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กลุ�มสาระการเรียนรู	  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัส  ง32102 
รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4      ช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี  5 
หน�วยการเรียนรู	ท่ี  5 การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เวลา  1  คาบ 
เรื่อง การเขียนโปรแกรมคํานวณ 
ช่ือ………………………………สกุล…………….…………………ช้ัน ม.5/………เลขท่ี……….. 
 

การเขียนโปรแกรมคํานวณ 
 

เครื่องหมายในการคํานวณทางคณิตศาสตร9 
 
เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย�าง ผลลัพธ9 
^ ยกกําลัง 3^2 9 
* คูณ 3*2 6 
/ หารแบบทศนิยม 3/2 1.5 
\ หารแบบจํานวนเต็ม 3\2 1 
Mod เศษท่ีได5จากการหาร 3 Mod 2 1 
+ บวก 3+2 5 
- ลบ 3-2 1 
 
ลําดับในการคํานวณ มีดังนี้ 
เครื่องหมาย                              การดําเนินการ 
1.  ()                                     ซ5ายไปขวา 
2.  not , ++ , -- ,(typecast)         ขวาไปซ5าย 
3.  * , / , mod                           ซ5ายไปขวา 
4.  + , -                                   ซ5ายไปขวา 
5.  < , <= , > , >=                   ซ5ายไปขวา 
6.  = , < >                              ซ5ายไปขวา 
7.  and                                   ซ5ายไปขวา 
8.  or                                     ซ5ายไปขวา 
9.  *= , /= , \= , += , -=              ซ5ายไปขวา 
หมายเหตุ 

1. ลําดับการคํานวณ จะคํานวณจากซ5ายไปขวา และจะคํานวณในวงเล็บกQอน ถ5ามีวงเล็บซ5อนวงเล็บ ให5
คํานวณวงเล็บข5างในสุดกQอน 



2. ลําดับถัดไปจะเปTนเครื่องหมาย * / และ mod ซ่ึงจัดอยูQในลําดับเดียวกัน ถ5ามีท้ังเครื่องหมาย * / และ 
mod อยูQไนประโยค ให5เรียงลําดับจากซ5ายไปขวา 

3. ลําดับถัดไปจะเปTนเครื่องหมาย + และ - ซ่ึงจัดอยูQในลําดับเดียวกัน ถ5ามีท้ังเครื่องหมาย + และ - อยูQ
ไนประโยค ให5เรียงลําดับจากซ5ายไปขวา 

 เครื่องหมายอ่ืนๆ ก็เรียงลําดับในแบบเดียวกัน 
  
ตัวอยQางประโยคคําสั่งกําหนดคQาด5วยการคํานวณ 
 
Sum = 10+20+30 
Average = sum/3 
area=(3.141 * (r^2)) 
Tax = money * 0.07 
 
การเขียนโปรแกรมคํานวณ 
 ในการเขียนโปรแกรมสามารถประยุกต̂ใช5งานด5านตQางๆ ได5 รวมถึงการคํานวณคQาตQางๆ การเขียน
โปรแกรมคํานวณสามารถชQวยให5ผู5ใช5คํานวณคQาตQางๆ ได5อยQางสะดวกและรวดเร็ว เชQน คํานวณหาคQาพ้ืนท่ีตQางๆ 
คํานวณหาคQาปริมาตร หาผลบวก ผลคูณ ผลหาร คQายกกําลัง เปTนต5น 
 
ตัวอย�างการเขียนโปรแกรมคํานวณ คือ การสร	างโปรแกรมคํานวณหาพ้ืนท่ีรูปสามเหล่ียม  
 กําหนดให5ผู5ใช5จะต5องกรอกคQาฐานและสูงใน Textbox แล5วคลิกปุbมคํานวณเพ่ือหาคQาพ้ืนท่ีรูป
สามเหลี่ยม โดยแสดงผลลัพธ^ใน Label ดังรูป 
 

  
 
ข้ันตอนการสร	างโปรแกรมคํานวณหาพ้ืนท่ีรูปสามเหล่ียม มีดังนี้ 

1. เปลี่ยนข5อความบน Form โดยการคลิกท่ี Form  1 ครั้ง แล5วเปลี่ยนข5อความบน Form ท่ีหน5าตQาง 
Properties > Text เปTน โปรแกรมคํานวณหาพ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม ดังรูป 



 
 

2. ออกแบบหน5าตQางโปรแกรม โดยการลาก Label 4 อัน Textbox 2 อัน และ Button 3 อัน ใน
หน5าตQาง Toolbox มาวางไว5ท่ี Form ดังรูป 

 
 

3. เปลี่ยนข5อความบน Label1 โดยการคลิกท่ี Label1 1 ครั้ง แล5วเปลี่ยนข5อความท่ีหน5าตQาง 
Properties > Text เปTน ฐาน ดังรูป 



 
 

4. เปลี่ยนข5อความบน Label2 โดยการคลิกท่ี Label2 1 ครั้ง แล5วเปลี่ยนข5อความท่ีหน5าตQาง 
Properties > Text เปTน สูง ดังรูป 

 
 

5. เปลี่ยนข5อความบน Label3 โดยการคลิกท่ี Label3 1 ครั้ง แล5วเปลี่ยนข5อความท่ีหน5าตQาง 
Properties > Text เปTน พ้ืนท่ี ดังรูป 



 
 

6. เปลี่ยนข5อความบน Label4 เปTนชQองวQาง เพ่ือใช5สําหรับแสดงคQาพ้ืนท่ี โดยการคลิกท่ี Label4 1 ครั้ง 
แล5วเปลี่ยนข5อความท่ีหน5าตQาง Properties > Text เปTน    (ชQองวQาง) โดยการเคาะ Space Bar ดังรูป 

 
 

7. เปลี่ยนข5อความบน Button1 โดยการคลิกท่ี Button1 1 ครั้ง แล5วเปลี่ยนข5อความท่ีหน5าตQาง 
Properties > Text เปTน คํานวณ ดังรูป 



 
 

8. เปลี่ยนข5อความบน Button2 โดยการคลิกท่ี Button2 1 ครั้ง แล5วเปลี่ยนข5อความท่ีหน5าตQาง 
Properties > Text เปTน ลบ ดังรูป 

 
 

9. เปลี่ยนข5อความบน Button3 โดยการคลิกท่ี Button3 1 ครั้ง แล5วเปลี่ยนข5อความท่ีหน5าตQาง 
Properties > Text เปTน จบ ดังรูป 



 
 

10. เม่ือทําครบแล5ว จะได5ผลลัพธ^ดังรูป 

  
 

11. ทําการเขียนโปรแกรมสั่งงานท่ีปุbม (Button) เพ่ือคํานวณหาคQาพ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม โดยการดับเบ้ิล
คลิกท่ีปุbม คํานวณ แล5วพิมพ̂คําสั่ง Label4.text = 0.5 * Val(Textbox1.text) * 
Val(Textbox2.text) เพ่ือเปลี่ยนข5อความให5กับ Label4 เปTนคQาพ้ืนท่ีท่ีคํานวณได5จากสูตร 0.5xฐานx



สูง ซ่ึงคQาฐานและสูงจะได5มาจากคQาท่ีผู5ใช5กรอกใน Textbox1 และ Textbox2  ดังรูป 

 
 
คําสั่งเปลี่ยนข5อความให5กับ Label4 คือ Text 
คําสั่งดึงข5อความท่ีผู5ใช5พิมพ̂ใน Textbox1 คือ Text 
ฟlงก̂ชัน Val( ) คือ ฟlงก̂ชันท่ีใช5ในการแปลงข5อความเปTนตัวเลข เนื่องจากคQาท่ีได5จาก Textbox จะมี
ชนิดข5อมูลเปTนข5อความ ซ่ึงไมQสามารถนําข5อความมาคํานวณได5 จึงต5องเปลี่ยนเปTนตัวเลข 
 

12. ทําการทดสอบโปรแกรม โดยการคลิกท่ีเครื่องมือ  และกรอกคQาฐานลงใน Textbox1 กรอกคQาสูง
ลงใน Textbox2 ดังรูป 

13. เม่ือคลิกท่ีปุbม คํานวณ จะได5คQาพ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม ดังรูป 

 
 

14. จากนั้นให5คลิกท่ี กากบาท เพ่ือปmดหน5าตQางโปรแกรมคํานวณหาพ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม 



15. กลับไปท่ีหน5าตQางออกแบบโปรแกรม โดยการคลิกท่ีแท็บ Form1.vb [Design] ดังรูป 

 
16. ทําการเขียนโปรแกรมท่ีปุbม ลบ เพ่ือสั่งลบคQาตัวเลขใน Textbox1 Textbox2 และ Label4 โดยการ

ดับเบ้ิลคลิกท่ีปุbม ลบ แล5วพิมพ̂คําสั่งเพ่ือสั่งเปลี่ยนข5อความให5 Textbox1 Textbox2 และ Label4 
เปTนชQองวQาง ดังรูป 

 
 
คําสั่งเปลี่ยนข5อความให5กับ Textbox1 Textbox2 และ Label4 คือ Text 
โดยเปลี่ยนข5อความให5เปTนชQองวQาง คือ “” จะเปTนการลบคQาตัวเลขออกไป 



17. กลับไปท่ีหน5าตQางออกแบบโปรแกรม โดยการคลิกท่ีแท็บ Form1.vb [Design] ดังรูป 

 
 

18. ทําการเขียนโปรแกรมท่ีปุbม จบ เพ่ือสั่งให5โปรแกรมจบการทํางาน โดยการดับเบ้ิลคลิกท่ีปุbม จบ แล5ว
พิมพ̂คําสั่ง End ดังรูป 

 
19. ทําการทดสอบโปรแกรม โดยการคลิกท่ีเครื่องมือ  และกรอกคQาฐานลงใน Textbox1 กรอกคQาสูง

ลงใน Textbox2 ดังรูป 



20. เม่ือคลิกท่ีปุbม คํานวณ จะได5คQาพ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม ดังรูป 

 
 

21. เม่ือคลิกท่ีปุbม ลบ จะทําการลบคQาตัวเลขใน Textbox1 Texbox2 และ label4 ดังรูป 

 
 

22. เม่ือคลิกท่ีปุbม จบ หน5าตQางโปรแกรมจะปmดลง  
 
 


