
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
 

โครงสร้างโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก 

 
หัวข้อประจ าบท 
 

1. การก าหนดค่าตัวแปร 
2. ค าสงวน 
3. ชนิดของข้อมูล 
4. ค่าคงที่ 
5. ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของโครงสร้างของโปรแกรมภาษา
วิชวลเบสิก 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ ตัวแปร ค าสงวน ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ และ
ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได ้

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถก าหนดตัวแปร ค่าคงที่ และชนิดของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ในการก าหนดข้อมูลและ
เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้พ้ืนฐานโครงสร้างของโปรแกรม ออกแบบโปรแกรมและ
เขียนโปรแกรมได้ถูกต้อง 

 
วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

1. ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียน ตามหัวข้อเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา 
3. ผู้สอนสาธิตการใช้งานโปรแกรมพร้อมทั้งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. โปรแกรม PowerPoint 
3. โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการอภิปราย การตอบค าถาม และซักถามระหว่างเรียน 
2. การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม 
3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทท่ี  4 
โครงสร้างโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก 

 
การพัฒนาโปรแกรมในยุคเริ่มแรกที่มีการสร้างชุดค าสั่งสั่งงานคอมพิวเตอร์ ทุกรายละเอียด

ผู้พัฒนาโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) จะด าเนินการสร้างโปรแกรมทั้งหมดขึ้นมาเอง 
ซึ่งถือว่ามีความยุ่งยากมาก เพราะทุกสิ่งที่ต้องการให้มีในโปรแกรม ก็จะต้องเขียนโปรแกรมเพียงอย่าง
เดียว แต่ในปัจจุบันความต้องการใช้งานโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น 
ผู้พัฒนาโปรแกรมภาษาจึงได้เตรียมเครื่องมือใช้งานพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้พัฒนาสามารถน าไปใช้งานได้
ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างขึ้นมาใหม่เอง ผ่านการใช้งานที่เรียกว่า ส่วนต่อประสานกราฟิก
กับผู้ใช้ หรือ GUI (Graphic User Interface) ลดทอนกระบวนการของการพัฒนาโปรแกรม ท าให้ได้
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพและช่วงเวลาในการพัฒนาเร็วขึ้น  

Visual Basic เป็นโปรแกรมภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมที่มีผู้ใช้งานมากอยู่ในระดับต้นของ
โลก ซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ยุค Windows 3.0 จากโปรแกรมภาษาที่มีประสิทธิภาพต่ า จน
กลายเป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถใช้งานได้ง่าย Visual Basic 2015 
เป็นโปรแกรมภาษาหนึ่งที่อยู่ในชุดแอพพลิเคชั่น Visual Studio 2015 ที่พัฒนามาจากกลุ่มบริษัท
ไมโครซอฟต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพการท างานค่อนข้างสูงแต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนซื้อ
โปรแกรมน ามาใช้งาน แต่ทางบริษัทก็ได้ มีปล่อยชุดโปรแกรม Visual Studio Community ที่
สามารถใช้งานฟรี  จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการศึกษาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและพัฒนา
โปรแกรมใช้งานในปัจจุบัน  

การใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์วิชวลเบสิคให้มีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสร้าง ส่วนประกอบ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภาษา 
เพ่ือที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งการใช้งาน
โปรแกรมเบื้องต้น มีเนื้อหาส่วนประกอบที่เก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.1 การก าหนดตัวแปร 

 
ตัวแปร (Variable) หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอ้างอิงถึงข้อมูลแต่ละอย่าง โดยข้อมูลที่จ า

มาเก็บในตัวแปร ต้องตรงกับชนิดข้อมูลที่ก าหนดให้กับตัวแปรนั้น และการจะน าข้อมูลไปใช้งานก็ต้อง
พิจารณาชนิดของตัวแปรนั้นเช่นกัน (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2558) โดยหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับตัว
แปรมีดังนี ้
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4.1.1 กฎของการตั้งชื่อตัวแปร 

4.1.1.1 ประกอบไปด้วยอักขระ A-Z, a-z, 0-9 หรือ _ เท่านั้น 
4.1.1.2 อักขระตัวแรกต้องเป็นตัว A-Z,  a-z หรือ _  
4.1.1.3 มีความยาว หรือจ านวนอักขระไม่เกิน 1,023 ตัว 
4.1.1.4 ต้องไม่ซ้ ากับค าสงวนของโปรแกรม 

4.1.2 การประกาศตัวแปร 
การประกาศตัวแปร จะใช้ค าสั่ง Dim ในการประกาศหรือสร้างตัวแปร ซึ่งมีรูปแบบ

ของค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 

Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น  
  Dim Name As Char 

  Dim Point, Midterm, Final As Integer 
 

จากข้อก าหนดเบื่องต้นนี้ โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกได้มีการตรวจสอบตามกฎที่ก าหนดไว้ 
ระหว่างที่มีการสร้างชุดค าสั่งในโปรแกรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์กรณีต่าง ๆ มีรายละเอียดดัง
ภาพที ่4.1 

 

 
 
ภาพที่ 4.1  การตรวจสอบการก าหนดตัวแปร 

 
จากภาพที่ 4.1  ได้มีการก าหนดตัวแปรขึ้นมาทั้งหมด 6 ตัวแปร ประกอบไปด้วย _code 

Name surname department_1 9set และ set ซึ่งสามารถอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม มี
รายละเอียดดังนี้คือ 

ตัวแปร 9tel  ขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตัวแปร set  ตั้งชื่อไปซ้ ากับค าสงวน ไม่สามารถใช้งานได้   
ซึ่งเป็นไปตามกฎของโปรแกรมภาษา โดยจะแจ้งเตือนผ่านเส้นใต้สีแดง ส่วนตัวแปรอ่ืนสามารถ
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น าไปใช้งานได้ แต่จะมีข้อแตกต่างกันตรงที่  ตัวแปรใดที่มีเส้นใต้เป็นสีเขียว หมายถึง ตัวแปรนั้น
ประกาศแต่ยังไม่ถูกเรียกใช้ ส่วนตัวแปรไม่มีเส้นใต้ หมายถึง ตัวแปรทีไ่ด้ถูกเรียกใช้ ซึ่งการใช้เส้นใต้จะ
เป็นเครื่องมือที่จะอ านวยความสะดวก นอกเหนือจากตรวจสอบความถูกต้อง ยังช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบตัวแปรนั้นอยู่ในสถานะใด เพราะว่าในการเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน
มาก ตัวแปรจะถูกก าหนดขึ้นมาใช้งานเป็นจ านวนมาก จะค่อนข้างล าบากในการตรวจสอบสถานะ  
ตัวแปร เครื่องมือนี้ช่วยตรวจสอบตัวแปรได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.1.3 ขอบเขตของตัวแปร 
ขอบเขตของตัวแปร หมายถึง ระดับของตัวแปรที่มีระดับขอบเขตที่สามารถเรียกใช้

งานได้ (ศุภชัย สมพานิช, 2559) ซึ่งขอบเขตของตัวแปรประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1.3.1 ระดับ Form ถ้าผู้อ่านประกาศตัวแปรชนิดนั้นไว้ในฟอร์ม จะมีขอบเขต

กว้างมากที่สุด คือ ทุกเหตุการณ์ที่อยู่ในฟอร์มนั้น ๆ จะสามารถเรียกใช้งานได้ 
4.1.3.2 ระดับ Local หรือเรียกว่าระดับ  Procedure มีขอบเขตขนาดกลาง     

เป็นระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด คือมีขอบเขตอยู่ในเหตุการณ์ (Even) แต่ละเหตุการณ ์
4.1.3.3 ระดับ Block มีขอบเขตขนาดเล็กที่สุด มักที่จะเก็บค่าข้อมูลแค่ชั่วคราว 

เป็นส่วนใหญ่ เช่น ตัวแปรที่อยู่ในบล็อกของค าสั่งต่าง ๆ ถูกประกาศใช้ภายในโครงสร้างค าสั่งทั้งที่เป็น
แบบเงื่อนไขและเป็นแบบวนซ้ า 

จากลักษณะขอบเขตของตัวแปร สามารถประกาศตัวตัวแปรเพ่ือใช้งานตามขอบเขตแต่ละ
ประเภทได้ดังภาพที่ 4.2  

 

 
 
ภาพที่ 4.2  ขอบเขตของการใช้ตัวแปร 
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จากภาพที่ 4.2  โปรแกรมหาพ้ืนที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วและสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีการประกาศ

ตัวแปร kind ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการหาพ้ืนที่โดยถ้ารับค่า  Y เข้ามาเงื่อนไขจะเป็นการหาพ้ืนที่
สี่เหลี่ยมหน้าจั่ว โดยมีการก าหนดตัวแปร base และ height อยู่ภายใน ท าการค านวณตามสูตรการ
หาพ้ืนที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วและท าการเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร area ซึ่งเป็นตัวแปรในการเก็บค่าของพ้ืนที่ 
และถ้าค่าที่รับไม่ใช่ Y จะท าการหาค่าพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีการก าหนดที่อยู่ภายในตัวแปรชื่อ 
width และ longs น าค่าที่ได้ไปท าการประมวลผลตามสูตรหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมและท าการเก็บไว้ที่ตัว
แปร area ซึ่งจากการท างานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ตัวแปร kind ถูกประกาศตั้งขึ้นมาเริ่มแรกของ     
อีเวนต์ ซึ่งเป็นตัวแปรระดับ Local  และตัวแปร base height และ width longs เป็นตัวแปรระดับ 
Block จะถูกเรียกใช้ภายใต้เงื่อนไขของการท างานไปแต่ละเงื่อนไข ส่วนตัวแปร area ถูกเรียกใช้    
ได้ทั้งสองเงื่อนไขที่เป็นการหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมหน้าจั่วและสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นตัวแปรระดับ Form      
ซึ่งผลลัพธ์ของโปรแกรมดังภาพที ่4.3 

 

   
 
ภาพที่ 4.3 ผลลัพธ์จากการประมวลผลค าสั่งขอบเขตการใช้ตัวแปรตรงกับเงื่อนไข 

 
จากภาพที่ 4.3  ผลลัพธ์ของโปรแกรม โดยการท างานของโปรแกรมรับค่าขนาด 2 ขนาด 

และเมื่อคลิกที่ปุ่มค านวณพ้ืนที่ โปรแกรมจะแสดงข้อความโดยการใส่ค่า โดยค่าที่รับเป็นค่า Y จะ
ประมวลผลหาค่าพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 

   
 
ภาพที่ 4.4  ผลลัพธ์จากการประมวลผลค าสั่งขอบเขตการใช้ตัวแปรไมต่รงกับเงื่อนไข 
 

จากภาพที่ 4.4  ผลลัพธ์ของโปรแกรม เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ Y เงื่อนไขของโปรแกรมจะเป็น
การหาค่าของพ้ืนที่สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
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จากตัวอย่างของโปรแกรม การใช้ตัวแปรจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของตัวแปร ซึ่งส่งผลถึง

ประสิทธิภาพของการท างานของโปรแกรม ซึ่งถ้าประกาศใช้ตัวแปรมากเกินไป จะมีผลกระทบต่อการ
การจองกับหน่วยความจ าของตัวแปร ซึ่งถ้ามีจ านวนมากเกินส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการท างานของ
โปรแกรม เพราะโปรแกรมจะเกิดความล่าช้าในการประมวลผล ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมการ
ก าหนดชนิดของตัวแปรและขอบเขตของตัวแปรจึงถือว่ามีความส าคัญมาก 
 
4.2 ค าสงวน  

 
ค าสงวน (Reserved Keywords) หมายถึง ค าสั่งที่มีในโปรกรมสงวนไว้ โดยไม่สามารถน าค า

เหล่านี้ไปก าหนดเป็นชื่อต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมได้ (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2558) ซึ่งค าสงวนมี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1  ค าสงวนในโปรแกรมวิชวลเบสิก 2015 

AddHandler AddressOf Alias And 
AndAlso As Boolean ByRef 

Byte ByVal Call Case 
Catch CBool CByte CChar 

Cdate CDec CDbl Char 

Cint Class Clng CObj 
Const Continue CSByte CShort 

CSng CStr CType CUInt 

CULng CUShort Date Decimal 
Declare Default Delegate Dim 

DirectCast Do Double Each 
Else ElseIf End EndIf 

Enum Erase Error Event 

Exit False Finally For 
Friend Function Get GetType 

GetXMLNamespace Global GoSub GoTo 

Handles If Implements Imports 
In Inherits Integer Interface 
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ตารางท่ี 4.1  ค าสงวนในโปรแกรมวิชวลเบสิก 2015 (ต่อ) 
 

Is IsNot Let Lib 

Like Long Lop Me 
Mod Module MustInherit MustOverride 

MyBase MyClass Namespace Narrowing 

New Next Not Nothing 
NotInheritable NotOverridable Object Of 

On Operator Option Optional 

Or OrElse Overloads Overridable 
Overrides ParamArray Partial Private 

Property Protected Public RaiseEvent 
ReadOnly ReDim REM RemoveHandler 

Resume Return SByte Select 

Set Shadows Shared Short 
Single Static Step Stop 

String Structure Sub SyncLock 

Then Throw To True 
Try TryCast TypeOf Variant* 

Wend* UInteger ULong UShort 
Using When While Widening 

With WithEvents WriteOnly Xor 

 
การก าหนดค่าต่างในโปรแกรม จะมีข้อก าหนดห้ามตั้งชื่อกับค าสงวน ซึ่งภายในโปรแกรม

วิชวลเบสิกได้ช่วยในการตรวจสอบ โดยเมื่อมีการก าหนดค่าที่ซ้ ากับค าสงวน จะมีเส้นใต้เป็นสีแดง
ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือค่านั้นเป็นสีน้ าเงิน ดังภาพที ่4.5 
 

 
 
 ภาพที ่4.5  การประกาศค่าตัวแปรเป็นค าสงวน 
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จากภาพที่ 4.5 เป็นการประกาศค่าตัวแปร ซึ่งชื่อของตัวแปรนั้นเป็นชื่อเดียวกันกับค าสงวน 

โปรแกรมภาษาจะท าการแสดงเส้นใต้สีแดงเป็นการแจ้งเตือน ค่าที่ก าหนดขึ้นนั้นไม่สามารถใช้ได้ 
จะต้องท าการเปลี่ยนค่านั้นใหม่ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ในการเขียนโปรแกรม ท าให้สามารถตรวจสอบ 
และเขียนโปรแกรมได้รวดเร็วขึ้น 

 
4.3 ชนิดของข้อมูล 

 

จากที่ได้กล่าวถึงตัวแปรในเบื้องต้น ชนิดของข้อมูลเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแปรในการเก็บ
ข้อมูล ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน ามาเก็บ ซึ่ง มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของโปรแกรม หากมีการก าหนดชนิดข้อมูลที่มีขนาดมากเกินไปเกินความจ าเป็นในการใช้ จะส่งผล
เมื่อสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่โปรแกรมนั้นก็จะท างานได้ช้าลง ซึ่งการก าหนดชนิดของข้อมูลมี
ความส าคัญต่อการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างยิ่ง ชนิดข้อมูลในโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก 2015        
มีหลายชนิดข้อมูล และมีขนาดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแตกต่างกัน (Newsome, 2011) ซึ่งมรีายละเอียด
ชนิดดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2  ประเภทของชนิดข้อมูล 

ข้อมูล รายละเอียด ขนาด (Byte) 

Boolean เก็บค่าทางตรรกะที่ได้มี 2 ค่า คือ true (จริง), false (เท็จ) 2 

Byte เก็บค่าเลขจ านวนเต็มตั้งแต่ 0-255 1 
SByte -128 ถึง 127 1 

Char 0 ถึง 65535 2 

Decimal แบบไม่มีจุดทศนิยม : 0 ถึง 
79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 
แบบมีจุดทศนิยม : 0 ถึง 7.9228162514264337593543950335 

16 

Double ใช้เก็บตัวเลขจ านวนจริง แยกเป็น 2 กรณ ีคือ ค่าบวกอยู่ระหว่าง
4.94065645841247E-324 ถึง 1.79769313486232E308 ค่าลบ
อยู่ระหว่าง - 1.79769313486232E308 ถึง -
4.94065645841247E-324 

8 

Integer เก็บค่าเลขจ านวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 
2,147,483,648 

4 

Long ใช้เก็บเลขจ านวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -
9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,808 

8 
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ตารางท่ี 4.2  ประเภทของชนิดข้อมูล (ต่อ) 

ข้อมูล รายละเอียด ขนาด (Byte) 

Object เก็บข้อมูลได้ทุกชนิด 4 
Single ใช้เก็บตัวเลขจ านวนจริง แยกเป็น 2 กรณ ีคือ ค่าบวกอยู่ระหว่าง

1.401298E-45 ถึง 3.402823E38 และค่าลบอยู่ระหว่าง -
3.402823E38 ถึง -1.401298E45 

4 

String ใช้เก็บตัวอักษร ข้อความ และตัวเลข เก็บได้ 0 ถึงประมาณ 2 
พันล้านอักขระ (2^31)  

 

UInteger 0 ถึง 4,294,967,295 4 

ULong 0 ถึง 18,446,744,073,709,551,615 8 
UShort 0 ถึง 65,535 2 

 
การก าหนดชนิดข้อมูลให้กับตัวแปร ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนแรกของโปรแกรม ซึ่งอาจอยู่ระดับ

ขอบเขต Form Local หรือ Block ใช้ควบคู่กับค าสั่ง Dim โดยอยู่หลังค าสั่ง As ซึ่งเป็นค าสั่งที่ใช้ใน
การก าหนดค่าตัวแปรดังภาพที่ 4.6 

 

 
 
ภาพที่ 4.6  การใช้ค าสั่งก าหนดค่าตัวแปร 

 
จากภาพที่ 4.6 การก าหนดชนิดข้อมูลให้กับตัวแปร จากโปรแกรมตัวอย่าง name และ 

surname ใช้เก็บข้อมูลชื่อและนามสกุล ควรเก็บในรูปแบบชนิดข้อมูล String ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลประเภทอักขระ gender เป็นค าย่อ M เป็นชาย และ F เป็นหญิง ควรเก็บไว้ในรูปแบบชนิด
ข้อมูล Char ใช้เก็บข้อมูลอักขระเพียง 1 ตัวอักษร age ใช้เก็บข้อมูลเป็นอายุ ควรเก็บชนิดข้อมูลชนิด 
Integer ใช้เก็บข้อมูลตัวเลขจ านวนเต็ม และ Salary ควรเก็บในรูปแบบชนิดข้อมูลตัวเลขที่มีทศนิยม 
จึงควรเก็บในรูปแบบชนิดข้อมูล Double 
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การก าหนดชนิดของข้อมูลให้กับตัวแปร ตัวแปรที่สร้างขึ้นชนิดที่เป็นเก็บค่าข้อมูลตัวเลข ค่า

เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 0 และค่าข้อมูลตัวอักขระ ค่าเริ่มต้นมีค่าเท่ากับค่าว่าง (Null) ตัวแปรมีค่าข้อมูล
เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับขบวนการประมวลผลของโปรแกรมต่อไป แต่บางเหตุการณ์ตัวแปรที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลมีค่าเริ่มต้นที่เป็นค่าแน่นอน สามารถท าการก าหนดค่าหรือประกาศค่าของตัวแปร
เริ่มต้นได ้ดังภาพที่ 4.7 

 

 
 
ภาพที่ 4.7  การก าหนดค่าให้กับตัวแปร 
 

จากตัวอย่างโปรแกรมในภาพที่ 4.7 มีการก าหนดค่าให้กับ ตัวแปร ชื่อ fullname ขอบเขต
ตัวแปรประเภท Form มีค่าเริ่มต้น “กรอกชื่อ-นามสกุล” และตัวแปรชื่อ department ขอบเขตตัว
แปรประเภท Local โดยมีค่าเริ่มต้น “คอมพิวเตอร์” ซึ่งมีล าดับการท างานดังภาพที่ 4.8 
 

  
 
ภาพที่ 4.8  ผลลัพธ์ของโปรแกรมการก าหนดค่าให้กับตัวแปร 
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การท างานตัวอย่างโปรแกรมจากภาพที่ 4.8  เมื่อมีการเริ่มต้นการท างานของโปรแกรม 

โปรแกรมจะน าค่า “กรอกชื่อ-นามสกุล” จากตัวแปร fullname มาแสดงในช่อง “ข้อมูล” 
(Textbox1) เมื่อมีการกรอกข้อมูลลงไป และท าการคลิกที่ปุ่ม “แสดงข้อมูล” โปรแกรมจะท าการน า
ค่าที่ได้จากการกรอกไปแทนค่าของตัวแปร fullname ค่าเดิมและน าข้อมูลในตัวแปร fullname 
แสดงในช่องของ “ชื่อ-นามสกุล” (Textbox2) และน าข้อมูลค่าเริ่มต้นจากตัวแปร department มา
แสดงในช่องของ “แผนก” (Textbox3)  ซ่ึงการท างานของตัวอย่างโปรแกรม เห็นได้ว่าการก าหนดค่า
เริ่มต้นให้กับตัวแปร เมื่อมีการประมวลและน าตัวแปรไปใช้งาน ค่าของตัวแปรจะเปลี่ยนไป เมื่อมีการ
แทนที่ของข้อมูล การน าไปใช้ต้องพิจารณาถึงขอบเขตของตัวแปร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน
ของโปรแกรมสูงสุด 

 

4.4 ค่าคงท่ี 
 

ค่าคงที่ (Constant) หมายถึง ค่าที่มีไว้ส าหรับเก็บค่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่
โปรแกรมท างานอยู่ ซึ่งถ้าในโปรแกรมมีการใช้ค าสั่งให้เปลี่ยนค่าคงที่ โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาด
ออกมา เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนค่าที่ประกาศค่าคงที่ได้ (ธีรวัฒน์  ประกอบผล , 2558) การ
ประกาศค่าคงที่จะคล้ายกับการประกาศตัวแปร แต่จะใช้ค า Const โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 

Const   ชื่อค่าคงที่  =  ค่าท่ีก าหนด 
    หรือ  
  Const   ชื่อตัวแปร  As  ชนิดข้อมูล = ค่าท่ีก าหนด 

 

การประกาศตัวแปรทั่วไปจากที่กล่าวมาในเบื้องต้นใช้ค าสั่ง Dim ส่วนการก าหนดค่าคงที่
ให้กับตัวแปรใช้ค าสั่ง Const ลักษณะของการใช้งานมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตัวอย่าง
โปรแกรมภาพท่ี 4.9  

 

 
 
ภาพที่ 4.9 การก าหนดค่าคงท่ีให้กับตัวแปร 
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จากตัวอย่างโปรแกรมภาพที่ 4.9  ตัวแปร fullname ถูกประกาศเป็นตัวแปรประเภทค่าคงที่ 

และมีการเรียกใช้ในอีเวนต์ โดยการก าหนดวัตถุต่าง ๆ ให้มีค่าเท่ากับค่าคงที่ของตัวแปร (บรรทัดที่ 4 
และ 9) สามารถใช้ได้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าให้ fullname ที่เป็นตัวแปรค่าคงที่ (บรรทัดที่ 8) 
โดยโปรแกรมภาษาท าการแจ้งเตือนเส้นใต้สีแดง บ่งบอกไม่สามารถใช้ได้ ดังนั้นข้อมูลตัวแปรประเภท
ค่าคงที่สามารถน าไปใช้ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปรประเภทนี้ได้  
 
4.5 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 

 
ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ หรือโอเปอเรเตอร์ (Operator) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ

ประมวลผลทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2558) สามารถแบ่งโอเปอเรเตอร์
ได้หลายกลุ่ม ดังนี้ 

4.5.1 ประเภทของโอเปอเรเตอร์ 
4.5.1.1 โอเปอเรเตอร์ส าหรับการค านวณ คือ การใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย

ทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  โอเปอเรเตอร์ส าหรับการค านวณ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
+ บวก 

- ลบ 

* คูณ 
/ หาร 

^ ยกก าลัง 

\ หารตัดเศษทิ้ง 
Mod หารเอาเฉพาะเศษ 

 
การใช้โอเปอเรเตอร์ส าหรับการค านวณ ผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้ ดังตัวอย่าง

โปรแกรมภาพท่ี 4.10 
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ภาพที่ 4.10  ผลลัพธ์ของโปรแกรมโอเปอเรเตอร์ส าหรับการค านวณ 
 

การประมวลผลของโปรแกรม โอเปอเรเตอร์ส าหรับการค านวณถือว่ามีความส าคัญและใช้
งานมาก ในการประมวลผลเพ่ือหาผลลัพธ์ สัญลักษณ์ในการค านวณของแต่ละโปรแกรมภาษา อาจใช้
บางสัญลักษณ์ไม่เหมือนกัน ดังนั้นต้องท าความเข้าใจกับสัญลักษณ์และความหมายของการค านวณ 
แต่ละสัญลักษณ์ เพ่ือการน าไปใช้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่ต้องการ 

4.5.1.2 โอเปอเรเตอร์ส าหรับการก าหนดค่า คือ โอเปอเรเตอร์ส าหรับการ
ก าหนดค่า (Assignment) เป็น เครื่องหมายส าหรับการก าหนดค่าของตัวแปรทางด้านซ้าย          
ของเครื่องหมาย ด้วยค่าที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4  โอเปอเรเตอร์ส าหรับการก าหนดค่า 
  

สัญลักษณ์ ความหมาย 

= เท่ากับ 
+= บวกค่าเดิม 

-= ลบค่าเดิม 

*= คูณค่าเดิม 
/= หารค่าเดิม 

\= หารค่าเดิม 

^= ยกก าลังค่าเดิม 
&= รวมอักขระ 
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สัญลักษณ์ของโอเปอเรเตอร์ส าหรับการก าหนดค่า เมื่อมีการน าไปใช้ในการประมวลผล 

รูปแบบการใช้สัญลักษณ์ดังภาพท่ี 4.11 
 

 
 
ภาพที่ 4.11  การใช้โอเปอเรเตอร์ส าหรับการก าหนดค่า  

 
จากตัวอย่างโปรแกรมภาพที่ 4.11 ได้มีการประกาศค่าของตัวแปรขึ้นมาจ านวน 7 ตัวแปร 

ซึ่งตัวแปรแต่ละได้ใช้ โอเปอเรเตอร์ส าหรับการก าหนดค่า และได้มีการเชื่อมประโยคค าสั่ ง 
(Statement) ด้วยเครื่องเครื่องหมายทวิภาค หรือโคล่อน ( : ) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมประโยค
ค าสั่ง ดังแสดงบรรทัดที่ 11 และ 14 ของโปรแกรม 

 

 
 
ภาพที่ 4.12  ผลลัพธ์ของโปรแกรมการใช้โอเปอเรเตอร์ส าหรับการก าหนดค่า 
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จากตัวอย่างโปรแกรมในภาพที่ 4.12 ผลลัพธ์จากการประมวลผลโอเปอเรเตอร์ส าหรับการ

ก าหนดค่ามีรายละเอียดดังนี้ 
 

aa  มีค่าเท่ากับ 2  บวกค่าของ aa คือ 2  ประมวลผล 2+2  ผลลัพธ์เท่ากับ 4 
bb  มีค่าเท่ากับ 3  ลบค่าของ bb คือ 3  ประมวลผล 3-3  ผลลัพธ์เท่ากับ 0 
cc  มีค่าเท่ากับ 4  คูณค่าของ cc คือ 4   ประมวลผล 4*4  ผลลัพธ์เท่ากับ 16 
dd  มีค่าเท่ากับ 5  หารค่าของ dd คือ 5  ประมวลผล 5/5  ผลลัพธ์เท่ากับ 1 
ee  มีค่าเท่ากับ 6  หารค่าของ ee คือ 6  ประมวลผล 6\6  ผลลัพธ์เท่ากับ 1 
ff  มีค่าเท่ากับ 7  ยกก าลังค่าของ ff คือ 7 ประมวลผล 7^7  ผลลัพธ์เท่ากับ 823543 
gg  มีค่าเท่ากับ 8 ต่อท้ายค่า gg คือ 8  ประมวลผล “8”“8” ผลลัพธ์เท่ากับ 88 
 

4.5.1.3 โอเปอเรเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบ  คือ โอเปอเรเตอร์ใช้ในการ
เปรียบเทียบ (Comparison) เป็นเครื่องหมายส าหรับการเปรียบเทียบ เพ่ือหาค่าความจริงระหว่าง
ข้อมูล 2 อย่าง ซึ่งหากผลการเปรียบเทียบเป็นจริงจะได้ผลลัพธ์เป็น True แต่ถ้าหากเป็นเท็จ จะได้ 
False ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5  โอเปอเรเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
= ใช้ในการเปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือไม่ 

<> ไม่เท่ากับ 

> มากกว่า 
< น้อยกว่า 

>= มากกว่าหรือเท่ากับ 

=< น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
 

โอเปอเรเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบ มีความส าคัญในการควบคุมเส้นทางการท างานของ
โปรแกรม ซึ่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่น าเข้าไปเปรียบเทียบเงื่อนไข โดยมีตัวอย่างของการ
น าไปใช้ดังภาพที่ 4.13 

 



89 

 

 
 
ภาพที่ 4.13 การใช้โอเปอเรเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบ 
 

จากตัวอย่างโปรแกรมภาพที่ 4.13  รูปแบบของการน าโอเปอเรเตอร์ส าหรับการเปรียบไปใช้
ในการเปรียบเทียบเงื่อนไข โดยใช้ค าสั่ง if (กล่าวถึงในบทที่ 5) โดยการท างานมีการตรวจสอบเงื่อนไข
ที่รับเข้าไปในแต่ละ TextBox และน าข้อมูลที่รับเข้าไปเปรียบเทียบเงื่อนไข โดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริง 
โปรแกรมจะประมวลผลที่อยู่ ในแต่ละ Block ของโปรแกรมพร้อมทั้งน าผลลัพธ์ที่ ได้จากการ
ประมวลผลไปแสดงใน Label ของแต่ละ Block 

 

 
 
ภาพที่ 4.14  ผลลัพธ์ของโปรแกรมการใช้โอเปอเรเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบ 
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ผลลัพธ์การประมวลผลจากตัวอย่างโปรแกรมภาพที่ 4.14 เกิดจากผลลัพธ์โอเปอเรเตอร์

ส าหรับการเปรียบเทียบ เห็นได้ว่าข้อมูลที่เข้ากับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นจริงจะประมวลผลกลุ่ม
ค าสั่ง แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นเท็จ จะไม่มีกลุ่มค าสั่งให้ประมวลผล แต่ส าหรับการ
น าไปใช้งานส่วนมากจะมีกลุ่มค าสั่งทั้งสองเงื่อนไข โอเปอเรเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบมีความส าคัญ
ในการเขียนโปรแกรม เพราะว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 
เพ่ือก าหนดเส้นทางการท างานของโปรแกรม ให้ประมวลผลกลุ่มชุดค าสั่งที่เข้ากับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ตรง
กับตามต้องการ 

4.5.1.4 โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ คือ การเปรียบเทียบระหว่าง 2 เงื่อนไข ซึ่งแต่
ละเงื่อนไขที่น ามาเปรียบเทียบจะต้องมีค่าเป็น True หรือ False อย่างใดอย่างหนึ่งและผลลัพธ์
สุดท้ายที่ได้ก็จะเป็น True หรือ False มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.6   โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

And จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ เงือ่นไขทุกเงื่อนไขเป็นจริง 
Or จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจริง 

AndAlso ตรวจสอบเงื่อนไขแรก ถ้าเป็นเท็จ จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขถัดไป เพราะ
อย่างไรก็เป็นเท็จ 

OrElse ตรวจสอบเงื่อนไขแรก ถ้าเป็นจริง จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขถัดไป เพราะ
อย่างไรเงื่อนไขก็เป็นจริง 

Xor เงื่อนไขที่มีผลเหมือนกันจะเป็นเท็จ  

Not ตรงกันข้ามกับเงื่อนไขที่ก าหนด 
 

โอเปอเรเตอร์ส าหรับการเปรียบเทียบนั้น จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบแบบ 1 
เงื่อนไข ซึ่งถ้ามากกว่า 1 เงื่อนไขขึ้นไป จะต้องมีโอเปอเรเตอร์ทางตรรกะเข้ามาเป็นส่วนที่ช่วยในการ
เชื่อมเงื่อนไข สัญลักษณ์ของโอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ มีรายละเอียดของการใช้สัญลักษณ์ดังตัวอย่าง
โปรแกรมภาพท่ี 4.15 
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ภาพที่ 4.15 การใช้โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ 
 

จากภาพที่ 4.15 โปรแกรมการใช้โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ ซึ่งให้มีตรวจสอบข้อมูลในค่า a 
และค่า b และท าการน าค่าทั้งสองไปหาผลลัพธ์จากการใช้โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ ซึ่งผลลัพธ์ของ
โปรแกรมดังภาพท่ี 4.16 

 

   
 
ภาพที่ 4.16 ผลลัพธ์ของโปรแกรมการใช้โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ 
 

ผลลัพธ์ของโปรแกรมภาพที่ 4.16 มีการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม 3 ส่วน คือ ก าหนด
เงื่อนไขเป็นจริง 1 ค่า ก าหนดเงื่อนไขเป็นจริงทั้งสองค่า และก าหนดเงื่อนไขเป็นเท็จทั้งหมด ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ตามความหมายของโอเปอเรเตอร์ทางตรรกะดังตารางที่ 4.16 

4.5.2 ล าดับความส าคัญของโอเปอเรเตอร์ 
การค านวณนั้นอาจจะต้องใช้โอเปอเรเตอร์ร่วมกันมากกว่า 1 โอเปอเรเตอร์ จึงอาจ

เกิดปัญหา ในการน าโอเปอเรเตอร์ตัวใดมาพิจารณาก่อน เพระการวางต าแหน่งหรือจัดกลุ่มที่แตกต่างกัน 
ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจแตกต่างกันไป ดังนั้นการจัดล าดับความส าคัญของโอเปอเรเตอร์  จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
(Patrick, 2016) ซึ่งจัดล าดับความส าคัญของโอเปอเรเตอร์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  ล าดับความส าคัญของโอเปอเรเตอร ์
 

ล าดับความส าคัญ โอเปอเรเตอร์ 
1 ( ) 

2 ^ 
3 -  จ านวนติดลบ 

4 / 

5 * 
6 \ 

7 Mod 

8 +, - 
 

การประมวลผลของโปรแกรมภาษา มีการจัดล าดับความส าคัญของโอเปอเรเตอร์ ดังตารางที่ 
4.7  เพ่ือให้เห็นรูปแบบของการค านวณ สามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 4.17 
 

 
 

ภาพที ่4.17  การใช้โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการค านวณ 
 

จากภาพที่ 4.17 ตัวอย่างโปรแกรมการใช้โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการค านวณในรูปแบบที่
แตกต่างกัน ซึ่งผลจากการจัดล าดับของการประมวลดังภาพที่ 4.18 

 

 
 

ภาพที่ 4.18  การประมวลผลล าดับความส าคัญของโอเปอเรเตอร์ 
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ผลลัพธ์จากการประมวลผล มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดล าดับความส าคัญ

ของโอเปอเรเตอร์ ซึ่งการประมวลผลของโปรแกรมภาษา จะมีความแตกต่างกับการประมวลผลของ
มนุษย์ซึ่งปกติจะมีหลักการคือการค านวณจากซ้ายไปขวา ดังนั้นการเขียนโปรแกรมใช้สูตรหรือการ
ประมวลค่า ควรต้องเข้าใจล าดับความส าคัญของภาษา เพ่ือให้การประมวลผลนั้นตรงตามสูตรค านวณ
ที่ต้องการ 
 

สรุป 
การใช้โปรแกรมภาษาในเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงสร้างของโปรแกรมภาษานั้นเสียก่อน เพราะแต่ละโปรแกรมภาษามีโครงสร้างและรูปแบบของ
การใช้งานไม่เหมือนกัน ในบทนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างส่วนประกอบพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาวิชวล
เบสิก ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปร มีความส าคัญในการเขียนโปรแกรม เพราะจะท าหน้าที่ในการติดต่อ
และจองพ้ืนที่ในหน่วยความจ า เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ การก าหนดค่าตัวแปรนั้น มีหลักเกณฑ์
ในการก าหนด เช่น ต้องไม่ตั้งชื่อกับค าสงวน เป็นค าสั่งที่ใชในโปรแกรมภาษา ไม่สามารถก าหนดชื่อตัว
แปรซ้ ากับค าสงวนได้ และการก าหนดค่าตัวแปรจะต้องค านึงถึงชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการเก็บ ซึ่งหาก
มีการใช้ชนิดของข้อมูลที่  เกินความจ าเป็นหรือไม่ได้ใช้ ในโปรแกรมขนาดใหญ่สิ่งที่ส่งผลก็คือ 
โปรแกรมมีการท างานช้า ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรมและการท างานของโปรแกรม 
นอกเหนือจากนี้แล้วตัวแปร สามารถก าหนดค่าให้กับตัวแปรได้ อาจเป็นเป็นการก าหนดค่าเริ่มต้นหรือ
ค่าคงที่ ซึ่งการใช้งานไม่เหมือนกัน คือ การก าหนดค่าเริ่มต้นต้น ตัวแปรนั้นสามารถเปลี่ ยนแปลง
ข้อมูลที่อยู่ภายในตัวแปรได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเป็นตัวแปรค่าคงที่ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ใน
ตัวแปรได้ และส่วนสุดท้ายคือข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ถูกน าไปใช้ในการประมวลผลต่อ ซึ่งการ
ประมวลผลนั้นเกิดจากการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือโอเปอเรเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
ค านวณและเปรียบเทียบ ซึ่งโอเปอเรเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย โอเปอเรเตอร์ส าหรับการ
ค านวณ การก าหนดค่า การเปรียบเทียบ และทางตรรกะ ซึ่งการใช้โอเปอเรเตอร์เหล่านี้จะมีล าดับของ
โอเปอเรเตอร์ ก็คือ ล าดับของการประมวลผล ซึ่งการเขียนโปรแกรมต้องพิจารณาให้มีความเข้าใจ
ถูกตอ้ง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์จากการค านวณถูกต้องและตรงกับความต้องการ 
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แบบฝึกหัด 
 

1. ให้ผู้เรียนบอกความส าคัญของโครงสร้างของโปรแกรมภาษา ก่อนที่จะเริ่มการเขียน
โปรแกรม 

2. ให้ผู้เรียนบอกความหมายของ ตัวแปร ค าสงวน ชนิดของข้อมูล ค่าคงท่ี และ
โอเปอเรเตอร์ 

3. ให้ผู้เรียนบอกหลักเกณฑ์ของการท าหนดค่าตัวแปรมีอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
ประกอบ 

4. ให้ผู้เรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับหน่วยความจ า และการส่งผลต่อการ
ท างานของโปรแกรม 

5. ให้ผู้เรียนแยกชนิดของข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วยกลุ่มที่เป็นตัวเลขและกลุ่มที่
เป็นตัวอักขระ 

6. ให้ผู้เรียนบอกความแตกต่างระหว่างการก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร และการก าหนด
ค่าคงที ่ให้กับตัวแปร 

7. ให้ผู้ เรียนบอกความแตกต่างระหว่างโอเปอเรเตอร์ส าหรับการค านวณ ก าหนดค่า 
เปรียบเทียบ และตรรกะ 

8. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมตัดเกรด โดยเกรด A อยู่ในช่วงคะแนน 80-100 เกรด B อยู่
ในช่วงคะแนน 70-79 เกรด C อยู่ในช่วงคะแนน 60-69 เกรด D อยู่ในช่วงคะแนน 50-59 และเกรด 
E อยู่ในช่วงคะแนน 0-49 เมื่อน าไปเขียนเป็นโปรแกรม จะมีโอเปอเรเตอร์แบใดบ้างที่จะมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

9. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างโจทย์ และเขียนโปรแกรม ให้มีการก าหนดค่าตัวแปรในรูปแบบต่างๆ    
พร้อมทั้งอธิบาย 

10. ให้ผู้ เรียน เขียนโปรแกรมโดยให้มี โอเปอเรเตอร์ส าหรับการค านวณ ก าหนดค่า 
เปรียบเทียบและตรรกะ 
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