
 

แบบฝึกทักษะ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 
 

 

1 

บทที่ 1 

เร่ิมต้นเขยีนโปรแกรมด้วย C# 

1.วธีิการเรียกใช้โปรแกรม Visual C#  

 โปรแกรม Microsoft Visual C# 2010 Express เป็นชุดท่ีบริษทัไมโครซอฟตอ์นุญาตใหโ้หลดติดตั้งไดฟ้รี 

เพราะเวอร์ชนั Express เป็นชุดท่ีใชใ้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ จึงไม่ติดปัญหาดา้นลิขสิทธ์ิ นกัเรียน

สามารถดาวน์โหลดและทดลองใชเ้ขียนโปรแกรมไดท่ี้บา้น หลงัจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลว้ก็สามารถเขา้ใช้

โปรแกรมไดท้นัที แต่การใชค้ร้ังแรกจะตอ้งทาํการลงทะเบียนก่อน  

เม่ือเขา้สู่โปรแกรม C# นกัเรียนจะพบหนา้ต่าง Start Page ดงัรูปต่อไปน้ี 

 

 การเขียนโปรแกรมจะตอ้งเร่ิมตน้จากการสร้างโปรเจค็ (Project) เสียก่อน โดยการคลิกท่ีลิงค ์New Project 

หรือคลิกท่ีเมนู File แลว้เลือก New Project ก็ได ้จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหนา้ต่าง New Project ข้ึนมาใหเ้ลือกรูปแบบ

ของโปรแกรมท่ีตอ้งการ ใหน้กัเรียนเลือก Console Application แลว้คลิกตกลง ดงัรูป 

 

 

 

 

คลกิ 

1 
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 จากนั้นนกัเรียนจะได ้ Project และไฟลท่ี์ใชใ้นการเขียนรหสัคาํสั่งช่ือ Program.cs โดยไฟลน้ี์โปรแกรม C# จะ

สร้างรหสัโปรแกรมมาใหส่้วนหน่ึง เพื่อช่วยใหเ้ราเขียนโปรแกรมไดเ้ร็วข้ึน ดงัรูป 

 

  

 นกัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมตามตวัอยา่งดงัน้ี 

 
using System; 

 
namespace  myProgram 
{ 

          class Program 
          { 
          static void Main(string[] args) 
          { 
                  Console.WriteLine("Hello world");  
                  Console.ReadKey(); 
          } 
          } 

}   

 เม่ือพมิพค์าํสั่งเสร็จแลว้ นักเรียนกดแป้น F5 บนแป้นพมิพ์ เพื่อดูผลลพัธ์ของโปรแกรม ซ่ึงต่อไปเราจะเรียก

การเรียกดูผลลพัธ์วา่ การรันโปรแกรม (ใน C# เรียกกวา่ Debugging) ผลลพัธ์ท่ีไดห้ลงัจากการรันก็คือ 

 Hello word 
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2.โครงสร้างคําส่ังโปรแกรมภาษา C# 

 โปรแกรมภาษา C# มีรูปแบบโครงสร้างคาํสั่งดงัน้ี 
 

using  System; 
using  ... 
 
namespace   ConsoleApplication1 
{ 

      class  Program 
      { 
           static void Main(string[] args) 
           { 
               Console.Write(“Hello”) ; 
    คําสั่ง ; 
    … 
           } 
      } 

} 

 
 

3.รูปแบบคําส่ัง 

 โปรแกรมภาษา C# เป็นโปรแกรมภาษารุ่นล่าสุดของบริษทัไมโครซอฟต ์พฒันามาจากภาษา C++ และ Java 

จุดประสงค์เพือ่ให้สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้ C# สามารถเขียนโปรแกรมได้หลาย

รูปแบบ มีคาํสั่งต่างๆ มากมายที่ให้เราเรียกใช ้และมีคาํศพัทที์่เก่ียวขอ้งมาก เช่น namespace, class, method, property, 

statement เป็นตน้ บางคร้ังจึงดูเหมือนยากในการเขียนโปรแกรม สําหรับการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้เราจะเรียนรู้เพียง

บางส่วนเท่านั้น นกัเรียนลองพิจารณารหสัโปรแกรม ต่อไปน้ี   

using System;      // เรยีกใช ้namespace สําเร็จที่ C# เตรยีมไว ้ชื่อ System   
namespace ConsoleApplication1  // เป็น namespace ของโปรแกรมนี้   
{ 
    class Program    // เป็น class ของโปรแกรมนี ้  
    { 
        static void Main(string[] args)  // เป็น method ของโปรแกรมนี ้
        { 
            string  name = "Suteerat";  // ประกาศตวัแปรชือ่ name ใหจั้ดเก็บขอ้ความวา่ Suteerat 
            int size = name.Length;         // ประกาศตวัแปรชือ่ size ใหจั้ดเก็บความยาวของชือ่ 
            if (size>10)    // ตรวจสอบเงือ่นไขวา่  ถา้จํานวนตัวอกัษรมากกวา่ 10 
                Console.Write("Long name.");  // ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิ แสดงคําวา่ Long name. 
            else 
                Console.Write("Short name.");  // ถา้เงือ่นไขเป็นเท็จ แสดงคําวา่ Short name. 
            Console.ReadKey();   // คําสัง่เพือ่หยดุรอดผูลลัพธ ์  
        } 
    } 
} 

หมายเหตุ นกัเรียนไม่ตอ้งกงัวลและจดจาํอะไรตอนน้ี ต่อไปนกัเรียนจะรู้เอง  

เรยีกใชเ้นมสเปซ 

เนมสเปซ (namespace) 

คลาส (class) 

เมธอท (method)  

คําสัง่ตา่งๆ 

บล็อก (Block) 
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4.องค์ประกอบพืน้ฐานทีค่วรรู้จัก  

มีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญับางอยา่งตามรูปแบบของ C# ท่ีเราควรรู้จกัมีดงัน้ี 

4.1 บลอ็ก  { ... } 

รูปแบบของภาษา  ก็เช่นเดียวกบั c / c ++ คือจะใชบ้ล็อก { ... } ในการกาํหนดจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของการทาํงาน

ในแต่ละส่วน ซ่ึงภายในบล็อกอาจมีบล็อกยอ่ยๆ ซอ้นลงไปไดอี้ก  ตามลกัษณะของงาน เช่น  

class  className   
{ 

              if (……………..)   
             { 
                for (……………..)   
                 { 
                          ……….. 
                          ……….. 
                 } 
                ………. 
                …….... 
              } 

} 

ทั้งน้ีเคร่ืองหมาย “ { ”  (open brace) กบั “ } ’’ (close brace) นั้นตอ้งครบคู่กนัพอดี และโดยทัว่ไปเรานิยมวาง  

“ { ”  ไวใ้ห้ตรงกบัคาํสั่งเร่ิมตน้บล็อก เช่น จากรหสัคาํสั่งตวัอยา่งที่เราวางไวต้รงกบัคาํสั่ง if หรือ for เป็นตน้ ทั้งน้ี

เพื่อใหพ้ิจารณาขอบเขตของบล็อกไดง่้าย แต่ไม่ใช่กฎขอ้บงัคบัแต่อยา่งใด  เราอาจเลือกวางในแบบท่ีเราถนดัก็ได ้

4.2 เคร่ืองหมายส้ินสุดคาํส่ัง (  ; ) 

ใน C# เราจะใชเ้คร่ืองหมายเซมิโคลอน (  ; ) เป็นตวัแสดงจุดส้ินสุดของแต่ละคาํสั่ง  หากเราไม่ใส่เคร่ืองหมาย

น้ีเพื่อคัน่ระหวา่งคาํสั่ง  โปรแกรมจะถือวา่เป็นคาํสั่งเดียวกนัไปตลอดแมว้า่จะอยูค่นละบรรทดัก็ตาม  เช่น  

x  =  10; 
y  =  “xxx”; 
z  =  x  + 
       10; 

 

เม่ือเคร่ืองหมาย  ;   เป็นตวับ่งบอกจุดส้ินสุดของคาํสั่ง คาํสั่งต่างๆ จึงสามารถมาอยูใ่นบรรทดัเดียวกนัได ้เช่น  

x  =  10;  y  =  “xxx”;  z  =  x  +  10; 

แต่การเขียนรหสัคาํสั่งลกัษณะน้ี  ไม่นิยมทาํกนั เน่ืองจากเราอ่านโปรแกรมได้ยาก รหัสโปรแกรมดูไม่เป็น

ระเบียบ แต่อาจนาํมาใชใ้นบางกรณี 
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บางคาํสั่งไม่สามารถทาํให้จบภายในบรรทดัเดียวได ้เพราะบางคาํสั่งจะมีคาํสั่งยอ่ยๆ อยูใ่นภายอีกก็ได ้ดงันั้น

คาํสั่งเหล่าน้ีจะมีบล็อกของตนเอง เช่น คาํสั่ง if คาํสั่ง for คาํสั่ง while เป็นตน้ เมื่อคาํสั่งใดมีบล็อกอยู่แล้วก็ไม่

จาํเป็นตอ้งใส่เคร่ืองหมาย ; ต่อทา้ยเคร่ืองหมายบล็อกอีก แต่คาํสั่งภายในตอ้งมีเคร่ืองหมาย ; ตามปกติ เช่น 

if (เงือ่นไข)   
{  

               คําสั่ง A; 
        คําสั่ง B; 

}    

หรือจาํง่ายๆ ก็คือ จะไม่มี  ;   อยูท่ ั้งก่อนหนา้ “{”   และหลงั “}”  

4.3 การเขียนคําอธิบายประกอบในรหัสโปรแกรม 

คาํอธิบาย (Comment) หมายถึง การเขียนขอ้ความใดๆ ที่ไม่ใช่คาํสั่งปะปนกนัไปกบั คาํสั่งอื่นๆ เพือ่อธิบาย

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเอาไวเ้พื่อความเขา้ใจในรหสัโปรแกรมตรงส่วนนั้น ดงันั้นเพื่อให้โปรแกรมไม่สับสนวา่ส่วนใดเป็น

คาํสั่ง ส่วนใดเป็นเพียงคาํอธิบายไม่เกี่ยวขอ้งกบัการทาํงานของโปรแกรม จึงตอ้งใช้เคร่ืองหมายมาเป็นตวัช่วยในการ

แยกแยะ การแทรกคาํอธิบายสามารถทาํได ้2 ลกัษณะดงัน้ีคือ 

1) รูปแบบ   // คาํอธิบาย 

ใชส้ําหรับคาํอธิบายแบบบรรทดัเดียว (Single Line comment) โดยโปรแกรมจะถือวา่ตั้งแต่สัญลกัษณ์ // เป็น

ตน้ไปจนถึงส้ินสุดบรรทดัเป็นคาํอธิบายทั้งหมด จะไม่นาํมาพิจารณาในการประมวลผล เช่น 

// สูตรคาํนวณหาขนาดพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 RectangleArea=width*length; 

 หรือ  

RectangleArea=width*length;    // สูตรคาํนวณหาขนาดพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

2) รูปแบบ  /* คาํอธิบาย */ 

กรณีท่ีคาํอธิบายของเราค่อนขา้งยาวจาํเป็นติองเขียนหลายๆ บรรทดั การใช ้// หลายๆคร้ังอาจไม่สะดวกนกั เรา

ก็สามารถใช้ /*...*/ ครอบคาํอธิบายนั้นแทน โดยโปรแกรมจะถือว่าตั้งแต่สัญลกัษณ์ /* เป็นตน้ไปจะเป็นคาํอธิบาย

ทั้งหมดจนกวา่จะเจอสัญลกัษณ์ */  จึงจะถือวา่เป็นการส้ินสุดคาํอธิบาย เช่น  
 

/*       น่ีคือส่วนของคาํอธิบาย 

             ท่ีไม่มีผลต่อการทาํงานของโปรแกรม 

            มีไวเ้พื่อช่วยใหท้าํความเขา้ใจรหสัคาํสั่งไดง่้ายข้ึน        */ 
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ใหน้กัเรียนเขียนสรุปความรู้ท่ีสาํคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาบทท่ี 1  จาํนวน 1 หนา้กระดาษ 
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บทที่ 2 

การแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ 

 

 สําหรับการเขียนโปรแกรมในโหมด Console Application นั้น โปรแกรมภาษา C# ไดเ้ตรียมคาํสั่งสําหรับการ

แสดงขอ้มูลออกทางจอภาพเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบผลลพัธ์จากการทาํงานของโปรแกรม คาํสั่งแสดงขอ้มูลมี 2 คาํสั่ง 

คือ 

 1) คาํส่ัง Write()     

 

 

รูปแบบคาํสั่ง 

  Console.Write(อกัขระ/สตรงิ/ตวัเลข/ตวัแปร/นพิจน/์เมธอด); 
 

 คาํอธิบาย

  1.อักขระ หมายถึง ตวัอกัขระทัว่ๆ ไป โดยตวัอกัขระจะต้องอยู่ภายใตเ้คร่ืองหมาย ‘…’ และใน

เคร่ืองหมายน้ีจะมีอกัขระไดเ้พียง 1 ตวัอกัขระเท่านั้น เช่น 

 การแสดงขอ้มูลสามารถแสดงไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี   

  Console.Write('A');  
 

  2.สตริง หมายถึง ประโยคขอ้ความต่างๆ โดยสตริงจะตอ้งอยู่ภายใตเ้คร่ืองหมาย “…” และจะมีกี่ตวั

อกัขระก็ได ้เช่น 

  Console.Write("Hello"); 
 

  3.ตัวเลข หมายถึง ตวัเลขจาํนวนเตม็หรือทศนิยมใดๆ และไม่ตอ้งอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมายใดๆ เช่น 

  Console.Write(100); 
 

  4.ตัวแปร หมายถึง ตวัแปรทุกตวัในโปรแกรม ไม่วา่จะเป็นชนิดสตริง ตวัเลข หรือบลีูน เช่น 

  int age = 50; 
             Console.Write(age); 
 

  5.นิพจน์ หมายถึง นิพจน์ต่างๆ เช่น นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ นิพจน์เปรียบเทียบ เป็นตน้ เช่น 

  int age = 50; 
  Console.Write(age/2);  //นพิจนท์างคณติศาสตร ์
  Console.Write(age>30); //นพิจนเ์ปรยีบเทยีบ 
 

  6.เมธอด หมายถึง เมธอดต่างๆ ทั้งเมธอดสาํเร็จและเมธอดท่ีเราสร้างข้ึนท่ีมีการส่งค่ากลบั เช่น 

  Console.Write(Math.Sqrt(9)); 
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 2) คาํส่ัง WriteLine()  

 

 

รูปแบบคาํสั่ง 

  Console.WriteLine(อกัขระ/สตรงิ/ตวัเลข/ตวัแปร/นพิจน/์เมธอด); 
 

 จะเห็นวา่คาํสั่ง WriteLine() สามารถแสดงขอ้มูลไดเ้หมือนกบัคาํสั่ง Console.Write()  แต่แตกต่างกนัท่ีผลลพัธ์

ท่ีได ้นกัเรียนดูตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  Console.Write(1); 
             Console.Write(2); 
             Console.Write(3);    

Output:  123 

             Console.WriteLine(1); 
             Console.WriteLine(2); 
             Console.WriteLine(3);    

Output:  1 
  2 
  3 

 

 ทั้งคาํสั่ง Write() และ WriteLine() สามารถแสดงขอ้มูลไดห้ลายลกัษณะ รวมทั้งสามารถกาํหนดรูปแบบของ

การแสดงผลตวัเลข และวนัท่ีไดอ้ยา่งหลากหลาย จะขอยกตวัอยา่งบางส่วนที่นกัเรียนสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการ

เขียนโปรแกรมได ้ดงัน้ี (ไม่ต้องจํา ใหรู้้เพียงวา่แสดงไดอ้ยา่งหลากหลาย ถา้ตอ้งการนาํไปใชใ้หย้อ้นกลบัมาดูภายหลงั) 

รูปแบบการแสดงผลพืน้ฐาน 

 Console.WriteLine("Hello");   // "Hello" 

 Console.WriteLine(100);    // "100" 

 Console.WriteLine(100+100);   // "200" 

 Console.WriteLine("Hello"+100);  // "Hello100" 

 Console.WriteLine("200"+"200");  // "200200" 

รูปแบบการแสดงผลโดยใช้เคร่ืองหมายบลอ็ก {…} แทนตําแหน่งทีว่างข้อมูลโดยใส่เลขลาํดับเร่ิมจาก 0 

 Console.WriteLine("{0}","Hello");   // "Hello" 

 Console.WriteLine("{0}",50);    // "50" 

 Console.WriteLine("abcdefg{0}","Hello");  // "abcdefgHello" 

 Console.WriteLine("Result=     {0}",50);   // "Result=     50" 

 Console.WriteLine("     {0}-----{1}",50,100);  // "     50-----100" 

 Console.WriteLine("Width={0} Length={1} Area={2}",10,20,10*20); // "Width=10 Length=20 Area=200" 
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ตัวอย่างการแสดงผลเลขจํานวนเตม็ 

Console.WriteLine("{0:00000}", 15);           // "00015" 

Console.WriteLine("{0:00000}", -15);          // "-00015" 

Console.WriteLine("{0,5}", 15);                // "   15" 

Console.WriteLine("{0,-5}", 15);               // "15   " 

Console.WriteLine("{0,5:000}", 15);           // "  015" 

Console.WriteLine("{0,-5:000}", 15);          // "015  " 

Console.WriteLine("{0:#;minus #}", 15);        // "15" 

Console.WriteLine("{0:#;minus #}", -15);       // "minus 15" 

Console.WriteLine("{0:#;minus #;zero}", 0);   // "zero" 

Console.WriteLine("{0:+### ### ### ###}", 447900123456);  // "+447 900 123 456" 

Console.WriteLine("{0:##-####-####}", 8958712551);        // "89-5871-2551" 

ตัวอย่างการแสดงผลเลขทศนิยม 

Console.WriteLine("{0:0.00}", 123.4567);        // "123.46" 

Console.WriteLine("{0:0.00}", 123.4);           // "123.40" 

Console.WriteLine("{0:0.00}", 123.0);           // "123.00" 

Console.WriteLine("{0:0.##}", 123.4567);        // "123.46" 

Console.WriteLine("{0:0.##}", 123.4);           // "123.4" 

Console.WriteLine("{0:0.##}", 123.0);           // "123" 

Console.WriteLine("{0:00.0}", 123.4567);        // "123.5" 

Console.WriteLine("{0:00.0}", 23.4567);         // "23.5" 

Console.WriteLine("{0:00.0}", 3.4567);          // "03.5" 

Console.WriteLine("{0:00.0}", -3.4567);         // "-03.5" 

Console.WriteLine("{0:0,0.0}", 12345.67);       // "12,345.7" 

Console.WriteLine("{0:0,0}", 12345.67);         // "12,346" 

Console.WriteLine("{0:0.0}", 0.0);               // "0.0" 

Console.WriteLine("{0:0.#}", 0.0);               // "0" 

Console.WriteLine("{0:#.0}", 0.0);              // ".0" 

Console.WriteLine("{0:#.#}", 0.0);              // "" 

Console.WriteLine("{0,10:0.0}", 123.4567);      // "     123.5" 

Console.WriteLine("{0,-10:0.0}", 123.4567);    // "123.5     " 
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Console.WriteLine("{0,10:0.0}", -123.4567);     // "    -123.5" 

Console.WriteLine("{0,-10:0.0}", -123.4567);    // "-123.5    " 

Console.WriteLine("{0:my number is 0.0}", 12.3);    // "my number is 12.3" 

Console.WriteLine("{0:0aaa.bbb0}", 12.3);            // "12aaa.bbb3" 

 

ตัวอย่างการแสดงผลวนัที ่

// create date time 2008-03-09 16:05:07.123 

DateTime dt = new DateTime(2008, 3, 9, 16, 5, 7, 123); 

Console.WriteLine("{0:t}", dt);   // "4:05 PM"                           ShortTime 

Console.WriteLine("{0:d}", dt);   // "3/9/2008"                          ShortDate 

Console.WriteLine("{0:T}", dt);   // "4:05:07 PM"                        LongTime 

Console.WriteLine("{0:D}", dt);   // "Sunday, March 09, 2008"           LongDate 

Console.WriteLine("{0:f}", dt);   // "Sunday, March 09, 2008 4:05 PM"   LongDate+ShortTime 

Console.WriteLine("{0:F}", dt);   // "Sunday, March 09, 2008 4:05:07 PM"  FullDateTime 

Console.WriteLine("{0:g}", dt);   // "3/9/2008 4:05 PM"                  ShortDate+ShortTime 

Console.WriteLine("{0:G}", dt);   // "3/9/2008 4:05:07 PM"               ShortDate+LongTime 

Console.WriteLine("{0:m}", dt);  // "March 09"                          MonthDay 

Console.WriteLine("{0:y}", dt);   // "March, 2008"                       YearMonth 

Console.WriteLine("{0:r}", dt);   // "Sun, 09 Mar 2008 16:05:07 GMT"    RFC1123 

Console.WriteLine("{0:s}", dt);   // "2008-03-09T16:05:07"              SortableDateTime 

Console.WriteLine("{0:u}", dt);   // "2008-03-09 16:05:07Z"             UniversalSortableDateTime 
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การแสดงตัวเลขโดยใช้เคร่ืองหมาย {…} ร่วมกบัตัวอกัขระ (character) 
 

Character Description Examples Output 

C or c Currency Console.Write("{0:C}", 2.5); 

Console.Write("{0:C}", -2.5); 

$2.50 

($2.50) 

D or d Decimal Console.Write("{0:D5}", 25); 00025 

E or e Scientific Console.Write("{0:E}", 250000); 2.500000E+005 

F or f Fixed-point Console.Write("{0:F2}", 25); 

Console.Write("{0:F0}", 25); 

25.00 

25 

G or g General Console.Write("{0:G}", 2.5); 2.5 

N or n Number Console.Write("{0:N}", 2500000); 2,500,000.00 

X or x Hexadecimal Console.Write("{0:X}", 250); 

Console.Write("{0:X}", 0xffff); 

FA 

FFFF 
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1.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมแสดงประวติันกัเรียนออกทางจอภาพ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี โดยใหมี้คาํสั่ง Write() 3 

คาํสั่ง และคาํสั่ง WriteLine() 4 คาํสั่ง  
 

 My name is ……(ใส่ช่ือนกัเรียน)....... 

 I’m ……(ใส่อายนุกัเรียน).....years old. 

 I’m studying in Burirampittayakhom School. 

 I like to learn the programming with my teacher. 

 

เขียนรหสัโปรแกรมและผลลพัธ์ของนกัเรียนลงในช่องวา่งต่อไปน้ี 

รหสัโปรแกรม................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ผลลพัธ์.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

แบบฝึกทกัษะที ่2 



 

แบบฝึกทักษะ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 
 

 

13 

2.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมแสดงผลอะไรก็ไดท่ี้นกัเรียนสนใจ โดยใหมี้รูปแบบการแสดงผลท่ีแตกต่างกนั จาํนวน 10 

รูปแบบ  

เขียนรหสัโปรแกรมและผลลพัธ์ของนกัเรียนลงในช่องวา่งต่อไปน้ี 

รหสัโปรแกรม................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ผลลพัธ์.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 3 

ตวัแปร 

1.กฎการตั้งช่ือตวัแปรของโปรแกรม C# 

 โปรแกรมภาษา C# ไดก้าํหนดกฎสาํหรับการตั้งช่ือของตวัแปรไวด้งัน้ี 

 1.ข้ึนตน้ดว้ยตวัอกัษร A-Z หรือ a-z หรือ _ (underline) หรือ @ เท่านั้น เช่น Name, name, _name, @name

 2.สามารถใชต้วัเลข 0-9 ต่อทา้ยหรือระหวา่งตวัอกัษร A-Z หรือ a-zได ้เช่น Name1, B2S, A2B3C1 เป็นตน้ 

 3.ใช ้  _ (underline) ต่อทา้ยหรือระหวา่งตวัอกัษร A-Z หรือ a-z ได ้ เช่น first_name, weight_1, QTY_ เป็นตน้ 

 4.หา้มใชอ้กัขระพิเศษอ่ืนๆ เช่น # % , ^ &  *  !  <  } / รวมทั้งช่องวา่ง (ช่องวา่งถือเป็นอกัขระพิเศษตวัหน่ึง) มา

ประกอบเป็นช่ือตวัแปร ถา้ตอ้งการใชค้าํ 2 คาํมาตั้งเป็นช่ือตวัแปรใหพ้มิพติ์ดกนั เช่น TelephoneNumber,  CircleArea 

เป็นตน้ 

 6.ตวัอกัษรพิมพเ์ล็กและตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ถือวา่ไม่ใช่ตวัอกัษรเดียวกนั (case sensitive) เช่น NAME, Name, 

name ถือวา่ ไม่ใช่ตวัแปรตวัเดียวกนั 

 7.ไม่ควรใชค้าํท่ีไม่มีความหมายมาตั้งเป็นช่ือตวัแปร เช่น x, A, bbb เป็นตน้ ยกเวน้ตวัแปรท่ีใชส้าํหรับการวน

ซํ้ าซ่ึงนิยมใชต้วั  i  เช่น   คาํสั่งวนซํ้ า for 

for (int  i = 1; i <= 5; i++) 
{ 
      … 
} 

8.ช่ือตวัแปรควรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัเก็บ เช่น จะเก็บขอ้มูลความยาว ควรตั้งช่ือตวัแปรวา่ 

Length เพราะคาํวา่ Length แปลวา่ ความยาวนัน่เอง 

 7.ช่ือตวัแปรตอ้งไม่ซํ้ ากบัคาํสงวน (reserved words) ซ่ึง คาํสงวนก็คือคาํภาษาองักฤษท่ีโปรแกรมภาษา C# 

นาํไปใชเ้ป็นช่ือคาํสั่งต่างๆ แลว้ จึงไม่สามารถตั้งช่ือตวัแปรซํ้ ากบัคาํเหล่าน้ีได ้ดงัตารางต่อไปน้ี  

abstract decimal float namespace return    try 

as default for new sbyed typeof 

base delerate foreach null sealed uint 

bool do goto object short ulong 

break   double if operator sizeof unchecked 

byte else implicit out stackalloc unsafe 
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case enum in  override static ushort 

catch event int params string using 

char explicit interface private struct virual 

checked extern internal protected switch void 

class false is public this volatille 

const finally lock readonly throw while 

continue fixed long ref true  

 

2.การประกาศตัวแปร 

 การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C# ก่อนท่ีจะนาํตวัแปรมาใชง้านจะตอ้งมีการประกาศตวัแปรสาํหรับจองพื้นท่ี

หน่วยความจาํเสียก่อน การประกาศตวัแปรมีหลายรูปแบบแต่จะขอกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบพื้นฐานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 2.1 การประกาศตวัแปรแบบไม่กาํหนดค่าให้กบัตวัแปร มีรูปแบบดงัน้ี 

  <ชนิดข้อมูล>  <ช่ือตัวแปร> ; 

  เช่น   string  countries;  // ชนิดขอ้มูล string  ช่ือตวัแปร countries 

int  width;  // ชนิดขอ้มูล int  ช่ือตวัแปร width 

   double  volume;  // ชนิดขอ้มูล double  ช่ือตวัแปร volume 

   int  QTY, Cost, Amount;  // ประกาศตวัแปรหลายตวัพร้อมกนัใชเ้คร่ืองหมายจุลภาคคัน่ ( , ) 

  การประกาศตวัแปรแบบน้ีสามารถกาํหนดค่าใหก้บัตวัแปรในภายหลงัได ้เช่น 

   int  width; 

   width=30; 

 2.2 ประกาศตวัแปรพร้อมกาํหนดค่าให้กบัตวัแปร มีรูปแบบดงัน้ี 

  <ชนิดข้อมูล>  <ช่ือตัวแปร> = <ค่าข้อมูล>; 

  เช่น   string  countries="Thailand"; // Thailand คือขอ้ความท่ีนาํไปเก็บไวใ้นตวัแปร countries 

int  width=65;   // 65 คือตวัเลขจาํนวนเตม็ท่ีนาํไปเก็บไวใ้นตวัแปร width 

   double  volume=28.7;  // 28.7 คือตวัเลขทศนิยมท่ีนาํไปเก็บไวใ้นตวัแปร volume 

   int  QTY=5, Cost=20, Amount;   // ไม่จาํเป็นตอ้งใหค้่ากบัตวัแปรทุกตวัก็ได ้

ข้อควรจํา: เม่ือประกาศตวัแปรช่ือใดแลว้ จะประกาศช่ือซํ้ าเดิมอีกไม่ไดเ้ป็นอนัขาด จาํไวน้ะจะ๊ 
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3.ตวัอย่างโปรแกรม 

นกัเรียนลองดูตวัอยา่งโปรแกรมง่ายๆ ต่อไปน้ี เนน้ท่ีการประกาศตวัแปรเป็นหลกั 

ตวัอยา่งท่ี 1

 

 โปรแกรมหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

            int  width = 5, length = 20; 
             int  RectangleArea = width * length; 
             Console.WriteLine("Rectangle  Area={0}", RectangleArea); 
            Console.ReadKey(); 
 
 Output: Rectangle  Area=100 

อธิบายการทาํงาน: 

 บรรทดัท่ี 1 ประกาศตวัแปรชนิด int ช่ือ width ใหมี้ค่าเป็น 5 และ length ใหมี้ค่าเป็น 20 

 บรรทดัท่ี 2 ประกาศตวัแปรชนิด int ช่ือ RectangleArea ใหมี้ค่าเท่ากบัค่าของ width คูณดว้ยค่าของ  

length 

 บรรทดัท่ี 3 ใหแ้สดงผลคาํวา่ “Rectangle Area=” และแสดงค่าของตวัแปร RectangleArea 

 บรรทดัท่ี 4 ใหแ้สดงผลลพัธ์คา้งไวท่ี้จอภาพ จนกวา่จะกดแป้นใดๆ 

ตวัอยา่งท่ี 2

 

 โปรแกรมหาปริมาตรของรูปทรงกระบอก 

            int  radius = 10, height = 30; 
             double  volume; 

volume = Math.PI*Math.Pow(radius,2)*height; 
             Console.WriteLine("Volume={0:F2}", volume); 
             Console.ReadKey();    
 
 Output: Volume=9424.78 
 

อธิบายการทาํงาน: 

 บรรทดัท่ี 1 ประกาศตวัแปรชนิด int ช่ือ radius ใหมี้ค่าเป็น 10 และ height ใหมี้ค่าเป็น 30 

 บรรทดัท่ี 2 ประกาศตวัแปรชนิด double ช่ือ volume ใหมี้ค่าเท่ากบั PI คูณ radius ยกกาํลงัสอง คูณ height 

 บรรทดัท่ี 3 ใหแ้สดงผลคาํวา่ “Volume=” และแสดงค่าของตวัแปร volume 

 บรรทดัท่ี 4 ใหแ้สดงผลลพัธ์คา้งไวท่ี้จอภาพ จนกวา่จะกดแป้นใดๆ 

 
 
 

โปรดอ่าน: ลองเปรียบเทียบวธีิการประกาศตวัแปรของทั้งสองตวัอยา่งวา่เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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1.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมหาขนาดพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม จากนั้นเขียนรหสัโปรแกรม และผลลพัธ์ลงในช่องวา่ง 

รหสัโปรแกรม..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลลพัธ์……………………………………………..…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบฝึกทกัษะที ่3 
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2.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมหาค่าอะไรก็ไดท่ี้นกัเรียนสนใจ โดยใหมี้ตวัแปรอยา่งนอ้ย 3 ตวั จากนั้นเขียนรหสั

โปรแกรม และผลลพัธ์ลงในช่องวา่ง (โปรแกรมตอ้งไม่ซํ้ ากบัตวัอยา่ง) 

รหสัโปรแกรม..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลลพัธ์……………………………………………..…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 4 

ชนิดข้อมูล 

 โปรแกรมภาษา C# ไดแ้บ่งชนิดขอ้มลูออกเป็นหลายชนิด สาํหรับการเขียนโปรแกรมนั้นนกัเรียนตอ้งพจิารณา

วา่ขอ้มูลท่ีนกัเรียนตอ้งการจดัเก็บควรจะใชข้อ้มูลชนิดใดจึงจะเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อประหยดัพื้นท่ีหน่วยความจาํของ

เคร่ืองนัน่เอง ชนิดขอ้มลูท่ีสาํคญัของโปรแกรม C# มีดงัน้ี 

1.ข้อมูลชนิดเลขจํานวนเตม็ (Integral Types) 

 

Type Range Size 

sbyte -128 to 127 Signed 8-bit integer 

byte 0 to 255 Unsigned 8-bit integer 

char U+0000 to U+ffff Unicode 16-bit character 

short -32,768 to 32,767 Signed 16-bit integer 

ushort 0 to 65,535 Unsigned 16-bit integer 

int -2,147,483,648 to 2,147,483,647 Signed 32-bit integer 

uint 0 to 4,294,967,295 Unsigned 32-bit integer 

long -9,223,372,036,854,775,808 to 
9,223,372,036,854,775,807 

Signed 64-bit integer 

ulong 0 to 18,446,744,073,709,551,615 Unsigned 64-bit integer 

 

หมายเหตุ: โปรดเลือกใชต้ามความเหมาะสม หากไม่รู้วา่จะใชต้วัไหนก็เลือกใชช้นิด int ไปก่อน ถา้เราเขียนตวัเลข

ข้ึนมาลอยๆ เช่น 40 โปรแกรมจะถือวา่ 40 คือตวัเลขจาํนวนเตม็ชนิด int ดงันั้น int จึงเป็น default ของเลขจาํนวนเต็ม 

 

ตัวอย่างที ่1

 

 โปรแกรมแสดงตวัอกัขระ A-Z ตามลาํดบัรหสัแอสกี โดยแปลงค่า int เป็น char แลว้นาํไปแสดงผล 

for (int  i = 65; i <= 90; i++) 
{ 
       Console.Write( (char) i ); 
} 
Console.ReadKey(); 

 
Output :  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 



 

แบบฝึกทักษะ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 
 

 

20 

2.ข้อมูลชนิด เลขทศนิยม (Floating-Point Types) 

 

Type Approximate range Precision 

float ±1.5 × 10−45 to ±3.4 × 1038 7 digits 32-bit 

double ±5.0 × 10−324 to ±1.7 × 10308 15-16 digits  64-bit 

หมายเหตุ: ถา้เราเขียนตวัเลขข้ึนมาลอยๆ เช่น 2.5  โปรแกรมจะถือวา่ 2.5 คือ double ดงันั้น double จึงเป็น default 

ของเลขทศนิยม ถา้ตอ้งการให ้2.5 เป็น float ตอ้งเติมตวั f  หรือ F ต่อทา้ย เช่น 2.5f แลว้ถา้ตอ้งการให ้40 เป็น long ล่ะ 

จะทาํอยา่งไร ช่วยกนัคิดหน่อยครับ  

 

ตัวอย่างที ่2
 

 โปรแกรมหาผลบวกเลขทศนิยม 

        float  y = 4.5f; 
        double  z = 5; 
        double w = 1.7E+3; 
        Console.WriteLine(w); 
        Console.WriteLine("The sum is {0}", x + y + z + w); 
        Console.ReadKey(); 
 

Output: 1700 

  The sum is 1709.5 

 

3.ข้อมูลชนิด เลขทศนิยมพเิศษ (Precise decimal type) 

 

Type Approximate Range Precision 

decimal ±1.0 × 10−28 to ±7.9 × 1028 28-29 significant digits 128-bit  

 

ตัวอย่างที ่3
 

 โปรแกรมหาผลบวกเลขทศนิยมกบัเลขจาํนวนเตม็ 

         decimal  d = 9.1m; 
         int  y = 3; 
         Console.WriteLine(d + y);    
 Console.ReadKey() 

 
Output: 12.1 
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4.ข้อมูลชนิดบูลนี (bool type)   

Type Range Size 

bool true, false 1-bit  

 

ตัวอย่างที ่4
 

 โปรแกรมแสดงผลตวัแปรชนิดบลีูยนและผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบ 

        bool  i = true; 
        char  c = '0'; 
        Console.WriteLine(i); 
        i = false; 
        Console.WriteLine(i); 
 

        bool  Alphabetic = (c > 64 && c < 123); 
        Console.WriteLine(Alphabetic); 

Output:  True 
  False 
  False 
 

5.ข้อมูลชนิดข้อความ (string) 
 

Type Range Size 

string  C# string is an array of characters  ไมแ่น่นอนขึน้อยูก่ับขนาดความยาวของขอ้ความ  

 

ตัวอย่างที ่5
 

 โปรแกรมแสดงผลการบวกระหวา่งสตริงกบัสตริง การเปรียบเทียบสตริง และการดึงตวัอกัษรจากสตริง 

        string a = "\u0068ello "; 
        string b = "world"; 
        Console.WriteLine(a + b); 
        Console.WriteLine(a + b == "hello world"); 
        char x = b[2];   
        Console.WriteLine(x); 
        Console.ReadKey(); 

 

Output:   hello world 

   True 

  r 

 

ส่ิงที่นักเรียนต้องรู้: การกาํหนดค่าใหก้บั string ตอ้งอยูใ่นเคร่ืองหมาย double quote ( "..." ) เช่น string a="boy" 

แต่ char ตอ้งอยูใ่นเคร่ืองหมาย single quote ( '…' ) เช่น char b = 'Q' และ char จะใหค้่าไดเ้พียง 1 หลกัเท่านั้น 
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6.การแปลงชนิดข้อมูล (Convert Type) 

 โปรแกรมภาษา C# สามารถแปลงขอ้มูลจากชนิดหน่ึงไปเป็นชนิดหน่ึงได ้เช่น เลขจาํนวนเต็มไปเป็นเลข

ทศนิยม เลขทศนิยมไปเป็นสตริง สตริงไปเป็นเลขจาํนวนเตม็ เป็นตน้ การแปลงโดยปกตินั้นจะสามารถแปลงไดเ้ฉพาะ

จากชนิดขอ้มูลขนาดเล็ก (ดูจากขนาดความจาํ)ไปยงัชนิดขอ้มูลที่มีขนาดใหญ่กวา่ เช่น int  สามารถแปลงไปเป็น long 

ได ้แต่ long แปลงไปเป็น int ไม่ได ้(int ใชห้น่วยความจาํ 32 bit แต่ long ใชห้น่วยความจาํ 64 bit) จะสามารถแปลงจาก

ชนิดไปไปเป็นชนิดใดไดบ้า้งนั้น ใหน้กัเรียนศึกษาจากตารางต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุ:  ขอ้มูลทุกชนิดสามารถแปลงเป็นสตริงไดท้ั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

From To 

sbyte short, int, long, float, double, or decimal 

byte short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, or decimal 

short int, long, float, double, or decimal 

ushort int, uint, long, ulong, float, double, or decimal 

int long, float, double, or decimal 

uint long, ulong, float, double, or decimal 

long float, double, or decimal 

char ushort, int, uint, long, ulong, float, double, or decimal 

float double 

ulong float, double, or decimal 
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7.การแปลงข้อมูลด้วยคลาส Convert 

 7.1 แปลงโดยใช้คลาส Convert คาํสั่งน้ีสามารถใชใ้นการแปลงไดค้รบทั้ง 3 รูปแบบคือ 

1) แปลงจากตวัเลขชนิดหน่ึงเป็นตวัเลขอีกชนิดหน่ึง  

2) แปลงจากตวัเลขเป็นสตริง 

3) แปลงจากสตริงเป็นตวัเลข 

 

      byte  A = Convert.ToByte(ขอ้มลูตวัเลขหรอืสตรงิทีต่อ้งการแปลงเป็น byte); 

ตัวอย่างคําส่ัง 

             short  B = Convert.ToInt16(ขอ้มลูตัวเลขหรอืสตรงิทีต่อ้งการแปลงเป็น short); 
             int  C = Convert.ToInt32(ขอ้มลูตัวเลขหรอืสตรงิทีต่อ้งการแปลงเป็น int); 
             long  D = Convert.ToInt64(ขอ้มลูตัวเลขหรอืสตรงิทีต่อ้งการแปลงเป็น long); 
             float  E = Convert.ToSingle(ขอ้มลูตัวเลขหรอืสตรงิทีต่อ้งการแปลงเป็น float); 
             double F = Convert.ToDouble(ขอ้มลูตวัเลขหรอืสตรงิทีต่อ้งการแปลงเป็น double); 
            string G = Convert.ToString(ขอ้มลูตวัเลขทีต่อ้งการแปลงเป็น string); 

 

ตัวอย่างที ่6

             byte  A = 5; 

 โปรแกรมการแปลงขอ้มูล 

             int  B; 
             string  C; 
             double  D; 
             B = Convert.ToInt32(A);  //แปลงจาก byte เป็น int 
             C = Convert.ToString(B) + 10; //แปลงจาก int เป็น string แลว้บวกดว้ย 10 
             D = Convert.ToDouble(C) + 100; //แปลงจาก string เป็น double 
             Console.WriteLine("B={0}",B); 
             Console.WriteLine("C={0}",C); 
             Console.WriteLine("D={0}",D); 
             Console.ReadKey(); 
 
Output: B=5  // B=5 เพราะถกูแปลงมาจาก A ซึง่เทา่กบั 5 

  C=510 // C=510 ไมใ่ช ่15 ซึง่มาจากสตรงิบวกตวัเลขจงึไดเ้ป็นสตรงิ "5"+10="510" 

  D=610 // D=610 เพราะนําคา่ทีแ่ปลงจากสตรงิ C มาบวก 100 จงึเป็น 510+100=610 

 

ข้อควรรู้: ถา้เอาสตริงบวกดว้ยตวัเลข ค่าท่ีไดจ้ะเป็นสตริงเสมอ 
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 7.2 การแปลงข้อมูลแบบ Casting 

 ดงัท่ีเราทราบกนัก็คือโปรแกรม C# ไดต้ั้งกฎเอาไวว้า่ เราจะแปลงขอ้มูลจากใหญ่กวา่ไปเล็กกวา่ไม่ได ้(ชนิดใด

ใช้หน่วยความจาํมากกว่าถือว่ามีขนาดใหญ่กว่า) การแปลงตอ้งเป็นไปตามตารางขา้งตน้เท่านั้น ทาํให้มีคาํถามจาก

โปรแกรมเมอร์หลายคนว่า “แล้วถ้าเราต้องการแปลงตัวเลขจากใหญ่ไปเล็กล่ะ เราจะทําอย่างไร บางคร้ังอาจมีความ

จําเป็นต้องใช้กไ็ด้”  

โปรแกรม C# จึงไดก้าํหนดวิธีการแปลงอีกรูปแบบหน่ึงเรียกวา่การ Casting เพือ่ให้สามารถแปลงขอ้มูลจาก

ชนิดตวัเลขท่ีใหญ่กวา่ไปยงัชนิดตวัเลขท่ีเล็กกวา่ เช่น แปลงจาก int ไปเป็น byte แต่มีเง่ือนไขอยู ่2 ขอ้ คือ  

1.ค่าตวัเลขของตวัใหญ่ท่ีแปลงตอ้งไม่เกินกวา่ที่ตวัเล็กจะรับได ้เช่น จะแปลงจาก int ไปเป็น byte ค่าตวัเลข

ตอ้งไม่เกิน 255 เพราะ byte สามารถรับตวัเลขสูงสุดไดแ้ค่น้ี   

2.ตอ้งยอมรับความผดิเพี้ยนท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น ถา้ตอ้งการแปลงจาก double ซ่ึงเป็นเลขทศนิยม ไปเป็น int ซ่ึง

เป็นเลขจาํนวนเตม็ ทศนิยมท่ีมีอยูจ่ะถูกตดัทิ้งโดยอตัโนมติั เช่น แปลง 154.68 เป็น int ทศนิยม .68 จะถูกตดัทิ้งไปเหลือ

เพยีง 154 เท่านั้น (กฎขอ้น้ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นบางโปรแกรมท่ีตอ้งการตดัทศนิยมทิ้งโดยไม่ตอ้งการปัดเศษ) 

รูปแบบวธีิการแปลง

A=(int) 287.45;  // แปลงจาก double เป็น int ไดผ้ลลพัธ์ 287 

 ทาํไดโ้ดยใส่วงเล็บท่ีระบุชนิดตวัเลขท่ีตอ้งการ ไวด้า้นหนา้ขอ้มูลท่ีถูกแปลง เช่น 

B=(byte) 200;  // แปลงจาก int เป็น byte  ไดผ้ลลพัธ์ 200 

shot  C;    

long  D = 8769; 

C = (shot)D  // แปลงจาก long เป็น shot ไดผ้ลลพัธ์ 8769 

 

 บางคร้ังการแปลงขอ้มูลแบบ Casting จะทาํใหข้อ้มูลผดิเพี้ยน นกัเรียนดูจากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตัวอย่างที ่7
 

 โปรแกรมแปลงขอ้มูลแบบ Casting แลว้ขอ้มูลผดิเพี้ยน 

           int  a = 258; 
           byte  b; 
            b = (byte)a;  // cast from int to byte 
            System.Console.WriteLine(b); 
 
Output: 2   // ไมใ่ช ่258 
 

ผลลพัธ์เป็น 2 แทนท่ีจะเป็น 258 นัน่เพราะวา่เม่ือขอ้มลูเกินกวา่ท่ี byte จะรับได ้โปรแกรมจะเร่ิมนบัศูนยใ์หม่

ตั้งแต่ลาํดบัท่ีเกิน คือ 256 เป็น 0 และ 257 เป็น 1 ดงันั้น 258 จึงเป็น 2 
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ตัวอย่างที ่8

 

 โปรแกรมแปลงขอ้มูลแบบ Casting แลว้ขอ้มูลผดิเพี้ยน 

        double  a = 1234.7; 
        int  b; 
        b = (int) a;  // cast form double to int 
        System.Console.WriteLine(b); 
 

Output: 1234   // ไมใ่ช ่1234.7 
 

จะเห็นวา่เม่ือแปลงแลว้จะสูญเสียทศนิยมไปเพราะ int เป็นเลขจาํนวนเตม็ไม่สามารถรับค่าทศนิยมได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไชโย เขา้ใจแลว้ 
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1.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมหาค่าเฉล่ียของนํ้าหนกัเพือ่นร่วมชั้นจาํนวน 5 คน โดยใหมี้ 2 คาํตอบคือ ค่าเฉล่ียท่ีเป็นเลข

จาํนวนเตม็ และค่าเฉล่ียท่ีเป็นเลขทศนิยม 2 หลกั จากนั้นเขียนรหสัโปรแกรม และผลลพัธ์ลงในช่องวา่ง 

รหสัโปรแกรม..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลลพัธ์..........…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบฝึกทกัษะที ่4 
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2.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมหาค่าอะไรก็ได ้ โดยใหมี้ชนิดขอ้มลูอยา่งนอ้ย 2 ชนิด และมีการแปลงชนิดขอ้มูล จากนั้น

เขียนรหสัโปรแกรม และผลลพัธ์ลงในช่องวา่ง (โปรแกรมตอ้งไม่ซํ้ ากบัตวัอยา่ง) 

รหสัโปรแกรม..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลลพัธ์..........…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

แบบฝึกทักษะ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 
 

 

28 

บทที่ 5 

โอเปอเรเตอร์ (Operator) 

           โอเปอเรเตอร์ (Operator) คือ สัญลกัษณ์ที่ใชใ้นการกาํหนดค่า หรือประมวลผลทางคณิตศาสตร์ หรือทางตรรกะ 

โดยใน C# ไดแ้บ่งโอเปอเรเตอร์ไดห้ลายกลุ่มดงัน้ี 

1. โอเปอเรเตอร์สําหรับการคาํนวณ (Arithmetic Operators) 

      ใชใ้นการคาํนวณทางคณิตศาสตร์  ท่ีเก่ียวกบัการบวก ลบ คูณ หาร ดงัตารางต่อไปน้ี 

เครือ่งหมาย 
(Operand) 

ความหมาย ตวัอยา่ง 
กําหนดให ้A=10,B=3 

+ บวก (Add) A + B   =  13 

- ลบ (Subtract) A – B   =  7 

* คณู (Multiply) A * B   =  30 

/ หาร (Divide) A / B   =  3.3333333 

++ เพิ่มคา่ทลีะ 1 (Increment by 1) A++   =  11 

-- ลดคา่ทลีะ 1 (Decrement by 1) A--    =  9 

% หารเอาเศษ (Remainder or Modulo) A  %  B   =  1 

 

2. โอเปอเรเตอร์สําหรับการกาํหนดค่า (Assignment Operators) 

      โอเปอเรเตอร์สาํหรับการกาํหนดค่า  เป็นเคร่ืองหมายสาํหรับการกาํหนดค่าของตวัแปรทางดา้นซ้ายของเคร่ืองหมาย 

ดว้ยค่าท่ีอยูท่างดา้นขวาของเคร่ืองหมาย 

เครือ่งหมาย 
(Operand) 

ความหมาย ตวัอยา่ง 
กําหนดให ้A=10 

= เทา่กับ  A = 2  // A=2 

*= คณูคา่เดมิดว้ยคา่ทีกํ่าหนด  A *= 2  หมายถงึ A = A*2 // A=20 

/= หารคา่เดมิดว้ยคา่กําหนด   A /= 2  หมายถงึ A = A/2  // A=5 

+= บวกคา่เดมิดว้ยคา่ทีกํ่าหนด   A += 2  หมายถงึ A = A+2 // A=12 

-= ลบคา่เดมิดว้ยคา่ทีกํ่าหนด   A -= 2  หมายถงึ A = A-2 // A=8 
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3.โอเปอเรเตอร์ความสัมพนัธ์ (Relational Operators) 

            โอเปอเรเตอร์ความสัมพันธ์ใช้สําหรับการเปรียบเทียบ (Comparisons) ประโยคเงื่อนไข (Conditional 

statements) เพือ่หาค่าความจริง ซ่ึงหากผลการเปรียบเทียบเป็นจริงจะไดผ้ลลพัธ์เป็น true แต่หากเป็นเท็จจะไดผ้ลลพัธ์

เป็น false   

เครือ่งหมาย 
(Operand) 

ความหมาย ตวัอยา่ง 
กําหนดให ้A=10, B=5 

== เทา่กับ (Equality check) A == B // false 
!= ไมเ่ทา่กบั (Un-equality check) A != B // true 
> มากกวา่ (Greater than) A > B // true 
< นอ้ยกวา่ (Less than) A < B // false 

>= มากกวา่หรอืเทา่กับ (Greater than or equal to) A >= B // true 
<= นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ (Less than or equal to) A <= B // false 

 

4.โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ (Logical Operators) 

โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะเป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง 2 นิพจน์ ซ่ึงแต่ละนิพจน์ที่นาํมาเปรียบเทียบกนัจะตอ้งมี

ค่าเป็น true หรือ false อยา่งใดอยา่งหน่ึง และเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะเป็น true หรือ false อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเช่นกนั 

เครือ่งหมาย 
(Operand) 

ความหมาย ตวัอยา่ง 
กําหนดให ้A=10, B=5, C=7 

&& 
(AND) ถา้ทั้งสองนิพจน์เป็นจริงทั้งคู่  ผลที่ไดจ้ะเป็นจริง  

นอกนั้นเป็นเทจ็ทั้งหมด 
A>B && B>C   // false 

|| 
(OR) ถา้ทั้งสองนิพจน์เป็นเท็จทั้งคู่  ผลที่ไดจ้ะเป็นเท็จ  

นอกนั้นเป็นจริงทั้งหมด 
A>B || B>C // true 

^ 
(XOR) ถา้นิพจน์แรกกบันิพจน์หลงัเหมือนกนั  (จริง-จริง 

/ เทจ็-เทจ็)  ผลท่ีไดจ้ะเป็นเทจ็  นอกนั้นเป็นจริง 
A>B ^ B<C // false 

! (NOT) จะเป็นค่าตรงขา้มของผลท่ีได ้ !(A>B) // false 
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นกัเรียนลองทบทวนตารางตรรกศาสตร์ในวชิาคณิตศาสตร์ ต่อไปน้ี 
 

P Q P ∧ Q 

(และ) 

P ∨ Q 

(หรือ) 

P → Q 

(ถา้...แลว้) 

P ↔ Q 

(ก็ต่อเม่ือ) 

∼P 

(นิเสธ) 

∼Q 

(นิเสธ) 

T 

T 

F 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

F 

F 

T 

T 

T 

F 

T 

F 

T 

T 

T 

F 

F 

T 

F 

F 

T 

T 

F 

T 

F 

T 

ลองเปรียบเทียบตรรกะในการเขียนโปรแกรม ดงัน้ี 
 

P Q P && Q 

(AND) 

P || Q 

(OR) 
- 

P ^ Q 

(XOR) 

!P 

(NOT) 

!Q 

(NOT) 

T 

T 

F 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

F 

F 

T 

T 

T 

F 

- 

F 

T 

T  

F 

F 

F 

T 

T 

F 

T 

F 

T 

ผลการเปรียบเทยีบมีดังนี ้

1.ตวัเช่ือมประพจน์ “∧ / และ”   เหมือนกนักบั  Operand “&& / AND”    

2.ตวัเช่ือมประพจน์ “∨ / หรือ”   เหมือนกนักบั  Operand “|| / OR”    

3.ตวัเช่ือมประพจน์ “↔ / ก็ต่อเม่ือ”  ตรงข้ามกบั  Operand “^ / XOR”    

4.ตวัเช่ือมประพจน์ “∼ / นิเสธ”   เหมือนกนักบั  Operand “! / NOT”    

 

5.ลาํดับความสําคญัของโอเปอเรเตอร์ใน C#  

ในการคําควณนั้ นอาจจะต้องใช้โอเปอเรเตอร์ร่วมกันมากกว่า 1 อย่าง จึงอาจเกิดปัญหาว่าเราจะนํา

โอเปอเรเตอร์ตวัใดมาพิจารณาก่อน  เพราะการวางตาํแหน่งหรือจดักลุ่มที่ต่างกนั ผลลพัธ์ที่ไดก้็อาจแตกต่างกบัไปดว้ย 

นกัเรียนดูตวัอยา่งต่อไปน้ี 

int   i = 2 + 3 * 6; // ผลลพัธ์ คือ 20 ไม่ใช่ 30 นัน่เพราะวา่คอมพิวเตอร์จะทาํการคูณก่อนการบวก 
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ดงันั้นการจดัลาํดบัความสําคญัของโอเปอเรเตอร์เป็นส่ิงที่สําคญัอย่างหน่ึง สําหรับโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดที่

นกัเรียนไดศึ้กษามาแลว้ สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี 

ลาํดบั เคร่ืองหมาย  ลาํดบั เคร่ืองหมาย 

1 ( )  6 && 

2 ++,  --  (วางไวห้นา้ตวัแปร)  7 || 

3 *, / , %  8 =,  +=,  -=,  /=,  %= 

4 +,  -  9 ++,  --  (วางไวห้ลังตัวแปร) 

5 == , !=    

***โอเปอเรเตอร์ท่ีมีลาํดบัความสาํคญัเท่ากนั  โอเปอเรเตอร์ท่ีอยูด่า้นซา้ยจะถูกนาํมาใชใ้นการคาํนวณก่อน  

         ในทางปฏิบติัเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดจากลาํดบัความสําคญัของโอเปอเรเตอร์  ควรใชว้งเล็บในการจดัแบ่งกลุ่ม

ใหช้ดัเจน ตอ้งการใหค้าํนวณตรงส่วนใดก่อนก็ใหอ้ยูว่งเลบ็ในสุด เช่น 

int   i = (2 + 3) * 6;   // 30 

double  A= ( ( (5-3) * 8) + (7/2) );  // 19.5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

นกัเรียน : คุณครูคะ หนูวา่หนูเร่ิมเขา้ใจมากข้ึนแลว้หล่ะ 

ครู : ครูบอกแลว้ไงวา่หนูตอ้งทาํได ้ยนิดีดว้ยนะ.... 
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1.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมหาผลบวกของเลขอนุกรม จาก n1 - n2 จากนั้นเขียนรหสัโปรแกรม และผลลพัธ์ลงใน

ช่องวา่ง 

รหสัโปรแกรม..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลลพัธ์..........…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบฝึกทกัษะที ่5 
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2.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมหาค่าอะไรก็ได ้ โดยใหมี้โอเปอเรเตอร์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 3 ตวั จากนั้นเขียนรหสั

โปรแกรม และผลลพัธ์ลงในช่องวา่ง 

รหสัโปรแกรม..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลลพัธ์..........…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 6 

การรับข้อมูลทางแป้นพมิพ์ 

 

           ใหน้กัเรียนพิจารณารหสัคาํสั่งต่อไปน้ี 

// โปรแกรมหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

             int width = 5, length = 20; 
            int RectangleArea = width * length; 
             Console.WriteLine("Rectangle  Area={0}", RectangleArea); 
             Console.ReadKey(); 
 
 

 โปรแกรมหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ขา้งตน้เป็นโปรแกรมท่ีกาํหนดค่าใหก้บัตวัแปรท่ีนาํเขา้ (Input) แบบตายตวั 

โดยผูเ้ขียนโปรแกรม (Programmer) คือไม่วา่ใครจะนาํโปรแกรมน้ีไปใชก้็จะหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ไดเ้พียงรูปเดียวคือ 

กวา้ง 5 และ ยาว 20 ขนาดพื้นท่ีเท่ากบั 100 ตารางหน่วย นัน่ก็แสดงวา่ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะนาํโปรแกรมน้ีไปใช ้ 

 ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาน้ี โปรแกรม C# จึงไดจ้ดัทาํคาํสั่งท่ีใชรั้บขอ้มูลผา่นทางแป้นพิมพ ์หมายความวา่ใหผู้ใ้ช้

โปรแกรม (User) เป็นผูก้าํหนดความกวา้งและความยาวดว้ยตวัเองโดยกรอกขอ้มูลผา่นทางแป้นพิมพใ์นขณะท่ี

โปรแกรมทาํงานอยู ่(Running) ทาํใหผู้ใ้ช ้(User) สามารถหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ไดอ้ยา่งไม่จาํกดัขนาดความกวา้งและ

ความยาวอีกต่อไป  

 

1. คําส่ังรับข้อมูลผ่านทางแป้นพมิพ์ 

 การเขียนโปรแกรมในโหมด Console Application นั้นมีคาํสั่งท่ีใชรั้บขอ้มูลทางแป้นพิมพแ์บบปกติอยูเ่พียง

คาํสั่งเดียว ไดแ้ก่คาํสั่ง Console.ReadLine() นกัเรียนดูตวัอยา่งการใชค้าํสั่งจากตวัอยา่งโปรแกรมต่อไปน้ี 
 

ตวัอยา่งท่ี 1

            string name; 
 โปรแกรมรับช่ือผูใ้ช ้

            Console.Write("Please enter your name : "); 
            name = Console.ReadLine(); 
            Console.WriteLine("Hello {0}", name); 
            Console.ReadKey(); 
 

Output: Please enter your name : Suteerat 

  Hello Suteerat.   
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คําอธิบาย: เมือ่รันโปรแกรมจะมีขอ้ความ “Please enter your name :” และจะมีเคอร์เซอร์กระพริบรอใหเ้รากรอก

ขอ้ความผา่นทางแป้นพิมพ ์ซ่ึงก็หมายถึงใหเ้รากรอกช่ือของเรานัน่เอง จากตวัอยา่งไดก้รอกช่ือ “Suteerat” แลว้กดแป้น 

Enter โปรแกรมก็จะแสดงขอ้ความโตต้อบวา่ “Hello Suteerat.”  

ตวัอยา่งท่ี 2

            string number1, number2; 
 โปรแกรมรับค่าตวัเลข 

            Console.Write("Please enter number1: "); 
            number1 = Console.ReadLine(); 
            Console.Write("Please enter number2: "); 
            number2 = Console.ReadLine(); 
            Console.WriteLine("Result = {0}", number1 + number2); 
            Console.ReadKey(); 
 

Output: Please enter number1 : 5 

  Please enter number2 : 3 

  Result = 53   

คําอธิบาย: โปรแกรมน้ีจะใหผู้ใ้ชก้รอกตวัเลข 2 คร้ัง จากนั้นจะแสดงผลโดยเอาตวัเลขทั้งสองมาบวกกนั จาก

ตวัอยา่งผูใ้ชก้รอกเลข 5 และ เลข 3 และผลบวกท่ีไดคื้อ 53  
  

 ตวัอยา่งท่ี 2 น้ีครูตอ้งการให้นกัเรียนรู้วา่คาํสั่ง Console.ReadLine() จะคนืค่าออกมาเป็นสตริง (string) ถึงแม้

เราจะกรอกเป็นตวัเลขก็ตาม ก็ไม่สามารถนาํไปบวกลบคูณหารได ้นกัเรียนอาจจะมีคาํถามในใจต่อไปวา่แลว้มีคาํสั่งท่ี

รับค่าตวัเลขโดยตรงหรือไม่ คาํตอบคือ ไม่มี  ซ่ึงเหตุผลท่ี C# ไม่ทาํคาํสั่งรับตวัเลขโดยตรงเพราะการเขียนโปรแกรม

แบบ Console Application เป็นเพียงการฝึกขั้นพื้นฐานเท่านั้น การนาํไปใชง้านจริงนกัเรียนตอ้งเขียนแบบ Windows 

Forms Application ซ่ึงจะมีคอนโทรลท่ีใหเ้รารับขอ้มูลไดทุ้กรูปแบบ ทั้งแบบขอ้ความ และแบบตวัเลข นกัเรียนจะได้

เรียนในรายวชิาโครงงานคอมพิวเตอร์  

 คําถามทีต่ามมากค็ือ แลว้เราจะรับตวัเลขเพื่อนาํไปคาํนวณไดอ้ยา่งไร คาํตอบก็คือ เราตอ้งรับขอ้มลูเป็นสตริง

เหมือนเดิม แลว้ใชค้าํสั่งเปล่ียนจากสตริงเป็นตวัเลขก่อนท่ีจะนาํไปคาํนวณ นกัเรียนดูตวัอยา่งน้ี 
 

 ตวัอยา่งท่ี 3

            Console.Write("Please enter number1: "); 
 โปรแกรมรับค่าตวัเลข 

            int number1 = int.Parse(Console.ReadLine()); // แปลงสตรงิเป็นตวัเลขโดยใช ้int.Parse() 
            Console.Write("Please enter number2: "); 
            double number2 = double.Parse(Console.ReadLine()); 
            // แปลงสตรงิเป็นตวัเลขโดยใช ้double.Parse() 
            Console.WriteLine("Result = {0}", number1 + number2); 
            Console.ReadKey(); 
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Output: Please enter number1 : 5 

  Please enter number2 : 3 

  Result = 8   

คําอธิบาย: โปรแกรมน้ีจะใหผู้ใ้ชก้รอกตวัเลข 2 คร้ัง จากนั้นจะแสดงผลโดยเอาตวัเลขทั้งสองมาบวกกนั จาก

ตวัอยา่งผูใ้ชก้รอกเลข 5 และ เลข 3 และผลบวกท่ีไดคื้อ 8 

2. การแปลงข้อมูลให้เป็นตัวเลขขณะรับข้อมูล  

 จากท่ีครูไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ีแลว้วา่การรับขอ้มูลดว้ยคาํสั่ง ReadLine() นั้นจะรับไดเ้ฉพาะขอ้ความ (string) 

เท่านั้น ถา้เราตอ้งการรับขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีตอ้งการนาํไปคาํนวณตอ้งทาํการแปลงค่าขอ้ความเป็นตวัเลขเสียก่อน จะ

ขอนาํเสนอวธีิการแปลง 2 รูปแบบดงัน้ี 

 2.1 แปลงดว้ยเมธอด Parse() แบบน้ีถา้เราประกาศตวัแปรเป็นชนิดใด ก็ใส่ชนิดขอ้มูลนั้นนาํหนา้เมธอด 

Parse() ดูจากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

            byte   A  =  byte.Parse(Console.ReadLine()); 
            short  B  =  short.Parse(Console.ReadLine()); 
            int   C  =  int.Parse(Console.ReadLine()); 
            long   D  =  long.Parse(Console.ReadLine()); 
            float  E  =  float.Parse(Console.ReadLine()); 
            double F =  double.Parse(Console.ReadLine()); 

 2.2 แปลงดว้ยคลาส Convert และเมธอดประจาํตวั แบบน้ีถา้เราประกาศตวัแปรเป็นขอ้มูลชนิดใด ก็ตอ้งใส่   

เมธอดประจาํตวัของขอ้มูลชนิดนั้น ดูจากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

            byte  A  =  Convert.ToByte(Console.ReadLine()); 
            short  B  =  Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
            int  C  =  Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
            long  D  =  Convert.ToInt64(Console.ReadLine()); 
            float  E  =  Convert.ToSingle(Console.ReadLine()); 
            double F  =  Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

 

สรุป

 

 ทั้ง 2 รูปแบบใหผ้ลลพัธ์เหมือนกนั นกัเรียนสามารถเลือกใชว้ธีิใดก็ได ้

3. การป้องกนัข้อผดิพลาด (Error) ขณะรับข้อมูล 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่คาํสั่ง ReadLine() ใชส้าํหรับรับขอ้มูลสตริง ดงันั้นขณะรับขอ้มูลเราจึงสามารถป้อน

อกัขระใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็น ตวัอกัษร ตวัเลข และสัญลกัษณ์พิเศษ จึงเป็นท่ีมาของปัญหาการแปลงขอ้มูลขา้งตน้ 

กล่าวคือถา้เราใชค้าํสั่งแปลงขอ้มูลจากสตริงให้เป็นตวัเลข แต่ขณะรับขอ้มูลเราป้อนตวัอกัษร A-Z หรือสญัลกัษณ์พเิศษ

อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ตวัเลข 0-9 โปรแกรมไม่สามารถแปลงเป็นตวัเลขได ้และจะเกิด Error ข้ึน และโปรแกรมไม่สามารถ

ทาํงานต่อไปได ้ดงันั้นเราจึงควรจะทาํการป้องกนัการป้อนขอ้มูลตั้งแต่รับขอ้มูลดว้ยเมธอด TryParse() ร่วมกบัคาํสั่ง if 

ดูตวัอยา่งหนา้ถดัไป 
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ตวัอยา่งท่ี 4

 
 โปรแกรมตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในการแปลงสตริงเป็นตวัเลข 

            int A, B = 10; 
            Console.Write("Please enter a number :"); 
            if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out  A)) 
            { 
                A = A + B; 
                Console.WriteLine("A={0}", A);  // กรณีแปลงไดจ้ะทํางานในสว่นนี้ 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("Invalid Number"); // กรณีแปลงไมไ่ดจ้ะทํางานในสว่นนี้ 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
ถา้ขณะรับขอ้มูลเราป้อนตวัเลข 5 จะไดผ้ลลพัธ์ A=15 

Output: Please enter a number : 5 

  A=15 

 

ถา้ขณะรับขอ้มูลเราป้อนตวัเลข 5.6 จะแสดงขอ้ความ Invalid Number 

Output: Please enter a number : 5.6 

  Invalid Number 

 

ถา้ขณะรับขอ้มูลเราป้อนตวัอกัษร hello จะไดไ้ดผ้ลลพัธ์ Invalid Number เพราะขอ้ความ hello แปลงเป็นตวัเลขไม่ได ้ 

Output: Please enter a number : hello 

  Invalid Number 

 

 

 
 

 

นักเรียน: เอ..แลว้คาํสั่ง  if  คืออะไรเหรอครับคุณครู 

ครู: ไม่ตอ้งกงัวลหรอก เด๋ียวเธอจะไดเ้รียนเร่ืองถดัไป 
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1.ใหน้กัเรียนอธิบายความหมายของรหสัคาํสั่งต่อไปน้ี แลว้พมิพร์หสัคาํสั่งในโปรแกรม C# จากนั้นรันโปรแกรม แลว้

ตอบคาํถามลงในช่องวา่งให้ถูกตอ้ง 

 // โปรแกรมคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากการขายสินคา้ชนิดหน่ึง 

           int price, quantity, amount;   //หมายถึง....................................................................................... 

            double vat, total;    //หมายถึง....................................................................................... 

            Console.Write("Please enter a price:"); //หมายถึง....................................................................................... 

            price = int.Parse(Console.ReadLine()); //หมายถึง....................................................................................... 

            Console.Write("Please enter a quantity:"); //หมายถึง....................................................................................... 

            quantity = int.Parse(Console.ReadLine()); //หมายถึง....................................................................................... 

            amount = price * quantity;   //หมายถึง....................................................................................... 

            vat = amount * 0.07;   //หมายถึง....................................................................................... 

            total = amount + vat;   //หมายถึง....................................................................................... 

            Console.WriteLine("amount ={0}", amount); //หมายถึง....................................................................................... 

            Console.WriteLine("vat ={0:F2}", vat); //หมายถึง.......................................................................................                    

 Console.WriteLine("total ={0:F2}", total); //หมายถึง....................................................................................... 

            Console.ReadKey();   //หมายถึง....................................................................................... 

 
 2.1 ขณะรัน ถา้นกัเรียนกรอก price=250 และ quantity=21 ผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร 

  amount = ......................... vat = ……………………total = ………………………………. 

 2.2 ขณะรัน ถา้นกัเรียนกรอก price=309 และ quantity=17 ผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร 

  amount = ......................... vat = ……………………total = ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทกัษะที ่6 
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2.ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมรับค่าตวัเลข 2 ตวั แลว้ใหแ้สดงผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหาร ของตวัเลขทั้ง 2 จากนั้น

เขียนรหสัโปรแกรม และผลลพัธ์ลงในช่องวา่ง 

รหสัโปรแกรม..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลลพัธ์..........…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 7 

โปรแกรมแบบทางเลอืก 

 

 การเขียนโปรแกรมนั้นเตม็ไปดว้ยทางเลือกมากมาย เพื่อใหก้ารพิจารณาทางเลือกทาํไดง่้ายข้ึน นกัเรียนควร

วเิคราะห์โจทยปั์ญหาโดยดาํเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) ทางเลือกนั้นมีก่ีทางเลือก โดยดูตามจาํนวนจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํ หรือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ 

 2) อะไรเป็นเง่ือนไขของทางเลือก 

 3) ขอ้มลูท่ีใชต้รวจสอบเง่ือนไข วา่เป็นจริง (ถูกเลือก) หรือเป็นเทจ็ (ไม่ถูกเลือก) 

 4) ถา้เง่ือนไขเป็นจริงแลว้เกิดอะไรข้ึน และถา้ไม่จริงแลว้เกิดอะไรข้ึน 

 

ตัวอย่างการพจิารณาทางเลอืก 

 ตวัอยา่งท่ี 1

 “ฉนัจะซ้ือเส้ือตวัน้ี ถา้ลดราคา 50%”  

 นกัเรียนพิจารณาประโยคต่อไปน้ี 

 1.มีจุดมุ่งหมายเดียวคือ การซ้ือ ดงันั้นจึงมีเพียง 1 ทางเลือก (การไม่ซ้ือไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่) 

 2.เง่ือนไขคือ ถา้ลดราคา 50% 

 3.ขอ้มลูท่ีใชต้รวจสอบเง่ือนไขไดแ้ก่ ลด 50% หรือไม่ลด  

 4.ถา้เง่ือนไขเป็นจริง ไดซ้ื้อเส้ือ ถา้ไม่จริงหรือเป็นเทจ็ ไม่ไดซ้ื้อเส้ือ 

 นกัเรียนดูผงังานประกอบ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลด 50% 

ซื้อเสื้อ 

จรงิ เท็จ 
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 ตวัอยา่งท่ี 2

 “ฉนัจะซ้ือเส้ือเพียงตวัเดียว แต่ถา้ลดราคา 50% ฉนัจะซ้ือ 3 ตวั”  

 นกัเรียนพิจารณาประโยคต่อไปน้ี 

 1.มี 2 จุดมุ่งหมายคือ ซ้ือ 1 ตวั หรือซ้ือ 3 ตวั ดงันั้นจึงมี 2 ทางเลือก  

 2.เง่ือนไขคือ ถา้ลดราคา 50% 

 3.ขอ้มลูท่ีใชต้รวจสอบเง่ือนไขไดแ้ก่ ลด 50%, ลดไม่ถึง 50% หรือไม่ลด  

 4.ถา้เง่ือนไขเป็นจริง ไดซ้ื้อเส้ือ 3 ตวั ถา้ไม่จริงหรือเป็นเทจ็ ไดซ้ื้อเส้ือ 1 ตวั  

 นกัเรียนดูผงังานประกอบ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บางคร้ังทางเลือกไม่ไดเ้รียบง่ายเหมือนตวัอยา่งท่ีนาํเสนอมา เช่น ทางเลือกมากกวา่ 2 ทางเลือก หรือท่ียากข้ึน

ไปอีกก็คือ อาจมีเง่ือนไขมากกว่า 1 เง่ือนไข ดูตวัอยา่งต่อน้ี 

 ตวัอยา่งท่ี 3

 “ฉนัจะซ้ือเส้ือเพียงตวัเดียว แต่ถา้ลดราคา 50% หรือ ซ้ือ 3 แถม 1 ฉนัจะซ้ือ 3 ตวั”  

 นกัเรียนพิจารณาประโยคต่อไปน้ี 

 1.มี 2 จุดมุ่งหมายคือ ซ้ือ 1 ตวั หรือซ้ือ 3 ตวั ดงันั้นจึงมี 2 ทางเลือก  

 2.เง่ือนไขคือ ถา้ลดราคา 50% หรือ ซ้ือ 3 แถม 1 จึงมี 2 เง่ือนไข 

 3.ขอ้มลูท่ีใชต้รวจสอบเง่ือนไขไดแ้ก่ (ลด 50%, ลดไม่ถึง 50% หรือไม่ลด) และ (แถมหรือไม่แถม) 

 4.ถา้เง่ือนไขเป็นจริง ไดซ้ื้อเส้ือ 3 ตวั ถา้ไม่จริงหรือเป็นเทจ็ ไดซ้ื้อเส้ือ 1 ตวั 

 นกัเรียนดูผงังานประกอบ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ลด 50% 

ซื้อเสื้อ 3 ตัว 

จรงิ เท็จ 

ซื้อเสื้อ 1 ตัว 

(ลด 50%) หรอื  
(ซือ้ 3 แถม 1) 

ซื้อเสื้อ 3 ตัว 

จรงิ เท็จ 

ซื้อเสื้อ 1 ตัว 



 

แบบฝึกทักษะ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 
 

 

42 

 ตวัอยา่งท่ี 4 นกัเรียนพิจารณาโจทยปั์ญหาต่อไปน้ี 

โจทย์

 (1) ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ  คาํนวณหาจาํนวนเงินจากการขายสินคา้ 

: จงเขียนโปรแกรมหาจาํนวนเงินจากการขายสินคา้ชนิดหน่ึง โดยกาํหนดราคาขายช้ินละ 100 บาท แต่ถา้

ซ้ือสินคา้ 3 ช้ินข้ึนไป จะไดรั้บส่วนลด 15% 

 (2) ขอ้มลูนาํออก    จาํนวนเงิน 

 (3) เง่ือนไขและสมการ  ถ้าซ้ือ 3 ช้ินขึน้ไป เขียนเป็นรหัสคาํส่ังได้ว่า if (QTY >= 3)  

กรณีเง่ือนไขเป็นจริง ให ้Percentage = 85/100 หรือ 0.85 

      กรณีเง่ือนไขเป็นเทจ็ ให ้Percentage = 100/100 หรือ 1 

     ดงันั้น สมการหาจาํนวนเงิน amount = qty * 100 * percentage; 

 (4) ขอ้มลูนาํเขา้    จาํนวนสินคา้ 

 (5) ตวัแปรท่ีใชแ้ทนขอ้มลู  Amount  ใชแ้ทน จาํนวนเงิน   ชนิดเลขทศนิยม 

     QTY  ใชแ้ทน จาํนวนสินคา้  ชนิดเลขจาํนวนเตม็ 

     Percentage  ใชแ้ทน เปอร์เซ็นตก์ารขาย ชนิดเลขทศนิยม 

 เม่ือวิเคราะห์โจทยปั์ญหาเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนก็สามารถนาํไปเขียนเป็นผงังานและลงรหสัโปรแกรม ในท่ีน้ี

จะใชก้รอบและเส้นประเช่ือมโยงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของผงังานและรหสัคาํสั่ง ดงัรูปหนา้ถดัไป 

    ผงังาน            

 

รหัสคําส่ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QTY>=3 

Percentage =0.85 

จรงิ เท็จ 

Start 

QTY 

Percentage =1 

Amount =QTY x 100 x Percentage 

Amoun
 

End 

int  qty; 

double  amount, percentage; 

Console.Write("Please enter quantity :"); 

qty = int.Parse(Console.ReadLine()); 

if (qty >= 3) 

     percentage = 0.85; 

else 

     percentage = 1; 

amount = qty * 100 * percentage; 

Console.WriteLine("Amount={0}",amount); 

Console.ReadKey(); 
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 เม่ือนกัเรียนอ่านมาถึงตรงน้ีแลว้ ครูเช่ือวา่นกัเรียนคงพอท่ีจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการตดัสินใจหรือทางเลือก

อยูบ่า้ง นกัเรียนจะเขา้ใจมากข้ึนเม่ือนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัการเขียนโปรแกรมเก่ียวกบัทางเลือก ดงันั้นหวัขอ้ถดัไปท่ี

ครูจะตอ้งนาํเสนอใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ก็คือคาํสั่ง  if  ซ่ึงคาํสั่ง  if  น่ีแหละถือเป็นหวัใจสาํคญัของการเขียนโปรแกรม

เลยทีเดียว 

 

คาํส่ัง if (if statement)  

 เป็นคาํสั่งท่ีใชใ้นการตรวจสอบเง่ือนไขพื้นฐานท่ีเหมาะกบัทางเลือกตั้งแต่ 1 ทางเลือกข้ึนไป และทางเลือกท่ีมี

ความซบัซอ้นมากๆ โดยไม่จาํกดัจาํนวนทางเลือก มีรูปแบบคาํสั่งดงัน้ี 

รูปแบบคําส่ัง

 

: 

 if (Condition) 
 { 
  Statement_1; 
 } 
 else 
 { 
  Statement_2 
 } 

คําอธิบาย

Condition หมายถึง เง่ือนไขท่ีอยูใ่นรูปของการเปรียบเทียบ เช่น A<5, A>=B, A= =10 เป็นตน้ ซ่ึงจะ

ประกอบไปดว้ย ตวัแปรเช่น A, B ค่าคงท่ี เช่น 5, 10 และเคร่ืองหมายเปรียบเทียบ เช่น <, >=, = = 

: 

Statement_1 หมายถึง คาํสั่งท่ีจะถูกกระทาํเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง ลกัษณะของคาํสั่งเช่น  

Area=width*length; Console.Write(Area); เป็นตน้ 

Statement_2 หมายถึง คาํสั่งท่ีจะถูกกระทาํเม่ือเง่ือนไขเป็นเท็จ 
 

ตัวอย่างที ่1

            bool flagCheck = true; 
  (นกัเรียนควรคดัลอกคาํสั่งตามตวัอยา่งลงโปรแกรมภาษา C# แลว้รันดูผลลพัธ์) 

            if (flagCheck == true) 
            { 
                Console.WriteLine("The flag is set to true."); 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("The flag is set to false."); 
            } 
            Console.ReadKey(); 
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 1.ยกเว้นการใส่เคร่ืองหมายบลอ็ก {…} 

ข้อยกเว้น 

 สาํหรับคาํสั่งท่ีอยูใ่นบล็อกเม่ือเง่ือนไขเป็นจริงหรือเท็จนั้น ถา้มีคาํสั่งมากกวา่ 1 คาํสั่งตอ้งใส่เคร่ืองหมายบล็อก 

เพื่อแสดงขอบเขตของคาํสั่งเสมอ วา่เร่ิมตน้และส้ินสุดตรงไหน แต่ถ้ามีคําส่ังเพยีงคําส่ังเดียวสามารถละเว้นการใส่

เคร่ืองหมายบลอ็กได้ เช่น 

            bool flagCheck = true; 
            if (flagCheck == true) 
                Console.WriteLine("The flag is set to true.");  //จะแสดงออกมาเมือ่เงือ่นไขเป็นจรงิ 
            else 
                Console.WriteLine("The flag is set to false.");  //จะแสดงออกมาเมือ่เงือ่นไขเป็นเท็จ 
            Console.ReadKey(); 
 
ตวัอย่างโจทย์ปัญหาที ่1 

โจทย์

 ถา้เป็นเลขคู่ แสดงคาํวา่ “Even number” 

: ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมแสดงขอ้ความจากการรับค่าตวัเลขโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

 ถา้เป็นเลขค่ี แสดงคาํวา่ “Odd number” 

 
          int number; 
          Console.Write("Enter a number:"); 
          number = int.Parse(Console.ReadLine()); 
          if (number % 2 == 0) 
                Console.WriteLine("Even number"); 
          else 
                Console.WriteLine("Odd number"); 
           Console.ReadKey(); 

 
 2.ไม่ต้องใส่คําส่ัง else กรณมีี 1 ทางเลอืก 

 ในกรณีท่ีโปรแกรมมีเพยีง 1 ทางเลือก ไม่ตอ้งใส่คาํสั่ง else เช่น 

           bool flagCheck = true; 
           if (flagCheck == true) 
                Console.WriteLine("The flag is set to true.");  //จะแสดงออกมาเมือ่เงือ่นไขเป็นจรงิ 
           Console.ReadKey(); 
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ตวัอย่างโจทย์ปัญหาที ่2 

โจทย์

 

: ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมรับขอ้มูลเพศโดยให้เก็บเป็นค่า true ถา้เป็นเพศชาย และเก็บเป็น false ถา้เป็นเพศหญิง 

แต่การกรอกขอ้มลูเพศนั้นใหก้รอกเป็นรหสัเลข 1 แทนเพศชาย และเลข 2 แทนเพศหญิง 

            string GenderCode; 
            bool Gender; 
 
            Console.Write("Enter your gender (1=male,2=female) :"); 
            GenderCode = Console.ReadLine(); 
            Gender = false; 
            if (GenderCode == "1") 
                Gender = true; 
            Console.WriteLine(Gender); 
            Console.ReadKey(); 
 

 อยา่งไรก็ตามรูปแบบคาํสั่ง if  ท่ีเราไดเ้รียนรู้ไปแลว้นั้นเป็นเพยีงรูปแบบขั้นพื้นฐานเท่านั้น การเขียนโปรแกรม

เพื่อแกปั้ญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจมีความซบัซอ้นมาก การแกปั้ญหาอาจใชรู้ปแบบทางเลือกซอ้นรูปแบบทางเลือกอีกที 

ก็ได ้ซ่ึงความเป็นจริงเราจะซอ้นกนัก่ีชั้นก็ไดน้ัน่เอง ในท่ีน้ีจะขอเสนอตวัอยา่งแบบซบัซอ้นไม่มาก นกัเรียนดูตวัอยา่ง

ต่อไปน้ี 

 

ตัวอย่างที ่2 

           int x = 20, y = 10; 
           if (x > 10) 
            { 
                if (y > 20) 
                    Console.Write("Statement_1"); 
                else 
                    Console.Write("Statement_2"); 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 

คําอธิบาย: 

 เง่ือนไข if (y > 20) เป็นเง่ือนไข (condition) ภายในท่ีซอ้นอยูเ่ป็นแบบ 2 ทางเลือก  

คาํวา่ "Statement_1" จะถูกแสดงออกมาเม่ือเง่ือนไขภายนอก if (x > 10) มีค่าเป็นจริงและเง่ือนไข if (y > 20) มี

ค่าเป็นจริง  

คาํวา่ "Statement_2" จะถูกแสดงออกมาเม่ือเง่ือนไขภายนอก if (x > 10) มีค่าเป็นจริงและเง่ือนไข if (y > 20) มี

ค่าเป็นเทจ็ 

จะไม่มีแสดงคาํใดๆ ออกมาเลยถา้เง่ือนไข if (y > 20) เป็นเทจ็ 
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ตัวอย่างที ่3 

            int x = 20, y = 10; 
            if (x > 10) 
            { 
                if (y > 20) 
                    Console.Write("Statement_1"); 
            } 
            else 
                Console.Write("Statement_2"); 
            Console.ReadKey(); 
 

คําอธิบาย: 

 เง่ือนไข if (y > 20) เป็นเง่ือนไข (condition) ท่ีซอ้นอยูเ่ป็นแบบ 1 ทางเลือก  

คาํวา่ "Statement_1" จะถูกแสดงออกมาเม่ือเง่ือนไข if (x > 10) มีค่าเป็นจริง และเง่ือนไข if (y > 20) มีค่าเป็น

จริง  

คาํวา่ "Statement_2" จะถูกแสดงออกมาเม่ือเง่ือนไข if (x > 10) มีค่าเป็นเทจ็ 

จะไม่มีแสดงคาํใดๆ ออกมาเลยถา้เง่ือนไข if (x > 10) มีค่าเป็นจริง ถา้แต่เง่ือนไข if (y > 20) เป็นเท็จ 

 

ตวัอย่างโจทย์ปัญหาที ่3 

โจทย์

 ถา้ป้อน 1 ใหแ้สดงคาํวา่ “You still the one.” 

: ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมแสดงขอ้ความจากเง่ือนไขของการป้อนค่าตวัเลขดงัน้ี 

  2 ใหแ้สดงคาํวา่ “My heart will go on.” 

  3 ใหแ้สดงคาํวา่ “Invalid number.” 

            int number; 
            Console.Write("Enter a number:"); 
            number = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            if (number == 1) 
                Console.WriteLine("You still the one."); 
            else if (number == 2) 
                Console.WriteLine("My heart will go on."); 
            else 
                Console.WriteLine("Invalid number."); 
 
            Console.ReadKey(); 
 

สรุปได้ว่า คาํสั่งเง่ือนไข if แบบซบัซอ้นสามารถเขียนไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัปัญหาของโปรแกรมแต่ละ

โปรแกรมท่ีไม่เหมือนกนั ผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งอาศยัประสบการณ์การเขียนโปรแกรมบ่อยๆ จึงจะสามารถประยกุตใ์ช้

คาํสั่ง if ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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คาํส่ัง switch (switch statement)  

 เป็นคาํสั่งตรวจสอบเง่ือนไขท่ีเหมาะกบัทางเลือกหลายทางเลือก ดูตวัอยา่งโปรแกรมดงัต่อไปน้ี (นกัเรียนควร

คดัลอกคาํสั่งลงในโปรแกรมภาษา C# แลว้รันดูผลลพัธ์) 

  

            int caseSwitch = 1; 
            switch (caseSwitch) 
            { 
                case 1: 
                    Console.WriteLine("Case 1"); 
                    break; 
                case 2: 
                    Console.WriteLine("Case 2"); 
                    break; 
                case 3: 
                    Console.WriteLine("Case 3"); 
                    break; 
                default: 
                    Console.WriteLine("Default case"); 
                    break; 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 

คําอธิบาย : คาํสั่ง switch จะตรวจสอบเง่ือนไขโดยนาํตวัแปรท่ีอยูใ่นวงเล็บทา้ยคาํสั่ง switch มาเทียบกบัค่า ท่ีอยูห่ลงั 

case แต่ละ case วา่เท่ากนัหรือไม่ โดยการเทียบค่าจะเร่ิมจาก case ท่ีอยูบ่นสุดไล่เรียงลงมายงั case ท่ีอยูล่่างสุด ถา้เทียบ

กบั case ใดแลว้มีค่าเท่ากนัจะได้ค่าเป็นจริง โปรแกรมจะทาํตามคาํสั่งท่ีอยูภ่ายใน case นั้นจนพบคาํสั่ง break จึงจะ

กระโดดออกจากคาํสั่ง switch แต่ถา้ตรวจครบทุก case แลว้ยงัไม่มี case ใดเป็นจริง โปรแกรมจะทาํตามคาํสั่งท่ีอยูใ่น

ส่วนของ default ทนัที 

 

หมายเหตุ

 

 คาํสั่ง default สามารถละเวน้ไม่มีก็ได ้ หากไม่มี เม่ือโปรแกรมตรวจสอบแลว้ไม่มี case ใดเป็นจริงเลย 

โปรแกรมจะกระโดดออกจากคาํสั่ง switch แลว้ทาํคาํสั่งท่ีอยูต่่อจากบล็อกของ switch ต่อไป ซ่ึงก็หมายความวา่จะไม่มี

คาํสั่งใดๆ ท่ีอยูใ่นบล็อกของ switch ถูกกระทาํเลย 

 จากตวัอยา่งดา้นบนนั้น โปรแกรมจะเอาค่าของตวัแปร caseSwitch มาเทียบกบัค่าท่ีอยูห่ลงั case แต่เน่ืองจาก

เรากาํหนดค่าใหก้บัตวัแปร caseSwitch=1  ดงันั้นเม่ือตรวจสอบแลว้ case แรกมีค่าเป็นจริง ดงันั้นโปรแกรมจึงแสดง

ผลลพัธ์ออกมาเป็น "Case 1" (การทดสอบโปรแกรมนกัเรียนสามารถทดลองเปล่ียนค่าของตวัแปร caseSwitch เป็นค่า

อ่ืนๆ แลว้ดูผลลพัธ์ท่ีได ้โดยการรันดูหลายๆ คร้ัง) 
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โจทย์: ใหน้กัเรียนเขียนโปรแกรมรับค่าตวัเลข 1-7 แลว้แสดงคาํท่ีเป็นวนัต่างๆ ในภาษาองักฤษท่ีตรงกบัตวัเลข โดยให้

เลข 1 เป็นวนัอาทิตย ์  

ตวัอย่างโจทย์ปัญหาที ่1 

 

            Console.Write("Please enter number of the day:"); 
            int NumDay = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            switch (NumDay) 
            { 
                case 1: Console.WriteLine("Sunday"); break; 
                case 2: Console.WriteLine("Monday"); break; 
                case 3: Console.WriteLine("Tuesday"); break; 
                case 4: Console.WriteLine("Wednesday"); break; 
                case 5: Console.WriteLine("Thursday"); break; 
                case 6: Console.WriteLine("Friday"); break; 
                case 7: Console.WriteLine("Saturday"); break; 
                default: Console.WriteLine("Invalid number."); break; 
            } 
            Console.ReadKey(); 
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ลกัษณะพเิศษของคาํส่ัง switch 

1.หลงัจากเขา้ไปทาํใน case ใด case หน่ึงแลว้ สามารถใชค้าํสั่ง goto ใหก้ระโดดไปทาํท่ี case อ่ืนๆ ต่อได ้ดงั

ตวัอยา่ง 

            Console.WriteLine("Coffee sizes: 1=Small 2=Medium 3=Large"); 
            Console.Write("Please enter your selection: "); 
            string s = Console.ReadLine(); 
            int n = int.Parse(s); 
            int cost = 0; 
            switch (n) 
            { 
                case 1: 
                    cost += 25; 
                    break; 
                case 2: 
                    cost += 25; 
                    goto case 1; 
                case 3: 
                    cost += 50; 
                    goto case 1; 
                default: 
                    Console.WriteLine("Invalid selection. Please select 1, 2, or 3."); 
                    break; 
            } 
            if (cost != 0) 
            { 
                Console.WriteLine("Please insert {0} cents.", cost); 
            } 
            Console.WriteLine("Thank you for your business."); 
            Console.ReadKey(); 
 
 2.ถา้ case ใดเป็น case วา่ง จะถือวา่อยูก่ลุ่มเดียวกนักบั case ถดัไป ไม่วา่ case ใดในกลุ่มเป็นจริง ก็จะทาํตาม

คาํสั่ง case ตวัสุดทา้ยในกลุ่ม ดงัตวัอยา่ง 
 

            byte n = 2; 
            switch (n) 
            { 
                case 1: 
                case 2: 
                case 3: 
                    Console.WriteLine("It's 1, 2, or 3."); 
                    break; 
                default: 
                    Console.WriteLine("Not sure what it is."); 
                    break; 
            } 
            Console.ReadKey(); 
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 3.ตวัแปรท่ีนาํมาเทียบค่ากบั case นั้นนอกจากจะเป็นชนิดจาํนวนเตม็แลว้ string และ char ก็สามารถนาํมาใช้

กบัคาํสั่ง switchได ้(ไม่สามารถนาํเลขทศนิยมมาใชไ้ด)้ การเทียบค่าโดยใชต้วัแปรชนิดสตริง ค่าคงท่ีท่ีอยูห่ลงั case 

ตอ้งอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมาย "…"  ซ่ึงส่วนตวัแปรชนิด char ตอ้งอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมาย '…' มีลกัษณะดงัน้ี 

 

กรณตีวัแปรเป็นชนิด string 
 

switch(myString) 
{ 

     case "1": 
          // ... 
     case "2": 
          // ... 

} 
 

กรณตีวัแปรเป็นชนิด char 

 
switch(myChar) 
{ 

     case '1': 
          // ... 
     case '2': 
          // ... 

} 

 

 สรุปว่า คาํสั่ง switch สามารถนาํไปแกปั้ญหาทางเลือกท่ีมีหลายๆ ทางเลือก บางปัญหาสามารถใชท้างเลือก if ก็

ได ้หรือใช ้switch ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูเ้ขียนโปแกรม ซ่ึงครูหวงัวา่นกัเรียนคงจะแยกขอ้แตกต่างได ้ 

รวมทั้งนาํคาํสั่งทั้งสองไปใชใ้นการแกปั้ญหาในโปรแกรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ตวัอยา่งต่อไปน้ีเป็นการแกปั้ญหาโดยการใชค้าํสั่ง if และคาํสั่ง switch แกปั้ญหาเร่ืองเดียวกนั ไดผ้ลลพัธ์

เหมือนกนั ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นความเหมือนและความแตกต่างของการใชค้าํสั่งทั้งสองไดช้ดัเจนข้ึน 

โจทย์: จงเขียนโปรแกรมรับรหสัเพศ แลว้แสดงช่ือเพศท่ีเป็นคาํเตม็ โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

 ถา้กรอกรหสัเพศเป็น “1”, “M” หรือ “m” ใหแ้สดงคาํวา่ “You are male.” 

 ถา้กรอกรหสัเพศเป็น “2”, “F” หรือ “f” ใหแ้สดงคาํวา่ “You are female.” 

 ถา้กรอกตวัอ่ืนๆ ใหแ้สดงคาํวา่ “Unknown this gender code.” 
 

            Console.Write("Enter your gender code:"); 

กรณใีช้คําส่ัง if 

            string GenderCode = Console.ReadLine(); 
            if (GenderCode == "1" || GenderCode == "M" || GenderCode == "m") 
                Console.WriteLine("You are male."); 
            else if (GenderCode == "2" || GenderCode == "F" || GenderCode == "f") 
                Console.WriteLine("You are female."); 
            else 
                Console.WriteLine("Unknown this gender code."); 
            Console.ReadKey(); 
 
 

            Console.Write("Enter your gender code:"); 

กรณใีช้คําส่ัง switch 

            string GenderCode = Console.ReadLine(); 
            switch (GenderCode) 
            { 
                case "1": 
                case "M": 
                case "m": 
                    Console.WriteLine("You are male."); break; 
                case "2": 
                case "F": 
                case "f": 
                    Console.WriteLine("You are female."); break; 
                default: 
                    Console.WriteLine("Unknown this gender code."); break; 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 

 มีส่ิงท่ีนกัเรียนควรสังเกตความแตกต่างจากตวัอยา่งท่ีผา่นๆ มา ก็คือ คาํสั่ง if จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาน้ีมีเง่ือนไข

อยูถึ่ง 3 เง่ือนไขและมีสญัลกัษณ์แปลกๆ อยูด่ว้ยคือ if (GenderCode == "1" || GenderCode == "M" || 

GenderCode == "m") สญัลกัษณ์ || เป็นสญัลกัษณ์สาํหรับเช่ือมเง่ือนไขแทนคาํวา่หรือ (OR) ซ่ึงนกัเรียนเคยได้

เรียนรู้มาแลว้จากเร่ืองโอเปอเรเตอร์ แต่นกัเรียนอาจจะลืมเพราะยงัไม่เคยไดน้าํมาใช ้ดงันั้นจะขอกล่าวถึงเร่ืองน้ีโดย

ละเอียดอีกคร้ังหน่ึงเม่ือถูกนาํมาใชก้บัคาํสั่ง if 
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 การแกปั้ญหาดว้ยคาํสั่ง if นั้นบางคร้ังเง่ือนไขเพียง 1 เง่ือนไขก็ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ตอ้งใชห้ลายๆ เง่ือนไข

ซอ้นกนัอยูใ่นคาํสั่ง if เดียว นกัเรียนดูจากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

โจทย์: จงเขียนโปรแกรมรับค่านํ้าหนกัและส่วนสูงของคน แลว้นาํค่าส่วนสูงลบค่านํ้าหนกั นาํตวัเลขท่ีไดม้าแสดงผล

ลพัธ์วา่เป็นคนอว้น คนรูปร่างดี หรือคนผอม โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

 ถา้ตวัเลขมากกวา่ 105 ใหแ้สดงคาํวา่ “You are thin.” 

 ถา้ตวัเลขอยูร่ะหวา่ง 98-105 ใหแ้สดงคาํวา่ “You are smart.”   

 ถา้ตวัเลขนอ้ยกวา่ 97 ใหแ้สดงคาํวา่ “You are fat.”    

  

            Console.Write("Enter your weight:"); 
            double weight = double.Parse(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Enter your height:"); 
            double height = double.Parse(Console.ReadLine()); 
            if (height - weight > 105) 
                Console.WriteLine("You are thin."); 
            else if (height - weight >= 98 && height - weight <= 105) 
                Console.WriteLine("You are smart."); 
            else 
                Console.WriteLine("You are fat."); 
            Console.ReadKey(); 
 
 

ทบทวนโอเปอเรเตอร์และตรรกะ 

 1.ถา้ตวัเช่ือมนิพจน์เป็นสญัลกัษณ์ || เช่น if (a==5 || a==10) หมายถึงการเช่ือมดว้ย OR จะไดค้่าความจริง

เป็นจริงก็ต่อเม่ือนิพจน์ใดนิพจน์หน่ึงเป็นจริง หรือเป็นจริงทั้งคู่ 

 2.ถา้ตวัเช่ือมนิพจน์เป็นสญัลกัษณ์ && เช่น if (a==5 && b==10) หมายถึงการเช่ือมดว้ย AND จะไดค้่า

ความจริงเป็นจริงก็ต่อเม่ือทั้งสองนิพจน์เป็นจริงทั้งคู่ 

 3.การเช่ือมเง่ือนไขจะเช่ือมก่ีนิพจน์ก็ได ้เช่น if (a==5 && b==10 && c<15 && d>20) เป็นตน้ 

 4.การเช่ือมสามารถใชต้วัเช่ือมร่วมกนัได ้เช่น if (a==5 || a>=10 && b==20) เป็นตน้ โดยท่ีตวัเช่ือม && 

จะถูกนาํมาพิจารณาก่อนตวัเช่ือม || (ดูความสาํคญัของโอเปอเรเตอร์หนา้ 63) แต่ถา้ตอ้งการใหพ้ิจารณาคู่ใดก่อนใหใ้ส่

เคร่ืองหมายวงเล็บ เช่น if ((a==5 || a>=10) && b==20) 

 5.การเปรียบเทียบความเท่ากนัใชเ้คร่ืองหมาย == 2 คร้ังติดกนั เช่น if (a==b), if (gender=="M") แต่ถา้

กาํหนดค่าใหก้บัตวัแปรใชเ้คร่ืองหมาย = คร้ังเดียว เช่น a=5, a=b+10, area=width*length เป็นตน้ 
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1.ใหน้กัเรียนเขียนรหสัคาํสั่งและผลลพัธ์ของโปรแกรมจากโจทยปั์ญหาต่อไปน้ี โจทย:์ จงเขียนโปรแกรมหาค่า Max 

จากการรับค่าตวัเลข 2 จาํนวน 

ตวัอยา่ง

 

  Input: N1=5, N2=10  Output: Max=10 
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2.ใหน้กัเรียนเขียนรหสัคาํสั่งและผลลพัธ์ของโปรแกรมจากโจทยปั์ญหาต่อไปน้ี โจทย:์ จงเขียนโปรแกรมคาํนวณหา

จาํนวนเงินจากการขายสินคา้ชนิดหน่ึง โดยรับขอ้มูลราคาและจาํนวนสินคา้ ถา้ซ้ือ 3-5 ช้ินลด 10% แต่ถา้ซ้ือตั้งแต่ 6 ช้ิน

ข้ึนไปขายราคาส่งโดยลด 30% ของราคาขาย 

ตวัอยา่ง

  Input: Price=1000, QTY=3 Output: Amount=2700 

  Input: Price=1000, QTY=2 Output: Amount=2000 

  Input: Price=1000, QTY=7 Output: Amount=4900 
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3.ใหน้กัเรียนและเขียนรหสัคาํสั่งและผลลพัธ์ของโปรแกรมจากโจทยปั์ญหาต่อไปน้ี 

โจทย์

 ไดเ้กรด  A  ถา้คะแนนอยูใ่นช่วง  80-100 

: จงเขียนโปรแกรมตดัเกรดของนกัศึกษา โดยมีช่วงคะแนนในการตดัเกรด ดงัน้ี 

  B  ‘’  70-79 

  C  ‘’  60-69 

  D  ‘’  50-59 

  F ถา้ไดค้ะแนนตํ่ากวา่ 50 

ตวัอยา่ง

  Input: Score=45  Output: Grade F 

  Input: Score=72  Output: Grade B 
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