
 
 การควบคุมทศิทางการท างาน 

ของโปรแกรม 
 



  จากการเขียนโปรแกรมในบทเรียนที่ผ่านมา เป็นการเขียนโปรแกรม
ที่มีลกัษณะโปรแกรมท างานเป็นล าดับจากต้นจนจบโปรแกรม แต่ละ
ค าส่ังจะท างานเรียงกนัไปตามล าดับทีม่ันปรากฏในโปรแกรม ซ่ึง
โปรแกรมในลกัษณะนีจ้ะไม่มีความสามารถในการเลอืกท าบางอย่างและ
ไม่ท าบางอย่างได้  ไม่มีค าส่ังให้ท ากลุ่มของค าส่ังซ ้า ไม่มีความสามารถ
ในการเลอืกท ากลุ่มของค าส่ัง ซ่ึงโปรแกรมจริงๆจะต้องใช้คุณลกัษณะที่
กล่าวมานีเ้ป็นอย่างมาก  โดยในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซับซ้อนมักมีการ
สร้างทางเลอืกส าหรับโปรแกรม เพือ่ให้โปรแกรมท างานได้ตามเงื่อนไขที่
เกดิขึน้ 

   ดังน้ันเนือ้หาจะเกีย่วกบัการเขียนโปรแกรมเพือ่ควบคุมทศิทางการ
ท างานของโปรแกรม  



การควบคุมทศิทางการท างานของโปรแกรม 

 การควบคุมทศิทางแบบมเีงือ่นไข 
  ได้แก่ ค าส่ัง if, if-else, if-else if และ switch 

  การควบคุมทศิทางแบบวนรอบ 
  ได้แก่ ค าส่ัง while, do-while และ for 

 

 



 การควบคุมทศิทางแบบมเีงือ่นไข 
 
  ค าส่ัง if 
  ในภาษา C ค าส่ังส าหรับโครงสร้างการควบคุมเพือ่ก าหนด

ทางเลอืกคือประโยค if  ซ่ึงประกอบด้วยส่วนที่ท าหน้าทีต่รวจสอบ
เงื่อนไขทีเ่รียกว่า นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ เราสามารถใช้โครงสร้าง
การควบคุมแบบ if ได้ในหลาย ๆ รูปแบบ  

 ค าส่ัง if  เป็นค าส่ังทีใ่ช้เลอืกการท างานตามเงื่อนไข 
สามารถแบ่งตามลกัษณะการท างานได้ 3 แบบ ดงันี ้

1. ค าส่ัง if  แบบทางเดยีว (if) 
2. ค าส่ัง if  แบบสองทาง  (if-else) 
3. ค าส่ัง if  แบบหลายทาง  (if-else if , nested- if)  



1. ประโยคควบคุม if แบบ 1 ทางเลอืก  

  เป็นประโยคควบคุม if ทีง่่ายทีสุ่ด ในการตัดสินใจใน
ประโยค if จะมีทางเลอืกให้เพยีงทางเดยีวเท่าน้ัน  โดยถ้า
เงื่อนไขเป็นจริง กจ็ะไปท ากลุ่มค าส่ังทีก่ าหนด แต่ถ้าเงื่อนไข
เป็นเทจ็กจ็ะหลุดออกจากประโยคควบคุม if  



ค่าของนิพจน์
ทดสอบ 

จริง 

เทจ็ 

กลุ่มค าส่ัง 

if  (นิพจน์ทดสอบ)  ประโยคที่ท าเมือ่ผลจากนิพจน์ทดสอบเป็นจริง;  
เชน่  if (x<y) printf(“%d”,y); 

ผงังาน if statement แบบ 1 ทางเลือก 



if (condition) statement; 

if  (condition) 

{ 

  statement-1; 

  statement-2; 

  statement-3; 

  … 

  statement-n; 

} 

Condition : เงือ่นไขทีก่ าหนดขึน้เพือ่ใช้พจิารณาว่าจะท าหรือไม่ท าตามค าส่ัง โดย
จะต้องเขียนไว้ภายในเคร่ืองหมาย ( )  ซ่ึงเงือ่นไขอาจจะอยู่ในรูปของนิพจน์การค านวณ
และเปรียบเทยีบ หรือเป็นค่าของตวัแปรกไ็ด้ 
Statement : ค าส่ังที่จะให้ท างานถ้าผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง  โดยอาจจะมี
มากกว่า 1 ค าส่ังกไ็ด้  แต่ต้องใช้เคร่ืองหมาย { } ครอบค าส่ังเหล่าน้ันไว้ด้วย 

ค าส่ัง if 



ตวัอยา่ง การใชป้ระโยคควบคุม if แบบ 1 ทางเลือก 

  การตรวจสอบว่าจ านวนสินค้า(x) มากกว่าศูนย์หรือไม่  ถ้าใช่ ให้น าไปคูณ
ราคาขายต่อหน่วย (price) แล้วเกบ็ไว้ในตัวแปร sum  จะเขียนผงังานได้ดังนี ้ 

x  > 0 sum = price*x 

เทจ็ 

จริง 

จากตัวอย่างข้างต้นสามารถน ามาเขียนโปรแกรมภาษา C ได้ดงันี ้ 
  if (x>0)  sum = price*x; 

   



ตวัอยา่งโปรแกรมแบบ if statement 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

      int  point; 

 

   printf(“Enter your Exam Points : ”); 

      scanf(“%d”,&point); 

       if (point >= 50)  

     printf(“You Passed.\n”); 

} 

 

ผลการรัน 

Enter your Exam Points : 80 

You Passed. 

 

Enter your Exam Points : 25 



ตวัอยา่งโปรแกรมแบบ if statement 

#include <stdio.h> 

void main ( ) 

{ 

     int value; 

     printf(“Enter an integer: ”); 

     scanf(“%d”, &value); 

 

      if (value = = 5) { 

         printf(“You entered a value of 5.\n”); 

         printf(“This will now be changed to a 6!\n”); 

         value = value + 1; 

      } 

       printf(“Goodbye\n”); 

} 

 

ผลการรัน 

Enter an integer: 75 

Goodbye 

 

Enter an integer: 5 

You entered a value of 5. 

This will now be changed to a 6! 

Goodbye 



2. ประโยคควบคุม if แบบ 2 ทางเลอืก  

 ค าส่ัง  if - else 

  โครงสร้างแบบ if – else  คล้ายกบัประโยคควบคุม if 
แบบ 1 ทางเลอืก เพยีงแต่เพิม่ทางเลอืกเข้ามา  

  ใช้ในกรณทีีเ่ราต้องการให้มีทางเลอืก 2 ทางให้
ประมวลผล คอื ทางเลอืกทีเ่งื่อนไขจริงมีค่าเป็นจริง และ
เงื่อนไขที่เป็นเท็จ 



ผงังาน ประโยคควบคุม if แบบ 2 ทางเลือก  

ค่าของ
นิพจน์
ทดสอบ 

กลุ่มค าส่ัง 1 

เทจ็ 

จริง 

กลุ่มค าส่ัง 2 

if (นิพจน์ทดสอบ)  ประโยคที่ท าเมื่อผลจากนิพจน์ทดสอบเป็นจริง;   
else  ประโยคที่ท าเมื่อผลจากนิพจน์ทดสอบเป็นเท็จ;  



   ค าส่ัง if – else จะใช้ในกรณทีี่มีทางเลอืกให้ท างาน 2 ทางเลอืก 
โดยมีรูปแบบการเรียกใช้งาน ดงันี ้

ค าส่ัง if – else 

 if (condition) 

      statement; 
 else 
      statement; 

   ถ้าผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง กท็ างานตามค าส่ังของ if  
   แต่ถ้าผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเทจ็ กใ็ห้ท างานตามค าส่ัง 
      ของ else แทน  



if  (condition) 

{ 

  statement-1; 

  statement-2; 

  … 

  statement-n; 

} 

else 

{ 

  statement-1; 

  statement-2; 

  … 

  statement-n; 

} 

 



ตย. ค าส่ัง if แบบสองทาง 

if  (score >= 50) 

       grade =  ‘p’; 

else 

       grade =  ‘f’; 

printf(“score = %6.2f  grade = %c”,score,grade);  

 

   ถ้าค่าในตัวแปร score มากกว่าหรือเท่ากบั 50 ให้ตัวแปร 
grade มีค่า ‘p’  แต่ถ้าค่าในตัวแปร score น้อยกว่า 50 ให้ตัว
แปร grade มีค่า ‘f’ 



ตวัอยา่ง ประโยคควบคุม if แบบ 2 ทางเลือก  

 การใชป้ระโยคควบคุม if แบบ 2 ทางเลือก ตวัอยา่งเช่น ในการตรวจสอบค่าตวั
แปร totalsale วา่มากกวา่ 100 หรือไม่ ถา้มากกวา่ใหคิ้ดภาษี 7% แต่
ถา้ไม่ใช่ กไ็ม่ตอ้งคิดภาษี ดงัน้ี  

Total_sale>10
0 

tax = 0.07*total_sale 

เทจ็ 

จริง 

tax =0 



   จากตวัอยา่งผงังานขา้งตน้สามารถเขียนค าสั่งในภาษา C  

ไดด้งัน้ี  
 

  if (total_sale>100)  

           tax = 0.07 * total_sale; 

  else 

           tax = 0;  



ตวัอยา่งโปรแกรมแบบ if-else statement 

#include  <stdio.h> 

main() 

{ 

      int  point; 

 

   printf(“Enter your Exam Points : ”); 

      scanf(“%d”,&point); 

       if (point >= 50)  

     printf(“You Passed.\n”); 

    else 

   printf(“You didn’t Passed.\n”); 

} 

 

ผลการรัน 

Enter your Exam Points : 80 

You Passed. 

 

Enter your Exam Points : 25 

You didn’t Passed. 



3 ประโยคควบคุม if แบบหลายทางเลอืก  

  ค าส่ัง if-else if 

   โครงสร้างแบบ if–else if เป็นประโยคควบคุม if ที่มี
ความซับซ้อนมากขึน้ จะใช้ในกรณีที่ทางเลอืกมีมากกว่า 
2 ทาง ตัวอย่างผงังานประโยคควบคุม if แบบหลาย
ทางเลอืก เป็นดังนี ้ 



ผงังาน โครงสร้างการควบคุม if แบบหลายทางเลือก 

จริง 

เทจ็ 

จริง 

จริง 

 เทจ็  

เทจ็ 

ค่าของนิพจน์ทดสอบ
ที ่1 

กลุ่มค าส่ัง 1 

ค่าของนิพจน์ทดสอบ
ที ่2 

กลุ่มค าส่ัง 2 

... 
 

ค่าของนิพจน์ทดสอบ
ที ่N 

กลุ่มค าส่ัง N 

กลุ่มค าส่ัง N+1 



if  (นิพจน์ทดสอบ 1)  { กลุ่มประโยคทีท่ าเมือ่ผลจากนิพจน์ทดสอบ 1 เป็นจริง }  

else if  (นิพจน์ทดสอบ 2)  { กลุ่มประโยคทีท่ าเมือ่ผลจากนิพจน์ทดสอบ 2 เป็นจริง }  

else if  (นิพจน์ทดสอบ 3)  { กลุ่มประโยคทีท่ าเมือ่ผลจากนิพจน์ทดสอบ 3 เป็นจริง }  

   . 

   . 

   . 

else if  (นิพจน์ทดสอบ n)  { กลุ่มประโยคทีท่ าเมือ่ผลจากนิพจน์ทดสอบ n เป็นจริง }  

else   { กลุ่มประโยคทีท่ าเมือ่ผลจากนิพจน์ทดสอบ n เป็นเทจ็ } 

  /* ท ำประโยคนีเ้มื่อไม่ได้ท าประโยคอืน่ๆ */ 



   ค าส่ัง if–else if  จะใช้ในกรณทีีม่ีทางเลอืกให้ท างานมากกว่า 2 
ทางเลอืก โดยแต่ละทางเลอืกมีเงือ่นไขต่างกนั ดงัน้ันจงึต้องใช้ค าส่ัง 
if หลายคร้ังเพือ่ก าหนดเงื่อนไขส าหรับแต่ละทางเลอืก 
  โดยจะท าการตรวจสอบเงื่อนไขแรก ถ้าผลออกมาเป็นจริงกจ็ะ
ท างานตามค าส่ังของ if  แต่ถ้าผลออกมาไม่จริงกจ็ะท าการตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ 2  ซ่ึงถ้าผลเป็นจริงกจ็ะท างานตามค าส่ังของ else if น้ัน  ถ้า
ไม่จริงจะท าการตรวจสอบเงื่อนไขอืน่ทีเ่รียงตามล าดับต่อไปจนเมื่อครบ
ทุกเงื่อนไขแล้วถ้าผลยงัคงไม่จริง ตัวแปลภาษา C จะท างานตามค าส่ังที่
ก าหนดไว้ที่ else   ซ่ึงมีรูปแบบการเรียกใช้งาน ดังนี ้

ค าส่ัง if– else if 



รูปแบบค าส่ัง if- else if 

  if (condition-1) 

         statement; 
 else  if (condition-2) 

         statement; 

 else  if (condition-3) 

         statement; 

 

  ... 

 
 else  if (condition-n) 

         statement; 

 else   
         statement; 



ตวัอยา่ง การประยกุตใ์ชท้างเลือกหลายทาง  

  ในการตรวจสอบตวัเลขตวัหน่ึงวา่เป็นจ านวนเตม็บวก จ านวนเตม็ลบ 
หรือจ านวนเตม็ศนูย ์สามารถเขียนผงังานไดด้งัน้ี  

X > 
0 

Type  + 

Type  0 

X== 
0 

Type  - 

จริง 

จริง 

เทจ็ 

เทจ็ 



  จากตวัอยา่งผงังานขา้งตน้สามารถเขียนค าสั่งในภาษา C ไดด้งัน้ี 

 

if (x>0)              /* เง่ือนไขท่ี 1 */ 
   printf(“Type Positive Number\n”);      /* ทางเลือกท่ี 1 */ 
else if (x==0)    /* เง่ือนไขท่ี 2 */  

   printf(“Type Zero Number\n”);          /* ทางเลือกท่ี 2 */ 

else 

   printf(“Type Negative Number\n”);    /* ทางเลือกท่ี 3 */ 



ตวัอยา่งโปรแกรมแบบ if-else if  statement 
main() 

{ 

      int  point; 

   printf(“Enter your Exam Points : ”); 

      scanf(“%d”,&point); 

       if  ((point<= 100)&&(point>=80))  

             printf(“Grade A\n”); 

    else if ((point< 80)&&(point>=70)) 

           printf(“Grade B\n”); 

    else if ((point< 70)&&(point>=60)) 

           printf(“Grade C\n”); 

       else if ((point< 60)&&(point>=50)) 

           printf(“Grade D\n”); 

    else   

           printf(“Grade F\n”); 

} 



ค าส่ัง if ซ้อน if (nested if) 

  if (condition-1) 

 { 

      if (condition-2) 

      { 

     ... 

    if (condition-n) 
               statement; 

       } 
} 

   ค าส่ัง if ซ้อน if  จะใช้กบัปัญหาทีม่ีเงื่อนไขซับซ้อน  อย่างเช่น ก าหนด
ว่าต้องเป็นจ านวนคู่และมีค่าไม่เกนิ 20  หรือ เงื่อนไขต้องเป็นเพศหญงิอายุ
ไม่เกนิ 30 ปี เป็นต้น 
 ซ่ึงค าส่ัง if ซ้อน if กค็อืค าส่ัง if ตามปกติ แต่เราน ามาเขียนซ้อนกนั
มากกว่า 1 ช้ัน ซ่ึงมีรูปแบบการเรียกใช้งาน ดังนี ้



ตวัอยา่งโปรแกรมแบบ nested-if  statement 

main() 

{ 

      int  num; 

  printf(“Enter your number : ”); 

      scanf(“%d”,&num); 

      if  (num>=20) 

   { 

      if (num<=30) 

       { 

          if (num%2==1) 

     printf(“Right number\n”); 

                       else 

              printf(“Wrong number\n”); 

       } 

        else   

       printf(“Large number\n”); 

   } 

   else 

   printf(“Small number\n”); 

} 



4. ประโยคควบคุม switch  

  ในการเขียนโปรแกรมภาษา C มีประโยคควบคุม switch ที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเพือ่สร้างทางเลอืกหลาย
ทาง นอกเหนือจากกรณกีารใช้ if ดังกล่าวมาแล้ว   ประโยคควบคุม 
switch มีลกัษณะการทดสอบเงื่อนไขกบัค่าคงที ่เพือ่สร้างทางเลอืก 
โดยจะท าการทดสอบทลีะค่า 



ผงังาน ส าหรับประโยคควบคุม switch  

ตรวจสอบ 
variable 

ท างานตามค าส่ัง
ของ case 1 

ท างานตามค าส่ัง
ของ case 2 

ท างานตามค าส่ัง
ของ case 3 

ท างานตามค าส่ัง
ของ default 

ตรงกบั 
constant-1 

ตรงกบั 
constant-2 

ตรงกบั 
constant-3 

ไม่ตรงกบั 
constant ใด 



   ค าส่ัง switch จะใช้ในกรณทีีม่ีทางเลอืกให้ท างานหลาย
ทางเลอืกโดยใช้เงื่อนไขร่วมกนั ซ่ึงตัวแปรภาษา C จะท าการ
ตรวจสอบเงื่อนไขเพยีงคร้ังเดยีว ผลจากการตรวจสอบเงื่อนไขจะ
ถูกน าไปพจิารณาอกีคร้ังว่าจะท างานตามทางเลอืกใด  โดยมี
รูปแบบการเรียกใช้งาน ดงันี ้

ค าส่ัง switch 



รูปแบบการใชค้  าสัง่ switch 

 switch(variable์์) { 

 case  constant-1 : 

  statement sequence; 

           break; 

 case  constant-2 : 

  statement sequence; 

           break; 

  . 

  . 

  . 

 case  constant-n : 

  statement sequence; 

  break;                               

    default : 

   statement sequence; 

}  

 



 variable : ตวัแปรทีท่ าหน้าทีค่วบคุมการท างานของค าส่ัง switch  

 ซ่ึงจะเป็นตัวแปรชนิด int, char หรือ นิพจน์กไ็ด้  โดยค่าของตวัแปรนีถ้้า 

 ตรงกบั constant ทีอ่ยู่ใน case ใดกจ็ะท าค าส่ังทีอ่ยู่ใน case น้ันน่ันเอง 
 constant-1, constant-2, ...constant-n : เป็นเงือ่นไขทีจ่ะ 

 ให้เลอืกไปท างานตามที่ต้องการ โดยจะต้องมีค่าเป็นค่าคงที่ ชนิด int, char 
เท่าน้ัน 

 statement sequence : กลุ่มของค าส่ังที่ต้องการให้ท างานตามเงือ่นไข 

 แต่ละ case 

  break : เป็นค าส่ังส าหรับออกจากการท างานของ switch โดยให้ออกจาก
บลอ็กของ case แล้วไปท าค าส่ังทีอ่ยู่ต่อจาก switch 

 default : ในกรณีทีค่่าของตัวแปร variable ไม่ตรงกบัค่าของ constant 
ใน case ใดเลย ตัวแปรภาษา C กจ็ะมาท างานตามค าส่ังใน default  ก่อนที่จะ
ออกไปท างานตามค าส่ังอืน่ทีอ่ยู่ต่อจาก switch 



ตวัอยา่งโปรแกรมแบบ switch statement 
main() 

{  char  grade; 

  printf(“Enter your grade : ”); 

      scanf(“%c”,&grade); 

  switch (grade) { 

         case ‘A’: 

          printf(“100 - 80 points\n”); 

          break; 

   case ‘B’: 

          printf(“79 - 70 points\n”); 

          break; 

  case ‘C’: 

          printf(“69 - 60 points\n”); 

          break; 

  case ‘D’: 

          printf(“59 - 50 points\n”); 

          break; 

  default : 

          printf(“49 - 0 points\n”); 

  } 
} 

ผลกำรรัน 

 

Enter your grade : C 

69 - 60 points 

 



กรณีท่ีไม่มีค าสัง่ break;  ต่อทา้ย 

main() 

{  char  grade; 

  printf(“Enter your grade : ”); 

      scanf(“%c”,&grade); 

  switch (grade) { 

         case ‘A’: 

          printf(“100 - 80 points\n”); 

   case ‘B’: 

          printf(“79 - 70 points\n”); 

  case ‘C’: 

          printf(“69 - 60 points\n”); 

  case ‘D’: 

          printf(“59 - 50 points\n”); 

  default : 

          printf(“49 - 0 points\n”); 

  } 
} 

ผลกำรรัน 

 

Enter your grade : C 

69 - 60 points 

59 - 50 points 

49 - 0 points 

 



ค าส่ัง GOTO 

 เป็นการส่ังให้ข้ามไปท างานยงัต าแหน่งทีม่ีช่ือ (label)  ตามทีร่ะบุ 
โดยไม่มีเงือ่นไข 

  รูปแบบ 

 

 

  statement-label  หมายถงึ ช่ือประจ าค าส่ัง (labal) ทีต้่องการ
ให้ไปท างาน 

goto  statement-label;  



ตวัอยา่ง 

 …………. 
 …………. 
 goto loop1; 

 …………. 

 …………. 

 

 หมายความวา่ใหไ้ป 
ท าค าสัง่ท่ีมีช่ือประจ าค  าสัง่ 

เป็น loop1 ดงัน้ี 

loop1 :………… 
…………. 
…………. 
…………. 

  goto loop1; 

.…………. 

………….. 
 



ตวัอยา่ง โปรแกรมท่ีใชค้  าสัง่ goto 

 #include <stdio.h> 

 main( ) 

 {   float  score; 

  again:  

   printf(“\nEnter score  : “); 

   scanf(“%f”, &score); 

   if  (score <0 || score > 100 ) 

             goto again; 

   printf(“your  score is  %6.2f”, score); 

 } 


