
Lab 5 : Switch Statement (1) 204111 : Computer & Programming 

Lab 5 – switch statements 

1. Flowchart 
 ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ(Symbol) ที่ใชเขียนแทนขั้นตอน 

คําอธิบาย ขอความ หรือคําพูด ที่ใชในอัลกอริทึม (Algorithm) ในการเขียนโปรแกรมโดยสัญลักษณตาง ๆ 

แทนความหมายดังนี ้

สัญลกัษณ ความหมาย 

 
จุดเร่ิมตน / จุดส้ินสุด (Terminator) 

 
กระบวนการทาํงาน (Process) 

 
คําส่ัง รับขอมลู / แสดงขอมูล (Input / Output) 

 

ตรวจสอบเงื่อนไข (Condition) 

 
จุดเชื่อมตอ (Connector) 

 เสนทางการทาํงาน (Flow line) 

ตัวอยางที ่1.1 โปรแกรมตอไปนี้สามารถวาด Flowchart ไดดังรูป 

static void Main() 
{ 
 n= int.Parse(Console.ReadLine());  
 if  (n>0)  
  n= 2*n+5;  
  else   
  {  
    Console.Write(“Go”);  
    n = n%4;  
 }  
} 
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แบบฝกหัดที ่1.1 : ใหนักเรียนเขยีนโปรแกรมจาก Flow chart ที่กําหนดให 

 

Read y 

start 

x
2
>y

x 

End 

Declare variable x,y 

Read x 

NO YES 

Print “x^2<=y^x” x%y==0? 

Print  
“x is not 
divisible 
by y:” 

Print  
“x is 

divisible  
by y:” 

NO YES 

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

start 

n>0 

n=2*n+5; Console.WriteLine(“GO”)); 

n=n%4; 

End 

TRUE FALSE 
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โปรแกรมที่ไดคือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานะ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ
เจ้าของเอกสาร

ผู้ร่วมงาน

เอกสารหมายเลข ๔ – คำสั่งเงื่อนไข (ต่อ)

สำหรับหมู่บรรยายที่ ๔ และหมู่ปฏิบัติการที่ ๑๔

1. คำสั่งเงื่อนไข - switch statement

เราสามารถใช้คำสั่ง switch แทนการเขียนเงื่อนไขด้วย if-statement ได้ในบางกรณีเนื่องจากคำสั่ง switch สามารถใช้งาน
กับตัวแปรประเภท int, string และ char ได้เท่านั้น
คำสั่ง switch เหมาะสำหรับการใช้งานคำสั่งเงื่อนไขที่ตรวจสอบค่าตัวแปร หรือค่าของนิพจน์ทีละค่าแล้วให้กระทำคำสั่งที่
แตกต่างกัน
โครงสร้างของคำสั่ง switch แสดงดังต่อไปนี้

switch (<expression>) {

case <constant-expression-1>: <statements>;

break;

case <constant-expression-2>: <statements>;

break;

case <constant-expression-3>: <statements>;

break;

.

.

.

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

break;

[default: <statements>;

break;]

}

ตัวอย่างที่ 1-1 จงเขียนโปรแกรมโดยพิจารณาเงื่อนไขจากตารางดังต่อไปนี้

เงื่อนไข ค่าของตัวแปร GRADE ผลลัพธ์บนหน้าจอ
A Your point is 4.0
B Your point is 3.0
C Your point is 2.0
D Your point is 1.0
F Your point is 0.0
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จากตารางข้างต้น นิสิตสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ if-statement ได้ดังนี้

using System;

namespace ExIF {

class ExIFC {

static void Main() {

Console.Write("Please input your grade: ");

string GRADE = Console.ReadLine();

if ((GRADE == "A") || (GRADE == "a"))

Console.WriteLine("Your point is 4.0");

else if ((GRADE == "B") || (GRADE =="b"))

Console.WriteLine("Your point is 3.0");

else if ((GRADE == "C") || (GRADE == "c"))

Console.WriteLine("Your point is 2.0");

else if ((GRADE == "D") || (GRADE =="d"))

Console.WriteLine("Your point is 1.0");

else if ((GRADE == "E") || (GRADE == "e"))

Console.WriteLine("Your point is 0.0");

else

Console.WriteLine("Incorrect Grade");

}

}

}
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เราสามารถเขียนคำสั่งในรูปแบบของคำสั่ง switch ได้ดังนี้

using System;

namespace ExSWITCH {

class ExSWITCHC {

static void Main() {

string GRADE;

Console.Write("Please input your grade: ");

GRADE = Console.ReadLine();

switch (GRADE) {

case "A" : Console.WriteLine("Your point is 4.0");

break;

case "a" : Console.WriteLine("Your point is 4.0");

break;

case "B" : Console.WriteLine("Your point is 3.0");

break;

case "b" : Console.WriteLine("Your point is 3.0");

break;

case "C" : Console.WriteLine("Your point is 2.0");

break;

case "c" : Console.WriteLine("Your point is 2.0");

break;

case "D" : Console.WriteLine("Your point is 1.0");

break;

case "d" : Console.WriteLine("Your point is 1.0");

break;

case "E" : Console.WriteLine("Your point is 0.0");

break;

case "e" : Console.WriteLine("Your point is 0.0");

break;

default: Console.WriteLine("Incorrect Grade");

break;

}

}

}

}
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ในกรณีที่มีหลาย case ต้องการใช้คำสั่งที่เหมือนกัน เราสามารถเขียนละคำสั่งที่กันซ้ำได้ จากโปรแกรมที่ใช้คำสั่ง switch
ข้างต้นสามารถนำมาเขียนใหม่ได้ดังต่อไปนี้

using System;

namespace ExSWITCH1 {

class ExSWITCH1C {

static void Main() {

string GRADE;

Console.Write("Please input your grade: ");

GRADE = Console.ReadLine();

switch (GRADE) {

case "A" :

case "a" : Console.WriteLine("Your point is 4.0");

break;

case "B" :

case "b" : Console.WriteLine("Your point is 3.0");

break;

case "C" :

case "c" : Console.WriteLine("Your point is 2.0");

break;

case "D" :

case "d" : Console.WriteLine("Your point is 1.0");

break;

case "E" :

case "e" : Console.WriteLine("Your point is 0.0");

break;

default: Console.WriteLine("Incorrect Grade");

break;

}

}

}

}

ตัวอย่างผลการทำงาน

Please input your grade: A

Your point is 4.0

Please input your grade: a

Your point is 4.0

Please input your grade: f

Your point is 0.0

Please input your grade: -5

Incorrect Grade

Please input your grade: x

Incorrect Grade
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ตัวอย่างที่ 1-2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าเดือนจากแป้นพิมพ์ แล้วแสดงชื่อของเดือนและจำนวนวันที่มีในเดือนนั้น
แบบที่ 1 ถ้ารับค่าเดือนจากแป้นพิมพ์เป็นตัวแปรประเภทเลขจำนวนเต็ม สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ switch ได้ดังต่อไปนี้

using System;

namespace ExSWITCH2 {

class ExSWITCH2C {

static void Main() {

int M=0;

Console.Write("Please input month: ");

M = int.Parse(Console.ReadLine()); //Read Keyboard integer

switch (M) {

case 1 : Console.WriteLine("Month: January");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case 2 : Console.WriteLine("Month: Febuary");

Console.WriteLine("#Days: 28"); break;

case 3 : Console.WriteLine("Month: March");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case 4 : Console.WriteLine("Month: April");

Console.WriteLine("#Days: 30"); break;

case 5 : Console.WriteLine("Month: May");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case 6 : Console.WriteLine("Month: June");

Console.WriteLine("#Days: 30"); break;

case 7 : Console.WriteLine("Month: July");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case 8 : Console.WriteLine("Month: August");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case 9 : Console.WriteLine("Month: September");

Console.WriteLine("#Days: 30"); break;

case 10 : Console.WriteLine("Month: October");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case 11 : Console.WriteLine("Month: November");

Console.WriteLine("#Days: 30"); break;

case 12 : Console.WriteLine("Month: December");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

default: Console.WriteLine("Incorrect Month Input");

break;

}

}

}

}

ตัวอย่างผลการทำงาน

Please input month: 6

Month: June

#Days: 30

Please input month: A

Unhandled Exception: System.FormatException: Input string was not in a ...
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แบบที่ 2 ถ้ารับค่าเดือนจากแป้นพิมพ์เป็นตัวแปรประเภทข้อความ สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ switch ได้ดังต่อไปนี้

using System;

namespace ExSWITCH21 {

class ExSWITCH21C {

static void Main() {

string MONTH;

Console.Write("Please input month: ");

MONTH = Console.ReadLine(); //Read Keyboard string

switch (MONTH) {

case "1" : Console.WriteLine("Month: January");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case "2" : Console.WriteLine("Month: Febuary");

Console.WriteLine("#Days: 28"); break;

case "3" : Console.WriteLine("Month: March");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case "4" : Console.WriteLine("Month: April");

Console.WriteLine("#Days: 30"); break;

case "5" : Console.WriteLine("Month: May");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case "6" : Console.WriteLine("Month: June");

Console.WriteLine("#Days: 30"); break;

case "7" : Console.WriteLine("Month: July");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case "8" : Console.WriteLine("Month: August");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case "9" : Console.WriteLine("Month: September");

Console.WriteLine("#Days: 30"); break;

case "10" : Console.WriteLine("Month: October");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

case "11" : Console.WriteLine("Month: November");

Console.WriteLine("#Days: 30"); break;

case "12" : Console.WriteLine("Month: December");

Console.WriteLine("#Days: 31"); break;

default: Console.WriteLine("Incorrect Month Input");

break;

}

}

}

}

Please input month: 9

Month: September

#Days: 30

Please input month: A

Incorrect Month Input
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2. แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 2.1 จงเขียนโปรแกรมแปลงจากตัวอักษรเป็นตัวเลขบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ตารางดังต่อไปนี้

ตัวอักษร ตัวเลขบนโทรศัพท์มือถือ
A B C 2
D E F 3
G H I 4
J K L 5
M N O 6
P R S 7
T U V 8
W X Y 9

ตัวอย่างผลการทำงาน

Please input single letter: A

The digit 2 coresponds to the letter A on the telephone.

Please input single letter: b

The digit 2 coresponds to the letter A on the telephone.

Please input single letter: Q

Their is not digit on the telephone that coresponds to Q.
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แบบฝึกหัดที่ 2.2 จงเขียนโปรแกรมจากข้อมูลดังต่อไปนี้
บริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่งต้องการโปรแกรมคำนวณหาเงินที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• INPUT - ชื่อพนักงาน และจำนวนชั่วโมงที่ทำงานใน 1 สัปดาห์

• OUTPUT - จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน (บาท)

หลักการคิดเงินที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน

• 0 < จำนวนชั่วโมง ≤ 40 : รายได้พนักงาน = 1200 บาท

• จำนวนชั่วโมง > 40 : รายได้พนักงาน = 1200 + (จำนวนชั่วโมง - 40) x 55 บาท

ตัวอย่างผลการทำงาน

What is your employee’s name: DANGLON

DANGLON’s WORK HOUR(hours): 10

PAY DANGLON: 1200

What is your employee’s name: NGOKUN

NGOKUN’s WORK HOUR(hours): 41

PAY DANGLON: 1255

What is your employee’s name: HARRY

HARRY’s WORK HOUR(hours): -5

INVALID WORK HOUR
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แบบฝึกหัดที่ 2.3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือในอัตราก้าวหน้าโดยใช้ข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทของการส่งหนังสือ น้ำหนักหนังสือ (กรัม) อัตราค่าใช้จ่าย (บาท/กรัม)
REGULAR 0 ≤ น้ำหนัก ≤ 2000 0.25
REGULAR 2000 < น้ำหนัก ≤ 5000 0.35
REGULAR น้ำหนัก > 5000 0.45
EXPRESS ใช้อัตราการเสียค่าใช้เดียววกับ REGULAR พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษ 50 บาท

ตัวอย่างการคำนวณ

ในการส่งแบบ REGULAR นำหนัก 4 กิโลกรัม

ค่าใช้จ่าย = (2000กรัม * 0.25บาท/กรัม) + (2000กรัม * 0.35บาท/กรัม) = 500บาท + 700บาท = 1200 บาท

ตัวอย่างผลการทำงาน

Enter delivery type (X: Express|R:Regular) : R

Enter weight of book (kilograms) : 4

You have to pay 1200.00 bt. for sending R Type with 4.00 kilograms

Enter delivery type (X: Express|R:Regular) : J

Invalid Type
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