
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 เรื่อง แนะน าโปรแกรม Microsoft Visual Basic  

 
ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic language)   คืออะไร  

วิชวลเบสิก (Visual Basic) หรือ VB  เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง ซึ่งใช้ส าหรับสร้าง
หรือพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนวนิโดวส์ มีความสามารถในการท างานท่ีคล้ายกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น C 
, Pascal , C++, C#  สร้างโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ภาษานี้เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมยอดนิยมส าหรับ
โปรแกรมท่ีใช้ในด้านธุรกิจ ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ใช้งานง่าย  เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น เพราะใช้ค า
ในภาษาอังกฤษท่ีเข้าใจง่าย และเมื่อเป็น Visual Basic ซึ่งใช้ลักษณะของ การมองเห็นได้ (Visual) ท่ีเป็นการ
ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยกราฟิก หรือ รูปภาพ (Graphical User Interface -GUI)   จึงท าให้การพัฒนาโปรแกรมใช้
งานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ถึงแม้จะใช้งานง่าย  แต่ก็มีความสามารถสูง  เหมาะส าหรับการพัฒนาโปรแกรม
ใช้งานได้หลายด้าน เช่น  งานค านวณท่ัวไป  งานด้านฐานข้อมูล เกม ฯลฯ และยังได้พัฒนาต่อเป็นภาษา 
VB.NET อีกด้วย 

ความหมายของ .NET  (ดอทเน็ต) เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ท่ีเช่ืองโยงข้อมูล, ข่าวสาร, 
คน, ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้านการเขียนโปรแกรมดอทเน็ต หมายถึง .NET  Framework คือ 
สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการพัฒนา และรันโปรแกรมในรูปแบบของ .NET   Framework จะท าหน้าท่ี
ควบคุมการรันโปรแกรม และให้บริการทรัพยากรต่างๆ แก่โปรแกรมท่ีรัน เช่น การโหลดโปรแกรมขึ้นมา
ท างาน การจัดการหน่วยความจ า การจัดเตรียมไลบรารีให้โปรแกรมเรียกใช้งาน 

 
 
 
 
 



วิวัฒนาการของภาษาวิชวลเบสิก 
ภาษาวิชวลเบสิกนั้นได้มีการพัฒนามาต้ังแต่รุ่นแรกๆ ท่ีท างานบนระบบปฏิบัติการ DOS มาจนถึงปัจจุบัน

ท่ีท างานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ก่อนจะมาเป็น ภาษา Visual Basic.NET ให้เราใช้กันได้นั้น เราอาจจะคิด
ว่า ภาษา BASIC เป็นของ Microsoft คิดค้นขึ้น แท้จริงแล้ว ภาษา BASIC เป็นค าท่ีเกิดจากอักษรย่อของค าว่า 
Beginner’s Allpurpose Symbolic Instruction Code ถูกพัฒนาขึ้นต้ังแต่ในช่วงต้นปี คศ. 1963 ท่ีวิทยาลัย 
Dartmount College ในสหรัฐอเมริกา โดย จอห์น เคมเมนี John G. Kemeny และ ธอมัส เคิรตส์ Thomas 
E.Kurtz ถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานได้ง่ายในการเขียนโปรแกรม โดย สมัยก่อน มีการใช้งาน
บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยมีการน ามาท าเป็น ชุดค าส่ังถาวร หรือ Firmware เพื่อเก็บไว้ใน ROM บน
ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ รวมถึงการเขียนโปรแกรมท่ัวไปด้วย ด้วยความง่าย จึงเป็นท่ีแพร่หลายและได้รับความ
นิยม และต่อมา ก็ได้เกิด รุ่นต่างๆ ของ BASIC มาอีก เช่น * ในปี 1975 BASIC for Altair by Bill Gates * ในป ี
1980 GWBasic by Microsoft * ในปี 1980 QuickBasic by Microsoft * ในปี 1991 Visual Basic by 
Microsoft และ ยังมี Turbo BASIC อีก จากนั้นได้ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องมาอีกหลายรุ่นนับต้ังแต่ Visual Basic 
รุ่นแรก จนมาเป็น Visual Basic 6 ในปี 1998 และเมื่อมีการพัฒนา NET Framework ขึ้น การเปล่ียนแปลง
ทางด้านโครงสร้างของภาษา BASIC ครั้งใหญ่ จนกลายมาเป็น Visual Basic.NET ท่ีมีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยปี 
2002 ไมโครซอฟต์ได้ออกแบบภาษา Visual Basic ให้สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (oop) อย่างสมบูรณ์ 
เป็น Visual Basic เวอร์ช่ัน 7  พร้อมกับ .NET  Framework 1.0 

 Visual Basic 2005  พร้อมกับ .NET  Framework 2.0 
 Visual Basic 2008  พร้อมกับ .NET  Framework 3.5 
 Visual Basic 2010  พร้อมกับ .NET  Framework 4.0 
 Visual Basic 2012  พร้อมกับ .NET  Framework 4.5 

แนะน าโปรแกรม Visual Studio 2010 Express 
รุ่น Express หมายถึง รุ่นท่ีเปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี โดยข้อดีของรุ่น express นี้ก็คือ นอกจาก

จะใช้ในการศึกษาแล้วยังสามารถน าไปพัฒนาโปรแกรมในเชิงพาณิชย์ได้ครับ ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  
ซึ่งรุ่นสูงกว่า (Ultimate, Premium และ Professional)เราอาจจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์พร้อมสิทธิประโยชน์
พิเศษด้านอื่นๆ ในราคาระหว่าง $7xx ถึง $1x,xxx 

Visual Studio คือ ซอฟต์แวร์ประเภท IDE (Integrated Development Environment) ช่วย
ให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมด้วยความสะดวกสบายข้ึน สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน
โปรแกรมได้ง่าย รวดเร็ว 

Microsoft Visual Studio 2010  Express ประกอบด้วยโปรแกรมดังนี ้
 

 



เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express 
การเปิดใช้งานโปรแกรม สามารถท าได้ดังนี้  

1. Click ท่ีปุ่ม Start  
2. เลือก All Program  
3. เลือก Microsoft Visual Studio 2010 Express 
4. เลือก Microsoft Visual Basic 2010 Express 

 
5.  รอสักครู่จะปรากฎหน้าจอโปรแกรมข้ึนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าต่างโปรแกรมและส่วนประกอบที่ส าคัญ 
 

 
 

 แถบหัวเร่ือง Title bar : เป็นแถบแสดงหัวเรื่องโดยปกติจะบอกช่ือของโปรแกรม  
 แถบเมน ูMenu bar : เป็นแถบแสดงรายการค าส่ังต่างๆ ของโปรแกรม  
 แถบเคร่ืองมือ (Tool bar) :  เป็นแถบเครื่องมือท่ีรวบรวมไอคอนต่างๆ ท่ีใช้ประจ า 
 หน้าต่างเร่ิมต้น (Start Page) : เป็นหน้าต่างเริ่มการท างานของโปรแกรม ซึ่งจะมีส่วนท่ีแสดง 

รายช่ือโปรเจ็กต์ท่ีเราได้เคยสร้างไว้แล้วในกรณีท่ีเพิ่งเปิดใช้งานครั้งแรกจะไม่มีรายช่ือปรากฏอยู่  
 กล่องเคร่ืองมือ ( ToolBox ) : เป็นส่วนท่ีเก็บเครื่องมือต่างๆ ท่ีเราจะน ามาใช้งานในเจ็กต์ของเรา 

แต่ในกรณียังไม่มีเครื่องมือเนื่องจากเรายังไม่ได้สร้าง Project ใดๆ  
 หน้าต่าง Solution Explorer : หน้าต่างท่ีแสดงรายช่ือและจัดการกับโปรเจ็กต์ของเรา   
 แถบสถานะ Status Bar : เป็นแถบท่ีมีไว้ส าหรับบอกสถานะของการท างานของโปรแกรม  

 

การสร้าง Project ( Create New Project )  
ในการเขียนโปรแกรมของภาษาวิชวลเบสิก การสร้างโปรแกรมเริ่มด้วยการสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ซึ่ง

สามารถท าได้ 2 วิธีดังนี ้ 
วิธีท่ี 1 คลิกท่ี ปุ่ม New Project ในหน้าต่างเริ่มต้น (Start Page) ดังรูป  

 



 
วิธีท่ี 2 สามารถท าได้ดังนี้  
1. ไปท่ีเมนู File  
2. เลือก New Project หรือ 
ใช้แป้นคีย์ลัด Ctrl + N 
 

 

 

 

 

3. เลือก Windows Forms application เพื่อใช้ส าหรับสร้างแอพพลิเคช่ันท่ีใช้ในงานบนวินโดวส์ 

 

4.  ต้ังช่ือโปรเจค ในช่อง  Name:  
5. คลิกปุ่ม OK 
 

 

 

 

 



ส่วนประกอบท่ีต้องรู้จักก่อนใช้งานโปรแกรมมีดังต่อไปนี้ 
 

 

 หน้าตา่งส าหรับพมิพ์โค้ดค าสัง่เพ่ือควบคมุการท างานของโปรแกรมสามารถเรียกได้โดยการคลกิท่ีเมน ูView > Code 

หรือคลกิท่ีไอคอน View Code ในหน้าตา่ง Solution Explorer 

 

 



กล่องเครื่องมือ Common controls ซึ่งใช้งานบ่อยมาก 

 

คุณสมบัติของคอนโทรลและ Event 
Label  (ลาเบล) แสดงข้อความเพื่ออธิบายวัตถุควบคุมต่าง ๆ Property ท่ีส าคัญ เช่น  

o Border style  ก าหนดรูปแบบของเส้นขอบ โดยก าหนดค่าได้ คือ none ,fixed single, 
Fixed3D 

o Font ก าหนดรูปแบบตัวอักษรของข้อความท่ีแสดงในลาเบล 
o Text ก าหนดข้อความท่ีจะแสดงในลาเบล 
o Text align ก าหนดรูปแบบของการจัดวางข้อความในลาเบล 

 TextBox (เท็กซ์บ๊อกซ์) เป็นช่องรับข้อความ หรือแสดงข้อความให้ผู้ใช้แก้ไขได้ 
 Property ท่ีส าคัญ เช่น 

 Multiline เป็นการก าหนดให้ TextBox เป็นแบบหลายบรรทัด ค่าท่ีก าหนดได้คือ True 
กับ False 

 Passwordchar ถ้าก าหนดตัวอักษรใดๆ จะท าให้ Textbox กลายเป็นรหัสผ่านแทน
ตัวอักษร 

 



 Readonly หากก าหนดค่าเป็น True ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนข้อความหรือแก้ไขได้ ให้อ่านได้
อย่างเดียว 

 Text ก าหนดข้อความใน Textbox 
 Method ท่ีส าคัญ 

 Clear ใช้ลบข้อความท่ีอยู่ใน Textbox 
 Undo ใช้ยกเลิกการแก้ไขข้อความครั้งล่าสุด 
 Focus ใช้ก าหนดต าแหน่งเคอร์เซอร์ 

Event ท่ีส าคัญ 
 Text changed เกิดขึ้นเมื่อข้อความใน Textbox เปล่ียนไป ซึ่งเกิดจากผู้ใช้ และโค้ด

โปรแกรมเพื่อก าหนดค่าของ Textbox 
Button (บัททอน) เป็นคอนโทรลท่ีให้ผู้ใช้คลิก เพื่อท างานตามท่ีก าหนดไว้ใน Event Click 

Property ท่ีส าคัญ เช่น 
 Background image ก าหนดรูปภาพพื้นหลังของปุ่ม โดยรูปภาพจะน ามาเรียงซ้ าๆ กันจน

เต็มพื้นท่ีของปุ่ม 
 Cursor ก าหนดรูปแบบของตัวชี้เมาส์ เมื่อผู้ใช้น าเมาส์มาวางท่ีปุ่ม 
 Image ก าหนดรูปภาพบนปุ่ม  
 Text ก าหนดข้อความท่ีแสดงบนปุ่ม 

Event ท่ีส าคัญ 
 Click เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ท าการคลิกท่ีปุ่ม 

 

การใช้ค าน าหน้าคอนโทรล 
ชนิดออปเจ็ค หน้าที่ ค าน าหน้า ตัวอย่าง 

Button ปุ่มค าส่ัง CommandButton  ใหเ้ริ่มท างาน btn btn_ok 
TextBox ใหร้ับหรือแสดงข้อความ  txt txt_name 
Label  (ลาเบล) แสดงข้อความเพื่ออธิบายวัตถุควบคุมต่าง ๆ  lbl lbl_name 
ComboBox ให้เลือกได้หนึ่งจากหลายตัวเลือก cbo cbo_class 
ListBox ให้เลือกจากรายการ lst lst_edu 
PictureBox ส าหรับแสดงรูปภาพ pic pic_cat 
CheckBox ให้เลือก ถูก/ผิด , ใช่หรือไม่ chk chk_select 
RadioButton ให้เลือกได้หนึ่งจากหลายตัวเลือก rdo rdo_sex 

 

 

 

 

 



ใบงานท่ี 1.1 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างฟอร์มตามตัวอย่าง 
1. ออกแบบโปรแกรม 

 
2. พิมพ์โค้ดโปรแกรมดังนี ้
MessageBox.Show("ยินดีต้อนรับ นี่คือโปรแกรมแรกของฉัน", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 

 
3. ทดสอบโปรแกรม (กดปุ่ม F5) เพื่อดูผลลัพธ์ 

 

4. บนัทึกไฟล์งาน 

 



ใบงานท่ี 1.2 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างฟอร์มตามตัวอย่าง 

 

ชุดค าส่ังโปรแกรม Source code 
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