
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และ ฟังก์ชั่นการแสดงผล
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Python programming 



เครื่องมือในการเขียนภาษาไพทอน

IDE คืออะไร?

integrated development environment(IDE) เป็นแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ทีใ่ห้สิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรแก่โปรแกรมเมอรค์อมพิวเตอรเ์พ่ือ

การพัฒนาซอฟต์แวร ์IDE อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย source code editor, build automation tools and a debugger

Repl.it

Repl.it คือ เว็บไซต์ส าหรับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ที่มีเครื่องมืออย่าง source code editor, build automation tools and a debugger

มีให้ใช้งานอย่างครบถ้วน ซึ่งใช้ได้ทั้งรูปแบบฟรี และเสียเงินรายเดือน และสามารถใช้ได้ทกุแพลตฟอรม์ทัง้ PC android ios



การเข้าใชง้านเวบ็ไซต์ repl.it 

1. เข้าเว็บไซต์ https://replit.com ส าหรับบนสมาท์โฟนให้โหลดแอปพลิเคชัน่ Replit ในPlay store หรือ App store

https://replit.com/


การเข้าใชง้านเวบ็ไซต์ repl.it 

2. กดที่ Sign up เพ่ือสมัครสมาชิก



การเข้าใชง้านเวบ็ไซต์ repl.it 

3. คลิ๊กที่ Continue with Google

จากนั้น เลือกอีเมล์ของโรงเรียน ในการ Sign up

Coding!!



การสร้างไฟล์ repl เพื่อใช้ใน

การเขียนโปรแกรม

2. คลิ๊กที่ New repl

3. เลือกภาษาที่จะเขียนเป็น

ภาษา Python

4. เขียนชื่อไฟล์ repl

5. คลิ๊กที่ Create repl

1. คลิ๊กที่เมนู



หน้าการเขยีนโปรแกรมของrepl.it 

3. กรอก Username Email และ Password

จากนั้นให้กด Create account

*Password ต้องมีตัวอักษร พิมพ์เล็ก/ใหญ่ 

ตัวเลข และตัวอักษรพิเศษ

**อย่าลืมไปกดยืนยันตัวตน ที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร

ด้วยล่ะ

ส่วนการเขียนโปรแกรม
ส่วนการแสดงผลลัพธ์

การ Run โปรแกรม

กดปุ่ม Run เพ่ือทดสอบโปรแกรมทีเ่ขียน



หน้าการเขยีนโปรแกรมของrepl.itบนสมาทโ์ฟน

ส่วนการเขียนโปรแกรม

ส่วนการแสดงผลลัพธ์

การ Run โปรแกรม

กดปุ่ม Run เพ่ือทดสอบโปรแกรมทีเ่ขียน

ชุดควบคุม



ค าสั่งการแสดงผลผ่านทางหนา้จอ

ฟังก์ชั่น print

คือฟังก์ชั่นค าสั่งในการแสดงผลผ่านทางหน้าจอ โดยสามารถแสดงผลข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร และ ตัวเลข

ตัวอย่างการใช้ print

print(“My First Program”)                     = My First Program

print(“Hello”,“My First Program”,sep=‘/’)   = Hello/My First Program

print(“Goodbye”*5)                            = GoodbyeGoodbyeGoodbyeGoodbyeGoodbye

print(5+5)                                       = 10

print(“5”+“5”)                                  = 55

print(“Hello”,“\n”,“My First Program”)      = Hello

My First Program

Coding!!

My First Program



ค าสั่งการแสดงผลผ่านทางหนา้จอ

print(“My First Program”)

ฟังก์ชั่นค าสั่ง

อาร์กิวเมนต์ argument

(ข้อมูล)

โครงสร้างในฟังก์ชั่น print



ค าสั่งการแสดงผลผ่านทางหนา้จอ

print(“My First Program”)

Command

(ค าสั่ง)

Open Parenthesis

(วงเล็บเปิด)

Double Quote

(อัญประกาศ)

Text

(ข้อความ)

Close Parenthesis

(วงเล็บปิด)

โครงสร้างในฟังก์ชั่น print

Output

(การแสดงผล)



ค าสั่งการแสดงผลผ่านทางหนา้จอ

ฟังก์ชั่นด้านในวงเล็บ เราสามารถใส่ อาร์กิวเมนต์ กี่อันก็ได้ แต่ต้องแยกมันด้วยเครื่องหมาย จุลภาค (comma) 

เช่น
Output

(การแสดงผล)

เครื่องหมายComma

(จุลภาค)



ค าสั่งการแสดงผลผ่านทางหนา้จอ

นอกจากนี้ฟังก์ชันยังมี keyword อาร์กิวเมนต์ sep ซึ่งเป็นตัวแบ่งหากอาร์กิวเมนต์ที่ส่งเข้าไปนั้นมากกว่า 1 ตัว 

โดยให่ใส่อักขระที่เป็นตัวแบ่งลงในสัญลักษณ์ฝนทอง (Single quote) เช่น

Single quote

(ฝนทอง)

keyword 

อาร์กิวเมนต์ sep

Output

(การแสดงผล)

อักขระที่ใช้แบ่ง

อาร์กิวเมนต์



ค าสั่งการแสดงผลผ่านทางหนา้จอ

นักเรียนสามารถให้อาร์กิวเมต์ในโปรแกรมขึ้นบรรทัดใหม่ได้โดยการใส่รหัสควบคุม /n ต่อท้ายในแต่ละ

อาร์กิวเมนต์ หรือ ใส่ใน keyword อาร์กิวเมนต์ sep ก็ได้ เช่น

Output

(การแสดงผล)

รหัสควบคุม \n เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

หรือ



ค าสั่งการแสดงผลผ่านทางหนา้จอ

นักเรียนสามารถให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์นั้นซ้ าได้โดยการใส * (คูณ) และจ านวนที่จะให้ท าซ้ า เช่น

Output

(การแสดงผล)ตัวด าเนินการทาง

คณิตศาสตร์ * (คูณ)



ERROR

การเจอจุดผิดพลาด หรือ error ถือเป็นเรื่องปกติของการเขียนโปรแกรมซึ่ง มักมีการเกิด Error ใหญ่ด้วยกัน

อยู่ 3 ประเภทครับมีดังนี้

1 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าสั่งผิดรูปเเบบที่ก าหนดหรือก็คือ(Syntax Error)

2 ข้อผิดพลาดที่เกิดระหว่างการท างานของค าสั่ง(Runtime Error)

3 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประมวลผลของกลุ่มค าสั่ง เเต่ได้ผลลัพท์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ

(Logic Error)

โดยในโปรแกรม IDE ส่วนใหญ่จะมีการช่วยระบุ error ให้

Error



ERROR

ไฟล์ที่เกิด Errorการตรวจสอบจุด Error เพื่อแก้ไขจุด

ผิดพลาด (debugging)
บรรทัดที่เกิด Error

สาเหตุการเกิด Error
ใน replit หากมีจุด error 

จะมีแทบสีแดงปรากฎออกมา



ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ นิพจน์

วิชา วิทยาการค านวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

Python programming 



ข้อมูลจัดเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดที่สามารถน ามาประมวลผลได้ ซึ่งในภาษาไพทอน มีค่าของข้อมูลสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด 

หรือ หลายคลาส ซึ่งชนิดข้อมูลที่มีการใช้กันบ่อยๆ เช่น

ค่า และ ชนิดของข้อมลู

ชนิดของขอ้มลู ความหมาย ตัวอยา่ง

int (integer) จ านวนเต็ม 123, 9, -10

float เลขทศนิยม 4.99, 0.2, -5.5

str (String) ตัวอักษร “Hello”, “123”

complex จ านวนจินตภาพ 123+45j

bool(Boolean) ตรรกะความเป็น จริง / เท็จ True, False



ตรวจสอบชนดิขอ้มลูโดยใช้ฟงักช์ัน่ type

หากนักเรียนต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เขียนขึ้นนั้นเป็นข้อมูลชนิดใด นักเรียนเรียนสามารถใช้ฟังก์ชั่น type เพื่อ

ตรวจสอบชนิดของข้อมูลนั้น
ข้อมูลที่ต้องการ

ตรวจสอบฟังก์ชั่นตรวจสอบชนิดข้อมูล



นิพจน์ (expression) คือ ข้อก าหนดที่ใช้ในการค านวณหาค่าต่าง ๆ ซึ่งนิพจน์อยู่หลายประเภทได้แก่

นิพจน์ 

นิพจน์คณิตศาสตร ์

นิพจน์คณิตศาสตร์เป็นนิพจน์ที่ใช้ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operation) ในการประมวลผล เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์เป็นจ านวน ได้แก่

ตัวด าเนนิการ ความหมาย ตัวอยา่งการใชง้าน ผลลพัธ์

( ) จัดกลุ่ม (9+2)*5 55

** ยกก าลัง 9**2 18

* คูณ 5*4 20

/ หารจ านวนจริง 25/2 12.5

// หารปัดเศษทิ้ง 25//2 12

% หารเอาเศษ 24%28 4

+ บวก 5+5 10

- ลบ 7-5 2



นิพจน์คณิตศาสตร ์

ตัวด าเนินการคณิตศาสตร์มีล าดับความส าคญัที่ใช้ในการประมวลผล ถ้าหากในกรณีที่มีตัวด าเนินการหลายตัวอยู่ในนิพจน์

เดียวกัน การตัดสินว่าตัวด าเนินการใดจะท างานก่อนหรือหลังขึ้นอยู่กับล าดับความส าคญั โดยตัวด าเนินการที่มีล าดบั

ความส าคัญสูงจะท างานก่อน ตัวด าเนินการแต่ละตัวมีล าดับความส าคัญแตกต่างกัน โดยเรียงล าดับความส าคัญสูงไปยังล าดับ

ความส าคัญต่ า ดังนี้

ล าดับความส าคญั

1. ( )

2. **

3. *, /, //, %

4. +, -



ตัวอย่างล าดบัความส าคญัในนิพจน์คณติศาสตร์ 

ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร ์จะค านวณเลขในวงเล็บก่อน 

ล าดับการประมวลผล

10 - 3 = 7 แล้วคูณกับ 5 ได้ผลลัพธ์ 35

ผลลัพธ์

จากโจทย์ค านวณขา้งบน ถ้าไม่ใส่วงเล็บข้างหน้า 

ตัวน าเนินการทางคณิตศาสตรจ์ะค านวณตัวคูณ

ก่อน ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกัน



นิพจน์เปรยีบเทยีบ

นิพจน์เปรียบเทียบ (relational expression) เป็นนิพจน์ที่ใช้ตัวด าเนินการเปรียบเทยีบ (relational operation) ในการ

เปรียบเทียบค่าของนิพจน์คณิตศาสตร์สองนิพจน์ ซึ่งในภาษาไพทอนจะได้ผลลัพธ์เป็นคลาส bool ซึ่งมีค่าเป็น True หรือ 

False เท่านั้น

ตัวอย่างตัวด าเนินการทางเปรียบเทียบทีใ่ช้ในภาษาไพทอน โดยก าหนด x = 5 และ y = 7

ตัวด าเนนิการ ความหมาย ตัวอยา่งการใชง้าน ผลลพัธ์

== เท่ากัน x == y False

!= ไม่เท่ากัน x != y True

>= มากกว่าหรือเท่ากับ x >= y False

<= น้อยกว่าหรือเท่ากบั x <= y True

> มากกว่า x > y False

< น้อยกว่า x < y True



นิพจน์ตรรกะ

นิพจน์ตรรกะ (logical expression) เป็นนิพจน์ที่ใช้ตัวด าเนินตรรกะ (logical operation) ในการประมวลผลตัวด าเนินการ

ที่อยู่ในคลาส bool ตัวด าเนินการทางตรรกะที่ใช้ในไพทอนมีดังนี้

ตัวด าเนนิการ ความหมาย

not ไม่

and และ

or หรือ



ตัวแปร คือค าหรือวลี หรือแม้แต่ตัวอักษรเพียงตัวเดียว ที่ใช้ส าหรับเก็บค่าของข้อมูลเพื่อน าไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของ

โปรแกรม เปรียบเสมือนภาชนะที่ใช้เก็บของต่างๆ 

ตัวแปร (Variable)

ตัวการสร้างและก าหนดค่าให้กบัตัวแปร

A = 1 หมายถึง    ตัวแปร A เก็บค่า    1 เอาไว้

score = 80 หมายถึง    ตัวแปร score เก็บค่า   80 เอาไว้

height = 20 หมายถึง    ตัวแปร height เก็บค่า   20 เอาไว้

hello = สวัดดี หมายถึง    ตัวแปร hello เก็บค่า  สวัดดี เอาไว้

name = จีระศักดิ์ หมายถึง    ตัวแปร name เก็บค่า  จีระศักดิ์ เอาไว้



1. ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

2. ตัวแปรห้ามมีช่องว่าง

3. ห้ามมีสัญลักษณ์พิเศษ เช่น #, ?, $, … , @

4. ตัวแปรต้องไม่ซ้ ากับค าสงวน

5. ตัวแปรใช้ตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ มีความหมายต่างกัน

6. ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข แต่ตามท้ายด้วยตัวเลขได้

กฎการตั้งตัวแปร



and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, 

global, if, import, in, is ,lambda, not, or , pass, print, raise, return, try, while, with, yield

ค าสงวนทีห่า้มใช้ตั้งตัวแปร



ตัวแปร (Variable)

หากนักเรียนได้ท าการก าหนดตัวแปรในส่วนโปรแกรม เมื่อรันโปรแกรมนั้นขึ้นมา และ นักเรียนเขียนตัวแปรนั้นใน

ส่วนการแสดงผลลัพธ์(Console) ส่วนแสดงผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลในตัวแปรที่เขียนไป เช่น

พิมพ์ตัวแปร(Goodmorning) 

ลงในส่วนการแสดงผลลัพธ์

(Console) จากนั้นกด Enter

ข้อมูลในตัวแปร

ตัวแปร

แสดงข้อมูลที่อยู่ใน

ตัวแปร



ตัวแปร (Variable)

นักเรียนสามารถเรียกค่าในตัวแปรให้แสดงค่าผ่านทางหน้าจอได้ทันทีโดยน าตัวแปรใส่ในฟังก์ชั่น print เช่น

ตัวแปร
ประกาศและก าหนดค่าให้ตัวแปร

แสดงค่าของ

ตัวแปร

ฟังก์ชั่นการแสดงผล

ผ่านหน้าจอ (print)

ผลลัพธ์

จุดสังเกต

หากต้องการแสดงค่าในตัวแปรผ่านฟงัก์ชัน่ต่างๆนั้น ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ “  ” แต่

ถ้าหากใส่เครื่องหมาย “  ” จะกลายเป็นว่าข้อมูลด้านในฟังก์ชัน่เป็นขอ้มูลชนิด

ตัวอักษร(str) ไม่ใช่ตัวแปร



ตัวแปร (Variable)

สามารถแสดงค่าตัวแปรหลายๆตัวด้วยฟังก์ชั่น print เพียงบรรดเดียว และใช้ รหัสควบคุม /n ต่อท้ายในแต่ละ

อาร์กิวเมนต์ เพื่อให้ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ เช่น

รหัสควบคุม \n เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่



ตัวแปร (Variable)

เราสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูล ชนิดจ านวนเต็ม(int), เศษส่วน(float) พร้อมกับค านวณผลลัพธ์ได้ภายในตัวแปร และ

ให้แสดงผลผ่านทางฟังก์ชั่น print ได้เช่น

ข้อมูลจ านวนเต็ม

(int)

การน าค่าในตัวแปรมา

ค านวณ

แสดงผลตัวแปรที่ค านวณ

แล้ว

ผลลัพธ์


