
ประโยคควบคุม 
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หวัขอ้ 

• การทํางานแบบเรียงลําดบั 
• ประโยค if, if-else 

• ประโยค switch 

• ประโยคท่ีใช้ทํางานซํา้หรือลปู  

– for 

– while 

– do-while 

• คําสัง่ break 

• คําสัง่ continue 
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การทาํงานแบบเรียงลาํดบั 
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การทาํงานแบบเรียงลาํดบั 

public class Shopping 
{ 
    public static void main(String[] args)  
    { 
        int cash      = 500; 
        int bookPrice = 180; 
        int foodPrice =  20; 
        int sodaPrice =   7; 
        cash -= bookPrice; 
        cash -= foodPrice; 
        cash -= sodaPrice; 
        System.out.println("Cash = " + cash); 
    } 
} 
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ประโยค if 
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ประโยค if 

• รูปแบบ 
if (เงือ่นไข)  
{ 
    ประโยคทีจ่ะทํางานเมือ่เงือ่นไขเป็นจริง; 
} 

• ตวัอยา่ง 

if (cash >= bookPrice)  { 
 System.out.println("Buy book.");  
} 
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ตวัอยา่งการตดัสินใจซ้ือหนงัสือ 

public class If { 

    public static void main(String[] args)     { 

        int cash      = 200; 
        int bookPrice = 180; 
 

        if (cash >= bookPrice)  {          
            cash -= bookPrice;         
            System.out.println("Buy book."); 
        } 

 

        System.out.println("Cash = " + cash); 
    } 

} 
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การเปรียบเทยีบ  

1. < 
2. > 
3. <= 
4. >= 
5. == 
6. != 

15/02/62 เขียนโปรแกรม Java เบ้ืองตน้ 8 



การเปรียบเทียบทศนิยม 

• แทนท่ีจะเทียบความเท่ากนั บางทีควรเทียบวา่มีคา่ใกล้เคียงกนัหรือไม ่

• เช่น d = √2 
– d * d ไมเ่ทา่กบั2  
– d * d มีคา่ใกล้เคียงกบั 2 
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ตวัดาํเนินการแบบบูล (Boolean operator) 

• && คือ AND 
– เช่น เง่ือนไข cash >= price && price < 150  

• || คือ OR 
• ! คือ NOT 
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ตวัดาํเนินการแบบบูล 
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เง่ือนไข ตวัดาํเนินการแบบบูล 

A B A && B A || B !A 

false false false false true 

false true false true true 

true false false true false 

true true true true false 



ตวัดาํเนินการแบบบูล 

public class IfAnd 
{ 
    public static void main(String[] args)  
    { 
        int cash  = 220; 
        int price = 100; 
 
        if (cash >= price && price < 150)  
            System.out.println("Buy book."); 
    } 
} 
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การใชต้วัแปรแทนเง่ือนไข  

• if (มีเงินพอ && ราคาท่ีสมเหตผุล) 

 
• if (cash >= price && price < 150) 

 
• boolean hasEnoughCash = cash >= price; 

boolean reasonablePrice = price < 150;  
if (hasEnoughCash && reasonablePrice)  
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การทาํงานเม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็ (else) 

• รูปแบบ 

if (เง่ือนไข)  

{ 

    ประโยคท่ีจะทํางานเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง; 
} 

else  
{ 

    ประโยคท่ีจะทํางานเม่ือเง่ือนไขเป็นเท็จ; 
} 
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ตวัอยา่งการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต 

     int cash  = 200; 

        int price = 380; 
 
        if (cash >= price)  
        { 
            cash -= price;     
            System.out.println("Use cash"); 
        } 
        else  
        { 
            System.out.println("Use card"); 
        } 
 system.out.println(“Cash = “ + cash); 
} 
} 
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การกาํหนดค่าตามเง่ือนไข  

• รูปแบบ 

– ตวัแปร = เงือ่นไข ? a : b; 
• ตวัอยา่ง 

int price = 99; 
int withdraw = price <= 100 ? 100 : 200;  
 
ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง withdraw มีคา่เป็น 100 ถ้าเง่ือนไขเป็นเท็จ withdraw มี

คา่เป็น 200 
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การจดัระเบียบโปรแกรม  

public class IfAssignMessy 
{ 
public static void main( String[] args )  
{ 
int price = 99; 
int withdraw; 
if( price <= 100 ) 
withdraw = 100; 
else 
withdraw = 200;  
System.out.println("Withdraw = " + withdraw); 
} 
} 
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การจดัระเบียบโปรแกรม  

public class IfAssign 
{ 
    public static void main(String[] args)  
    { 
        int price = 99; 
        int withdraw; 
 
        if (price <= 100) 
            withdraw = 100; 
        else 
            withdraw = 200;  
 
        System.out.println("Withdraw = " + withdraw); 
    } 
} 
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การจดัระเบียบโปรแกรม  

public class IfAssign { 
    public static void main(String[] args) { 
        int price = 99; 
        int withdraw; 
 
        if (price <= 100) 
            withdraw = 100; 
        else 
            withdraw = 200;  
 
        System.out.println("Withdraw = " + withdraw); 
    } 
} 
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รูปแบบ if-else if  

 
if (เงือ่นไข1)  
{ 
    ประโยคทีจ่ะทํางานเม่ือ เงือ่นไข1 เป็น จริง; 
} 
else if (เงือ่นไข2)  
{ 
    ประโยคทีจ่ะทํางานเม่ือ เงือ่นไข2 เป็น จริง; 
} 
else  
{ 
    ประโยคทีจ่ะทํางานเม่ือ เงือ่นไขก่อนหนา้นีท้ัง้หมด เป็น เทจ็; 
} 
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ตวัอยา่งการคิดเกรด 

        char grade; 
        int score = 70; 
 

        if (score >= 90) 

            grade = 'A'; 
        else if (score >= 80) 

            grade = 'B'; 
        else if (score >= 60) 

            grade = 'C'; 
        else if (score >= 40) 

            grade = 'D'; 
        else  
            grade = 'F'; 
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ประโยค switch 
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รูปแบบ 

switch (กรณี)  
{ 
case กรณี1: 
   ประโยค; 
    break; 
case กรณี2: 
   ประโยค; 
    break; 
default: 
    ประโยค; 
} 

15/02/62 เขียนโปรแกรม Java เบ้ืองตน้ 23 



ตวัอยา่งการพิมพข์อ้ความชมเชยตามเกรดท่ีได ้

char grade = 'B'; 
switch (grade)  
{ 
case 'A':  
    System.out.println(“ดีมาก");  
    break; 
case 'B':  
    System.out.println(“ดี"); 
    break; 
case 'C':  
    System.out.println(“พอใช้"); 
    break; 
case 'D':  
    System.out.println(“ต้องปรับปรุง"); 
    break; 
default: 
    System.out.println(“แก้ไข"); 
} 
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Menu 
1.บวก 

2.ลบ 

3.คณู 

4.หาร 
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แบบฝึกหดั 

ให้รับ ช่ือผู้ซือ้  และเลือกหนงัสือ และให้กําหนดจํานวนหนงัสือ  โดยมีเมนู

ดงันี ้

       MENU 

1. การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 

2. คูมื่อ VB.NET  
3. หนงัสือภาษาไทย 

โดยกําหนดวา่ หนงัสือการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ราคา 350  

คูมื่อ VB.NET  540  หนงัสือภาษาไทย 150  
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การวนลูปแบบ while  
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รูปแบบ 

while (เงือ่นไข)  
{ 
     ประโยคทีทํ่าซ้ําขณะทีเ่งือ่นไขเป็นจริง; 
} 
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ตวัอยา่งการคาํนวณดอกเบ้ีย 

        int year = 0; 
 
        double balance = 100; 
        while (balance <= 10000)  
        { 
            year++; 
            balance *= 1.05; 
        } 
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การวนลูปแบบ do-while  
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รูปแบบ 

do  
{ 
     ประโยค; 
} while (เง่ือนไข); 
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ตวัอยา่งวนลูปจนกวา่จะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

do 

{ 

     รับข้อมลู; 
} while (ข้อมลูไมถ่กูต้อง); 
นําข้อมลูท่ีถกูต้องไปประมวลผล; 

15/02/62 เขียนโปรแกรม Java เบ้ืองตน้ 32 



การวนลูปแบบ for  
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รูปแบบ 

for (ประโยคเร่ิม; เง่ือนไข; ประโยคอพัเดท) 

{ 

      ประโยคในลปู; 
} 
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ตวัอยา่งวนลูปเป็นจาํนวน 5 คร้ัง 

for (int i = 0; i < 5; i++) 
{ 
      // ประโยคท่ีจะทําซํา้ 5 ครัง้ 
} 
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ตวัอยา่งการคาํนวณยอดเงินในบญัชีเม่ือเวลาผา่นไป 95 ปี 

        double balance = 100; 
 
 
        for (int i = 0; i < 95; i++)  
        { 
             balance *= 1.05;   (balance = balance*1.05) 
        } 
 
        System.out.println(balance); 
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คาํสัง่ break 
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การออกจาก while ดว้ยคาํสัง่ break 

while( เง่ือนไข ในการวนลปู)  

{ 

 …. 

 if( เง่ือนไขท่ีจะออกจากลปู ) 

  break; 
 …. 

} 

 

คําสัง่หลงัลปู; 
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การออกจาก for ดว้ยคาํสัง่ break 

        for (int i = 0; i < 5; i++)  
        { 
            System.out.print("<"); 
 
            if (i == 2) 
                break; 
 
            System.out.print(i + ">"); 
        } 
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คาํสัง่ continue 
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ขา้มไปตรวจสอบเง่ือนไข 

while( เง่ือนไขในการวนลปู)  

{ 

  …. 

  if( เง่ือนไขท่ีจะกลบัไปต้นลปู ) 

   continue; 
  …. 

} 
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ขา้มไปตรวจสอบเง่ือนไข 

for (ประโยคเร่ิม; เง่ือนไข; ประโยคอพัเดท) 

{ 

  …. 

  if( เง่ือนไขท่ีจะกลบัไปต้นลปู ) 

   continue; 
  …. 

} 
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ตวัอยา่งโปรแกรม 

        for (int i = 0; i < 5 ;  i++  )  

        {             

            System.out.print("<"); 
 

            if (i == 2) 

                continue; 
 

            System.out.print(i + ">"); 
        } 
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สรุป 
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สรุป 

• โดยทัว่ไปโปรแกรมจะทํางานเรียงลําดบัทีละคําสัง่ 

• ประโยคควบคมุมีหน้าท่ีควบคมุการลําดบัการทํางานของคําสัง่ตา่งๆ 

• คําสัง่ท่ีอยูถ่ดัจากประโยค if จะทํางานเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 
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สรุป 

• ประโยค if-else ทําให้โปรแกรมทํางานอยา่งหนึง่เม่ือเง่ือนไขเป็นจริง
และทํางานอีกอยา่งหนึง่เม่ือเง่ือนไขเป็นเท็จ 

• ประโยค if-else if ใช้กรณีท่ีมีหลายๆ เง่ือนไข 

• ประโยค switch ใช้กรณีท่ีมีหลายๆ เง่ือนไข โดยจะเปรียบเทียบกบั
คา่คงท่ี 
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สรุป 

• ประโยค while ใช้เพ่ือวนทํางานซํา้จนกวา่เง่ือนไขจะเป็นเท็จ 

• ประโยค do-while จะทํางานในกลุม่ประโยคหลงั do หนึง่ครัง้ 
ตรวจสอบเง่ือนไข และจะวนลปูไปเร่ือยๆจนกวา่เง่ือนไขจะเป็นเท็จ 

• ประโยค for เป็นลปูท่ีเหมาะสําหรับการกําหนดจํานวนครัง้การวนซํา้ 
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สรุป 

• คําสัง่ break ใช้เพ่ือออกจากลปู 

• คําสัง่ continue จะตรวจสอบเง่ือนไขของลปู ถ้าเป็นจริงจะทํางาน
คําสัง่ท่ีอยูต้่นลปู แตถ้่าเป็นเท็จจะออกจากลปู  
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แบบฝึกหดั  

• จงเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงช่ือและเงินเดือนโดยใชค้าํสั่ง  if- else ท่ีประมวลผล

แสดงผลดงัต่อไปน้ี 
-  เงินเดือนมากกวา่ 200000 แสดงผล คุณเป็นผูจ้ดัการ 
- เงินเดือนมากวา่ 150000 – 200000   แสดงผลคุณเป็นผูจ้ดัการฝ่าย 
- เงินเดือนมากกวา่ 100000 – 150000    แสดงผลคุณเป็นผูจ้ดัการแผนก 
- เงินเดือนตั้งแต่ 50000 – 100000  แสดงผลคุณเป็นหวัหนา้หน่วย 
- เงินเดือนตํ่ากวา่ 50000            แสดงผลคุณเป็นพนกังาน 
 

15/02/62 เขียนโปรแกรม Java เบ้ืองตน้ 49 



แบบทดสอบ 

ให้เขียนโปรแกรมตรวจสอบ Username = add และ 

Password = add 

จํานวน 3 ครัง้  ***ถ้าถกูครัง้ใดครัง้หนึง่แสดงวา่ ATC 

  ครัง้ท่ี 1 แสดงข้อความวา่ กรุณาตรวจสอบครัง้ท่ี 2 

  ครัง้ท่ี 2 แสดงข้อความวา่ กรุณาตรวจสอบครัง้ท่ี 3 

  ครัง้ท่ี 3 แสดงข้อความวา่ ออกจากโปรแกรม 
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