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1.1ทำความรู้จักกับโปรแกรมVisualBasic2010Express
Edition

โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition หรือเรียกโดยย่อว่า  

Visual Basic Express หรือ VB Express  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างหรือพัฒนา

โปรแกรมใช้งานบนวินโดวส์โดยใช้ภาษา Visual Basic กับระบบปฏิบัติการ Windows  

ของบริษัทไมโครซอฟต์ 

Visual  Basic  พัฒนามาจากภาษา BASIC  (ย่อมาจาก Beginner’s A ll-

purpose Symbolic  Instruction Code) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้งานง่าย  

เหมาะสำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์  เพราะใช้คำในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และเมื่อเป็น  

Visual Basic ซึ่งใช้ลักษณะของการมองเห็นได้  (Visual) ที่เป็นการติดต่อกับผู้ใช้ด้วย

กราฟิกหรือรูปภาพ (Graphical User  Interface – GUI) จึงทำให้การพัฒนาโปรแกรมใช้

งานทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ถึงแม้จะใช้งานง่ายแต่ก็มีความสามารถสูง  เหมาะสำหรับ

การพัฒนาโปรแกรมใช้งานได้หลายด้าน  เช่น งานคำนวณทั่วไป งานด้านฐานข้อมูล  เกม  

และอื่นๆ 

บริษัทไมโครซอฟต์ได้เปิดตัวโปรแกรม Visual Studio 2010 ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือ

พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนา (ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนามือใหม่หรือนักพัฒนามือ

อาชีพ) ในการปรับปรุงขั้นตอนการพัฒนาและช่วยให้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น

และน่าพอใจมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีส่วนประกอบหนึ่งคือ Visual Basic รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้ชื่อ

ว่า Microsoft Visual Basic 2010  โดยปรับปรุงจาก Visual Basic 2008  เดิมที่ใช้กันอยู่  

เพิ่มขีดความสามารถหลายอย่างเพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมใช้งานทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  

และได้ออก Visual Basic 2010 Express ซึ่งใช้งานง่าย  เรียนรู้ง่ายและน่าสนุก   ทำ

โปรแกรมใช้งานได้เร็ว  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมใช้งานที่ไม่

จำเป็นต้องใช้ความสามารถทุกอย่างของ Visual Basic 2010 

 

1.2ลักษณะการสร้างโปรแกรมใช้งานด้วย
VisualBasic2010Express

การสร้างโปรแกรมใช้งานด้วย Visual Basic  2010 Express  เป็นการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ  (Object-Oriented Programming)  โดยสร้างโครงงาน  (Project) ซึ่ง

ประกอบด้วยฟอร์ม  (Form) สำหรับจัดวางวัตถุ  (Object) ชนิดต่างๆ ซึ่งเรียกว่าตัวควบคุม  

(Control) ที่เป็นแบบรูป  (Graphic)  เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมมองเห็นง่ายและสามารถเลือก
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กระทำกับตัวควบคุมตัวใดตัวหนึ่งได้  การเขียนคำสั่งหรือโปรแกรม  (Code)  เก็บไว้ที่ตัว

ควบคุมแต่ละตัวเพื่อให้ตัวควบคุมทำงานตามลักษณะการกระทำหรือเหตุการณ์  (Event)  

ที่เกิดขึ้นกับตัวควบคุมนั้น  เช่น ตัวควบคุมแบบปุ่ม  (Button) ดังภาพ 1-1 

 

 

 

 

 

ภาพ 1-1 ฟอร์มและปุ่ม 

 

การกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับปุ่ม Button1 อาจเป็นการคลิกที่ปุ่ม  

ดังนั้นจึงต้องเขียนโปรแกรมเก็บไว้ที่ปุ่มให้มีความหมายว่า ถ้าคลิกปุ่มนี้แล้วจะให้ทำอะไร

ต่อไปบ้าง 

ตัวอย่างโปรแกรม My Movie Collection  ซึ่งประกอบด้วยตัวควบคุมต่างๆ  

สามารถศึกษาเป็นต้นแบบในการสร้างโปรแกรมใช้งานได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก ดังภาพ  

1-2 

 

ภาพ 1-2 หน้าจอของโปรแกรม My Movie Collection 
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1.3ความต้องการของระบบ(SystemRequirements)
โปรแกรม  Visual  Basic  2010  Express  สามารถติดตั้งใช้งานกับระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

• Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 

• Microsoft® Windows® Vista Service Pack 2 

• Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 2 

• Microsoft® Windows® Server 2008 

• Microsoft® Windows® Server 2008 R2 

• Microsoft® Windows® 7 

โดยใช้ได้ทั้งระบบ 32 บิตและ 64 บิต และเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 

1) ตัวประมวลผลที่มีความเร็วอย่างน้อย 1.6 GHz (หรือสูงกว่า) 

2) หน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 1 GB (32 บิต) หรือ 2 GB (64 บิต) 

3) พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ อย่างน้อย 3 GB 

 

1.4การดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม
การดาวน์โหลดโปรแกรม  Visual  Basic  2010  Express  มาติดตั้ งใน

คอมพิวเตอร์สามารถทำได้โดยง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียดทั่วไปของ  

Visual  Basic  2010  Express  สามารถดูได้ที่ เว็บ  http://www.microsoft.com/  

visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-basic-express 

เมื่อเข้าหน้าเว็บนี้จะเห็นดังภาพ 1-3 

 

ภาพ 1-3 หน้าเว็บสำหรับการดาวน์โหลด Visual Basic 2010 Express 
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การดาวน์โหลดโปรแกรมให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม  INSTALL NOW  - ENGLISH  

จะแสดงกล่องข้อความให้เลือกระหว่าง Visual Studio 2010 Professional  หรือ Visual  

Basic 2010 Express ดังภาพ 1-4 

 

ภาพ 1-5 กล่องข้อความให้บันทึกแฟ้ม 

 

ถ้าไม่ต้องการดาวน์โหลด ให้คลิกที่ปุ่ม 

คลิกที่ปุ่ม        จะเป็นการดาวน์โหลดแฟ้ม vb_web.exe  มาเก็บไว้ใน

คอมพิวเตอร์  (ในโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้สำหรับดาวน์โหลดของแต่ละเครื่อง)  เมื่อเสร็จแล้วให้

ดับเบิลคลิกที่ชื่อแฟ้มนี้เพื่อทำการติดตั้ง จะปรากฏกล่องข้อความถามให้โปรแกรมทำงาน

หรือไม่ ดังภาพ 1-6 

 

ภาพ 1-4 กล่องข้อความให้เลือก Visual Basic 2010 Express 

 

เมื่อคลิกที่ Visual Basic 2010 Express  (English) จะแสดงกล่องข้อความให้

บันทึกแฟ้ม vb_web.exe ดังภาพ 1-5 
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ภาพ 1-6 กล่องข้อความให้โปรแกรมติดตั้งทำงาน 

 

ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม 

เมื่อคลิกที่ปุ่ม    โปรแกรมติดตั้งจะทำงานและบรรจุส่วนประกอบใน

การติดตั้ง ดังภาพ 1-7 

 

ภาพ 1-7 กล่องข้อความแสดงกำลังบรรจุส่วนประกอบในการติดตั้ง 

 

รอสักครู่ จะเข้าสู่หน้าต้อนรับการติดตั้ง ดังภาพ 1-8 

 

ภาพ 1-8 กล่องข้อความแสดงการต้อนรับสู่การติดตั้ง 
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ตามภาพ 1-8 อาจคลิกเลือก Yes  ในช่องสี่เหลี่ยม  เพื่อให้สามารถส่งข้อมูล  

เกี่ยวกับการติดตั้งไปยังไมโครซอฟต์ได้ 

ถ้าต้องการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกที่ปุ่ม 

ถ้าต้องการติดตั้งโปรแกรมต่อไป ให้คลิกที่ปุ่ม        เพื่อไปหน้าถัดไป ดัง

ภาพ 1-9 

 

ภาพ 1-9 กล่องข้อความแสดงข้อตกลงการยอมรับเงื่อนไขการติดตั้งโปรแกรม 

 

อ่านข้อตกลงในการใช้โปรแกรมหรืออาจพิมพ์ออกมาก็ได้ แล้วคลิกที่ยอมรับข้อ

ตกลง ตามภาพ แล้วคลิกที่ปุ่ม        จะปรากฏกล่องข้อความให้เลือกตำแหน่งที่จะ

ติดตั้งโปรแกรม และแจ้งรายการโปรแกรมที่จะติดตั้ง ดังภาพ 1-10 
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ภาพ 1-10 กล่องข้อความให้เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งโปรแกรม 

 

เนื้อที่ของดิสก์ที่ต้องการที่ไดร์ฟ C:  2.3 GB ส่วนขนาดของไฟล์ที่ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 150 MB และต้องต่ออินเทอร์เน็ต จึงจะทำการติดตั้งต่อไปได้ 

ถ้าต้องการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกที่ปุ่ม 

ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม 

เมือ่พรอ้มทีจ่ะทำการตดิตัง้ คลกิทีปุ่ม่        จะเหน็หนา้ตา่งแสดงการดาวนโ์หลด 

และการติดตั้งโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆ ดังภาพ  1-11 ซึ่งเวลาที่ใช้ในการดาวน์

โหลดและติดตั้งโปรแกรมขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต 

 

ภาพ 1-11 กล่องข้อความแสดงการดาวน์โหลด 
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เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อย ก็เป็นการติดตั้งโปรแกรมทีละส่วน  เมื่อทำการ

ติดตั้งโปรแกรม Microsoft  .Net Framework 4  เสร็จแล้ว จะแสดงกล่องข้อความดังภาพ  

1-12 

 

ภาพ 1-13 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมต่อ 

 

ภาพ 1-12 กล่องข้อความให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานใหม่ 

 

คลิกที่ปุ่ม        เพื่อให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานใหม่  การติดตั้งจึงจะ

ดำเนินการต่อไปได้ 

หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานใหม่แล้ว การติดตั้งจะดำเนินการต่อไปดังภาพ  

1-13 
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เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ได้ดังภาพ 1-14 

 

ภาพ 1-14 การติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ 

 

คลิกที่ปุ่ม      เพื่อออกจากการติดตั้ง จากนี้ก็สามารถใช้โปรแกรม Visual  

Basic  2010  Express  ได้แล้ว  หรือคลิกที่ Microsoft Update  เพื่อดาวน์โหลดการ

ปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 

 

1.5การเข้าสู่โปรแกรมVisualBasic2010Express
เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้โดย 

1.  ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของ Microsoft Visual Basic 2010 Express บนหน้า

จอ Desktop ดังภาพ 1-15 

 

ภาพ 1-15 ไอคอนของ Microsoft Visual Basic 2010 Express 

 

2. หรือจากหน้าจอ Desktop คลิกที่ปุ่ม Start  เลือก All Programs  แล้วคลิกที่  

Microsoft Visual Basic 2010 Express จะเป็นการเริ่มโปรแกรมดังภาพ 1-16 
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ภาพ 1-16 โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express 

 

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเริ่มต้น  (Start  Page)  ของโปรแกรม Microsoft  Visual  

Basic 2010 Express 

1.6ส่วนประกอบของหน้าเริ่มต้นของโปรแกรมVisualBasic
2010Express

หน้าเริ่มต้นของ Visual Basic 2010 Express ดังภาพ 1-17 ประกอบด้วยส่วน

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ภาพ 1-17 หน้าเริ่มต้นของโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 Express 
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1 Title Bar เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มงานปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้คือ  

Start Page 

2 Menu Bar  เป็นแถบรายการคำสั่งใช้งานด้านต่างๆ เช่น File 

3 Toolbars  เป็นแถบแสดงไอคอนของเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม 

4	 ไอคอน	New	Project…	สำหรับคลิกเพื่อเริ่มทำโครงงานใหม่ 

5	 ไอคอน	Open	Project…	สำหรับคลิกเพื่อเปิดโครงงานที่มีอยู่แล้ว 

6	 Recent	Projects สำหรบัแสดงรายชือ่โครงงาน (Project) ทีเ่พิง่ใชง้าน (ถา้ม)ี 

7 Getting Started  เป็นหน้าต่างที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มทำโปรแกรม มีรายการให้

เลือกคือ Welcome Learn และ Upgrade โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เมื่อเลือก Welcome  เป็นการยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม Visual Basic  2010  

Express และสามารถคลิกเลือกรายการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

•	Beginner	Developer	Learning	Center  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนัก

พัฒนามือใหม่ 

•	Coding4Fun  เปน็เวบ็เกีย่วกบัโครงงานทีม่ผีูส้รา้งไวแ้ละนำมาเผยแพร่ 

•	More	on	Visual	Basic	2010	Express  เป็นเว็บแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Visual Basic 2010 Express 

•	Quickly	Create	Your	First	Application  เป็นการบอกขั้นตอนการสร้าง

โปรแกรมใช้งานครั้งแรก สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำโปรแกรมด้วย Visual Basic มาก่อน 

•	What’s	New	in		Visual	Basic	2010	Express สำหรับดูว่ามีอะไรใหม่บ้าง  

เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้ Visual Basic รุ่นก่อนหน้านี้มาแล้ว 

 

 

เมื่อเลือก Learn  เป็นการแนะนำวิธีการสร้างโปรแกรมใช้งานตามขั้นตอนทีละ

ขั้น  เช่น 

•	Tutorial	1:	Create	a	Picture	Viewer  เป็นบทเรียนสำหรับแนะนำการสร้าง

โปรแกรมเรียกดูภาพ และบทเรียนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี 

•	Ask	Questions	on	the	Forum สำหรับเข้าเว็บที่สามารถอ่านและตั้งกระทู้

คำถามเกี่ยวกับ Visual Basic Express ได้ และอื่นๆ อีก 
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เมื่อเลือก Upgrade  เป็นการให้เลือกทดลองใช้ชุดโปรแกรม Visual  Studio  

2010 Express เพื่อยกระดับฝีมือและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม 

 

8		Solution	Explorer  เป็นหน้าต่างแสดงส่วนประกอบของโครงงานปัจจุบัน 

 

สรุป
 

โปรแกรม Visual Basic 2010 Express  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างหรือ

พัฒนาโปรแกรมใช้งานบนวินโดวส์โดยใช้ภาษา Visual Basic 

การสร้างโปรแกรมใช้งานด้วย Visual Basic 2010 Express  ใช้ลักษณะของ

การติดต่อกับผู้ใช้ด้วยกราฟิกหรือรูปภาพ  (Graphical User  Interface  - GUI)  โดยใช้

ฟอร์ม  (Form) สำหรับจัดวางตัวควบคุมต่างๆ  (Control) และเขียนคำสั่งหรือโปรแกรม  

(Code)  เก็บไว้ที่ตัวควบคุมแต่ละตัวเพื่อให้ทำงานตามลักษณะการกระทำหรือเหตุการณ์  

(Event) ที่เกิดขึ้นกับตัวควบคุมนั้น 

หน้าเริ่มต้น  (Start  Page)  ของ Visual Basic  2010 Express ทำให้ผู้เขียน  

โปรแกรมสามารถสร้างโปรแกรมได้สะดวกและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ง่าย 

 

กิจกรรม


คำชี้แจง  บนหน้าเริ่มต้นของ Visual Basic  2010 Express คลิกที่ What’s 

New  in Visual Basic 2010 Express แล้วหาดูว่ามีรายการอะไรให้เลือกบ้าง 
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คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. ชื่อเต็มของ VB Express คืออะไร 

2. BASIC ย่อมาจากอะไร 

3. GUI คืออะไร 

4. โครงงานของ Visual Basic ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

5. Form ใช้สำหรับทำอะไร 

6. Control ใช้สำหรับทำอะไร 

7. Code คืออะไร 

8. หน้าเริ่มต้นของ Visual Basic 2010 Express ประกอบด้วยอะไรบ้าง 


