
 
 
 
 

ใบความรู	ท่ี  18 
กลุ�มสาระการเรียนรู	  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัส  ง32102 
รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4      ช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี  5 
หน�วยการเรียนรู	ท่ี  5 การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เวลา  1  คาบ 
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข โดยใช	คําส่ัง If…Else… 
ช่ือ………………………………สกุล…………….…………………ช้ัน ม.5/………เลขท่ี……….. 
 

การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข โดยใช	คําส่ัง If…Else… 
 

โครงสร	างการควบคุมการทํางานของโปรแกรม แบ�งออกเป>น 2 โครงสร	าง คือ 
        –โครงสร�างคําสั่งควบคุมการตัดสินใจ (Decision Structure) ซ่ึงต�องกําหนดเง่ือนไขในการควบคุมการ
ตัดสินใจ โดยใช�คําสั่ง 
  •If…Else... 
  •Select  Case 
 –โครงสร�างคําสั่งเรียกซํ้า (Repetitive Structure) โดยใช�คําสั่ง 
  •For.. Next 

•For Each..Next 
•While … End While 
•Do While…Loop 
•Do Until... Loop 
•Do… Loop While 
•Do... Loop Until 

 
 ในการกําหนดเง่ือนไขของโครงสร�างคําสั่งควบคุมการตัดสินใจจําเปQนต�องรู�ถึงเครื่องหมายเปรียบเทียบ
และเครื่องหมายทางตรรกศาสตรUท่ีใช�ในการเขียนโปรแกรมภาษา VB 
เครื่องหมายเปรียบเทียบ 
<    น�อยกว[า 
>    มากกว[า 
<=  น�อยกว[าหรือเท[ากับ 
>=  มากกว[าหรือเท[ากับ 
=    เท[ากับ 
<>  ไม[เท[ากับ 
 
เครื่องหมายทางตรรกศาสตรA 
and  และ   โดย และ คือ ถ�ามีอย[างน�อยหนึ่งนิพจนUเปQนเท็จ เง่ือนไขจะเปQนเท็จ 



Or    หรือ   โดย หรือ คือ ถ�ามีอย[างน�อยหนึ่งนิพจนUเปQนจริง เง่ือนไขจะเปQนจริง 
Not   ไม[     โดย ไม[ คือ ไม[เท็จ เปQนจริง  ไม[จริง เปQนเท็จ 
 
การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข ในกรณีท่ีมี 1 เง่ือนไขในการควบคุมการตัดสินใจ เราจะใช�คําสั่ง If...Else... 
รูปแบบคําส่ัง If...Else... คือ 
If  เง่ือนไข  then 
    คําสั่งท่ีต�องการให�ทํา เม่ือเง่ือนไขเปQนจริง 
Else 
    คําสั่งท่ีต�องการให�ทํา เม่ือเง่ือนไขเปQนเท็จ 
End if 
 
ตัวอย�างโปรแกรมท่ีมีการใช	คําส่ัง If...Else 
 
ในการสอบวัดความรู�ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ของประชาชนโดยท่ัวไป 
จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน ถ�าหากผู�สอบทําได�มากว[า 80% ของ 600  คะแนนจะถือว[าผ[านการคัดเลือก จง
เขียนโปรแกรมเพ่ือรับคะแนนของผู�เข�าสอบ แล�วแจ�งผลการสอบของคนนั้นว[า ผ[านหรือไม[ผ[าน 
 

 
 
โค	ดโปรแกรม 
 
Dim Score as Integer  ‘ประกาศตัวแปร Score ท่ีมีชนิดข�อมูลเปQน Integer คือ เลขจํานวนเต็ม 
Dim Result as String  ‘ประกาศตัวแปร Result ท่ีมีชนิดข�อมูลเปQน Result คือ ตัวอักษร 
Score = Val(TxtScore.Text) ‘ให�ตัวแปร Score เก็บค[าคะแนนท่ีผู�ใช�กรอกจาก Textbox ท่ีชื่อว[า 
TxtScore 
If  Score > 600*0.8 Then ‘กําหนดเง่ือนไขของโปรแกรมว[า ถ�าคะแนนมากกว[า 80% ของ 600 
คะแนน 
 Result = “คุณ ผ[านการสอบ TOEIC” ‘ให�ตัวแปร Result เก็บค[า คุณ ผ[านการสอบ TOEIC 
Else      ‘ถ�าไม[ตรงตามเง่ือนไขของโปรแกรม 
 Result = “คุณ ไม[ผ[านการสอบ TOEIC” ‘ให�ตัวแปร Result เก็บค[า คุณ ไม[ผ[านการสอบ TOEIC 



End if     ‘คําสั่งจบเง่ือนไข 
LbResult.text = Result   ‘สั่งให� Label ท่ีชื่อว[า LbResult เปลี่ยนข�อความเปQนค[าของตัว
แปร  
      Result 
 
ในกรณีท่ีโปรแกรมมีมากกว[า 1 เง่ือนไข เราจะใช�คําสั่ง If...ElseIf...  
รูปแบบคําส่ัง If...ElseIf... 
 
If  เง่ือนไขท่ี 1  then 
  คําสั่งท่ีกําหนดให�ทํางาน เม่ือเง่ือนไขท่ี 1 เปQนจริง 
ElseIf  เง่ือนไขท่ี 2  then 
  คําสั่งท่ีกําหนดให�ทํางาน เม่ือเง่ือนไขท่ี 2 เปQนจริง 
ElseIf  เง่ือนไขท่ี 3  then 
  คําสั่งท่ีกําหนดให�ทํางาน เม่ือเง่ือนไขท่ี 3 เปQนจริง  
ElseIf  เง่ือนไขท่ี n  then 
  คําสั่งท่ีกําหนดให�ทํางาน เม่ือเง่ือนไขท่ี n เปQนจริง  
Else  
  คําสั่งท่ีกําหนดให�ทํางาน เม่ือไม[ตรงกับเง่ือนไขข�างบน 
End If 
 
ตัวอย�างโปรแกรมท่ีใช	คําส่ัง If...ElseIf... คือ โปรแกรมคิดเกรด 
 
ให�ผู�ใช�กรอกค[าคะแนนท่ีได�ลงใน Textbox แล�วคิดเกรดตามช[วงคะแนนท่ีได� โดยมีเง่ือนไขในการคิดเกรดดังนี้ 
ถ�ามากกว[าหรือเท[ากับ 80 คะแนนข้ึนไปได�  เกรด A     เง่ือนไข score >= 80 
ถ�า 75 – 79 คะแนน            ได�เกรด  B+               เง่ือนไข score >= 75 and score <= 79 
ถ�า 70 – 74 คะแนน            ได�เกรด  B 
ถ�า 65 – 69 คะแนน            ได�เกรด  C+ 
ถ�า 60 - 64  คะแนน            ได�เกรด  C 
ถ�า 55 – 59 คะแนน            ได�เกรด  D+ 
ถ�า 50 – 54 คะแนน            ได�เกรด  D 
ถ�า 0 – 49  คะแนน             ได�เกรด  F 
 



 
 
ข้ันตอนการสร	างโปรแกรมคิดเกรด มีดังนี้ 

1. เปลี่ยนข�อความบน Form โดยการคลิกท่ี Form  1 ครั้ง แล�วเปลี่ยนข�อความบน Form ท่ีหน�าต[าง 
Properties > Text เปQน โปรแกรมคิดเกรด ดังรูป 

 
 

2. ออกแบบหน�าต[างโปรแกรม โดยการลาก Label 3 อัน Textbox 2 อัน และ Button 2 อัน ใน
หน�าต[าง Toolbox มาวางไว�ท่ี Form ดังรูป 



 
 

3. เปลี่ยนข�อความบน Label1 โดยการคลิกท่ี Label1 1 ครั้ง แล�วเปลี่ยนข�อความท่ีหน�าต[าง 
Properties > Text เปQน คะแนนท่ีได� ดังรูป 
 

 
 

4. เปลี่ยนข�อความบน Label2 โดยการคลิกท่ี Label2 1 ครั้ง แล�วเปลี่ยนข�อความท่ีหน�าต[าง 
Properties > Text เปQน เกรดท่ีได� ดังรูป 



 
 

5. เปลี่ยนข�อความบน Label3 เปQนช[องว[าง เพ่ือใช�สําหรับแสดงค[าพ้ืนท่ี โดยการคลิกท่ี Label3 1 ครั้ง 
แล�วเปลี่ยนข�อความท่ีหน�าต[าง Properties > Text เปQน    (ช[องว[าง) โดยการเคาะ Space Bar ดังรูป 

 
 

6. เปลี่ยนข�อความบน Button1 โดยการคลิกท่ี Button1 1 ครั้ง แล�วเปลี่ยนข�อความท่ีหน�าต[าง 
Properties > Text เปQน คํานวณ ดังรูป 



 
 

7. เปลี่ยนข�อความบน Button2 โดยการคลิกท่ี Button2 1 ครั้ง แล�วเปลี่ยนข�อความท่ีหน�าต[าง 
Properties > Text เปQน จบ ดังรูป 

 
 



8. เม่ือทําครบแล�ว จะได�ผลลัพธUดังรูป 

 
 

9. ทําการเขียนโปรแกรมท่ีปุuม คํานวณ เพ่ือคิดเกรดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยการดับเบ้ิลคลิกท่ีปุuม
คํานวณ แล�วพิมพUคําสั่ง ดังนี้ 

 
        Dim score As Integer ‘ประกาศตัวแปร score ท่ีมีชนิดข�อมูลเปQน Integer คือ เลขจํานวนเต็ม 
        Dim grade As String ‘ประกาศตัวแปร grade ท่ีมีชนิดข�อมูลเปQน String คือ ตัวอักษร 
        score = Val(TextBox1.Text) ‘ให�ตัวแปร score เก็บค[าคะแนนท่ีรับมาจาก Textbox1 
        If score >= 80 Then ‘กําหนดเง่ือนไขในการคิดเกรดว[า ถ�าได�คะแนนมากกว[าหรือเท[ากับ 80 
            grade = "A"     ‘ให�ตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ A 
        ElseIf score >= 75 And score <= 79 Then  ‘ถ�าได�คะแนน 75-79  
            grade = "B+"     ‘ให�ตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ B+ 
        ElseIf score >= 70 And score <= 74 Then ‘ถ�าได�คะแนน 70-74 
            grade = "B"     ‘ให�ตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ B 
        ElseIf score >= 65 And score <= 69 Then ‘ถ�าได�คะแนน 65-69 
            grade = "C+"     ‘ให�ตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ C+ 
        ElseIf score >= 60 And score <= 64 Then ‘ถ�าได�คะแนน 60-64 
            grade = "C"     ‘ให�ตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ C 
        ElseIf score >= 55 And score <= 59 Then ‘ถ�าได�คะแนน 55-59 
            grade = "D+"     ‘ให�ตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ D+ 
        ElseIf score >= 50 And score <= 54 Then ‘ถ�าได�คะแนน 50-54 
            grade = "D"     ‘ให�ตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ D 
        Else      ‘ถ�าคะแนนไม[ตรงตามเง่ือนไขข�างต�น 
            grade = "F"     ‘ให�ตัวแปรเกรด มีค[าเท[ากับ F 
        End If      ‘จบคําสั่งเง่ือนไข 



        Label3.Text = grade    ‘เปลี่ยนข�อความให� Label3 มีค[าเท[ากับตัวแปร
เกรด 
 
หมายเหตุ  เครื่องหมาย ‘ หมายถึงการ comment ส[วนท่ีไม[ต�องการให�โปรแกรมทํางาน แต[เปQนการอธิบาย
โค�ดเพ่ิมเติม 
 

10. ทําการเขียนโปรแกรมสั่งงานท่ีปุuม จบ เพ่ือสั่งให�จบการทํางาน โดยการดับเบ้ิลคลิกท่ีปุuม จบ แล�วพิมพU
คําสั่ง End ดังรูป 

 
 

11. ทําการทดสอบโปรแกรม โดยการคลิกท่ีเครื่องมือ  และกรอกค[าคะแนนท่ีได�ลงใน Textbox1 ดัง
รูป 

 
 



12. เม่ือคลิกปุuม คํานวณ จะได�ผลลัพธU ดังรูป 

 
 

13. เม่ือคลิกปุuม จบ หน�าต[างโปรแกรมจะปwดการทํางานลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


