
Unit 6-1-1  print



ภาษา Python คืออะไร

Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดบัสูงที?ใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการเขียน

โปรแกรมสาํหรบัวตัถุประสงคท์ั ?วไป ภาษา Python นัNนสรา้งโดย Guido van Rossum และถูก

เผยแพร่ครัNงแรกในปี [\\[ Python นัNนเป็นภาษาแบบ interprete ที?ถูกออกแบบโดยมีปรญั

ชาที?จะทาํใหโ้คด้อ่านไดง้่ายขึN น และโครงสรา้งของภาษานัNนจะทาํใหโ้ปรแกรมเมอรส์ามารถ

เขา้ใจแนวคิดการเขียนโคด้โดยใชบ้รรทดัที?นอ้ยลงกวา่ภาษาอยา่ง C++ และ Java ซึ?งภาษา

นัNนถูกกาํหนดใหมี้โครงสรา้งที?ตัNงใจใหก้ารเขียนโคด้เขา้ใจง่ายทัNงในโปรแกรมเล็กไปจนถึง

โปรแกรมขนาดใหญ่



ขอ้ดีของ Python

1. เขียนงา่ย

2. มี Community ขนาดใหญ่

3. มี Library ใหใ้ชง้านหลากลาย

4. เหมาะกบังาน Data Science

5. เป็นทีOตอ้งการของหลายๆ บริษัท



Python ถูกนาํไปใชที้?ไหนบา้ง



เริ?มตน้เขียนโปรแกรม

กอ่นเริ(มตน้ทาํการเขียนโปรแกรม Python มาทบทวนหลกัการทาํงานของ
คอมพิวเตอรโ์ดยผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งออกแบบอลักอริทึมก่อน โดยตอ้งวิเคราะห์
ว่า มีขอ้มูลนําเขา้อะไร ประมวลผลดว้ยวิธีการอย่างไร และตอ้งการใหแ้สดงผล
อยา่งไร ซึ(งเป็นหลกัการทาํ งานของคอมพิวเตอรที์(ตอ้งการ หน่วยขอ้มลูเขา้ หน่วย
ประมวลผล และหน่วยแสดงผลหรือขอ้มลูออก



เริ?มตน้เขียนโปรแกรม



ถ้าแบ่งคําสั Oงของโปรแกรมภาษา 
Python ออกตามหลกัการทาํงานของ
คอมพิวเตอร์คือ การใชแ้ป้นพิมพส่์ง
ข้อมูล การประมวลผลด้วยหน่วย
ประมวลผลกลาง และการแสดงผล
โดยใช้จอคอมพิว เตอร์จ ะทํา ให้
สามารถแบ่งหัวขอ้การเรียนรูค้ําสั Oง
ต่าง ๆ

เริ?มตน้เขียนโปรแกรม





PRINT COMMAND

คาํสั ?งแสดงผลทางหนา้จอ



Print Command

PRINT (ขอ้มูล)

ออกทางหนา้จอแสดงผล



Print Command



ตวัอยา่งการใชง้านคาํสั ?ง print ที? 1



กิจกรรมที( 6-1-1.1

ใหเ้ขียนโปรแกรม Python 

โดยใหแ้สดงผล ชื=อ นามสกุล อายุของตนเอง

โดยใหเ้ขียนรหสัลาํลองดว้ย
คาํถามทา้ยกิจกรรม : ขอ้มูลที4 พิมพล์งไปนักเรยีนคิดวา่เป็นขอ้มูลชนิดใดบา้ง



ตวัอยา่งการใชง้านคาํสั ?ง print ที? 2 

หมายเหตุ : 1. การแบ่งขอ้มูลที8จะแสดงหรอืคาํสั8งตอ้งมีเครื8องหมาย , คั8น





ตวัอยา่งการใชง้านคาํสั ?ง print ที? 3 

หมายเหตุ : 2. หากตอ้งการแสดงเครื5องหมายระหว่างคา่ที5แสดงใหใ้ชค้าํสั5ง sep = '....' (Seperate)

3. หากตอ้งการขึMนบรรทดัใดระหว่างขอ้มูล ให้ เพิ5 ม sep = '\n' (Escape character)

4. โดยปกตคิาํสั5งแตล่ะคาํสั5งจะขึMนบรรทดัใหม่ หากไม่ตอ้งการขึMนบรรทดัใหม่ใหใ้ส่ end

= ' '



ตวัอยา่งการใชง้านคาํสั ?ง print ที? 4 



กิจกรรมที( 6-1-1.2

ใหนั้กเรียนใชค้าํสั =ง Print

เพื=อสรา้งภาพ เรขาคณิต สีเหลี=ยม

หรือภาพที=ตอ้งการ M ภาพ

โดยใหเ้ขียนรหสัลาํลองดว้ย



กิจกรรมที( 6-1-1.3

ใหแ้สดง ชื=อ นามสกุล สถานะในครอบครวั หรืออื=น ๆ ที=

นักเรียนตอ้งการโดยใหมี้การคั =นดว้ย , โดยใหแ้สดงใน

บรรทดัเดียว โดยใหเ้ขียนรหสัลาํลองดว้ย



2. Print Numeric

Numbers

ภาษาไพธอนจะมีชนิดขอ้มูลอยู่ 7 ชนิดดว้ยกัน ไดแ้ก่ ตัวเลข ขอ้มูล
เรียงลําดับ การจับคู่  callable มอดูล คลาส  อินสแตนซ์คลาส  ไฟล์ และ 
internal ในแต่ละชนิดจะมีชนิดขอ้มลูยอ่ยอีก แต่ทีRจะนํามาศึกษาในเล่มนีU จะ
นําเอาชนิดของขอ้มูลทีRเป็นพืU นฐานทีRใชก้นับ่อย ๆ ซึRงอยู่ดว้ยกนั  [ ชนิดไดแ้ก ่ 
integer,  float, string  และ dictionary ซึRงขึU นอยูก่บัตวัแปรทีRจะใชว้า่ตอ้งการ
กาํหนดใหเ้ป็นขอ้มลูชนิดใด





3. Print String + Numeric 

3.3 การแสดงผลขอ้มูล กบัการใชส้ญัลกัษณ ์%d %f %s 



3. Print String + Numeric 

print(”แสดงค่า x = ใหเ้ป็นค่าตวัอกัษร %s %x)

เป็นการนาํค่าในตวัแปล x คือ Lipda ไปใสใ่น %ที?อยูด่า้นหนา้

โดยหลงัจากหมด ’ ” single หรอื double quotes ไม่ตอ้งมี , comma คั ?น



3. Print String + Numeric 

print(”แสดงค่า y = ใหเ้ป็นค่าจาํนวนเตม็ฐานสิบ %d %y)

เป็นการนาํค่าในตวัแปล y คือ 99.99 ที?เป็นจาํนวนเตม็ไปใสใ่น %ที?อยูด่า้นหนา้

โดยหลงัจากหมด ’ ” single หรอื double quotes ไม่ตอ้งมี , comma คั ?น



3. Print String + Numeric 

print(”แสดงค่า z = ใหเ้ป็นค่าจาํนวนจรงิ %f %z)

เป็นการนาํค่าในตวัแปล z คือ 13.14 ที?เป็นจาํนวนเตม็ไปใสใ่น %ที?อยูด่า้นหนา้

โดยหลงัจากหมด ’ ” single หรอื double quotes ไม่ตอ้งมี , comma คั ?น



3. Print String + Numeric 

print(”แสดงค่า x y z = %s,%d,%f %(x,y,z))

เป็นการนาํค่าในตวัแปล x y z คือ Lipda,99.99,13.14 ไปใสใ่น %ที?อยูด่า้นหนา้

โดยเรยีงลาํดบัการใสก่่อนหลงั %ตวัแรกเป็น ค่า x ตวัที? 2 เป็นค่า y ค่าตวัที? 3 เป็นค่า Z


