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การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข โดยใชคําสั่ง If…Else…
โครงสรางการควบคุมการทํางานของโปรแกรม แบงออกเป>น 2 โครงสราง คือ
–โครงสรางคําสั่งควบคุมการตัดสินใจ (Decision Structure) ซึ่งตองกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมการ
ตัดสินใจ โดยใชคําสั่ง
•If…Else...
•Select Case
–โครงสรางคําสั่งเรียกซ้ํา (Repetitive Structure) โดยใชคําสั่ง
•For.. Next
•For Each..Next
•While … End While
•Do While…Loop
•Do Until... Loop
•Do… Loop While
•Do... Loop Until
ในการกําหนดเงื่อนไขของโครงสรางคําสั่งควบคุมการตัดสินใจจําเปQนตองรูถึงเครื่องหมายเปรียบเทียบ
และเครื่องหมายทางตรรกศาสตรUที่ใชในการเขียนโปรแกรมภาษา VB
เครื่องหมายเปรียบเทียบ
< นอยกว[า
> มากกว[า
<= นอยกว[าหรือเท[ากับ
>= มากกว[าหรือเท[ากับ
= เท[ากับ
<> ไม[เท[ากับ
เครื่องหมายทางตรรกศาสตรA
and และ โดย และ คือ ถามีอย[างนอยหนึ่งนิพจนUเปQนเท็จ เงื่อนไขจะเปQนเท็จ

Or หรือ โดย หรือ คือ ถามีอย[างนอยหนึ่งนิพจนUเปQนจริง เงื่อนไขจะเปQนจริง
Not ไม[ โดย ไม[ คือ ไม[เท็จ เปQนจริง ไม[จริง เปQนเท็จ
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ในกรณีที่มี 1 เงื่อนไขในการควบคุมการตัดสินใจ เราจะใชคําสั่ง If...Else...
รูปแบบคําสั่ง If...Else... คือ
If เงื่อนไข then
คําสั่งที่ตองการใหทํา เมื่อเงื่อนไขเปQนจริง
Else
คําสั่งที่ตองการใหทํา เมื่อเงื่อนไขเปQนเท็จ
End if
ตัวอยางโปรแกรมที่มีการใชคําสั่ง If...Else
ในการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (TOEIC) ของประชาชนโดยทั่วไป
จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน ถาหากผูสอบทําไดมากว[า 80% ของ 600 คะแนนจะถือว[าผ[านการคัดเลือก จง
เขียนโปรแกรมเพื่อรับคะแนนของผูเขาสอบ แลวแจงผลการสอบของคนนั้นว[า ผ[านหรือไม[ผ[าน

โคดโปรแกรม
Dim Score as Integer
‘ประกาศตัวแปร Score ที่มีชนิดขอมูลเปQน Integer คือ เลขจํานวนเต็ม
Dim Result as String
‘ประกาศตัวแปร Result ที่มีชนิดขอมูลเปQน Result คือ ตัวอักษร
Score = Val(TxtScore.Text) ‘ใหตัวแปร Score เก็บค[าคะแนนที่ผูใชกรอกจาก Textbox ที่ชื่อว[า
TxtScore
If Score > 600*0.8 Then
‘กําหนดเงื่อนไขของโปรแกรมว[า ถาคะแนนมากกว[า 80% ของ 600
คะแนน
Result = “คุณ ผ[านการสอบ TOEIC” ‘ใหตัวแปร Result เก็บค[า คุณ ผ[านการสอบ TOEIC
Else
‘ถาไม[ตรงตามเงื่อนไขของโปรแกรม
Result = “คุณ ไม[ผ[านการสอบ TOEIC” ‘ใหตัวแปร Result เก็บค[า คุณ ไม[ผ[านการสอบ TOEIC

End if
LbResult.text = Result
แปร

‘คําสั่งจบเงื่อนไข
‘สั่งให Label ที่ชื่อว[า LbResult เปลี่ยนขอความเปQนค[าของตัว
Result

ในกรณีที่โปรแกรมมีมากกว[า 1 เงื่อนไข เราจะใชคําสั่ง If...ElseIf...
รูปแบบคําสั่ง If...ElseIf...
If เงื่อนไขที่ 1 then
คําสั่งที่กําหนดใหทํางาน เมื่อเงื่อนไขที่ 1 เปQนจริง
ElseIf เงื่อนไขที่ 2 then
คําสั่งที่กําหนดใหทํางาน เมื่อเงื่อนไขที่ 2 เปQนจริง
ElseIf เงื่อนไขที่ 3 then
คําสั่งที่กําหนดใหทํางาน เมื่อเงื่อนไขที่ 3 เปQนจริง
ElseIf เงื่อนไขที่ n then
คําสั่งที่กําหนดใหทํางาน เมื่อเงื่อนไขที่ n เปQนจริง
Else
คําสั่งที่กําหนดใหทํางาน เมื่อไม[ตรงกับเงื่อนไขขางบน
End If
ตัวอยางโปรแกรมที่ใชคําสั่ง If...ElseIf... คือ โปรแกรมคิดเกรด
ใหผูใชกรอกค[าคะแนนที่ไดลงใน Textbox แลวคิดเกรดตามช[วงคะแนนที่ได โดยมีเงื่อนไขในการคิดเกรดดังนี้
ถามากกว[าหรือเท[ากับ 80 คะแนนขึ้นไปได เกรด A เงื่อนไข score >= 80
ถา 75 – 79 คะแนน
ไดเกรด B+
เงื่อนไข score >= 75 and score <= 79
ถา 70 – 74 คะแนน
ไดเกรด B
ถา 65 – 69 คะแนน
ไดเกรด C+
ถา 60 - 64 คะแนน
ไดเกรด C
ถา 55 – 59 คะแนน
ไดเกรด D+
ถา 50 – 54 คะแนน
ไดเกรด D
ถา 0 – 49 คะแนน
ไดเกรด F

ขั้นตอนการสรางโปรแกรมคิดเกรด มีดังนี้
1. เปลี่ยนขอความบน Form โดยการคลิกที่ Form 1 ครั้ง แลวเปลี่ยนขอความบน Form ที่หนาต[าง
Properties > Text เปQน โปรแกรมคิดเกรด ดังรูป

2. ออกแบบหนาต[างโปรแกรม โดยการลาก Label 3 อัน Textbox 2 อัน และ Button 2 อัน ใน
หนาต[าง Toolbox มาวางไวที่ Form ดังรูป

3. เปลี่ยนขอความบน Label1 โดยการคลิกที่ Label1 1 ครั้ง แลวเปลี่ยนขอความที่หนาต[าง
Properties > Text เปQน คะแนนที่ได ดังรูป

4. เปลี่ยนขอความบน Label2 โดยการคลิกที่ Label2 1 ครั้ง แลวเปลี่ยนขอความที่หนาต[าง
Properties > Text เปQน เกรดที่ได ดังรูป

5. เปลี่ยนขอความบน Label3 เปQนช[องว[าง เพื่อใชสําหรับแสดงค[าพื้นที่ โดยการคลิกที่ Label3 1 ครั้ง
แลวเปลี่ยนขอความที่หนาต[าง Properties > Text เปQน (ช[องว[าง) โดยการเคาะ Space Bar ดังรูป

6. เปลี่ยนขอความบน Button1 โดยการคลิกที่ Button1 1 ครั้ง แลวเปลี่ยนขอความที่หนาต[าง
Properties > Text เปQน คํานวณ ดังรูป

7. เปลี่ยนขอความบน Button2 โดยการคลิกที่ Button2 1 ครั้ง แลวเปลี่ยนขอความที่หนาต[าง
Properties > Text เปQน จบ ดังรูป

8. เมื่อทําครบแลว จะไดผลลัพธUดังรูป

9. ทําการเขียนโปรแกรมที่ปุuม คํานวณ เพื่อคิดเกรดตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ปุuม
คํานวณ แลวพิมพUคําสั่ง ดังนี้
Dim score As Integer ‘ประกาศตัวแปร score ที่มีชนิดขอมูลเปQน Integer คือ เลขจํานวนเต็ม
Dim grade As String ‘ประกาศตัวแปร grade ที่มีชนิดขอมูลเปQน String คือ ตัวอักษร
score = Val(TextBox1.Text)
‘ใหตัวแปร score เก็บค[าคะแนนที่รับมาจาก Textbox1
If score >= 80 Then ‘กําหนดเงื่อนไขในการคิดเกรดว[า ถาไดคะแนนมากกว[าหรือเท[ากับ 80
grade = "A"
‘ใหตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ A
ElseIf score >= 75 And score <= 79 Then
‘ถาไดคะแนน 75-79
grade = "B+"
‘ใหตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ B+
ElseIf score >= 70 And score <= 74 Then
‘ถาไดคะแนน 70-74
grade = "B"
‘ใหตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ B
ElseIf score >= 65 And score <= 69 Then
‘ถาไดคะแนน 65-69
grade = "C+"
‘ใหตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ C+
ElseIf score >= 60 And score <= 64 Then
‘ถาไดคะแนน 60-64
grade = "C"
‘ใหตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ C
ElseIf score >= 55 And score <= 59 Then
‘ถาไดคะแนน 55-59
grade = "D+"
‘ใหตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ D+
ElseIf score >= 50 And score <= 54 Then
‘ถาไดคะแนน 50-54
grade = "D"
‘ใหตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ D
Else
‘ถาคะแนนไม[ตรงตามเงื่อนไขขางตน
grade = "F"
‘ใหตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ F
End If
‘จบคําสั่งเงื่อนไข

Label3.Text = grade

‘เปลี่ยนขอความให Label3 มีค[าเท[ากับตัวแปร

เกรด
หมายเหตุ เครื่องหมาย ‘ หมายถึงการ comment ส[วนที่ไม[ตองการใหโปรแกรมทํางาน แต[เปQนการอธิบาย
โคดเพิ่มเติม
10. ทําการเขียนโปรแกรมสั่งงานที่ปุuม จบ เพื่อสั่งใหจบการทํางาน โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ปุuม จบ แลวพิมพU
คําสั่ง End ดังรูป

11. ทําการทดสอบโปรแกรม โดยการคลิกที่เครื่องมือ
รูป

และกรอกค[าคะแนนที่ไดลงใน Textbox1 ดัง

12. เมื่อคลิกปุuม คํานวณ จะไดผลลัพธU ดังรูป

13. เมื่อคลิกปุuม จบ หนาต[างโปรแกรมจะปwดการทํางานลง

