
การรับค่าและแสดงผล

การแสดงผล
print(“Hello”,14)
สามารถใช้ลูกน า้
เชื่อมข้อความได้

การรับค่า
a = input(“ข้อความแสดงผล”)
รับเสร็จเก็บไว้ในตัวแปร
ด้านหน้า

ตัวแปร และ ชนิดข้อมูล (Variables & Data Types)

การก าหนดค่าให้ตัวแปร
>>> a = 10
แล้วเรียกใชห้ละ ? แค่พิมพ์ชือ่ตวัแปรลงไปไงหละ !
>>> a
10

การน าข้อมูลในตัวแปรมค านวณ
ท าได้ในรูปแบบ (ตัวแปร ตัวด าเนินการ ตัวเลขหรือตัวแปร)
>>> a + 10
20
>>> a/2
5
โดยตวัด าเนินการกค็ือ + - * / และ ** (ยกก าลงั)

การแปลงประเภทข้อมูล
โดยในฟังกช์นัเหล่านี้จะมกีารรับคา่ เราสามารถใสข่อ้มูล หรือ ตัว
แปรลงไปในวงเล็บเพือ่แปลงไดเ้ลย
str() ส าหรับการแปลงเปน็ String เช่น str(a) >> “10”
int() ส าหรับการแปลงเปน็ Integer เช่น int(3.45) >> 3
float() ส าหรับการแปลงเปน็ Float เช่น float(1) >> 1.0
bool() ส าหรับแปลงเปน็ Boolean เช่น bool(1) >> true

ท ายังไงดีไม่รู้ว่าค าสั่งนี้ใช้ยังไง ? (Help me please !)

ใช้ค าสั่งง่ายๆ เพื่อดูว่าไว้ใช้ท าอะไร
>>> help(int)
ใส่ประเภทขอ้มลู ชื่อฟังก์ชนั หรือ ค าสั่งต่างๆ ที่สงสัยลงไปใน
วงเล็บ ระบบจะแสดงให้เราเลยว่าสิ่งดังกลา่วมีไว้ใชท้ าอะไร !

เรื่องของสตริงที่ไม่ใช่แนวเพลง ! (Strings)

การก าหนดค่าให้ตัวแปร และ ใช้งานสตริง
>>> b = ‘Hello’
>>> b
‘Hello’

การใช้งานตัวด าเนินการกบัสตริง
>> b[3]
‘l’
>> b[0:2]
‘He’

การใช้งานตัวด าเนินการกบัสตริง
>>> b * 3
‘HelloHelloHello’
>>> b + ‘FromMars’
‘HelloFromMars’
>>> ‘e’ in b
True

การใช้เมธอดกบัสตริง
>> b.lower() แปลงขอ้ความเปน็ตวัพิมพเ์ลก็
>> b.upper() แปลงข้อความเปน็ตวัพิมพ์ใหญ่
>> b.count(‘l’) นับสมาชกิในสตรงิ
>> b.replace(‘e’,’x’) ท าการแทนที่ตวัอักษร
>> len(b) แสดงขนาดของขอ้ความ

การใช้งานข้อมูลประเภทลิสต์ (Lists)

>>> x = ‘so’
>>> y = ‘beautiful’
>>> list1 = [‘you’,’are’,x,y]
>>> list2 = [[10,11,12,13],[0,1,2,3]]

การดึงข้อมูลจากลสิต์
>>> list1[0]
>>> list1[-2]
>>> list1[1:3]
>>> list1[1:]
>>> list[:3]

>>> list2[1][0]
>>> list[1][:2]

เลือกขอ้มลูตวัแรก
เลือกขอ้มลูตวัที ่2 นับจากสดุทา้ย
เลือกขอ้มลูล าดบัที ่1 ถึง 2
เลือกขอ้มลูหลงัจากล าดบัที ่0
เลือกขอ้มลูทัง้หมดกอ่นล าดบัที ่3

list2[ล าดับลิสต์][ล าดับข้อมูลในลิสต์]

ตัวด าเนนิการของลสิตส์ามารถใช้งานไดใ้นลกัษณะคลา้ยกบั 
String สามารถ + เพ่ือต่อ * เพ่ือท าซ ้า และ เปรียบเทยีบ < > =

การใช้งานข้อมูลประเภทลิสต์ (Lists) ต่อ

การใช้เมธอดกับลิสต์
>>> list1.index(a)
>>> list1.count(a)
>>> list1.append(‘!!’)
>>> list1.remove(‘!!’)
>>> del(list1[0:1])
>>> list1.reverse()
>>> list1.pop(0)
>>> list1.insert(0,’’!!)
>>> list1.sort()

ดึงล าดบัของขอ้มลูที่ใสไ่ปออกมา
นับว่าขอ้มลูดงักลา่วในลสิต์
เพ่ิมข้อมูลลงลสิต์
ลบขอ้มลูในลสิต์
ลบขอ้มลูในลสิต์
เรียงล าดบัขอ้มลูแบบยอ้นกลบั
ลบข้อมูลในลิสต์จากล าดับ
แทรกข้อมูลลงไปในลิสต์จากล าดับ
เรียงล าดับข้อมูลในลิสต์
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Python
กดสูตรให้ภาษา เครื่องหมายทางตรรกะ

การเปรียบเทียบจะใช้เครือ่งหมาย < > <= (มากกว่าเท่ากับ) >= (น้อยกว่าเท่ากับ) 
== (เปรียบเทียบข้อมูลซ้าย-ขวามือ) != (ไม่เท่ากับ)

a and b ใช้เชื่อมค่าทางตรรกะซ้ายและขวาเป็นจรงิเท่านัน้ถึงจะเป็นจรงิ นอกนั้นเป็นเท็จ
a or b ใช้เชื่อมค่าทางตรรกะซ้ายและขวาเป็นเท็จเท่านัน้ถึงจะเป็นเท็จ นอกนัน้เป็นจรงิ
not a เป็นการใส่นเิสธให้กับตรรกะ

โดยข้อมูลทางตรรกะจะมีคา่เป็น True หรือ False อย่างใดอย่างหนึ่ง

การตรวจสอบเงื่อนไข (Conditional Statement)

ตรวจสอบว่าเงื่อนไขดังกลา่วเป็นจรงิหรอืไม่ ถ้าเป็นจริงจะ
ท างานภายใต้ Block ของ if โดยมีโครงสรา้งดังขวามือ

ถ้าหากเงื่อนไขดังกล่าวไม่เป็นจรงิจะท างานในส่วนของ elif
เพื่อตรวจสอบต่อไป และ สุดท้ายจะเข้าเงื่อนไข else หากไม่เป็น
จริงทั้งหมด

if เงื่อนไขทางตรรกะ:
ค าสั่งต่างๆ

elif เงื่อนไขที่2:
ค าสั่งต่างๆ

else::
ค าสั่งต่างๆ

การวนซ ้าจากเงื่อนไข (Conditional Loop Statement)

เหมือนกับการใช้ตรวจสอบเงื่อนไขด้านบนเลย ! ถ้าหาก
เป็นจริงจะท างานภายใน Block ของ while

while เงื่อนไขทางตรรกะ:
ค าสั่งต่างๆ

การวนซ ้า (Iterative Loop Statement)

เป็นการดึงข้อมูล
ออกมาทีละตัวจาก
การวนซ ้าโดย 1 ครั้ง 
จะท าการดึงมา 1 ไอ
เทม ใส่ลงในตัวแปร
ต าแหน่ง var

for var in sequence:
ค าสั่งต่างๆ

เริ่มต้นเรยีนพัฒนาโปรแกรม
ในรูปแบบออนไลนว์ันนีก้บัเรา
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