
ค ำสัง่ควบคุม
Conditional Statements
วี ระยุทธ  คุณ รัตนสิ ริ



เนื้อหา
นิพจน์ตรรกศาสตร์

ค าสั่งแบบมีเงื่อนไข

ตัวอย่าง

โฟล์วชาร์ต



นิพจน์ตรรกศาสตร์

สัญลกัษณ์
คณติศาสตร์

สัญลกัษณ์ C# ตัวอย่าง ความหมาย

= == x == y x เท่ากบั y?

≠ != x != y x ไม่เท่ากบั y?

> > x > y x มากกว่า y?

≥ >= x >= y x มากกว่าหรือเท่ากบั y?

< < x < y x น้อยกว่า y?

≤ <= x <= y x น้อยกว่าหรือเท่ากบั y?



ตัวอย่าง: นิพจน์ตรรกศาสตร์
double x = 4.0;

Expression    Value
x < 5.0      ___________
x > 5.0      ___________
x <= 5.0     ___________
5.0 == x     ___________
x != 5.0     ___________

true

false

true

false

true



ตัวอย่าง
double n1 = 78.0;

double n2 = 80.0;

n1 < n2 __________ 

n1 >= n2 __________ 

(n1 + 35) > n2 __________ 

Math.Abs(n1-n2) <= 0.001 __________ 

n1 == n2 __________ 

n1 != n2 __________ 

true
false
true
false

false
true



การผสมนิพจน์ตรรกศาสตร์
ตัวด าเนินการตรรกศาสตร์
◦ && - และ (AND)   
◦ || - หรือ (OR)
◦ ! – ไม่ (NOT)

ตัวอย่าง
◦(x > 12) && (x < 20)
◦ เป็นจริงถ้า x มีค่าอยู่ระหว่าง 12 และ 20

◦ ถ้า x เท่ากับ 10 แล้วนิพจน์ตรรกศาสตร์ข้างต้นเป็นเท็จ
◦ ถ้า x เท่ากับ 15 แล้วนิพจน์ตรรกศาสตร์ข้างต้นเป็นจริง



ล าดับการประมวลผล (Precedence Rules)
1. ( ) วงเล็บ

2. *,  /  ,  % 

3. +  –
4. <, >, <=, >=

5. ==, !=

6. !

7. && 

8. ││

9. ถ้าล าดับเท่ากันให้ประมวลผลจากซ้ายไปขวา



ค าสั่งแบบมีเงื่อนไข
if...else

switch...case



ค าสั่ง if

if (condition) 

statement;

C# Syntax

START

END

condition
true

false Statement

Flowchart

อนุญาตให้มีได้เพียงหน่ึง
ค าสัง่เท่านัน้



การผสมค าสั่ง
เราสามารถสร้างค าสั่งได้มากกว่าหนึ่งค าสั่งโดยการใส่ค าสั่งไว้ใน {...}

if (condition) 

{

statement1; 

statement2;

:

}

C# Syntax

START

END

Statement

condition
true

false

Statement

Flowchart



ตัวอย่าง: ค าสั่ง if
อ่านตัวเลขหนึ่งจ านวน และหาว่าตัวเลขนั้น
เป็นจ านวนคี่ หรือจ านวนคู่

using System;

class EvenOrOdd {

static void Main() {

int n = int.Parse(Console.ReadLine());

if (n % 2 == 0)

Console.WriteLine("{0} is even", n);

if (n % 2 == 1)

Console.WriteLine("{0} is odd", n);

}

}

n%2==0

n%2==1

Print "even"

Print "odd"

END

false

true

false

true



ค าสั่ง if…else…

if (condition) 

statementt;

else

statementf;

C# Syntax

START

END

Statementf

condition
true false

Statementt

Flowchart



ตัวอย่าง: ค าสั่ง if...else
อ่านตัวเลขหนึ่งจ านวน และหาว่าตัวเลขนั้นเป็นจ านวนคี่ หรือ
จ านวนคู่

using System;

class EvenOrOdd {

static void Main() {

int n = int.Parse(Console.ReadLine());

if (n % 2 == 0)

Console.WriteLine("{0} is even", n);

else

Console.WriteLine("{0} is odd", n);

}

}

n%2==0

even

END

falsetrue

odd



if หลายชั้น

condition1

condition2 condition3

stmt2a stmt2b stmt3a

true false

true false

true

false



ตัวอย่าง: if หลายชั้น
อ่านตัวเลขหนึ่งจ านวน และหาว่าตัวเลขนั้นเป็นค่าบวก ค่าลบ
หรือค่าศูนย์

n > 0

n < 0

Print "positive"

true false

Read n

Print "negative" Print "zero"

END

true false



using System;

class Sign {

static void Main() {

int n = int.Parse(Console.ReadLine());

if (n > 0)

Console.WriteLine("{0} is positive", n);

else {

if (n < 0)

Console.WriteLine("{0} is negative", n);

else

Console.WriteLine("{0} is zero", n);

}

}

}

ตัวอย่าง: โปรแกรม C#



การก าหนดหลายเงื่อนไข

false

Action1;x==1

Action2;x==2

Action3;x==3

Action4;x==4

true

true

true

true

false

false

false

Default_Action;



การก าหนดหลายเงื่อนไขกับค าสั่ง if
if (x==1) 

Action1;

else if (x==2)

Action2;

else if (x==3)

Action3;

else if (x==4) 

Action4;

else

Default_Action;

false

Action1;x==1

Action2;x==2

Action3;x==3

Action4;x==4

true

true

true

true

false

false

false

Default_Action;



การใช้ค าสั่ง switch…case
switch (x) {

case 1: Action1;

break;

case 2: Action2;

break;

case 3: Action3;

break;

case 4: Action4;

break;

default: Default_Action;

break;

}

false

Action1;x==1

Action2;x==2

Action3;x==3

Action4;x==4

true

true

true

true

false

false

false

Default_Action;



ไวยากรณ์ switch…case
Syntax:

<expression> ต้องเป็นประเภทข้อมูล int, char หรือ
string

switch (<expression>)
{

case <constant-expression>:
<statements>;
break;

default:
<statements>;
break;

}



แบบฝึกหัด
ค านวนค่าใช้จ่ายโทรศัพท์โดยคิดตามเวลาที่ใช้

Operator: LEMON

อินพุท: ประเภทโปรโมชัน่ (promotion type)

จ ำนวนเวลำทีใ่ช้ (usage time)

เอำทพุ์ท: ค่ำใชจ่้ำย (payment price)

Program

Promotion Type

Usage time
Payment price


