဆက္ေရးပါတယ္။ စၿပီးေတာ့ table ကို 
ဖြင့္လုိက္ပါတယ္။ table ကုိဖြင့္တဲ့အခါမွာ edit လုပ္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလက္ရိွ ဖြင့္ထားတဲ့ record 
ကုိပဲဖြင့္ရမွာပါ။  

 အဲဒါကုိ ဖြင့္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ register number နဲ႔တုိက္ၿပီး စစ္လုိက္ပါတယ္။ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့  

RegisterNO= ' " &Me.txtRegisterNumber& " ' 

 ေရွ႕က RegisterNO ဆုိတာက table ထဲက field ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ table ထဲက field နဲ႔ အခုလက္ရွိ 
ဖြင့္ထားတဲ့ Me.txtRegisterNumber ( text box ) ထဲက တူတဲ့ data ကုိရွာၿပီးဖြင့္လုိက္တာပါ။ 

 ဥပမာ ျပရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က form ကုိဖြင့္လုိက္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ data ေတြကို 
လုိက္ၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ register number 3 မွာရိွတဲ့ data ေတြထဲက Name ကုိျပင္ခ်င္တယ္ေပါ့။ 
အဲဒီေတာ့ edit button ကုိႏိွပ္လုိက္ပါတယ္။  

 ၿပီးေတာ့ ကုိယ္ျပင္ခ်င္တာကုိ ျပင္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ register number ကုိေတာ့ ျပင္လုိ႔မရပါဘူး။  
ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ ဒီ record ဟာ ဒီ register number နဲ႔ table ထဲ သိမ္းၿပီးသားျဖစ္တာေၾကာင့္ တျခား register 
number ေျပာင္းလုိ႔မရပါဘူး။ အဲလုိ ျပင္ၿပီးၿပီဆုိရင္ save ပါမယ္။ save တဲ့ဆုိတာ table ထဲမွာ 
သိမ္းလုိက္တာပါ။  



 ဒါေပမယ့္ အခုက ရိွၿပီးသား data ကုိျပင္ၿပီး သိမ္းတာျဖစ္တာေၾကာင့္ table ထဲက ဘယ္ record 
ကုိျပင္ၿပီးသိမ္းခ်င္လဲဆုိတာ သိရပါေတာ့မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ register number နဲ႔ရွာၿပီးသိမ္းလုိက္တာပါ။ သူက 
ျပင္လုိ႔မွမရဘဲ။ register number textbox ထဲမွာ ရိွတဲ့ data ဟာ table ရဲ႕ RegisterNO field ထဲမွာ 
တူညီတဲ့ဟာကုိ ရွာလုိက္တာပါ။ 

 ေျပာတာ သေဘာေပါက္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဟူး ေမာလုိက္တာ။       

 အဲဒီအပုိင္းေလးတစ္ခုပဲ ရွင္းျပစရာရိွတာပါ။ SQL နားလည္တဲ့သူမ်ားဆုိရင္ ေကာင္းေကာင္း 
သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ သိပ္ရွင္းျပစရာမရိွပါဘူး။ ေရးထားတာေတြကုိသာ တစ္ခ်က္ 
ၾကည့္လုိက္ပါ။ 
 

 
 
 ေနာက္ပုိင္း edit button ေလးကုိ ဆက္ၿပီး ရွင္းျပလုိက္ရင္ အားလုံးပဲ နားလည္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

 

Edit button 

 ကုိယ္က table ထဲမွာသိမ္းထားတဲ့ data ေတြကုိ ျပင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီ button ေလးကုိ ကလစ္ၿပီး 
ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ပါမယ္။ 

 အရင္ဆုံး save တဲ့အခါမွာ edit ကုိႏိွပ္ၿပီး save တာမွန္းသိေအာင္လုိ႔ b ကုိ false ေပးပါမယ္။ 

b = False 

 Edit ကုိကလစ္လုိက္ၿပီ ဆုိကတည္းက ျပင္လုိ႔ရၿပီလုိ႔ ဆုိႏုိင္တယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ lock လုပ္ထားတဲ့ 
textbox ေတြကုိ ျဖဳတ္လုိက္ပါမယ္။ 

Me.txtAddress.Locked  = False 
Me.txtAge.Locked   = False 
Me.txtdob.Locked   = False 
Me.txtFName.Locked   = False 
Me.txtGrade.Locked   = False 
Me.txtName.Locked   = False 



Me.txtPhoneNumber.Locked  = False 
Me.txtRegisterNumber.Locked = True ( ဒီတစ္ခုပဲ true လုပ္ထားပါမယ္။ သူက ျပင္စရာမလုိဘဲ) 
Me.txtRollNO.Locked   = False 
Me.txtRoom.Locked   = False 

 ၿပီးသြားရင္ ဘယ္ button ေတြကုိ enable လုပ္မယ္ဆုိတာ စဥ္းစားပါမယ္။ 

New - ပိတ္ထားပါမယ္။ ျပင္ေနတဲ့အခ်ိန္ အသစ္ေခၚစရာမလုိဘဲ    

Save - ဖြင့္ထားရပါမယ္။ ဒါမွသာ ျပင္ၿပီးရင္ save လုိ႔ရမွာေပါ့။ 

Delete - ပိတ္ထားရပါမယ္ ျပင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖ်က္ဖုိ႔မွမလုိဘဲ 

ေအာက္က button ေလးခုကုိလည္း ပိတ္ထားပါမယ္။ ကဲ ဒါေလး ေရးၾကည့္ရေအာင္။ 

Me.cmdNew.Enabled = False 
Me.cmdSave.Enabled = True 
Me.cmdDelete.Enabled = False 
Me.cmdFirst.Enabled = False 
Me.cmdPrevious.Enabled = False 
Me.cmdNext.Enabled = False 
Me.cmdLast.Enabled = False 

 ၿပီးသြားရင္ေတာ့ edit Button ေလးကုိ အဆင္ေျပေျပနဲ႔သုံးႏုိင္ပါၿပီ။ 

 



Delete Button 

 Delete button ေလးအေၾကာင္း ဆက္လုိက္ရေအာင္။ ကုိယ္ဖ်က္ခ်င္တာကုိ အရင္ဆုံးရွာၿပီး delete 
ကုိႏိွပ္လုိက္တဲ့အခါ table ထဲမွာ ကုိယ္ဖ်က္ခ်င္တဲ့ record ကုိဖ်က္ေအာင္ လုပ္ပါမယ္။ ထုံးစံအတုိင္းပဲ delete 
button ကုိ right click-built event-code builder Table ထဲကေကာင္ကုိဖ်က္ခ်င္တာေၾကာင့္ table 
နဲ႔ခ်ိတ္ပါမယ္။ 

 
 ဖ်က္ခါနီးမွာ ေသခ်ာေအာင္လုိ႔ message box နဲ႔ အရင္ဆုံးေမးပါမယ္။ ဒီလုိေရးပါမယ္။ 

If MsgBox(“Do you want to delete this record”, vbCritical+vbYesNo, “Delete”) = vbYes  

Then 
tbl.Open “Delete * From tblStudentRegister where RegisterNO= ‘ “ & Me.txtRegisterNumber & ” 
’ ” , CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic,adCmdText 
End If 

 
 အရင္ဆုံး message box နဲ႔ေသခ်ာေအာင္လုိ႔ေမးပါတယ္။ Yes ကုိႏိွပ္လုိက္တာမွာ RegisterNumber 
နဲ႔ တုိက္စစ္လုိက္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္ျပစ္လုိက္တာပါ။ 

 

 
 
 အဲဒီမွာ က်န္ခဲ့တာေလး တစ္ခုရိွပါတယ္။ save button မွာကတည္းက ေျပာမလုိ႔ဟာ ေမ့သြားလုိ႔။ 
ဒီလုိပါ table ရဲ႕ RegisterNO field နဲ႔ RegisterNumber textbox ႏွစ္ခုကုိ တူသလားစစ္တာမွာ error 
ျပေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ table ရဲ႕ RegisterNO field ကုိ data type = text အျဖစ္ေျပာင္း လုိက္ပါ။ 
Number datatype ဆိုရင္ စစ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါ။ 

 Code ေရးတာမွာလည္း & Me.txtRegisterNumber & ဆုိၿပီး & ၿပီးေတာ့ space ျခားရပါတယ္။ 
Me.txtRegisterNumber ၿပီးေတာ့လည္း space ျခားၿပီးေတာ့ & ကုိေရးရပါတယ္။ မွားတတ္တာေလးေတြပါ။ 
ကဲ ဒီလုိေရးၿပီးသြားရင္ save လိုက္ပါ။ 

 ၿပီးရင္ record တစ္ေၾကာင္းကုိ ဖ်က္လုိက္ပါ။ Yes ကုိကလစ္လုိက္လုိက္တာမွာ form မွာ 
ဒီအတုိင္းႀကီးပဲ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ အဲလိုမက်န္ခဲ့ခ်င္ဘူး ဖ်က္ၿပီးသြားရင္ formload ကုိျပန္ေခၚမယ္ေပါ့။ အဲဒါဆုိရင္ 

Call Form_Load 

 အဲလုိေလးထပ္ျဖည့္လုိက္ပါ။ 

 ဒါဆုိရင္ ဖ်က္ၿပီးသြားတာန႔ဲ form စစဆုံး စတက္တဲ့အတုိင္း ျပန္တက္လာပါမယ္။ 



 
 

 
 

 ဒါဆုိရင္ေတာ့ delete button ေလးအဆင္ေျပပါၿပီဗ်ာ။ 

 ကဲ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေနာက္ဆုံး က်န္တဲ့ button ေလးခုကုိ ေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒီ button ေလးခုကုိေတာ့ သိပ္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား ရွင္းျပစရာေတာ့ မရိွပါဘူး။  အဲဒါေတြက Next , 
Last , Previous , First ဆုိတဲ့ button ေလးခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အပုိင္းေတြက ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းနဲ႔ 
စဥ္းစားၿပီးလုပ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲဆုိေတာ့ Next button ကုိႏိွပ္ၿပီး တစ္ခုၿပီးတစ္ခုၾကည့္သြားတယ္ 
ေနာက္ဆုံး record ေရာက္သြားတဲ့အခါ Next button ဟာ မိွန္သြားရပါမယ္။ ႏိွပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူးေပါ့။ 
အဲလုိမ်ိဳးေတြက ကုိယ့္ဘာသာ စဥ္းစားၿပီး ေရးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေရးရမယ့္ ပုံစံအကုန္လုံးကုိ ရွင္းျပၿပီးသား 
ျဖစ္ပါတယ္။ 



 ဒီေနရာမွာေတာ့ ကုိယ့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းကုိ အသုံးခ်ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒါမ်ိဳးေတြကို 
မရွင္းျပေတာ့ဘဲ လုိရင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိသာ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။ 

 Next button အတြက္ဆုိရင္ table ထဲက record ကုိေနာက္ထပ္တစ္ခုသြားခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီေတာ့ ဒီလုိေရးပါမယ္။ 

tbl.MoveNext 

 ဒါဆုိက်န္တာေလးေတြလည္း လုပ္တတ္မယ္ထင္တယ္။ 

Next   -> tbl.MoveNext 

Previous  -> tbl.MovePrevious 

First   -> tbl.MoveFirst 

Last   -> tbl.MoveLast 

 ကဲ အဲလုိေလးေတြ ေရးပါတယ္။ ဘယ္ button ကိုမိွန္မယ္၊ ဘယ္ button ကုိလင္းမလဲ ဆုိတာ 
ကေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာ စဥ္းစားၿပီးေတာ့တာ ေရးၾကည့္လုိက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ Microsoft Access 2010 
ျဖင့္ database program ေရးဆြဲျခင္း အေၾကာင္း ဤေနရာတြင္ ၿပီးပါၿပီ။ 
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