
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
 

ค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรม 
 
หัวข้อประจ าบท 
 

1. ทิศทางการท างานแบบเรียงล าดับ 
2. ค าสั่งควบคุมทิศทางแบบมีเงื่อนไข 
3. ค าสั่งควบคุมทิศทางแบบท าซ  า 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ โครงสร้างการท างานของโปรแกรม 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการท างานแบบมีเงื่อนไข และแบบ

วนซ  า 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจ ค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรมแบบมี

เงื่อนไขและแบบท าซ  าได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ น าค าสั่งไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างงเหมาะสม 

 
วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

1. ผู้สอนบรรยายในชั นเรียน ตามหัวข้อเนื อหาในเอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา 
3. ผู้สอนสาธิตการใช้งานโปรแกรมพร้อมทั งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. โปรแกรม PowerPoint 
3. โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการอภิปราย การตอบค าถาม และซักถามระหว่างเรียน 
2. การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม 
3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทท่ี  5 

ค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรม 
 
ทิศทางการท างานของโปรแกรมขึ นอยู่กับขั นตอนการท างานของโปรแกรมหรืออัลกอริทึม ซึ่ง

จะน ามาสร้างเป็นโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรมให้สามารถท างานได้ตามที่
ต้องการ (Newsome, 2011)  โดยค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานเป็นมาตรฐานของทุกโปรแกรม
ภาษา โดยแต่ละโปรแกรมภาษามีค าสั่งควบคุมทิศทางการท างาน โครงสร้างและรูปแบบการใช้ความ
แตกต่างกันขึ นอยู่กับแต่ละโปรแกรมภาษา 

ค าสั่งควบคุมทิศทาง (Control Flows) หมายถึง ค าสั่งหรือกฎเกณฑ์ ที่ใช้ส าหรับควบคุมทิศ
ทางการท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (สุชาติ คุ้มมณี, 2557)  และเป็นการสั่งงานโดยชุดค าสั่งที่จะถูก
ประมวลผลด้วยโปรแกรม (Dierbach, 2013) ทิศทางการท างานของโปรแกรม ประกอบไปด้วยทิศ
ทางการท างาน 3 ประเภท ได้แก่ ทิศทางแบบเรียงล าดับ ทิศทางแบบทางเลือก และทิศทางแบบ
ท าซ  า แต่ละประเภทมีลักษณะของการท างานที่แตกต่างกันออกไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
5.1 ทิศทางการท างานแบบเรียงล าดับ 

 
ทิศทางการท างานแบบเรียงล าดับ (Sequence Structure) คือ ลักษณะของการท างานของ

โปรแกรมที่มีการท างานทุกขั นตอน โดยเรียงล าดับการท างานตั งแต่ต้นจนจบของการท างาน ไม่มีการ
ข้ามกระโดดหรือแบ่งเส้นทางการท างานของโปรแกรม ดังภาพที่  5.1 

 

เริ่มต้น

ท าชุดค าส ั่งที่ 1

ท าชุดค าส ั่งที่ 1

ท าชุดค าส ั่งที่ 1

จบการท างาน
 

 

ภาพที่ 5.1  โครงสร้างการท างานแบบเรียงล าดับ 
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 ทิศทางการท างานแบบเรียงล าดับนี  เป็นโครงสร้างที่ท างานทุกขั นตอน ดังนั นจะไม่มีค าสั่งที่
จะควบคุมทิศทางการท างานยกตัวอย่างโปรแกรม ให้ค านวณเงินรับที่ได้ซึ่งได้จากเงินเดือนหัก
ประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ รวมกับเงินล่วงเวลา  ซึ่งมีรายละเอียดขั นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ดังต่อไปนี  
 

 
 
ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมแบบเรียงล าดับ 
  

จากภาพที่ 5.2 การออกแบบส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ประกอบด้วยการรับข้อมูลที่เป็น
เงินเดือนและล่วงเวลา ปุ่มค านวณเงินรับ และแสดงผลเงินรับที่ได้  
 

 
 

ภาพที่ 5.3  ตัวอย่างชุดค าสั่งโครงสร้างการท างานแบบเรียงล าดับ 
 
จากภาพที่  5.3  สร้างโปรแกรมชุดค าสั่งในวัตถุ Button ในอีเวนต์ Button1_Click เพ่ือให้

คลิกเกิดการประมวลหาค่าเงินรับที่ได้  
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ภาพที่ 5.4  การทดสอบการท างานของโปรแกรมแบบเรียงล าดับ 
 

จากภาพที่ 5.4 แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม ประมวลผลการทดสอบการท างานของโปรแกรม 
โดยเริ่มต้นจากการกรอกรายละเอียดข้อมูล เงินเดือนและเงินล่วงเวลา และท าการคลิกที่ปุ่มค านวณ
เงินรับ โปรแกรมก็จะประมวลผลพร้อมทั งแสดงเงินรับที่ได ้

จากการท างานข้างต้น การประมวลผลโปรแกรมจะด าเนินการทุกขั นตอน เป็นลักษณะการ
ท างานแบบเรียงล าดับ โดยไม่มีการใช้ค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรม มีแต่ค าสั่งในการ
ประมวลผลทั่วไปเท่านั น ลักษณะของการประมวลแบบนี  ส่วนมากจะเป็นส่วนแรกการท างานแรกของ
โปรแกรม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประมวล จะถูกน าไปใช้ต่อตามทิศทางการท างานของโปรแกรม ซึ่งจะ
กล่าวในหัวข้อถัดไป 
 
5.2 ค าสั่งควบคุมทิศทางแบบมีเงื่อนไข  

 
โครงสร้างทิศทางแบบมีเงื่อนไข (Condition Structure) คือ โครงสร้างที่มีการตัดสินใจเลือก

เส้นทางในการท างานเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง (สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, 2554) ซึ่งโครงสร้างนี มีความ
ซับซ้อน ใช้ในการเลือกเส้นทางการท างานของโปรแกรม จะท าให้สามารถเลือกเส้นทางการท างาน
ของโปรแกรมตามเงื่อนไขที่ต้องการ (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2558) ดังนั นโครงสร้างทิศทางแบบมี
เงื่อนไข จึงมีค าสั่งที่ควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรม ประกอบไปด้วยค าสั่งดังนี  

5.2.1 ค าสั่ง IF 
ค าสั่ง If เป็นค าสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข ที่มีการใช้งานค่อนข้างมากที่สุด 

เพราะสามารถตรวจสอบเงื่อนไข ได้หลายประเภท และสามารถตรวจสอบเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้ ซึ่ง
ประกอบได้โครงสร้างการท างานของค าสั่งดังนี  
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5.2.1.1 If … Then  (ตรวจสอบเงื่อนไขแบบ 1 เงื่อนไข) รูปแบบของค าสั่งมีหลัก

ไวยากรณ์ดังนี  
 

If (เงื่อนไข) then 
 ชุดค าสั่ง 
End If 

 

จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง If … Then สามารถอธิบายโครงสร้างการท างานของค าสั่งได้
ดังภาพที่ 5.5 

 

ตรวจสอบเง่ือนไข

ชุดค าสั่ง

จริง

เท็จ

 
 

ภาพที่ 5.5  โครงสร้างการท างานค าสั่ง If … Then 
 

โครงสร้างค าสั่งแบบ If … Then มีหลักการท างาน คือ จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขแบบ 1 
เงื่อนไข โดยถ้าเงื่อนไขที่ท าการตรวจสอบตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดหรือเงื่อนไขที่ เป็น “จริง”          
จะประมวลผลชุดค าสั่งที่อยู่ภายในเงื่อนไขนั น แต่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็น “เท็จ จะไม่มี
การประมวลผลเกิดขึ น จากลักษณะรูปแบบการท างานของค าสั่งดังกล่าว สามารถอธิบายได้          
ดังภาพที่ 5.5 

ตัวอย่างโปรแกรม  ให้ตรวจสอบคะแนนกิจกรรม ถ้าคะแนนกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 
ให้แสดงผลลัพธ์ “ผ่าน” แต่ถ้าน้อยกว่าไม่ต้องแสดงผลลัพธ์  

จากโจทย์ที่ก าหนดให้ คือ ตัวอย่างการใค าสั่ง If … Then เมื่อน าไปเขียนโปรแกรม จะได้
โปรแกรมดังภาพที่ 5.6 
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ภาพที่  5.6  ตัวอย่างโปรแกรมหาการใช้ค าสั่ง if … then 
 

จากผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อกรอกคะแนน 60 ลงในช่องคะแนนกิจกรรม คลิกปุ่มแสดงผล โปรแกรม
ก็จะแสดงผลลัพธ์ “ผ่าน” แต่ถ้ากรอกคะแนนน้อยกว่า 50 จะไม่มีผลลัพธ์เกิดขึ น ดังภาพที่ 5.7 

 

   
 

    
 

ภาพที่ 5.7  ผลลัพธ์ตัวอย่างโปรแกรมใช้ค าสั่ง If … Then 
 

5.1.1.1 If … then … else (ตรวจสอบเงื่อนไขแบบ 2 เงื่อนไข) รูปแบบของค าสั่งมี
หลักไวยากรณ์ดังนี  
 

If (เงื่อนไข) then 
 ชุดค าสั่งที่ 1 
Else 
 ชุดค าสั่งที่ 2 
End If 
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จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง If … Then … Else สามารถอธิบายโครงสร้างการท างาน

ของค าสั่งได้ดังภาพท่ี 5.8 

ตรวจสอบเง่ือนไข

ชุดค าสั่งที่ 1

จริง

เท็จ
ชุดค าสั่งที่ 2

 
 

ภาพที่ 5.8  โครงสร้างการท างานค าสั่ง If … Then … else 
 

โครงสร้างค าสั่งแบบ If … Then ... Else มีหลักการท างาน คือ จะมีการตรวจสอบเงื่อนไข
แบบ 1 เงื่อนไข โดยถ้าเงื่อนไขที่ท าการตรวจสอบตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นจริง จะ
ประมวลผลชุดค าสั่งชุดที่ 1 ที่อยู่ภายในเงื่อนไขนั น แต่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นเท็จ จะ
ประมวลผลชุดค าสั่งชุดที่ 2 จากลักษณะรูปแบบการท างานของค าสั่งดังกล่าว สามารถอธิบายได้ ดัง
ภาพที่ 5.8 

ตัวอย่างโปรแกรม  ให้ตรวจสอบคะแนนกิจกรรม ถ้าคะแนนกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 
ให้แสดงผลลัพธ์ “ผ่าน” ถ้าน้อยกว่าแสดงผลลัพธ์ “ไม่ผ่าน” 

จากโจทย์ที่ก าหนดให้ คือ ตัวอย่างการใค าสั่ง If … Then … Else เมื่อน าไปเขียนโปรแกรม 
จะได้โปรแกรมดังภาพที่ 5.9 
 

 
 

ภาพที่ 5.9  ตัวอย่างโปรแกรมหาการใช้ค าสั่ง If … then … else 
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จากการท างานของตัวอย่างโปรแกรม ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อด าเนินการกรอกคะแนนตัวอย่าง 49 

คะแนน ลงในช่องคะแนนกิจกรรม คลิกปุ่มแสดงผล โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ “ไม่ผ่าน” แต่กรอก
คะแนน 60  จะแสดงผลลัพธ์ “ผ่าน” ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเบื องต้น ซึ่งการท างานของโปรแกรม
ดังภาพที่ 5.10 

 

   
 

   
 
ภาพที่ 5.10  ผลลัพธ์ตัวอย่างโปรแกรมใช้ค าสั่ง If … Then … Else 
 

การตรวจสอบเส้นทางการท างานแบบ สองเงื่อนไข คือ จริงและเท็จ ถือว่าเป็นโครงสร้างหลัก
ของการท างานของโปรแกรม ซึ่งนอกเหนือแบบหนึ่งเงื่อนไข การท างานแบบวนซ  าจะมีการก าหนด
เงื่อนไขการท างานแบบ 2 เงื่อนไขเช่นกัน 

5.1.1.2 If … Then … ElseIf … Else (แบบมากกว่า 2 เงื่อนไข) รูปแบบของค าสั่ง
มีหลักไวยากรณ์ดังนี   
 

If (เงื่อนไขที่ 1) Then  ชุดค าสั่งที่ 1 
ElseIf (เงื่อนไขที่ 2) Then ชุดค าสั่งที่ 2 
 • 
 • 
ElseIf (เงื่อนไขที่ n) Then ชุดค าสั่งที่ n1 
Else  
 ชุดค าสั่ง n2 
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จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง If … Then … ElseIf…….Else สามารถอธิบายโครงสร้างการ

ท างานของค าสั่งได้ดังภาพท่ี 5.11 

ตรวจสอบเง่ือนไข
ท่ี 1

ชุดค าสั่งที่ n2

จริง

เท็จ

ชุดค าสั่งที่ 1

ตรวจสอบเง่ือนไข
ที่ 2

ตรวจสอบเง่ือนไข
ท่ี n

จริง

เท็จ

จริง

เท็จ

ชุดค าสั่งที่ 2

ชุดค าสั่งที่ n1

 
 
ภาพที่ 5.11  โครงสร้างการท างานของค าสั่ง If … Then … ElseIf…….Else 

 
โครงสร้างค าสั่งแบบ If … Then … ElseIf … Else มีหลักการท างาน คือ จะมีการตรวจสอบ

เงื่อนไขแรก โดยถ้าเงื่อนไขที่ท าการตรวจสอบตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นจริง จะ
ประมวลผลชุดค าสั่งชุดที่ 1 ที่อยู่ภายในเงื่อนไขนั น แต่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นเท็จ จะท า
การตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 และท าการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าตรงกับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นจริง     
จะประมวลผลชุดค าสั่งชุดที่ 2 แต่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขหรือเงื่อนไขท่ีเป็นเท็จ จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่
อยู่ถัดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงเงื่อนไขสุดท้าย รูปแบบการใช้ค าสั่งนี  จะมีการน าไปใช้มาก ใช้ส าหรับใน
การตรวจสอบเงื่อนไขที่มีจ านวนมาก จากลักษณะรูปแบบการท างานของค าสั่งดังกล่าว สามารถ
อธิบายไดดั้งภาพที่ 5.11 
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ตัวอย่างโปรแกรม  ให้แสดงผลเกรดที่ได้ โดยมีเงื่อนไข แสดงเกรด “A” ถ้าคะแนน 80 

คะแนนขึ นไป แสดงเกรด “B” ถ้าคะแนน 70 คะแนนขึ นไปแต่ไม่ถึง 80 คะแนน แสดงเกรด “C” ถ้า
คะแนน 60 คะแนนขึ นไปแต่ไม่ถึง 70 คะแนน แสดงเกรด “D” ถ้าคะแนน 50 คะแนนขึ นไปแต่ไม่ถึง 
60 คะแนน และแสดงเกรด “E” ถ้าคะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน 

จากโจทย์ที่ก าหนดให้ คือ ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง If … Then … ElseIf…….Else เมื่อน าไปเขียน
โปรแกรม จะได้โปรแกรมดังภาพที่ 5.12 
 

 
 

ภาพที่  5.12  ตัวอย่างโปรแกรมหาการใช้ค าสั่ง If … Then … ElseIf…….Else 
 
จากการท างานของโปรแกรม ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อกรอกคะแนนตัวอย่าง เช่น 30 ลงในช่อง

คะแนนที่ได้ คลิกปุ่มประเมินผล โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์เกรดที่ได้  “E” ซึ่งเข้ากับเงื่อนไข         
ถ้าคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน แสดงเกรด “A” และเมื่อกรอกคะแนน 89 จะแสดงผลลัพธ์เกรดที่ได้ 
“A” ซ่ึงเข้ากับเงื่อนไขถ้าคะแนน 80 คะแนนขึ นไป แสดงเกรด “A”ดังภาพที่ 5.13 
 

    
 
ภาพที่ 5.13  ผลลัพธ์ตัวอย่างโปรแกรมใช้ค าสั่ง If … Then … ElseIf…….Else 
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5.1.1.3 nested if  (แบบซ้อน) โครงสร้างค าสั่งนี  รูปแบบของค าสั่งมีหลักไวยากรณ์

ดังนี   
 

If (เงื่อนไขที่ 1) then 
 (เงือ่นไขที่ 1.1 ) then ชุดค าสั่งที่ 1.1 
 (เงื่อนไขที่ 1.2 ) then ชุดค าสั่งที่ 1.2 
  • 
  • 
  • 
  • 
 (เงื่อนไขที่ n ) then ชุดค าสั่งที่ n 
Else  
 ชุดค าสั่ง 2 

 

จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง If … Then … ElseIf…….Else ซึ่งเป็นค าสั่งในการตรวจสอบ
เงื่อนไขที่มีจ านวนมากกว่าค าสั่ง If … Then และค าสั่ง If … Else  สามารถอธิบายโครงสร้างการ
ท างานของค าสั่งได้ดังภาพท่ี 5.14 

ตรวจสอบเง่ือนไข
ที่ 1.1

ชุดค าสั่งที่ 2

จริง

เท็จ

ชุดค าสั่งที่ 1.1

ตรวจสอบเง่ือนไข
ที่ 1.2

จริง

เท็จ

ชุดค าสั่งที่ 1.2

ชุดค าสั่งที่ 1.3

ตรวจสอบเง่ือนไข
ที่ 1

จริง

เท็จ

 
 

ภาพที่ 5.14  โครงสร้างการท างานของค าสั่ง Nested If 
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โครงสร้างค าสั่งแบบ Netted If มีหลักการท างาน คือ จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 โดยถ้า

เงือ่นไขที่ท าการตรวจสอบตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดหรือเงื่อนไขท่ีเป็นจริง จะมีการตรวจสอบเงื่อนที่อยู่
ภายในอีกครั ง ถ้าท าการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1.1 เป็นจริงให้ประมวลผลชุดค าสั่งที่ 1.1 แต่ ถ้าไม่ตรง
กับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นเท็จ จะท าการตรวจสอบเงื่อนไขที่  1.2 ภายในอีกครั ง ซึ่งจะท าการ
ตรวจสอบเงื่อนไขไปเรื่อย ๆ จนสิ นสุด จึงจะหลุดจากเงื่อนไขที่ซ้อน รูปแบบการใช้ค าสั่งนี  มีความ
ซับซ้อนมาก การตรวจสอบเงื่อนไขอาจมีตั งแต่ 2 ชั นขึ นไป จากลักษณะรูปแบบการท างานของค าสั่ง
ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 5.14 

ตัวอย่างโปรแกรม หาเงินจ่ายค่าสินค้า โดยถ้าเป็นสมาชิกของร้าน เมื่อซื อสินค้า 10,000 
บาท ขึ นไป ได้รับสดลดที่ 10% ถ้าซื อสินค้า 5,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 ได้รับส่วนลดที ่5% ถ้าซื อ
สินค้า 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000 บาท ได้รับส่วนลดที่ 3% และซื อสินค้าต่ ากว่า 1,000 บาท ได้รับ
ส่วนลด ที่ 2%  

จากโจทย์ที่ก าหนดให้ คือ ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง Netted If  เมื่อน าไปเขียนโปรแกรม จะได้
โปรแกรมดังภาพที่ 5.15 

 

 
 

ภาพที่  5.15  ตัวอย่างโปรแกรมหาการใช้ค าสั่ง Netted If 
 

จากการท างานของตัวอย่างโปรแกรม ผลลัพธ์ที่ได้ ในกรณีที่ 1 เมื่อท าการก าหนดสถานะเป็น
สมาชิกของร้าน และกรอกราคาสินค้า 20,000 บาท โปรแกรมจะท าการประมวลผลโดยเงื่อนไขเป็น
สมาชิก และมีราคาสินค้ามากว่า 10,000 บาท จึงได้รับส่วนลด 10% ดังนั นจึงแสดงผลลัพธ์เงินจ่ายค่า
สินค้า 18,000 และในกรณีที่ 2 ไม่ได้ก าหนดสถานะเป็นสมาชิกของร้าน และกรอกราคาสิค้า 20,000 
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บาท ผลลัพธ์ของเงินจ่ายค่าสินค้าคือ 20,000 เหมือนเดิม เนื่องจากไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็น
สมาชิก ดังนั นจึงไม่ได้รับส่วนลด ผลลัพธ์ของโปรแกรมดังภาพที่ 5.16 

 

   
 

   
 

ภาพที่ 5.16  ผลลัพธ์ชุดค าสั่งแบบ Netted If 
 

ค าสั่ง If มีรูปแบบของการน าไปใช้งานหลายรูปแบบ ซึ่งมีตั งแต่ 1 เงื่อนไข 2 เงื่อนไข และ
มากกว่า 2 เงื่อนไขขึ นไป พร้อมทั งมีรูปแบบพิเศษคือการซ้อนกันของค าสั่ง ดังนั นการน าไปใช้ก็ต้อง
พิจารณาจ านวน และลักษณะของเงื่อนไข เพ่ือน าไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

5.1.1 select … case 
 ค าสั่งที่ ใช้ในการควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรม select … case เป็น
รูปแบบค าสั่งอีกประเภทหนึ่ง ที่เป็นลักษณะของค าสั่งแบบมีเงื่อนไข การท างานคล้ายกับ if แต่จะมี
รูปแบบของการเขียนง่ายกว่า เหมาะสมกับโครงสร้างของโปรแกรมที่ไม่เงื่อนไขจ านวนมาก แต่เงื่อนไข
ไมซ่ับซ้อนมาก ซึ่งรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่งดังนี  
 

Select Case ข้อมูล 
 Case เงื่อนไขที่ 1 
ชุดค าสั่งที่ 1 
 Case เงื่อนไขที่ 2 
ชุดค าสั่งที่ 2 
 • 
 • 
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Case เงื่อนไขที่ n หรือ Case Else 
 ชุดค าสั่งที่ n   ชุดค าสั่งสุดท้าย 

End Case 

 
จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง Select Case … สามารถอธิบายโครงสร้างการท างานของ

ค าสั่งได้ดังภาพที่ 5.17 
 

ก าหนดเง่ือนไข

เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขที่ n    

ชุดค าสั่งที่ 1 ชุดค าสั่งที่ 2 ชุดค าสั่งที่ n
 

 
ภาพที่ 5.17  โครงสร้างการท างานของค าสั่ง Select Case 
 

โครงสร้างค าสั่งแบบ Select Case … มีหลักการท างาน คือ จะมีการตรวจสอบเงื่อนไข       
ที่ก าหนดที่ละเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขที่ท าการตรวจสอบตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นจริง 
เงื่อนไขท่ี 1 จะท าการประมวลผลชุดค าสั่งที่ 1 หากไม่ตรงกับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นเท็จ จะข้ามไป
ตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 ถ้าเงื่อนไขที่ท าการตรวจสอบตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนด จะท าการประมวลผล
ชุดค าสั่งที่ 2 หากไม่ตรงกับเงื่อนไข จะข้ามไปตรวจสอบเงื่อนไขที่อยู่ถัดไปเรื่อย ๆ ซึ่งลักษณะ
โครงสร้างการท างานของค าสั่งสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 5.17 

ตัวอย่างโปรแกรม  ให้แปลผลจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) โดยค่าดัชนีมวลกาย 30 ขึ นไป   
อยู่ในภาวะอ้วน ดัชนีมวลกาย 25-29.9 น  าหนักเกินมาตรฐาน ดัชนีมวลกาย 18.5-24.9 น  าหนักอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน และน  าหนักน้อยกว่า 18.5 น  าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

จากโจทย์ที่ก าหนดให้ คือ ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง Select Case … เมื่อน าไปเขียนโปรแกรม  
จะได้โปรแกรมดังภาพที่ 5.18 
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ภาพที่  5.18  ตัวอย่างโปรแกรมหาการใช้ค าสั่ง select … case 
 

จากภาพที่ 5.18 ลักษณะของใช้โครงสร้างของโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ที่มีจ านวนเงื่อนไข
จ านวน 4 เงื่อนไข ซึ่งสังเกตได้ว่ารูปแบบของการใช้ค าสั่งจะสั นกว่าค าสั่ง if และรูปแบบการเขียน   
ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป ถ้ามีจ านวนเงื่อนไขเป็นจ านวนมาก จะสามารถตรวจสอบค าสั่งได้สะดวก
และง่ายกว่าค าสั่ง if แต่ด้วยความง่ายจึงไม่เหมาะสมกับการใช้กับโครงสร้างของโปรแกรมที่มีความ
ซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งผลลัพธ์จากการประมวลผลโปรแกรมดังภาพท่ี 5.19 
 

    
 

ภาพที่ 5.19  ผลลัพธ์ชุดค าสั่งแบบ Select Case 
 

ค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ในโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก  
ประกอบไปด้วยค าสั่ง If ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้ค าสั่งหลายประเภท และค าสั่ง Select Case ซึ่งผู้เขียน
โปรแกรมจะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม  
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5.2 ค าสั่งควบคุมทิศทางแบบท าซ  า  

 
โครงสร้างแบบวนซ  า (Loop Structure) คือ การท างานแบบซ  าไปซ  ามาตามเงื่อนไขที่ได้

ก าหนดไว้ โดยใช้ตัวด าเนินการแบบต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วยในการก าหนดเงื่อนไข (กิตินันท์ พลสวัสดิ์ , 
2554) การควบคุมทิศทางการท างานแบบท าซ  าถือว่ามีความส าคัญมากอีกโครงสร้าง ซึ่งในโปรแกรม
ภาษาวิชวลเบสิก มีค าสั่งที่ใช้ท างานดังต่อไปนี  

5.2.1 For 
  ค าสั่ง For คือ ค าสั่งท าซ  า ที่ใช้หลักการในการนับรอบการท างาน มีจ านวนครั ง      
ที่แน่นอน โดยมีโครงสร้างของค าสั่งดังต่อไปนี  
 

For  ตัวแปรนับรอบ = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย 
 ชุดค าสั่ง 
Next 

 

จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง For สามารถอธิบายโครงสร้างการท างานของค าสั่ง         
ได้ดังภาพที่ 5.20 
 

เง ื่อนไข

ชุดค าสั่งที่ 1

เพิ่ม ลด รอบ

ชุดค าสั่งที่ 2

จริง

เท็จ

 
 
ภาพที่ 5.20  โครงสร้างการท างานของค าสั่ง For 
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ค าสั่ง For จะใช้วิธีการในการนับรอบการท างานของโปรแกรม เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขตรงกับ

เงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นจริง จะท าชุดค าสั่งชุดที่ 1 และตรวจสอบจ านวนรอบอาจได้จากการลดรอบ
หรือเพ่ิมรอบ และกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั ง จะด าเนินการท าซ  าไปเรื่อย ๆ จนสิ นสุดรอบการ
ท างานหรือเงื่อนไขเป็นเท็จ จะหยุดท าซ  าและประมวลผลค าสั่งชุดที่ 2 ดังภาพที่ 5.16  และการใช้
ค าสั่ง For มีรูปแบบการใช้ค าสั่งดังนี  

5.2.1.1 ค าสั่ง For เพ่ิมค่าทีละ 1  คือ การนับรอบการท างานโดยให้มีการเพ่ิมค่าที่ละ 1  
โดยมีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี  
 

For  ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย 
 ชุดค าสั่ง 
Next 

 

ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง เพ่ิมค่าทีละ 1  โดยก าหนดค่าเริ่มต้นเป็น 1 ท าการเพ่ิมค่าที่ละ 1     
เมื่อน าไปเขียนโปรแกรมและประมวลผลลัพธ์ ได้ดังภาพที่ 5.21 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.21  โครงสร้างการท างานของค าสั่ง For เพ่ิมค่าทีละ 1 
 

5.2.1.2 ค าสั่ง For เพ่ิมค่าที่มากกว่า 1  คือ การนับรอบการท างานโดยให้มีการเพ่ิมค่าตาม
จ านวนที่ก าหนด โดยมีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี  
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For  ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย Step จ านวนค่าที่เพ่ิม 
 ชุดค าสั่ง 
Next 

 
ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง เพ่ิมค่าทีละ 1  โดยก าหนดค่าเริ่มต้นเป็น 1 ท าการเพ่ิมค่าที่ละ 3     

เมื่อน าไปเขียนโปรแกรมและประมวลผลลัพธ์ ได้ดังภาพที่ 5.22 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.22  โครงสร้างการท างานของค าสั่ง For เพ่ิมค่าที่มากกว่า 1 
 

5.2.1.3 ค าสั่ง For ลดค่า  คือ การนับรอบการท างานโดยให้มีการลดค่าตามจ านวน          
ที่ต้องการ โดยมีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี  
 

For  ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย Step -จ านวนค่าที่ลด 
 ชุดค าสั่ง 
Next 

 
ตัวอย่างโปรแกรม การใช้ค าสั่งลดค่า โดยก าหนดค่าเริ่มต้นเป็น 1 ท าการลดค่าที่ละ 3     

เมือ่น าไปเขียนโปรแกรมและประมวลผลลัพธ์ ได้ดังภาพที่ 5.23 
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ภาพที่ 5.23  โครงสร้างการท างานของค าสั่ง For ลดค่า 
 

ตัวอย่างที่  5.6 การประยุกต์รูปแบบการใช้ค าสั่ ง For กับตัวอย่าง ให้หาอายุ เฉลี่ ย          
ของนักศึกษาตามจ านวนศึกษาที่ก าหนด ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมและประมวลผลลัพธ์ล าดับขั นตอน 
การท างาน ไดดั้งภาพที่ 5.24 
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ภาพที่ 5.24  ตัวอย่างโปรแกรมหาอายุเฉลี่ยตามจ านวนนักศึกษาโดยค าสั่ง For 
 

การนับรอบการท างาน สามารถประยุกต์โดยให้สามารถรับค่าข้อมูลจากโปรแกรมได้ โดยไม่
ต้องก าหนดเป็นค่าคงท่ีในโปรแกรม ซึ่งจะท าให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการท างาน เปลี่ยนแปลง
ค่าในโปรแกรมได้ การท างานเช่นดังภาพที่ 5.24 

5.2.2 Do While … Loop 
ค าสั่ง While คือ ค าสั่งที่จะท าการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการท างานซ  า  แตกต่าง

จากค าสั่ง For ที่จะต้องก าหนดค่าเริ่มต้นในค าสั่ง แต่ค าสั่ง while จะไม่มีการก าหนดค่าเริ่มต้นแต่จะ
ท าการตรวจสอบเงื่อนไขจากข้อมูล ซึ่งมีรูปแบบของไวยากรณ์ดังต่อไปนี  

 
Do While (เงื่อนไข) 
 ชุดค าสั่ง (เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง) 
Loop 

 
5.2.3 จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง Do While … Loop สามารถอธิบายโครงสร้างการ

ท างานของค าสั่งได้ดัง ภาพที่ 5.25 
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เงื่อนไข

ชุดค าสั่งที่ 1

ชุดค าสั่งที่ 2

จริง

เท็จ

 
 
ภาพที่ 5.25   โครงสร้างการท างานของค าสั่ง Do While … Loop 
 

ค าสั่ง Do While … Loop จะไม่มีการเพ่ิมค่าหรือนับค่านับรอบการท างาน เมื่อมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงจะประมวลผลชุดค าสั่งที่ 1 และเมื่อเสร็จสิ นการการประมวลผล จะกลับไป
ตรวจสอบเงื่อนไขซ  าอีกครั ง ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงก็จะประมวลผลชุดค าสั่งที่ 1 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงื่อนไข
จะเป็นเท็จ จึงไปประมวลผลชุดค าสั่งที่ 2 ดังภาพที่ 5.25 

 จากตัวอย่างโปรแกรม ให้หาอายุเฉลี่ยของนักศึกษาตามจ านวนศึกษาที่ก าหนด (โจทย์
ค าสั่ง For) สามารถน ามาเขียนโปรแกรม โดยใช้ค าสั่ง Do While … Loop ไดด้ังภาพที่ 5.26 
 

 

 
 
ภาพที่  5.26  ตัวอย่างโปรแกรมหาอายุเฉลี่ยตามจ านวนนักศึกษาโดยค าสั่ง Do While … Loop 
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5.2.4 Do … Loop While 

 ค าสั่ง Do … Loop While คือ ค าสั่งที่ให้ท าซ  า มีลักษณะการท างานแตกต่างจาก
ค าสั่ง While คือ จะประมวลชุดค าสั่งก่อนถึงไปตรวจสอบเงื่อนไข แต่ค าสั่ง Do While จะตรวจสอบ
เงื่อนไขก่อนประมวลผลชุดค าสั่ง ซึ่งมีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี   
 

Do 
 ชุดค าสั่ง (เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง) 
Loop While (เงื่อนไข) 

 

จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง Do … Loop While สามารถอธิบายโครงสร้างการท างาน
ของค าสั่งไดด้ัง ภาพที่ 5.27 

 

เงื่อนไข

ชุดค าสั่งที่ 1

ชุดค าสั่งที่ 2

จริง

เท็จ

 
 
ภาพที่ 5.27   โครงสร้างการท างานของค าสั่ง Do … Loop While 
 

ค าสั่ง Do … Loop While จะประมวลผลชุดค าสั่งที่  1 ก่อนเสมอ จากนั นจะท าการ
ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าตรงกับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเป็นจริง จะด าเนินการกลับไปประมวลผลชุดค าสั่ง   
ที่ 1 ซ  าอีกครั ง จนกระทั่งไม่ตรงเงื่อนไขหรือเป็นเท็จ จึงไปประมวลผลชุดค าสั่งที่ 2 ดังภาพที่ 5.27 

จากตัวอย่าง ให้หาอายุเฉลี่ยของนักศึกษาตามจ านวนศึกษาที่ก าหนด ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 
สามารถน ามาเขียนโปรแกรม โดยใช้ค าสั่ง Do … Loop While ไดด้ังภาพที ่5.28 
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ภาพที่ 5.28  ตัวอย่างโปรแกรมหาอายุเฉลี่ยตามจ านวนนักศึกษาโดยค าสั่ง Do … Loop While 
 

จากภาพที่ 5.28 แสดงให้ว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในโปรแกรม จะไม่เข้าเงื่อนไข แต่โปรแกรม  
ก็จะประมวลผลชุดค าสั่ง 1 ครั งเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะการท างานของค าสั่ง Do … Loop While 

5.2.5 Do Unit … Loop 
 ค าสั่ง Do Unit … Loop คือ ค าสั่งท าการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน โดยประมวลผล
ค าสั่งและท าซ  าเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเป็นเท็จ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะไม่ท าซ  า  ซึ่งมี
รูปแบบไวยากรณ์ค าสั่งดังต่อไปนี  
 

Do Until (เงื่อนไข) 
 ชุดค าสั่ง (เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ) 
Loop 
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จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่ง Do Until … Loop สามารถอธิบายโครงสร้างการท างาน

ของค าสั่งได้ดัง ภาพที่ 5.29 
 

เงื่อนไข

ชุดค าสั่งที่ 1

ชุดค าสั่งที่ 2

เท็จ

จริง

 
 
ภาพที่ 5.29   โครงสร้างการท างานของค าสั่ง Do Until … Loop 
 

ค าสั่ง Do Until … Loop มีการท างานใกล้เคียงกันกับค าสั่ง Do While แตกต่างกันตรง     
ที่ Do Unit … Loop ประมวลผลค าสั่งและท าซ  าเม่ือเงื่อนไขนั นเป็นเท็จ ดังภาพที่ 5.29 

จากตัวอย่าง ให้หาอายุเฉลี่ยของนักศึกษาตามจ านวนศึกษาที่ก าหนด ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 
สามารถน ามาเขียนโปรแกรม โดยใช้ค าสั่ง Do Until … Loop ไดด้ังภาพที่ 5.30 

 

 
 

ภาพที่  5.30  ตัวอย่างโปรแกรมหาอายุเฉลี่ยตามจ านวนนักศึกษาโดยค าสั่ง Do Until … Loop 
 

5.2.6 Do … Loop Until 
ค าสั่ง Do … Loop Until คือ ค าสั่งที่ให้ท าซ  า มีลักษณะการท างานแตกต่างจาก

ค าสั่ง Do Until … Loop คือ จะประมวลชุดค าสั่งก่อนถึงไปตรวจสอบเงื่อนไข แต่ค าสั่ง Do Until … 
Loop จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนประมวลผลชุดค าสั่ง ซึ่งมีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี  
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Do  
 ชุดค าสั่ง (เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ) 
Loop Until (เงื่อนไข) 

 
จากตัวอย่าง ให้หาอายุเฉลี่ยของนักศึกษาตามจ านวนศึกษาที่ก าหนด ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 

สามารถน ามาเขียนโปรแกรม โดยใช้ค าสั่ง Do … Loop Until ไดด้ังภาพที่ 5.31 
 

 
 
ภาพที่  5.31  ตัวอย่างโปรแกรมหาอายุเฉลี่ยตามจ านวนนักศึกษาโดยค าสั่ง Do … Loop Until 
 

ค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมแบบท าซ  า ถือว่ามีความส าคัญต่อลักษณะของ
การประมวลผลข้อมูลแบบท าซ  า ในลักษณะงานที่มีความซับซ้อน ซึ่งในโปรแกรมวิชวลเบสิก มีค าสั่ง
ควบคุมทิศทางการท างานแบบท าซ  าหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้ 

 
สรุป 

ในบทนี กล่าวถึงโครงสร้างการท างานของโปรแกรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่    
แบบเรียงล าดับ แบบมีเงื่อนไข และแบบท าซ  า ซึ่งแบบเรียงล าดับ คือ โครงสร้างที่จะประมวลผลค าสั่ง
ทุกชุดค าสั่ง แต่โครงสร้างแบบมีเงื่อนไขและโครงสร้างท าซ  า จะก าหนดเส้นทางการท างานของ
โปรแกรม ดังนั นจึงมีค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรม ซึ่งแบบมีเงื่อนไข ประกอบด้วย
ค าสั่ง If และ Select ส่วนค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมแบบท าซ  าประกอบไปด้วย
ค า สั่ ง  For, Do While, Do … Loop While, Do Until … Loop แ ล ะ  Do … Loop Until           
ซึ่งสามารถเลือกน าไปใช้ตามรูปแบบของค าสั่ง เพื่อให้การเขียนโปรแกรม ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานของโปรแกรม 
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แบบฝึกหัด 
 

1. ให้ผู้ เรียนบอกโครงสร้างการท างานของโปรแกรมมีทั งหมดกี่ประเภท ประกอบด้วย
อะไรบ้าง พร้อมทั งอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างการท างาน 

2. ให้ผู้เรียนบอกค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข มีอะไรบ้าง 
พร้อมทั งอธิบายแต่ละลักษณะของค าสั่ง 

3. ให้ผู้เรียนบอกค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมแบบท าซ  า มีอะไรบ้าง พร้อม
ทั งอธิบาย   แต่ละลักษณะของค าสั่ง 

4. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมหาพื นที่ของวงกลม 
5. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโดยหาเกรดที่ได้ มีเงื่อนไขช่วงคะแนนดังนี  

80-100 เกรด  A  75-79 เกรด B+ 
70-74 เกรด B  65-69 เกรด C+ 
60-64 เกรด C  55-59 เกรด D+ 
50-54 เกรด D  0-49 เกรด E 

  ซึ่งคะแนนไดม้าจาก   คะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค 
6. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมให้หาเงินงวดต่อเดือนรถยนต์ โดยมีอัตราดอกเบี ย โดย จะต้องมี

เงินดาวน์ 20% ของราคารถยนต์ ซึ่งถ้าผ่อนต่ ากว่า 3 ปี คิดดอกเบี ย 3.0% ถ้าผ่อน 4-5 ปี         คิด
ดอกเบี ย 3.3% และ 6 ปีคิดดอกเบี ย 3.6% โดยมีสูตรการค านวณดังนี  

  เงินดาวน์ = ราคารถยนต์ * 20   100 
  ยอดจัดไฟแนนท์ = ราคารถยนต์ – เงินดาวน์ 
  เงินดอกเบี ย =  (ยอดจัดไฟแนนท์ * ดอกเบี ย / 100) * จ านวนปี 
  เงินงวดต่อเดือน = (ยอดจัดไฟแนนท์ + เงินดอกเบี ย)   จ านวนเดือน   
7. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมหาผลรวมของเลขคู่ ระหว่าง 10 ถึง 30 
8. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมให้มีรูปร่างดังนี  

*** 
****** 
********* 
************ 

9. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมให้หาราคารวมจากสินค้าทั งหมดในตะกร้า พร้อมกับเงินทอน 
โดยใช้ค าสั่ง For และค าสั่ง Do While …. Loop 

10. ให้ ผู้ เรียนยกตั วอย่ างการเขียน โปรแกรมที่ มี การค าสั่ ง Do….Loop While และ 
Do…Loop Until 
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