
บทที่ 6 
อลักอริทึมตรวจสอบเง่ือนไขหาทางเลือก 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มกัจะตอ้งมีการสั่งให้โปรแกรมเลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ซ่ึงจะตอ้งน าค าสั่งเลือกท ามาใช ้โดยก าหนดเง่ือนไขการท างานถา้เป็นจริงจะท า ถา้เง่ือนไขเป็นเท็จ
จะไม่ท า ซ่ึงทุก  ๆ ภาษาจะมีค าสั่งใหโ้ปรแกรมตดัสินใจก่อนท าเง่ือนไข ส าหรับภาษาซีมีค าสั่งท่ี
ใชใ้นการเลือกท าอยูอ่ยา่งค าสั่ง เช่น if , switch เป็นตน้ จึงจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 
 
6.1 ลกัษณะประโยคตรวจสอบเง่ือนไข 
 ประโยคตรวจสอบเง่ือนไขจดัเป็นประโยคส าคญั ในประเภทประโยคควบคุมโปรแกรม มี
บทบาทต่อการเขียนโปรแกรมมาก เพราะค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเรียงรายอยูใ่นโปรแกรมลว้นแต่ตอ้งอยูใ่น
โครงสร้างการควบคุมไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึงเสมอ ถึงแมว้า่ค  าสั่งกลุ่มนั้นจะเรียงล าดบัแบบ
ธรรมดา คือเรียงจากบนมาล่างหรือเรียนจากซา้ยมาขวาตามล าดบักิจกรรมก่อนหลงัโดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ เลยก็ตาม เราก็ถือวา่เสมือนอยูภ่ายในใตโ้ครงสร้างการควบคุม นัน่คือการท างานจะ
เป็นแบบท าตามล าดบั และถา้จะแบ่งประโยคตามลกัษณะการควบคุม จะไดป้ระโยคประเภทต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ประโยคควบคมแบบท าตามล าดบั (Sequential connection)  
2. ประโยคกระโดดขา้มอยา่งไม่มีเง่ือนไข (Jumping connection) คือการใชป้ระโยค  

goto/label ไปยงัจุดต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเช่ือมต่อ โครงสร้างการควบคุมแบบน้ีจะเป็นผลเสียต่อการ
เขียนโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมท่ีมีขนาดใหญ่ ๆ เพราะจะไดโ้ปรแกรมท่ีเป็นโครงสร้างไม่ดี 
การท างานจะสับสนพนักนัไม่เป็นระบบเป็นโครงสร้างการควบคุมท่ีไม่สนบัสนุนให้น ามาเขียน
โปรแกรม  

3. ประโยคตรวจสอบเง่ือนไขเพื่อหาทางเลือก ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 ตรวจสอบเง่ือนไขชนิดสองทางเลือก (Double connection) 
 ตรวจสอบเง่ือนไขชนิดมีทางเลือกหลายทาง (Multi-connection) 

4. ประโยคควบคุมการท างานวนซ ้ า (Repetition connection)  
 

6.2 การตรวจสอบเง่ือนไขชนิดสองทางเลือก 
 ส าหรับแบบท่ีมีทางเลือกสองทางนั้น ผลการตรวจสอบเง่ือนไขจะใหผ้ลลพัธ์การ
ตรวจสอบเป็น 2 กรณีคือ เป็นจริง (true หรือ yes) หรือเป็นเทจ็ (false หรือ no) ทางเลือกท่ี
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ตรวจสอบไดจ้ะเป็นทางท่ีไปกระท ากิจกรรมถดัไป ดงันั้นเม่ือพิจารณากิจกรรมท่ีเป็นทางออกจะ
เห็นวา่มีสองลกัษณะคือ 

1. มีกิจกรรมทางเดียว จะมีกิจกรรมในทางออกเพียงทางเดียว อีกทางหน่ึงไม่มีกิจกรรม  
การท างานจะออกจากโครงสร้างโดยตรงถา้ผลการตรวจสอบมาทางน้ี 

2. มีกิจกรรมทั้ง 2 ทาง จะมีกิจกรรมในทางออกทั้งสองทาง คือทั้งทางจริงและทางเทจ็  
การท างานก็จะตอ้งกระท ากิจกรรมทางใดทางหน่ึงก่อนท่ีจะออกจากโครงสร้าง 

ประโยคค าสั่งของอลักอริท่ึมตรวจสอบเง่ือนไขหาทางเลือกสองทาง คือ  it    statement  
และ if / else statement ซ่ึงมีรูปผงัการท างานเป็นดงัน้ี 

         
 
 
 

 
 
 

 
6.3 เคร่ืองหมายเปรียบเทยีบความสัมพนัธ์ 
 เง่ือนไขเป็นนิพจน์ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกบัตวัแปร ตวัแปรกบัค่าคงท่ีหรือ 
ค่าคงท่ีกบัค่าคงท่ี โดยมีเคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์เป็นตวับ่งบอก ค าสั่งเง่ือนไขจะมีอยูใ่น
ภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษา ท าใหค้อมพิวเตอร์สามารถตดัสินใจเลือกกิจกรรมในการท างานให้
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีตอ้งการ ในภาษาซีจะมีเคร่ืองหมายเปรียบเทียบความสัมพนัธ์อยู ่2 ลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองหมายเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ภายในนิพจน์เง่ือนไข (Relation operation) 
เคร่ืองหมาย ความหมาย 

= = เท่ากบั 
!= ไม่เท่ากบั 
> มากกวา่ 

>= มากกวา่หรือเท่ากบั 
< นอ้ยกวา่ 

<= นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

เง่ือนไข 

กิจกรรม 

yes 

no 

เง่ือนไข 

กิจกรรม 

yes 

กิจกรรม 

no 

แบบมีกิจกรรมทางเดียว แบบมีกิจกรรมทั้ง 2 ทาง 
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 ผลการเปรียบเทียบจะจริงหรือเทจ็อยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอ ในภาษาซีผลการเปรียบเทียบท่ี
เป็นจริงจะมีค่าเป็น 1 และผลการเปรียบเทียบท่ีเป็นเท็จจะมีค่าเป็น 0 
 ในการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรและขอ้ความ จะใชค้่ารหสัแอสกี(รหสัมาตรฐาน
ของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปล่ียนสารสนเทศ) เป็นหลกั โดยอกัษรทีรหสัแอสกีค่ามากกวา่จะอยู่
หลงัอกัษรท่ีมีรหสัแอสกีนอ้ยกวา่ ส าหรับขอ้ความจะเร่ิมเปรียบเทียบตั้งแต่อกัษรตวัแรก ถา้อกัษร
ตวัแรกมีค่ารหสัแอสกีเท่ากนัก็จะเปรียบเทียบอกัษรถดัไป 

2. เคร่ืองหมายเปรียบเทียบเชิงตรรกะ (logical operation) 
เคร่ืองหมายเปรียบเทียบเชิงตรรกะใชเ้ช่ือมเง่ือนไข 2 เง่ือนไข หรือมากกวา่ 2 เง่ือนไข เพื่อ
ประโยชน์จากการเปรียบเทียบจะด่าท่ีละเอียดมากข้ึน ภาษาซีจะมีเคร่ืองหมายเปรียบเทียบเชิง
ตรรกะ 3 ชนิด ดงัตาราง 

เคร่ืองหมาย ความหมาย 
! Not 

&& And 
|| Or 

 ในภาษาซีตวัแปรหรือนิพจน์ใดมีค่ามากกวา่ศูนย ์จะมีค่าคงท่ีบูลีนเป็นจริง และถา้มีค่า
เท่ากบัศูนยจ์ะมีค่าคงท่ีบูลีนเป็นเทจ็ 
 ล าดับการประมวลผลในค าส่ังเง่ือนไข 
 ในค าสั่งเง่ือนไขหน่ึง ๆ อาจประกอบดว้ยเคร่ืองหมายคณิตศาสตร์ เคร่ืองหมาย
เปรียบเทียบ และเคร่ืองหมายเปรียบเทียบเชิงตรรกะ ภาษาซีมีวธีิการจดัล าดบัการประมวลผลใน
ค าสั่งเง่ือนไขดงัตาราง 

เคร่ืองหมาย ล าดบัการประมวลผล 
เคร่ืองหมายคณิตศาสตร์ 1 

! 2 
>    >=   <    <= 3 

= =     != 4 
&& 5 

|| 6 
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6.4 ค าส่ังเลือกท าแบบทางเดียว (if) 
 การเลือกท าแบบทางเดียวเพื่อจะตรวจสอบวา่ชุดค าสั่งท่ีตามมาจะท าหรือไม่ ในภาษาซีจะ
ใชค้  าสั่ง if ในการท างานของค าสั่งคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบเง่ือนไขก่อน ถา้เง่ือนไขเป็นจริงจะท า
ค าสั่งหรือสเตตเมนตท่ี์ตามหลงัหรือเป็นสเตตเมนตร์วมท่ีอยูใ่นเคร่ืองหมาย {  } แต่ถา้เง่ือนไขเป็น
เทจ็คอมพิวเตอร์จะท าค าสั่งหรือสเตตเมนตต่์อไป แบบของค าสั่งเป็นดงัต่อไปน้ี 
 รูปแบบ 
  If  (condition)   { action statement} 
 โดยการตรวจสอบเง่ือนไข จะเป็นการกระท าแบบบูลีน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นจริงหรือเท็จ
เท่านั้น ถา้หากมีการใชต้วัด าเนินการจะใชต้วัด าเนินการบูลีน ส าหรับการท างานของค าสั่ง if 
สามารถเขียนเป็นผงังานไดด้งัน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง ถา้หากคอมพิวเตอร์ท าค าสั่งต่อไปน้ี 

if  (age > 18)  printf(“of age\n”); 
  printf(“good luck”); 
ถา้หากค่าในตวัแปร age เป็นค่าต่าง ๆ จะท าใหค้อมพิวเตอร์แสดงผลดงัต่อไปน้ี 
 Age = 25   age = 14   age = 18 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเง่ือนไข 

สเตตเมนต ์

จริง 

เทจ็ 

of   age 
good  luck 

good  luck of   age 
good  luck 
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ส าหรับการตรวจสอบเง่ือนไขจะใชต้วัด าเนินการเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ 
 >  มากกวา่    >= มากกวา่หรือเท่ากบั 
 <  นอ้ยกวา่    <= นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
 = =  เท่ากนั    !=  ไม่เท่ากนั 
ในการตรวจสอบเง่ือนไขนั้นตวัแปรท่ีน ามาเปรียบเทียบจะตอ้งเป็นขอ้มูลประเภทเดียวกนั 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ให ้ch  เป็น  char ให ้num และ mark เป็น int การตรวจสอบเง่ือนไขอาจเขียนได้
ดงัน้ี 
 if (ch = ‘A’)  ถา้  ch เป็นรหสัแอสกีของ A จะเป็นจริง 
 if (num = = 8)  ถา้ num มีค่าเท่ากบั  8 จะเป็นจริง 
 if(mark = = num) ถา้ mark มีค่าเท่ากบั num จะเป็นจริง 
นอกจากน้ีการตรวจสอบเง่ือนไขสามารถใชต้วัด าเนินการทางตรรกะมาร่วมดว้ยได ้อยา่งเช่น ถา้
หากตวัแปร mark เก็บคะแนน และตอ้งการตรวจสอบวา่ถา้คะแนนมากกวา่ 80 และนอ้ยกวา่ หรือ
เท่ากบั 100 ใหไ้ดเ้กรด A จะเขียนค าสั่ง  if  ไดเ้ป็น 
  if ((mark > 80 ) && (mark <= 100)) 
   printf(“A”); 
 
ตัวอย่างที ่1 โปรแกรมต่อไปน้ีเป็นการใชค้  าสั่ง if มาสร้างเป็นโปรแกรมทายตวัเลข โดยใน
โปรแกรมจะก าหนดตวัเลขไวใ้นตวัแปรเป็น 123 และคอมพิวเตอร์จะใหป้้อนตวัเลขเขา้ไป ถา้ค่าท่ี
ป้อนเขา้ไปมีค่าเท่ากนัคอมพิวเตอร์จะแสดงค าวา ***Right** จากโปรแกรมจะสังเกตเห็นวา่ 
นิพจน์หลงั if จะใชเ้คร่ืองหมาย = = ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบวา่เท่ากนัหรือไม่ 
แสดงผลการท างานของโปรแกรมดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guess = 123 
เทจ็ 

จริง 

Right 

จบ 
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เขียนโปรแกรม 
#include <stdio.h> 
void main() { 
 int magic = 123;  /*ก าหนดค่า 123 ใหก้บัตวัแปร */ 
 int  guess; 
 printf(‘Enter your guess :’); 
 scanf(“%d”,&guess); 
 if (guess = = magic)  printf(“***Right***”); 
} 
 
ตัวอย่างที ่2 โปรแกรมต่อไปน้ี เม่ือรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถามวา่ 3 + 4 มีค่าเท่ากบัเท่าใด 
และใหใ้ส่ค าตอบเขา้ไป ถา้ตอบถูกคอมพิวเตอร์จะบอกวา่ ok แต่ถา้ตอบผดิคอมพิวเตอร์จะบอกวา่ 
error โดยในโปรแกรมจะใชค้  าสั่ง if ตรวจสอบวา่ค่าเท่ากบั 3 + 4 หรือไม่ 
 
ออกแบบโปรแกรม  เขียนโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับ answer 

Answer = 7 

พิมพ ์OK 

พิมพ ์Error 

เทจ็ 

จริง 

#include <stdio.h> 
Include <conio.h> 
void main() { 
 int answer; 
 clrscr(); 
 printf(“What is 3 + 4 =”); 
 scanf(“%d”,&answer); /*รับค่าค าตอบมาเก็บใน answer */ 
 if (answer = = 3+4) /* ตรวจสอบค าตอบวา่ถูกหรือไม่ */ 
     printf(“OK”); 
 printf(“Error”); 
 getch(); 
} 
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ตัวอย่างที ่3 ตวัอยา่งน้ีจะให้คอมพิวเตอร์รับตวัเลขจ านวนเตม็เขา้ไป แลว้ใหแ้จง้วา่ตวัเลขนั้นเป็น
เลขบวกหรือเลขลบ โดยใชค้  าสั่ง if ในการเลือกท า 
 การตรวจสอบวา่เป็นเลขบวกหรือลบจะท าโดยน าตวัเลขท่ีรับเขา้ไปเปรียบเทียบกบั 0 วา่มี
ค่ามากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 
ออกแบบโปรแกรม    เขียนโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การใชค้  าสั่ง if ซ่ึงใชใ้นการตดัสินใจค่าท่ีไดจ้ะเป็นจริงหรือเทจ็ จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่ 
ตวัด าเนินการท่ีใชใ้นนิพจน์ของ if จะใชต้วัด าเนินการเปรียบเทียบ = = ซ่ึงผลลพัธ์จะออกมาวา่จริง
หรือเทจ็ จะไม่ใช่ = ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายส าหรับการก าหนดค่า 
 
6.5 ค าส่ังเลือกท าอย่างใดอย่างหน่ึง (if-else) 
 จากค าสั่ง if ท่ีผา่นมาจะใชใ้นการเขียนโปรแกรมท่ีใชท้ดสอบวา่จะเลือกท าหรือไม่ ถา้
เง่ือนไขเป็นจริงจะท าค าสั่งหรือสเตตเมนตห์ลงั if ถา้พิจารณาจากตวัอยา่งท่ี 2 จะพบวา่ถา้หากเรา
ป้อนค่าถูกตอ้ง (ค่า 7) คอมพิวเตอร์จะพิมพท์ั้ง OK และ Error ซ่ึงการท างานในลกัษณะน้ีควรจะให้
โปรแกรมท างานแบบเลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ตอ้งเลือกท าอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง โดยตรวจสอบเง่ือนไขท่ีก าหนดจะใชค้  าสั่ง  if-else โดยถา้เง่ือนไขเป็นจริงจะท าค าสั่งหลงั if 
แต่ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็จะท าค าสั่งหลงั  else โดยนิพจน์ท่ีตามหลงั if จะเป็นขอ้มูลทางตรรกะ 
รูปแบบค าสั่งเป็นดงัน้ี 
 รูปแบบ 
  if (condition) {Statement 1} 
   Else {Statement 2} 
 

Num > 0 Positive 

Num < 0 Negative 

จบ 

เทจ็ 

จริง 

เทจ็ 

จริง 

#include <stdio.h> 
void main() { 
 int num; 
 printf(“Number :”); scanf(“%d”,&num); 
 if (num>0) printf(“The number is Positive\n”); 
 if (num<0) printf(“The number is Negative”\n); 
 getch(); 
} 
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การท างานของค าสั่งน้ีสามารถเขียนเป็นผงังานไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง ถา้หากคอมพิวเตอร์ท าค าสั่งต่อไปน้ี 
 If (score >= 60) 
     Printf(“You pass”) 
 Else printf(“You fail”); 
 Printf(“Have a nice day”); 
ถา้ค่าในตวัแปร score เป็นค่าต่าง ๆ เอาตพ์ุตท่ีไดจ้ะเป็นดงัน้ี 
 Score = 54     score = 73 
 
 
 
ตัวอย่างที ่4  ตวัอยา่งน้ีจะรับค่าเลขจ านวนเตม็จากแป้นพิมพ ์จากนั้นจะน าไปเปรียบเทียบกบั 0 วา่
ค่าท่ีรับเขา้มานั้นเป็นบวกหรือลบ จากนั้นจะแสดงประเภทของตวัเลขออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเง่ือนไข 

Statement 1 Statement 2 

เทจ็ 

จริง 

You fail 
Have a nice day 

You pass 
Have a nice day 
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ออกแบบโปรแกรม    เขียนโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่5 โปรแกรมต่อไปน้ีเป็นโปรแกรมค านวณราคาตน้ทุนสินคา้ ถา้หากผลิตมากกวา่ 10 ช้ิน
จะราคาช้ินละ 6.5 บาท แต่ถา้ไม่เกิน 10 ช้ินจะราคาช้ินละ 7 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใชค้  าสั่ง if-else สามารถเขียนไดส้องรูปแบบ แต่โปรแกรมเมอร์นิยมใชรู้ปแบบท่ีสองมากกวา่ 
เพราะจะดูสวยงามและถา้โปรแกรมมีขนาดใหญ่รูปแบบท่ีสองจะท าใหดู้โปรแกรมไดง่้ายขั้น 

Num < 0 

จริง 

เขียนลบ 

เขียนบวก 
เทจ็ 

จบ 

#include <stdio.h> 
Include <conio.h> 
void main() { 
 int  num; 
 clrscr(); 
 printf(“Enter a number :”); 
 scanf(“%d”,&num); /*รับค่าค าตอบมาเก็บใน answer */ 
 if (num < 0)   

 printf(“number is negative”); 
 else  

printf(“number is positive”); 
 getch();   } 

#include <stdio.h> 
   int number; 
    float cost; 
void main() { 
 printf(“Enter number ……”);  scanf(“%d”,&number); 
 if  (number >= 10) 
     cost = number *6.5 
 else   cost = number * 7; 
 printf(“Cost = $2.2f\n”,cost); 
} 
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 สเตตเมนตห์ลงัเง่ือนไขของ if และตามหลงั else อาจรวมสเตตเมนตย์อ่ย ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั
ไดท่ี้เรียกวา่ compound statement หรือ สเตตเมนตร์วม โดยสเตตเมนตห์รือค าสั่งต่าง ๆ จะอยู่
ภายใน { กบั } การเขียนโปรแกรมในลกัษณะน้ีมกัจะใชค้  าสั่ง  if-else ในรูปแบบท่ีสอง ตวัอยา่ง 
เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 1 
if   (condition) {statement 1} 
     else   {statement 2}  

รูปแบบ 2 
if   (condition)  

{statement 1} 
 else  

  {statement 2}  

#include <stdio.h> 
   int number; 
    float cost; 
void main() { 
 printf(“Enter number ……”);  scanf(“%d”,&number); 
 if  (number >= 10) 
 { 
     Printf(“Discount”);    

    cost = number *6.5 
} 

 else   
{ 
      Printf(“No Discount”);   
      cost = number * 7; 

 } 
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ตัวอย่างที ่6 ตวัอยา่งน้ีคอมพิวเตอร์จะรับตวัเลขจ านวนเต็มเขา้ไปสองตวั จากนั้นจะน ามาหารกนั 
แต่ก่อนหารจะตรวจสอบก่อนวา่ค่าท่ีน ามาหารเป็น 0 หรือไม่ ถา้เป็นจะแจง้วา่หารไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่7  โปรแกรมเปล่ียนหน่วยวดั โดยจะแสดงเมนูใหเ้ลือกวา่ตอ้งการเปล่ียนหน่วยฟุตเป็น
เมตรหรือจากเมตรเป็นฟุต โดยใชค้  าสั่ง if-else กบัสเตตเมนตร์วม 
 เน่ืองจากเมตรมี 100 เซนติเมตร แต่หน่ึงฟุตมี 12 น้ิว ซ่ึงใกลเ้คียงกบั 30 เซนติเมตร ถา้หาก
รับขอ้มูลเป็นฟุตแลว้ตอ้งการท าเป็นเมตรจะท าโดยการเอา 3.8 ไปหาร แต่ถา้หากเปล่ียนจากเมตร
เป็นฟุตท าโดยการเอา 3.28 ไปคูณ โปรแกรมเขียนไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include <stdio.h> 
 #include  <conio.h> 
void main() { 
 int num1,num2; 
 clrscr(); 
 printf(“Enter  first    number :”);  scanf(“%d”,&num1); 

printf(“Enter  second   number :”);  scanf(“%d”,&num2); 
 if  (num2 = = 0) 
      printf(“cannot divide by zero”);    

else   
printf(“answer is %d”,num1/num2);   

getch(); 
 } 
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
voide main(){ 
 float  num; 
 int choice; 
 clrscr(); 
 printf(“1:feet  to  meter,    2:meter  to  feet”);    /*แสดงเมนู */ 
 printf(“Enter choice : “);    scanf(“%d”,&choice); 
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การใชค้  าสั่งเลือกท าน้ีสามารถน าหลาย ค าสั่งมาซอ้นกนัได ้ดงัรูปแบบค าสั่งต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่8 ตวัอยา่งน้ีเคร่ืองจะใหเ้มนูวา่ตอ้งการ บวก ลบ คูณ หรือหารเลข โดยกดตวัอกัษรตวัแร
ของการกระท าทางคณิตศาสตร์เขา้ไป จากนั้นจะรับค่าตวัเลขเขา้ไปสองตวั และด าเนินการตามท่ี
เลือก จะเห็นวา่ในโปรแกรมจะใช ้if-else แบบซอ้นกนัเพื่อเลือกท าตามเมนู ส่วนการตรวจสอบ
เง่ือนไขจะรับค่าท่ีไดจ้ากการกดคียท์ั้งตวัพิมพใ์หญ่และพิมพเ์ล็ก 
 
 
 

 if (choice = = 1) 
 { 
  printf(“enter number of feet : “); scanf(“%f”, &num); 
                            printf(“meters : %f”,num/3.28); 
 } 
 Else 
 { 
  printf(“enter number of  meter : “); scanf(“%f”, &num); 
                            printf(“feet : %f”,num*3.28); 
 } 
 getch(); 
} 
 

if  (expression) 
 statement; 
else  if (expression) 
 statement; 
else if  (expression) 
 statement; 
 ……… 
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6.6 ค าส่ังเลือกแบบ switch 
 การเขียนโปรแกรมท่ีตอ้งมีการเลือกท าหลายทางเลือกเราสามารถน าประโยคค าสั่ง if-else 
มาซอ้นกนัได ้แต่ถา้เง่ือนไขท่ีตอ้งตดัสินใจข้ึนกบัตวัแปรตวัเดียวเราสามารถใชค้  าสั่ง switch…case 
แทนได ้ตวัอยา่งเช่น ถา้เขียนโปรแกรมเป็นลกัษณะเมนูดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 และใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมเลือกวิธีการค านวณเขา้ไปโดยป้อนค่าอินพุตเขา้ไป เราสามารถเขียน
โปรแกรมโดยน าค่าอินพุตท่ีรับเขา้ไปเก็บไวใ้นตวัแปรตวัหน่ึง และใชค้  าสั่ง switch เลือกวา่มีค่า
เท่ากบัค่าใด (1,2,3,4 ) จากนั้นใหไ้ปท างานตามท่ีเลือก ประโยคค าสั่ง  switch… case  มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

MENU 
1. ค านวณบวกเลข 
2. ค านวณคูณเลข 
3. ค านวณหารเลข 
4. ค านวณลบเลข 
โปรดเลือกการค านวณ ...... 

Switch  (variable) 
{ 
 Case  constat_1 : statement; 
   Break; 
 Case  constat_2 : statement; 
   Break; 

Case  constat_3 : statement; 
   Break; 
 ......................      ......... 

Case  constat_n : statement; 
   Break; 
 Default  :  statement; 
} 
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ค าสั่ง switch น้ีจะน าค่าใน variable มาตรวจสอบวา่เท่ากบัค่าคงท่ีค่าใดหลงั case จากนั้น
โปรแกรมจะไปท าสเตตเมนตห์ลงัค่าคงท่ีตวันั้น และออกจาก switch เม่ือถึงค าสั่ง break แต่ถา้ไม่
เท่าค่ากบัค่าคงท่ีใดเลย โปรแกรมจะไปท าสเตตเมนตห์ลงั default ส าหรับค่าท่ีใชต้รวจสอบจะเป็น
ตวัแปร นิพจน์ หรือฟังกช์ัน่ก็ได ้ส าหรับในแต่ละ case สามารถมีค าสั่งไดม้ากกวา่ หน่ึงค าสั่ง หรื
อาจไม่มีก็ได ้โดยถา้ไม่มีค  าสั่งโปรแกรมจะไปท างานใน case ถดัไป และค่าคงท่ีหลงั case จะตอ้ง
เป็น int หรือ char เท่านั้น 
 การใชค้  าสั่ง  switch มีส่ิงส าคญัท่ีควรรู้ 4 ประการคือ 

1. ค าสั่ง switch ต่างจากค าสั่ง if ตรงท่ี switch สามารถทดสอบเง่ือนไขไดห้ลายอยา่ง แต่ 
ค าสั่ง if จะตรวจสอบเฉพาะความสัมพนัธืหรือลอจิกเท่านั้น 

2. ค่าคงท่ีของค าสั่ง switch สามารถมีค่าซ ้ ากนัได ้
3. ถา้ค่าคงท่ีเป็นตวัอกัษร ค าสั่ง switch จะมองเป็นเลขจ านวนเตม็ 
4. ค่า default จะมีหรือไม่มีก็ได ้
 

ตัวอย่างที ่9 โปรแกรมจะให้ใส่ตวัเลข 1-4 จากนั้นโปรแกรมจะพิมพช่ื์อของเลขท่ีใส่เขา้ไป แต่ถา้
หากไม่ใส่เลขในช่วงดงักล่าว โปรแกรมจะพิมพค์  าวา่ “unrecognized number” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include  <stdio.h> 
#include <conio.h> 
voide main() { 
 int  I; 
 clrscr(); 
 printf(“Enter a number between 1 and 4 : “); scanf(“%d”,&i); 
 switch(i) 
 { 
  Case 1: print(“one”); 
   Break; 
  Case 2:printf(“two”); 
   Break; 
  Case 3:printf(“three”); 
   Break; 
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ตัวอย่างที ่10 โปรแกรมต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง switch โดยหลงัค่าคงท่ีของ case จะไม่มี
ค  าสั่งซ่ึงจะท าใหโ้ปรแกรมไปท างานค าสั่งหลงั case ถดัไปเร่ือย ๆ ในโปรแกรมน้ีเคร่ืองจะใหเ้รา
พิมพต์วัอกัษรภาษาองักฤษท่ีเป็นสระ โดยคอมพิวเตอร์จะแจง้วา่ vowel ถา้ใส่ตวัอกัษรอ่ืนท่ีไม่ใช่
สระคอมพิวเตอร์จะแจง้วา่ consonant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Case 4:printf(“four”); 
   Break; 
  Default : printf(“unrecognized number”); 
 } 
 getch(); 
} 
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
Voide main() { 
 Char ch; 
 Clrscr(); 
 Printf(“Enter the  letter :”);   
 Ch = getche();  /*รับตวัอกัษรหน่ึงตวั  */ 
 Switch (ch) 
 { 
  Case ‘a’ : 
  Case ‘e’: 

Case ‘i’: 
Case ‘o’: 
Case ‘u’: 
 Print(“is a vowel\m”); 
 Break; 
Default : printf(“is  a consonant”); 

 } 
 getch(); 
} 
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6.7 บทสรุป 
 ค าสั่งในการเลือกการท างานของภาษาซีคือค าสั่ง if, if-else และค าสั่ง switch  ซ่ึงแต่ละ
ค าสั่งจะมีรูปแบบค าสั่งท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 รูปแบบค าสั่ง if แบบมีทางเลือกเดียว 
  If  (condition)   { action statement} 
 รูปแบบค าสั่ง if แบบเลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

if (condition) {Statement 1} 
   Else {Statement 2} 
 รูปแบบค าสั่ง switch ส าหรับการเลือกท าหลายทางเลือก 

Switch  (variable) 
{ 

  Case  constat_1 : statement; 
   Break; 
  Case  constat_2 : statement; 
   Break; 

Case  constat_3 : statement; 
   Break; 
  ......................      ......... 

Case  constat_n : statement; 
   Break; 
  Default  :  statement; 

} 
  
 
6.8 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 1. จงเขียนโปรแกรมค านวณจ านวนเงินจากการขายสินคา้ โดยใหอิ้นพุตเป็นจ านวนช้ิน
ของสินคา้โดยก าหนดให้ราคาขายเป็น 
  ถา้ซ้ือนอ้ยกวา่ 10 ช้ิน ให้ราคาช้ินละ 20 บาท 
  ถา้ซ้ือตั้งแต่ 10 ช้ินข้ึนไป ให้ราคาช้ินละ 8 บาท 
 2. จากขอ้ 1 จงเขียนโปรแกรมใหค้อมพิวเตอร์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% 
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 3. ระเบียนรายการเปล่ียนแปลงของแฟ้มขอ้มูลค่าธรรมเนียมประกอบดว้ย ยอดขาย 
ค่าธรรมเนียม และช่ือผูข้าย โดยรหสัค่าธรรมเนียมมี 3 ค่า คือ S,M,L แต่ละรหสัมีค่าธรรมเนียม
ดงัน้ี 
  รหสั  ค่าธรรมเนียม 
  S       5% 
  M       7% 
  L      10% 
 จงเขียนโปรแกรมท าการอ่านระเบียนจากแฟ้มขอ้มูล ค านวณหาค่าธรรมเนียมและพิมพ ์
ช่ือ พนกังาน ยอดขาย ค่าธรรมเนียม 

4. ธนาคารแห่งหน่ึงใหเ้งินกูแ้ก่ลูกคา้ โดยลูกคา้ตอ้งเสียเงินประกนัตามยอดเงินกูด้งัน้ี 
เงินกู ้   เงินประกนั 

  นอ้ยกวา่ 25,000   5% ของเงินกู ้
  25,000-49,999   1250 +10% ของยอดเงินกูท่ี้เกิน 25,000 
  50,000-100,000   5000+25% ของยอดเงินกูท่ี้เกิน 50,000 
  ไม่อนุญาตใหกู้เ้งินเกิน 100,000 บาท จงเขียนโปรแกรมท าการอ่านยอดเงินกู ้และ
ค านวณยอดเงินประกนั และพิมพร์ายงาน 
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