
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม  
 

Visual Basic 2010 อาศัยหลักการพัฒนาโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Programming : OOP)  ท่ีสามารถน าโครงสร้างท่ีสร้างไว้แล้วมาใช้ซ  า โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างขึ นมาใหม่ ท า
ให้ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมได้ และยังใช้หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Event Driven 
Programming นั่นคือ โปรแกรมจะท างานตามเหตุการณ์ (Event) ท่ีเกิดขึ น ซึ่งแนวคิดนี จะมองการท างาน 
แต่ละส่วนของโปรแกรมเป็น Object ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอของโปรแกรมท่ีแสดงในลักษณะของหน้าต่าง หรือ 
เรียกอีกอย่างว่า ฟอร์ม (Form)  คอนโทรลท่ีประกอบกันเป็นหน้าจอการท างาน เช่น เมนูค าส่ัง  ปุ่มค าส่ัง 
ช่องรับข้อความ ฯลฯ การเขียนโค้ดค าส่ังให้กับ Object ต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่บนฟอร์ม จะพิจารณาว่าแต่ละ 
Object  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ นบาง แล้วจึงเขียนโค้ดค าส่ังเพื่อตอบสนองการท างานต่อเหตุการณ์นั น โดย
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ นมีได้หลายกรณี เช่น ผู้ใช้คลิกปุ่ม กดแป้นคีย์บอร์ด หรือป้อนข้อมูลลงในกล่อง            
รับข้อความ เป็นต้น 
 

ฟอร์ม (Form) คือ หน้าต่าง (windows) ท่ีใช้แสดงผล ภายในฟอร์มสามารถน าคอนโทรลต่างๆ มา
วางบนฟอร์ม 
 

Object บนฟอร์มสามารถแบ ่งย่อยได้เป  น 2 ประเภท ค ือ 
 

1.  คอนโทรล (Control) เป  น Object ท่ีสามารถมองเห นได้ท าหน้าท่ีควบคุมการทำงานและ
ต ิดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น TextBox –ใช้รับข้อความ , Lable – ใช้แสดงข ้อความบนหน้าจอ , 
Button –ใช้เป  นปุม่ค าส่ัง เป็น ต ้น 

2.   คอมโพเนนต ์ (Component) เป็น Object ท่ีน ามาใช้ประกอบการสร้างแอพลิเคช่ัน แต่จะไม่แสดง 
ให้เห นในขณะท่ี Run (ท างานอยู่เบื องหลัง) เช่น Timer – เป  นต ัวจดัการเรื่องเวลา เป็นต ้น 

 
 
ข้อควรรู้ *** 

 คุณสมบัติ(properties) คือใช้ก าหนดคุณลักษณะต่างๆ ของฟอร์มและคอนโทรล เช่น ก าหนดช่ือ 
ก าหนดตัวอักษร ฯลฯ 

 เมธอด (Method)คือ เป็นการส่ังให้ฟอร์มและคอนโทรลท างานตามค าส่ัง 
 อีเวนต์ (E-Vent) คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ น บนฟอร์มหรือคอนโทรล เพื่อส่ังในเมธอดท างาน หรือ

ตอบสนอง เช่น อีเวนต์ คลิก เหตุการณ์เกิดขึ นเมื่อมีการคลิกท่ีปุ่ม 
 

 

 

 

 



MessageBox เป็นฟอร์มท่ีใช้ส าหรับโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น ยืนยันการท างาน หรือแสดงข้อความเตือน 
รูปแบบการใช้ดังนี    
 

MessageBox.show (text[,caption] [,buttons] [icon]) [,default button]) 
 
• Text :  เป็นข้อความท่ีแสดงใน MessageBox 
• Caption : เป็นข้อความบนแถบด้านบนของ Message 
• Buttons : เป็นปุ่มส าหรับใช้งานในการเลือกท าหลังอ่านข้อความแล้ว 
• Icon : เป็นไอคอนท่ีแสดงประกอบข้อความ 
• Default : เป็นการก าหนดปุ่มดีฟอลต์ว่าเป็นปุ่มท่ีเท่าไรนับจากซ้ายไปขวา 
 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
1.  ออกแบบหน้าจอโปรแกรม ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานว่าจะน าไปใช้

ประโยชน์อะไร หรือต้องการให้โปรแกรมท าอะไรได้บ้างจะมีหน้าจออย่างไร  โดยน าคอนโทรลต่างๆ มาวางบน
ฟอร์ม และปรับต าแหน่ง หรือขนาดตามต้องการ 

2.  ก าหนดคุณสมบัติ (properties) ต่างๆ ของ ฟอร์ม และออบเจคต่างๆ  เช่น Name, text, 
font, color เป็นต้น 

3. เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการท างาน ในหน้าต่าง code editor เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ของ
แต่ละออบเจ ค 

4. รันโปรแกรม ( กดปุ่ม F5 )เพื่อทดสอบว่า โปรแกรมสามารถท างานได้ถูกต้องหรือไม่ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ค้นหาข้อผิดพลาดแล้วท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 

5. บันทึกและท าการคอมไพล์โปรเจคให้เป็นไฟล์โปรแกรมท่ีสามารถรันได้ 
 

****************************************************************************** 

1. การออกแบบหน้าจอโปรแกรม 
1.  เลือกคอนโทรลท่ีต้องการจาก กล่องเครื่องมือ 
2.  คลิกลากเพื่อก าหนดขนาดของออบเจ ค และก าหนดต าแหน่งท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 



2.  วิธีก าหนดคุณสมบัติ (properties) ต่างๆ   
วิธีท่ี 1 ก าหนดท่ีหน้าออกแบบฟอร์ม 
1. คลิกเลือกออปเจ คที่ต้องการก าหนดคุณสมบัติ  
2. ก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการท่ีแถบ properties เช่น ตั งชื่อปุ่มแสดงชื่อว่า btn_show 

 
ตัวอย่างการก าหนดคุณสมบัติให้กับออปเจ็คต่างๆ 

คอนโทรล คุณสมบัติ ก าหนดค่า ความหมาย 
1. Form Name showname ก าหนดช่ือให้ Form 
 Text โปรแกรมแสดงช่ือ ก าหนดข้อความท่ีต้องการแสดงท่ีแถบหัวเรื่อง 
2. Label Name Lbl_name ก าหนดช่ือให้กับ Label 
 Text ช่ือ – นามสกุล ก าหนดให้แสดงข้อความท่ี label 
3. TextBox Name Txt_name ก าหนดช่ือให้กับ TextBox 
4. Button Name Btn_show ก าหนดช่ือให้กับ Button 
 Text แสดงช่ือ ก าหนดข้อความให้แสดงท่ีปุ่ม Button 

วิธีท่ี 2 การก าหนดคุณบัติโดยเขียนชุดค าส่ัง 
รูปแบบการก าหนด  Obj.Property  =  e 

Obj  คือ    ช่ือวัตถ ุหรือคอนโทรล 
Property  คือ คุณสมบัติของวัตถุ ต้องเป็นไปตามคุณ      สมบัติท่ีได้ก าหนดให้กับวัตถุนั น ๆ แล้ว  
e    เป็นข้อความ  ค่าคงท่ีตรรก หรือ เลข  จ านวนท่ีใช้ก าหนดคุณสมบัติให้กับวัตถุ  
ตัวอย่าง 
 Text1.FontName = "MS Sans Serif"    ' ก าหนดช่ือแบบอักษร 
 Text1.FontSize = 14           '  ก าหนดขนาดอักษร  
 Text1.FontBold = True                '  ให้เป็นตัวหนา  
 Text1.ForeColor = vbRed                    '  เป็นอักษรสีแดง 

 



3. เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการท างาน 

การเขียนโปรแกรมแบบ Event –Driven Programming คือ การเขียนค าส่ังให้โปรแกรมท างานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์  ซึ่งเราเรียกเหตุการณ์ว่า อีเวนต์ (Even) เช่น เหตุการณ์เมื่อปุ่มกดถูกคลิก 
(Click) หรือสนใจเหตุการณ์เมื่อค่าใน Textbox มีการแก้ไข (TextChanged) เราสามารถเขียนค าส่ังท่ีเรา
ต้องการให้โปรแกรมท างานเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั นขึ นได้  

การเขียนโปรแกรมควบคุมโดยท าการดับเบิ ลคลิกท่ี ปุ่มแสดงชื่อ แล้วท าการพิมพ์โค๊ดต่อไปนี ลงไป  

MessageBox.Show("ยนิดีตอ้นรับ คุณ " & txt_name.Text, "แสดงขอ้ความ") 
 

 

ข้อควรรู้  *** การเช่ือมต่อข้อความ จะต้องใช้เครื่องหมาย & หรือ เครื่องหมาย +  
 

4. รันโปรแกรม ( หรือกดปุ่ม F5 ) เพื่อทดสอบว่า โปรแกรมสามารถท างานได้ถูกต้องหรือไม่ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ค้นหาข้อผิดพลาดแล้วท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

ตัวอย่างการทดสอบโปรแกรมแสดงช่ือ 

 



5. การบันทึกโปรแกรม  
วิธีการบันทึก 
1. คลิกท่ีเมนู File เลือก Save 
2.  เลือกท่ีเก บ 
3.  ตั งช่ือ 
4.  คลิกปุ่ม Save 

 

 

ข้อควรรู้    ***  ถ้าต้องการบันทึกช่ือโปรเจ คใหม ่ให้เลือกคลิกท่ีเมนู File เลือก Save AS 
***  ถ้าต้องการบันทึกงานทั งหมดเลือก Save All 



ใบงานท่ี 2.1 

1. ให้นักเรียนสร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้ดังนี  

 

2. ก าหนดคุณสมบัติ 

คอนโทรล คุณสมบัติ ก าหนดค่า ความหมาย 
1. Form Name Form1 ก าหนดช่ือให้ Form 
2. Label Name Lbl_name ก าหนดช่ือให้กับ Label 
 Text ช่ือ  ก าหนดให้แสดงข้อความท่ี label 
3. Label Name Lbl_surname ก าหนดช่ือให้กับ Label 
 Text ช่ืนามสกุล ก าหนดให้แสดงข้อความท่ี label 
4. Label Name Lbl_age ก าหนดช่ือให้กับ Label 
 Text อายุ ก าหนดให้แสดงข้อความท่ี label 
5. Label Name Lbl_year ก าหนดช่ือให้กับ Label 
 Text ปี ก าหนดให้แสดงข้อความท่ี label 
6. TextBox Name Txt_name ก าหนดช่ือให้กับ TextBox 
7. TextBox Name Txt_surname ก าหนดช่ือให้กับ TextBox 
8. TextBox Name Txt_age ก าหนดช่ือให้กับ TextBox 
9. Button Name Btn_show ก าหนดช่ือให้กับ Button 
 Text แสดงข้อมูล ก าหนดข้อความให้แสดงท่ีปุ่ม Button 
10. Button Name Btn_cancel ก าหนดช่ือให้กับ Button 
 Text ยกเลิก ก าหนดข้อความให้แสดงท่ีปุ่ม Button 
11. Button Name Btn_exit ก าหนดช่ือให้กับ Button 
 Text ออกจากโปรแกรม ก าหนดข้อความให้แสดงท่ีปุ่ม Button 



3. เขียนชุดค าส่ัง (Source Code) 

ประกอบด้วยปุ่ม 3 ปุ่ม โดยก าหนดเหตุการณ์  
 เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูล (btn_show) ให้น าข้อมูลในช่องช่ือ นามสกุล และอายุ ไปแสดงท่ีกล่องข้อความ 
 เมื่อคลิกปุ่มยกเลิก (btn_cancel) ให้ช่องช่ือ นามสกุล อายุ แสดงข้อความว่างเปล่า และก าหนดจุดโฟกัสเริ่มต้น 
 เมื่อคลิกปุ่มออกจากโปรแกรม (btn_exit) ส่ังให้ออกจากโปรแกรมโดยใช้ค าส่ัง end 

 

4. ทดสอบโปรแกรม (กดปุ่ม F5) 

 

5. บันทึกโปรแกรม โดยไปท่ีเมนู File>> Save Form   (กดปุ่ม Ctrl + S) 

ข้อควรรู้ *** การลบข้อความใน TextBox สามารถใช้ .clear() ได้ เช่น txt_name.clear() 



ใบงานที่ 2.2 

1. ให้นักเรียนสร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้ดังนี  

 

2. ก าหนดคุณสมบัติ 

คอนโทรล คุณสมบัติ ก าหนดค่า 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3. เขียนชุดค าส่ัง (Source Code) 

ประกอบด้วยปุ่ม 3 ปุ่ม โดยก าหนดเหตุการณ์  
 เมื่อคลิกปุ่มแสดงข้อมูล ให้น าข้อมูลในช่องช่ือ นามสกุล ไปแสดงท่ี Textbox ด้านล่าง 
 เมื่อคลิกปุ่มยกเลิก ให้ช่องช่ือ นามสกุล แสดงข้อความว่างเปล่า และก าหนดจุดโฟกัสเริ่มต้น 
 เมื่อคลิกปุ่มออกจากโปรแกรม ส่ังให้ออกจากโปรแกรมโดยใช้ค าส่ัง Me.Close() 

 
4. ทดสอบโปรแกรม (กดปุ่ม F5) 
5. บันทึกโปรแกรม โดยไปท่ีเมนู File>> Save Form   (กดปุ่ม Ctrl + S) 


