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ชนิดขอมูล ตัวแปร และตัวดําเนินการ 

ชนิดขอมูล (Data Type) 

ในการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรนัน้ จะมีการนําขอมลูมาคํานวณหรือประมวลผลเพื่อใหไดผลลัพธตามที่
ตองการ ขอมลูที่จะนํามาประมวลผลนัน้จะตองจัดเก็บไวในหนวยความจํากอนที่จะนําไปประมวลผลในหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ขอมูลที่จัดเก็บในหนวยความจํามีหลากหลายรูปแบบ ภาษาโปรแกรมแตละภาษา ๆจะมีการ
กําหนดชนิดของขอมูลที่สามารถใชไดในภาษานั้น ๆ ข้ึนมาแตกตางกันไปตามความเหมาะสมในการใชงานของแตละ
ภาษา สําหรับภาษาจาวาซ่ึงหยิบยมืไวยากรณสวนหนึง่มาจากภาษาซี ไดรับเอาชนดิของขอมูลทีม่ีใชในภาษาซีมาใช
เพียงบางสวน ชนิดของขอมลูที่ใชไมบอยนักถกูตัดออกไปเพื่อใหงายตอการเรียนรูและใชภาษา ขอมูลบางชนดิที่มีใช
ในภาษาซีที่เขาใจยากและอาจเกิดปญหาในการใชไดงายไดถูกกําหนดใหเปนชนิดขอมูลแบบใหมที่ทาํใหเขาใจงาย
กวาและปองกนัปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการใชขอมูลผิดพลาดหรือใชผิดประเภท 

จาวาแบงการจัดเก็บและประมวลผลขอมลูเปน 2 กลุม คือขอมูลพื้นฐาน (primitive type) และขอมูลอางอิง 
(reference type) ในบทนี้จะกลาวถงึเฉพาะขอมูลพืน้ฐาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางตรรกะ (Boolean type) อักขระ
(Character type) และขอมูลตัวเลข(Numerical types) ซึ่งแบงยอยออกเปนอีกหลายชนิด 

ชนิดของขอมลูจะมีผลตอรูปแบบในการจัดเก็บขอมูลในหนวยความจําและการกระทําหรือการดําเนนิการตาง ๆ 
ที่สามารถกระทําไดกับขอมลูชนิดนัน้ ๆ เชนขอมูลชนิดตัวเลขสามารถนําไปคํานวณได ในขณะที่ขอมูลทางตรรกะ
นําไปคํานวณไมไดแตสามารถนําไปดําเนนิการทางตรรกะได รูปแบบในการจัดเกบ็ขอมูลจะมีผลตอคาของขอมูลที่
สามารถจัดเกบ็ได 

ภาษาจาวาไดกําหนดช่ือชนดิ ขนาด และคาที่สามารถใชไดของขอมูลพื้นฐานชนิดตาง ๆ ไวดังนี ้

ชนิด ขอมูลที่เก็บ ขนาด (ไบต) คาที่สามารถใชได 
boolean ขอมูลตรรกะ  true และ false 
char ตัวอักขระ 2 คาอักขระตามมาตรฐาน Unicode 
byte เลขจํานวนเต็ม 1 -128 ถึง 127 
short เลขจํานวนเต็ม 2 -32768 ถึง 32767 
int เลขจํานวนเต็ม 4 -2147483648 ถึง 2147483647 
long เลขจํานวนเต็ม 8 -9223372036854775808 ถึง 9223372036854775807 
float เลขทศนิยมลอยตัว 4 -3.40282347E+38 1ถึง 3.40282347E+38 
double เลขทศนิยมลอยตัว 8 -1.79769313486231570E+308  ถึง

1.79769313486231570E+308 

                                                  
1 เปนการเขียนคาขอมูลแบบทศนยิมลอยตัวตามแบบวิทยาศาสตร เชน 1.234567E+32 หมายถึง 1.234567 x 1032 
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ขอมูลตรรกะ 

ขอมูลชนิด boolean เปนขอมูลตรรกะซ่ึงมคีาที่เปนไปได ๒ คาคือจริง(true) และเทจ็(false) ขอมูลชนิดนี้
สามารถนําไปใชในการดําเนนิการทางตรรกะเชน แอนด(AND) และ ออร(OR) เปนตน เรามักนําขอมูลชนิดนี้ไปใชเปน
สวนหนึง่ในรูปประโยคของขอความส่ังสําหรับตรวจสอบเงื่อนไข หรือทาํซํ้า นอกจากนี้เราอาจใชขอมูลชนิดนี้แทนคา
ขอมูลอ่ืนที่มีคา ๒ คาไดเชนกัน เชนแทนขอมูลที่มีความหมายวา มหีรือไมมี ใชหรือไมใช และชายหรือหญิง เปนตน 

ตัวอักขระ 

ขอมูลชนิด char เปนขอมูลอักขระ ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชแทนตัวอักษร สัญลักษณ ตัวเลขและรหัสควบคุม  จาวา
จัดเก็บขอมูลอักขระตางจากภาษาอ่ืนซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะใชขอมูลขนาด ๑ ไบตในการเก็บตัวอักขระ ๑ ตัว ภาษาจาวา
ถูกออกแบบมาใหสนับสนนุการใชอักขระภาษาตาง ๆ ไดหลายภาษา โดยใชมาตรฐาน ยนูิโคด (Unicode) ในการ
จัดเก็บขอมูลอักขระ แทนทีจ่ะใชมาตรฐานแอสกี้ (ASCII) ซึ่งรองรับตัวอักขระไดไมเกิน ๒๕๖ ตัว  ยูนิโคดใช ๑๖ บิต
หรือ ๒ ไบตในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งสามารถรองรับจํานวนอักขระไดนับหมื่นตัว จงึสามารถรองรับตัวอักขระภาษาตาง 
ๆ ไดเปนจํานวนมาก รวมทัง้อักขระตามมาตรฐาน ASCII ก็บรรจุอยูในมาตรฐานยูนโิคดดวยโดยเติมบิตศูนยขางหนา
ของรหัสแตละตัวอักขระของแอสกี้จนครบ 16 บิต 

เลขจาํนวนเต็ม 

เลขจํานวนเต็มเปนขอมูลตัวเลขแบบไมมีจุดทศนิยมสามารถนาํไปใชในการคํานวณทางคณิตศาสตรตาง ๆ ได
คอมพิวเตอรสามารถเก็บขอมูลชนิดนี้ไดอยางมีประสิทธภิาพและสามารถคํานวณไดเร็ว 

เลขทศนิยมลอยตัว 

เปนขอมูลตัวเลขซ่ึงสามารถเก็บเศษทศนิยมไดดวย โดยไมตองกําหนดวาจะเก็บทศนยิมกี่ตําแหนง ระบบจะ
ปรับตําแหนงทศนิยมใหเหมาะสมเองโดยอัตโนมัติ ขอมูลประเภทน้ีสามารถรองรับการเก็บคาของขอมูลเปนชวงที่
กวางมาก เนื่องจากแบงบิตจาํนวนหนึง่ไปเก็บเปนเลขยกกําลัง จึงทาํใหเก็บคาตัวเลขสูงหรือตํ่ามาก ๆได แต
จําเปนตองลดความละเอียดแมนยําในการจัดเก็บลง ซึ่งจะทําใหขอมูลที่จัดเก็บคลาดเคล่ือนไปบาง จงึไมนยิมใชใน
การเก็บขอมูลทางธุรกิจที่ตองการความแมนยําสูง แตนิยมใชในการเกบ็ขอมลูทางวทิยาศาสตรและวิศวกรรม 
โดยปรกติแลวคอมพิวเตอรมกัจะคํานวณเลขแบบทศนิยมลอยตัวไดชากวาเลขจํานวนเต็ม 

การประกาศตัวแปร 

การประมวลผลดวยคอมพวิเตอรจําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลในหนวยความจํากอนประมวลผลเสมอ ขอมูลที่
จัดเก็บในหนวยความจําจะมีเลขที่อยู (address) ของมัน ซึง่เปนตัวบอกตําแหนงที่เก็บขอมูลในหนวยความจํา  หนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) จะใชเลขที่อยูของขอมูลสําหรับการอางอิงในการเขาถึงขอมูลนั้น ๆ  การใชภาษาโปรแกรม
ข้ันสูงผูเขียนโปรแกรมไมจําเปนตองทราบเลขที่อยูของขอมูลในหนวยความจาํเนื่องจากผูออกแบบภาษาไดออกแบบ
ภาษาใหผูเขียนโปรแกรมต้ังชื่อเรียกขอมูลแทนการใชเลขที่อยูของขอมูลเพื่อความงายและสะดวกในการเขียน
โปรแกรม ภาษาข้ันสูงตาง ๆ อนุญาตใหมีการตั้งชื่อเรียกตําแหนงของขอมูล โดยเรียกเปนช่ือตัวแปร (variable)  หรือ
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ชื่อขอมูล (data name) แทนการบอกเลขที่อยูของมัน คอมไพเลอรจะทําหนาที่แปลงชื่อตัวแปรหรือชื่อขอมูลไปเปน
เลขที่อยูขอมูลในข้ันตอนของการแปลโปรแกรม (compile) ตําแหนงทีจ่ัดเก็บขอมูลในหนวยความจําในภาษาจาวา
เรียกวา ตัวแปร (variable)  

ภาษาจาวากําหนดใหมีการประกาศตัวแปรกอนที่จะมกีารนาํตัวแปรนั้นไปใช การประกาศตัวแปรเปนการบอก
วาผูเขียนโปรแกรมตองการใหจัดเตรียมเนื้อที่ในหนวยความจาํสําหรับเก็บขอมูลชนิดใด และต้ังชื่อเรียกขอมูลนั้นวา
อะไร การประกาศตัวแปรในภาษาจาวาจะเร่ิมดวยชนิดของตัวแปร แลวตามดวยช่ือตัวแปร ตามรูปแบบดังนี ้

ชนิดของตัวแปร   ชื่อตัวแปร [ = คาเริ่มตนของขอมูล ] 

 ชนิดของตัวแปร เปนช่ือประเภทของตัวแปร เปนคําสําคัญ (keyword) ที่กาํหนดไวในภาษาจาวา 

 ชื่อตัวแปร เปนช่ือที่ผูเขียนโปรแกรมสามารถต้ังไดเอง แตตองเปนไปตามกฎการต้ังชือ่ตัวระบุ 

 [= คาเริ่มตนของขอมูล] เปนตัวเลือกทีจ่ะใสหรือไมกไ็ด ใชในกรณีที่ตองการกําหนดคาเร่ิมตนใหกับ
ตัวแปร 

ตัวอยางการประกาศตัวแปร 
byte nFaculties;   // ประกาศใหตัวแปร nFaculties เปนชนดิ byte 
int salary;  // ประกาศตัวแปรชื่อวา salary มีชนิดเปน int 
double distance;  // ประกาศตัวแปรชนิด double ใหชื่อวา distance 
boolean isNum = false; // ประกาศตัวแปรชนิดบูล ใหชื่อวา isNum มีคาเร่ิมตนเปน false 
byte nMonths = 12; //  ประกาศตัวแปรชื่อ nMonths เปนชนิด byte ใหมีคาเร่ิมตนเปน 12 
char ch = 'a';  // ประกาศตัวแปรชนิด char ชื่อ ch มีคาเร่ิมตนเปนอักขระ 'a' 
short qty = 12345;  // ประกาศตัวแปรชื่อ qty เปนชนิด short มีคาเร่ิมตนเปน  12345 
double y = 12345.678; // ประกาศตัวแปรชนิด double ใหมีชื่อเปน y มีคาเร่ิมตนเปน 12345.678 
float iRate = 0.0025f;// ประกาศตัวแปรชนิด float มีชื่อวา iRate มีคาเร่ิมตนเปน 0.0025 

คาที่กาํหนดใหกับตัวแปรตองเปนชนิดเดียวกับชนิดของตัวแปรหรือถาเปนตางชนิดกันตองเปนชนิดที่สามารถ
เขากันไดโดยไมทําใหเมื่อนําขอมูลไปใสในตัวแปรแลวทําใหเกิดการสูญเสียหรือคาผิดเพี้ยนไป 

ตอไปนี้เปนตัวอยางการกาํหนดคาใหกับตัวแปรที่ไมถูกตอง 
byte b = 1000; // b เปนตัวแปรชนิด byte สามารถรองรับขอมูลคาสูงสุดเพียง 127 
long big = 1234567.89; // big เปนตัวแปรชนิด long เก็บเลขจํานวนเต็มรับคาแบบมีทศนยิม

ไมได  
float f = 123.45; //  f เปนชนิด float แต 123.45 เปนชนดิ double ซึ่งใหญกวา float  
    //  คอมไพเลอรไมยอมใหนาํชนิดของขอมลูที่ใหญไปใสในตัวแปรที่เล็กกวา 
    // กรณีนี้อาจแกไขโดยกําหนดใหใส suffix f ใหกับคาขอมูลเปน 123.45f 



ชนิดขอมูล ตัวแปร และ ตัวดําเนินการ   4 

 

    //  จะทําใหชนดิของคาของขอมูล กับชนิดของตัวแปรเปนชนิดเดียวกนั 
เราสามารถประกาศตัวแปรชนิดเดียวกันหลายตัวพรอมกันไดโดยบอกชนิดเพยีงคร้ังเดียว และใชจลุภาคค่ันตัว

แปรแตละตัวไดดังตัวอยางตอไปนี้ 
int x,y; // ประกาศตัวแปร x และ y เปนชนิด double 
double a=1.2, b=2.4, c, d=5.6; // ประกาศตัวแปร a b c และ d เปนชนิด double พรอมทัง้

กําหนดคาเร่ิมตนให ยกเวน c ที่ไมไดกําหนดคาให 

นิพจน 

นิพจน(expression)คือการกอรูปของคาขอมูล(literal) และ/หรือ ตัวแปร และ/หรือ การเรียกเมท็อด(method call 
หรือ method invocation) เพียงตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวหรือหรือหลายตัวผสมกันก็ได หากมีหลายตัวผสมกันจะใช
ตัวดําเนนิการ (operator) เปนตัวเช่ือม การกอรูปนี้จะมกีารประเมินแลวใหผลลัพธหนึ่งคา ซึง่สามารถนาํไปจัดเก็บไว
ในตัวแปร หรือนําคาที่ไดนี้ไปใชในขอความส่ังไดโดยตรงในทันที หรือจะไมใชคาที่ไดนั้นเลยก็ได  

ตัวอยางเชน 

x 
 9 
 Math.random() 

ตัวอยางทัง้ ๓ บรรทัดขางตนนี้ถือวาเปนนพิจนซึง่ไมมีตัวดําเนินการเขามาเกี่ยวของ ตัวอยางในบรรทัดที่ ๑ x 
เปนตัวแปร ตัวอยางบรรทัดที่ ๒ 9 เปนคาคงท่ี  ตัวอยางบรรทัดที่ ๓  Math.random() เปนการเรียกเมท็อด การเรียก
เมท็อดจะประกอบดวยช่ือเมท็อดตามดวยเคร่ืองหมายวงเล็บ ภายในวงเล็บอาจประกอบดวยนพิจนหรือไมก็ไดข้ึนอยู
กับวาเมท็อดที่เรียกใชนั้นตองการใหสงขอมูลไปใหในขณะเรียกเมท็อดหรือไม 

นิพจนอาจมีความซับซอนมากข้ึนเชนมีตัวแปรหลายตัว มีคาคงที่ หรือมีการเรียกเมท็อดเขามาเกีย่วของกนัหลายตัว 
ในกรณีนี้จาํเปนตองใชตัวดําเนินการเปนตัวเช่ือม ตัวอยางเชน 

x + y 
 x * 5 + y 
 Math.random() / 99  

นิพจนในภาษาจาวามีหลายชนิด ในเบ้ืองตนนี้จะกลาวถึงเฉพาะนพิจนทางคณิตศาสตร ซึ่งมีวธิีการเขียนคลายคลึง
กับนพิจนที่ใชในวิชาคณิตศาสตร จะมีตางกนัอยูบางกต็รงที่การคูณ จะตองใชเคร่ืองหมายดอกจันทร(*) เปน
สัญญลักษณแทนการคูณเสมอ ดังนั้น ถาตองการให a คูณกับ b จะตองเขียนเปน a * b จะเขียนเพียงแค ab ไมได 

ตัวดําเนินการ 

ตัวดําเนนิการ(operator)คือสัญญลักษณที่ใชบงบอกการกระทําที่จะกระทําตอขอมลู การกระทาํตาง ๆ จะมีขอมูล
บางตัวที่ถกูกระทําเรียกวาตัวถูกดําเนนิการ  ตัวถกูดําเนนิการ(operand) คือคาหรือตัวแปรที่ถูกกระทํา หรือถกูใชใน
การคํานวณ 
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ตัวดําเนนิการแบงตามจํานวนตัวถกูดําเนินการเปน ๓ ชนดิคือ 
 ตัวดําเนนิการเอกภาค (Unary Operators) : มีตัวถกูดําเนินการเพียงตัวเดียว 
 ตัวดําเนนิการทวิภาค (Binary Operators) : มีตัวถูกดําเนินการ ๒ ตัว 
 ตัวดําเนนิการไตรภาค (Ternary Operator) : มีตัวถูกดําเนนิการ ๓ ตัว 

ภาษาจาวาใชอัขระพิเศษเปนสัญญลักษณแทนตัวดําเนินการ เชนตัวอักขระดอกจันทร (*) เปน
สัญลักษณแทนการคูณ  ตัวดําเนนิการอาจแทนดวยอักขระจํานวน ๑ หรือ ๒ ตัวแลวแตชนิดของตัว
ดําเนนิการ ตัวดําเนนิการใด ๆ ที่ใชอักขระ ๒ ตัวประกอบกันจะตองเขียนติดกันหามเวนวรรคหรือมี
พื้นที่สีขาว (white space) ค่ันกลาง 

ตัวดําเนินการคํานวณ 

ตัวดําเนนิการทางคณิตศาสตร(Arithmetic Operators)เปนตัวดําเนนิการทวิภาค จะมีตัวถกูดําเนนิการ ๒ ตัวค่ัน
ดวยตัวดําเนนิการคํานวณซ่ึงเปนสัญญลักษณที่ใชแทนการคํานวณทางคณิตศาสตร ตารางตอไปนีแ้สดง
เคร่ืองหมายตัวดําเนินการคํานวณที่ใชในภาษาจาวา โดยเรียงตามการมีสิทธทิํากอน (precedence)จากสูงไปหาตํ่า 

ตัวดําเนินการ ความหมาย associativity 

- ทําใหมีคาเปนลบ ขวาไปซาย 

* คูณ ซายไปขวา 

/ หาร   

% เศษเหลือ(Modulus)  

+ บวก ซายไปขวา 

- ลบ  

  ตัวดําเนนิการ * / และ % มกีารมีสิทธิทาํกอนเทาเทียมกัน 

  ตัวดํานเนนิการ + และ - มกีารมีสิทธิทาํกอนเทาเทียมกัน 

การมีสิทธิทาํกอน (precedence หรือ priority) คือลําดับกอนหลังในการทาํงานของตัวดําเนนิการ ตัวดําเนินการ
บางตัวจะสิทธทิี่จะดําเนนิการกอนตัวอ่ืน เชนในนิพจน 
 2 + 3 * 4 
ตัวดําเนนิการคูณ (*) มีสิทธิในการทํากอนสูงกวาตัวดําเนินการบวก (+) ดังนัน้ในนพิจนนี้จงึทาํ 3 คูณ 4 กอน แลว
จึงบวกดวย 2 ผลลัพธที่ไดเทากับ 14 

associativity คือทิศทางที่ตัวดําเนินการทาํงานเมื่อมีตัวดําเนนิการที่มสิีทธทิํากอนเทาเทยีมกนัมากกวา ๑ ตัว 
โดยทัว่ไปแลว เมื่อมีตัวเนนิการหลายตัวทีม่ีสิทธิในการทาํกอนเทากนัอยูในนพิจนเดียวกัน มกัจะดําเนินการ
ตามลําดับจากซายไปขวา เรียกวามี associativity จากซายไปขวา ตัวดําเนินการบางตัวซ่ึงเปนสวนนอยจะมี 
associativity จากขวาไปซาย 
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 ตัวอยาง 

 2 + 3 * 4 + 5 

ตัวดําเนนิการคูณ (*) มีสิทธทิํากอนสูงสุดจึงทาํ 3 * 4 กอน ไดเปน 12 ดังนัน้จึงเหลือเปน 2 + 12 + 5 ตัวดําเนินการ
บวก (+) ที่เหลือทั้งสองตัวมีสิทธทิํากอนเทากนั จึงใชหลัก associativity จากซายไปขวาในการทาํงาน ดังนั้น 2 และ 
12 จึงบวกกนักอนไดเปน 14 แลวในที่สุดจึงบวกดวย 5 ไดผลลัพธเปน 19 

ถาตองการใหตัวดําเนนิการที่มีสิทธิทาํกอนตํ่ากวาไดทาํงานกอนใหใสวงเล็บ เชน 
 ( 2 + 3) * ( 4 + 5) 
มีลําดับการทาํงานดังนี ้ลําดับแรกจะหาคาของ (2+3)  ซึ่งไดเทากบั 5 ตอจากนัน้จะหาคาของ (4+5) ไดเปน 9 
แลวจึงนํา 5 ทีไ่ดจากวงเล็บแรกมาคูณดวย 9 ซึ่งไดจากวงเล็บที่ ๒  ไดผลลัพธสุดทายเทากบั 45 

การแปลงชนดิโดยอัตโนมัติ 

ภาษาจาวาเปนภาษาที่มกีารคํานวณอยางตํ่าคร้ังละ 32บิต (เทากับขนาดของขอมลูชนิด int) ถาในนพิจนมตัีวแปร 
หรือคาคงที่ทีม่ีขนาดเล็กกวา int คือมีขนาดเล็กกวา 32 บิต จะมีการแปลงคาทีเ่ล็กกวา 32 บิตเหลานั้น 
ใหเปน 32 บิตกอนที่จะนําไปคํานวณ  สําหรับขอมูลชนดิ char ซึ่งเปนขอมูลตัวอักขระสามารถนาํไปใชใน 
การคํานวณได โดยจะแปลงคาของตัวอักขระนั้นตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐาน Unicode ใหเปนชนิด int กอน
นําไปใชในนิพจน ตัวอยางเชน 

int  a; 
char c = 'ก'; 
a = c + 1; 

หลังจากทําขอความส่ังเหลานี้แลว ตัวแปร a จะมีคาเปน 3586  เนื่องจากตัวแปร c มีคาเปนตัวอักขระ ‘ก’ ซึ่งถกู
กําหนดคาตามมาตรฐาน Unicode ตรงกับ 3585 ในเลขฐานสิบ หรือ 0x0E01 ในเลขฐานสิบหก อักขระมีขนาด 16 
บิต จะถูกแปลงใหเปน 32 บิตตามขนาดของ int โดยทีค่ายังคงเดิม เมื่อบวกดวย 1 จะไดเปน 3586 เปนชนิด int  

ในกรณีที่ตัวถกูดําเนนิมหีลายตัวและเปนคาตัวเลขตางชนิดกนั ผลลัพธที่ไดจะเปนชนิดเดียวกับตัวถูกดําเนนิการที่
สามารถรองรับคาตัวเลข (magnitude) ที่มีขนาดใหญสุดที่อยูในนิพจน สําหรับความสามารถในการรองรับคาตัวเลข  
เรียงตามลําดับจากเล็กไปหาใหญดังนี ้

int  long   float   double 

โปรดสังเกตุวา ขอมูลชนิด float สามารถรองรับคาของขอมูลที่มีขนาดใหญไดมากกวาชนิด long ทัง้ ๆ ที่ขนาด
ของขอมูลเล็กกวา กลาวคือ long มีขนาด 64 บิต ในขณะที่ float มีขนาด 32 บิต ทั้งนี้ชนิด float จะพยายาม
รักษาคาของขอมูลที่มีคาตํ่าหรือสูงมาก ๆ เอาไวโดยลดความละเอียด (precision) ลง ดังนัน้คาของขอมูลชนิด 
float จึง “ใหญ” แต “หยาบ” เก็บขอมลูไดไมละเอียด ซึ่งอาจมีการปดข้ึนหรือปดลงจนเกิดความคลาดเคล่ือน ซึง่
หากใชเก็บขอมูลทางวทิยาศาสตรหรือวิศวกรรมแลว ถึงแมจะคลาดเคล่ือนไปบางแตยังคงรักษา”ความใหญ” ไวได 
จึงเปนทีน่ิยมในการเก็บขอมลูดานวทิยาศาสตรหรือวิศวกรรมเปนชนิด float หรือ double แตความคลาดเคล่ือน
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ถึงจะมีเพยีงเล็กนอยมักยอมรับไมไดในการใชงานทางธุรกิจ เชนในการเก็บตัวเลขจาํนวนเงนิทางบัญชี ซึ่งมกัไมยอม
ใหเกิดความคลาดเคล่ือนแมแตสตางคเดียว 

ตัวอยางการใชขอมูลหลายชนิดประสมกนัในนิพจนเชน 
5 + 7.5F  ชนิด int บวกกับชนิด float จะไดผลลัพธเปนชนิด float มีคาเปน 12.5F 
1000000000 + 12.5F ไดผลลัพธเปนชนิด float จากการทดสอบดวยโปรแกรมใหพมิพผลลัพธของนิพจนนี ้
พบวาไดคําตอบเปน 1.0E9 ซึ่งเทากับ 1,000,000,000 แทนที่จะเปน 1,000,000,012.5 จะเหน็วามีความ
คลาดเคล่ือนเกิดข้ึน 

ตัวดําเนินการหารทําหนาที่ของมันตามปรกติทั่วไปทีเ่ราคุนเคย ยกเวนกรณทีี่ตัวถกูดําเนนิการเปนเลขจํานวนเต็มทั้ง
คู เศษเหลือจากการหารจะถูกตัดทิ้งไป ผลลัพธที่ไดจากการหารจะเปนเลขจํานวนเต็ม ไมสามารถเก็บทศนิยมได 
ดังนัน้ 

10 / 2  ไดผลลัพธเปน 2  ชนิด int 
13.5 / 5  ไดผลลัพธเปน 2.6 ชนิด double 
13 / 5.0  ไดผลลัพธเปน 2.6 ชนิด double 
13 / 5  ไดผลลัพธเปน 2  ชนิด int ไมใช 2.6 

ตัวอยางขางตนบรรทัดสุดทายเปนการกระทําระหวางขอมูลชนิด int ดวยกันทั้งคู คาผลลัพธของนพิจนที่ไดจึงเปน 

int เชนกัน ดังนัน้ผลลัพธทีไ่ดจะเปนจํานวนเต็มเศษจากการหารจะถูกตัดทิ้งไป คาผลลัพธของนพิจนที่ไดจึงเปน
ชนิด int มีคาเปน 2 

ถาตัวถูกดําเนนิการตัวใดตัวหนึง่เปนลบ ผลลัพธจากการหารจะไดเปนลบ ถาตัวถูกดําเนนิการมีคาเปนลบทั้งคู
ผลลัพธจากการหารจะมีคาเปนบวก เชน 

 -13 / 5  ไดผลลัพธเปน -2 
 13 / -5  ไดผลลัพธเปน -2 
 -13 / -5  ไดผลลัพธเปน 2 

ในกรณีที่มกีารหารดวยศูนย (0) ถาผลลัพธของนพิจนไดเปนชนิด float  หรือ  double จะไดคาของ 
ผลลัพธเปนอนันต (infinity) แตถาผลลัพธของนิพจนเปนเลขจํานวนเต็มจะเกิดขอผิดพลาดข้ึนเมือ่มีการหารดวยศูนย 
โปรแกรมจะยติุการทํางาน  

ถาทัง้ตัวต้ังและตัวหารตางเปนชนิดเลขทศนิยมลอยตัวมีคาศูนย (เชน 0.0f หรือ 0.0d)ทั้งคู ผลลัพธจะไดเปน 
NaN (Not a Number) 

ตัวดําเนินการมอดูลัส (%) ใหผลลัพธเปนเลขจํานวนเต็มซึ่งไดมาจากเศษเหลือจากการหารของตัวถูกดําเนนิการ
สองตัว เชน 
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13 % 5 ใหผลลัพธเปน 3 เนื่องจาก 13 หารดวย 5 ไดจํานวนเต็มทีม่ากที่สุดคือ 2 ผลคูณของ 2 กับ 5 

คือ 10  ดังนัน้เศษเหลือของการหารคือ 13 - 10 ไดเปน 3 

15 % 5 ใหผลลัพธเปน 0 เนื่องจาก 15 หารดวย 5 ลงตัว 

ถาตัวถูกดําเนนิการตัวใดตัวหนึง่เปนลบ เศษเหลือที่ไดจะมีเคร่ืองหลายเชนเดียวกบัตัวต้ัง เชน 

 -13 % 5  ใหผลลัพธเปน -3 
 13 % -5  ใหผลลัพธเปน 3 

ถาตัวหารเปนเลขจํานวนเต็มมีคาเปนศูนย จะเกิดขอผิดพลาดโปรแกรมจะทาํงานตอไมได แตถาตัวหารเปนเลข
แบบมีทศนยิมมีคาเปนศูนยจะไดผลลัพธเปน NaN (Not a Number) 

ขอควรระวัง   การหารดวยศูนย (0) ถือวาเปนเรื่องไมปรกติ คอมไพเลอรจาวาบางรุนมีการตรวจสอบดวยวาในโปรแกรมตนฉบับมีการหาร 
ดวยคาคงท่ีศูนยหรือไม ถาในโปรแกรมมีการหารดวยคาคงท่ีศูนย เชน X / 0 คอมไฟเลอรจะถือวาเขียนโปรแกรมไมถูกตอง 

คอมไพเลอรจะแจงใหเราทราบวามีการหารดวยศูนย แตถาตัวหารไมใชคาคงท่ีแตเปนตัวแปร คอมไพเลอรจะตรวจสอบไมได

วาตัวหารมีคาเปนศูนยหรือไม ซ่ึงหากนําโปรแกรมท่ีคอมไพลแลวน้ีไปใชงาน ขณะท่ีโปรแกรมกําลังทํางานอยูน้ันบังเอิญวาตัว

แปรท่ีเปนตัวหารมีเกิดมีคาเปนศูนยข้ึนมา จะเกิดส่ิงผิดปรกติขณะทํางาน (runtime exception) ซ่ึงจะทําใหโปรแกรมไม
สามารถทํางานตอไปได เวนเสียแตวาเราไดเตรียมการรับมือกับความผิดปรกติน้ีเอาไวแลว รายละเอียดเก่ียวกับการเตรียมการ

รับมือความผิดปรกติจะกลาวถึงในบทที่ ๙ 

 

ตัวดําเนินการกําหนดคา 

ตัวดําเนนิการกําหนดคา(Assignment operator)เปนตัวดําเนนิการทวิภาคใชกําหนดคาใหมใหกบัตัวแปร มีรูป
แบบอยางงายดังนี ้

 ตัวแปร = นิพจน 

จะทาํงานโดยการหาคาของนิพจนแลวนําคาที่ไดนัน้ไปใสไวที่ตัวแปรซึง่เขียนไวดานซายของตัวดําเนินการกาํหนดคา 
(=) 

 ตัวอยาง 

 speed = distance / time; /* หาร distance ดวย time แลวเกบ็ผลลัพธไวที่ speed */ 
 count = count + 1;  /* บวก count ดวย 1 แลวเก็บผลลัพธไวที่ count */ 

เราสามารถกาํหนดคาใหตัวแปรหลายตัวไดพรอมกันในประโยคเดียวไดดังตัวอยาง 

 x = y = z = p + q 

มีความหมายเชนเดียวกับ 

 x = (y = (z = p + q)) 
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ดานซายของตัวดําเนินการกาํหนดคาไมสามารถเปนคาคงที่ไดอยางสมการทางคณิตศาสตรทั่วไป 
เชน 

5 = x; 

เนื่องจากตัวดําเนนิการกําหนดคาใชในการนําคาทางขวาไปใสไวทางซาย ดังนัน้ 5 ซึง่เปนคาคงที่ไมใชตัวแปรจึงไม
สามารถรับคาใด ๆเขาไปเก็บได ตัวอยางนี้จึงใชไมไดในภาษาจาวา 

ตัวดําเนินการกําหนดคาประกอบ 

ในกรณีที่ตองการเอาคาในตัวแปรมาดําเนินการทางคณิตศาสตรแลวนาํผลลัพธทีไ่ดไปเก็บไวในตัวแปรเดิมเราสามารถ
เขียนขอความสั่งแบบยอโดยใชตัวดําเนินการกําหนดคาประกอบ (Compound assignment operators)ตอไปนี้ 

ตัวดําเนินการ ความหมาย 

+= บวกเพิ่มตัวแปรทางซายดวยคาทางขวาของตัวดําเนินการ 

-= ลบคาของตัวแปรทางซายออกดวยคาทางขวาของตัวดําเนินการ 

*= คูณตัวแปรทางซายดวยคาทางขวาของตัวดําเนินการ 

/= หารตัวแปรทางซายดวยคาทางขวาของตัวดําเนินการ 

%= หารตัวแปรจํานวนเต็มทางซายดวยคาทางขวาของตัวดําเนินการแลวนํา
เศษเหลือจากการหารไปไวในตัวแปรทางซาย 

เชน  count += 2 หมายความวา บวก count ดวย 2  เทียบเทาประโยคคําส่ัง  count = count + 2 

ตัวดําเนนิการกําหนดคาประกอบเหลานี้สามารถใชทดแทนตัวดําเนินการคํานวณทัง้ ๕ ตัวไดในกรณีที่ตัวถูกดําเนินการ
เปนตัวแปรตัวเดียวกับตัวแปรที่อยูทางซายของตัวดําเนินการกําหนดคา (=) ตัวอยางเชน 

 count += 5  เทียบเทา count = count + 5 
 stock += 3  เทียบเทา stock = stock - 3 
 power *= 2.71828 เทียบเทา power = power * 2.71828 
 share /= 10.0 เทียบเทา share = share / 10.0 
 remainder %= 10 เทียบเทา remainder = remainder % 10 

เราสามารถใชตัวดําเนนิการกําหนดคาประกอบเหลานี้ไดกับทุกชนิดของขอมูลทางคณิตศาสตร ยกเวน ตัวดําเนนิการ
ประกอบมอดูลัส (%=) ที่ใชไดเฉพาะกับขอมูลชนิดจํานวนเต็มเทานั้น 

ตัวดําเนินการเพิ่มคาและลดคา 

++ เปนตัวดําเนินการเพิ่มคา (Increment operator) ใชสําหรับเพิ่มคาใหกับตัวแปร จะทาํใหตัวแปรที่ไดรับการ
กระทาํมีคาสูงข้ึนจากเดิมอีกหนึง่ เชน n++ ถาเดิม n มีคาเปน 5 หลังจากทํานพิจนนี้แลว n จะมีคาเปน 6 
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-- เปนตัวดําเนินการลดคา (Decrement operator) ใชสําหรับลดคาของตัวแปรใหมีคานอยลง
กวาเดิมอีกหนึง่ 

ตัวดําเนนิการเพิ่มคา และตัวดําเนนิการลดคานี้ใชได ๒ รูปแบบคือจะใสตัวดําเนนิการไวหนาหรือหลังตัวแปรก็ไดแต
มีความหมายตางกนั ถาใสตัวดําเนนิการเพิ่มคาไวหนาตัวแปรเรียกวา ตัวดําเนนิการเพิ่มคากอน(preincrement) จะ
ทาํการเพิม่คาของตัวแปรดวย 1 กอนแลวจึงนาํคาใหมทีไ่ดไปใช แตถาใสตัวดําเนนิการเพิ่มคาไวหลังตัวแปร เรียกวา
ตัวดําเนนิการเพิ่มคาหลัง(postincrement)จะนาํคาของตัวแปรไปใชกอนแลวจึงจะเพิม่คาใหกับตัวแปรนั้น ใน
ทํานองเดียวกนัตัวดําเนนิการลดคาก็จะมทีั้งตัวดําเนินการลดคากอน (predecrement) และตัวดําเนินการลดคาหลัง 
(postdecrement) 

ตัวอยาง 
๑. count=0; 
๒. sum=0; 
๓. count++;   /* count เพิ่มคาจาก 0 เปน 1 */ 
๔. ++count;   /* count เพิ่มคาจาก 1 เปน 2 */ 
๕. sum += count++; /* sum มีคาเปน 2 count มีคาเปน 3 */ 
๖. sum += ++count; /* sum มีคาเปน 6 count มีคาเปน 4   */ 

ในกรณีที่ตองการเพิม่หรือลดคาตัวแปรเพยีงอยางเดียวไมตองการนําผลลัพธนัน้ไปใชในการสงคาไปใหเมท็อด
ในทนัท ีหรือใชในนพิจนที่ซบัซอนเชนตัวอยางในบรรทัดที่ ๓ และ ๔ จะใสตัวดําเนินการไวหนาหรือหลังตัวแปร 
ผลลัพธที่ไดจะไมแตกตางกนัถงึแมวาเมทอ็ดทํางานจะแตกตางกนัก็ตาม แตถาใชในรูปแบบที่ซับซอนข้ึนเชน
ตัวอยางในบรรทัดที่ ๔ และ ๕ จะมกีารนาํคาของตัวแปรที่ถูกดําเนนิการโดยตัวดําเนนิการเพิ่มหรือลดคาไปใชอยาง
อ่ืนดวย ซึ่งการเพิ่มหรือลดคาของตัวแปรกอนนาํคาของตัวแปรไปใช กับการทีน่ําคาของตัวแปรไปใชกอนทีจ่ะทําการ
เพิ่มหรือลดคานั้นจะใหผลทีแ่ตกตางกนั ตัวอยางในบรรทัดที่ ๕ ขณะที่เร่ิมเขาสูบรรทัดนี้ count มีคาเปน 2 ตัว
ดําเนนิการเพิม่คาอยูหลังตัวแปร count จึงนําคาของ count ไปใชกอนที่จะเพิม่คาใหกับ count จึงบวก sum ดวย 
2 สวน count จะเพิ่มคาดวยหนึง่หลังจากนําคาเดิมไปบวกเขากับ sum แลว ดังนัน้ หลังจากทําบรรทัดนี้เสร็จส้ิน
แลว sum จึงมีคาเปน 2 สวน count มีคาเปน 3 

สวนตัวอยางในบรรทัดที ่๖ ขณะเร่ิมเขาสูบรรทัดนี้ sum มีคาเปน 2 สวน count มีคาเปน 3  ตัวดําเนนิการเพิม่คา
อยูหนาตัวแปรดังนั้นจึงทําการเพิ่มคาของตัวแปรกอนทีจ่ะนาํคาของตัวแปรไปใช จึงเพิ่มคาของ count จาก 3 เปน 
4 แลวจึงนําคาของ count คือ 4 ไปบวกเพิ่มในตัวแปร sum ทาํให sum มีคา เปน 6 

ตัวอยางการใชตัวดําเนนิการเพิ่มหรือลดคากับการสงคาใหเมท็อด เชน 

 abc(x++) 
 abc(--y) 

ตัวอยางแรกจะสงคาของ x กอนทําการเพิม่คาไปใหเมทอ็ด abc แลวจึงจะทําการเพิม่คาของ x 
ตัวอยางหลังจะลดคาของ y ลงกอนแลวจึงสงคาที่ไดนั้นไปใหเมท็อด abc 
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ตัวดําเนินการสัมพันธ 

ตัวดําเนนิการสัมพันธ(Relational Operators)ใชในการเปรียบเทียบนพิจนหนึ่งกับอีกนพิจนหนึ่ง จะไดผลลัพธเปน
นิพจนแบบบูล (boolean expression) ซึ่งมีคาเปนจริงหรือไมก็เท็จ  ถาเปรียบเทียบแลวไดผลเปนเท็จ จะไดผลลัพธมี
คาแบบบูลเปน false ถาเปนจริงจะไดคาแบบบูลเปน true 

ตัวดําเนินการ ความหมาย 
== เทากับ 
!= ไมเทากับ 
< นอยกวา 
<= นอยกวาหรือเทากบั 
> มากกวา 
>= มากกวาหรือเทากบั 

เราใชตัวดําเนนิการสัมพนัธรวมกับขอความส่ังที่ตองการตรวจสอบเงื่อนไข เชนใชในขอความส่ังทีค่วบคุมการทาํงาน
ซ้ําเปนวงวน(กลาวถึงในบทอ่ืน) หรือขอความสัง่ if ตัวอยางเชน 

 if ( gender == 'F' ) 
  Females++; 

จะมีการหาคาของเงื่อนไข gender == 'F' วาเปนจริงหรือเปนเท็จโดยการเปรียบเทียบวา gender มีคาเทากับ
อักขระ 'F' หรือไม ถาเทากันจะไดคาเปนจริง ถาไมเทาจะไดคาเปนเท็จ 

ตัวดําเนินการตรรกะ 

ตัวดําเนนิการตรรกะ(Logical Operators) ใชในการประสมนพิจนเชิงสัมพันธ (relational 
expressions) 

ตัวดําเนินการ ความหมาย หมายเหตุ 

! ตรรกะนอต
(logical NOT) 

ใหผลลัพธเปนจริง ถาตัวถกูดําเนนิการมีคาเปนเท็จ 
ใหผลลัพธเปนเท็จ ถาตัวถูกดําเนนิการมีคาเปนจริง 

&& ตรรกะแอนด
(logical AND) 

ใหผลลัพธเปนจริง ถาตัวถกูดําเนนิการทั้งคูเปนจริง 
ใหผลลัพธเปนเท็จ ถาตัวถูกดําเนนิการตัวแรกเปนเทจ็ 
(จะไมสนใจตัวถูกดําเนนิการตัวที่สอง ถาตัวถูก
ดําเนนิการตัวแรกเปนเทจ็) 
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|| ตรรกะออร
(logical OR) 

ใหผลลัพธเปนเท็จ ถาตัวถูกดําเนนิการทั้งคูเปนเทจ็ 
ผลลัพธเปนจริง ถาตัวถกูดําเนินการ ตัวแรกเปนจริง 
(จะไมสนใจตัวถูกดําเนนิการตัวที่สอง ถาตัวถูก
ดําเนนิการตัวแรกเปนจริง) 

ตัวดําเนนิการตรรกะนอต(!) เปนตัวดําเนนิการเอกภาคตองการตัวถูกดําเนนิการเพยีงตัวเดียวซ่ึงจะเขียนไวหลังตัว
ดําเนนิการ ตัวดําเนนิการตรรกะนอตนี้จะดําเนนิการเปล่ียนคาทางตรรกะของตัวถกูดําเนนิการใหมีคาเปนตรงกนัขาม 
เชนถาคาของตัวถูกดําเนนิการมีคาเปนจริงก็จะไดผลลัพธเปนเท็จ ถาตัวถูกดําเนนิการมีคาเปนเท็จก็จะไดผลลัพธเปน
จริง 

ตารางความจริงตอไปนี้สรุปผลลัพธของการใชตัวดําเนนิการตรรกะนอต 

นิพจน ! นิพจน 

false true 

true false 

ตัวดําเนนิการตรรกะแอนด(&&) และตัวดําเนนิการตรรกะออร(||) เปนตัวดําเนนิการทวิภาคตองการตัวถูกดําเนนิการ
สองตัว เราใชตัวดําเนนิการเหลานี้เชื่อมนพิจนที่ใหผลลัพธเปนคาเชิงตรรกะ (จริงหรือเท็จ) เขาดวยกันเพื่อใหไดผล
ลัพธทางตรรกะเพียงคาเดียว 

ตารางความจริง (truth table) ตอไปนี้สรุปผลลัพธของการใชตัวดําเนินการตรรกะแอนด 

นิพจน 1 นิพจน 2 ผลลัพธของ นิพจน 1 && นิพจน 2 

false false false 

false true false 

true false false 

true true true 

ตารางความจริง (truth table) ตอไปนี้สรุปผลลัพธของการใชตัวดําเนินการตรรกะออร 

นิพจน 1 นิพจน 2 ผลลัพธของ นิพจน 1 || นิพจน 2 

false false false 

false true true 

true false true 

true true true 

ตัวดําเนนิการตรรกะนิยมใชกับประโยคคําส่ัง if และใชในเงื่อนไขของการทาํงานเปนวงวนซ่ึงจะกลาวถงึในบทตอไป 

ตัวอยางการใชตัวดําเนนิการตรรกะแอนด 
if ( (x == 5) && (y == 6) ) 
 z = 0; 
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ตัวอยางนี้มกีารดําเนินการเชิงสัมพนัธ 2 สวน สวนแรกคือ (x == 5) สวนที่สองคือ (y == 6) สองสวนนี้เช่ือมดวยตัว
ดําเนนิการตรรกะแอนด(&&) ดังนัน้ผลลัพธจากการดําเนินการเชิงสัมพันธทัง้สองสวนนี้ตองเปนจริงทั้งคูจงึจะมกีารทาํ
ขอความส่ัง z = 0 ของขอความส่ัง if ดังนั้น ถา x มีคาเทากับ 5 และ y มีคาเทากับ 6 จึงจะทาํให z มีคาเปนศูนย 

ตัวอยางการใชตัวดําเนนิการตรรกะออร 
if ( (x == 5) || (y == 6) ) 
 z = 0; 

ตัวอยางนี้ดัดแปลงมาจากตัวอยางกอนหนานีโ้ดยเปล่ียนตัวดําเนนิการตรรกะแอนดเปนตัวดําเนนิการตรรกะออร (||) 
สงผลใหผลลัพธจากการดําเนินการเชิงสัมพันธเพยีงสวนใดสวนหนึ่งเปนจริงกเ็พยีงพอที่จะไปทําขอความส่ัง z = 0 
ของขอความส่ัง if ไดแลวดังนัน้ ถา x มีคาเทากับ 5 จะทําให z มีคาเปนศูนยไมวา y จะมีคาเปนเทาไรก็ตาม หรือ
ถา y มีคาเทากับ 6 ก็จะทําให z มีคาเปนศูนยเชนเดียวกันไมวา x จะมีคาเปนเทาใด หรือถานพิจนเชิงสัมพนัธสอง
นิพจนนี้เปนจริงทั้าคู คือถา x มีคาเทากับ 5 และ y มีคาเทากบั 6 ก็จะยงัคงทําให z มคีาเปนศูนย ในการทํางานจริงถา
ตัวถูกดําเนนิการตัวแรกของตัวดําเนนิการตรรกะออร ซึ่งในท่ีนี้คือนพิจนเชิงสัมพนัธ (x==5) เปนจริง ก็จะไปทําขอความ
ส่ังของ if คือ z = 0 ไดเลยโดยไมตองตรวจสอบตัวถูกดําเนนิการตัวทีส่องใหเสียเวลา ถาตัวถกูดําเนินการตัวแรกให
ผลลัพธเปนเทจ็จึงจะไปหาคาของตัวถกูดําเนินการตัวที่สองตอไป 

ตัวอยางการใชตัวดําเนนิการตรรกะนอต 

if ( !(x==5)) 
 z = 0; 

ตัวอยางนีถ้า x มีคาเปน 5 จะทาํใหนิพจน (x==5) มีคาตรรกะเปนจริง แตเมื่อถกูใชกับตัวดําเนินการตรรกะนอตในรูป !
(x==5) จะทําใหผลลัพธของนิพจน !(x==5) เปนเท็จ ดังนั้นถา x มีคาเปน 5 จะไมมกีารทําขอความสั่ง z = 0 แตจะทํา
ขอความส่ังนีก้็ตอเมื่อ x มคีาไมเทากับ 5 ซึ่งประโยคคําส่ังนี้จะใหผลเทียบเทากับประโยคคําส่ังตอไปนี้ 

if ( x!=5) 
  z = 0; 

 

ขอควรระวัง   นิพจนขางขวาของตัวดําเนินการ && จะไมมีโอกาสทํางานถานิพจนขางซายเปนเท็จ หากตัวถูกดําเนินการขางขวาเปนนิพจนท่ี
มีการเปล่ียนคาของตัวแปรหรือมีการเรียกเมท็อด นิพจนน้ีจะไมไดรับการหาคาซ่ึงหมายถึงไมมีการเปล่ียนคาตัวแปรหรือไมมี

การเรียกเมท็อด ควรระวังวาตองการใหเปนอยางน้ันจริงหรือไม สําหรับตัวดําเนินการ || ก็ทํานองเดียวกัน ถานิพจนขาง

ซายของมันเปนจริง นิพจนขางขวาจะไมมีการทํางาน 

 

ตัวดําเนินการตรรกะแบบบูล 

การประสมนพิจนเชิงสัมพนัธ (relational expressions) โดยตัวดําเนินการตรรกะแบบธรรมดานั้น มีประสิทธภิาพสูง
เนื่องจากอาจมีการทาํงานลัดโดยไมไปหาคานิพจนขางขวาของตัวดําเนินการตรรกะ  แตในบางกรณีเราอยากใหทาํ
นิพจนขางขวาเสมอ จาวามตัีวดําเนนิการตรรกะแบบบูล (Boolean Logical Operators) สําหรับทํางานแบบนี ้
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ตัวดําเนินการ ความหมาย หมายเหตุ 

& ตรรกะแอนดแบบบูล 
(boolean logical AND) 

ไดผลลัพธเปนเท็จ ถาตัวถูกดําเนนิการตัวใดตัวหนึง่เปนเท็จ  
ไดผลลัพธเปนจริง ถาตัวถกูดําเนนิการทั้งสอง เปนจริง 

| ตรรกะออรรวมแบบบูล 
(boolean logical 

inclusive OR) 

ไดผลลัพธเปนจริง ถาตัวถกูดําเนนิการตัวใดตัวหนึง่เปนจริง 
ไดผลลัพธเปนเท็จ ถาตัวถูกดําเนนิการ ทัง้สองตัวเปนเทจ็ 

^ ตรรกะออรเฉพาะแบบบูล 
(boolean logical 
exclusive OR) 

ไดผลลัพธเปนจริง ถาตัวถกูดําเนนิการทั้งคูมีคาตางกัน 
ไดผลลัพธเปนเท็จ ถาตัวถูกดําเนนิการทั้งคูมีคาเหมือนกัน 

ตัวดําเนนิการตรรกะแบบบูล แอนด (&) และ ตัวดําเนนิการตรรกะออรรวมแบบบูล (boolean logical inclusive OR) 
ซึ่งแทนดวยอักขระ  vertical bar (|)  ใหผลลัพธเหมือนกับตัวดําเนินการตรรกะแอนด และ ตัวดําเนินการตรรกะออร 
ตามลําดับ แตการทาํงานตางกนัเล็กนอย คือ ตัวดําเนินการตรรกะแบบบูลจะทาํการหาคาของตัวถูกดําเนินการทั้งสอง
ขางของมันเสมอ จะไมทํางานแบบลัดเหมือนอยางดําเนินการตรรกะธรรมดา ดังนัน้ นิพจนตอไปนี ้

gender == 'F' & age >= 65 

จะหาคาของนพิจน age>= 65   เสมอไมวานิพจน gender == 'F' จะใหคาเปนจริงหรือเปนเท็จก็ตาม การทํางาน
เชนนี้จะไมทาํใหเกิดผลขางเคียงในบางสถานการณ เชนถาเราเขียนนพิจนตอไปนี ้

 gender == 'F' || ++Count  >=100 

Count จะไมมีการเพิ่มคาถา gender ไมเทากับ 'F' เนื่องจากถานิพจนแรกเปนเทจ็ จะไมมกีารหาคานิพจนที่สอง
ดานขวาของ || แตถาเราตองการใหทาํนพิจนดานขวาเสมอไมวานิพจนดานซายจะใหผลอยางไรเราควรเขียนเปน 

 gender == 'F' | ++Count  >= 100 

วิธีนี้รับประกันไดวานพิจนขางขวาจะถูกหาคาเสมอ 

เงื่อนไขทีม่ีตัวดําเนนิการตรรกะเฉพาะออรแบบบูล (^) ใหผลลัพธเปนจริงก็ตอเมื่อตัวถูกดําเนนิการตัวหนึง่ของมนัเปน
จริงและอีกตัวเปนเท็จเทานัน้ ถาตัวถูกดําเนินการทั้งคูเปนจริง หรือเปนเทจ็ทัง้คูผลลัพธของทั้งเงื่อนไขจะเปนเทจ็ 

ตารางความจริง (truth table) ตอไปนี้สรุปผลลัพธของการใชตัวดําเนินการตรรกะออรเฉพาะแบบบูล 
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นิพจน 1 นิพจน 2 ผลลัพธของ นิพจน 1 ^ นิพจน 2 

false False false 

false True true 

true False true 

true True false 

ตัวดําเนินการเงื่อนไข 

ตัวดําเนนิการเงื่อนไข (Conditional Operator) เปนตัวดําเนินการไตรภาค ใชอักขระ ? และ : เปนสัญญลักษณแทน มี
รูปแบบดังนี ้

 นิพจน ๑ ? นิพจน ๒ : นิพจน ๓ 

ตัวดําเนนิการ ? : และเปนตัวดําเนินการไตรภาคเพียงตัวเดียวของภาษาจาวา มนัตองการตัวถูกดําเนนิการ ๓ ตัว ตัว
แรกเปนนพิจนเงื่อนไขที่ใหผลลัพธเปนชนิด boolean ตัวถูกดําเนนิการตัวที ่๒ เปนนิพจนที่จะถกูหาคาเปนผลลัพธของ
การดําเนินการถาเงื่อนไขของนิพจนแรกเปนจริง สวนตัวถูกดําเนินการตัวที่ ๓ เปนนพิจนที่จะถูกหาคาและใชเปน
ผลลัพธของการดําเนนิการถาผลลัพธของนพิจนที ่๑ ซึง่ใชเปนเงื่อนไขใหคาเปนเทจ็ ตัวอยางเชน ขอความส่ังสําหรับ
พิมพขอความ 

 System.out.println( gender == 'M' ? "Male" : "Female"); 

นิพจนแรกคือ gender == 'M' เปนนิพจนเงื่อนไขตองเปนนพิจนแบบบูล ถามีคาเปนจริง จะสงคาของนพิจนที่สอง
เปนผลลัพธคือใหผลลัพธเปนสายอักขระ "Male" แตถานิพจนเงื่อนไขเปนเท็จ จะนาํคาของนพิจนที่สามคือสายอักขระ 
"Female" มาเปนผลลัพธแทน 

ตัวอยางนีถ้าเขียนดวยขอความสัง่ if จะเปนดังนี ้

 if (gender == 'M') 
  System.out.println("Male"); 
 else 
  System.out.println("Female"); 

ซึ่งจะเยิ่นเยอกวาการใชตัวดําเนนิการเงื่อนไข แตการใชตัวดําเนนิการเงื่อนไขจะทําใหโปรแกรมเขาใจยากข้ึน 

นิพจนที่สองและที่สามอาจเขียนเปนนพิจนที่ใหคาตางชนิดกันก็ได แตตองเปนชนิดที่แปลงใหเขากันได เชนนพิจนที่
สองเปนชนิด int สวนนพิจนที่สามอาจเปนชนิด double คาของผลลัพธที่ไดจากการหาคาของตัวดําเนนิการ
เงื่อนไข ?: นี้จะมีเพยีงชนิดเดียวเทานั้น โดยยึดเอาชนิดที่สามารถเก็บคาของขอมูลที่มีขนาดใหญกวาเปนหลัก เชน 

 (value > 80) ? 3.5 : 3 

ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการของตัวดําเนินการเงื่อนไขจะเปนชนิด double ไมวา นิพจนเงื่อนไขจะเปนจริงหรือเท็จ 
ในตัวอยางนี้ ถาเงื่อนไขในนิพจน ๑ เปนเท็จ คาของนพิจนนีท้ัง้ชุดจะไดจากนพิจน ๓ แตจะมีการแปลงชนิดจาก int 
เปน double เพื่อใหเขากนัไดกับนิพจน ๒ ซึ่งเปน double ซึ่งถือวามขีนาดในการรองรับคาขอมูลที่ใหญกวา 
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ตารางตอไปนีแ้สดงการมีสิทธิทํากอนและ associativity ของตัวดําเนินการเทาทีก่ลาวมาแลว 

ตัวดําเนินการ Associativity ประเภท 

() ซายไปขวา วงเล็บ 
++   --   +   -   !   (type) ขวาไปซาย เอกภาค 
*    /    % ซายไปขวา การคูณหาร 
+    - ซายไปขวา การเพิม่ลด 
<    <=   >   >= ซายไปขวา การเปรียบเทยีบ 
==   != ซายไปขวา ความเทาเทียม 
& ซายไปขวา ตรรกะแอนดแบบบูล 
^ ซายไปขวา ตรรกะออรเฉพาะแบบบูล 
| ซายไปขวา ตรรกะออรรวมแบบบูล 
&& ซายไปขวา ตรรกะแอนด 
|| ซายไปขวา ตรรกะออร 
?: ขวาไปซาย เงื่อนไข 
=    +=   -=   *=   /=   %= ขวาไปซาย การกําหนดคา 

ขอความส่ัง 

ขอความส่ัง (statement) แบงตามโครงสรางเปนสองประเภทคือขอความส่ังอยางงาย (simple statement) และ
ขอความส่ังประกอบ (compound statement หรือ block statement)  ขอความส่ังอยางงายประกอบดวยนพิจนใดก็
ไดแตมีเพียงนพิจนเดียว สวนขอความส่ังประกอบจะประกอบดวยขอความส่ังอยางงายเพียงขอความสัง่เดียวหรือ
หลายขอความส่ังก็ไดแตตองบรรจุอยูในวงเล็บปกกา {  } ตัวแปรภาษาจาวาจะปฏิบัติตอขอความส่ังประกอบราว
กับวาเปนขอความสัง่อยางงายหนึง่ขอความ 

 ตัวอยางขอความส่ังอยางงาย 

 x = y + 5;    /* simple statement  */ 

 ตัวอยางขอความส่ังประกอบ 
 { 
  y = x * 7; 
  z = y + 20; 
 } 

ภายในบล็อกของขอความส่ังประกอบอาจมีการประกาศตัวแปรอยูภายในดวยก็ได ตัวแปรที่ประกาศข้ึนภายในบล็อก
ถือวาเปนตัวแปรเฉพาะที่ (local variable) ซึ่งสามารถใชงานไดเฉพาะในบล็อกที่ประกาศข้ึนมาหรือในบล็อกชั้นในที่
ลึกลงไปเทานัน้ เชน 
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 int x; 

{ 
  int a=10; 
  x = a * a; 
  { 
   int b=20; 
   a = a + b; 
  } 
 } 

ตัวอยางขางบนนี้แสดงการสรางบล็อกซอนบล็อก บล็อกชั้นในสามารถใชตัวแปรที่ประกาศไวในบล็อกชั้นนอกที่
ลอมรอบมันได แตบล็อกชั้นนอกไมสามารถใชตัวแปรที่ประกาศไวในบล็อกชัน้ใน 

การแปลงผันชนิดขอมูล (Type Conversion) 

จาวาอนุญาตใหใชคาคงที่และตัวแปรหลายชนิดผสมกันไดในนิพจน แตผลลัพธที่ไดจากการหาคาของนิพจนมเีพียง
คาเดียว ซึ่งหมายถึงวามีชนดิของขอมูลไดชนิดเดียวดวยเชนกนั คาที่ไดนี้จะเปนชนดิใดนั้น มกีฎเกณฑกาํกับอยู  จา
วายึดกฎเกณฑที่เขมงวดในการแปลงชนิดขอมูล  

การแปลงผันโดยอัตโนมัติ 

ในการหาคาของนพิจนนัน้ จาวาจะดําเนนิการตามการทาํงานของตัวดําเนนิการทีละตัว ในการดําเนินการแตละคร้ัง
มักกระทํากบัตัวถูกดําเนนิการ ๒ ตัวซ่ึงอาจเปนคนละประเภทกันก็ได ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการในแตละครั้งจะ
ไดเปนขอมูลชนิดสูงสุดของตัวถูกดําเนนิการที่ใชในนิพจนนัน้ ขอมูลชนิดที่ตํ่ากวาจะถูกแปลงเปนชนิดที่สูงสุดใน
นิพจนนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ การแปลงผันชนดิจากชนิดที่ตํ่ากวาไปเปนชนิดที่สูงกวาเรียกวา การเล่ือนระดับสูงข้ึน 
(promotion) ซึ่งคอมไพเลอรจะทําใหเองโดยอัตโนมัติ 

ตารางตอไปนีแ้สดงผลลัพธจากการแปลงชนิดซึ่งคอมไพเลอรทําใหโดยอัตโนมัติ จะเหน็วาไดผลลัพธเปนชนิดสูงสุด
ของในแตละคู ยกเวนชนิดใดที่ตํ่ากวา int จะไดเปน int เสมอ ทั้งนีเ้นื่องจากจาวาเปนภาษาทีคํ่านวณแบบ 32 บิต 
การคํานวณเลขจํานวนเต็มแตละคร้ังจะคํานวณทีละ 32 บิต ขอมูลใดที่เล็กกวา 32 บิต จะถูกแปลงใหเปน 32 บิต คือ
ขนาดของ int กอนแลวจึงนําไปคํานวณ  ผลลัพธที่ไดยงัคงเปน 32 บิตคือชนิด int นัน่เอง 

 

operand byte char short int long float double 
byte int int int int long float double 
char int int int int long float double 
short int int int int long float double 
int int int int int long float double 
long long long long long long float double 
float float float float float float float double 
double double double double double double double double 
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ตัวอยาง เชน ถามีการประกาศตัวแปรดังตอไปนี้ 
byte b;   short s;    int  i; float f;  double d;  

ผลลัพธของนพิจนตัวอยางจะไดดังนี ้

นิพจน ชนิดของผลลัพธ 

i * f float 

i – d double 

i + b int 

s / b int 

i * 0.07 double 

f * 3 float 

s + b int 

พิจารณาตัวอยาง ขอความสั่งกําหนดคาตอไปนี้ 

s = s +5;    // short บวกกับ int ไดเปน int 

s = s * b;   // short บวกกับ byte ไดเปน short 

ทั้ง ๒ ตัวอยางนี้จะคอมไพลไมผานเนื่องจากผลลัพธของนิพจนทางขวาของเคร่ืองหมายเทากับไดเปนชนิด int แตตัว
แปร s มีประเภทเปน short ซึ่งระดับตํ่ากวา int  คอมไพเลอรไมยอมใหนาํคาของนพิจนซึง่มชีนิดสูงกวาไปใสใน
ตัวแปรชนิดทีตํ่่ากวา แตตัวอยางขอความสั่งกําหนดคาตอไปนี้สามารถใชได คอมไพเลอรยอมใหนําคาของนพิจนทีม่ี
ชนิดตํ่ากวาไปใสในตัวแปรชนิดที่สูงกวาได 

f = s * b; 

ผลลัพธของนพิจน s * b เปนชนิด short แตตัวแปร f เปนประเภท float คอพไพเลอรจะแปลงผลลัพธของนพิจน
ใหเปนประเภท float กอน แลวจึงนําผลลัพธที่แปลงแลวไปเก็บที่ตัวแปร f 

การแปลงผันโดยการบังคับ 

เราทราบวาแลววาจาวามีการแปลงชนิดไปสูชนิดที่สูงกวาใหโดยอัตโนมัติ แตมีบางกรณีที่เราตองบังคับใหแปลงชนิด
ตามที่เราตองการ   พจิารณาตัวอยางตอไปนี ้

int a = 9, b = 2;  float ratio; 

ratio = a / b; 

ผลลัพธที่ไดจากการทาํงานของขอความส่ังนี้คือ ratio มีคา เปน 4.0 ไมใช 4.5  เหตุที่เปนเชนนี้กเ็พราะวา นพิจน  
a / b ไดผลลัพธเปน int ซึ่งเปนเลขจํานวนเต็ม ไมสามารถเก็บเศษของการหารได ถึงแมจะประกาศให ratio เปน
ชนิด float ซึ่งเก็บทศนยิมไดก็ตาม แตผลจากการหาคาของนพิจนไดเปน int ทําใหเศษหายไปกอนที่จะนาํมาใสใน 
ratio 
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ปญหานี้สามารถแกไดโดยการแปลงคาของ a หรือ  b ใหเปนชนิด float กอนที่จะนาํไปหาร เราสามารถบังคับแปลง
ชนิดขอมูลใหเปนชนิด float ไดโดยใชตัวดําเนินการ (float) ดังตัวอยางตอไปนี ้

ratio = (float)a / b; 

ดังนัน้ นิพจนนี้จึงเปนการกระทําระหวางขอมูลชนิด float กับ int ผลลัพธที่ไดเปนชนิด float ซึ่งสามารถเก็บ
ทศนิยมไวได 

การเปล่ียนชนดิขอมูลโดยใชตัวดําเนนิการดังตัวอยางขางตนเรียกวาการหลอ(cast) เสมือนหน่ึงนาํขอมูลมาหลอม
แลวเทใสในเบาใหมเพื่อเปล่ียนวธิีการจัดเก็บขอมูล การหลอนี้ไมไดทาํใหชนิดของตัวแปรเปล่ียนไป  a ยังคงเปนชนิด 
int อยูเหมือนเดิม นาํเฉพาะคาของมันมาแปลงใหเปน float จึงไมสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆในตัวแปร a  

รูปแบบทั่วไปของการหลอเปนดังนี ้

(ชื่อชนิด) นพิจน 

เมื่อ ชื่อชนิดเปนชนิดของขอมูลที่ตองการใหเปน ใชชนดิใดชนิดหนึง่จากชนิดของขอมูลมาตรฐาน   
นิพจนเปนนพิจนที่ใหผลลัพธเปนคาตัวเลข 

การหลอเพื่อแปลงขอมูลจากชนิดที่สูงกวาไปเปนชนิดทีตํ่่ากวาอาจทําใหสูญเสียขอมูลบางสวนไปดังนี ้

1. หลอจาก float ไปเปน int ทาํใหปดเศษทศนยิมทิ้งไป 

2. การหลอจาก double ไปเปน float อาจมกีารปดเลขหลักทายทิง้ไป 

3. การหลอจาก long ไปเปน int อาจมกีารตัดบิตสวนหนา( high order bit)ออกไปเพือ่ใหเหลือบิตสวนทายจํานวน 
๓๒ บิต  ถาบิตสวนหนาที่ตัดทิ้งไปเปน 0 ทั้งหมด จะไมทําใหคาผลลัพธเปล่ียนไป เปล่ียนแตขนาดเทานั้น แตถา
บิตสวนหนาทีตั่ดทิ้งไปมีบิตใดบิตหนึ่งมีคาเปน 1 จะทาํใหคาที่ไดผิดไปจากเดิม 

การหลอสามารถนําไปใชในการปดเศษทิง้ได เชน  

int i;  float f = 7.6f; 

i = (int) f; 

จะได i มีคาเปน 7  แตถาตองการปดเศษข้ึน สามารถเขียนเปนนพิจนไดดังนี ้

i = (int) ( f + 0.5); 

จะหาคา f + 0.5 กอน ไดเปน 8.1 ตอจากนั้นจะถูกหลอใหเปน int จึงเหลือเปน 8  


