
 
 
 
 

ใบความรู	ท่ี  16 
กลุ�มสาระการเรียนรู	  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัส  ง32102 
รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4      ช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี  5 
หน�วยการเรียนรู	ท่ี  5 การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เวลา  1  คาบ 
เรื่อง ข	อมูล ตัวแปร ค�าคงท่ี และการแปลงค�าข	อมูล 
ช่ือ………………………………สกุล…………….…………………ช้ัน ม.5/………เลขท่ี……….. 
 

ข	อมูล ตัวแปร ค�าคงท่ี และการแปลงค�าข	อมูล 
 

ข	อมูล (Data) 
 ในการเขียนโปรแกรมจําเป!นต#องมีข#อมูลในการกําหนดค'าต'างๆ ให#กับโปรแกรม ซ่ึงข#อมูลเหล'านี้จะถูก
จัดเก็บในตัวแปร โดยตัวแปรเป!นท่ีเก็บข#อมูลในหน'วยความจําขณะท่ีโปรแกรมกําลังทํางาน ข#อมูลในภาษา 
Visual Basic สามารถจําแนกได#ท้ังหมด 5 ชนิด ดังนี้ 

1. ข	อมูลแบบตัวเลข (Numeric Data) 
แบ'งเป!นเลขจํานวนเต็ม และเลขจํานวนจริง 
1.1 เลขจํานวนเต็ม ได#แก' Short, Integer, Long, Decimal  
1.2 เลขจํานวนจริง คือ ข#อมูลท่ีเป!นได#ท้ังเลขจํานวนเต็ม และทศนิยม ได#แก' Single, Double, 
Decimal  

2. ข	อมูลแบบตัวอักษร (Character) 
แบ'งเป!นตัวอักษร 1 ตัว และตัวอักษรหลายตัว 
2.1 ตัวอักษร 1 ตัว ได#แก' Char 
2.2 ตัวอักษรหลาQยตัว ได#แก' String 

3. ข	อมูลแบบบูลีน (Boolean) 
เป!นข#อมูลท่ีมีค'าเป!นจริง (True) หรือเท็จ (False) ได#แก' Boolean 

4. ข	อมูลแบบวันท่ี (Date) 
เป!นข#อมูลท่ีมีค'าเป!นเดือน วันท่ี ปVค.ศ. เวลา ได#แก' Date 

5. ข	อมูลแบบวัตถุ (Object) 
เป!นข#อมูลท่ีเก่ียวกับวัตถุต'างๆ ท่ีใช#ในโปรแกรม สามารถเก็บค'าข#อมูลข#างต#นได#ทุกแบบ 

 
ตารางสรุปค�าของข	อมูลและช�วงค�าข	อมูลแบบต�างๆ ในภาษา Visual Basic 

แบบข	อมูล ค�าของข	อมูล ช�วงค�าข	อมูล 
Short เลขจํานวนเต็ม -32,768 ถึง 32,767 
Integer เลขจํานวนเต็ม -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 
Long เลขจํานวนเต็ม -9,223,372,036,854,775,808 



แบบข	อมูล ค�าของข	อมูล ช�วงค�าข	อมูล 
ถึง 9,223,372,036,854,775,807 

Single เลขจํานวนจริง ค'าลบ -3.4028235E+38 ถึง -1.401298E-45 
ค'าบวก 1.401298E-45 ถึง 3.4028235E+38 

Double เลขจํานวนจริง ค'าลบ -1.79769313486231570E+308 ถึง -
4.94065645841246544E-324 
ค'าบวก 4.94065645841246544E-324 
ถึง 1.79769313486231570E+308  

Decimal เลขจํานวนเต็มและเลขจํานวนจริง 0 ถึง +/-7.9E+28 
0 ถึง +/-1E-28 

Char ตัวอักษร 1 ตัว 0 หรือ 1 ตัวอักษร เช'น A 
String ตัวอักษรหลายตัว 0 ถึง 2 พันล#านตัวอักษร เช'น Computer 
Boolean ค'าจริงหรือเท็จ True หรือ False 
Date วันท่ี เช'น January 1, 2014 11:20:59 PM 
Object วัตถุ เก็บได#ทุกแบบ 

 
ตัวแปร (Variable) และค�าคงท่ี (Constant) 
 ตัวแปร คือ ท่ีเก็บข#อมูลในหน'วยความจําขณะท่ีโปรแกรมทํางาน เม่ือเราสร#างตัวแปร จะมีการจอง
พ้ืนท่ีในหน'วยความจํา โดยตัวแปรจะใช#เก็บข#อมูลท่ีมีการเรียกใช#หลายครั้ง เช'น ในการคํานวณ หรือการ
เปรียบเทียบข#อมูล เป!นต#น 
 การใช	ตัวแปรมี  3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประกาศตัวแปร 
2. กําหนดค'าให#ตัวแปร 
3. ใช#ตัวแปร 

 
1. การประกาศตัวแปร 
 คือ ประกาศตัวแปรท่ีจะใช#เก็บข#อมูล โดยจะต#องประกาศตัวแปรให#สอดคล#องกับแบบข#อมูล ซ่ึงจะ
ประกาศในตอนต#นของโปรแกรมท่ีอยู'ต'อจากโค#ด Public Class Form1 
 
รูปแบบการประกาศตัวแปร คือ Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดข#อมูล 
ตัวอย'างเช'น Dim Area As Integer เราประกาศตัวแปรชื่อว'า Area ซ่ึงจะเก็บข#อมูลแบบ Integer (เลขจํานวน
เต็ม) 
 
การตั้งช่ือตัวแปร จะต#องมีลักษณะดังนี้ 
-เริ่มต#นด#วยอักษรอังกฤษหรือ underscore (_) เท'านั้น ส'วนท่ีเหลือจะเป!นอักขระใดๆ ก็ได# ยกเว#น
เครื่องหมาย สัญลักษณm  เว#นวรรค 
-ห#ามต้ังชื่อตัวแปรให#ตรงกับชื่อสงวน(Reserved Words) 



  เช'น คําท่ีเป!นชนิดข#อมูล (เช'น Integer , char , single) 
  และคําสั่ง (เช'น Dim , text , as , backcolor) 
-ควรต้ังชื่อให#สื่อความหมาย 
-ไม'ควรสร#างตัวแปรหากไม'ใช# 
-ชื่อท้ังหมดต#องมีความยาวไม'เกิน 1023 ตัวอักษร 
 
ตัวอย�างการตั้งช่ือตัวแปรท่ีถูกต	อง 
A1   exam1_a   New_Price   Income 
 
ตัวอย�างการตั้งช่ือตัวแปรท่ีไม�ถูกต	อง 
1A         ข้ึนต#นด#วยตัวเลขไม'ได# 
B 52      เว#นวรรคไม'ได# 
Integer   ใช#คําสงวน (ชนิดข#อมูล) ไม'ได# 
In$come ใช#เครื่องหมายไม'ได# 
 
2. การกําหนดค�าให	ตัวแปร 
 ทําได# 2 วิธี คือ 
 2.1 ประกาศตัวแปรพร#อมกําหนดค'าให#ตัวแปร 
 เช'น Dim  animal  as  String = “Cat” 
 2.2 ประกาศตัวแปรก'อน แล#วจึงกําหนดค'าให#ตัวแปร 
 เช'น Dim  animal  as  String 
        animal = “Cat” 
3. การใช	ตัวแปร 
  เราสามารถใช#ตัวแปรในการเขียนโปรแกรมได# เช'น การเขียนโปรแกรมคํานวณ หรือเปรียบเทียบ 
ยกตัวอย'างเช'น sum = 10+20+30 
 
 ค�าคงท่ี (Constant) คือ ค'าท่ีไม'มีการเปลี่ยนแปลง และมีการใช#ค'านั้นบ'อยครั้ง  
รูปแบบการประกาศตัวแปรให	เปMนค�าคงท่ี คือ Const ชื่อตัวแปร as ชนิดข#อมูล = ค'าข#อมูล 
ตัวอย'างการประกาศตัวแปรให#เป!นค'าคงท่ี เช'น Const Pi As Double = 3.141 
 
การแปลงชนิดข	อมูล 
ชนิดข#อมูลสามารถแปลงเป!นชนิดข#อมูลแบบอ่ืนได# โดยใช#ฟ{งกmชันดังนี้ 

1. การแปลงตัวเลขเปMนข	อความ 
(ใช#ในกรณีท่ีต#องการนําค'าตัวเลขมาแสดงเป!นข#อความ) 
ใช#ฟ{งกmชัน Cstr(ค'าตัวเลข หรือตัวแปร) ย'อมาจาก Convert to String 
เช'น money = Cstr(123.50) 
  ‘ผลท่ีได#คือ money มีค'าเป!น “123.50” 
 



   Dim my_number  As  Integer  = 70 
   Dim my_text  As  String 
    my_text = Cstr(my_number) 
  ‘ผลท่ีได#คือ my_text มีค'าเป!น “70” 

2. การแปลงข	อความเปMนตัวเลข 
(ใช#ในกรณีท่ีต#องการนําข#อความมาใช#ในการคํานวณ) 
ใช#ฟ{งกmชัน Val(ข#อความ หรือตัวแปร) ย'อมาจาก Value 
เช'น my_number = Val(“007”) 
  ‘ผลท่ีได#คือ my_number มีค'าเป!น 7 
 
  Dim my_text As  String  = “007” 
  Dim my_number  As  Integer 
  my_number = Val(my_text) + 3 
  ‘ผลท่ีได#คือ my_number มีค'าเป!น  7+3= 10 
 
หมายเหตุถ#าข#อความเป!น Null คือ ไม'มีตัวอักษร ค'าท่ีได#จากการแปลง 
ข#อความเป!นตัวเลข จะเท'ากับ 0 
 

3. การแปลงเลขทศนิยมเปMนเลขจํานวนเต็ม 
  ถ#าตําแหน'งทศนิยมต้ังแต' 0.5 จะป{ดข้ึนไป ถ#าตํ่ากว'า 0.5 จะป{ดลง 
  ใช#ฟ{งกmชัน  CInt(ตัวเลขทศนิยม หรือตัวแปร) ย'อมาจาก Convert to Integer 
  เช'น sum = CInt(11.50) 
  ‘ผลท่ีได# คือ sum มีค'าเป!น 12 
  
  Dim  GPA  As  Single = 3.25 
  Dim  grade  As  Integer 
  grade = CInt(GPA) 
  ‘ผลท่ีได# คือ grade มีค'าเป!น 3 
 

4. การแปลงชนิดข	อมูลแบบอ่ืนๆ 
  
แปลงให	เปMนแบบข	อมูล ฟRงกSชัน 
Char CChar(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 
 ฺBoolean CBool(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 
Date CDate(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 
Short CShort(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 
Long CLng(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 



แปลงให	เปMนแบบข	อมูล ฟRงกSชัน 
Single CSng(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 
Double CDbl(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 
Decimal CDec(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 
Object CObj(ค'าข#อมูลหรือตัวแปร) 
 
 


