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คํานํา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาครูมาโดยตลอด โดยมีการจัดประชุมปฏิบัติการอบรมครูและจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งชวยใหครูนําความรู
และประสบการณที่ไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเขากับสภาพของทองถิ่นตาม
ความเหมาะสม
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไดดําเนินโครงการจัดการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ
ครั้งที่ ๒๓ ป พ .ศ .๒๕๕๔ โดยไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนทางดานคอมพิวเตอร และการเขียนโปรแกรม
สาขาคอมพิ ว เตอร จึ ง ได ร ว มกั บ คณาจารย จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ จั ด ให มี ก ารอบรมครู ห ลั ก สู ต รการ
โปรแกรมภาษาซีชารปขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดานการเขียนโปรแกรมในโรงเรียน โดยได
จัดทําเอกสารสําหรับการอบรมครูหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซีชารปใหกับครูในโรงเรียนที่สนใจได
เพิ่มพูนทักษะ และนําความรูไปประยุกตในการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรมตอไป
การจัดทําเอกสารไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากหนวยงานตางๆ
ของรัฐ วิทยากรแกนนําคอมพิวเตอร และผูสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้ง
นักวิชาการสาขาคอมพิวเตอร สสวท. จึงขอขอบคุณไว ณ ที่นี้
สสวท. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายที่จะ
ชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานการโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ หากมีขอเสนอแนะใดที่จะทําให
เอกสารนี้สมบูรณยิ่งขึ้น โปรดแจง สาขาคอมพิวเตอร สสวท. ทราบดวยจักขอบพระคุณยิ่ง
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กิจกรรมที่ 1
แนะนําภาษา C#
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1 สรางโปรเจ็กตแบบ Console Application ดวย MS Visual C#
1.2 ตั้งชื่อตัวระบุไดตามกฎเกณฑการตั้งชื่อ
1.3 เขียนคําสั่งในภาษา C# เพื่อแสดงผลขอมูล
2. แนวคิด
ในสภาพแวดลอมของ MS Visual C# การพัฒนาแอพลิเคชันขึ้นมาหนึ่งชิ้นเรียกวาการสรางโซลูชัน
)solution) ซึ่งประกอบไปดวยโปรเจ็กต (project) ตั้งแตหนึ่งหรือมากกวา โดยแตละโปรเจ็กตเปนชิ้นสวน
ของซอฟตแวรที่อาจเปนสวนของโปรแกรมหลัก หรือสวนไลบรารี (library) ที่ถูกเรียกใชโดยโปรเจ็กต
อื่น ๆ
การใชงานโปรแกรมภาษา C# มักจะมีการใชงานตัวระบุ (identifier) อยูทั่วไปภายในโปรแกรม เชน
ชื่อของเนมสเปซ คลาส ตัวแปร คาคงที่ โดยการตั้งชื่อตัวระบุจะตองตั้งชื่อตามกฎเกณฑที่กําหนดไว
อยางไรก็ตาม การตรวจสอบวาโปรแกรมที่เขียนขึ้นทํางานไดถูกตองตามที่ตองการจําเปนตองมีการ
แสดงผลลัพธใหเห็นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในที่นี้เราอาศัยคําสั่งที่ใชในการพิมพขอความและคาของ
นิพิจนตาง ๆ ออกทางจอภาพ ไดแก คําสั่ง Write และ WriteLine ซึ่งถูกนิยามไวในคลาสชื่อ Console
และเนมสเปสชื่อ System สองคําสั่งนี้มีการใชงานในลักษณะเดียวกัน แตกตางกันที่คําสั่ง WriteLine จะ
พิมพขอความตามดวยการขึ้นบรรทัดใหม
3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
1.1
1.2

เรื่อง
รูจักกับภาษา C#
นิพจนทางคณิตศาสตรและคําสั่งในการแสดงผล

3.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 1.1 เรื่องสรางแอพพลิเคชันดวย MS Visual C#
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- ใบความรูที่ 1.2 เรื่องภาษา C# และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
- ใบความรูที่1.3 เรื่องโครงสรางของโปรแกรมภาษา C# และขอมูลพื้นฐานและตัวดําเนินการ
- ใบความรูที่ 1.4 เรื่องการขอความชวยเหลือ
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส (MS Visual C# Express)
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 1.1 - 1.2 ตามจํานวนกลุมและใบความรูที่ 1.1 - 1.3 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ผูสอนกลาวถึงภาษา C# และโปรแกรม MS Visual C#
4.2.2 ผูเรียนแตละคนศึกษาใบความรูที่ 1.1 เรื่องสรางแอพพลิเคชันดวย MS Visual C# ใบความรู
ที่ 1.2 เรื่องภาษา C# และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ใบความรูที่ 1.3 เรื่องโครงสรางของ
โปรแกรมภาษา C# และขอมูลพื้นฐานและตัวดําเนินการ และใบความรูที่ 1.4 เรื่องการขอ
ความชวยเหลือ
4.2.3 ผูเรียนทําใบงานที่ 1.1 เรื่องรูจักกับภาษา C# จากนั้นผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอ
4.2.4 ผูเรียนทําใบงานที่ 1.2 เรื่องนิพจนทางคณิตศาสตรและคําสั่งในการแสดงผล จากนั้นผูสอน
สุมผูเรียนออกมานําเสนอ
4.2.5 ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ การใชงานโปรแกรม MS Visual C#
เบื้องตน โครงสรางของภาษา C# ขอมูลพื้นฐานและตัวดําเนินการ
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ตรวจคําตอบจากใบงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ผูเรียนสามารถศึกษาวิธีการใชงานโปรแกรม MS Visual C# Express ไดจากภาคผนวก
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ใบงานที่ 1.1
รูจักกับภาษา C#
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 1.1 ใบความรูที่ 1.2 และใบความรูที่ 1.3 และปฏิบัติตามขั้นตอนในใบความรู
แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. เปดโปรแกรม MS Visual C# และสรางโปรเจ็กต เขียนโปรแกรม ดังนี้
1.4 สรางโปรเจ็กตแบบ Console Application และตั้งชื่อวา First
1.5 ลบโคดที่ MS Visual C# เตรียมไวใหออกทั้งหมด และพิมพโคดตอไปนี้ลงไป
namespace First
{
class First
{
static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Hello teacher!");
System.Console.ReadLine();
}
}
}

1.6 ทดลองรันโปรแกรม เขียนผลลัพธที่ไดลงในชองวางดานลาง

1.7 นําบรรทัดที่มีคําสั่ง System.Console.ReadLine() ; ออกจากโปรแกรม ทดลองรัน
โปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง สังเกตผลลัพธที่ได และผูเรียนคิดวาคําสั่ง ReadLine ทําหนาที่อะไร
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1.8 ดัดแปลงโปรแกรมขางตนใหมเพื่อใหโปรแกรมทํางานเหมือนเดิมทุกประการแตมีขนาดสั้นลง
โดยตัดบรรทัดที่ระบุเนมสเปสออกและใชคําสั่ง using ชวย ทดสอบความถูกตองและปอนโคด
ใหมที่ไดลงในชองวาง

2. เขียนโปรแกรมที่มีองคประกอบตามที่ระบุ
2.1 สรางโปรเจ็กตใหมชื่อ Second และสรางโปรแกรมภาษา C# ใหมีองคประกอบดังนี้
o โปรแกรมอยูในเนมสเปสชื่อ MyNameSpace
o โปรแกรมหลักอยูในคลาสชื่อ MyClass
o เมื่อรันโปรแกรมจะพิมพขอความตอไปนี้ และหยุดรอใหผูใชเคาะแปน Enter กอนปด
หนาจอ Console
Live as if you were to die tomorrow.
Learn as if you were to live forever.
-Mahatma Gandhi

2.2 ทดสอบความถูกตอง และกรอกโปรแกรมที่ไดลงในชองวาง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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3. การใชงานตัวแปรและคาคงที่
3.1 พิจารณาชือ่ ตัวระบุ (ทีจ่ ะนํามาใชประกาศเปนชื่อตัวแปร คาคงที่ คลาส หรือเนมสเปส) ตอไปนี้วา
ถูกตองตามกฎเกณฑการตั้งชือ่ หรือไม พรอมทั้งอธิบายเหตุผลหากชื่อนัน้ ถูกตั้งไมถูกกฎเกณฑ
ชื่อตัวระบุ
XXX
$$$

ใชไดหรือไม
เหตุผล
ได
ไมได
ประกอบดวยอักขระพิเศษ

_Y
string
i_j
Student ID
HelloWorld!
first-time
null
123Class
Section3
w*h
do

3.2 เขียนคําสัง่ ประกาศตัวแปรชื่อ x ที่มีชนิดขอมูลเปน float โดยไมมกี ารกําหนดคาเริ่มตน

3.3 เขียนคําสัง่ ประกาศตัวแปรชื่อ myName ที่มีชนิดขอมูลเปน string โดยไมมกี ารกําหนดคาเริ่มตน

3.4 เขียนคําสัง่ เพื่อประกาศคาคงที่ชื่อ PI ที่มีชนิดขอมูลเปน double เพื่อใชแทนคา 3.1415926535

3.5 เขียนคําสัง่ ภาษา C# เพื่อประกาศตัวแปรหรือคาคงที่ตามที่กําหนดให โดยเลือกใชชนิดของขอมูลที่
เหมาะสม
• คาคงที่ชื่อ MY_AGE เพื่อใชแทนอายุปจ จุบันของทานเอง

10

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ตัวแปรชื่อ income เพื่อใชเก็บเงินเดือนของพอลลา
• ตัวแปรชื่อ temp_c เพื่อเก็บคาอุณหภูมิบริเวณขัว้ โลกเหนือเปนองศาเซลเซียส
• ตัวแปรชื่อ temp_k เพื่อเก็บคาอุณหภูมิใจกลางดวงอาทิตยเปนเคลวิน
• คาคงที่ชื่อ NAME เพื่อใชแทนชื่อเต็มของทานเอง
3.6 โปรแกรมดานลางถูกเขียนขึ้นมาเพื่อคํานวณหาพืน้ ทีข่ องวงกลมทีม่ ีรัศมี 12.5 หนวย
using System;
class CircleArea
{
static void Main()
{
const double PI = 3.1415926535;
radius = 12.5;
area = PI * radius * radius;
Console.WriteLine("Circle area = {0}", area);
}
}

สรางโปรเจ็กตชื่อ Circle จากนั้นคัดลอกโปรแกรมขางตนลงไปและทดลองคอมไพลโปรแกรม
การคอมไพลพบขอผิดพลาดใดบาง

3.7 แกไขโปรแกรมใหคอมไพลไดโดยไมมีขอผิดพลาด ทดสอบความถูกตอง แสดงโปรแกรมที่แกไข
แลวลงในชองดานลาง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ใบงานที่ 1.2
นิพจนทางคณิตศาสตรและคําสั่งในการแสดงผล
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
1. การสรางนิพจนทางคณิตศาสตรจากนิพจนที่มีอยู
1.1 เปดโปรแกรม MS Visual C# และสรางโปรเจ็กตชื่อ Expression พิมพโคดตอไปนี้ลงไป
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

using System;
class Test
{
static void Main()
{
double x = 4.0, y = 2.0;
int a = 10, b = 4;
Console.WriteLine(________);
Console.ReadLine();
}
}

สังเกตวาบรรทัดที่ 8 มีสวนที่ถูกเวนวางไว ใหผูเรียนเดาคาของนิพจนตอไปนี้และตรวจสอบ
คําตอบโดยแทนที่ชองวางดวยนิพจนดานลางทีละตัว รันโปรแกรมเพือ่ ดูผลลัพธ
นิพจน

คาของนิพจนที่คาดเดาไว

ผลลัพธที่ได

x+a
a/b
a/x
y/x
(a+b)/b%a
9.0/5.0*(a-x)
x+y-x*y
57%50/25

1.2 จากการทดลองขางตน ทั้งที่คา a/b และ a/x คือการนํา 10 ไปหารดวย 4 เหมือนกัน เหตุใดผลลัพธที่
ไดจึงตางกัน ผูเ รียนคิดวาในภาษา C# มีการตีความนิพจนทั้งคูแตกตางกันอยางไร
12
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2. ศึกษาการใชงานคําสัง่ เกี่ยวกับการแสดงผล
พิจารณาโปรแกรมที่ไมสมบูรณตอไปนี้
using System;
class SayHi
{
static void Main()
{
string yourName = ___(a)___;
uint yourAge = ___(b)___;
Console.WriteLine("Hello {1}. You are {0} years old.",
___(c)___, ___(d)___);
}
}

เติมสวนที่เวนไวจาก (a) ถึง (d) เพื่อใหโปรแกรมกลาวคําทักทายทานแสดงอายุของทาน เชน
หากทานชื่อ Arthur และมีอายุ 18 ป ผลลัพธของโปรแกรมควรจะเปน
Hello Arthur.

You are 18 years old.

จากนั้นลอกสิง่ ที่เติมในชองวางลงในตาราง
ชองวาง

สิ่งที่เติมลงไป

__(a)__
__(b)__
__(c)__
__(d)__

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ใบความรูที่ 1.1
การสรางแอพลิเคชันดวย MS Visual C#
ในสภาพแวดลอมของ MS Visual C# การพัฒนาแอพลิเคชันขึ้นมาหนึ่งชิ้นเรียกวาการสรางโซลูชัน
(solution) ซึ่งประกอบไปดวยโปรเจ็กต (project) ตั้งแตหนึ่งหรือมากกวา โดยแตละโปรเจ็กตเปนชิ้นสวน
ของซอฟตแวรที่อาจเปนสวนของโปรแกรมหลัก หรือสวนไลบรารี (library) ที่ถูกเรียกใชโดยโปรเจ็กตอื่นๆ
ดังนั้นแอพลิเคชันแตละตัวจะประกอบไปดวยโปรเจ็กตอยางนอยหนึ่งโปรเจ็กตเสมอ ใบความรูน ี้จะอธิบาย
ถึงกระบวนการสรางโปรเจ็กตใน MS Visual C# สําหรับพัฒนาแอพลิเคชันแบบคอนโซล โดยมีขั้นตอน
ตอไปนี้
1. เลือกรายการเมนู New Project จากเมนู File ดังแสดงในรูปที่ 1.1
2. ในไดอะล็อกซ New Project เลือกชนิดของโปรเจ็กตเปน Console Application และตั้งชื่อใหกับ
โปรเจ็กตในกลองขอความดานลาง ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 1.2 จากนั้นกดปุม OK
3. โปรเจ็กตใหมจะถูกสรางขึ้นมาพรอมทั้งไฟลชื่อ Program.cs ซึ่งมีโปรแกรมภาษา C# มาให
บางสวนเพื่อใหงายตอการเริ่มตน ดังแสดงในรูปที่ 1.3 ในที่นเี้ ราอาจลบโปรแกรมที่ใหมาทั้งหมด
ทิ้งไปแลวเริ่มเขียนโปรแกรมของเราเองก็ได เมื่อตองการทดสอบการทํางานของโปรแกรมใหคลิก
ที่ปุม Run ( ) เพื่อสั่งให MS Visual C# คอมไพลโปรแกรมและใหโปรแกรมเริ่มทํางาน

รูปที่ 1.1 รายการเมนูสําหรับสรางโปรเจ็กตใหม
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เลือก Console Application
ตั้งชื่อแอพลิเคชัน

รูปที่ 1.2 ไดอะล็อกซในสรางโปรเจ็กตใหมและการตั้งคาสําหรับคอนโซลแอพลิเคชัน

คลิกปุม Run เพื่อ
ทดสอบโปรแกรม

พื้นที่การเขียนโปรแกรม

รูปที่ 1.3 หนาจอโดยรวมของ MS Visual C# หลังกระบวนการสรางโปรเจ็กต

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ใบความรูที่ 1.2
ภาษา C# และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
ภาษา C# เปนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming language) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
โดยบริษัทไมโครซอฟต การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา C# นั้นจะประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
• วิเคราะหปญหาและความตองการในการพัฒนาโปรแกรม เชน โปรแกรมจะติดตอกับผูใชอยางไร
ขอมูลที่ผูใชจะปอนใหกับโปรแกรมเปนอยางไร และผลลัพธจะถูกแสดงผลอยางไร
• ออกแบบขั้นตอนวิธี โดยแสดงการทํางานของโปรแกรมในภาพรวมออกมาเปนลําดับขั้นตอน แต
ละขั้นตอนมีความชัดเจนและสามารถเปลี่ยนใหอยูในรูปคําสั่งภาษา C# ไดโดยงาย
• นําขั้นตอนวิธีที่ออกแบบไวมาสรางเปนไฟลโปรแกรมรหัสตนฉบับ (source code) ที่ถูกตอง
ตามโครงสรางและไวยกรณของตัวภาษา C# ทั้งนี้ไฟลรหัสตนฉบับตองมีนามสกุล .cs เสมอ
เชน prog1.cs
• แปลงรหั ส ต น ฉบั บ ให อ ยู ใ นรูป รหั ส ภาษาเครื่ อ งที่ ค อมพิว เตอร เ ข า ใจและทํ า งานตามคํ า สั่ ง ได
ขั้นตอนนี้ตองใชโปรแกรมที่เรียกวา คอมไพเลอร (compiler) ไฟลรหัสภาษาเครื่องที่ถูกสรางขึ้น
จากคอมไพเลอรจะมีนามสกุล .exe ซึ่งยอมาจาก executable หมายถึงไฟลที่ถูกเรียกทํางานได
• ทดสอบการทํางานของโปรแกรม หากพบขอผิดพลาดใหตรวจสอบความถูกตองในขั้นตอนที่ผาน
มา ซึ่งอาจหมายถึงการแกไขโปรแกรม ขั้นตอนวิธี หรือแมกระทั่งวิเคราะหปญหาและความตองการ
ใหม
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวนีน้ อกจากจะสามารถจะใชกับภาษา C# แลวยังสามารถนําไป
ประยุกตใชกบั ภาษาอื่น ๆ ไดดวย
เครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมดวย C#
ขั้ น ตอนในการพั ฒ นาโปรแกรมที่ ก ล า วไปแล ว ในข า งต น อาจดู ซั บ ซ อ นสํ า หรั บ ผู ที่ ยั ง ไม มี
ประสบการณ อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีซอฟตแวรสําหรับชวยพัฒนาโปรแกรมภาษา C# อยูมากมาย
ให เ ลือกใชซึ่งเพิ่มความสะดวกและลดขอผิดพลาดลงไดเ ปนอยางมาก ซอฟตแ วรหลายตัว ถูก แจกจาย
ใหนําไปใชงานไดโดยไมตองเสียคาใชจาย หนึ่งในซอฟตแวรเหลานั้นคือ Microsoft Visual C# 2008
Express Edition (ในที่นี้ขอเรียกยอ ๆ วา MS Visual C#)
MS Visual C# มีคุณสมบัติคราว ๆ ดังตอไปนี้
• สราง/แกไข/บันทึก โปรแกรมที่เขียนดวยภาษา C# ได
16
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• คอมไพลและทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นไดทันที
• เพิ่มความงายในการเขียนโปรแกรมดวยคุณสมบัติการเติมเต็มคําสั่ง (Code Completion)
• สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมทั้งประเภทที่ติดตอกับผูใชผานคอนโซล (Console Application) ซึ่ง
รับขอมูลผานแปนพิมพและแสดงผลขอมูลในรูปตัวอักษรเพียงอยางเดียว ดังตัวอยางในรูปที่ 1.4
และประเภทที่ใชคุณสมบัติของวินโดวสเต็มรูปแบบ (Windows Application) ซึ่งอนุญาตใหผใู ชงาน
ควบคุมโปรแกรมโดยใชเมาสและแสดงผลในแบบกราฟกได ดังตัวอยางในรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.4 ตัวอยางคอนโซลแอพลิเคชัน (Console Application)

รูปที่ 1.5 ตัวอยางวินโดวสแอพลิเคชัน (Windows Application)

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ใบความรูที่ 1.3
โครงสรางโปรแกรมภาษา C# และขอมูลพื้นฐานและตัวดําเนินการ
การโปรแกรมภาษา C# ขั้นพื้นฐานที่มีเฉพาะสวนของโปรแกรมหลักและไมมีโปรแกรมยอย
(subroutine) จะมีสวนประกอบดังนี้
namespace ___(A)___
{
class ___(B)___
{
static void Main()
{
___(C)___
}
}
}

ตามโครงสรางขางตน ณ ตําแหนง (A), (B), and (C) มีความหมายดังตอไปนี้
• ตําแหนง (A) ระบุชื่อของเนมสเปซ (namespace) ซึ่งใชในการกําหนดขอบเขตใหกับคลาสตาง ๆ
รวมถึงใชในการจัดโครงสรางของโปรแกรมขนาดใหญใหเปนสัดสวนอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการพัฒนาแอพลิเคชันทีซ่ ับซอนโดยผูพัฒนาหลายคน การกําหนดเนมสเปซของตนเองสามารถ
ปองกันปญหาการตั้งชื่อคลาสหรือคาคงที่อื่น ๆ ซ้ํากันได สวนไลบรารีของภาษา C# ที่มีใหเรา
เรียกใชงานได ก็ถูกเตรียมเอาไวในเนมสเปซชื่อตาง ๆ เชนเดียวกัน
• ตําแหนง (B) ระบุชื่อของคลาส (class)
• ตําแหนง (C) เปนพื้นที่สําหรับคําสั่งตาง ๆ ที่ผูเขียนโปรแกรมตองการใหคอมพิวเตอรปฏิบัติตาม
นอกจากนี้โปรแกรมที่ไมซบั ซอนมากยังสามารถละสวนที่ระบุเนมสเปซทิ้งไปได คลาสที่ถูกสราง
ขึ้นมาโดยไมอยูในขอบเขตของเนมสเปซใดจะถือวาอยูในเนมสเปซกลาง (global namespace)
class ___(B)___
{
static void Main()
{
___(C)___
}
}
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โปรแกรมภาษา C# ซึ่งแสดงขอความ Hello World! ออกทางจอภาพ จากนั้นรอจนกวาผูใชจะกด Enter และ
จบการทํางาน โปรแกรมนี้อยูในเนมสเปซชื่อ HelloApp และคลาสชื่อ HelloClass
namespace HelloApp
{
class HelloClass
{
static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Hello World!");
System.Console.ReadLine();
}
}
}

โปรแกรมภาษา C# ซึ่งใหผลลัพธเชนเดียวกับโปรแกรมขางตน แตเขียนโดยไมระบุเนมสเปซ
class HelloClass
{
static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Hello World!");
System.Console.ReadLine();
}
}

กฎการตัง้ ชื่อตัวระบุในภาษา C#
โปรแกรมภาษา C# ที่นําไปใชงานจริงมักจะมีการใชงานตัวระบุ (identifier) อยูทั่วไปภายใน
โปรแกรม เชนชื่อของเนมสเปซและคลาสที่ไดกลาวไปขางตน ภาษา C# ไดจํากัดกฎเกณฑการตั้งชื่อใหตัว
ระบุเอาไวดังตอไปนี้
• ชื่อตัวระบุตองประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) ตัวเลข (0-9) หรือเครื่องหมายขีดเสน
ใต (_) เทานั้น
• ตัวอักษรตัวแรกของชื่อตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวขีดเสนใต
• ชื่อตัวระบุจะมีความยาวไดไมเกิน 63 ตัวอักษร
• ชื่อตัวระบุตองไมซ้ํากับคําสงวน (reserved word) เชน class, namespace, int, void,
static
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ชนิดขอมูล (Data Types) ใน C#
C# กําหนดชนิดของขอมูลไวหลากหลายชนิดเพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูลหลาย ๆ ประเภท
ตารางที่ 1 แสดงชนิดขอมูลหลัก ๆ ที่พบบอยในโปรแกรมทั่วไป
ตารางที่ 1 ชนิดขอมูลหลัก ๆ ของภาษา C#
ชนิดขอมูล
char
bool
byte
int
uint
long
ulong
float
double
string

คําอธิบาย
อักขระเดีย่ ว เชน a
คาความจริง เปนไปไดสองคาคือ true หรือ false
จํานวนเต็มไมมีเครื่องหมาย ตั้งแต 0 ถึง 255
จํานวนเต็มมีเครื่องหมาย ตัง้ แต- 2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
จํานวนเต็มไมมีเครื่องหมาย ตั้งแต 0 ถึง 4,294,967,295
จํานวนเต็มมีเครื่องหมาย ตัง้ แต- 9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807
จํานวนเต็มไมมีเครื่องหมาย ตั้งแต 0 and 18,446,744,073,709,551,615
จํานวนจริง (มีทศนิยมได) เชน 3.14159
จํานวนจริงที่เก็บความละเอียดมากเปนสองเทา
ขอความ (สายอักขระ) เชน Hello

ตัวแปร (Variables)
ตัวแปร (variable) เปนตัวระบุประเภทหนึ่งที่นํามาใชในการอางถึงขอมูล โดยคาของมันสามารถ
ถูกเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาที่โปรแกรมกําลังทํางานอยู ในภาษา C# ตัวแปรทุกตัวตองถูกประกาศ
กอนที่จะถูกนํามาใชงาน โดยมีการระบุชนิดขอมูลที่จะใชกับตัวแปรนั้น ๆ ไวดวยตามรูปแบบดังนี้
DataType variableName;

ในที่นี้ variableName คือชื่อของตัวแปร และ DataType คือชื่อของชนิดขอมูลที่ตัวแปรนี้
เก็บคาได (ตามตัวอยางในตารางที่ 1)
นอกจากการประกาศตัวแปรตามแบบขางตนแลว เรายังสามารถกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปรนั้น
ๆ ไดอีกดวย โดยมีรูปแบบดังนี้
DataType variableName = initialValue;

จะเห็นวาสวนที่เพิ่มขึ้นมาคือเครื่องหมาย = และ initialValue ซึ่งระบุคาเริ่มตนใหกับตัว
แปรชื่อvariableName
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คําสั่งดานลางประกาศตัวแปรชื่อ distance ที่มีชนิดขอมูลเปน uint และไมมีการกําหนดคาเริ่มตน
uint distance;

คําสั่งดานลางประกาศตัวแปรชื่อ salary ที่มีชนิดขอมูลเปน long และคาเริ่มตนเปน 30000
long salary = 30000;

คาคงที่ (Constants)
คาคงที่เปนตัวระบุอีกประเภทหนึ่งที่นํามาใชในการอางถึงขอมูลเชนเดียวกับตัวแปร สิ่งที่แตกตาง
จากตัวแปรก็คอื คาของมันไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอกี หลังจากการประกาศ
ในภาษา C# คาคงที่ตองถูกประกาศโดยระบุชนิดขอมูลและคาตั้งตนกอนถูกนํามาใชงานเสมอ
การประกาศคาคงที่จะคลายคลึงกับการประกาศตัวแปร แตกตางกันตรงที่ตองมีการระบุดวยคียเวิรด
const ดังแสดง
const DataType constantName = value;

ในที่นี้ constantName คือชื่อของคาคงที่ สวน DataType คือชื่อชนิดขอมูลที่คาคงที่นี้ใช
อางถึง และ value ระบุคาที่คาคงที่นี้ถูกใชเปนตัวแทน
คําสั่งดานลางประกาศคาคงที่ชื่อ myconst โดยมีชนิดขอมูลเปนแบบ double และใชแทนคา 2.71828
const double myconst = 2.71828;

การใชงานคาคงที่มีประโยชนมากในกรณีที่เราตองอางอิงถึงคาใด ๆ ซ้ํากันอยูบอยครั้งภายใน
โปรแกรม ดังเชนตัวอยางตอไปนี้
โปรแกรมดานลางเปนโปรแกรมที่ทําใหคอมพิวเตอรกลาวคําทักทายทัว่ ๆ ไปสองบรรทัดกับผูใช
ซึ่งสมมติวาชื่อ Harry จะเห็นวาหากเราตองการเปลี่ยนชือ่ ผูใชเปนชื่ออื่นนั้นก็สามารถทําไดงาย ๆ โดยแกไข
บรรทัด ที่ 5 ใหคาคงที่แทนดวยคาอืน่ เทานั้น
1: using System;
2:
3: class Intro {
4:
static void Main() {
5:
const string MY_NAME = "Harry";
6:
7:
Console.WriteLine("Hello {0}, how are you?", MY_NAME);
8:
Console.WriteLine("And how can I help you, {0}?",
9:
MY_NAME);
10:
Console.ReadLine();
11:
}
12: }
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ตัวแปร)รวมถึงคาคงที่ (ที่มีชนิดขอมูลแบบเดียวกันสามารถถูกประกาศรวมกันภายในคําสั่งเดียวกัน
ไดโดยคั่นดวยเครื่องหมายคอมมา
const int FreezingPoint = 32;
int x, y;
int wd = 5, ht = 8;
const double PI = 3.1424;
char ch = 'A';
string mynote = "Hello, Kitty";
int j = 5;

นิพจนทางคณิตศาสตร (Arithmetic Expressions)
นิพจน (expression) ภายในโปรแกรมภาษา C# หมายถึงสวนของโปรแกรมที่สามารถถูกตีความ
เปนคาตาง ๆ ได โดยนิพจนอาจประกอบดวยเทอมเพียงเทอมเดียว หรือเกิดจากการผสมกันของนิพจนอื่น
ที่เล็กกวา ดานลางเปนตัวอยางของนิพจนที่ประกอบดวยเทอมเพียงเทอมเดียว
• ตัวเลขโดด เชน 3000, 1.414
• ขอความ เชน "Hello,

World"

• คาความจริง ไดแก true และ false
• ตัวแปรหรือคาคงที่เดี่ยว ๆ ที่ผานการกําหนดคาใหแลว เชน

myName, salary

ในที่นี้จะเนนการศึกษาเกี่ยวกับนิพจนที่ใหคาเปนตัวเลข เรียกวา นิพจนทางคณิตศาสตร (arithmetic
expression)
โดยเราสามารถผสมนิพจนตาง ๆ ใหเ ปน นิพจน ที่ซับซอนขึ้นโดยอาศัยตั วดําเนินการ
ทางคณิตศาสตรที่มีใหในภาษา C# ดังตารางที่2
ตารางที่ 2 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร
ตัวดําเนินการ

สัญลักษณ จํานวนนิพจนที่นํามาผสม

ตัวอยาง

คาของนิพจนเมื่อ x = 20

บวก (add)

+

2

x+4

24

ลบ (subtract)

-

2

32-x

12

คูณ (multiply)

*

2

x*2

40

หาร (divide)

/

2

x/2

10

หารเอาเศษ
(modulo)

%

2

x%6

2
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ตัวดําเนินการ

สัญลักษณ จํานวนนิพจนที่นํามาผสม

กลับเครื่องหมาย
(negate)
จัดกลุม

ตัวอยาง

คาของนิพจนเมื่อ x = 20

-

1

-x

-20

( )

N/A

(x+2)*3

66

หากนิพจนที่สรางขึ้นมาใหมประกอบดวยตัวดําเนินการมากกวาหนึ่งตัว C# จะคํานวณคาเรียง
ตามลําดับกอนหลังดังนี้
• ( )
• *, / และ %
• + และ • หากตัวดําเนินการมีลําดับเทาเทียมกัน คํานวณจากซายไปขวา
คําสั่งที่ใชในการแสดงผล
คําสั่งหลักที่ใชในการแสดงขอความออกทางจอภาพไดแกคําสั่ง Write และ WriteLine
ซึ่งถูกนิยามไวในคลาสชื่อ Console และเนมสเปสชื่อ System สองคําสั่งนี้มีการใชงานในลักษณะ
เดียวกัน แตกตางกันที่คําสั่ง WriteLine จะพิมพขอความตามดวยการขึ้นบรรทัดใหมหลังจากพิมพเสร็จ
ลองพิจารณาการใชงานจากตัวอยางตอไปนี้
การเรียกใชงานคําสั่ง Write และ WriteLine โดยระบุเนมสเปสเต็มรูปแบบ
class Hello
{
static void Main()
{
System.Console.Write("Hello, ");
System.Console.WriteLine("everybody");
}
}

สังเกตวาการเรียกใชคําสั่ง Write และ WriteLine นั้นตองระบุถึงคลาส Console ซึ่งเปน
คลาสที่นิยามคําสั่งนี้เอาไว และเนื่องจากคลาส Console เปนคลาสที่อยูในเนมสเปส System จึงตอง
ระบุชื่ อ เนมสเปสไว ด ว ยตามตั ว อย าง อย า งไรก็ ต ามเราสามารถทํ า โปรแกรมใหสั้ น ลงได โดยใช คํ า สั่ ง
using ซึ่งเปนการสั่งใหคอมไพเลอรคนหาคลาสที่เรียกใชงานในเนมสเปสที่ระบุ ดังตัวอยางตอไปนี้
การเรียกใชงานคําสั่ง Write และ WriteLine โดยใชคําสั่ง using
using System;
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class Hello
{
static void Main()
{
Console.Write("Hello, ");
Console.WriteLine("everybody");
}
}

คําสั่ง Write และ WriteLine นั้นยังสามารถเรียกใชงานในรูปแบบที่ซับซอนกวานี้อีกมาก ดังแสดง
ในตัวอยางตอไปนี้
การเรียกใชงานคําสั่ง Write และ WriteLine โดยใชสตริงกําหนดรูปแบบ (formatting
string)
using System;
class Hello
{
static void Main()
{
int width = 80, height = 30;
Console.WriteLine("Area of {0}x{1} rectangle = {2}",
width, height, width*height);
}
}

จะเห็นวาสตริงที่เปนพารามิเตอรตัวแรกของคําสั่ง WriteLine นั้นเปนสตริงที่ใชสําหรับ
กําหนดรูปแบบในการแสดงผลของนิพจนที่ตามมาอีกสามตัว สัญลักษณ {0} {1} และ {2} คือตําแหนง
ที่ C# จะนําคาของนิพจน width, height และ width*height มาแทนที่
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ความรูเพิ่มเติม
สตริงกําหนดรูปแบบ (Formatting String)
การแสดงผลลัพธทางจอภาพดวยคําสั่ง Write หรือ WriteLine ที่มีพารามิเตอรมากกวา
หนึ่งตัวนั้นบางครั้งเราตองการแสดงผลลัพธของนิพจนพรอมกับการจัดรูปแบบการแสดงผล เชน การระบุ
ตําแหนงการแสดงผลนิพจนในขอความหรือการระบุความกวาง) จํานวนตัวอักษร (สําหรับการแสดงผลหรือ
การจัดรูปแบบชิดซายหรือการจัดชิดขวา ในภาษา C# เราสามารถทําสิ่งเหลานี้ไดโดยใชวิธีการกําหนด
รูปแบบ ซึ่งในภาษา C# จะมี สตริงกําหนดรูปแบบ (formatting string) เพื่อใชสําหรับแสดง
ผลลัพธของนิพจนตามที่เราตองการ โดยทั่วไปแลวสตริงกําหนดรูปแบบจะมีรูปแบบดังนี้
“{index [,alignment] [:formatSpecifier]}”

จากนั้นตามดวยลําดับของอารกิวเมนต เชน

ถูกนําไปแสดงผล

Console.WriteLine(" Two sample integers are {0} and {1}. ", 3, 9)

จะแสดงผลลัพธเปน “Two

sample integers are 3 and 9”

โดยที่ index เปนจํานวนเต็มเริ่มตนที่ศูนยใชสําหรับระบุอารกิวเมนตที่ตองการจะจัดรูปแบบ
เชน ถา index มีคาเปน 0 จะหมายถึงคาของอารกิวเมนตตัวแรกจะถูกแสดงในตําแหนงที่ index
ปรากฏอยู และถา index มีคาเปน 1 จะหมายถึงคาของอารกิวเมนตตัวที่สองจะถูกแสดงในตําแหนงที่
index ปรากฏอยูเปนตน สวน alignment เปนจํานวนเต็มที่ใชสําหรับระบุความกวางหรือจํานวน
ตัวอักษรที่จะแสดงผลพรอมกับจัดการแสดงผลแบบชิดซายหรือชิดขวา ถา alignment มีคาเปนลบจะ
จัดชิดซายและถา alignment มีคาเปนบวกจะจัดชิดขวา และตัวสุดทาย formatSpecifier
คือตัวกําหนดรูปแบบ (format specifier) ใชสําหรับกําหนดรูปแบบการแสดงผลของนิพจน
เชนแสดงผลลัพธของนิพจนในรูปแบบทศนิยมเปนตน สวนเครื่องหมาย [ ] หมายถึงจะมีหรือไมมีสวน
นี้ก็ได ตัวกําหนดรูปแบบพื้นฐานสําหรับตัวเลขที่สําคัญแสดงในตารางตอไปนี้

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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อักขระกําหนดรูปแบบ

ความหมาย

(Format Character)

F

หรือ
หรือ

G

หรือ

g

N

หรือ

n

P

หรือ

p

X

หรือ

x

E

e

Exponential (แสดงผลในรูปแบบตัวเลขทางวิทยาศาสตร)

f

Fixed-point

(แสดงผลในรูปแบบทศนิยม)

General (แสดงผลในรูปแบบทั่วไป เชนตัวเลขจะถูกแสดงผล

ในรูปแบบสั้นที่สุด)
Number (แสดงผลในรูปแบบตัวเลขเหมือนกับ Fixedpoint แตจะใสเครื่องหมาย comma คั่นทุก ๆ 3 หลัก)
Percentage (ตัวเลขจะถูกเปลี่ยนอยูในรูปแบบของ
เปอรเซ็นต)
Hexadecimal (แสดงผลในรูปแบบของเลขฐานสิบหก)

ตัวอยาง การเรียกใชงานคําสั่ง Write และ WriteLine โดยใชสตริงกําหนดรูปแบบ
using System;
class MainClass
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("x = {0} y = {1}",123,456);
Console.WriteLine("123456789");
Console.WriteLine("{0,9}", 123);
Console.WriteLine("123456789");
Console.WriteLine("{0,-9}", 123);
Console.WriteLine("123456789123456789");
Console.WriteLine("{0,-9}{0,9}", 123,456);
}
}

ผลลัพธจากการรันโปรแกรม
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ตัวอยาง การเรียกใชงานคําสั่ง Write และ WriteLine โดยใชสตริงกําหนดรูปแบบพรอมกับ
ตัวกําหนดรูปแบบ
using System;
class MainClass
{
public static void Main(string[] args)
{
int n = 123456789;
Console.WriteLine("{0:E}", n);
Console.WriteLine("{0:F}", n);
Console.WriteLine("{0:G}", n);
Console.WriteLine("{0:N}", n);
Console.WriteLine("{0:P}", n);
Console.WriteLine("{0:X}", n);
}
}

ผลลัพธจากการรันโปรแกรม

ตัวอยาง การเรียกใชงานคําสั่ง Write และ WriteLine โดยใชสตริงกําหนดรูปแบบพรอมกับการ
กําหนดความกวาง และใชตัวกําหนดรูปแบบพรอมกัน
using System;
class MainClass
{
public static void Main(string[] args)
{
int n = 123456789;
Console.WriteLine("{0,20:E}", n);
Console.WriteLine("{0,20:F}", n);
Console.WriteLine("{0,20:G}", n);
Console.WriteLine("{0,20:N}", n);
Console.WriteLine("{0,20:P}", n);
Console.WriteLine("{0,20:X}", n);
}
}

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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จากโปรแกรมจะกําหนดใหแสดงผลกวาง 20 ตัว ผลลัพธจากการรันโปรแกรมจะเปนดังนี้

นอกจากนี้เรายังสามารถระบุจํานวนของตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่ตองการแสดงออกทางจอภาพได
โดยใส ตั ว เลขจํ า นวนเต็ ม หลั ง ตั ว กํ า หนดรู ป แบบ เช น Console.WriteLine("{0:F2}",
123.4500); ตัวเลข 2 หลังตัวอักษร F หมายถึงใหแสดงผลตัวเลข 123.4500 เปนทศนิยมสอง
ตําแหนงนั่นคือ 123.45
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ใบความรูที่ 1.4
การขอความชวยเหลือ
โปรแกรม MS Visual C# 2008 Express (รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ ในชุด MS Visual Studio 2008
Express) มีการเชื่อมตอกับระบบไลบรารีของ Microsoft Developer Network (MSDN Library) ซึ่งรวบรวม
เอกสารเชิงเทคนิคสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรบนไมโครซอฟตวินโดวสไวโดยละเอียด หาก MSDN
Library ไดถูกติดตั้งไวพรอมกับการติดตั้ง MS Visual C# ผูพัฒนาโปรแกรมก็สามารถเรียก MSDN Library
จากเมนู Help เพื่อเปดเอกสารเพื่ออานรายละเอียดคุณสมบัติและการใชงานคลาสตาง ๆ ที่ถูกเตรียมไว
ใน .NET Framework ได รูปที่ 1.6 แสดงการเรียกใชงาน MSDN Library จากหนาจอหลักของ MS Visual
C# ซึ่งจะไดหนาจอคลายคลึงกับรูปที่ 1.7

รูปที่ 1.6 การเรียกใชงาน MSDN Library จากหนาจอหลักของ MS Visual C#

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การคนเอกสารจาก MSDN Library นั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ ผูพัฒนาโปรแกรมอาจเลือก
หัวขอจากสารบัญทางดานซายมือ หรือปอนคําคนในกลอง Search เพื่อคนหาหัวขอที่เกี่ยวของ รูปที่ 1.8
แสดงผลลัพธจากการคนหาดวยคําคน Math

รูปที่ 1.7 หนาจอของ MSDN Library ในสวนของการคนหา

รูปที่ 1.8 ผลลัพธจากการปอนคําคน Math
30
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นอกจากการเขาสู MSDN Library ผานทางเมนู Help แลว ผูพัฒนาโปรแกรมยังสามารถคนหา
รายละเอียดของชื่อเนมสเปส คลาส คียเวิรด หรือเมท็อดที่ตองการไดจากพื้นที่การเขียนโปรแกรมโดยตรง
โดยเลื่อนเคอรเซอรมาวางไวในคําที่ตองการสืบคน แลวกดปุม F1 ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 1.9 ซึ่งจะได
ผลลัพธเปนรายการของคลาสที่อยูในเนมสเปส System ดังรูปที่ 1.10

เลื่อนเคอรเซอรไวบนคําที่
ตองการคนหา แลวกดปุม F1

รูปที่ 1.9 การขอความชวยเหลือโดยใชปุม F1

รูปที่ 1.10 รายชื่อคลาสในเนมสเปซ System หลังใชคําสั่งคนหาผาน MSDN Library
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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กิจกรรมที่ 2
ฟงกชันทางคณิตศาสตรและการติดตอกับผูใช
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1 เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบคาของนิพจนของซีชารป
1.2 แปลงสูตรทางคณิตศาสตรใหเปนนิพจนของซีชารป
1.3 เขียนโปรแกรมรับขอมูล คํานวณ และแสดงผลลัพธ
2. แนวคิด
คลาส Math อยูภายใตเนมสเปส System ซึ่งเปนคลาสที่รวบรวมเมท็อด และคาคงที่ทางคณิตศาสตร
ที่สําคัญ ผูเรียนจะไดทดลองนําฟงกชันตาง ๆ เหลานี้มาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดการคํานวณทางคณิตศาสตร
ที่ตองการได อาทิเชนการคํานวณพื้นที่ของรูปทรงเรขาคณิต และการหารากของสมการกําลังสอง เปนตน
การรั บ ข อ มู ล จากผู ใ ช เ ข า มาประมวลผลในภาษา C#
ทํ า ได โ ดยการเรี ย กใช เ มท็ อ ด
Console.ReadLine ซึ่งอยูในรูปของนิพจนที่ใหคาเปนขอความ (String) และสามารถนําคาไป
ใสใหกับตัวแปรแบบสตริงหรือนําไปใชผสมกับนิพจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสตริงได
ในภาษา C# ไมมีคําสั่งที่รับขอมูลชนิดตัวเลขโดยตรง แตสามารถใชเมท็อด Parse ในการแปลง
ขอมูลชนิดขอความใหเปนชนิดตัวเลขได โดยการใชงานเมท็อด Parse จะอยูใ นรูปของนิพจนที่ใหชนิด
ขอมูลตามที่ระบุไวใน <numeric_datatype> โดยมีคาสอดคลองกับคาที่ระบุในนิพจน <string_expression>
ดังนั้นคาจากเมท็อด Parse อาจนําไปกําหนดใหตวั แปรโดยตรงหรือนําไปผสมกับนิพจนอนื่ ๆ เพื่อสราง
เปนนิพจนใหมก็ได
3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
2.1
2.2
2.3
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เรื่อง
ฟงกชันทางคณิตศาสตร
แกสมการกําลังสอง
คุณสมบัติของวงกลม
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เวลา (นาที)
20
20
20

3.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 2.1 เรื่องฟงกชันทางคณิตศาสตร
- ใบความรูที่ 2.2 เรื่องคําสั่งสําหรับรับขอมูลเขา
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 2.1 - 2.3 ตามจํานวนกลุมและใบความรูที่ 2.1 - 2.2 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ผูสอนกลาวถึง Class Math ที่มีเมท็อด และคาคงที่ทางคณิตศาสตร
4.2.2 ผูเรียนแตละคนศึกษาใบความรูที่ 2.1 เรื่องฟงกชันทางคณิตศาสตร และใบความรูที่ 2.2
เรื่องคําสั่งสําหรับรับขอมูลเขา
4.2.3 ผูเรียนทําใบงานที่ 2.1 เรื่องฟงกชันทางคณิตศาสตร จากนั้นผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอ
4.2.4 ผูเรียนทําใบงานที่ 2.2 เรื่องแกสมการกําลังสอง จากนั้นผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอ
4.2.5 ผูเรียนทําใบงานที่ 2.3 เรื่องคุณสมบัติของวงกลม จากนั้นผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอ
4.2.6 ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการแปลงสูตรทางคณิตศาสตรใหเปน
นิพจนของซีชารป และการเขียนคําสั่งรับขอมูล การคํานวณ การแสดงผลขอมูล
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ตรวจคําตอบจากใบงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ผูสอนอาจฝกทักษะของผูเรียนโดยเพิ่มเติมโจทยที่ใชสูตรตางๆ ในการคํานวณ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

33

ใบงานที่ 2.1
ฟงกชันทางคณิตศาสตร
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 2.1 และใบความรูที่ 2.2 แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหเขียนโปรแกรมสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบคาของแตละนิพจนในตารางดานลาง จากนัน้ บันทึกผลลัพธลง
ในคอลัมนดานขวามือ รวมทั้งระบุคาที่คํานวณเปนรูปแบบการคํานวณทางคณิตศาสตร ดังตัวอยาง
นิพจน
Math.Abs(-1)

คาที่ถูกคํานวณ

ผลลัพธ

|-1|

1

Math.Sqrt(5)
Math.Abs(9.5)
Math.Pow(5,2)
Math.Pow(2,-1)
Math.Pow(5,0.5)
Math.Pow(Math.Sqrt(2),8)
Math.Log(10)
Math.Sin(Math.PI/6)
Math.Log10(100)

2. แปลงสูตรคณิตศาสตรในชองดานซายใหเปนนิพจนของ C# ที่สอดคลองกัน และตอบในชองดานขวา
สูตรคณิตศาสตร
xy+z
cos 2π + ln x
|x| + |y|

นิพจนในภาษา C#
Math.Pow(x,y) + z

x2 + y2 + z2

sin2x + cos2x
5

a+b

x ln y

e
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3. ดัดแปลงโปรแกรมในตัวอยางที่ 2.2 เพื่ออานเวคเตอรแบบสามมิติ (x,y,z) จากผูใชแทนที่จะเปนเพียง
เวคเตอรสองมิติ โดยมีผลการทํางานตามตัวอยาง
Enter x: 1.5
Enter y: 7
Enter z: 12.25
Size of the vector (1.5,7,12.25) is 14.19.

จากนั้นกรอกโปรแกรมลงในชองวาง
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ใบงานที่ 2.2
แกสมการกําลังสอง
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
สมการกําลังสอง (Quadratic equation) เปนสมการที่สามารถจัดใหอยูใ นรูป
ax2 + bx + c = 0
โดยรากของสมการสามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้
x=

− b ± b 2 − 4ac
2a

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแกสมการกําลังสอง โดยโปรแกรมจะรับคาสัมประสิทธ a, b และ c จากผูใช
และคํานวณหาราก x โดยใชสูตรขางตน ทั้งนี้ใหรายงานคาของ x ทั้งสองคาเสมอ แมวาทั้งคูจะมีคาเทากันก็
ตาม
Enter a:
Enter b:
Enter c:
x = 2.5,

2
3
-20
-4

คัดลอกโปรแกรมลงในชองวาง
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ใบงานที่ 2.3
คุณสมบัติของวงกลม

รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
เปนที่ทราบกันดีวาวงกลมทีม่ ีรัศมี r จะมีพนื้ ที่เทากับ πr2 และเสนรอบวงมีความยาวเทากับ2 πr
r

จงเขียนโปรแกรมเพื่ออานคาความยาวเสนรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง จากนั้นคํานวณและแสดงรัศมี
และพื้นที่ของวงกลมนี้ออกทางหนาจอโดยใหมีทศนิยมสองตําแหนง
Enter the circumference: 25.13274
The radius of the circle is 4.00
The area of the circle is 50.27

คัดลอกโปรแกรมลงในชองวาง
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ใบความรูที่ 2.1
ฟงกชันทางคณิตศาสตร
นอกเหนือจากตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร (+ - * / ฯลฯ) ภาษา C# ไดเตรียมคลาส Math ที่
รวบรวมเมท็อด1 และคาคงที่ทางคณิตศาสตรที่สําคัญเอาไวใชงาน ตารางดานลางแสดงตัวอยางของฟงกชัน
และค าคงที่ ที่ เราสามารถเรีย กใชง านได ผา นคลาส Math คลาสนี้ถูก จัด ไวภ ายใต เนมสเปส System
เชนเดียวกันกับคลาส Console
เมท็อด
Math.Abs(x)
Math.Ceiling(x)
Math.Floor(x)
Math.Log(x)
Math.Log10(x)
Math.Round(x)
Math.Pow(x,y)
Math.Sqrt(x)
Math.Max(x)
Math.Min(x)
Math.Sin(x)
Math.Cos(x)

คาคงที่
Math.PI
Math.E

1

คาที่คํานวณ
คาสัมบูรณของ x (|x|)
จํานวนเต็มที่นอ ยที่สุดที่มากกวาหรือเทากับ x
จํานวนเต็มที่มากที่สุดที่นอยกวาหรือเทากับ x
ลอการิธึมฐานธรรมชาติของ x
ลอการิธึมฐานสิบของ x
จํานวนเต็มที่ใกลกับคา x มากที่สุด
x ยกกําลัง y (xy)
รากที่สองของ x ( x )
คาที่มากกวาระหวาง x และ y
คาที่นอยกวาระหวาง x และ y
คาไซนของ x (x มีหนวยเปนเรเดียน)}
คาโคไซนของ x (x มีหนวยเปนเรเดียน)}
ความหมาย
คาคงที่ π ซึ่งมีคาประมาณ 3.14159265358979323846
คาคงที่ e ซึ่งมีคาประมาณ 2.7182818284590452354

เมท็อดในภาษาเชิงวัตถุหมายถึงฟงกชันหรือโปรแกรมยอยที่ผูกติดอยูกับคลาสหรือวัตถุหนึ่ง ๆ

38

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใบความรูที่ 2.2
คําสั่งสําหรับรับขอมูลจากผูใช
โปรแกรมที่ใชงานไดโดยทั่ว ๆ ไป นอกจากจะตองมีการแสดงผลลัพธออกทางหนาจอแลวยังควร
ตองมีการรับขอมูลจากผูใชเขามาประมวลผลไดดวย ภาษา C# ไดเตรียมวิธีการติดตอกับผูใชไดหลายวิธี แต
วิธีหลักที่เราจะใชในการอบรมนี้นี้จะเปนการเรียกใชเมท็อด Console.ReadLine การเรียกใชงาน
เมท็อดนี้จะอยูในรูปของนิพจนที่ใหคาเปนขอความ (สตริง) ดังนั้นจึงสามารถนําคาไปใสใหกับตัวแปรแบบ
สตริงหรือนําไปใชผสมกับนิพจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสตริงได
ตัวอยางที่ 2.1 โปรแกรมดานลางจะถามชื่อจากผูใช และกลาวคําทักทายตามชื่อนั้น ๆ
using System;
class SayHello
{
static void Main()
{
string name;
Console.Write("What is your name? ");
name = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Hello {0}, how are you?", name);
Console.ReadLine();
}
}

นอกจากการรับขอมูลแบบขอความแลวโปรแกรมสวนใหญยังตองการรับขอมูลที่เปนตัวเลขเพื่อ
นํามาคํานวณอีกดวย อยางไรก็ตาม ภาษา C# ไมมีคําสั่งที่รับขอมูลชนิดตัวเลขโดยตรง แตไดเตรียมเมท็อด
Parse สําหรับแตละชนิดขอมูลแบบตัวเลขเพื่อแปลงขอมูลชนิดขอความใหเปนชนิดตัวเลขได การใชงาน
เมท็อด Parse เปนดังนี้
<numeric_datatype>.Parse(<string_expression>)

การใช ง านเมท็ อ ด Parse
จะอยู ใ นรู ป ของนิ พ จน ที่ ใ ห ช นิ ด ข อ มู ล ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
<numeric_datatype> โดยมีคาสอดคลองกับคาที่ระบุในนิพจน <string_expression> ดังนั้นคาจากเมท็อด
Parse อาจนําไปกําหนดใหตัวแปรโดยตรงหรือนําไปผสมกับนิพจนอื่น ๆ เพื่อสรางเปนนิพจนใหมก็ได
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ตัวอยางที่ 2.2 เขียนโปรแกรมเพื่ออานเวคเตอรแบบสองมิติ (x,y) จากผูใชแลวคํานวณขนาดของเวคเตอร
และแสดงผลลัพธออกทางหนาจอโดยมีทศนิยมสองตําแหนง (ใชตัวกําหนดรูปแบบ {2:f2} แทนที่จะ
เปน {2} เพียงอยางเดียว)
using System;
class Vector2D
{
static void Main()
{
double x, y, size;
Console.Write("Enter x: ");
x = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter y: ");
y = double.Parse(Console.ReadLine());
size = Math.Sqrt(x*x + y*y);
Console.WriteLine("Size of the vector ({0},{1}) is {2:f2}.",
x, y, size);
Console.ReadLine();
}
}
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กิจกรรมที่ 3
คําสั่งแบบมีเงื่อนไข
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1 เขียนโปรแกรมคําสั่งแบบมีเงื่อนไขโดยใชนิพจนทางตรรกศาสตร
1.2 เขียนโปรแกรมโครงสราง if และ if…else
1.3 เขียนโปรแกรมโครงสราง if หลายชั้น
1.4 เขียนโปรแกรมโครงสราง switch...case
2. แนวคิด
โปรแกรมสว นใหญ มั ก ประกอบไปดว ยชุด คํ าสั่งที่ ถูก เรี ย กทํ างานก็ ตอเมื่ อเงื่อ นไข (condition)
หนึ่ง ๆ เปนจริงหรือเท็จเทานั้น ในภาษา C# มีโครงสรางคําสั่งที่รองรับการกําหนดเงื่อนไขใหกับการทํางาน
ของโปรแกรม ซึ่งไดแกโครงสราง if โครงสราง if..else และโครงสราง switch..case การ
กํ า หนดคา จริ ง เท็ จ ให กั บเงื่ อ นไขที่ใ ช ใ นโครงสร า งเหล านี้อ าศั ย นิ พ จน ท างตรรกศาสตร
(boolean
expressions) ซึ่งเปนนิพจนที่ถูกตีความเปนคาความจริงและใหคาที่เปนไปไดเพียงสองคาคือ true (จริง)
และ false (เท็จ) นิพจนทางตรรกศาสตรมีบทบาทอยางมากในการกําหนดเงื่อนไขใหกับคําสั่งแบบมี
เงื่อนไข
โครงสราง if เปนโครงสรางที่ใชควบคุมการทํางานของคําสั่งอื่น ๆ ภายใตเงื่อนไข (condition) ที่
กําหนด การใชงานนั้นมีสองรูปแบบคราว ๆ ไดแก โครงสราง if ที่คําสั่ง statement จะถูกเรียก
ทํางานก็ตอเมื่อนิพจนทางตรรกศาสตรที่กําหนดเปน condition มีคาเปนจริง และ โครงสราง
if...else ที่คําสั่ง statement1 จะถูกเรียกทํางานเมื่อนิพจนในตําแหนง condition มีคาเปน
จริง หากนิพจนดังกลาวมีคาเปนเท็จ คําสั่ง statement2 จะถูกเรียกทํางานแทน
ในบางโปรแกรม เราจําเปนตองเขียนโครงสราง if หลายชั้นโดยใช if (หรือ if...else) ซอน
ไวภายใตโครงสรางของคําสั่ง if อีกอันหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมที่ตองตรวจสอบเงื่อนไขมากกวา
สองเงื่อนไข
ภาษา C# ไดเตรียมโครงสราง switch...case เพื่อใชในการจัดการเงื่อนไขหลายเงื่อนไข
โดยเฉพาะ โดยทําไดเหมือนโครงสราง if แบบหลายชั้น โดยการตรวจสอบคาของ expression และ
โปรแกรมจะกระโดดไปทํางาน ณ คําสั่ง case ที่ระบุคาของ constant-expression ไวตรงกับคา
ของ expression ที่ประเมินได คําสั่งตาง ๆ ที่อยูถัดจากคําสั่ง case นั้น ๆ จะถูกเรียกใชงานตามลําดับ
ไปเรื่อย ๆ จนกวาโปรแกรมจะพบคําสั่ง break ซึ่งมีผลทําใหโปรแกรมหยุดการทํางาน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

เรื่อง
การตรวจสอบคาความจริง
ระบบจตุภาค
ดัชนีมวลกาย
สั่งหนังสือ
เครื่องคิดเลขรุนใหม

เวลา (นาที)
10
15
15
30
30

3.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 3.1 เรื่องนิพจนทางตรรกศาสตร
- ใบความรูที่ 3.2 เรื่องโครงสราง if และ if...else
- ใบความรูที่ 3.3 เรื่องโครงสราง if หลายชัน้
- ใบความรูที่ 3.4 เรื่องโครงสราง switch...case
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 3.1 - 3.5 ตามจํานวนกลุมและใบความรูที่ 3.1 – 3.3 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.2.2 ผูสอนชักชวนผูเรียนพูดคุยถึงการแกปญหาที่ผูเรียนคุนเคยเพื่อโยงเขาสูการคิดตัดสินใจ
เชื่อมโยงไปยังคําสั่งในคอมพิวเตอร โดยผูสอนใชนิพจนทางตรรกศาสตร เปนแนวทาง
อภิปรายเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดขอสรุปของการทํากิจกรรม
4.2.3 ผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 3.1 เรื่องนิพจนทางตรรกศาสตร จากนั้นใหผูเรียนแตละกลุม
ชวยกันทําใบงานที่ 3.1 เรื่องการตรวจสอบคาความจริง ซึ่งใหอธิบายเงื่อนไขที่จะทําให
นิพจนทางตรรกศาสตรในแตละขอมีคาเปนจริง
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4.2.4 ผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 3.2 เรื่องโครงสราง if และ if...else และทําใบงานที่ 3.2 เรื่อง
ระบบจตุภาค โดยใหเติมนิพจนทางตรรกศาสตรในคําสั่งเงื่อนไขเพื่อใหโปรแกรมทํางาน
ไดตามที่กําหนด
4.2.5 ผูเรียนและผูสอนรวมกันเฉลยใบงานที่ 3.1 และ 3.2 พรอมตรวจใหคะแนน
4.2.6 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 3.3 เรื่องโครงสราง if หลายชั้น จากนั้นใหทําใบงานที่
3.3 เรื่องดัชนีมวลกาย ซึ่งใหเติมนิพจนทางตรรกศาสตรในคําสั่งเงื่อนไขเพื่อใหโปรแกรม
คํานวณดัชนีมวลกาย ทํางานไดตามที่กําหนด และใบงานที่ 3.4 เรื่องสั่งหนังสือตามลําดับ
โดยในระหวางการเขียนโปรแกรมในใบงานใหผูสอนคอยใหคําแนะนําปรึกษา หลังจาก
นั้นใหผูสอนตรวจสอบโปรแกรมที่ไดจากทั้ง 2 ใบงาน ทางหนาจอคอมพิวเตอรของแตละ
กลุม พรอมใหคะแนน และคําแนะนํา
4.2.7 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 3.4 เรื่องโครงสราง switch...case และชวยกันทําใบงาน
ที่ 3.5 เรื่องเครื่องคิดเลขรุนใหม โดยใหฝกเขียนโปรแกรมโดยแกไขโปรแกรมเครื่องคิด
เลขจากตัวอยางที่ 3.6 เพื่อใหโปรแกรมรองรับตัวดําเนินการเพิ่มอีกสามตัวคือ *, / ,และ ^
ผูสอนตรวจสอบการฝกเขียนโปรแกรมจากหนาจอคอมพิวเตอรของแตละกลุม พรอมให
คะแนน และคําแนะนํา
4.2.8 ผูสอนสุมกลุมผูเรียนมานําเสนอวิธีคิด ออกแบบโปรแกรม พรอมอภิปรายถึงขอดีขอเสีย
ของผลที่ได
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ตรวจคําตอบจากใบงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
-
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ใบงานที่ 3.1
การตรวจสอบคาความจริง
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 3.1 แลวตอบคําถามตอไปนี้
x, y และ z เปนตัวแปรชนิด int,

กําหนดให

c เปนชนิด char

และ s เปนชนิด string
จงอธิบายเงื่อนไขที่จะทําใหนิพจนทางตรรกศาสตรในแตละบรรทัดมีคาเปนจริง
นิพจน

เงื่อนไขที่ทําใหนิพจนนี้เปนจริง
x มีคามากกวา 2
x เปนจํานวนคู

x > 2
x%2 == 0
(x%5 == 0)
(x%y == 0)
((x%y == 0) && (z%y == 0))
ch == 'a'
((c >= 'a') && (c <= 'z'))
((c >= 'A') && (c <= 'Z'))
((c >= '0') && (c <= '9'))

c เปนอักขระระหวาง '0' ถึง '9'

(s != "Hello")
!(s != "Arthur")
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ใบงานที่ 3.2
ระบบจตุภาค
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 3.2 และเขียนโปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
พิจารณาระบบจตุภาค (quadrant) ในระนาบสองมิติดังรูป
Y
Q2

Q1
X

Q3

Q4

โปรแกรม (ที่ยังไมสมบูรณ) ดานลางจะรับขอมูลเปนตัวเลขจํานวนจริงสองคาเพื่อระบุพิกัด (x,y)
และรายงานวาพิกัดนี้ตกอยูในจตุภาค (quadrant) ใด หากพิกัดที่ปอนเขามาตกอยูบนแกน x หรือแกน y
โปรแกรมจะแสดงขอความ I don't know.
using System;
class Quadrant {
static void Main() {
Console.Write("Enter X: ");
int x = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter Y: ");
int y = int.Parse(Console.ReadLine());
if (___(a)___)
Console.WriteLine("({0},{1}) is in Q1.",
if (___(b)___)
Console.WriteLine("({0},{1}) is in Q2.",
if (___(c)___)
Console.WriteLine("({0},{1}) is in Q3.",
if (___(d)___)
Console.WriteLine("({0},{1}) is in Q4.",
if (___(e)___)
Console.WriteLine("I don't know.");

x, y);
x, y);
x, y);
x, y);

}
}
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ตัวอยางผลการทํางาน
Please input X: -50
Please input Y: 10
(-50, 10) is in Q2.

Please input X: 0
Please input Y: 50
I don't know.

จงเติมนิพจนทางตรรกศาสตรลงในชองวางที่เวนไวเพื่อใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตอง
ชองวาง

นิพจนทางตรรกศาสตร

__(a)__
__(b)__
__(c)__
__(d)__
__(e)__
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ใบงานที่ 3.3
ดัชนีมวลกาย
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 3.3 แลวเขียนโปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
ดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) เปนคาดัชนีที่คํานวณความสมดุลของน้ําหนักและสวนสูงเพื่อ
นํามาเปนตัวชี้วัดระดับความอวนผอมของมนุษย โดยคํานวณจากการนําน้ําหนัก (กิโลกรัม) มาหารดวยกําลัง
สองของสวนสูง (เมตร)
โปรแกรมดานลางจะสอบถามน้ําหนักและสวนสูงจากผูใชและรายงานผูใชใหทราบถึงสุขภาพดาน
น้ําหนักของตัวเองตามตารางตอไปนี้
คาดัชนีมวลกาย
นอยกวา 18.5
ตั้งแต 18.5 แตนอยกวา 25
ตั้งแต 25 แตนอ ยกวา 30
ตั้งแต 30 ขึ้นไป

การประเมินคา
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ (Underweight)
ปกติ (Normal)
น้ําหนักมากกวาเกณฑ (Overweight)
โรคอวน (Obese)

เติมคําตอบที่ถูกตองลงในชองวางที่เวนไว เพื่อใหโปรแกรมทํางานไดอยางสมบูรณ
using System;
class BMICalc {
static void Main() {
Console.Write("Enter your weight (in kg): ");
double w = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter your height (in m): ");
double h = double.Parse(Console.ReadLine());
double bmi = w/(h*h);
Console.WriteLine("Your BMI is {0:f2}.", bmi);
if (___(a)___)
Console.WriteLine("You are underweight.");
else if (___(b)___)
Console.WriteLine("You are normal.");
else if (___(c)___)
Console.WriteLine("You are overweight.");
else
Console.WriteLine("You are obese.");
}
}
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ตัวอยางผลการทํางาน
Enter your weight: 65
Enter your height: 1.75
Your BMI is 21.22.
You are normal.

Enter your weight: 100
Enter your height: 1.60
Your BMI is 39.06.
You are obese.

ชองวาง

คําตอบ

__(a)__
__(b)__
__(c)__
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ใบงานที่ 3.4
สั่งหนังสือ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
จงเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาโจทยตอไปนี้
ทานไดรับมอบหมายจากรานหนังสือออนไลนแหงหนึ่งเพื่อเขียนโปรแกรมคํานวณคาสงหนังสือไปยังลูกคา
โดยคาสงนั้นขึ้นอยูกับน้ําหนักหนังสือและชนิดของบริการที่ลูกคาเลือกตามตารางขางลาง
ประเภทบริการ
ธรรมดา (Regular)
ธรรมดา (Regular)
ดวน (Express)

น้ําหนัก
อัตราคาสง (บาท/กรัม)
2000 กรัมแรก
0.25
สวนที่เกิน 2000 กรัม
0.35
ใชอัตราเดียวกับบริการแบบธรรมดา แตเพิม่ คาธรรมเนียมอีก 50 บาท

สมมติวาลูกคาสั่งหนังสือที่มีน้ําหนัก 4.5 กก. และเลือกบริการการสงแบบธรรมดาเราสามารถ
คํานวณคาสงไดดังนี้
คาสง = (2000 กรัม × 0.25 บาท/กรัม) + (2500 กรัม × 0.35 บาท/กรัม)
= 500 บาท + 875 บาท = 1375 บาท
ตัวอยางผลการทํางาน
Choose service (R-Regular, X-Express): R
Enter the package's weight (kilograms): 4.5
Your shipping cost is 1375.00 baht.

Choose service (R-Regular, X-Express): Y
Invalid service!!
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จากนั้นคัดลอกโปรแกรมลงในชองวาง
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ใบงานที่ 3.5
เครื่องคิดเลขรุนใหม
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….

1. การเตรียมตัว

ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 3.4 แลวเขียนโปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
แกไขโปรแกรมเครื่องคิดเลขจากตัวอยางที่ 3.6 เพื่อใหโปรแกรมรองรับตัวดําเนินการเพิ่มอีกสามตัวคือ *,
y
/, และ ^ ซึ่งคํานวณการคูณ (x × y) การหาร (x ÷ y) และยกกําลัง (x ) ตามลําดับ ดังตัวอยางผลลัพธ
Enter
Enter
Enter
5.2^3

the first number: 5.2
the second number: 3
the operator: ^
= 140.608

Enter the first number: 1
Enter the second number: 2
Enter the operator: @
Invalid operator!

จากนั้นคัดลอกโปรแกรมลงในชองวาง
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ใบความรูที่ 3.1
นิพจนทางตรรกศาสตร
นิพจนทางตรรกศาสตร (boolean expressions) เปนนิพจนที่ถูกตีความเปนคาความจริง ซึ่งใหคาที่
เปนไปไดเพียงสองคาคือ true (จริง) และ false (เท็จ) นิพจนทางตรรกศาสตรมีบทบาทอยางมากใน
การกําหนดเงื่อนไขใหกับคําสั่งแบบมีเงื่อนไข ซึ่งภาษา C# อนุญาตใหเราสรางนิพจนเหลานี้ไดจากการผสม
นิพจนทางคณิตศาสตร (หรือแมแตนิพจนแบบอักขระและนิพจนแบบขอความ) เขาดวยกันโดยอาศัยตัว
ดําเนินการเปรียบเทียบดังนี้
การเปรียบเทียบ

สัญลักษณใน C#

ตัวอยาง

=

==

x == y

≠

!=

x != y

<

<

x < y

≤

<=

>

>

≥

>=

ชนิดขอมูลที่ใชได
ตัวเลขทุกชนิด,
char, string
ตัวเลขทุกชนิด,
char, string
ตัวเลขทุกชนิด,
char

x <= y

ตัวเลขทุกชนิด,
char

x > y

ตัวเลขทุกชนิด,
char

x >= y

ตัวเลขทุกชนิด,
char

ความหมาย
x เทากับ y
x ไมเทากับ y
x นอยกวา y
x นอยกวาหรือเทากับ y
x มากกวา y
x มากกวาหรือเทากับ y

นอกจากนี้เรายังสามารถนําเอานิพจนทางตรรกศาสตรตั้งแตหนึ่งนิพจนหรือมากกวามาผสมกันเพื่อ
สรางนิพจนทางตรรกศาสตรที่ซับซอนขึ้นอีกโดยอาศัยตัวเชื่อมดังตอไปนี้
•

&& เชื่อมนิพจนทางตรรกศาสตรสองนิพจนเขาดวยกันโดยใชตรรกแบบ "และ" (AND)

ตัวอยางเชน (x>1) && (x<10) จะใหคาจริงเมื่อตัวแปร x มีคาอยูระหวาง 1 ถึง 10
• || เชื่อมนิพจนทางตรรกศาสตรสองนิพจนเขาดวยกันโดยใชตรรกแบบ "หรือ" (OR) ตัวอยางเชน
(x<1) || (x>10) จะใหคาจริงเมื่อตัวแปร x มีคานอยกวา 1 หรือมากกวา 10
• ! กลับคาความจริงของนิพจนทางตรรกศาสตร ตัวอยางเชน !(x==1) จะเปนจริงเมื่อตัวแปร x มี
คาไมเทากับ 1
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ใบความรูที่ 3.2
โครงสราง if และ if...else
โครงสราง if เปนโครงสรางที่ใชควบคุมการทํางานของคําสั่งอื่น ๆ ภายใตเงื่อนไข (condition) ที่
กําหนด การใชงานนั้นมีสองรูปแบบคราว ๆ ไดแก
• รูปแบบที่ 1: โครงสราง if
จากการใชงานดานลาง คําสั่ง statement จะถูกเรียกทํางานก็ตอเมือ่ นิพจนทางตรรกศาสตรที่
กําหนดเปน condition มีคาเปนจริง
if (condition)
statement; // executed if the condition is true

เนื่องจากโครงสรางขางตนอนุญาตใหเรากําหนดเงื่อนไขใหกับคําสั่งเพียงคําสั่งเดียวเทานั้น อยางไร
ก็ตาม หากมีคาํ สั่งมากกวาหนึ่งภายใตเงื่อนไขเดียวกัน คําสั่งเหลานี้สามารถถูกจัดกลุมใหเปน
เสมือนคําสั่งเดียวไดโดยการครอบคําสั่งทั้งหมดดวยวงเล็บปกกา ({...})
if (condition)
statement1;
statement2;
statement3;
:
}

{
// executed if the condition is true
// executed if the condition is true
// executed if the condition is true

• รูปแบบที่ 2: โครงสราง if...else
คําสั่ง statement1 จะถูกเรียกทํางานเมื่อนิพจนในตําแหนง condition มีคาเปนจริง หาก
นิพจนดังกลาวมีคาเปนเท็จ คําสั่ง statement2 จะถูกเรียกทํางานแทน
if (condition)
statement1; //executed if the condition is true
else
statement2; //executed if the condition is false

และเชนเคย เราสามารถใชงานโครงสราง if...else รวมกับวงเล็บปกกาหากมีคําสั่งที่ตองการ
ใหทํางานภายใตเงื่อนไขมากกวาหนึ่ง
if (condition)
statementT1;
statementT2;
}
else {
statementF1;
statementF2;
}

{
//executed if the condition is true
//executed if the condition is true

//executed if the condition is false
//executed if the condition is false
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ตัวอยางที่ 3.1 รหัสจําลอง (pseudo-code) ดานลางอธิบายขั้นตอนวิธีสําหรับใหโปรแกรมพิมพคําวา
Passed หากคะแนนของนักเรียนมีคามากกวาหรือเทากับ 60 ไมเชนนั้นใหพิมพคําวา Failed
if student's score is greater than or equal to 60
Print "Passed"
otherwise
Print "Failed"

เราสามารถนํารหัสจําลองขางตนมาเขียนเปนโปรแกรมภาษา C# ไดดงั นี้ (แสดงเพียงสวนสําคัญเทานั้น)
if (score >= 60)
Console.WriteLine("Passed");
else
Console.WriteLine("Failed");

เนื่องจากคียเวิรด else เปนตัวกําหนดใหการพิมพคําวา Failed ทํางานเมื่อเงื่อนไข score >=
เปนเท็จ ดังนัน้ หากเราแทนที่ else ดวยคําสั่ง if และใชเงื่อนไขที่ตรงขามกันคือ score < 60
โปรแกรมก็จะมีการทํางานเหมือนกับโปรแกรมขางบนทุกประการ

60

if (score >= 60)
Console.WriteLine("Passed");
if (score < 60)
Console.WriteLine("Failed");

ตัวอยางที่ 3.2 โปรแกรมตอไปนี้จะรอรับตัวเลขจากผูใชและใหคําตอบวาตัวเลขนั้น ๆ เปนเลขคู (even) หรือ
เลขคี่ (odd)
• ใชรูปแบบ if
using System;
class OddOrEven {
static void Main() {
int N;
Console.Write("Please input N: ");
N = int.Parse(Console.ReadLine());
if (N%2 == 0)
Console.WriteLine("{0} is even", N); //true
if (N%2 != 0)
Console.WriteLine("{0} is odd", N); //true
}
}
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• ใชรูปแบบ if...else
using System;
class OddOrEven {
static void Main() {
int N;
Console.Write("Please input N: ");
N = int.Parse(Console.ReadLine());
if (N%2 == 0)
Console.WriteLine("{0} is even", N); //true
else
Console.WriteLine("{0} is odd", N); //false
}
}

ตัวอยางที่ 3.3 บริษัทโทรศัพทมือถือแหงหนึ่งเสนอโปรโมชั่นใหกับลูกคาโดยมีการคํานวณคาธรรมเนียม
การใชงานดังนี้
• สองนาทีแรก คิดนาทีละหาบาท
• นาทีถัดมาคิดนาทีละสองบาท
โปรแกรมดานลางจะรับคาจํานวนนาทีจากผูใช และคํานวณคาธรรมเนียมการใชงาน นอกจากนี้
ภายในโปรแกรมยังมีคอมเมนตกํากับเอาไวหลายจุดเพื่ออธิบายการทํางานของโปรแกรมในสวนตาง ๆ
using System;
class Cellphone {
static void Main() {
// Step 1: Take the number of minutes input
Console.Write("Enter the number of minutes: ");
int minutes = int.Parse(Console.ReadLine());
// Step 2: Split the number of minutes into two parts,
// the first two and the remaining
int first, remaining;
if (minutes > 2) {
// Step 2.1: If the call takes more than two minutes,
// then the first two minutes is used entirely and the
// remaining is minutes subtracted by two
first = 2;
remaining = minutes - 2;
}
else {
// Step 2.2: If the call takes less than 2 minutes,
// these minutes are considered part of the first two
first = minutes;
remaining = 0;
}
// Step 3: Compute the fee based on the number of minutes
// during the first two minutes, and the number of minutes
// after the first two minutes
int fee = (first*5) + (remaining*2);
Console.WriteLine("The air time fee is {0} baht.", fee);
}
}
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ตัวอยางผลการทํางาน
Enter the number of minutes: 1
The air time fee is 5 baht.

Enter the number of minutes: 5
The air time fee is 16 baht.
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ใบความรูที่ 3.3
โครงสราง if หลายชั้น
ในบางโปรแกรม เราจําเปนตองเขียนโครงสราง if (หรือ if...else) ซอนไวภายใตโครงสราง
ของคําสั่ง if อีกอันหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมที่ตองตรวจสอบเงื่อนไขมากกวาสองเงื่อนไข ซึ่งมี
รูปแบบการใชงานโดยทั่วไปดังนี้
if (condition1)
statement1;
else if (condition2)
statement2;
else if (condition3)
statement3;
:
else
statementN;

จากรูปแบบดานบน statement1 จะถูกเรียกทํางานเมื่อเงื่อนไข condition1 เปนจริง ลอง
พิจารณา statement2 จะเห็นวามันถูกควบคุมดวยเงื่อนไข condition2 และยังอยูภายใต else
ของโครงสราง if อันบนสุด จึงทําให statement2 นี้ถูกเรียกทํางานเมื่อเงื่อนไข condition2 เปน
จริงและเงื่อนไข condition1 เปนเท็จเทานั้น ในทํานองเดียวกัน คําสั่ง condition3 จะถูกเรียก
ทํางานเมื่อเงื่อนไข condition1 และ condition2 ทั้งคูเปนเท็จ และเงื่อนไข condition3 เปน
จริงเทานั้น และสุดทายคือ statementN ซึ่งจะถูกเรียกทํางานเมื่อเงื่อนไขทั้งหมดขางตนเปนเท็จ
ตัวอยางที่ 3.4 พิจารณากระบวนการตัดเกรดนักเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนสอบไลที่ไดตามตาราง
เงื่อนไข
ไดคะแนนนอยกวา 50
ไดคะแนนตั้งแต 50 แตนอยกวา 60
ไดคะแนนตั้งแต 60 แตนอยกวา 70
ไดคะแนนตั้งแต 70 แตนอยกวา 80
ไดคะแนนตั้งแต 80 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
F
D
C
B
A
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เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทํางานดังกลาวโดยใชโครงสราง if หลายชั้นดังนี้
if (point < 50)
Console.WriteLine("Grade
else if (point < 60)
Console.WriteLine("Grade
else if (point < 70)
Console.WriteLine("Grade
else if (point < 80)
Console.WriteLine("Grade
else
Console.WriteLine("Grade
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F");
D");
C");
B");
A");
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ใบความรูที่ 3.4
โครงสราง switch...case
ถึงแมวาการจัดการเงื่อนไขหลาย ๆ เงื่อนไขในคราวเดียวกันจะสามารถทําไดโดยอาศัยโครงสราง
if แบบหลายชั้น ภาษา C# ยังไดเตรียมโครงสราง switch...case เพื่อใชในการจัดการเงื่อนไขหลาย
เงื่อนไขโดยเฉพาะ การใชงานโครงสราง switch...case อยูในรูปแบบดังนี้
switch (expression)
{
case constant-expression-1:
statements;
break;
case constant-expression-2:
statements;
break;
case constant-expression-3:
statements;
break;
:
default:
statements;
break;
}

ภาษา C# ยอมใหนิพจนที่ใชในตําแหนง expression เปนนิพจนแบบจํานวนเต็ม (integer)
แบบอักขระ (char) หรือแบบขอความ (string) เทานั้น หลังจากที่คาของ expression ถูกตรวจสอบ
โปรแกรมจะกระโดดไปทํางาน ณ คําสั่ง case ที่ระบุคาของ constant-expression ไวตรงกับคา
ของ expression ที่ประเมินได คําสั่งตาง ๆ ที่อยูถัดจากคําสั่ง case นั้น ๆ จะถูกเรียกใชงานตามลําดับ
ไปเรื่อย ๆ จนกวาโปรแกรมจะพบคําสั่ง break ซึ่งมีผลทําใหโปรแกรมหยุดการทํางานภายในโครงสราง
switch...case
นั้น และกระโดดไปยั งคําสั่ งที่ตอไปนอกโครงสราง หากไม พ บ constantexpression ใดที่มีคาตรงกับ expression โปรแกรมจะกระโดดไปยังจุดที่มีการระบุดวยคําสั่ง
default
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ตัวอยางที่ 3.5 โปรแกรมตอไปนี้แสดงแตมคะแนนตามระดับคะแนน (A,B,C,D,F) ที่ปอนโดยผูใช
ระดับคะแนน (grade)
A
B
C
D
F

แตมระดับคะแนน (grade point)
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

using System;
class GradePoint {
static void Main() {
string grade;
Console.Write("Please input your grade: ");
grade = Console.ReadLine();
switch (grade) {
case "A" : Console.WriteLine("Your point is 4.0."); break;
case "a" : Console.WriteLine("Your point is 4.0."); break;
case "B" : Console.WriteLine("Your point is 3.0."); break;
case "b" : Console.WriteLine("Your point is 3.0."); break;
case "C" : Console.WriteLine("Your point is 2.0."); break;
case "c" : Console.WriteLine("Your point is 2.0."); break;
case "D" : Console.WriteLine("Your point is 1.0."); break;
case "d" : Console.WriteLine("Your point is 1.0."); break;
case "F" : Console.WriteLine("Your point is 0.0."); break;
case "f" : Console.WriteLine("Your point is 0.0."); break;
default: Console.WriteLine("Invalid input!!"); break;
}
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Please input your grade: A
Your point is 4.0.

Please input your grade: B
Your point is 3.0.

Please input your grade: e
Invalid input!!
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แมวาโปรแกรมขางตนจะทํางานไดอยางถูกตอง โปรแกรมดังกลาวยังคอนขางยาวอีกทั้งโปรแกรม
ยังมีคําสั่งที่ถูกใชซ้ํา ๆ กันอยูหลายแหงเนื่องจากการปอนระดับคะแนนดวยตัวอักษรตัวใหญและตัวเล็กจะ
ใหผลเหมือนกัน ภาษา C# อนุญาตใหคําสั่ง case หลาย ๆ คําสั่งควบคุมชุดคําสั่งรวมกันไดดังตัวอยาง
using System;
class GradePoint {
static void Main() {
string grade;
Console.Write("Please input your grade: ");
grade = Console.ReadLine();
switch (grade) {
case "A" :
case "a" : Console.WriteLine("Your point is 4.0."); break;
case "B" :
case "b" : Console.WriteLine("Your point is 3.0."); break;
case "C" :
case "c" : Console.WriteLine("Your point is 2.0."); break;
case "D" :
case "d" : Console.WriteLine("Your point is 1.0."); break;
case "F" :
case "f" : Console.WriteLine("Your point is 0.0."); break;
default: Console.WriteLine("Invalid input!!"); break;
}
}
}

โปรแกรมนี้ยังสามารถทําใหสั้นลงไดอีกโดยการใชตัวแปรเสริมอีกตัวเพื่อเก็บแตมระดับคะแนน
แลวจึงนําคาของตัวแปรพิมพออกทางหนาจอโดยใชคําสั่ง Console.WriteLine ในคราวเดียวกอน
จบโปรแกรม ดังแสดง
using System;
class GradePoint {
static void Main() {
string grade;
double point = -1;
Console.Write("Please input your grade: ");
grade = Console.ReadLine();
switch (grade) {
case "A" : case "a" : point = 4.0; break;
case "B" : case "b" : point = 3.0; break;
case "C" : case "c" : point = 2.0; break;
case "D" : case "d" : point = 1.0; break;
case "F" : case "f" : point = 0.0; break;
default: Console.WriteLine("Invalid input!!"); break;
}
if (point >= 0)
Console.WriteLine("Your point is {0:f1}.", point);
}
}
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ตัวอยางที่ 3.6 โปรแกรมตอไปนี้เปนโปรแกรมเครื่องคิดเลขอยางงาย เมือ่ เริ่มทํางานโปรแกรมจะใหผูใช
ปอนคาตัวเลขจํานวนจริงสองคา พรอมระบุตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรที่ตองการโดยเปนไดเพียง + หรือ
- จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลลัพธจากการคํานวณ หากผูใชปอนตัวดําเนินการอื่นนอกเหนือจาก + หรือ โปรแกรมจะรายงานความผิดพลาด
1: using System;
2: class Calculator {
3:
static void Main() {
4:
double n1, n2, ans = 0;
5:
char op;
6:
Console.Write("Enter the first number: ");
7:
n1 = double.Parse(Console.ReadLine());
8:
Console.Write("Enter the second number: ");
9:
n2 = double.Parse(Console.ReadLine());
10:
Console.Write("Enter the operator: ");
11:
op = char.Parse(Console.ReadLine());
12:
switch(op) {
13:
case '+': ans = n1+n2; break;
14:
case '-': ans = n1-n2; break;
15:
default: op = ' '; break;
16:
}
17:
if (op == ' ')
18:
Console.WriteLine("Invalid operator!");
19:
else
20:
Console.WriteLine("{0}{1}{2} = {3}", n1, op, n2, ans);
21:
}
22: }

สังเกตบรรทัดที่ 15 ซึ่งใชจัดการกรณีที่ผูใชปอนตัวดําเนินการอื่นนอกเหนือจาก + หรือ - บรรทัดนี้
จะเปลี่ยนคาของตัวแปร op ใหเปนชองวาง (' ') เพื่อนําไปเช็คที่ทายโปรแกรมอีกทีหนึ่ง
ตัวอยางผลการทํางาน
Enter the first number: 8
Enter the second number: 10
Enter the operator: +
8+10 = 18
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กิจกรรมที่ 4
คําสั่งวนซ้ํา
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1 อธิบายโครงสรางของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา
1.2 เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซ้ําโครงสรางแบบ while
1.3 เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซ้ําโครงสรางแบบ do..while
1.4 เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซ้ําโครงสรางแบบ for
2. แนวคิด
การเขียนโปรแกรมเพื่อใหคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลแบบเดียวกันหลาย ๆ รอบ โดยเขียนคําสั่ง
ซ้ํา ๆ กันในโปรแกรมทําใหโปรแกรมมีขนาดใหญ ขาดความยืดหยุนและผิดพลาดไดงาย จึงจําเปนตองอาศัย
การเขียนโปรแกรมที่มีโครงสรางแบบวนซ้ํา ซึ่งจะชวยใหการเขียนคําสั่งสั้นลง คําสั่งในการเขียนโปรแกรม
แบบวนซ้ํามีหลายคําสั่ง แตละคําสั่งจะมีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือสถานการณที่แตกตางกัน
โครงสราง while ลูปเปนโครงสรางแบบงายที่สุดที่สามารถนํามาใชเขียนโปรแกรมเพื่อวนทํา
คําสั่ง) หรือกลุมของคําสั่ง (ซ้ําหลาย ๆ รอบ
โครงสรางแบบ do..while เปนอีกโครงสรางหนึ่งที่นํามาใชเขียนโปรแกรมเพื่อทํางานวนซ้ําได
และมีการทํางานคลายคลึงกับโครงสรางแบบ while มาก สิ่งที่แตกตางกันก็คือ do..while จะ
ตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากทําคําสั่งภายในลูปไปแลวหนึ่งครั้ง และจะวนซ้ําไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งเงื่อนไขที่
ระบุมีคาเปนเท็จ
เนื่องจากลูปแบบวนนับมีการใชงานบอยครั้งในโปรแกรมทั่ว ๆ ไป ภาษา C# (รวมถึงภาษา
โปรแกรมอื่น ๆ ดวย (จึงไดเตรียมโครงสรางพิเศษเพื่อใชจัดการลูปประเภทนี้ไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น
โครงสรางนี้คือโครงสราง for โดยเงื่อนไขของลูปจะถูกตรวจสอบกอนที่คําสั่งวนซ้ําคําสั่งแรกจะถูก
เรียกใช
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3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

เรื่อง
ผลรวมตัวเลข
สถิติคะแนนสอบ
ลําดับตัวเลข
จํานวนเฉพาะ
กลุมดาวสามเหลี่ยม

เวลา (นาที)
20
30
20
20
20

3.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 4 .1เรื่องโครงสราง While ลูป
- ใบความรูที่ 4.2 เรื่องโครงสราง do…while ลูป
- ใบความรูที่ 4.3 เรื่องโครงสราง for ลูป
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 4.1 - 4.5 ตามจํานวนกลุมและใบความรูที่ 4.1 – 4.3 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ผูสอนกลาวถึงการเขียนโปรแกรมโครงสราง While, do…while และ for
4.2.2 ผูเรียนแตละคนศึกษาใบความรูที่ 4.1 เรื่องโครงสราง While ลูป และทําใบงานที่ 4.1 เรื่อง
ผลรวมตัวเลข
4.2.3 ผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอคําตอบในใบงานที่ 4.1
4.2.4 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 4.2 เรื่องโครงสราง do…while ลูป และทําใบงานที่ 4.2
เรื่องสถิติคะแนนสอบ จากนั้นผูสอนสุมกลุมผูเรียนออกมานําเสนอ
4.2.5 ผูเรียนแตละคนทําศึกษาใบความรูที่ 4.3 เรื่องโครงสราง for ลูป และทําใบงานที่ 4.3 เรื่อง
ลําดับตัวเลข จากนั้นใหผูเรียนตรวจสอบคําตอบกับเพื่อนในกลุม
4.2.6ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปราย ซักถามเกี่ยวกับคําสั่งวนซ้ําแตละแบบวาเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน หรือสถานการณใดบาง เพื่อการเลือกใชคําสั่งที่เหมาะสมกับงาน
64
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4.2.7 ผูเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 4.4 เรื่องจํานวนเฉพาะ จากนั้นผูสอนสุมกลุมผูเรียนออกมา
นําเสนอ
4.2.8 ผูเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 4.5 เรื่องกลุมดาวสามเหลี่ยม จากนั้นผูสอนสุมผูเรียนออกมา
นําเสนอ
4.2.9 ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสราง While, do…while และ for
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ตรวจคําตอบจากใบงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ผูสอนอาจหาใบงาน หรือโจทยสถานการณตางๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช
คําสั่งวนซ้ํา
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ใบงานที่ 4.1
ผลรวมตัวเลข
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 4.1 แลวเขียนโปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
โปรแกรมดานลางดัดแปลงมาจากโปรแกรมในตัวอยางที่ 4.3 โดยนอกจากจะรับตัวเลขจากผูใชไปเรื่อย ๆ
แล ว โปรแกรมยั งคํ า นวณผลรวมของตัว เลขทั้ ง หมด (ยกเว น เลขติ ด ลบตั ว สุ ด ทา ยที่ ผูใ ช ป อ นเพื่ อระบุ
จุดสิ้นสุดของขอมูล) จงทําโปรแกรมใหสมบูรณโดยเติมคําสั่งที่เหมาะสมลงในชองวาง
using System;
class While5 {
static void Main() {
int N = 0, sum;
___(a)___;
while (N >= 0) { //Exit while loop when N is negative
Console.Write("Please input N: ");
N = int.Parse(Console.ReadLine());
____________(b)____________;
}
____________(c)____________;
Console.WriteLine("Bye Bye!!!");
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Please input
Please input
Please input
Please input
Please input
Sum = 604
Bye Bye!!!

ชองวาง

N:
N:
N:
N:
N:

3
2
599
0
-5

คําตอบ

__(a)__
__(b)__
__(c)__
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ใบงานที่ 4.2
สถิติคะแนนสอบ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 4.1 และใบความรูที่ 4.2 แลวเขียนโปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
1. ประมวลผลสถิติเบื้องตน
งานของทานคือเขียนโปรแกรมเพื่อชวยคุณครูผูสอนภาษา C# คํานวณคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในหอง
โปรแกรมของทานจะอานคะแนนของนักเรียนทีละรายจนกวาผูใชจะปอนคา -1 เพื่อบงบอกจุดสิ้นสุดของ
ขอมูล จากนั้นใหรายงานจํานวนนักเรียน (นับเอาจากจํานวนคะแนน) และคะแนนเฉลี่ยดวยทศนิยมสอง
ตําแหนง
ตัวอยางผลการทํางาน
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Number of students is 6
Average score is 77.23

quit:
quit:
quit:
quit:
quit:
quit:
quit:

76
56.7
87.4
53.5
90.8
99
-1

คัดลอกโปรแกรมลงในชองวาง
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2. สถิติชั้นสูง
แกไขโปรแกรมในขั้นตอนที่แลวเพื่อใหโปรแกรมรายงานคะแนนสูงสุดและต่ําสุดเพิ่มเติมจากเดิมดวยโดย
ใชทศนิยมสองตําแหนงเชนกัน
ตัวอยางผลการทํางาน
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Enter a score, or -1 to
Number of students is 6
Average score is 77.23
Min score is 53.50
Max score is 99.00
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quit:
quit:
quit:
quit:
quit:
quit:
quit:

76
56.7
87.4
53.5
90.8
99
-1
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ใบงานที่ 4.3
ลําดับตัวเลข
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 4.3 แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. เติมเต็มโปรแกรมตอไปนี้เพื่อใหโปรแกรมพิมพตัวเลข 0, -1, -2, ..., -56 บนจอภาพ (แสดงตัวเลข
บรรทัดละตัว)
class ForEx {
static void Main() {
int k;
for ( __(a)__ ; __(b)__ ; __(c)__ ) {
____(d)____;
}
}
}

เขียนสวนที่เติมเต็มลงในตารางดานลาง
ชองวาง

คําตอบ

__(a)__
__(b)__
__(c)__
__(d)__

2. จากขอ 1 โปรแกรมในตําแหนง (a),...,(d) ควรเปลี่ยนเปนเชนไรเพื่อใหโปรแกรมแสดงคา 7, 14,
21,...,70 บนจอภาพ
ชองวาง

คําตอบ

__(a)__
__(b)__
__(c)__
__(d)__
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ใบงานที่ 4.4
จํานวนเฉพาะ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
จากโจทยตอไปนี้
จํานวนเฉพาะ (prime number หรือเรียกสั้น ๆ วา prime) เปนจํานวนเต็มบวกซึ่งมีตัวหารเพียงสองตัวคือ
1 และตัวมันเอง ตัวอยางเชน 7 เปนจํานวนเฉพาะเนื่องจากเลขที่หารมันลงตัวมีเพียง 1 และ 7 สวน 10 ไมใช
จํานวนเฉพาะเพราะมีตัวหารถึงสี่ตัวคือ 1, 2, 5 และ 10 จะเห็นวาจากนิยามของจํานวนเฉพาะจะไดวา 1
ไมใชจํานวนเฉพาะเนื่องจากมีตัวหารเพียงตัวเดียวคือ 1
เขียนโปรแกรมเพื่อรับจํานวนเต็มบวก N และตรวจสอบวา N เปนจํานวนเฉพาะหรือไม
ตัวอยางผลการทํางาน
Enter N: 10
10 is not a prime

Enter N: 19
19 is a prime

Enter N: 1
1 is not a prime

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ใบงานที่ 4.5
กลุมดาวสามเหลี่ยม
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
เขียนโปรแกรมเพื่อวาดรูปสามเหลี่ยมดวยเครื่องหมายดอกจัน (*) ที่มีขนาดตามที่ผูใชกําหนด
ตัวอยางผลการทํางาน
Enter triangle size: 2
*
**

Enter triangle size: 5
*
**
***
****
*****

แนวทาง:ใหพิจารณาวาสามเหลี่ยมแตละขนาดกินเนื้อที่กี่บรรทัดและแตละบรรทัดประกอบดวยชองวางตน
บรรทัดกี่ชอง และดาวกี่ดวง)
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ใบความรูที่ 4.1
โครงสราง while ลูป
โครงสราง while ลูปเปนโครงสรางแบบงายที่สุดที่สามารถนํามาใชเขียนโปรแกรมเพื่อวนทํา
คําสั่ง (หรือกลุมของคําสั่ง) ซ้ําหลาย ๆ รอบ รูปแบบ การใชงาน while ลูปเปนดังนี้
while (condition)
statement;

เชนเดียวกับโครงสราง if เราสามารถกําหนดการวนซ้ําใหกับกลุมของคําสั่งไดโดยใชวงเล็บปกกา
({...})
while (condition) {
statement1;
statement2;
:
statementN;
}

ตัวอยางที่ 4.1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อพิมพคาตั้งแต 1 ถึง N โดยรับคา N จากผูใช
1: using System;
2: class OneToN {
3:
static void Main() {
4:
int i, N;
5:
Console.Write("Enter N: ");
6:
N = int.Parse(Console.ReadLine());
7:
i = 1; // initialize variable i to 1
8:
while (i <= N) {
9:
Console.WriteLine(i);
10:
i++;
11:
}
12:
}
13: }

ตัวอยางผลการทํางาน
Please input N: 5
1
2
3
4
5

ลองมาพิจารณาการทํางานของโปรแกรมทีละขั้นตอน เมื่อโปรแกรมเริ่มทํางาน ผูใชจะปอนตัวเลข
เพื่อใชเปนคาของ N ณ บรรทัดที่ 6 และโปรแกรมจะกําหนดใหคา 1 เปนคาเริ่มตนของ i ที่บรรทัดถัดมา
จากนั้นโครงสราง while จะมีผลทําใหโปรแกรมทําคําสั่งที่บรรทัดที่ 9 และ 10 จนกระทั่งนิพจน i <=
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N มีคาเปนเท็จ ในการวนซ้ําแตละครั้งโปรแกรมจะพิมพคา i และเพิ่มคา i ขึ้นทีละหนึ่ง ผลการทํางานของ

โปรแกรมจึงเปนการพิมพตัวเลขตั้งแต 1 (ซึ่งเปนคาเริ่มตนของ i) จนถึงคาของ N (ซึ่งเปนคาสุดทายของ i
ที่ยังทําใหนิพจน i <= N เปนจริง)
ตัวอยางที่ 4.2 เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณหาผลรวมทั้งแต 1 ถึง N ใด ๆ โดยแกไขโปรแกรมใน
ตัวอยางที่ 4.1 เพียงเล็กนอยเทานั้นดังตอไปนี้
using System;
class Summing {
static void Main() {
int N, i, sum;
Console.Write("Please input N: ");
N = int.Parse(Console.ReadLine());
i = 1; sum = 0;
while (i <= N) {
sum = sum + i;
i++;
}
Console.WriteLine("Sum from 1 to {0} = {1} ", N, sum);
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Please input N: 4
1
2
3
4
Sum from 1 to 4 = 10

ในตัวอยางที่ผานมาจะมีการกําหนดเงื่อนไขการทํางานของลูปโดยการกําหนดตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมา
ใชเปนตัวนับ (counter) ซึ่งมักจะถูกตั้งคาเริ่มตนใหเปนศูนยกอนเริ่มเขาลูป และเพิ่มคาขึ้นทีละหนึ่งหลังจาก
คําสั่งภายในลูปถูกทํางานเสร็จสิ้นหนึ่งรอบ โปรแกรมจะทําซ้ําไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งตัวนับมีคาเกินกวาคาที่
กําหนด การวนลูปในลักษณะนี้เรียกวาลูปวนนับ (counting loop)
อยางไรก็ตามลูปวนนับไมสามารถนําไปใชในสถานการณที่เราไมสามารถคาดการณไดวาลูป
จะตองถูกเรียกทํางานกี่รอบจึงจะจบการทํางาน อาทิเชนการวนรับคาจากผูใชเรื่อย ๆ จนกวาผูใชจะปอนคา
พิเศษคาหนึ่ง ในกรณีนี้เราจะไมอาศัยตัวแปรที่ทําหนาที่เปนตัวนับ แตจะใชวิธีกําหนดเงื่อนไขของลูปใหมี
การเฝาดูคาในตัวแปร (ซึ่งมักใชรับคาจากผูใช) วามีคาเทากับคาพิเศษที่กําหนดใหสิ้นสุดการวนลูปหรือไม
การวนลูปในลักษณะนี้เรียกวาลูปเฝายาม (sentinel loop)
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ตัวอยางที่ 4.3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อวนรับตัวเลขจากผูใชจนกวาผูใชจะปอนคาติดลบจึงจบการทํางาน
using System;
class While4 {
static void Main() {
int N = 0;
while (N >= 0) { // stop when N is negative
Console.Write("Please input N: ");
N = int.Parse(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("Bye Bye!!!");
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Please input
Please input
Please input
Please input
Please input
Bye Bye!!!
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N:
N:
N:
N:
N:

3
2
3000
9999
-50

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใบความรูที่ 4.2
โครงสราง do...while ลูป
โครงสรางแบบ do..while เปนอีกโครงสรางหนึ่งที่นํามาใชเขียนโปรแกรมเพื่อทํางานวนซ้ําได
และมีการทํางานคลายคลึงกับโครงสรางแบบ while มาก สิ่งที่แตกตางกันก็คือ do..while จะ
ตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากทําคําสั่งภายในลูปไปแลวหนึ่งครั้ง และจะวนซ้ําไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งเงื่อนไขที่
ระบุมีคาเปนเท็จ ดังนั้นโครงสรางแบบ do..while จึงทําคําสั่งในลูปอยางนอย หนึ่งครั้ง แมวาเงื่อนไขจะ
เปนเท็จตั้งแตแรกก็ตาม รูปแบบการใชงาน โครงสราง do..while เปนดังนี้
do statement; while (condition);

และเชนเคย วงเล็บปกกาถูกนํามาใชเพื่อรวมหลาย ๆ คําสั่งใหเสมือนเปนหนึ่งเอาไวภายในลูปได
do {
statement1;
statement2;
:
statementN;
} while (condition);

ตัวอยางที่ 4.4 โปรแกรมดานลางมีการใชงานโครงสราง do..while แตใหผลการทํางานเหมือนกัน
โปรแกรมในตัวอยางที่ 4.3 ทุกประการ
using System;
class DoWhile1 {
static void Main() {
int N = 0;
do {
Console.Write("Please input N: ");
N = int.Parse(Console.ReadLine());
} while (N >= 0);
Console.WriteLine("Bye Bye!!!");
}
}
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ใบความรูที่ 4.3
โครงสราง for ลูป
ในใบความรูกอนหนานี้เราไดเห็นโครงสรางของโปรแกรมแบบวนซ้ําที่ใชคําสั่ง while และ
do..while เมื่อพิจารณาการใชคําสั่งเหลานี้ในการเขียนลูปแบบวนนับ (counting loop) เราจะพบวา
โครงสรางของลูปมักจะมีสวนประกอบเหลานี้เสมอ
• สวนกําหนดคาเริ่มตนใหตัวนับ – เปนคําสั่งใหคาเริ่มตนกับตัวแปรที่นํามาใชเปนตัวนับ คําสั่งนี้มัก
ถูกเขียนไวทันทีกอนที่โปรแกรมจะเขาทํางานในโครงสราง while หรือ do..while
• สวนคําสัง่ ที่ถูกทําซ้ํา – สวนหลักของลูปที่ประกอบดวยคําสั่งที่ถูกเรียกทํางานในแตละรอบการวน
ซ้ํา
• สวนเงื่อนไข – ใชสําหรับกําหนดเงื่อนไขวาคําสั่งในลูปจะถูกเรียกทําตอหรือไม
• สวนปรับคาตัวนับ – มักเปนเพียงคําสั่งสั้น ๆ เพื่อเพิ่มหรือลดคาตัวแปรที่นํามาใชเปนตัวนับ
ตัวอยางโปรแกรมตอไปนี้แสดงใหเห็นสวนประกอบตาง ๆ ทั้งสี่สวน (แตละสวนกํากับไวดวยคอม
เมนตทายบรรทัด)
using System;
class CountDown {
static void Main() {
int i;
i = 10;
while (i >= 0) {
Console.WriteLine(i);
i--;
}
}
}

//
//
//
//

(1)
(3)
(2)
(4)

สวนกําหนดคาเริ่มตนใหตัวนับ
สวนเงื่อนไข
สวนคําสั่งที่ถูกทําซ้ํา
สวนปรับคาตัวนับ

เนื่องจากลูปแบบวนนับมีการใชงานบอยครั้งในโปรแกรมทั่ว ๆ ไป ภาษา C# (รวมถึงภาษา
โปรแกรมอื่น ๆ ดวย) จึงไดเตรียมโครงสรางพิเศษเพื่อใชจัดการลูปประเภทนี้ไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น
โครงสรางนี้คือโครงสราง for ซึ่งมีรูปแบบการใชงานดังนี้
for (init_stmt; condition; update_stmt) {
statement1;
statement2;
:
statementN;
}
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ผังงานดานลางแสดงขั้นตอนการทํางานของ for ลูป สังเกตวาเงื่อนไขของลูปจะถูกตรวจสอบ
กอนที่คําสั่งวนซ้ําคําสั่งแรกจะถูกเรียกใช ดังนั้นโครงสราง for จึงมีการทํางานที่คลายคลึงกับโครงสราง
while มากกวาโครงสราง do..while

ตัวอยางที่ 4.5 โปรแกรมตอไปนี้จะแสดงตัวเลข 1,2,3,...,20 บนหนาจอ
using System;
class Counting {
static void Main() {
int i;
for (i = 1; i <= 20; i++)
Console.WriteLine(i);
}
}
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ตัวอยางที่ 4.6 โปรแกรมตอไปนี้รับตัวเลขอินพุท N จากผูใชและแสดงตัวเลขทั้งหมดทีเ่ ปนตัวประกอบของ
N (นําไปหาร N แลวลงตัว)
using System;
class Divisors {
static void Main() {
int i, N;
Console.Write("Enter N: ");
N = int.Parse(Console.ReadLine());
for (i = 1; i <= N; i++) {
if (N%i == 0) Console.WriteLine(i);
}
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Enter N: 100
1
2
4
5
10
20
25
50
100
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กิจกรรมที่ 5
เมท็อดเบื้องตน
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1 เขียนโปรแกรมโดยการประกาศและสรางเมท็อด
1.2 อธิบายวิธีการสงคาไปยังเมท็อด
1.3 สรางเมท็อดแบบคืนคา
2. แนวคิด
เมท็อด (method) เปนสวนของโปรแกรมเพื่อจัดการงานยอยหนึ่ง ๆ โดยการมองงานที่ซับซอน
เปนงานยอย ๆ ที่เล็กลงทําใหเขียนโปรแกรมแกปญหาไดงายขึ้น ชวยลดการเขียนโคดที่ซ้ําซอน เพิ่ม
ความสะดวกในการดูแลและแกไขโปรแกรมในภายหลัง และลดความเสี่ยงในการเขียนโปรแกรม
ผิดพลาด
เราสามารถแบงชนิดของเมท็อดเปนสองประเภทคราว ๆ ไดแก เมท็อดแบบไมคืนคา (nonvalue returning methods) และเมท็อดแบบคืนคา (value-returning methods)
การส งคาไปยังเมท็อดสามารถทํ า ไดโดย สรางเมท็ อ ดที่มีการรั บคา จากผูเ รีย กเพื่อกํา หนด
พฤติกรรมการทํางานของเมท็อดนั้น ๆ คาที่ถูกสงไปนี้เรียกวา อารกิวเมนต (argument) สวนเมท็อดที่
ถูกเรียกจะรับคาเหลานี้ผานมาทางพารามิเตอร (parameter)
3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

เรื่อง
แกไขเมท็อดพิมพดาว
ทดลองสงคาไปยังเมท็อด
ทดลองวาดแผนภาพ
คํานวนพืน้ ที่วงกลม
อนุกรมฮาโมนิค
วาดกราฟของฟงกชันอยางงาย ๆ
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เวลา (นาที)
20
20
20
20
30
30
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3.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 5 .1เรื่องการประกาศและเรียกใชเมท็อด
- ใบความรูที่ 5.2 เรื่องการสงคาไปยังเมท็อด
- ใบความรูที่ 5.3 เรื่องเมท็อดแบบคืนคา
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 5.1 – 5.6 ตามจํานวนกลุมและใบความรูที่ 5.1 – 5.3 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ผูสอนกลาวถึงการเขียนโปรแกรมดวยการประกาศและเรียกใชเมท็อด
4.2.2 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 5.1 เรื่องการประกาศและเรียกใชเมท็อด และทําใบงานที่
5.1 เรื่องแกไขเมท็อดพิมพดาว
4.2.3 ผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอคําตอบในใบงานที่ 5.1
4.2.4 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 5.2 เรื่องการสงคาไปยังเมท็อด จากนั้นทําใบงานที่ 5.2
เรื่องทดลองสงคาไปยังเมท็อด และใบงานที่ 5.3 เรื่องทดลองวาดแผนภาพ จากนั้นผูสอนสุม
กลุมผูเรียนออกมานําเสนอ
4.2.5 ผูเรียนแตละคนศึกษาใบความรูที่ 5.3 เรื่องเมท็อดแบบคืนคา แลวทําใบงานที่ 5.4 เรื่อง
คํานวนพื้นที่วงกลม และใบงานที่ 5.5 เรื่องอนุกรมฮาโมนิค จากนั้นใหผูเรียนตรวจสอบ
คําตอบกับเพื่อนในกลุม
4.2.6 ผูเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 5.6 เรื่องวาดกราฟของฟงกชันอยางงาย ๆ จากนั้นผูสอนสุม
กลุมผูเรียนออกมานําเสนอ
4.2.7 ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสรางและใชงานเมท็อดแบบตางๆ
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ตรวจคําตอบจากใบงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
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-
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ใบงานที่ 5.1
แกไขเมท็อดพิมพดาว
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 5.1 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมตามโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
1. ดัดแปลงโปรแกรมในตัวอยางที่ 5.1 เพื่อใหมกี ารทํางานดังตอไปนี้
1.1 ทดลองสรางเมท็อดอีกอันหนึ่งชื่อ PrintLongerLine ซึ่งมีการทํางานคลายกับเมท็อด
PrintLine แตพิมพดาวออกมา 20 ดวงแทนที่จะเปน 10 จากนัน
้ เขียนเฉพาะการประกาศเมท็
อด PrintLongerLine ลงในชองวาง

1.2 หลังจากสรางเมท็อด PrintLongerLine สําเร็จแลว แกไขเมท็อด Main เพือ่ ใหโปรแกรม
พิมพดาว 10 ดวงเปนจํานวน 3 แถว และ 20 ดวงเปนจํานวน 3 แถว ดังแสดง
**********
**********
**********
********************
********************
********************

1.3 จากนั้นเขียนคําสั่งที่ใชภายในเมท็อด Main ลงในชองวาง
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ใบงานที่ 5.2
ทดลองสงคาไปยังเมท็อด
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 5.1 และใบความรูที่ 5.2 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมตามโจทยที่
กําหนดใหตอไปนี้
1. ทดลองพิมพและรันโปรแกรมในตัวอยางที่ 5.2
1.1 โปรแกรมแสดงผลลัพธอยางไร

1.2 ดัดแปลงเมท็อด Main เพื่อใหโปรแกรมแสดงอักขระ 'x' 10 ตัวในบรรทัดแรก อักขระ '*'
20 ตัวในบรรทัดถัดมา และอักขระ 'v' 30 ตัวในบรรทัดสุดทาย จากนั้นคัดลอกเฉพาะคําสั่งที่ใช
ภายในเมท็อด Main ลงในชองวาง
ตัวอยางผลการทํางาน
xxxxxxxxxx
********************
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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ใบงานที่ 5.3
ทดลองวาดแผนภาพ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 5.1 และใบความรูที่ 5.2 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมตามโจทยที่
กําหนดใหตอไปนี้
เราจะทดลองสรางเมท็อดชื่อ PlotChar เพื่อนําไปใชในโจทยฝก โปรแกรมในตอนทาย เมท็
อดนี้รับพารามิเตอรสองตัว คือ c เปนชนิด char และ dist เปนชนิด int ซึ่งคลายคลึงกับเมท็อด
PrintCharLine ที่ผานมา แตเมท็อด PlotChar จะพิมพชองวางเปนจํานวน dist-1 ตัวอักษร
และพิมพอกั ขระในพารามิเตอร c ปดทายเพียงตัวเดียวพรอมทั้งขึ้นบรรทัดใหม ใหเติมคําสั่งลงในบรรทัด
วางที่เวนไวในบรรทัดที่ 4--7 ของโปรแกรมตอไปนี้ เพือ่ ใหโปรแกรมแสดงผลตามผลลัพธที่แสดงไว
ดานลาง และหามแกไขสวนของเมท็อด Main โดยเด็ดขาด
1: using System;
2: class Stars {
3:
static void PlotChar(char c, int dist) {
4:
________________________________________________________
5:
________________________________________________________
6:
________________________________________________________
7:
________________________________________________________
8:
}
9:
10:
static void Main() {
11:
PlotChar('x', 1);
12:
PlotChar('-', 2);
13:
PlotChar('+', 3);
14:
PlotChar('o', 6);
15:
}
16: }

ตัวอยางผลการทํางาน
x
+
o
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ใบงานที่ 5.4
คํานวนพื้นที่วงกลม
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 5.3 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมตามโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
โปรแกรมตอไปนี้ทํางานคลายกับโปรแกรมในตัวอยางที่ 5.3 แตโปรแกรมจะคํานวณพื้นที่ของ
วงกลมแทนที่จะเปนสามเหลี่ยมโดยรับคารัศมีของวงกลมจากผูใช แตโปรแกรมยังขาดสวนสําคัญที่เวนวาง
เอาไวคือการประกาศเมท็อด CircleArea ที่จะคํานวณคาพื้นที่จากรัศมี
using System;
class Circle {
_____(a)_____
static void Main() {
Console.Write("Enter radius: ");
double radius = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("The area of the circle is {0:f2}.",
CircleArea(radius));
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Enter radius: 32
The area of the circle is 3216.99.

เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมใหสมบูรณและคัดลอกสวนของโปรแกรมที่เปนการประกาศเมท็อด
CircleArea ในตําแหนง (a) ลงในชองวางดานลาง
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ใบงานที่ 5.5
อนุกรมฮาโมนิค
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 5.3 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมตามโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
ใหดัดแปลงโปรแกมในตัวอยางที่ 5.4 ในสวนของการประกาศเมท็อด f เพื่อหาผลรวม n พจนแรก
ของอนุกรมฮาโมนิค ดังนั้น f(n) จึงมีนิยามดังนี้
n

1
i =1 i

f ( n) = ∑

จากนั้นลอกเมท็อด f ลงในชองวาง

ตัวอยางผลการทํางาน
n | f(n)
---+-----1 | 1.000
2 | 1.500
3 | 1.833
4 | 2.083
5 | 2.283
6 | 2.450
7 | 2.593
8 | 2.718
9 | 2.829
10 | 2.929
11 | 3.020
12 | 3.103
13 | 3.180
14 | 3.252
15 | 3.318
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ใบงานที่ 5.6
วาดกราฟของฟงกชันอยางงาย ๆ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
จงเขียนโปรแกรมเพื่อวาดกราฟอยางงายของฟงกชัน
⎛x⎞
f ( x) = 20 + 10 sin ⎜ ⎟
⎝π ⎠

โดยที่ x มีคาตั้งแต 0 ถึง 20 และฟงกชัน sin(x) ใหคาซายนของมุม x เรเดียน โปรแกรมที่สมบูรณควรแสดง
ผลลัพธดังนี้
x|
--+---------------------------------------> f(x)
0|
*
1|
*
2|
*
3|
*
4|
*
5|
*
6|
*
7|
*
8|
*
9|
*
10|
*
11|
*
12|
*
13|
*
14|
*
15|
*
16|
*
17|
*
18|
*
19|
*
20|
*
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ขอมูลเพิ่มเติม
• เมท็อด Math.Sin ในภาษา C# รับคามุมในหนวยเรเดียนอยูแลว
• เราสามารถปดคาทศนิยมใหเปนจํานวนเต็มไดโดยใชเมท็อด Math.Round อยางไรก็ตาม คาที่
ไดจากเมท็อดนี้จะยังคงเปนชนิด double หากจะนําไปใชในรูปนิพจนชนิด int จะตองมีการทํา
type casting โดยการใส (int) ไวดานหนา เชน
int a = (int) Math.Round(10.3293);

คัดลอกโปรแกรมลงในชองวาง
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ใบความรูที่ 5.1
การประกาศและเรียกใชเมท็อด
ที่ผานมาเราไดเขียนโปรแกรมโดยใสคําสั่งทั้งหมดไวในสวนที่เรียกวาเมท็อด Main อยางไรก็ตามการ
เขียนโปรแกรมในลักษณะนี้จะเหมาะสําหรับโปรแกรมสั้น ๆ ที่ใชแกปญหางาย ๆ เทานั้น แตสําหรับปญหา
ที่มีขนาดใหญและมีความซับซอนมากขึ้นการเขียนโปรแกรมแบบนี้นอกจากจะทําใหโปรแกรมดูเทอะทะไม
เปนระเบียบแลวยังทําใหเกิดความผิดพลาดภายในโปรแกรมไดงายขึ้นอีกดวย ดังนั้นนักเขียนโปรแกรมที่มี
ประสบการณจึงมักออกแบบโปรแกรมโดยการแบงปญหาที่ตองการแกออกเปนงานยอย ๆ หลาย ๆ งาน
จากนั้นจึงเขียนโปรแกรมเปนสวน ๆ เพื่อจัดการงานยอยในแตละงาน เราเรียกสวนของโปรแกรมเพื่อจัดการ
งานยอยหนึ่ง ๆ วา ซับรูทีน (subroutine) นอกจากนี้ยังมีคําอีกหลายคําที่ใหความหมายในทํานองเดียวกัน
เชน โปรแกรมยอย (subprogram) และฟงกชัน (function) สําหรับภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุเชนภาษา C# นั้นสวนของโปรแกรมดังกลาวจะถูกเรียกวา เมท็อด (method)
การเขียนโปรแกรมเปนสวน ๆ โดยใชเมท็อดมีขอดีหลายประการ อาทิเชน:
•
•
•
•
•
•

เปนการมองงานที่ซับซอนเปนงานยอย ๆ ที่เล็กลงและเขียนโปรแกรมแกปญหาไดงายขึ้น
ชวยลดการเขียนโคดที่ซ้ําซอน เชนงานที่คลายคลึงกันที่ตอ งถูกทําบอยครั้ง
ชวยซอนรายละเอียดของโปรแกรมไวที่สว นอื่น แทนทีจ่ ะใสทั้งหมดไวที่ Main
ทําใหโปรแกรมดูมีระเบียบและงายตอการเขาใจ
รวมการคํานวณทางคณิตศาสตรที่ซับซอนไวเปนฟงกชันใหมใหเรียกใชไดโดยงาย
เพิ่มความสะดวกในการดูแลและแกไขโปรแกรมในภายหลัง และลดความเสี่ยงในการเขียน
โปรแกรมผิดพลาด
• เพิ่มความสะดวกในการนําโคดที่เขียนไวแลวไปใชในโปรแกรมอื่น ๆ

เราได รู จั ก วิ ธี ก ารและได เ รี ย กใช เ มท็ อ ดมาแล ว ก อ นหน า นี้ ห ลายครั้ ง เช น การใช ง านเมท็ อ ด
Console.WriteLine และ Math.Sqrt เมท็อดเหลานี้เปนเมท็อดที่ถูกสรางมาใหพรอมกับตัว
ภาษา C# ซึ่งเราสามารถเรียกใชงานไดทันที แตในปฏิบัติการครั้งนี้เราจะไดรูจักวิธีการสรางเมท็อดของเรา
ขึ้นมาเอง

1. การประกาศเมท็อด
ในความเปนจริงเราเคยไดสรางเมท็อดขึ้นมาเองมากอนหนานี้แลว ยิ่งไปกวานั้นเราไดสรางเมท็อด
ลักษณะนี้เสมอในทุก ๆ โปรแกรมภาษา C# ที่เราเขียน เมท็อดดังกลาวก็คือเมท็อด Main ที่ใชสําหรับระบุ
จุดตั้งตนของโปรแกรมนั่นเอง ลองพิจารณาโครงสรางของโปรแกรมภาษา C# ที่เราคุนเคยมากอนแลวดังนี้
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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namespace (มีหรือไมมีก็ได)
class
เมท็อด Main
statement;
...
โครงสรางโปรแกรมดานบนเปนโครงสรางอยางงายที่เราไดใชกันมาตั้งแตแรกซึ่งประกอบดวยเมท็
อด Main เพียงเมท็อดเดียว หากเราเขียนโปรแกรมที่ประกอบดวยเมท็อดอื่น ๆ นอกเหนือจาก Main
โครงสรางของโปรแกรมจะมีลักษณะดังนี้
namespace (มีหรือไมมีก็ได)
class
เมท็อด Main
statement;
...
เมท็อด MyMethod_1
statement;
...
เมท็อด MyMethod_2
statement;
...
...
เมท็อด MyMethod_N
statement;
...
สั ง เกตว า เมท็ อ ดแต ล ะอั น ต อ งถู ก ประกาศอยู ภ ายนอกเมท็ อ ดอื่ น ๆ แต อ ยู ภ ายในคลาสเสมอ
น
อ
ก
จ
า
ก
นั้
น
เมท็อด Main ไมจําเปนตองถูกประกาศเปนเมท็อดแรกของโปรแกรม การประกาศเมท็อดจะมีรูปแบบดังนี้
92
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static return_type method_name(parameter_list)
{
statement1;
statement2;
:
}

จะเห็นวาเมท็อด Main ที่เราใชกันมาตั้งแตแรกก็มีการเขียนอยูในรูปแบบขางตนเชนเดียวกัน เรา
สามารถแบงชนิดของเมท็อดเปนสองประเภทคราว ๆ ไดแก เมท็อดแบบไมคืนคา (non-value returning
methods) และเมท็อดแบบคืนคา (value-returning methods)

2. เมท็อดแบบไมคืนคา
เมท็อดแบบไมคืนคา (บางครั้งเรียกวา subroutine หรือ procedure) เปนเมท็อดที่เขียนขึ้นมาเพื่อ
ปฏิ บัติ งานบางอย า งและจบงานนั้น ในตั ว มัน เองโดยไมสงคาคืน กลั บไปยั งผู เ รีย ก การประกาศเมท็ อด
ประเภทนี้ตองมีการใชคียเวิรด void ในตําแหนง return_type และการเรียกใชเมท็อดประเภทนี้จะ
ปรากฏอยูในโปรแกรมเสมือนคําสั่งหนึ่งคําสั่ง
ตัวอยางที่ 5.1 โปรแกรมตอไปนี้ประกาศเมท็อดชื่อ PrintLine เพื่อทําหนาที่พิมพดาว (*) 10 ดวงออก
ทางหนาจอ จากนั้นภายในเมท็อด Main จะเรียกใชเมท็อด PrintLine สองครั้ง ดังนั้นผลลัพธของ
โปรแกรมจะปรากฏเปนดาวสองแถว แถวละ 10 ดวง
1: using System;
2: class MyClass {
3:
static void PrintLine() {
4:
for (int i = 0; i < 10; i++)
5:
Console.Write('*');
6:
Console.WriteLine();
7:
}
8:
9:
static void Main() {
10:
MyClass.PrintLine();
11:
MyClass.PrintLine();
12:
}
13: }

จากการเรี ย กใช ง านเมท็ อ ดในบรรทั ด ที่ 10--11 จะเห็ น ว า การใช ง านเมท็ อ ดนี้ จ ะอยู ใ นรู ป
ClassName.MethodName โดย ClassName ในที่นี้คือ MyClass ซึ่งเปนชื่อคลาสที่เราใชใน
โปรแกรมนี้ (บรรทัดที่ 2) และเปนคลาสที่เมท็อด PrintLine ถูกนิยามไว ดังนั้นการใชงานเมท็อดที่
สรางขึ้นมาเองจึงเปนลักษณะเดียวกันกับการใชงานเมท็อดที่ภาษา C#
เตรียมไวใหแลว เชน
Console.WriteLine ซึ่ง WriteLine คือชื่อเมท็อดและ Console คือชื่อคลาสนั่นเอง
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อยางไรก็ตามหากการเรียกใชงานเมท็อดอยูภายในคลาสเดียวกันกับคลาสที่เมท็อดนั้น ๆ ถูก
ประกาศไว ภาษา C# อนุญาตใหเราละสวนของชื่อคลาสออกไปได ดังนั้นเมท็อด Main ในตัวอยางขางตน
จึงเขียนใหสั้นลงไดดังนี้
static void Main() {
PrintLine();
PrintLine();
}
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ใบความรูที่ 5.2
การสงคาไปยังเมท็อด
เราสามารถสรางเมท็อดที่มีการรับคาจากผูเรียกเพื่อกําหนดพฤติกรรมการทํางานของเมท็อดนั้น ๆ
คาที่ถูกสงไปนี้เรียกวา อารกิวเมนต (argument) สวนเมท็อดที่ถูกเรียกจะรับคาเหลานี้ผานมาทางพารามิเตอร
(parameter) ซึ่งถูกนิยามไวในสวน parameter_list ของการประกาศเมท็อด (ลองยอนกลับไปดู
รูปแบบการประกาศเมท็อดขางตน) เมท็อดแตละอันสามารถถูกประกาศใหมีพารามิเตอรไดตั้งแตศูนยตัว
หรือมากกวา โดยพารามิเตอรแตละตัวจะตองมีรูปแบบขอมูลกํากับไวเสมอ และอารกิวเมนตที่ใชในขณะ
เรียกใชงานเมท็อดจะตองมีรูปแบบขอมูลที่ตรงกัน
ตัวอยางที่ 5.2 เมท็อด PrintCharLine ดานลางนี้ดัดแปลงมาจากเมท็อด PrintLine เมท็อดใหมนี้
กําหนดใหมีพารามิเตอรสองตัว คือ c เปนชนิด char และ len เปนชนิด int โดยที่พารามิเตอร c ใช
สําหรับระบุอักขระที่จะพิมพออกทางจอภาพ) ไมไดพิมพเพียงแคดาวอีกตอไป (และ len ใชระบุจํานวน
อักขระที่ตองการพิมพในหนึ่งบรรทัด
1: using System;
2: class ParamNoRet {
3:
static void PrintCharLine(char c, int len) {
4:
for (int i = 0; i < len; i++)
5:
Console.Write(c);
6:
Console.WriteLine();
7:
}
8:
9:
static void Main() {
10:
PrintCharLine(’o’, 10);
11:
PrintCharLine(’x’, 20);
12:
}
13: }

จากโปรแกรมขางตน การเรียกใชเมท็อด PrintCharLine ครั้งแรกภายในเมท็อด Main ใน
บรรทัดที่ 10 มีอารกิวเมนตเปน 'o' และ 10 ซึ่งเมท็อด PrintCharLine จะรับคาอารกิวเมนตนี้เขามา
อยูในพารามิเตอร c และ len ตามลําดับ ดังนั้นจะเห็นวาบรรทัดที่ 4 และ 5 จะมีผลทําใหโปรแกรมพิมพ
อักขระ o ออกทางหนาจอเปนจํานวน 10 ตัว ในทํานองเดียวกัน การเรียกใชเมท็อด PrintCharLine
ในบรรทัดที่ 11 จะมีผลทําใหโปรแกรมพิมพอักขระ x ออกทางหนาจอเปนจํานวน 20 ตัว
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ใบความรูที่ 5.3
เมท็อดแบบคืนคา
เมท็อดแบบคืนคาเปนเมท็อดที่สงผลลัพธกลับไปใหยังผูเรียกหลังจากการทํางานในเมท็อดเสร็จสิ้น
ลงตัวอยางที่เราคุนเคยดีอยูแลวคือเมท็อด Console.ReadLine ซึ่งทําหนาที่รอรับขอมูลจากผูใชและ
คืนคาที่ผูใชปอนในรูปของขอความเพื่อใหโปรแกรมนําไปใชตอไป หรือเมท็อด int.Parse ที่มีการรับ
คาพารามิเตอรในรูปขอความและคืนคากลับออกมาเปนตัวเลขที่สามารถนําไปใชในการคํานวณตอไปได
ดังนั้นโดยทั่วไปแลวเมท็อดประเภทนี้จะปรากฏอยูในโปรแกรมในรูปของนิพจนชนิดตาง ๆ ขึ้นอยูกับชนิด
ของขอมูลที่เมท็อดนั้น ๆ คืนกลับมาให อยางไรก็ตามเราสามารถเรียกใชเมท็อดเหลานี้เปนคําสั่งโดด ๆ ได
เชนเดียวกับเมท็อดที่ไมคืนคาหากเราไมตองการนําคาที่คืนกลับมาไปประมวลผลใด ๆ
การสรางเมท็อดแบบคืนคาขึ้นมาเองนั้นตองระบุชนิดของขอมูลที่เมท็อดจะสงกลับเอาไวในสวนที่
เปนreturn_type ของการประกาศเมท็อดนั้น ๆ แทนที่จะใชคียเวิรด void เหมือนที่เคยใชกับเมท็อด
แบบไมคืนคา และภายในตัวเมท็อดเองจะตองมีการใชคําสั่ง return เพื่อใหเมท็อดสิ้นสุดการทํางาน
ทันทีและสงคากลับไปยังผูเรียก รูปแบบการใชงานคําสั่ง return เปนดังนี้
return expression;

โดยแทนที่

expression

ดวยนิพจนที่จะถูกประเมินเปนคาที่ตองการสงกลับ

เมท็อดแบบคืนคานิยมใชในกรณีที่ตองการแจงใหผูเรียกใชงานเมท็อดทราบถึงสถานะการทํางาน
ในเมท็อดเองวาทํางานไดเสร็จสมบูรณหรือผิดพลาดอยางไรโดยรายงานอยูในรูปของคาความจริง true
หรือ false หรือหากความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นไดในหลายกรณีแลวเมท็อดนั้น ๆ สามารถรายงาน
ความผิดพลาดกลับไปไดในรูปของรหัสความผิดพลาดที่กําหนดขึ้นมาเอง (เชน คา 0 หมายถึงทํางานถูกตอง
สมบูรณ 1 หมายถึงผูใชปอนขอมูลผิด หรือ 2 หมายถึงผูใชยกเลิกการทํางาน เปนตน)
อีกกรณีหนึ่งที่เมท็อดแบบคืนคาถูกนํามาใชมากคือการนิยามฟงกชัน (function) ทางคณิตศาสตร
ขึ้นมาเองเพื่อชดเชยจากสวนที่ขาดไปในคลาส Math อีกทั้งยังใชในการสรางฟงกชันเพื่อคํานวณทีซ่ บั ซอน
เพื่อซอนความซับซอนนั้นไมใหปรากฏในสวนของโปรแกรมหลักดังเชนตัวอยางตอไปนี้
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ตัวอยางที่ 5.3 โปรแกรมต อไปนี้ นิ ย ามเมท็ อ ดชื่ อ TriangleArea
ขึ้ น มาเพื่อคํ า นวณพื้น ที่ข อง
สามเหลี่ยมโดยรับพารามิเตอรเปนความสูงและความกวางของสามเหลี่ยม สวนภายในเมท็อด Main จะเปน
เพียงการถามคาความสูงและความกวางจากผูใชแลวสงคาใหกับ TriangleArea เพื่อคํานวณพื้นที่
1: using System;
2: class Triangle {
3:
static double TriangleArea(double w, double h) {
4:
double area = w*h/2.0;
5:
return area;
6:
}
7:
8:
static void Main() {
9:
Console.Write("Enter width: ");
10:
double width = double.Parse(Console.ReadLine());
11:
Console.Write("Enter height: ");
12:
double height = double.Parse(Console.ReadLine());
13:
Console.WriteLine("The area of the triangle is {0:f2}.",
14:
TriangleArea(width, height));
15:
}
16: }

สังเกตวาเนื่องจากเมท็อด TriangleArea ถูกประกาศใหคืนคาเปนชนิด double ในบรรทัด
ที่ 3ดังนั้นการเรียกใชเมท็อดนี้จึงอยูในรูปของนิพจนแบบ double ทําใหสามารถใชงานรวมกับเมท็อด
Console.WriteLine ในบรรทัดที่ 13-14 ไดทันที
ตัวอยางที่ 5.4 ตัวอยางนี้แสดงการนิยามฟงกชัน
n

f ( n) = ∑ i
i =1

ใหอยูในรูปของเมท็อดที่ถูกเรียกใชจากเมท็อด Main เพื่อแสดงตารางคาของ
n ตั้งแต 1 ถึง 15

f (n)

สําหรับแตละคาของ

1: using System;
2: class Function {
3:
static double f(int n) {
4:
double sum = 0.0;
5:
for (int i = 1; i <= n; i++)
6:
sum += Math.Sqrt(i);
7:
8:
return sum;
9:
}
10:
11:
static void Main() {
12:
Console.WriteLine(" n | f(n)");
13:
Console.WriteLine("---+------");
14:
for (int n = 1; n <= 15; n++) {
15:
Console.WriteLine("{0,2} | {1:f3}", n, f(n));
16:
}
17:
}
18: }
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ตัวอยางผลการทํางาน
n | f(n)
---+-----1 | 1.000
2 | 2.414
3 | 4.146
4 | 6.146
5 | 8.382
6 | 10.832
7 | 13.478
8 | 16.306
9 | 19.306
10 | 22.468
11 | 25.785
12 | 29.249
13 | 32.855
14 | 36.596
15 | 40.469

หมายเหตุ: สัญลักษณ {0,2} ที่ใชในคําสั่ง Console.WriteLine ในบรรทัดที่ 15 คือการกําหนดให
ผลลัพธในการพิมพคาในนิพจนแรก (ซึ่งก็คือคาในตัวแปร n) มีความยาวอยางนอยสองอักขระ เชน หาก n
มีคาเทากับ 3 ผลลัพธที่พิมพออกทางหนาจอคือ ' 3' คือมีชองวางนําหนาหนึ่งชอง (ไมรวมเครือ่ งหมาย
') ทําใหผลลัพธโดยรวมมีความยาวสองอักขระ แตถา n มีคาเทากับ 15 โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ '15'
โดยไมมีชองวางเนื่องจาก 15 มีความยาวสองอักขระอยูแลว เหตุผลที่ตอ งทําแบบนี้เพือ่ ใหเสนตารางใน
ผลลัพธดูสวยงาม ไมเหลื่อมซอนกัน
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กิจกรรมที่ 6
อาเรย
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1 สรางอาเรยหนึ่งมิติ
1.2 อางถึงขอมูลในอาเรย
1.3 เขาถึงขอมูลในอาเรยโดยใชคําสั่ง foreach
1.4 สงอาเรยไปยังเมท็อด
2. แนวคิด
อาเรย (arrays) คือชุดหรือกลุมของขอมูลชนิดเดียวกัน ที่แตละตัวเปนสวนประกอบหนึ่งของ
กลุมสมาชิกที่เรียงตอกันไปเปนลําดับโดยที่ขอมูลแตละตัวจะถูกเรียกวาสมาชิกของอาเรย (elements) ทํา
ใหสามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมากๆ โดยไมตองประกาศตัวแปรหลายตัวเพื่อเก็บขอมูลเหลานี้
การเขาถึงสมาชิกของอาเรยแตละตัว ทําไดโดยการกําหนดดัชนีซึ่งเปนจํานวนเต็มที่เขียนอยู
ภายในวงเล็บกามปู “[ ]” ตามหลังชื่ออาเรย เชน x[0] และ y[0] เปนตน สมาชิกของอาเรยจะมีดัชนี
(index) หรือตําแหนงของสมาชิกแรกเปนศูนย (0) และตัวตอไปจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ตามลําดับจนถึงตัว
สุดทายตัวที่ n จะมีดัชนีเปน n-1
3. สื่อและอุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
เรื่อง
6.1
สรางอาเรยของคะแนน
6.2
หาคาเฉลี่ยของคะแนน
6.3
รับสงอาเรยไปยังเมท็อด
6.4
วิเคราะหอักขระ
6.5
ถอดรหัสลับจารชน
6.6
แผนภูมแิ ทง
3.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 6.1 เรื่องชนิดขอมูลแบบอาเรย
- ใบความรูที่ 6.2 เรื่องการหาขนาดของอารเรย
- ใบความรูที่ 6.3 เรื่องคําสั่ง foreach
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เวลา (นาที)
10
5
10
10
20
20
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- ใบความรูที่ 6.4 เรื่องการสงอาเรยไปยังเมท็อด
- ใบความรูที่ 6.5 เรื่องการการอางถึงสตริงในรูปแบบอาเรย
3.3 อื่นๆ
4. วิธีดําเนินกิจกรรม
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 6.1 – 6.6 ตามจํานวนกลุมและใบความรูที่ 6.1 – 6.5 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ผูสอนกลาวถึงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอาเรย
4.2.2 ผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 6.1 เรื่องชนิดขอมูลแบบอาเรย แลวทําใบงานที่ 6.1 เรื่องสรางอา
เรยของคะแนน
4.2.3 ผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 6.2 เรื่องการหาขนาดของอารเรย แลวทําใบงานที่ 6.2 เรื่องหา
คาเฉลี่ยของคะแนน
4.2.4 ผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 6.3 เรื่องคําสั่ง foreach และใบความรูที่ 6.4 เรื่องการสงอาเรยไปยัง
เมท็อด แลวทําใบงานที่ 6.3 เรื่องรับสงอาเรยไปยังเมท็อด
4.2.5 ผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 6.5 เรื่องการการอางถึงสตริงในรูปแบบอาเรย แลวทําใบงานที่ 6.4
เรื่องวิเคราะหอักขระ และใบงานที่ 6.5 เรื่องถอดรหัสลับจารชน
4.2.6 ผูเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 6.6 เรื่องแผนภูมิแทง จากนั้นผูสอนสุมกลุมออกมานําเสนอ
4.2.7 ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปการใชงานอาเรย
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ตรวจคําตอบจากใบงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
-

100

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใบงานที่ 6.1
สรางอาเรยของคะแนน
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 5.1 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมตามโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
1. ใหผูเรียนเติมคําในชองวางที่เวนไวในโปรแกรมดานลางเพื่อใหโปรแกรมสรางอาเรยชื่อ stdScores
สําหรับเก็บขอมูลแบบ double จํานวน 6 จํานวน โดยขอมูลในอาเรยมีคาเปน 78.0, 51.2, 25.1, 62.6,
27.6 และ 18.0 ตามลําดับ จากนั้นใหสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมคํานวณผลรวมของคาเหลานี้
และแสดงผลลัพธออกทางจอภาพดวยทศนิยม 2 ตําแหนง
using System;
class ScoreSum {
static void Main() {
double[] stdScores =
____________________________________________________;
double sum = 0.0;
for (int i=0; i<6; i++) {
___________________________;
}
Console.WriteLine("Sum = {0:f2}", sum);
}
}

ทดลองรันโปรแกรมและกรอกผลลัพธของโปรแกรมลงในชองวาง
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ใบงานที่ 6.2
หาคาเฉลี่ยของคะแนน
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
1. ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 6.2 เรื่องการหาขนาดของอาเรย
2. สรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมโดยดัดแปลงโปรแกรมจากใบความรูที่ 6.2 เพื่อใหโปรแกรมคํานวณ
คาเฉลี่ยของคะแนน โดยใหใชคุณสมบัติ Length ภายในตัวโปรแกรมแทนที่จะใชคา 6 โดยตรง
คัดลอกโปรแกรมและผลลัพธของโปรแกรมลงในชองวาง
โปรแกรมที่ดัดแปลงแลว

ผลลัพธของโปรแกรม
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ใบงานที่ 6.3
รับสงอาเรยไปยังเมท็อด
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 6.3ใบความรูที่ 6.4 และใบความรูที่ 6.4 จากนั้นใหสรางโปรเจ็กตและเขียน
โปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
ดัดแปลงโปรแกรมจากตัวอยางที่ 6.7 จากใบความรูที่ 6.4 เพื่อรับขอมูลจากผูใชเก็บไวในอาเรยแทน
การกําหนดคาเริ่มตนไวกอน และเพิ่มเมท็อดชื่อ ArrayAverage เพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ยของคาในอา
เรยของขอมูลชนิด double ใหเติมคําสั่งลงในบรรทัดที่เวนไวเพื่อใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตองโดย
ใชพื้นที่ไมเกินสองบรรทัด (คําแนะนํา: พยายามใชประโยชนจากเมท็อด ArraySum ที่มีใหอยูแลว)
using System;
class ArrayTest {
static double ArraySum(double[] data) {
double sum = 0;
foreach (double x in data)
sum += x;
return sum;
}
static double ArrayAverage(double[] data) {
____________________________________________________________
____________________________________________________________
}
static void Main() {
double[] myData;
int n;
Console.Write("Enter number of items: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
myData = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
Console.Write("Enter item#{0}: ", i+1);
myData[i] = double.Parse(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("Average = {0:f2}", ArrayAverage(myData));
}
}
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ตัวอยางผลการทํางาน
Enter number of items: 4
Enter item#1: 10.5
Enter item#2: 67
Enter item#3: 3
Enter item#4: 0.6
Average = 20.28
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ใบงานที่ 6.4
วิเคราะหอักขระ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 6.5 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมตอไปนี้ใหสมบูรณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อใหโปรแกรมสามารถรับขอความจากผูใชและรายงานจํานวนอักขระที่เปนตัวเลข ('
0'.. '9') จํานวนอักขระภาษาอังกฤษตัวใหญ ('A'..'Z') และจํานวนอักขระภาษาอังกฤษตัวเล็ก
('a'..'z')
using System;
class CountAll {
static void Main() {
Console.Write("Enter a string: ");
string s = Console.ReadLine();
int cntDigit = 0, cntUpper = ______, cntLower = ______;
foreach (char c in s) {
if (c >= '0' && __________)
cntDigit++;
if (_____________ && c <= 'Z')
cntUpper++;
if (_______________________________)
_________________________;
}
Console.WriteLine("There are {0} digits.", cntDigit);
Console.WriteLine("There are {0} uppercase letters.",
cntUpper);
Console.WriteLine("There are {0} lowercase letters.",
cntLower);
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Enter
There
There
There

a string: Welcome KU-66
are 2 digits.
are 3 uppercase letters.
are 6 lowercase letters.
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ใบงานที่ 6.5
ถอดรหัสลับจารชน
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาตามสถานการณตอไปนี้
ทานไดรับการติดตอจากสํานักงานตํารวจสากลเพื่อลวงขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิคสที่ใช
ติด ตอกัน ระหวางผูก อการรายข ามชาติ (เรื่ องราวในโจทยเ ปนเรื่ องที่แ ตงขึ้น โดยไมเ กี่ยวของกับบุคคล
สถานที่ หรือเหตุการณที่มีอยูจริง) อยางไรก็ตามขอความที่ดักจับมาไดนั้นถูกเขารหัสเอาไวทําใหไมสามารถ
อานเขาใจไดโดยงาย หลังจากการลองผิดลองถูกนานนับปและการเสี่ยงชีวิตนับครั้งไมถวนเพื่อแฝงตัวเขาไป
ในกลุมผูกอการรายในที่สุดทานก็ไดลวงความลับเรื่องกรรมวิธีการเขารหัสซึ่งเปนไปตามกฏเกณฑอันแสน
ซับซอนดังนี้
•
•
•
•
•

ตัวหนังสือถูกพิมพจากขวาไปซาย แทนที่จะเปนซายไปขวาเหมือนปกติ
อักขระ 'R' ถูกแทนดวยอักขระ 'E' ในการเขารหัส
อักขระ 'W' ถูกแทนดวยอักขระ 'R' ในการเขารหัส
อักขระ 'E' ถูกแทนดวยอักขระ 'W' ในการเขารหัส
อักขระอื่น ๆ รวมถึงตัวเลขและสัญลักษณตาง ๆ ไมมกี ารเปลี่ยนแปลงใด ๆ

เมื่อไดขอมูลสําคัญเหลานี้มาแลว ทานจึงตัดสินใจเขียนโปรแกรมภาษา C# ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการถอดรหัส โปรแกรมนี้จะรับขอความที่ถูกเขารหัสเอาไวและรายงานผลลัพธออกมาเปน
ขอความที่ถูกถอดรหัสแลว ดังตัวอยาง
Enter text: SNOPAWR WEOM DWWN
NEED MORE WEAPONS
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จากนั้นลองใชโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาถอดรหัสขอความตอไปนี้
LUFITUAWB SI WFIL

ถอดรหัสไดเปน
GNIMMAEGOEP WVOL I

ถอดรหัสไดเปน
UOY HTIR WB WCEOF WHT YAM

ถอดรหัสไดเปน
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ใบงานที่ 6.6
แผนภูมิแทง
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาตามสถานการณตอไปนี้
คุณครูทานหนึ่งตองการเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักเรียนในหองเรียน แตการพิจารณาจาก
คะแนนที่เปนตัวเลขในตารางนั้นเปนการยากที่จะแยกแยะคนที่ไดคะแนนสูงต่ําออกจากกัน เพื่อชวยเหลือ
คุณครูทานนี้ ทานไดเสนอตัวเขีย นโปรแกรมสําหรับประมวลผลคะแนนให อยูในรูปแผนภูมิแ ทง โดย
โปรแกรมจะรับคาจํานวนนักเรียนและคะแนนของนักเรียนแตละคนจากผูใช และนําคะแนนแตละคนมาวาด
กราฟแทงตามแนวขวางที่มีความยาวเทากับคะแนนที่ได ดังตัวอยาง
How many students? 6
Student#1 score: 25
Student#2 score: 39
Student#3 score: 48
Student#4 score: 12
Student#5 score: 20
Student#6 score: 30
ID| Score
--+-----------------------------------------------1|*************************(25)
2|***************************************(39)
3|************************************************(48)
4|************(12)
5|********************(20)
6|******************************(30)
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ใบความรูที่ 6.1
ชนิดขอมูลแบบอาเรย
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับงาน
ที่มีปริมาณขอมูลมาก ๆ ที่อาศัยการประมวลผลในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการงาน
เหลานี้จะตองมีการเก็บขอมูลเปนจํานวนมากลงในตัวแปร ในกรณีนี้ หากเราประกาศตัวแปรหนึ่งตัวสําหรับ
ขอมูลหนึ่งจํานวนโปรแกรมของเราจะประกอบดวยตัวแปรเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นการเขาถึงคาภายใน
ตัวแปรจะตองกระทําผานตัวแปรแตละตัวโดยตรงและไมสามารถรวบรวมการประมวลผลในรูปแบบ
เดียวกันไวในโครงสรางแบบวนซ้ําได ภาษาโปรแกรมสวนใหญรวมทั้ง C# จึงรองรับการใชงานโครงสราง
การเก็บขอมูลชนิดพิเศษที่อนุญาตใหเราจัดการกับขอมูลชนิดเดียวกันหลาย ๆ จํานวนผานตัวแปรเพียงตัว
เดียว โครงสรางการเก็บขอมูลดังกลาวมีชื่อเรียกวา อาเรย (array) และตัวแปรที่ประกาศขึ้นมาเพื่อใชอางถึง
อาเรยจะถูกเรียกวา ตัวแปรแบบอาเรย

1. การประกาศตัวแปรแบบอาเรย
ดังเชนตัวแปรทั่ว ๆ ไป ตัวแปรแบบอาเรยจะตองมีการประกาศลวงหนากอนการใชงาน โดยมี
รูปแบบดังตอไปนี้
DataType[] ArrayName;

ในที่นี้ ArrayName คือชื่อตัวแปรแบบอาเรย และ DataType คือชนิดขอมูลแตละจํานวนที่ตัวแปรนี้
เก็บคาได สังเกตวาการประกาศตัวแปรแบบอาเรยมีความคลายคลึงกับการประกาศตัวแปรแบบปกติแต
ตางกันเพียงเครื่องหมาย [] ที่ตองใสเพิ่มเขาไปเทานั้น นอกจากนั้นหากเรามองการประกาศตัวแปรใน
ลักษณะนี้เทียบกับการประกาศตัวแปรปกติที่เราคุนเคยจะเห็นวาการประกาศดังกลาวจะเทียบเทากับการ
ประกาศตัวแปรชื่อ ArrayName ที่มีชนิดของการเก็บขอมูลเปน DataType[] ซึ่งหมายถึงอาเรย
ของขอมูลประเภท DataType นั่นเอง
ตัวอยางที่ 6.1 สวนของโปรแกรมตอไปนีเ้ ปนการประกาศตัวแปรแบบอาเรยสามตัวคือ score, grade
และ Name เพื่อเก็บขอมูลประเภทจํานวนเต็ม อักขระ และสตริง ตามลําดับ ใหพจิ ารณาการประกาศตัวแปร
แบบอาเรยเหลานี้เทียบกับการประกาศตัวแปรตามปกติในตอนทายโดยดูความหมายจากคอมเมนตที่ทายแต
ละบรรทัด
int[] score;
// score refers to an array of integers
char[] grade; // grade refers to an array of characters
string[] name; // Name refers to an array of strings
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int s;
char c;
string n;

// s refers to an integer
// c refers to a character
// n refers to a string

2. การสรางอาเรย
ตัวแปรแบบอาเรยที่ถูกประกาศขึ้นมาตามรูปแบบขางตนนั้นสามารถนําไปใชเพียงแคอางถึงอาเรย
ชนิดนั้นๆเทานั้น อยางไรก็ตาม ณ ขณะนี้เรายังไมมีอาเรยที่แทจริงที่จะอางถึง ดังนั้นขั้นตอนตอไปจะเปน
การสั่งใหคอมพิวเตอรสรางอาเรยขึ้นมาไวในหนวยความจําของเครื่อง โดยคําสั่งที่เราจะใชในกระบวนการ
นี้คือคําสั่ง new ซึ่งมีรูปแบบการใชงานดังนี้
new DataType[num_elements]

ในที่นี้ DataType คือชนิดขอมูล และ num_elements คือนิพจนแบบจํานวนเต็มแสดงขนาดของ
อาเรยที่เราตองการสราง การใชงานคําสั่ง new ในรูปแบบขางตนนั้นอยูในรูปของนิพจนที่ใหคาอางอิงไปยัง
อาเรยที่เพิ่งถูกสรางขึ้นมา ดังนั้นโดยสวนใหญแลวเราจะนิยมนําคาอางอิงนี้ไปใหกับตัวแปรแบบอาเรยที่เรา
ไดประกาศไวลวงหนาแลว เพื่อความสะดวกในการอางอิงถึงอาเรยตัวนี้ในภายหลัง ดังนั้นคําสั่ง new จึงมัก
พบในรูป
ArrayName = new DataType[num_elements];

โดยในที่นี้ ArrayName คือชื่อตัวแปรแบบอาเรยที่เราไดประกาศเอาไวกอนหนานี้ และเชนเดียวกับการ
ประกาศและการใหคาเริ่มตนกับตัวแปร เราสามารถรวมเอาการประกาศและการสรางอาเรยเขาไวในคําสั่ง
เดียวกันไดเลย ดังเชนตัวอยางดานลาง
ตัวอยางที่ 6.2 การประกาศตัวแปรแบบอาเรยและการสรางอาเรย
• สรางอาเรยสําหรับเก็บจํานวนเต็ม 5 ตัว โดยอางอิงผานตัวแปรแบบอาเรยชื่อ scores
int[] scores;
scores = new int[5];

ตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน เราสามารถรวมเอาการประกาศตัวแปรแบบอาเรยและการสรางอาเรย
ไวในคําสั่งเดียวกันดังนี้
int[] scores = new int[5];

• สรางอาเรยสําหรับเก็บชื่อนักเรียน 10 คน อางอิงผานตัวแปรแบบอาเรยชื่อ names
string[] names;
names = new string[10];

หรือ
string[] names = new string[10];
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นอกจากนี้อาเรยที่สรางขึ้นมาใหมยังสามารถกําหนดคาเริ่มตนใหกับขอมูลในอาเรยไดอีกดวยโดย
อาศัยคําสั่งในรูปแบบตอไปนี้
ArrayName = new DataType[num_elements] {
value0, value1,..., valueN-1};

สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือวงเล็บปกกาหลังจากคําสั่ง new ที่ภายในมีคาตางๆ จํานวน num_elements
คา โดยคา value0 จะถูกกําหนดเปนคาเริ่มตนใหกับขอมูลแรกสุดในอาเรย แลวตามดวย value1
สําหรับขอมูลชองถัดมาและไลตอไปเรื่อยๆ จนถึงขอมูลสุดทาย
หากมีการกําหนดคาเริ่มตนใหกับขอมูลในอาเรยแลว ภาษา C# ยอมใหเราละการระบุขนาดของ
อาเรยที่เราสรางขึ้นมาได เนื่องจากขนาดของอาเรยถูกกําหนดไวโดยจํานวนคาเริ่มตนที่ใสไวภายในวงเล็บ
ปกกาอยูแลว ดังนั้นเราจึงสามารถใชรูปแบบคําสั่งดังนี้ได
ArrayName = new DataType[] {value0, value1, ..., valueN-1};

สังเกตวาเราไดละสวนที่เปน num_elements ไว ยิ่งไปกวานั้นคําสั่งขางตนยังสามารถเขียนใหสั้นลงได
อีกโดยละคําสั่ง new ไว จึงเหลือแคเพียง
DataType[] ArrayName = {value0, value1, ..., valueN-1};

อยางไรก็ตามการสรางอาเรยในรูปแบบสุดทายนี้มีขอจํากัดวาจะตองรวมอยูภายในคําสั่งเดียวกันกับการ
ประกาศตัวแปรแบบอาเรย
ตัวอยางที่ 6.3 สรางอาเรยชื่อ scores เพื่อเก็บจํานวนเต็ม 5 จํานวนโดยมีคาเริ่มตนเทากับ 10, 50, 10, 55
และ 60 ตามลําดับ
int[] scores = new int[5] {10, 50, 10, 55, 60};

หรือ
int[] scores = new int[] {10, 50, 10, 55, 60};

หรือ
int[] scores = {10, 50, 10, 55, 60};

3. การอางถึงขอมูลในอารเรย
เราสามารถเขาถึงขอมูลแตละจํานวนภายในอาเรยผานทางดัชนี (index) ที่สอดคลองกับตําแหนง
ของขอมูลนั้น ๆ โดยคาดัชนีสําหรับขอมูลตัวแรกสุดในอาเรยถูกําหนดใหเปนดัชนีหมายเลข 0 ถัดมาเปน
หมายเลข 1 เรื่อยไป ดังนั้นสําหรับอาเรยที่มีความยาว N แลว คาของดัชนีที่ใชงานไดจึงเริ่มตั้งแต 0 ถึง N-1
ในภาษา C# ขอมูล ณ ตําแหนง idx ภายในอาเรยชื่อ ArrayName จะถูกอางถึงในรูปแบบ
ArrayName[idx]
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การอางอิงถึงขอมูลภายในอาเรยในรูปแบบนี้จะมีการใชงานเสมือนเปนตัวแปรโดดตัวหนึ่ง นั่นคือหากเราใช
การอางอิงนี้เปนสวนหนึ่งของนิพจนใดๆ คาภายในอาเรยจะถูกดึงออกมาใชเพื่อประเมินคาของนิพจนนั้นๆ
ในทางตรงกันขาม หากเราวางการอางอิงนี้ไวทางดานซายของเครื่องหมาย = ในคําสั่งใหคากับตัวแปร คา
ของอาเรยตําแหนงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนคาไปตามนั้น
ตัวอยางที่ 6.4 พิจารณาอาเรย scores ซึ่งประกอบดวยจํานวนเต็ม 5 จํานวน
• กําหนดคา 52 ใหกับขอมูลตัวแรกของอาเรย
scores[0] = 52;

• นําขอมูลในตําแหนงทายสุดของอาเรยมาแสดงผลบนหนาจอ
Console.WriteLine(scores[4]);

• กําหนดใหคาทุกคาในอาเรยมีคาเทากับ 3
for (int i = 0; i < 5; i++)
scores[i] = 3;

• คํานวณผลรวมของคาทั้งหมดภายในอาเรย
int sum = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
sum = sum + scores[i];

• นําคาทั้งหมดในอาเรยมาแสดงผลบนหนาจอ
for (int i = 0; i < 5; i++)
Console.WriteLine("Student {0}: {1}", i+1, scores[i]);
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ใบความรูที่ 6.2
การหาขนาดของอารเรย
บอยครั้งที่เราอาจตองเปลี่ยนแปลงขนาดของอาเรยภายในโปรแกรมที่เราไดเขียนขึ้นมาเรียบรอย
แลวหากเราตองการเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรมใหประมวลผลขอมูลมากขึ้น หรือดวยสาเหตุอื่นใด
ก็ตาม หากเราลองพิจารณาโปรแกรมในใบงานที่ 6.1 จะเห็นวาการดัดแปลงโปรแกรมใหทํางานกับอาเรยที่มี
ขนาดตางไปจากเดิมนั้น เราไมสามารถทําเพียงแคเปลี่ยนคําสั่งในการสรางอาเรยเทานั้น เรายังตองเปลี่ยน
เงื่อนไขในโครงสราง for เพื่อใหการวนซ้ํามีจํานวนรอบที่สอดคลองกับจํานวนขอมูลในอาเรยอีกดวย แม
จะเปนการงายที่จะดัดแปลงโปรแกรมในลักษณะดังกลาว ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นไดงายในโปรแกรม
ที่ยาวและซับซอนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมที่มีการใชงานอาเรยมากกวาหนึ่ง และการใชงาน
อาเรยรวมกับเมท็อดที่เขียนขึ้นมาเพื่อประมวลผลอาเรยที่มีขนาดใดๆ ปญหาเหลานี้สามารถแกไดโดยใช
คําสั่งอานคาคุณสมบัติ (property) ของอาเรยที่มีใหอยูแลวในภาษา C# โดยคุณสมบัติดังกลาวมีชื่อวา
Length ซึ่งมีรูปแบบการใชงานในรูปของนิพจนดังนี้
ArrayName.Length

ในที่นี้ ArrayName คืออาเรยที่ตองการหาขนาด สวน Length เปนชื่อคุณสมบัติที่ใหขนาดของอาเรย
การใชงานขางตนจะอยูในรูปของนิพจนแบบจํานวนเต็ม ซึ่งมีคาเทากับขนาดของอาเรย ArrayName
ตัวอยางที่ 6.5 โปรแกรมดานลางคํานวณน้ําหนักเฉลี่ยของประชากรตัวอยางจํานวน 5 คน โดยคาน้ําหนักถูก
เก็บไวในอาเรย weights
using System;
class AverageWeight {
static void Main() {
double[] weights = {65.5, 44.8, 70.0, 54.2, 77.6};
double sum = 0.0;
for (int i = 0; i < weights.Length; i++)
sum += weights[i];
Console.WriteLine("Average weight is {0:f2}",
sum/weights.Length);
}
}
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ใบความรูที่ 6.3
คําสั่ง foreach
ภาษา C# ไดเตรียมโครงสราง foreach สําหรับการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ําเพื่อความสะดวก
ในการเขาถึงขอมูลในอาเรย การใชงานมีรูปแบบดังนี้
foreach (DataType var in ArrayName)
statement;

โดย DataType คือชนิดขอมูลภายในอาเรย var คือชื่อตัวแปรสําหรับเก็บคาทีละคาจากอาเรยในการวนซ้ําแต
ละรอบ และ ArrayName คืออาเรยที่จะนําคาภายในมาใชงาน ดังนั้นคําสั่ง statement จึงถูกกระทํา
เปนจํานวนครั้งเทากับจํานวนขอมูลในอาเรย
เชนเดียวกับโครงสรางอื่นๆ ที่ไดศึกษาไปกอนหนานี้แลว คําสั่งที่ถูกวนซ้ําจะมีไดเพียงคําสั่งเดียว
การใชงานมากกวาหนึ่งคําสั่งตองรวมคําสั่งทั้งหมดไวภายในวงเล็บปกกา
foreach (DataType var in ArrayName) {
statement1;
statement2;
:
statementN;
}

ตัวอยางที่ 6.6 โปรแกรมดานลางถูกดัดแปลงจากโปรแกรมในตัวอยางที่ 6.5 โดยมีการใชงานโครงสราง
foreach แทนที่จะเปนโครงสราง for ตามปกติ ใหสังเกตความแตกตางที่บรรทัดที่ 6 และ 7
1: using System;
2: class AverageWeight {
3:
static void Main() {
4:
double[] weights = {65.5, 44.8, 70.0, 54.2, 77.6};
5:
double sum = 0.0;
6:
foreach (double x in weights)
7:
sum += x;
8:
Console.WriteLine("Average weight is {0:f2}",
9:
sum/weights.Length);
10:
}
11: }
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ใบความรูที่ 6.4
การสงอาเรยไปยังเมท็อด
เราไดทราบจากกิจกรรมที่ผานมาแลววาเมท็อดสามารถรับคาจากผูเรียกผานทางพารามิเตอรของ
เมท็อดนั้น ๆ นอกจากการสงคาในรูปขอมูลพื้นฐาน (เชน int, double, string) แลว ภาษา C#
อนุญาตใหเมท็อดรับพารามิเตอรในรูปของอาเรยไดอีกดวย ซึ่งทําไดงายๆ เพียงแคระบุใหพารามิเตอรที่
รับเขามามีชนิดขอมูลเปนแบบอาเรยเทานั้นลองพิจารณาตัวอยาง
ตัวอยางที่ 6.7 โปรแกรมดานลางประกาศเมท็อดชื่อ ArraySum ซึ่งรับพารามิเตอรหนึ่งตัวเปนอาเรยของ
double จากนั้นจึงคํานวณผลรวมของคาทั้งหมดในอาเรยและสงคาผลรวมกลับไปยังผูเรียก สังเกตการ
ระบุชนิดของพารามิเตอรเปน double[] ในบรรทัดที่ 3 และการใชงานโครงสราง foreach ซึ่งทําให
เมท็อดนี้ประมวลผลอาเรยไดทุกขนาด
1: using System;
2: class ArrayTest {
3:
static double ArraySum(double[] data) {
4:
double sum = 0.0;
5:
foreach (double x in data)
6:
sum += x;
7:
return sum;
8:
}
9:
10:
static void Main() {
11:
double[] myData = {1.0, 2.4, 3.6, 4.8};
12:
Console.WriteLine("Sum = {0}", ArraySum(myData));
13:
}
14: }
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ใบความรูที่ 6.5
การการอางถึงสตริงในรูปแบบอาเรย
ภาษา C# อนุญาตใหเราประมวลผลขอมูลชนิดขอความหรือสตริง (string) เสมือนวาขอมูลนั้นเปน
อาเรย ข องอั ก ขระโดยใช ตั ว ดํ า เนิน การตา งๆ ที่ ใ ช กับ อาเรยไ ดทั น ที เช น ตั ว ดํ า เนิน การ [] โครงสรา ง
foreach และคุณสมบัติ Length โดยมีขอจํากัดตรงที่เราทําไดเพียงอานคาอักขระ ณ ตําแหนงตางๆ
ของขอความไดเทานั้น แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดของขอความนั้นๆ ได
ตัวอยางที่ 6.8 ตัวอยางตอไปนี้รับขอความจากผูใชและรายงานจํานวนตัวอักขระ 'E' ภายในขอความนั้นๆ
using System;
class CountE {
static void Main() {
Console.Write("Enter a string: ");
string s = Console.ReadLine();
int count = 0;
for (int i = 0; i < s.Length; i++) {
if (s[i] == 'E') count++;
}
Console.WriteLine("There are {0} E's in the string", count);
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Enter a string: HELLO EVERYONE
There are 4 E's in the string

ตัวอยางที่ 6.9 โปรแกรมตอไปนี้ใหผลการทํางานเหมือนโปรแกรมในตัวอยางทีแ่ ลวทุกประการ แตมีการใช
งานโครงสราง foreach แทนการใชโครงสราง for
using System;
class CountE {
static void Main() {
Console.Write("Enter a string: ");
string s = Console.ReadLine();
int count = 0;
foreach (char c in s) {
if (c == 'E') count++;
}
Console.WriteLine("There are {0} E's in the string", count);
}
}

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

117

กิจกรรมที่ 7
อาเรยหลายมิติ
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1 ประกาศตัวแปรอาเรยสองมิติ
1.2 เรียกใชตัวแปรอาเรยสองมิติ
1.3 ใชเมท็อดเพื่อหาขนาดของอาเรย
2. แนวคิด
อาเรยที่มีโครงสรางแบบหลายมิติ (multi-dimensional array) โดยจํานวนมิติมีไดตั้งแตสองมิติ
สามมิติ หรือมากกวา เพื่อการจัดการขอมูลที่ซับซอนมากขึ้น อยางไรก็ตามอาเรยแบบสองมิตินั้นจัดวา
เพียงพอแลวสําหรับงานสวนใหญ ในกรณีนี้ อาเรยจะถูกมองอยูในรูปของตารางที่แตละชองสามารถ
เก็บขอมูลโดด ๆ ไดแทนที่จะอยูในรูปแถวเรียงหนึ่ง การประกาศตัวแปรอาเรย เราสามารถกําหนดคา
เริ่มตนใหกับขอมูลแตละชองพรอมกับการสรางอาเรยไดทันทีโดยระบุคาไวภายในเครื่องหมายปกกา
การอางถึงขอมูลในอาเรยสองมิติ ตองมีการระบุทั้งดัชนีของแถวและดัชนีของคอลัมนเพื่อบง
บอกตําแหนงที่แนนอนของชองเก็บขอมูลภายในอาเรย เชนเดียวกับอาเรยมิติเดียว ดัชนีของแถวและ
คอลัมนนี้จะเริ่มตนที่คา 0 และสิ้นสุดที่จํานวนแถวลบหนึ่งและจํานวนคอลัมนลบหนึ่ง
การหาขนาดของอาเรยในแตละมิติ (ดังเชนการประมวลผลแมตริกซ (ภาษา C# มีเมท็อดชื่อ
GetLength เพื่อตรวจสอบขนาดอาเรยที่มิติตาง ๆ ซึ่งมีการใชงานในรูปของนิพจนแบบจํานวนเต็ม
3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

เรื่อง
แสดงคาในแมตริกซ
กําหนดคาใหแมตริกซ
แมตริกซทรานสโพส
ดีเทอรมิแนนทของแมตริกซ
การคูณแมตริกซ

3.2 ใบความรู
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เวลา (นาที)
20
20
20
30
30

- ใบความรูที่ 7 .1เรื่องอาเรยสองมิติ
- ใบความรูท่ี 7.2 เรื่องการหาขนาดของอาเรย
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 7.1 – 7.5 ตามจํานวนกลุมและใบความรูที่ 7.1 – 7.2 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ผูสอนกลาวถึงลักษณะของอาเรยสองมิติ
4.2.2 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 7.1 เรื่องอาเรยสองมิติ และใบความรูที่ 7.2 เรื่องการหา
ขนาดของอาเรย จากนั้นทําใบงานที่ 7.1 เรื่องแสดงคาในแมตริกซ ใบงานที่ 7.2 เรื่อง
กําหนดคาใหแมตริกซ และใบงานที่ 7.3 เรื่องแมตริกซทรานสโพส
4.2.3 ผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอคําตอบในใบงานที่ 7.1-7.3
4.2.4 ถามีเวลาเหลือใหผูเรียนทําใบงานที่ 7.4 เรื่องดีเทอรมิแนนทของแมตริกซ และใบงานที่ 7.5
การคูณแมตริกซ หรือทํานอกเวลาเสริม
4.2.5 ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการใชงานอาเรยสองมิติ
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ตรวจคําตอบจากใบงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
-
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ใบงานที่ 7.1
แสดงคาในแมตริกซ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 7.1 และใบความรูที่ 7.2 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมจากโจทยที่
กําหนดใหตอไปนี้
เราจะเขียนเมท็อดชื่อ ShowMatrix เพื่อแสดงขอมูลภายในแมตริกซออกทางหนาจอ โดยตัวเมท็อดจะ
รับแมตริกซมาในรูปของพารามิเตอรแบบอาเรยสองมิติ จงเติมสวนที่ขาดไปของเมท็อดเพื่อใหโปรแกรม
ทํางานไดอยางสมบูรณตามตัวอยางผลลัพธ
using System;
class Matrix {
static void ShowMatrix(int[,] m) {
for (int i = 0; i < ___________________; i++) {
for (int j = 0; j < ___________________; j++) {
Console.Write("{0,4}", _________________);
}
Console.WriteLine();
}
}
static void Main() {
int[,] A = {
{ 5, 3, 8},
{ 2, 6, 10},
{ 1, 8, 25},
{12, 3, 30}
};
ShowMatrix(A);
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
5
2
1
12
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ใบงานที่ 7.2
กําหนดคาใหแมตริกซ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 7.2 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
โปรแกรมดานลางจะถามขนาดของแมตริกซจากผูใชและเรียกเมท็อดชื่อ ReadMatrix เพื่อสรางแม
ตริ ก ซ ต ามขนาดที่ กํ า หนดและอ า นข อ มู ล ของแมตริ ก ซ ม าที ล ะค า จากผู ใ ช จากนั้ น จึ ง เรี ย กเมท็ อ ด
ShowMatrix จากใบงานที่ 7.1 เพื่อแสดงแมตริกซออกทางหนาจอ
using System;
class Matrix {
// คัดลอกเมท็อด ShowMatrix จากแบบฝกหัดที่แลว
// มาปะในตําแหนงนี้
static int[,] ReadMatrix(int nrows, int ncols) {
int[,] m = new int[_______,_______];
for (int i = 0; i < nrows; i++) {
for (int j = 0; j < ncols; j++) {
Console.Write("Enter element[{0},{1}]: ", i+1, j+1);
_______________ = int.Parse(Console.ReadLine());
}
}
return m;
}
static void Main() {
int num_rows, num_cols;
int[,] A;
Console.Write("How many rows? ");
num_rows = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("How many columns? ");
num_cols = int.Parse(Console.ReadLine());
A = ReadMatrix(num_rows, num_cols);
Console.WriteLine("Matrix A is");
ShowMatrix(A);
}
}
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ตัวอยางผลการทํางาน
How many rows? 2
How many columns? 3
Enter element[1,1]:
Enter element[1,2]:
Enter element[1,3]:
Enter element[2,1]:
Enter element[2,2]:
Enter element[2,3]:
Matrix A is
9
8
7
6
5
4
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ใบงานที่ 7.3
แมตริกซทรานสโพส
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 7.2 จากนั้นสรางโปรเจ็กตและเขียนโปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
เพิ่มเมท็อดชื่อ TransposeMatrix ลงในโปรแกรมจากแบบฝกหัดที่แลว เพื่อคํานวณทรานสโพส
แมตริ ก ซ (การสลับ เปลี่ ย นแถวและคอลัมน ) จากแมตริก ซ ที่ รับ เข ามา ตัว เมท็อ ดจะรั บแมตริ ก ซใ นรู ป
พารามิเตอรแบบอาเรยสองมิติและสงคากลับเปนอาเรยตัวใหมที่เก็บคาแมตริกซที่ถูกทรานสโพสแลว
using System;
class Matrix {
// คัดลอกเมท็อด ShowMatrix และ ReadMatrix
// จากแบบฝกหัดที่แลวมาปะในตําแหนงนี้
static int[,] TransposeMatrix(int[,] m) {
int[,] mt = new int[____________________,____________________];
for (int i = 0; i < m.GetLength(0); i++)
for (int j = 0; j < m.GetLength(1); j++)
______________________________________________________;
return mt;
}
static void Main() {
int num_rows, num_cols;
int[,] A, At;
Console.Write("How many rows? ");
num_rows = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("How many columns? ");
num_cols = int.Parse(Console.ReadLine());
A = ReadMatrix(num_rows, num_cols);
Console.WriteLine("Matrix A is");
ShowMatrix(A);
Console.WriteLine("Transpose of Matrix A is");
At = TransposeMatrix(A);
ShowMatrix(At);
}
}
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ตัวอยางผลการทํางาน
How many rows? 2
How many columns? 3
Enter element[1,1]:
Enter element[1,2]:
Enter element[1,3]:
Enter element[2,1]:
Enter element[2,2]:
Enter element[2,3]:
Matrix A is
1
2
3
4
5
6
Transpose of Matrix
1
4
2
5
3
6
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1
2
3
4
5
6

A is
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ใบงานที่ 7.4
ดีเทอรมิแนนทของแมตริกซ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ดีเทอรมิแนนท (determinant) ของแมตริกซขนาด 2×2 ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้
det(A) = (a11a22 – a12a21)
จงเขียนโปรแกรมเพื่อนําเขาขอมูลแมตริกซขนาด 2×2 จากผูใช คํานวณดีเทอรมิแนนทและแสดงผลลัพท
ตัวอยางผลการทํางาน
Enter matrix A
Enter element[1,1]: 1
Enter element[1,2]: 2
Enter element[2,1]: 3
Enter element[2,2]: 4
The determenant of A is -2

จากนั้นคัดลอกโปรแกรมลงในชองวาง โดยไมตองลอกเมท็อด ShowMatrix และ/หรือ
ReadMatrix หากนํามาใชโดยไมมก
ี ารเปลี่ยนแปลง
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ใบงานที่ 7.5
การคูณแมตริกซ
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ผลลัพธของการคูณแมตริกซ
ละตัวจะมีคาตามสูตร

Am×n

และ Bn× p เขาดวยกันจะไดผลลัพธเปนแมตริกซ C m× p ซึ่งสมาชิกแต
n

Cij = ∑ aik bkj
k =1

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคูณแมตริกซขนาด 2×2 และแสดงผลลัพธออกทางหนาจอ
ตัวอยางผลการทํางาน
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

matrix A
element[1,1]:
element[1,2]:
element[2,1]:
element[2,2]:

1
2
3
4

Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

matrix B
element[1,1]:
element[1,2]:
element[2,1]:
element[2,2]:

5
6
7
8

Matrix A*B is
19 22
43 50
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จากนั้ น คั ด ลอกโปรแกรมลงในช อ งว า ง โดยไม ต อ งลอกเมท็ อ ด ShowMatrix
ReadMatrix หากนํามาใชโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
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ใบความรูที่ 7.1
อารเรยสองมิติ
การใชงานอาเรยที่ผานมานั้นจํากัดอยูเพียงโครงสรางแบบมิติเดียวเทานั้นซึ่งอาเรยในรูปแบบนี้จะมี
การเก็บขอมูลแบบแถวเรียงหนึ่งและมีการเขาถึงขอมูลผานดัชนีซึ่งประกอบดวยตัวเลขเพียงตัวเดียว อาเรย
แบบนี้ใชงานไดดีอยูแลวในสถานการณทั่ว ๆ ไป แตก็ยังมีงานอีกหลายประเภทที่ตองการการจัดการขอมูลที่
ซับซอนมากกวานั้นซึ่งตองอาศัยโครงสรางขอมูลที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นไปดวย เพื่อการนี้ภาษา C# จึงอนุญาต
ใหเราสรางและใชงานอาเรยที่มีโครงสรางแบบหลายมิติ (multi-dimensional array) ไดโดยจํานวนมิติมีได
ตั้งแตสองมิติ สามมิติ หรือมากกวา อยางไรก็ตามอาเรยแบบสองมิตินั้นจัดวาเพียงพอแลวสําหรับงานสวน
ใหญ ในกรณีนี้ อาเรยจะถูกมองอยูในรูปของตารางที่แตละชองสามารถเก็บขอมูลโดด ๆ ไดแทนที่จะอยูใน
รูปแถวเรียงหนึ่งเหมือนที่ผานมาลองเปรียบเทียบอาเรยสองชนิดดังแสดงในภาพ

รูปทางซายมือเปนตัวอยางของอาเรยหนึ่งมิติดังนั้นขอมูลภายในอาเรยจึงถูกอางอิงโดยใชดัชนีที่
ประกอบดวยตัวเลขเพียงตัวเดียวเพื่อบงบอกตําแหนงของขอมูล ตัวอยางเชนชองขอมูลที่มีดัชนีเทากับ 2 มี
การเก็บคา 57 เอาไว สวนรูปทางขวามือแสดงตัวอยางของอาเรยแบบสองมิติซึ่งตองใชจํานวนเต็มสองคาใน
การระบุดัชนี เชนชองเก็บขอมูลที่ตําแหนง (1,3) มีการเก็บคา 10 สวนชองขอมูลที่ดัชนี (2,4) มีการเก็บคา 21

1. การประกาศและสรางอาเรยสองมิติ
ตัวแปรแบบอาเรยสองมิติมีการประกาศตามรูปแบบดานลาง
DataType [,] ArrayName;

โดยที่ ArrayName คือชื่อของตัวแปรแบบอาเรย และ DataType คือชนิดขอมูลในแตละชองของ
อาเรย
เชนเดียวกับการใชงานอาเรยแบบหนึ่งมิติ ตัวแปรแบบอาเรยสองมิตินั้นยังไมพรอมที่จะถูกใชงาน
จนกว า จะมี ก ารสร า งอาเรย จ ริ ง ๆ ขึ้ น มาให ตั ว แปรนั้ น อ า งอิ ง ถึ ง การสร า งอาเรย ทํ า ได โ ดยการใช ตั ว
ดําเนินการ new ดังนี้
new DataType[nrows,ncols]

128

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การใชงานตัวดําเนินการ new ขางตนจะสรางอาเรยสองมิติสําหรับขอมูลชนิด DataType ที่มี
จํานวน nrows แถวและ ncols คอลัมน เนื่องจากการใชตัวดําเนินการ new ในรูปแบบขางตนนั้นจะอยู
ในรูปของนิพจน สวนใหญจึงตองมีการนําตัวแปรแบบอาเรยที่ประกาศไวกอนแลวมารับคาเพื่อใชอางอิงคา
ในอาเรยตอไปภายหลัง ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 7.1 ประกาศตัวแปรแบบอาเรยชื่อ students เพื่อใชอางอิงถึงอาเรยสองมิติที่เก็บรายชื่อของ
นักเรียนตามทีน่ ั่ง (แถว,คอลัมน) ภายในชัน้ เรียน โดยใหอาเรยมีขนาด 5 แถวและ 3 คอลัมน
string[,] students;
students = new string[5,3];

หรือ
string[,] students = new string[5,3];

2. การสรางอาเรยสองมิติโดยกําหนดคาเริ่มตน
เราสามารถกําหนดคาเริ่มตนใหกับขอมูลแตละชองพรอมกับการสรางอาเรยไดทันทีโดยระบุคาไว
ภายในเครื่องหมายปกกาเชนเดียวกับอาเรยหนึ่งมิติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากมิติที่เพิ่มขึ้น การกําหนดคา
เริ่มตนจึงมีโครงสรางที่ซับซอนขึ้นโดยประกอบดวยเครื่องหมายปกกาหลายชั้นดังแสดง
ArrayName = new DataType[nrows,ncols] {
{ value(0,0), value(0,1), ..., value(0,ncols-1) },
{ value(1,0), value(1,1), ..., value(1,ncols-1) },
:
:
:
{ value(nrows-1,0), value(nrows-1,1), ..., value(nrows-1,ncols-1) }
};

เนื่องจากขนาดของอาเรยสามารถละไดหากมีการกําหนดคาเริ่มตน ดังนั้นรูปแบบดานลางจึงใหผล
ลัพธเชนเดียวกัน
ArrayName = new DataType[,] {
{ value(0,0), value(0,1), ..., value(0,ncols-1) },
{ value(1,0), value(1,1), ..., value(1,ncols-1) },
:
:
:
{ value(nrows-1,0), value(nrows-1,1), ..., value(nrows-1,ncols-1) }
};

และเชนเดียวกับอาเรยหนึ่งมิติ ตัวดําเนินการ new สามารถละไดโดยมีขอจํากัดวาเราตองสราง
อาเรยและประกาศตัวแปรแบบอาเรยภายในคําสั่งเดียวกัน
DataType[,] ArrayName
{ value(0,0), value
{ value(1,0), value
:
:
{ value(nrows-1,0),
};

= {
(0,1), ..., value(0,ncols-1) },
(1,1), ..., value(1,ncols-1) },
:
value(nrows-1,1), ..., value(nrows-1,ncols-1) }
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ตัวอยางที่ 7.2 สรางอาเรยสองมิติและอางอิงผานตัวแปรชื่อ A เพื่อเก็บคาของแมตริกซขนาด 4×3 ที่มีสมาชิก
ดังนี้

int[,]
{ 5,
{ 2,
{ 1,
{12,
}

A = {
3, 8},
6, 10},
8, 25},
3, 30}

3. การอางถึงขอมูลในอาเรย
เนื่องจากอาเรยมีโครงสรางแบบสองมิติ การอางถึงขอมูลในอาเรยตองมีการระบุทั้งดัชนีของแถวและ
ดัชนีของคอลัมนเพื่อบงบอกตําแหนงที่แนนอนของชองเก็บขอมูลภายในอาเรย เชนเดียวกับอาเรยมิติเดียว
ดัชนีของแถวและคอลัมนนี้จะเริ่มตนที่คา 0 และสิ้นสุดที่จํานวนแถวลบหนึ่งและจํานวนคอลัมนลบหนึ่ง
ตามลําดับ เชนการอางถึงขอมูลที่มีดัชนีแถวเปน ri และดัชนีคอลัมนเปน ci ในอาเรยชื่อ ArrayName
จะเปนดังนี้
ArrayName[ri,ci]

และอีกเชนเคย การอางอิงถึงขอมูลภายในอาเรยในรูปแบบนี้จะมีการใชงานเสมือนเปนตัวแปรโดดตัวหนึ่ง
ตัวอยางที่ 7.3 พิจารณาแมตริกซ A จากตัวอยางที่ 7.2
• แสดงคาสมาชิกของแมตริกซ A[3,2] (หรือ a3, 2 นั่นเอง(
Console.WriteLine(A[2,1]);

หมายเหตุ: สังเกตวาในโปรแกรมมีการเรียกใช A[2,1] แทนที่จะเปน A[3,2] เนื่องจากวาการ
ระบุตําแหนงในอาเรยสําหรับภาษา C# นั้นเริ่มตนที่ดัชนี 0 ในขณะทีก่ ารระบุตําแหนงในแมตริกซ
ทางคณิตศาสตรเริ่มตนที่ 1
• กําหนดคา 33 ใหกับสมาชิก a 4,3
A[3,2] = 33;
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ใบความรูที่ 7.2
การหาขนาดของอาเรย
เราไดเรียนรูจากปฏิบัติการครั้งกอนไปแลววาเราสามารถหาขนาดของอาเรยหนึ่งมิติใด ๆ ไดโดยใช
คุณสมบัติ Length ซึ่งเปนคุณสมบัติที่นํามาใชไดกับอาเรยหลายมิติไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การเขียน
โปรแกรมสํ า หรั บ งานบางอย า งจํ า เป น ต อ งการทราบสั ด ส ว นของอาเรย ใ นแต ล ะมิ ติ
(ดั ง เช น การ
ประมวลผลแมตริกซ) ดังนั้นภาษา C# จึงเตรียมเมท็อดชื่อ GetLength เพื่อตรวจสอบขนาดอาเรยที่มิติ
ตาง ๆ ซึ่งมีการใชงานในรูปของนิพจนแบบจํานวนเต็มดังนี้
ArrayName.GetLength(dim_idx)

โดยที่ dim_idx แสดงหมายเลขมิติที่เราตองการทราบขนาด สําหรับอาเรยแบบสองมิตินั้นมิติหมายเลข 0
หมายถึงแถว และมิติหมายเลข 1 หมายถึงคอลัมน ดังนัน้ นิพจนสําหรับตรวจสอบจํานวนแถวของอาเรยสอง
มิติจึงเขียนไดเปน
ArrayName.GetLength(0)

และนิพจนสําหรับตรวจสอบจํานวนคอลัมนของอาเรยจึงเปน
ArrayName.GetLength(1)

ตัวอยางที่ 7.4 พิจารณาแมตริกซ A จากตัวอยางที่ 7.2
• ทําใหทุกคาในคอลัมนแรกของแมตริกซ A มีคาเทากับ 1
for (int i = 0; i < A.GetLength(0); i++)
A[i,0] = 1;

• ทําใหทุกคาในแถวที่สองของแมตริกซ A มีคาเทากับ 5
for (int i = 0; i < A.GetLength(1); i++)
A[1,i] = 5;

• ทําใหแมตริกซ A กลายเปนแมตริกซศูนย
for (int i = 0; i < A.GetLength(0); i++)
for (int j = 0; i < A.GetLength(1); j++)
A[i,j] = 0;
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แบบฝกหัดเพิ่มเติมเรื่องอาเรยสองมิติ
1. เขียนโปรแกรมบวกแมตริกซ 2 แมตริกซ ดังนี้
1

2

3

5 6

7

3 4

1

5 6 4
+

1

3 2

4

1 3

ตองการผลลัพธ ดังนี้
6

8

7

6

9

9

7

5

4

2. เขียนโปรแกรมโดยใชอาเรยสองมิติเก็บขอมูล เพื่อแสดงภาพดังนี้

3. เขียนโปรแกรมโดยใชขอมูลจากตัวแปรอาเรยในขอ 1 และใหแสดงภาพดังนี้
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กิจกรรมที่ 8
การพัฒนาโปรแกรมติดตอกับผูใชแบบกราฟก
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1 อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
1.2 สรางโปรเจ็กตแบบ Windows Application ดวย MS Visual C#
2. แนวคิด
หลักการของการคิดเชิงวัตถุเปนการมองการพัฒนาระบบเหมือนกับการมองโลกแหงความเปน
จริง คือมองสิ่งตาง ๆ เปนวัตถุหรือออบเจ็กต (object) ซึ่งแตละออบเจ็กตจะมีคุณสมบัติและการทํางาน
เฉพาะตัวที่สามารถตรวจสอบและสั่งงานใหออบเจ็กตนั้น ๆ มีพฤติกรรมตามที่ตองการได
แนวคิดเชิงวัตถุเชนนี้มีความสําคัญมากในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะที่เปนวินโดวสแอ
พลิเคชันซึ่งมีการติดตอกับผูใชแบบกราฟกแทนที่จะเปนขอความเพียงอยางเดียวเหมือนที่ผานมา ทั้งนี้
เนื่องจากสวนประกอบที่ปรากฏอยูบนหนาตางของแอพลิเคชัน รวมถึงตัวหนาตางเองลวนแตถูกมอง
เปนออบเจ็กตทั้งสิ้น การเขียนโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนคาคุณสมบัติของออบเจ็กตเหลานี้จะมีผลทําให
ลักษณะที่ปรากฏบนหนาจอของออบเจ็กตนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นเรายังสามารถเขียนเมท็อด
พิเศษกํากับใหกับออบเจ็กตบางชนิด อาทิเชน ปุมกด (button) ซึ่งจะถูกเรียกทํางานโดยอัตโนมัติหาก
ผูใชมีการนําเมาสไปคลิ้กที่ปุมนั้น เปนตน
3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
8.1
8.2

เรื่อง
ออกแบบโปรแกรมเครื่องคิดเลข
โปรแกรมเครื่องคิดเลขอยางงาย

เวลา (นาที)
30
30

3.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 8 .1เรื่องหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
- ใบความรูที่ 8.2 เรื่องการสรางโปรเจ็กตแบบ Windows
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส
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4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 8.1 – 8.2 ตามจํานวนกลุมและใบความรูที่ 8.1 – 8.2 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ผูสอนกลาวถึงการโปรแกรมเชิงวัตถุ
4.2.2 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 8.1 เรื่องหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ และทําใบงานที่ 8.1
เรื่องออกแบบโปรแกรมเครื่องคิดเลข
4.2.3 ผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอคําตอบในใบงานที่ 8.1
4.2.4 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 8.2 เรื่องการสรางโปรเจ็กตแบบ Windows และทําใบ
งานที่ 8.2 เรื่องโปรแกรมเครื่องคิดเลขอยางงาย
4.2.5 ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ และการสราง
โปรเจ็กตแบบ Windows
5. การวัดและประเมินผล
5.1 ตรวจคําตอบจากใบงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
-
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ใบงานที่ 8.1
ออกแบบโปรแกรมเครื่องคิดเลข
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 8.1
โปรแกรมเชิงวัตถุ

แลวออกแบบโปรแกรมสรางเครื่องคิดเลขตามหลักของการออกแบบ
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ใบงานที่ 8.2
โปรแกรมเครื่องคิดเลขอยางงาย
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 8.2 และปฏิบตั ิตามขั้นตอนในใบความรู จากนั้นใหเขียนโปรแกรมตามที่โจทย
กําหนดใหตอไปนี้

สําหรับโปรแกรมตอไปจะเปนการสรางเครื่องคิดเลขอยางงาย โดยใหปอนตัวเลขเขาไปในชองรับ
ขอความทั้งสองชอง เมื่อกดปุม ADD โปรแกรมจะนําตัวเลขทั้งสองมาบวกกันแลวแสดงผลทางชองแสดง
ขอความที่สาม
ในการพิมพขอความเขาไปในชองรับขอมูลนั้น สิ่งที่พิมพเขาไปโปรแกรมจะเก็บเปนขอมูลแบบ
สตริง ถึงแมวาจะพิมพตัวเลขเขาไปโปรแกรมก็จะเก็บในลักษณะของสตริง ซึ่งไมสามารถนําไปประมวลผล
ได ถาหากตองการนําสตริงที่เปนตัวเลขมาคํานวณจะตองแปลงขอความสตริงนั้นใหเปนตัวเลขเสียกอน
ใหผูเรียนสรางโปรแกรมเครื่องคิดเลขอยางงายดังนี้
1. ใหสรางฟอรมของโปรแกรม โดยประกอบดวย
1.1 ชองรับขอมูลสามชอง
1.2 ปุมกดหนึ่งชอง และเปลี่ยนชื่อปุมเปน ADD
2. ในการเขียนคําสั่งโปรแกรมใหดับเบิลคลิกที่ปุมแลวเขียนโปรแกรมดังตอไปนี้
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private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int x,y,z;
string output;
x = int.Parse(textBox1.Text);
y = int.Parse(textBox2.Text);
z = x + y;
output = " " + z;
textBox3.Text = output;
}

จากโปรแกรมจะมีการประกาศตัวแปรอะไรบาง
1………………………เปนตัวแปรชนิด ……………………………..
2………………………เปนตัวแปรชนิด ……………………………..
3………………………เปนตัวแปรชนิด ……………………………..
4………………………เปนตัวแปรชนิด ……………………………..
ใชเมท็อด Parse เพื่อ……………………………………………………
โปรแกรมมีขั้นตอนการทํางานโดย……………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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ใบความรูที่ 8.1
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP (Object-Oriented Programming) เปนพื้นฐานแนวคิดที่
สําคัญของนักพัฒนาโปรแกรมยุคใหม เนื่องจากแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบเดิม ๆ นั้นจะเริ่มใชไมได
หรือไมคอยมีประสิทธิภาพมากนักกับงานที่มีขนาดใหญ และมีความซับซอนมาก ๆ อยางปจจุบัน
หลักการของการคิดเชิงวัตถุเปนการมองการพัฒนาระบบเหมือนกับการมองโลกแหงความเปนจริง
คือมองสิ่งตาง ๆ เปนวัตถุหรือออบเจ็กต ซึ่งแตละออบเจ็กตจะมีคุณสมบัติและการทํางานเฉพาะตัว บาง
ออบเจ็กตสามารถมีความสัมพันธกับออบเจ็คอื่น ๆ ไดอีก และถาหากหลาย ๆ ออบเจ็กตมีคุณลักษณะบาง
ประการคลาย ๆ กัน เราก็จะนํากลุมออบเจ็กตเหลานั้นมารวมใหอยูในกลุมเดียวกัน ตัวอยางเชนถาหากมี
วงกลมหลาย ๆ วง แตละวงอาจมีรัศมีและจุดศูนยกลางที่ตางกัน เราสามารถมองรวมกันวาเปนคลาสวงกลม
เพียงคลาสเดียว สวนวงกลมแตละวงจะเปนออบเจ็คของคลาสวงกลมนั้นโดยที่ออบเจ็คแตละออบเจ็คจะมี
คุณสมบัติตางกันนั่นเอง
ในใบความรู นี้ จ ะแนะนํ า ความรู พื้ น ฐานและแนวคิ ด เชิ ง วั ต ถุ ที่ เ ป น มาตรฐานของการพั ฒ นา
ระบบงานที่ใชกันอยูในปจจุบัน
ลักษณะของซอฟตแวรที่ยอมรับวามีประสิทธิภาพจึงมักมีความซับซอนคอนขางมากและสามารถ
ปรับปรุงหรือนํากลับมาใชใหมได ความซับซอนดังกลาวจะอยูในระดับที่นอยคนนักที่จะสามารถเขาใจ
แอพพลิเคชันทั้งหมดไดโดยอาศัยคนเพียงคนเดียว ดังนั้นแอพพลิเคชันจึงมักถูกพัฒนากันเปนทีมเพื่อที่จะได
มีการแบงงานกัน
ในการพัฒนาระบบงานขึ้นมาสักระบบงานหนึ่ง ถามองแบบกวาง ๆ เราจะสามารถแบงการพัฒนา
ออกไดใน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาดวยทีมงานเปนกลุมเล็ก ๆ ในลักษณะที่เรียกวา “in-house development”
ซึ่งการพัฒนาจะไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว ขึ้นอยูกับโปรแกรมเมอรแตละคน การพัฒนาอีกลักษณะหนึ่ง
คือการพัฒนาในลักษณะที่เปน “industry development” หรือการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม คือ การ
พัฒนาระบบที่มี การสร างกรอบและมาตรฐานการทํา งานเพื่ อ ให ผูพัฒนายึ ด ถือ และพัฒนาระบบไปใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งการพัฒนาในลักษณะ in-house นั้นมักจะเปนแอพพลิเคชันที่ไมคอยมีความยืดหยุนใน
การที่จะนําไปเปลี่ยนแปลงแกไขในอนาคต เพราะการพัฒนาในลักษณะนี้คอนขางไมมีทิศทางการทํางานที่
แนนอน การพัฒนาในปจจุบันจึงมุงไปที่การสรางมาตรฐานของการพัฒนาระบบ ซึ่งแมจะยังไมมีมาตรฐาน
ใดเปนหนึ่งเดียวกันทั้งหมด แตแนวทางก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ วานักพัฒนาระบบจะยึดอะไรเปนมาตรฐาน
ได
ในปจจุบันการพัฒนาแอพพลิเคชันหรือซอฟตแวรตาง ๆ ที่ใชกันในองคกรตาง ๆ มักจะไมไดมี
ผูพั ฒ นาเพีย งคนคนเดี ย ว เนื่อ งจากระบบงานจะมี ข นาดใหญ ขึ้ น ต อ งการความเร งด ว น ระบบมี ค วาม
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สลับซับซอน และตองใชเครื่องมือตาง ๆ ชวยในการพัฒนางาน ดังนั้นจะตองมีการทํางานเปนทีม และ
ทีมงานอาจตองเปนทีมงานขนาดใหญที่ทํางานในระบบเดียวกัน แตมีการแบงงานออกเปนสวน ๆ มีการ
ทํางานบนเครือขายคอมพิวเตอร และตองตามใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดังที่กลาวมาแลววาเราไมอาจหลีกเลี่ยงความซับซอนได แตเราสามารถจัดการกับความซับซอนได
ซึ่งวิธีการจัดการกับความซับซอนของระบบก็มีวิวัฒนาการและมีการคิดคนวิธีการใหม ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ
8.1 กลวิธีในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
กลวิธีพัฒนาแอพพลิเคชันมีอยูมากมาย ในที่นี้จะพิจารณาเพียง 2 วิธีที่เปนที่นิยมเทานั้น ไดแก
1. วิธีการเชิงฟงกชัน (Function)
2. วิธีการเชิงวัตถุ (Object oriented)
วิธีการเชิงฟงกชัน วิธีการนี้บางครั้งเรียกวา Algorithmic decomposition ซึ่งถือกําเนิดจากงานอุตสาหกรรม
โดยมีหลักการวาใหมองปญหาในรูปของกระบวนการทํางาน จากนั้นใหแตกกระบวนการทํางานดังกลาว
ออกเปนสวนยอย ๆ เรียกวา “ฟงกชัน” แลวจึงนําฟงกชันทั้งหลายมาเชื่อมโยงการทํางานเขาดวยกันใน
ภายหลัง
วิธีการเชิงฟงกชันนับวาเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมาเปนระยะเวลานานมาก จนกระทั้งปจจุบันงาน
บางอยางก็ยังใชวิธีการนี้อยู ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอรที่ใชวิธีการเชิงฟงกชัน ไดแก ภาษาปาสคาล ภาษาซี
เปนตน
วิธีการเชิงวัตถุ เปนการคิดและสรางระบบงานในลักษณะโลกของความเปนจริง โดยมองสิ่งตาง ๆ เปน
วัตถุหรือออปเจ็กต ซึ่งออปเจ็กตตาง ๆ จะมีความเปนอิสระไมขึ้นตอกัน แตมีการทํางานรวมกัน ตัวอยาง
ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชวิธีการเชิงวัตถุ ไดแก ภาษาจาวา ภาษา C++ ,ภาษา C# , ภาษา SmallTalk เปนตน
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วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชัน
(Paradigms)

วิธีการเชิงฟงกชัน
(Functional)

ภาษา Pascal

ภาษา C

วิธีการเชิงวัตถุ
(Object Oriented)

ภาษา Java

ภาษา C++

ตารางเปรียบเทียบวิธีการเชิงฟงกชันกับวิธีการเชิงวัตถุ
วิธีการเชิงฟงกชัน
ลักษณะทั่วไป
นําปญหามาแตกเปนสวนยอย ๆ ใน
รูปของกระบวนการทํางาน
ลักษณะการจําแนกงาน

ความขึ้นตอกัน

ขั้นตอนการทํางาน
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ภาษา C#

วิธีการเชิงวัตถุ
มองสิ่งตาง ๆ ในระบบเปนออบเจ็กต
ซึ่งมีความเปนอิสระตอกัน แตทํางาน
รวมกัน
แตกกระบวนการทํางานเปนหนวย
จําแนกออบเจ็กตแลวแบงกลุมของ
ออบเจ็กตตามคุณลักษณะของแต
ยอย ๆ เรียกวา “ฟงกชัน”
ละออปเจ็กต
ฟงกชันการทํางานตาง ๆ จะมีลักษณะ แตละออบเจ็กตมีความเปนอิสระ ไมขึ้น
การทํางานขึ้นตรงตอกัน มีการสง
ตอกัน และติดตอกันโดย การสงเมสเสจ
พารามิเตอรจากฟงกชันหนึ่งไปยังอีก (message) ถึงกัน
ฟงกชันหนึ่ง
เริ่มตนที่การกําหนดโครงสรางและ
เริ่มตนดวยการกําหนดคุณสมบัติและ
ประเภทของขอมูล จากนั้นกําหนด
พฤติกรรมใหออบเจ็กตตาง ๆ จากนั้น
ฟงกชันการทํางานกับโครงสรางของ สรางความสัมพันธระหวางออบเจ็กตวา
ขอมูลดังกลาว
จะทํางานรวมกันไดอยางไร
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8.2 ลักษณะของออบเจ็กต
ออบเจ็กตคือสิ่งใด ๆ ที่เราสนใจ อาจจะเปนสิ่งที่จับตองได เชน สินคา ลูกคา หรืออาจจะเปนสิ่งที่
จับตองไมได เชน ฝายตาง ๆ ในบริษัท เปนตน โดยที่ออบเจ็กตตาง ๆ จะสามารถติดตอสื่อสารกันไดดวย
การสงเมสเสจ (message) ถึงกัน ดังรูปที่ 8.1

ออบเจ็กต 1

สงเมสเสจ

ออบเจ็กต 2

รูปที่ 8.1 การติดตอสื่อสารกันระหวางออบเจ็กต
ออบเจ็กต 1 ออบเจ็กต ไมวาจะเปนออบเจ็กตแบบใดก็ตามลวนมีลักษณะ 3 ประการดังตอไปนี
1. State
2. Behavior
3. Identify
State คือสถานะของความเปนออบเจ็กตหนึ่ง ๆ ซึ่งจะมีคุณสมบัติเฉพาะบางประการที่ทําใหเรา

ทราบวาออบเจ็กตนั้นคืออะไร โดยคุณสมบัติของออบเจ็กตจะขึ้นอยูกับมุมมองของแตละคน ยกตัวอยางเชน
คอน จะมีคุณสมบัติคือมีหัวเปนโลหะแข็งและดามจับเปนไม ในที่นี้หวั และดามจับคือคุณสมบัตหิ รือสถานะ
(Stage) ของคอน ซึ่งสถานะของออบเจ็กตสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไดเมื่อมีเงื่อนไขบางประการ อาทิ
เมื่อเวลาผานไปหัวและดานของคอนอาจสึกกรอนหรือผุพัง เปนตน
Behavior คือพฤติกรรมของออบเจ็กต ซึ่งอาจจะเปนการสงเมสเสจไปยังอีกออบเจ็กตหนึ่ง เปนการ
สงเมสเสจตอบกลับ หรือเปนการกระทําบางอยางเพื่อใหสถานะ (State) เปลี่ยนไปจากเดิม เชน เราอาจจะเอา
คอนไปตอกตะปู ซึ่งในที่นี้ตัวเราเปนผูสงเมสเสจไปยังคอน เปนตน
Identity คือคุณลักษณะบางอยางที่ทําใหออบเจ็กตแตละออบเจ็กตแตกตางกัน ทําใหเรารูวาเปนคน
ละออบเจ็กตกัน เชน ถึงจะมีดินสอชนิดเดียวกันหลายอันในที่หนึ่ง ๆ เราก็สามารถแยกออกวาดินสออันไหน
คือดินสอของเรา โดยอาจจะดูจากตําหนิหรือตําแหนงที่เราวางดินสอเอาไวประจํา เปนตน
8.3 สรางแบบแปลนใหออบเจ็กตดวยคลาส
วิธีการเชิงวัตถุจะมีกลไกอยางหนึ่งคือ “คลาส” (class) โดยคลาสถือเปนนามธรรม (Abstract) โดยไม
สามารถนําคลาสไปดําเนินการใด ๆ ได คลาสนั้นเปนการจัดกลุมใหแกออบเจ็กตตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติหรือ
พฤติกรรมบางอยางเหมือนกัน เมื่อเวลาที่เราจะใชงาน เราจะไมใชงานคลาสตรง ๆ แตเราจะสรางสิ่งที่
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เรียกวา “อินสแตนซ” (instance) หรือออบเจ็กตของคลาสขึ้นมาใชงานแทน กลไกดังกลาวทําใหเราสามารถใช
เพียงคลาส ๆ เดียว แตสรางอินสแตนซของคลาสไปทํางานไดหลายอินสแตนซ ซึ่งอินสแตนซของคลาสก็
คือออบเจ็กตนั่งเอง เราจึงกลาววาออบเจ็กตหนึ่ง ๆ เปนอินสแตนซของคลาสหนึ่ง เปรียบเทียบงาย ๆ เสมือน
วาเรามีแปลนบานอยูแปลนหนึ่ง เราก็สามารถนําแปลนบานนี้ไปสรางบานไดอีกหลาย ๆ หลังตามความ
ตองการของเรา
นายไก
คลาสบุคคล

นางดาว
นายมิตร

คลาสวงกลม

วงกลม A
รัศมี 5 หนวย
แสดงผล

วงกลม B
รัศมี 10 หนวย
ยังไมแสดงผล

รูปที่ 8.2 แสดงตัวอยางการสรางออบเจ็กตจากคลาส
ตัวอยางการกําหนดคลาสใหแกออบเจ็กต
คลาส
ออบเจ็กต
บุคลากร
นางสาว สุนทริน วงศศิริกุล
ปฏิกิริยาทางเคมี
เหล็กขึ้นสนิม
แมน้ํา
เจาพระยา
เครื่องเขียน
ดินสอ 2B
กีฬา
บาสเกตบอล
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คลาสหนึ่งคลาสสามารถมีอินสแตนซหรือออบเจ็กตไดหลายตัว โดยที่ออบเจ็กตแตละตัวสามารถมี
ลักษณะแตกตางกันไดตามที่กลาวมาแลวในหัวขอที่ผานมา ตัวอยางเชนถาหากสรางคลาสวงกลมขึ้นมา
คลาสนี้สามารถนําไปสรางวงกลมไดหลาย ๆ วง หรือมีออบเจ็กตหลาย ๆ ตัวได ซึ่งก็คือออบเจ็กตแตละออป
เจ็กตมาจากคลาสเดียวกันก็คือคลาสวงกลมนั้นเองโดยที่วงกลมแตละวงจะมีรัศมีที่แตกตางกันได มีเสนผาน
ศูนยกลางที่แตกตางกันได
ในการพัฒนาโปรแกรมผูพัฒนาตัวแปรภาษาสามารถรวบรวมคุณสมบัติและฟงกชันตาง ๆ ของสิ่ง
ที่คลาย ๆ กันมารวมเปนคลาสได ตัวอยางเชน ถาหากตองการสรางวงกลมลักษณะตาง ๆ เชน มีขนาดตางกัน
มีจุดศูนยกลางตําแหนงที่ตาง ๆ กัน สามารถนํามารวมกันเปนคลาสเพื่อนําไปสรางวงกลมแบบตาง ๆ ได
A
r = 20
(x,y) = (5,5)
แสดงผล (T)

Circle
รัศมี (r)
จุดศูนยกลาง (x,y)
แสดงผล (T,F)

B
r = 15
(x,y) = (2,3)
แสดงผล (F)

จากตัวอยางเปนการสรางคลาสวงกลมและมีการสรางออบเจ็กตเปนวงกลมขึ้นมาอีกสองวงคือ
วงกลม A และวงกลม B โดยวงกลมทั้งสองวงจะมีคุณสมบัติที่ตางกัน และใหวงกลม A แสดงผล สวน
วงกลม B ไมแสดงผล ถาหากสรางคลาสขึ้นมาแลวและมีการสรางออบเจ็กตสําหรับคลาสนั้นขึ้นมา จะตองมี
การระบุวาจะใหคุณสมบัติในออบเจ็กตนั้นมีลักษณะอยางไร ในการเขียนโปรแกรมดวยภาษา C# การระบุ
หรืออางถึงคุณสมบัติตาง ๆ หรือเมท็อด ตาง ๆ ของออบเจ็กจะใชเครื่องหมายจุด (.) โดยเริ่มตนดวยชื่อคลาส
ตามดวยเครื่องหมายจุดจากนั้นตามดวยเมท็อด หรือคุณสมบัติของออบเจ็กตที่เกิดจากคลาสนั้น
รูปแบบ
ชื่อคลาส . ชื่อเมท็อด [.ชื่อเมท็อด .]
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นอกจากนี้ในการพัฒนาโปรแกรมยังสรางสามารถสรางคลาสขึ้นมาหนึ่งคลาสแลวในคลาสนั้นมี
คลาสย อ ย ๆ ประกอบอยู ไ ด อี ก ด ว ยการระบุ เ ข า ไปยั ง คลาสย อ ย ๆ และเมท็ อ ด ในคลาสย อ ย ๆ ก็ ใ ช
เครื่องหมายจุดเชนกัน
ในการเขียนโปรแกรมดวยภาษา C# จะมีการสรางคลาสชื่อ Console ขึ้นมา โดยคลาสนี้จะรวม
คลาสและเมท็อด ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอกับอินพุตเอาตพุตของระบบคอมพิวเตอรเอาไว ถาหาก
ผูเขียนโปรแกรมตองการแสดงขอมูลออกทางจอภาพจะใชเมท็อด WriteLine() และถาหากตองการ
รับขอมูลจากคียบอรตจะใชเมท็อด ReadLine() ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงขอมูลและรับขอมูลจะ
เขียนรหัสโปรแกรมไดดังนี้

System.Console.WriteLine(“Hello World! “);
System.Console.ReadLine();
ชื่อเมท็อด

เนมสเปส

คลาสยอย

ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมภาษา C# การนําออบเจ็กตมาใชและเรียกใชเมท็อด ตาง ๆ จะตองใช
เครื่องหมายจุด(.) ในการระบุไปยังคลาสหรือเมท็อด ยอย ๆ ที่ประกอบอยูในคลาสนั้น
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ใบความรูที่ 8.2
การสรางโปรเจ็กตแบบ Windows
ภาษา C# เปนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Language) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
โดยบริษัทไมโครซอฟต ในการเขียนโปรแกรมจะตองสรางโปรแกรมตนฉบับมากอนโดยมีไฟลที่นามสกุล
เปน .cs เชน prog.cs จากนั้นจะตองแปลภาษาโดยใช คอมไพเลอร (compiler) ใหเปนไฟลที่นามสกุลเปน
.exe หรือ executable
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเขียนโปรแกรมในหัวขอนี้จะใชโปรแกรม MS Visual Studio 2008 ซึ่ง
เปนชุดโปรแกรมที่เก็บเครื่องมือในการพัฒนาไวมากมาย แตในที่นี้จะใช MS Visual C# ในการเขียน
โปรแกรม โดยการสรางโปรเจ็กตแบบ Windows ทําไดตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เมื่อเปดโปรแกรม Microsoft Visual C# 2008 ใหเลือก Create Project.. ดังรูปที่ 8.3

รูปที่ 8.3 การเลือก Create Project..
หรือเลือกจากเมนู File > New Project… ดังรูปที่ 8.4

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

145

รูปที่ 8.4 เมนู File > New Project…

2. จะปรากฏหนาตาง New Project ใหเลือก Windows Forms Application -> ตั้งชื่อ ในชอง Name -> คลิก
ปุม OK ดังรูปที่ 8.5

รูปที่ 8.5 หนาตาง New Project

146

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. จะปรากฏแถบ Form1.cs[Design] สําหรับพัฒนาโปรแกรมแบบ Windows Form ดังรูปที่ 8.6

รูปที่ 8.6 แถบ Form1.cs[Design]
4. การบันทึกโปรเจ็กต
4.1 คลิกที่สัญรูป Save All ดังรูปที่ 8.7

รูปที่ 8.7 สัญรูป Save All
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4.2 จะปรากฎกรอบโตตอบ Save Project
X ใหกําหนดชื่อในชอง Name
Y ในชอง Location ใหเลือกโฟลเดอรที่จะเก็บโปรเจ็กต โดยคลิกเลือกที่ Browse..
Z เลือก Create directory for solution
[ เลือก Save
X
Y

Z

[

รูปที่ 8.8 กรอบโตตอบ Save Project
องคประกอบสภาพแวดลอมของการพัฒนาโปรแกรมแบบ Windows
1. หนาตาง Design เมื่อเริ่มสรางโปรเจ็กตโปรแกรมจะแสดงหนาตางดังตอไปนี้
Forms Designer toolbar

Forms Designer

Output window

Solution Explorer
รูปที่ 8.9 หนาตาง Design
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2. กลองเครื่องมือ (Toolbox) ใหดําเนินการเพื่อแสดงรายการเครื่องมือดังนี้
X คลิกที่แถบ Toolbox จะทําใหแถบ Toolbox ขยายออกมา
Y คลิกที่ Auto Hide เพื่อใหแสดงกลองเครื่องมือตลอดเวลา

X

o

รูปที่ 8.10 การแสดงรายการกลองเครื่องมือ
Z การปรับขนาดของหนาตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการใชงาน ทําไดโดยการใชเมาสลากจากเสน
กรอบของหนาตาง แตละดานดังตัวอยาง

รูปที่ 8.11 การปรับขนาดของหนาตาง
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รูปที่ 8.12 ตัวอยางการปรับขนาดหนาตางในแนวตั้ง
3. การเลือกเครื่องมือจาก Toolbox
3.1 การดับเบิลคลิก เชน เมื่อดับเบิลคลิกที่เครื่องมือ Button ดังหมายเลข X จะปรากฎเครื่องมือนั้น
บน Form1 อยูที่มุมบนดานซาย ดังหมายเลข Y ดังรูปที่ 8.13
Y

X

รูปที่ 8.13 การเลือกเครื่องมือโดยการดับเบิลคลิก
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3.2 การลาก-วาง การลากทําไดโดยนําเมาสไปลากเครื่องมือที่ตองการจาก Toolbox มาวางในตําแหนงที่
ตองการ ดังรูปที่ 8.14

ลากปุมมาวางใน
ตําแหนงทีต่ องการ

รูปที่ 8.14 การเลือกเครื่องมือโดยการลาก-วาง
4. การเขียนคําสั่ง
การขียนคําสั่งในโปรแกรมแบบ Visual Programming จะเปนการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนอง
การทํางานตามเหตุการณ เชน การคลิกเมาส มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ดับเบิลคลิกที่เครื่องมือที่ตองการสั่งงาน ที่ไดออกแบบไวบนฟอรม ดังตัวอยางคือปุม button1

รูปที่ 8.15 การดับเบิลคลิกที่เครื่องมือที่ตองการเขียนโปรแกรมสั่งงาน
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4.2 จะปรากฎหนาตาง Form1.cs พรอมกับคําสั่งตั้งตน ดังหมายเลข X และเคอรเซอรจะปรากฎอยูตรง
เมท็อดที่สัมพันธกับเครื่องมือ ดังหมายเลข Y ดังรูปที่ 8.16

X

Y

รูปที่ 8.16 หนาตาง Form1.cs ที่มีโคดโปรแกรม
สมมติวาตองการเขียนโปรแกรมที่สั่งใหเมือ่ คลิกปุม button1 แลวจะทําการปดโปรแกรม
ใหเขียนคําสั่ง Close(); ในเมท็อด button1_Click() ดังรูปที่ 8.17

รูปที่ 8.17 การเขียนคําสั่ง
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เมื่อเขียนคําสั่งเสร็จแลว ถาตองการกลับไปยังหนาออกแบบ สามารถทําไดโดยคลิกทีแ่ ถบ
Form1.cs[Design] ดังรูปที่ 8.18

รูปที่ 8.18 แถบ Form1.cs[Design]
5. การรันโปรแกรม
5.1 คลิกปุม Start Debugging หรือกดคีย F5 ดังรูปที่ 8.19

รูปที่ 8.19 ปุม Start Debugging
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5.2 จะปรากฎโปรแกรมที่สรางขึ้นดังรูปที่ 8.20

รูปที่ 8.20 โปรแกรมที่สรางขึ้น
การออกแบบหนาจอโดยการปรับเปลี่ยน Properties เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม
เราสามารถกําหนดคา Properties ใหกับเครื่องมือตางๆ ได ดังเชนตัวอยางดังนี้
1. เลือกเครื่องมือ เชน button2 มาวางบนฟอรมดังรูปที่ 8.21

รูปที่ 8.21 การเพิ่มปุม
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2. กําหนดใหแสดงหนาตาง Properties ดังนี้
2.1 คลิกที่เมนู View -> Properties Window ดังรูปที่ 8.22

รูปที่ 8.22 เมนู View -> Properties Window
2.2 จะปรากฎสวน Properties ดังรูปที่ 8.23

รูปที่ 8.23 สวน Properties
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2.3 การเปลี่ยน Properties ขององคประกอบตางๆ ในแถบ Design ของโปรแกรม ทําไดดงั นี้
X เลือกวัตถุนั้น เชน เลือก ปุม button1 โดยที่สวน Properties จะเชื่อมโยงกับวัตถุนั้น
Y เลือก Properties ที่ตองการไขแลวเปลี่ยนแปลงตามทีต่ องการ เชน เปลี่ยน Text Properties
ใหมีคาเปน OK
Z จะปรากฎปุมที่มีขอความ OK

X

Z
รูปที่ 8.24 การเปลี่ยน Properties ของปุม
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Y

ตัวอยางการสรางโปรแกรมเพื่อใชงาน Message Box โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้
ตองการสรางโปรแกรมที่เมื่อทําการคลิก ปุม Show Message จะแสดงขอความใน Message Box วา
Hello My First Windows Program ดังรูปที่ 8.25

รูปที่ 8.25 ตัวอยางโปรแกรม
ขั้นตอนการสรางมีดังนี้
1. คลิกเลือกที่ button2 แลวเปลี่ยน Properties ของ button2 ในสวน Text ใหเปน Show Message ดังรูปที่
8.26
2. ขอความที่ button2 จะเปลี่ยนเปน Show Message
Y

X
รูปที่ 8.26 การเปลี่ยน Properties ของ button2
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3. ดับเบิลคลิกที่ปุม Show Message จะปรากฎหนาตาง Program.cs ขึ้นมา และเคอรเซอรจะปรากฎตรง
เมท็อดที่ของปุมที่ถูกดับเบิลคลิก ในที่นี้คือ button2_click() เขียนคําสั่งดังรูปที่ 8.27

รูปที่ 8.27 การเขียนคําสั่งที่ปุม Show Message
4. กลับไปที่หนาจอออกแบบ Form1.cs[Design]
4.1 บันทึกโปรแกรม
4.2 สั่งรันโปรแกรมจะปรากฎโปรแกรมที่ประกอบไปดวยปุม 2 ปุม และเมื่อคลิกทีป่ ุม Show Message
จะปรากฎ Message Box ที่แสดงขอความวา Hello My First Windows Program ดังรูปที่ 8.28

รูปที่ 8.28 โปรแกรมแสดง Message Box
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กิจกรรมที่ 9
พัฒนาโครงงาน
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาโครงงานแบบ Windows Application ดวย MS Visual C#
2. แนวคิด
ภาษาซีชารปสามารถพัฒนาเปนแอพลิเคชันเพื่อใชในการทํางานไดหลายดาน โดยโปรแกรม MS
Visual C# สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประเภทที่ใชคุณสมบัติของวินโดวสเต็มรูปแบบ (Windows
Application) ซึ่งผูพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบกราฟก เพื่อสรางงานเชน โปรแกรมเกม
โปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมการคํานวณ ไดงายและสะดวกตอการใชงาน
3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
9.1

เรื่อง
พัฒนาโครงงานแบบ Windows Application

เวลา (นาที)
360

3.2 ใบความรู
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส
- โปรแกรมตัวอยางผลงานที่สรางดวยภาษาซีชารป
- แบบประเมินโครงงาน
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 9.1 และแบบประเมินโครงงานตามจํานวนกลุม
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
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4.2.1 ผูสอนเปดโปรแกรมผลงานตัวอยางที่พัฒนาดวยภาษาซีชารป ใหผูเรียนไดศึกษา และอาจ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาผลงานของกลุม
4.2.2 ผูเรียนแตละกลุมลงมือพัฒนาโครงงานตามความเห็นของกลุม และเขียนรายละเอียดลงใบใบ
งานที่ 9.1
4.2.3 ผูเรียนออกมานําเสนอโครงงานทุกกลุม (อาจใชการจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน)
4.2.4 ผูเรียนประเมินผลงานของกลุมอื่นโดยใชแบบประเมินโครงงาน
4.2.5 ผูสอนรวมคะแนน ใหรางวัลแกกลุมที่มีคะแนนมากที่สุด 3 กลุม
4.2.6 ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุป
5. การวัดและประเมินผล
5.1 แบบประเมินโครงงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
-
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ใบงานที่ 9.1
พัฒนาโครงงานแบบ Windows Application
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนพัฒนาโครงงานที่สรางดวยโปรแกรม MS Visual C# ตามความเห็นของกลุมและเขียน
อธิบายรายละเอียดของโครงงานดังตอไปนี้
ชื่อโครงงาน …………………………………………………………………..
ประเภทของโครงงาน …………………………………………………………
วัตถุประสงค
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ลักษณะการทํางานของโปรแกรม
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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แบบประเมินโครงงาน

• คุณภาพของงานในภาพรวม

• ความถูกตองในการทํางาน

• ความซับซอนทางเทคนิค

ชื่อกลุม

• ความสวยงามและความงายตอ
การใชงานของโปรแกรม

ลําดับ

• ความคิดริเริ่มสรางสรรค

กลุมที่.........................
คําชี้แจง ใหแตละกลุมใหคะแนนผลงานของกลุมอื่นตามหัวขอดังตอไปนี้ โดยใหคะแนนตามระดับดานลาง
หัวขอสําหรับการประเมิน
ก. ความคิดริเริม่ สรางสรรค/ความใหมของงาน
ข .ความสวยงามและความงายตอการใชงานของโปรแกรม
ค. ความซับซอนทางเทคนิค
ง. ความถูกตองในการทํางาน
จ. คุณภาพของงานในภาพรวม

คะแนนรวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระดับการใหคะแนน
ดีมาก
A
ระดับ
5
คะแนน
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ดี
B
4

ปานกลาง
C
3

สมควรปรับปรุง
D
2

สมควรปรับปรุงอยางมาก
E
1
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ไมผาน
F
0

ภาคผนวก
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การใชงานโปรแกรม Microsoft Visual C# 2008 Express
Microsoft Visual C# 2008 Express Edition เปนโปรแกรมที่อยูในชุดโปรแกรมของ MS Visual
Studio 2008 ซึ่งเปนชุดโปรแกรมที่เก็บเครื่องมือในการพัฒนาไวมากมาย การเรียกใชงานโปรแกรมทําได
ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. คลิก Start -> Programs -> Microsoft Visual C# 2008 Express Edition

รูปที่ 1 การเรียกใชงานโปรแกรม
2. จะปรากฎหนาตาง Microsoft Visual C# 2008 Express Edition ดังรูปที่ 2
X Y Z

`

^

_

\
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s รูปที่ 2 หนาตาง Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
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สวนประกอบของ Microsoft Visual C# 2008 Express Edition มีดังนี้
2.1 แถบชื่อ(Title Bar) เปนสวนที่แสดงชื่อของหนาตางที่ทํางานอยูเชนชื่อโปรเจ็กต
2.2 แถบเมนู( Menu Bar) เปนแถบแสดงรายการคําสั่งของโปรแกรม เชนเมนู File , Edit , View
เปนตน
2.3 แถบเครื่องมือ(Tool Bar) เปนแถบรวมสัญรูป(Icon) ที่ใชแทนรายการคําสั่งของโปรแกรม
2.4 หนาตาง Solution Explorer เปนหนาตางแสดงรายการของไฟลและองคประกอบตางๆ ที่
รวมกันเปนโปรเจ็กต
2.5 กลองเครื่องมือ(Tool Box) เปนสวนที่เก็บเครื่องมือที่ใชสรางโปรเจ็กต สวนกลองเครือ่ งมือนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของโปรเจ็กตที่ผูเขียนโปรแกรมเลือก
2.6 หนาตาง Start Page เปนหนาตางหลัก และเปนหนาตางแรกที่เกิดขึ้นเมือ่ เปดโปรแกรม
Microsoft Visual C# 2008 Express Edition ขึ้นมา โดยภายในจะมีหนาตางยอยอื่นๆ
2.7 หนาตาง Recent Project เปนหนาตางยอยภายในหนาตาง Start Page เปนสวนที่ใชสรางโปร
เจ็กตใหม หรือเปดโปรเจ็กตเกาขึ้นมาทํางาน
2.8 หนาตาง Getting Started เปนสวนที่ใชเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรโดย Microsoft
Visual C#
2.9 หนาตาง Gets New from Microsoft เปนสวนที่ใชดาวนโหลดเครื่องมือใหม ๆ จาก
ไมโครซอฟต
การเริ่มสรางโปรเจ็กตใหม แบบ Console Application
Console Application เปนการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับผูที่เริ่มตนศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
สามารถสรางไดดังนี้
1. ในสวน Recent Project ที่ Create คลิกเลือก Project ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การสรางชิ้นงานใหม
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2. จะปรากฎกรอบโตตอบ New Project ดังรูปที่ 4 ใหดําเนินการดังนี้
X เลือก สัญรูป Console Application
o ตั้งชื่อในชอง Name
Z คลิก OK
X

o

Z
รูปที่ 4 กรอบโตตอบ New Project

3. โปรแกรมจะสรางหนาตาง Program.cs พรอมใหพัฒนาโปรแกรมตอไป มีรายละเอียดที่ควรรูดังนี้
3.1 หนาตาง ที่เปนสวนเขียนโปรแกรมหรือ Editor จะมีชื่อตามชื่อไฟล คือ Program.cs ซึ่งเปน
สวนที่ใชเขียนคําสั่งตาง ๆ ในภาษา C#
3.2 แถบเครื่องมือเพิ่มเติม
3.3 หนาตาง Solution Explorer ซึ่งใชแสดงรายการองคประกอบของโปรเจ็กต
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o

X

รูปที่ 5 รายละอียดหนาตาง Program.cs

Z

4. การกําหนดใหแสดงเลขบรรทัดของคําสั่ง ทําไดดังนี้
4.1 คลิกที่เมนู Tool > Options

รูปที่ 6 การกําหนดใหแสดงเลขบรรทัด
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

167

4.2 จะปรากฎกรอบโตตอบ Options ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 กรอบโตตอบ Options
4.3 ใหเลือก Show all settings

รูปที่ 8 การเลือก Show all settings
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4.4 เลือก Text Editor -> C# -> General ดังหมายเลข n จากนั้นที่ Display คลิกเลือก Line
number ดังหมายเลข o แลวคลิก OK ดังหมายเลข p

n

o
รูปที่ 9 การเลือก Line numbers

p

4.5 หนาตาง Editor จะแสดงเลขบรรทัดดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 เลขบรรทัด
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5. การบันทึกโปรเจ็กต
การสรางโปรเจ็กตโดย MS Visual C# จะมีไฟลเปนองคประกอบของโปรแกรมหลาย
ไฟล ผูเขียนโปรแกรมควรสรางโฟลเดอรแยกแตละโปรเจ็กตออกจากกัน และควรบันทึกตั้งแตเริ่ม
สรางโปรเจ็กตใหมในทันที ดังนี้
5.1 คลิกที่ สัญรูป Save All
5.2 จะปรากฎกลองโตตอบ Save Project
5.3 เลือกโฟลเดอรเพื่อเก็บโปรเจ็กตในชอง Location โดยคลิกที่ปุม Browse…
X

Z

o
รูปที่ 11 การบันทึกโปรเจ็กต
5.4 จะปรากฎกรอบโตตอบ Project Location ใหเลือกโฟลเดอรที่ตองการ แลวคลิกปุม OK ดังรูป
ที่ 12

รูปที่ 12 กรอบโตตอบ Project Location
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5.5 ในกรอบโตตอบ Save Project ในชอง Location จะแสดงชื่อโฟลเดอร ใหตั้งชื่อโปรเจ็กต แลว
บันทึกดังรูปที่ 13
n ตั้งชื่อในชอง Name ตามตองการ
o คลิกเลือก Create directory for solution
p คลิก Save
n

o

p

รูปที่ 13 การบันทึกโปรเจ็กต
5.6 จะไดโปรเจ็กตที่มีชื่อตามที่ไดตั้งชื่อดังตัวอยาง

รูปที่ 14 โปรเจ็กต consolePrj1
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6. รายการไฟลและโฟลเดอรที่เกิดจากการบันทึกโปรเจ็กต
6.1 โฟลเดอรที่ใชบันทึกโปรเจ็กต
6.2 โฟลเดอรโปรเจ็กตที่บันทึกไว
6.3 รายการทรัพยากรที่เกิดขึ้นภายในโปรเจ็กต
6.4 รายการไฟลทอี่ ยูภายในโฟลเดอร Debug

n

o
q

p
รูปที่ 15 รายการไฟลและโฟลเดอรที่เกิดจากการบันทึกโปรเจ็กต
7. การเริ่มเขียนคําสั่งในหนาตาง Editor
การสรางโปรเจ็กตโดย MS Visual C# จะตองเขียนคําสั่งในไฟล .cs ซึ่งโดย Default จะมี
ชื่อวา Program.cs โดยองคประกอบของโปรแกรมภาษา C# มีดังนี้
n สวน using เปนสวนทีใ่ ชเรียก namespace ที่รวม class ตางๆ จากภายนอกมาใช
o สวน namespace เปนโครงสรางบล็อกของโปรเจ็กตที่ประกอบดวย class ตางๆ ที่
ผูเขียนโปรกรมสรางขึ้น รวมทั้ง class Program ที่โปรแกรมสรางให
p สวน class Program เปนคลาสที่โปรแกรมสรางใหโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อ
ไดตามตองการ ใน namespace หนึ่งๆ สามารถสราง class ไดหลาย class และแตละ
คลาส สามารถสรางเมท็อดไดหลาย ๆ เมท็อด โดยมีเมท็อดหลักคือ Main
q สวนเมท็อด Main เปนเมท็อดหลักของโปรแกรม ซึ่งเปนสวนเริ่มทํางานของโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้น ในโปรแกรมหนึ่งๆ จะมีเมท็อด Main ไดเพียงเมท็อดเดียว ไมวาจะมีกี่
คลาสก็ตาม
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n
Y
p
[

เมื่อพิมพคําสั่งที่โปรแกรมรูจัก
จะมีกลองรายการใหใชงาน

รูปที่ 16 คําสั่งในหนาตาง Editor
ตัวอยางโปรแกรมที่แสดงขอความบนหนาจอ

รูปที่ 17 ตัวอยางโปรแกรมภาษาซีชารป
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8. การรันโปรแกรม
เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแลว ใหบันทึกโปรแกรม และเริ่มตนรันโปรแกรม โดยการคลิก
ที่สัญรูป Start Debugging หรือกดคีย F5 ดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 การรันโปรแกรม
จะปรากฎผลลัพธดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 ผลลัพธการรันโปรแกรม
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9. รายการไฟลที่เกิดขึ้นจากการรันโปรแกรม
ในการรันโปรแกรมนั้น MS Visual C# จะทําการคอมไพล แลวสรางไฟล .exe ใหกอน ดัง
รูปที่ 20

รูปที่ 20 ไฟล .exe ที่เกิดขึ้นจากการรันโปรแกรม
10. การเตรียมเครื่องมือ เพื่อชวยพัฒนาโปรแกรม เชนการแสดงรายการการผิดพลาดของการเขียนคําสั่ง
ตัวอยางการแสดงหนาตาง Error List มีขั้นตอนดังนี้
10.1 คลิกที่เมนู view -> Error List

รูปที่ 21 เมนู view -> Error List
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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10.2 จะปรากฎหนาตาง Error List ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22 หนาตาง Error List
ตัวอยางการแสดงขอความเมื่อโปรแกรมผิดพลาดในขณะทีก่ ําลังคียโปรแกรม

เมื่อพิมพคําสั่งแลวทิ้งชวงไว
นาน โดยไมใส ; ปดทายเพือ่
แสดงการจบคําสั่ง โปรแกรมจะ
เตือนดังตัวอยาง

รูปที่ 23 ตัวอยางการแสดงขอความเมื่อโปรแกรมผิดพลาด
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กิจกรรมที่ 10
การจัดกลุมขอมูลดวยโครงสราง
1. จุดประสงค ใหผูเรียนสามารถ
1.1. อธิบายขอมูลแบบโครงสราง
1.2. สรางเมท็อดสําหรับคํานวณเวกเตอร
1.3. เขียนโปรแกรมโดยใชงานโครงสรางรวมกับอาเรย
2. แนวคิด
ภาษา C# รวมถึงภาษาโปรแกรมอีกหลายภาษารองรับการใชงานโครงสราง (structure) ที่อนุญาตให
เรานําขอมูลยอยตาง ๆ ที่อาจประกอบดวยขอมูลตางชนิดกันมารวมไวเปนกลุมเดียวกัน โดยที่การอางถึงก็จะ
กระทําผานตัวแปรตัวเดียวกันทั้งหมด การทําเชนนี้นอกจากจะทําใหโปรแกรมดูเปนระเบียบขึ้นแลว การใช
โครงสรางยังมีประโยชนอยางมากในการรวมขอมูลเปนกลุมเพื่อสงไปประมวลผลในเมท็อดอื่น ๆ ผานทาง
พารามิเตอรเพียงตัวเดียว
3. สื่ออุปกรณ
3.1 ใบงาน
ใบงานที่
10.1
10.2
10.3

เรื่อง
รูจักกับขอมูลแบบโครงสราง
เวกเตอร
ฐานขอมูลนักเรียน

เวลา (นาที)
30
30
60

3.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 10.1 เรื่องชนิดขอมูลแบบโครงสราง
- ใบความรูที่ 10.2 เรื่องการใชงานโครงสรางรวมกับอาเรย
3.3 อื่นๆ
- เครื่องคอมพิวเตอรเทากับจํานวนกลุม
- โปรแกรมวิชวลซีชารป เอ็กเพรส
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การจัดเตรียม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

177

4.1.1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 คน
4.1.2 เตรียมใบงานที่ 10.1-10.3 ตามจํานวนกลุม และใบความรูที่ 10.1-10.2 ตามจํานวนผูเรียน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 ผูสอนกลาวถึงเรื่องการจัดกลุมขอมูลแบบโครงสราง
4.2.2 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 10.1 เรื่องชนิดขอมูลแบบโครงสราง จากนั้นทําใบงานที่
10.1 เรื่องรูจักกับขอมูลแบบโครงสราง และใบงานที่ 10.2 เรื่องเวกเตอร
4.2.3 ผูสอนสุมผูเรียนออกมานําเสนอคําตอบในใบงานที่ 10.1 และ 10.2
4.2.4 ผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 10.2 เรื่องการใชงานโครงสรางรวมกับอาเรย จากนั้นทํา
ใบงานที่ 10.3 เรื่องฐานขอมูลนักเรียน
4.2.5 ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายและสรุป
5. การวัดและประเมินผล
5.1 แบบประเมินโครงงาน
6. แหลงความรูเพิ่มเติม
6.1 http://msdn.microsoft.com/th-th/vcsharp/default(en-us).aspx
7. ขอเสนอแนะ
-
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ใบงานที่ 10.1
รูจักกับขอมูลแบบโครงสราง
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 10.1 แลวตอบคําถามตอไปนี้

1. เรียนรูการใชงานขอมูลโครงสราง
1.1 นิยามโครงสรางชื่อ VehicleInfo สําหรับเก็บขอมูลรถยนตแตละคัน ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
ดังนี้
o
o
o
o

ยี่หอรถ เปนขอมูลชนิดขอความ อางถึงโดยใชชื่อ make
ทะเบียนรถ เปนขอมูลชนิดขอความ อางถึงโดยใชชื่อ plate
สีรถ เปนขอมูลชนิดขอความ อางถึงโดยใชชื่อ color
ปที่ผลิต เปนขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม อางถึงโดยใชชื่อ year

struct ______________________ {
_________________________________________;
_________________________________________;
_________________________________________;
_________________________________________;
}

1.2 เราจะนิยามเมท็อดขึ้นมาสองเมท็อดเพื่อจัดการขอมูลเกีย่ วกับเวกเตอรและนําไปใชตอ ไดในใบงาน
หลัง ๆ เมท็อดแรกคือ ReadVector ซึ่งรับขอมูลเวกเตอรสามมิติจากผูใชและสงคาคืนกลับมา
ในรูปโครงสราง Vector อีกเมท็อดหนึง่ คือ PrintVector ใชสําหรับแสดงผลขอมูลใน
โครงสราง Vector ออกทางหนาจอ จงเติมคําสั่งลงในชองวางเพื่อใหโปรแกรมทํางานไดตรงกับ
ตัวอยางผลลัพธที่กําหนดให
using System;
class VectorEx {
struct Vector {
public double x,y,z;
}
static Vector ReadVector() {
Vector v;
Console.Write("X element: ");
__________ = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Y element: ");
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_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
______________________________;
}
static void PrintVector(Vector v) {
Console.Write("({0},{1},{2})",
________, ________, ________);
}
static void Main() {
Console.WriteLine("Enter a vector");
Vector a = ReadVector();
Console.Write("You justed enter a vector ");
PrintVector(a);
Console.WriteLine();
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Enter a vector
X element: 6
Y element: 13
Z element: 1
You just entered a vector (6,13,1)
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ใบงานที่ 10.2
เวกเตอร
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 10.1 แลวตอบคําถามตอไปนี้

1. นิยามโครงสรางและเมท็อดเพื่อประมวลผลขอมูลเวกเตอร
เราจะนิยามเมท็อดขึ้นมาสองเมท็อดเพื่อจัดการขอมูลเกีย่ วกับเวกเตอรและนําไปใชในงานตอไป เมท็อดแรก
คือ ReadVector ซึ่งรับขอมูลเวกเตอรสามมิติจากผูใชและสงคาคืนกลับมาในรูปโครงสราง Vector
อีกเมท็อดหนึง่ คือ PrintVector ใชสําหรับแสดงผลขอมูลในโครงสราง Vector ออกทางหนาจอ
จงเติมคําสั่งลงในชองวางเพื่อใหโปรแกรมทํางานไดตรงกับตัวอยางผลลัพธที่กําหนดให
using System;
class VectorEx {
struct Vector {
public double x,y,z;
}
static Vector ReadVector() {
Vector v;
Console.Write("X element: ");
__________ = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Y element: ");
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
______________________________;
}
static void PrintVector(Vector v) {
Console.Write("({0},{1},{2})",
________, ________, ________);
}
static void Main() {
Console.WriteLine("Enter a vector");
Vector a = ReadVector();
Console.Write("You justed enter a vector ");
PrintVector(a);
Console.WriteLine();
}
}
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ตัวอยางผลการทํางาน
Enter a vector
X element: 6
Y element: 13
Z element: 1
You just entered a vector (6,13,1)

2. สรางเมท็อดสําหรับคํานวณขนาดของเวกเตอร
ให v = (vx,vy,vz) เปนเวกเตอรในปริภูมิสามมิติ ขนาดของเวกเตอร v เขียนแทนดวย |v| สามารถคํานวณได
จากสูตร
v = v x2 + v y2 + v z2

โปรแกรมดานลางมีการนิยามเมท็อดชื่อ VectorSize ขึ้นมาเพื่อคํานวณขนาดของเวกเตอร
โปรแกรมนี้อาศัยเมท็อด ReadVector และ PrintVector จากแบบฝกหัดที่แลวเพื่อรับขอมูล
เวกเตอรจากผูใชและแสดงผลขอมูลในเวกเตอร (เมท็อดเหลานี้รวมถึงการนิยามโครงสราง Vector ถูกละ
ไวเพื่อสงวนพื้นที่) จงเติมคําสั่งที่เหมาะสมลงในชองวางเพื่อใหการนิยามเมท็อด VectorSize เสร็จ
สมบูรณ
using System;
class VectorEx {
// คัดลอกนิยามโครงสราง Vector มาปะในตําแหนงนี้
// คัดลอกเมท็อด PrintVector และ ReadVector
// จากแบบฝกหัดที่แลวมาปะในตําแหนงนี้
static double VectorSize(Vector v) {
return __________________________________________________;
}
static void Main() {
Console.WriteLine("Enter a vector");
Vector v = ReadVector();
Console.Write("The size of the vector ");
PrintVector(v);
Console.WriteLine(" is {0}", VectorSize(v));
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Enter a vector
X element: 3
Y element: 7
Z element: -2
The size of the vector (3,7,-2) is 7.87400787401181
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3. สรางเมท็อดเพื่อคํานวณผลคูณจุดของเวกเตอรสองตัว
สําหรับเวกเตอร u = (ux,uy,uz) และเวกเตอร v = (vx,vy,vz) ใด ๆ ผลคูณจุด (dot product) ของเวกเตอร u และ v
มีสัญลักษณเปน u⋅v ใหผลลัพธเปนปริมาณสเกลารที่มีคาตามสูตร
u⋅v = uxvx+ uyvy+ uzvz
จงทําโปรแกรมตอไปนี้ใหสมบูรณเพื่อใหโปรแกรมรับเวกเตอรสองจํานวนจากผูใช และแสดงผลคูณจุดที่
เกิดจากเวกเตอรทั้งคู
using System;
class VectorEx {
// คัดลอกนิยามโครงสราง Vector มาปะในตําแหนงนี้
// คัดลอกเมท็อด ReadVector จากแบบฝกหัดที่แลวมาปะในตําแหนงนี้
static double DotVectors(Vector u, Vector v) {
_______________________________________________;
}
static void Main() {
Console.WriteLine("Enter vector u");
Vector u = ReadVector();
___________________________________________;
___________________________________________;
Console.WriteLine("u * v = {0}", DotVectors(u,v));
}
}

ตัวอยางผลการทํางาน
Enter vector u
X element: -1.2
Y element: 3
Z element: 0.5
Enter vector v
X element: 4
Y element: 2
Z element: 1.8
u * v = 2.1
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ใบงานที่ 10.3
ฐานขอมูลนักเรียน
รายชื่อสมาชิกในกลุมที…
่ ……………….
1. ………………………………………………… 2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………… 4. ………………………………………………….
ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 10.2 แลวเขียนโปรแกรมจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระเบียนนักเรียนที่สามารถคนหาขอมูลนักเรียนตามรหัสประจําตัวได โดยขอมูล
ของนักเรียนแตละคนประกอบดวย
• รหัสประจําตัว มีคาไดตั้งแต 1 ถึง 999
• ชื่อ-นามสกุล
• เกรดเฉลี่ยสะสม
โปรแกรมจะอานขอมูลนักเรียนทั้งหมดเขามากอนแลวจึงเขาสูโหมดการคนหาโดยเริ่มรับรหัส
ประจําตัวที่ตองการคนหาจากผูใช หากพบรหัสที่ตรงกันในฐานขอมูลโปรแกรมจะรายงานชื่อและเกรดเฉลีย่
สะสมของนักเรียนผูนั้นใหทราบ แตถาหากไมพบรหัสก็จะไมมีการแสดงผลลัพธใด ๆ โปรแกรมจะจบการ
ทํางานเมื่อผูใชปอนรหัสที่ตองการคนเปน -1
ตัวอยางผลการทํางาน
How many students? 3
Enter student#1's information
ID: 234
Name: Arthur
GPA: 4.00
Enter student#2's information
ID: 876
Name: Paula
GPA: 3.99
Enter student#3's information
ID: 379
Name: Ariya
GPA: 1.50
Enter ID to search (-1 to quit): 379
Name: Ariya
GPA: 1.50
Enter ID to search (-1 to quit): 111
Enter ID to search (-1 to quit): 234
Name: Arthur
GPA: 4.00
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Enter ID to search (-1 to quit): -1

คัดลอกโปรแกรมลงในชองวาง
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ใบความรูที่ 10.1
ชนิดขอมูลแบบโครงสราง
ในบางแกปญหาบางอยางเราตองการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการชุดขอมูลที่ประกอบดวยขอมูลยอย ๆ ทั้ง
ที่เปนชนิดเดียวกันและตางชนิดกัน ทวาขอมูลเหลานี้มักตองถูกใชงานรวมกันอยูเปนประจํา ลองพิจารณา
ลักษณะงานเกี่ยวกับระเบียนนักเรียนที่ขอมูลของนักเรียนคนหนึ่ง ๆ ประกอบดวยขอมูลยอยหลายสวน อาทิ
เชน รหัสประจําตัว ชื่อ นามสกุล ภาควิชา อายุ อาจารยที่ปรึกษา ฯลฯ แมวาเราจะสามารถเขียนโปรแกรม
โดยกําหนดใหขอมูลเหลานี้ถูกแยกเก็บไวในตัวแปรที่แตกตางกันไดก็ตาม โปรแกรมที่ไดจะเต็มไปดวยตัว
แปรทั้งที่ใชเก็บขอมูลนักเรียนปะปนอยูกับตัวแปรอีกหลายตัวที่ใชสําหรับจุดประสงคอื่นภายในโปรแกรม
อันมีผลทําใหโปรแกรมยากตอการทําความเขาใจและแกไขเพิ่มเติมในภายหลัง
เชนเดียวกับอาเรย ภาษา C# รวมถึงภาษาโปรแกรมอีกหลายภาษารองรับการใชงานโครงสราง
(structure) ที่อนุญาตใหเรานําขอมูลยอยตาง ๆ ที่อาจประกอบดวยขอมูลตางชนิดกันมารวมไวเปนกลุม
เดียวกัน โดยที่การอางถึงก็จะกระทําผานตัวแปรตัวเดียวกันทั้งหมด การทําเชนนี้นอกจากจะทําใหโปรแกรม
ดู เ ป น ระเบี ย บขึ้ น แล ว การใช โ ครงสร า งยั ง มี ป ระโยชน อ ย า งมากในการรวมข อ มู ล เป น กลุ ม เพื่ อ ส ง ไป
ประมวลผลในเมท็อดอื่น ๆ ผานทางพารามิเตอรเพียงตัวเดียว

1. การนิยามโครงสราง
เนื่องจากขอมูลที่เราจะรวมไวเปนกลุมเดียวกันนั้นอาจมีชนิดขอมูลที่แตกตางกันไดหลากหลายรูปแบบ
ตางจากอาเรยที่ขอมูลซึ่งถูกนํามารวมกันจะตองเปนขอมูลชนิดเดียวกันเทานั้น จึงเปนสิ่งจําเปนที่เราตอง
นิยามโครงสรางขอมูลที่ชัดเจนขึ้นมาเสียกอนวากลุมขอมูลจะประกอบดวย สมาชิก (member) ที่มีแบบ
ขอมูลชนิดใดบาง และสมาชิกแตละตัวจะถูกอางถึงอยางไร การนิยามโครงสรางในภาษา C# นั้นอาศัยคีย
เวิรด struct (มาจากคําวา structure) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
struct StructName {
public DataType1 var1;
public DataType2 var2;
:
public DataTypeN varN;
}

รูปแบบขางตนเปนการนิยามโครงสรางชื่อ StructName ซึ่งประกอบดวยสมาชิก N ตัว สมาชิก
จํานวนแรกมีชนิดขอมูลเปน DataType1 และถูกอางอิงผานชื่อ var1 สมาชิกตัวถัดมามีชนิดขอมูลเปน
DataType2 และถูกอางอิงผานชื่อ var2 เชนนี้เรื่อยไป สําหรับคียเวิรด public ที่ปรากฏหนาการ
นิยามสมาชิกแตละตัวเปนการกําหนดระดับการปกปองขอมูล (protection level) ซึ่งเราจะยังไมสนใจในที่นี้
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การนิยามโครงสรางตองปรากฏอยูภายในคลาส แตอยูภายนอกเมท็อดใด ๆ เสมอ
ตัวอยางที่ 10.1 นิยามโครงสรางชื่อ StdInfo เพื่อใชเก็บขอมูลนักเรียนแตละคน ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
ดังนี้
• รหัสประจําตัว เปนขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม อางถึงโดยใชชื่อ id
• ชื่อนักเรียน เปนขอมูลชนิดขอความ อางถึงโดยใชชื่อ name
• คะแนนนักเรียน เปนขอมูลชนิด double อางถึงโดยใชชื่อ score
struct StdInfo {
public int id;
public string name;
public double score;
}

ตามที่กลาวไวขางตน การนิยามโครงสรางภายในโปรแกรมจะตอง อยูภายในคลาสแตอยูนอกเมท็
อดเสมอ ตัวอยางเชน
class MyClass {
struct StdInfo {
public int id;
public string name;
public double score;
}
static void Main() {
:
}
}

2. การประกาศและการใชงานตัวแปรชนิดโครงสราง
การใชคียเวิรด struct ขางตนนั้นเปนเพียงการนิยามโครงสรางขึ้นมาเทานั้น ยังมิไดมีผลทําให
โปรแกรมสรางเนื้อที่สําหรับเก็บขอมูลขึ้นมาภายในหนวยความจําแตอยางใด การนําโครงสรางมาใชเก็บ
ขอมูลจริง ๆ จะตองมีการประกาศตัวแปรที่ระบุชนิดขอมูลเปนชื่อของโครงสรางนั้น ๆ เสียกอน ดังรูปแบบ
ตอไปนี้
StructName structVar;

โดย StructName คือชื่อของโครงสรางที่ไดนยิ ามไปแลว และ structVar คือชื่อตัวแปรที่นํามาใช
อางอิงถึงขอมูลภายในโครงสรางนั้น เราจะเรียกใชคําสั่งแบบนี้ไดภายในเมท็อดเทานัน้
สังเกตวาคําสั่งขางตนนั้นมีรูปแบบเดียวกันกับคําสั่งที่ใชในการประกาศตัวแปรทั่วไปทุกประการ
ดังนั้นการใชงานคียเวิรด struct จึงเปรียบเสมือนการสรางชนิดขอมูลชนิดใหมขึ้นมานั่นเอง ซึ่งก็
หมายความวานอกเหนือจากการประกาศตัวแปรแลว เรายังสามารถนําชื่อโครงสรางไปใชในสวนอื่นของ
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โปรแกรมไดอีก อาทิเชน ใชระบุชนิดขอมูลของพารามิเตอรสําหรับเมท็อด ระบุชนิดขอมูลที่เมท็อดคืนคา
หรือแมแตการนําไปใชนิยามสมาชิกในโครงสรางอื่น ๆ
เนื่องจากตัวแปรชนิดโครงสรางไมไดเปนตัวแปรที่เก็บคาเพียงคาเดียว แตเปนเสมือนตัวแทนกลุม
ขอมูลที่มีรูปแบบตามโครงสรางนั้น ๆ การเขาถึงขอมูลภายในโครงสรางจึงตองมีการระบุชัดเจนวาขอมูลชิ้น
ใดที่ถูกอางถึง ซึ่งทําไดโดยการระบุชื่อของสมาชิกตอทายชื่อตัวแปรแบบโครงสราง โดยคั่นดวยเครื่องหมาย
จุด (.) ดังแสดง
structVar.memberName

เชนเดียวกับอาเรย การอางถึงสมาชิกในโครงสรางเชนนี้จะมีการใชงานเสมือนเปนตัวแปรโดดตัว
หนึ่งที่มีชนิดขอมูลตามที่กําหนดใหกับสมาชิกในระหวางการนิยามโครงสราง นั่นคือหากเราใชการอางอิงนี้
เปนสวนหนึ่งของนิพจนใด ๆ คาของสมาชิกจะถูกดึงออกมาใชเพื่อประเมินคาของนิพจนนั้น ๆ ในทาง
ตรงกันขาม หากเราวางการอางอิงนี้ไวทางดานซายของเครื่องหมาย = ในคําสั่งใหคากับตัวแปร คาสมาชิก
ตําแหนงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนคาไปตามคาที่กําหนดให
ตัวอยางที่ 10.2 โปรแกรมดานลางนิยามโครงสรางชื่อ Vector เพื่อใชแทนขอมูลแบบเวกเตอรในปริภูมิ
สามมิติ ภายในโครงสรางประกอบดวยสมาชิกชื่อ x y และ z ที่มีชนิดขอมูลแบบ double ใชสําหรับเก็บ
คาในแตละแกนของเวกเตอร ภายในโปรแกรมหลักจะมีการสรางตัวแปรแบบ Vector ขึ้นมาหนึ่งตัวและ
กําหนดใหมีคาเปน (3,4,5) จากนั้นจึงนําคาเหลานี้มาแสดงผลบนหนาจอในรูปเวกเตอร
1: using System;
2: class VectorEx {
3:
struct Vector {
4:
public double x;
5:
public double y;
6:
public double z;
7:
}
8:
9:
static void Main() {
10:
Vector v1;
11:
v1.x = 3; v1.y = 4; v1.z = 5;
12:
Console.WriteLine("Vector v1 = ({0},{1},{2})",
13:
v1.x, v1.y, v1.z);
14:
}
15: }

สังเกตวาในการนิยามโครงสราง Vector นั้นมีสมาชิกที่มีชนิดของขอมูลเปน double
เหมือนกันหมด ในกรณีนี้ภาษา C# อนุญาตใหเราประกาศสมาชิกไวภายใตคําสั่งเดียวกันได ดังนั้น
โปรแกรมในชวงบรรทัดที่ 3-7 จึงเขียนใหสั้นลงไดเปน
struct Vector {
public double x,y,z;
}
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ใบความรูที่ 10.2
การใชงานโครงสรางรวมกับอาเรย
ที่ผานมาเราไดเรียนรูการประกาศตัวแปรแบบโครงสรางสําหรับสิ่งของหรือวัตถุเพียงชิ้นเดียว เชน
นักเรียนหนึ่งคนหรือเวกเตอรหนึ่งเวกเตอร ในบางครั้งเราจําเปนตองประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับวัตถุตาง ๆ
เหลานี้มากกวาหนึ่งชิ้น ดังเชนตัวอยางงานดานระเบียนนักเรียนที่ไดกลาวมาในตอนตนที่โปรแกรมตอง
สามารถประมวลผลขอมูลนักเรียนซ้ํากันหลาย ๆ คนได โดยที่ขอมูลของนักเรียนแตละคนแมจะแตกตางกัน
แตก็มีโครงสรางขอมูลที่เหมือนกัน ดังนั้นอาเรยของโครงสรางจึงมีความเหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการ
ขอมูลลักษณะนี้
ตามที่ไดกลาวมาแลววาโครงสรางที่ถูกนิยามไวเรียบรอยแลวสามารถถูกนํามาใชเสมือนกับเปน
ชนิดขอมูลชนิดหนึ่งไดทันที ดังนั้นการประกาศตัวแปรแบบอาเรยของโครงสรางจึงมีรูปแบบเหมือนกับการ
ประกาศอาเรยทั่ว ๆ ไป เพียงแตระบุชนิดขอมูลใหตรงกับชื่อโครงสรางนั้น ๆ เทานั้น ตัวอยางเชนหากเรา
ตองการประกาศตัวแปรชื่อ students เพื่อเปนอาเรยหนึ่งมิติของโครงสราง StdInfo ที่นิยามไวใน
ตัวอยางที่ 10.1 เราจะใชคําสั่งดังนี้
StdInfo[] students;

อยาลืมวาอาเรยจริง ๆ ยังไมถูกสรางจนกวาจะใชคําสั่ง new ตัวอยางเชน
students = new StdInfo[30];

จะเปนการสรางอาเรยที่บรรจุขอมูลชนิด StdInfo ได 30 ชอง อางอิงผานตัวแปรชื่อ students
การเขาถึงขอมูลในอาเรยของโครงสรางจะมีรูปแบบเหมือนการเขาถึง% ขอมูลในอาเรยของขอมูล
พื้นฐานทั่ว ๆ ไปโดยระบุตําแหนงในอาเรยดวยดัชนี ตางกันตรงที่รูปแบบการใชงานนี้จะไมเปนเสมือนตัว
แปรที่เก็บคาโดด ๆ อีกตอไป แตเปนเสมือนตัวแปรแบบโครงสรางนั้น ๆ เชน
students[5]

จะทํางานเสมือนตัวแปรแบบโครงสรางที่เก็บขอมูลของนักเรียน ณ ดัชนี 5 (นักเรียนคนที่ 6 ในอาเรย) ดังนั้น
การเขาถึงขอมูลภายในโครงสรางจึงทําไดโดยการระบุชื่อสมาชิกของโครงสรางตอทายรูปแบบขางตน
เทานั้น เชนชื่อของนักเรียนคนนี้จะถูกอางอิงผาน
students[5].name
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ซึ่งหากพิจารณาจากโครงสราง StdInfo แลว students[5].name จะเปรียบเสมือนตัวแปรแบบ
ขอความตัวหนึ่งที่จะถูกนําไปกําหนดคาใหก็ได หรือนําไปใชในรูปนิพจนก็ได เชน
students[5].name = "Arthur";
Console.WriteLine("The student's name is {0}", students[5].name);
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คณะผูพัฒนาเอกสาร การโปรแกรมภาษาซีชารป

คณะผูพัฒนาเอกสารฝกอบรมครู
1. ดร.ชัยพร ใจแกว
2. ดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค
3. รศ.ธีรวัฒน ประกอบผล
4. อาจารยสายชล ใจเย็น
5. นายชยการ คีรีรัตน
6. นายนิพนธ ศุภศรี
7. นางสาวจินดาพร หมวกหมืน่ ไวย
8. นางสาวทัศนีย กรองทอง
9. นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน
10. นางสาวจีระพร สังขเวทัย
11. นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ
12. นายพนมยงค แกวประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
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