
Lab 4 : If statements (1) 204111 : Computer & Programming 

Lab 4 – If statements 

1. นพิจนทางตรรกศาสตร (Boolean Expression) 
 ผลลัพธที่เกิดจากนิพจนทางตรรกศาสตรมี 2 คา คือ 1.จริง (True) 2. เท็จ(False) ในภาษา C# เขียนนิพจนทาง

ตรรกศาสตรโดยอาศัยเคร่ืองหมายดังตอไปนี้ 

เครื่องหมายใน 
การเปรียบเทียบ 

ตัวอยางการ
ใชงาน 

ความหมาย 

== x==y คาในตัวแปร x เทากับคาในตัวแปร y จริงหรือไม? 

!= x != y  คาในตัวแปร x ไมเทากับคาในตัวแปร y จริงหรือไม? 

> x > y คาในตัวแปร x มากกวาคาในตัวแปร y จริงหรือไม? 

>= x >= y คาในตัวแปร x มากกวาหรือเทากับคาในตัวแปร y จริงหรือไม? 

< x < y คาในตัวแปร x นอยกวาคาในตัวแปร y จริงหรือไม? 

<= x <= y  คาในตัวแปร x นอยกวาหรือเทากับคาในตัวแปร y จริงหรือไม? 

 เคร่ืองหมายสําหรับเช่ือมนิพจนทางตรรกศาสตรที่มากกวา 1 นิพจนเขาดวยกันมีดังตอไปนี้ 

เครื่อง
หมาย 

สัญ 
ลักษณ 

ตัวอยางการใชงาน ความหมาย 

และ && ( (x>1)  &&  (x<10) ) จะมีคาเปนจริงเม่ือตัวแปร x มีคาอยูระหวาง 1 ถึง 10 

หรือ | | ( (x>1)  | |  (x<10) ) จะมีคาเปนจริงเม่ือตัวแปร x มีคามากกวา 1 หรือนอยกวา 10 

นิเสธ ! !(x == 1) จะมีคาเปนจริงเม่ือตัวแปร x มีคาไมเทากับ 1 

แบบฝกหัดที่ 1.1 : นิพจนดังตอไปนี้จะมีคาเปนจริงเม่ือใด 

นิพจน คาของนิพจนเปนจริงเม่ือ 

x > 2 จะมีคาเปนจริง ก็ตอเม่ือตัวแปร x มีคามากกวา 2 

x % 2 == 0  

(x%5 == 0)  

(x%y == 0)  

((x%y == 0) && (z%y == 0))  

ch == ‘a’  

((ch>= ‘a’) && (ch<= ‘z’))  

((ch>= ‘A’) && (ch<= ‘Z’))  

((ch>= ‘0’) && (ch<= ‘9’))  

(ch != ’*’)  

!(ch==’*’)  

X*X + Y*Y == Z*Z  

ª×èo..............................................................................ÃËaÊ¹iÊiµ......................................ËÁÙ�............... 
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2. คําสัง่เงือ่นไข (If statements) 
 if statement ใชสําหรับเลือกคําส่ังในการทํางานโดยอาศัยผลลัพธของ เงื่อนไข (condition) เปนตัวกําหนด มี

รูปแบบการใชงาน 2 รูปแบบดังนี้ 

• รูปแบบที่ 1 if statement จะทํางานคําส่ัง statement; เม่ือ condition มีคาเปนจริง 
if (condition) 

          statement;  //statement; จะทํางานเมื่อ condition เปนจริง 
ภาษา C# จะใชเคร่ืองหมาย { } บอกขอบเขตของกลุมคําส่ัง (คําส่ังหลาย ๆ คําส่ัง) ในกรณีที่ตองการใหทํางาน

เม่ือ condition มีคาเปนจริง 
if (condition) 
{ 

          statement1;  //statement1; จะทํางานเมื่อ condition เปนจริง 

          statement2;  //statement2; จะทํางานเมื่อ condition เปนจริง 

          statement3;  //statement3; จะทํางานเมื่อ condition เปนจริง 
} 
 

• รูปแบบที่ 2 if – else statement จะทํางานคําส่ัง statement1; เม่ือ condition มีคาเปนจริง และทํางานคําส่ัง 

statement2; เม่ือ condition มีคาเปนเท็จ 
if (condition) 

     statement1;  //statement1; จะทํางานเมื่อ condition เปนจริง 
else 

    statement2;   //statement2; จะทํางานเมื่อ condition เปนเท็จ 

เชนเดียวกัน หากตองการใหโปรแกรมทํางานเปนกลุมคําส่ัง (คําส่ังหลาย ๆ คําส่ัง) ใหใชเคร่ืองหมาย { } ครอบ

กลุมคําส่ังที่ตองการดังนี้ 
if (condition) 
{ 

     statementT1;  //statementT1; จะทํางานเมื่อ condition เปนจริง 

     statementT2;  //statementT2; จะทํางานเมื่อ condition เปนจริง 
 

} 
else 
{ 

    statementF1;   //statementF1; จะทํางานเมื่อ condition เปนเท็จ 

    statementF2;   //statementF2; จะทํางานเมื่อ condition เปนเท็จ 
} 
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ตัวอยางที่ 2.1 : หากตองการเขียน if หรือ if-else statements ที่แทนแนวคิดที่วาถาคะแนนสอบ (score) ของนักเรียนนั้น

มากกวาหรือเทากับ 50 คะแนนถือวาสอบผานแตถานอยกวา 50 คะแนนถือวาสอบตก จะเขียนเปนภาษา C# ไดดังนี้ 

 if(score>=50) 
    Console.WriteLine("PASSED"); 
   if(score<50) 
    Console.WriteLine("FAILED"); 

หรือเขียนโดยใชคําส่ัง if – else ไดดังนี้ 

 if(score>=50) 
    Console.WriteLine("PASSED"); 
   else 
    Console.WriteLine("FAILED"); 

แบบฝกหัดที่ 2.1 : โปรแกรมตอไปนี้เปนโปรแกรมที่แสดงราคาตั๋วของ Siam Ocean World โดยราคาตั๋วมี
เงื่อนไขดังนี ้

ความสูง ราคา 

นอยกวาหรือเทากับ 120 เซนติเมตร 250 บาท 

มากกวา 120 เซนติเมตร 350 บาท 

ตัวอยาง 1 ตัวอยาง 2 
Please input your height :150 Please input your height :110 
Your ticket price is 350 baht. Your ticket price is 250 baht. 

จงเติมสวนของโปรแกรมที่ขาดหายไป 

static void Main() 
{ 
   ____(A)_____ //ประกาศตัวแปร 
   ____(B)_____ //แสดงขอความ “Please input your height :” ทางหนาจอ 
  ____(C)_____ //รับ input ตัวเลขของความสูง มาเปน string 

  ____(D)_____ //แปลง string เปน int หรือ double 

   if(___(E)___) 
    Console.WriteLine("Your ticket price is 350 baht."); 

   ____(F)_____ 
    Console.WriteLine("Your ticket price is 250 baht."); 

 
  Console.ReadLine();   
} 
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ชองวาง ขอความหรือคําส่ังที่ขาดหาย 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

(F)  

แบบฝกหัดที่ 2.2 : ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมในการคํานวณราคาสินคาของสมาชิกโดยหากลูกคาเปนสมาชิก
จะไดลดราคา 10% ของราคาสินคาดังตัวอยาง 
ตัวอยาง 1 
Please input your item’s price : 250 
Are you my member? : N 
Your price is 250 baht. Thank you. 
 
ตัวอยาง 2 
Please input your item’s price : 300 
Are you my member? : Y 
Your discount is 30 baht. 
Your price is 270. Thank you. 

static void Main() 
{ 
           char member; double price; 
 Console.Write("Please input your price : "); 
 price = double.Parse(Console.ReadLine()); 

   ____(A)_____ //แสดงขอความ “Are you my member? :” ทางหนาจอ 
  ____(B)_____ //รับ input พรอมทั้งแปลงขอมูลจาก string เปน char 
 

   if(___(C)___) //กรณีไมเปนสมาชิก 

    ____(D)_____ //แสดงขอความแจงราคาสินคาพรอมทั้งแสดงคําขอบคุณ 

   ____(E)_____   //กรณีเปนสมาชิก 

   ____(F)_____   //ตองการใชคําส่ังหลายคําส่ังในกรณีเดียวกันตองใสเคร่ืองหมายอะไรเริ่มตน 

    ____(G)_____   //แสดงขอความแจงสวนลดของราคาสินคา 

    ____(H)_____   //แสดงขอความแจงราคาสินคาหลังลดพรอมทั้งแสดงคําขอบคุณ 

   ____(I)_____   //เม่ือเร่ิมตนเครื่องหมายไปแลวก็ตองปดทายดวยเคร่ืองหมายอะไร 

 

  Console.ReadLine();   
} 
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จงเติมสวนของโปรแกรมที่ขาดหายไป 
ชองวาง ขอความหรือคําส่ังที่ขาดหาย 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

(F)  

(G)  

(H)  

(I)  

3. คาํสัง่เงือ่นไขซอน (Nested IF) 
  คําส่ังเงื่อนไขซอน คือ คําส่ัง if / if – else statements ที่มีคําส่ัง if / if – else statements ซอนอยูขางใน เพื่อ

สรางคําส่ัง “เงื่อนไขหลายทางเลือก” 

  รูปแบบทั่วไปของ Nested IF 

if (condition1) 
     statement1; 

else if (condition2) 
   statement2; 

else if (condition3) 
   statement3; 

... 

... 
else  

   statementN; 

ตัวอยางที่ 3.1 : การใชงาน Nested IF พิจารณาเงื่อนไขในตารางดังตอไปนี้ 
เงื่อนไข ผลลัพธบนหนาจอ 

Point < 50 Grade F 

50 ≤ Point < 60 Grade D 

60 ≤ Point < 70 Grade C 

70 ≤ Point < 80 Grade B 

Point > 80 Grade A 
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  จากเงื่อนดังตารางสามารถนํามาเขียนคําส่ังแบบ Nested IF ไดดังตอไปนี้ 
if (POINT<50) 

   Console.WriteLine("Grade F"); 

  else if ((50 <= POINT) && (POINT <60)) 

   Console.WriteLine("Grade D"); 

  else if ((60 <= POINT) && (POINT <70)) 

   Console.WriteLine("Grade C"); 

  else if ((70 <= POINT) && (POINT <80)) 

   Console.WriteLine("Grade B"); 

  else 

   Console.WriteLine("Grade A"); 

แบบฝกหัดที่ 3.1 : สรางไฟลใหมขึ้นมาใน SharpDevelop และพิมพโปรแกรมในสวนของ Method  Main 
ดังตอไปนี้ 
static void Main() { 

 int first, second, third; 

 Console.Write("Please enter 1st number: "); 

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

 Console.Write("Please enter 2nd number: "); 

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

 Console.Write("Please enter 3rd number: "); 

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

 if (first > second) { 

  if (second > third) 

   Console.WriteLine("1st number is the greatest."); 

  else if (first > third) 

   Console.WriteLine("1st number is the greatest."); 

  else 

   Console.WriteLine("3rd number is the greatest."); 

 } 

 else if (second > third) 

  Console.WriteLine("2nd number is the greatest."); 

 else 

  Console.WriteLine("3rd number is the greatest."); 

} 
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  หลังจากนักเรียนคอมไพลและรันโปรแกรม โดยใหใสตัวเลข 3 จํานวนเปน input อะไรก็ได หลาย ๆ ชุด แลว

สังเกตผลของโปรแกรม นักเรียนคิดวาโปรแกรมน้ีมีจุดประสงคทําส่ิงใด 

 

 

แบบฝกหัดที่ 3.2 : จงพิจารณาโปรแกรมดังตอไปนี้ 
using System; 1 
namespace Lab321 { 2 
 class Lab321C { 3 
  static void Main() { 4 
   int N; 5 
   N = int.Parse(Console.ReadLine()); 6 
   if (N < 0) 7 
    Console.WriteLine("Negative Number"); 8 
     else 9 
    Console.WriteLine("Positive Number"); 10 
  } 11 
  } 12 
} 13 

ใหนักเรียนรันโปรแกรมขางตนแลวตอบคําถามตอไปนี้ 

• ตัวแปร N ในบรรทัดที่ 6 จะตองมีคาเทาใดเพื่อใหแสดงผลบนหนาจอเปน Negative Number และจงยกตัวอยาง

ตัวแปร N มาอยางนอย 3 คา 

 

 

• ตัวแปร N ในบรรทัดที่ 6 จะตองมีคาเทาใดเพื่อใหแสดงผลบนหนาจอเปน Positive Number และจงยกตัวอยาง

ตัวแปร N มาอยางนอย 3 คา 

 
 

• ถานักเรียนใหคา 0 แกตัวแปร N ในบรรทัดที่ 6 โปรแกรมแสดงผลลัพธใดบนหนาจอ 

 

• จงแกไขโปรแกรมขางตน โดยใหโปรแกรมแสดงผลเปนคําวา “Zero Number” ถาตัวแปร N มีคาเปน 0 สวนกรณี

นอกเหนือจากนี้ใหแสดงผลตามเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้นักเรียนเขียนโปรแกรมท่ีเปล่ียนแปลงลงในชองวางดังตอไปนี้ 
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แบบฝกหัดที่ 3.3 : จงพิจารณาโปรแกรมดังตอไปนี้ 
using   System; 
class   MainClass 
{   
   static void Main( ) 
 {  
    double  x=1,y=2,z=3; 
     Console.Write("Input y= ") ; 
     y = double.Parse(Console.ReadLine()) ; 
     if ((y>= 0)  && (y<0.5) )   
       Console.WriteLine("A"); 
     else if ((y>= 0.5) && (y <1))   
       Console.WriteLine("B"); 
      else  
       Console.WriteLine("C"); 
 } 
} 

จงยกตัวอยางคา input 3 คา ที่เปนผลใหโปรแกรมแสดงผลเปนตัวอักษร A ออกมา 

 

จงยกตัวอยางคา input 3 คา ที่เปนผลใหโปรแกรมแสดงผลเปนตัวอักษร B ออกมา 

 

จงยกตัวอยางคา input 3 คา ที่เปนผลใหโปรแกรมแสดงผลเปนตัวอักษร C ออกมา 

 

หาก input คือ 0.499999999999999999999999999999999999999999 โปรแกรมจะแสดงผลอยางไร และเหตุใดจึง

เปนเชนนั้น 

 

 

แบบฝกหัดทที่ 3.4 : ใหนักเรยีนพิจารณาโปรแกรมทั้งสองโปรแกรมดังนี ้
โปรแกรม 3.4.1 
using   System; 
class    MainClass 
{  
   static void Main( ) 
   { 
      int  x; 

Console.Write("x = "); 
      x=int.Parse(Console.ReadLine()) ; 
      if (x >=0 ) 
         if (x<=8 ) 
            Console.WriteLine (”A”); 
     else Console.WriteLine (”B”); 
   } 
} 
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โปรแกรม 3.4.2 
using   System; 
class    MainClass 
{   
   static void Main( ) 
   {  
      int x; 
 Console.Write("x = "); 
      x=int.Parse(Console.ReadLine()) ; 
      if (x >=0 ) 
      { 
        if (x<=8)  
           Console.WriteLine (”A”); 
      } 
      else  Console.WriteLine (”B”); 
    } 
} 

ใหนักเรียนลองใสตัวเลขเปน input ตามตารางขางลางกับทั้งสองโปรแกรมแลวบันทึกผลลัพธที่ได 

No. input โปรแกรม 3.4.1 โปรแกรม 3.4.2 

1. 10   

2. 5   

3. -3   

 เหตุใดผลลัพธในขอ 1. และ ขอ 3. ของโปรแกรม 3.4.1 และ 3.4.2 จึงไมเหมือนกัน 
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4. การเปรียบเทยีบ string  
  การเปรียบเทียบขอความโดยใชคําส่ัง string.Compare(strA, strB); จะมีผลลัพธสงกลับจาก

คําส่ังเปนคาตัวเลขจํานวนเต็ม (int) ดังแสดงในตาราง 

คาสงกลับ ความหมาย 

คาเทากับ 0 ขอความ strA และ strB เหมือนกัน 

คามากกวา 0 ขอความ strA มีลําดับมาหลังขอความ strB 

คานอยกวา 0 ขอความ strA มีลําดับมากอนขอความ strB 

จงพิจารณาคําส่ัง string.Compare( ) จากโปรแกรมตอไปนี้ 
using System; 
namespace Lab322 { 
 class Lab322C { 
  static void Main() { 
   string A, B; 
   int RESULT; 

   Console.Write("Please input A: "); 
   A = Console.ReadLine(); 
   Console.Write("Please input B: "); 
   B = Console.ReadLine(); 

   RESULT = string.Compare(A, B); 

   if (RESULT == 0) 
    Console.WriteLine("A equals B"); 
   else if (RESULT > 0) 
    Console.WriteLine("A is greater than B"); 
   else 
   Console.WriteLine("A is less than B"); 
  } 
 } 
} 

เม่ือรันโปรแกรมขางตน จงหาผลลัพธที่แสดงบนหนาจอเม่ือใหคาจากแปนพิมพแกตัวแปร A และ B ดังนี้ 

คาของตัวแปร A คาของตัวแปร B ผลลัพธบนหนาจอ 

M M A equals B 

M m  

Apple Banana  

thailand thailand  

thai thailand  

Major major  

1234 1234  

123 1234  

+324 -324  
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5. ฝกเขยีนโปรแกรมแสนสนกุ 
โปรแกรม 5.1 : Is it integer? 
  ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมตรวจสอบคาตัวเลขวาเปนเลขจํานวนเต็มหรือไม 

  (Hint : ใชคําส่ัง Math.Round() ใหเกิดประโยชน) 

ตัวอยาง 
Please input N: 1.5 
1.5 is not integer. 

Please input N: 99 
99 is integer. 

โปรแกรมที่ไดคือ 
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โปรแกรม 5.2 : Character Type check 
ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมสําหรับตรวจสอบวาตัวอักษรที่พิมพเขามาเปนตัวอักษรชนิดตัวพิมพใหญ (Upper case letter) 

ตัวพิมพเล็ก (Lower case letter) ตัวเลข (Digit) หรืออื่น ๆ 

(Hint : if((ch >= 'A') && (ch<='Z')) //check ch is in [A..Z] ?) 

ตัวอยาง 
Input Char: p 
Output: Lower case letter.  
 

Input Char: A 
Output: Upper case letter.  
 

Input Char: 9 
Output: Digit. 
 

Input Char: / 
Output: Others. 
 

โปรแกรมที่ไดคือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lab 4 : If statements (13) 204111 : Computer & Programming 

โปรแกรม 5.3 : (x, y) Coordinate  
ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมสําหรับตรวจสอบวาจุด (x, y) อยู Q1, Q2, Q3, Q4, Y axis, X axis หรือ Origin Point 

ตัวอยาง 
Input x: 1 
Input y: 2 
Output: Q1 

Input x: -1 
Input y: 2 
Output: Q2 

Input x: 12 
Input y: 0 
Output: X-axis 

Input x: 0  
Input y: 0 
Output: Origin Point 

โปรแกรมที่ไดคือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

y 

Q1 Q2 

Q3 Q4 



Lab 4 : If statements (14) 204111 : Computer & Programming 

โจทยเพิม่เตมิเสริมความเกง 
โปรแกรม 5.4 : Find the function 
ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อใชในการคํานวณหาคาของ f(x) ดังนี้ 

2 10 , 15
3 , 15 35

2 5 , 35
 

ตัวอยาง 
Please input x: 10 
f(x): 30.000 

Please input x: 20 
f(x): 1200.000 

Please input x: 40 
f(x): 127995.000 

 

โปรแกรม 5.5 คาโทรศพัทมือถือ 

 

ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมคํานวณคาโทรศัพทมือถือโดยรับ input เปนชื่อโปรโมชัน (400/800/1200) คํายืนยันสถานภาพ 

(ลูกคาเกา/ลูกคาใหม) และจํานวนนาทีที่ใชในการโทร ดังตัวอยาง 

ตัวอยาง 

Promotion Half price : 400 
Your usage time : 320 
Fee : 280.00 baht 
 

Promotion Half price : 400 
Your usage time : 155 
Fee : 200.00 baht 

Promotion Half price : 800 
Your usage time : 628 
Fee : 542.00 baht 
 

Promotion Half price : 800 
Your usage time : 410 
Fee : 400.00 baht 

Promotion Half price : 1200 
Your usage time : 945 
Fee : 817.50 baht 
 

Promotion Half price : 1200 
Your usage time : 778 
Fee : 600.00 baht 

 

Half Price 
half price ใหคุณโทรฟรีสบาย ๆ แตจายเพียงครึ่งเดียวเลือกไดหลาย package ตามใจคุณ 

half price 400 half price 800 half price 1200 
โทรฟรเีดือนละ 400 บาท 

จายเพียง 200 บาท 
โทรฟรเีดือนละ 800 บาท 

จายเพียง 400 บาท 
โทรฟรเีดือนละ 1200 บาท 

จายเพียง 600 บาท 

อัตราคาโทรนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือขาย 24 ช่ัวโมง 


