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การเลือกท า (Decision Marking)
ม.4 เง่ือนไข if  /  เง่ือนไข if..else / เง่ือนไข if..elif หรือ if..elif..else 



นักเรียนสามารถเขียนผังงาน และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

ได้อย่างถูกต้องตามที่โจทย์ก าหนด

จุดประสงคก์ารเรียนรู้



เงื่อนไข if ก าหนดเงื่อนไขท างานเฉพาะค าสั่งที่ต้องการเม่ือเงือ่นไขเป็นจริงเท่านั้น

if Boolean-expression:
Statement1
Statement2
Statement3 

Statement เป็นค าสั่ง
ภายใต้เงื่อนไข if

รูปแบบ

ตรวจสอบเง่ือนไข

ค าสั่งที่ก าหนด

จริง

เท็จ



เงื่อนไข if ก าหนดเงื่อนไขท างานเฉพาะค าสั่งที่ต้องการเม่ือเงือ่นไขเป็นจริงเท่านั้น

score = 80 # ก าหนดตัวแปร score เก็บค่า 80
if score >= 80 : # ก าหนดเงื่อนไขถ้า score >= 80

print(‘Your Grade= A’)  # พิมพ์ข้อความว่า Your Grade= A

ตัวอย่าง

Your Grade= A

ผลลัพธ์



เงื่อนไข if..else ก าหนดเงื่อนไขให้มี 2 ทางเลือกที่ต้องท า คือถ้าจริงแล้วท าอะไรถ้าเท็จแล้วท าอะไร

if Boolean-expression:
Statement1

else :
Statement2

Statement3 

รูปแบบ

ตรวจสอบ
เง่ือนไขจริง เท็จ

ค าสั่งที่ก าหนด ค าสั่งที่ก าหนด



เงื่อนไข if..else ก าหนดเงื่อนไขให้มี 2 ทางเลือกที่ต้องท า คือถ้าจริงแล้วท าอะไรถ้าเท็จแล้วท าอะไร

score = int(input(‘Enter score: ’)) # รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เก็บใน score
if score >= 80 : # ก าหนดเงื่อนไขถ้า Score >= 80

print(‘Good’)  # พิมพ์ข้อความว่า Good
else :

print(‘Try again’)

ตัวอย่าง

Good  /  Try again 

ผลลัพธ์



เงื่อนไข if.elif.else กรณีเงื่อนไขไม่เป็นจริง ให้ข้ามไปท าเง่ือนไขอื่น และเมื่อไม่มีเง่ือนไขใดเป็นจริงเลยจะข้ามไปท างานหลัง else

if Boolean-expression1:
Statement1 #ถ้าจริงเลือกท าใน Statement1

elif Boolean-expression2:
Statement2

elif Boolean-expression3:
Statement3

else: #ถ้าเท็จเลือกท าใน Statement หลัง else

รูปแบบ



เงื่อนไข if..else ก าหนดเงื่อนไขให้มี 2 ทางเลือกที่ต้องท า คือถ้าจริงแล้วท าอะไรถ้าเท็จแล้วท าอะไร

score = int(input(‘Enter your score:’))
if score >= 80 :

print(‘Grade A’)
elif score >=70 :

print(‘Grade B’)
elif score >=60 :

print(‘Grade C’)
elif score >=50 :

print(‘Grade D’)
else :

print(‘Grade F’)

ตัวอย่าง

Grade A /B /C /D /F

ผลลัพธ์



แบบฝึกหดั
เริ่มต้น

คะแนน>=80

คะแนน>=70

คะแนน>=60

ได้เกรด 0

จบงาน

ได้เกรด 4

ได้เกรด 3

ได้เกรด 2

ใช่

ใช่

ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

คะแนน>=50 ได้เกรด 1ใช่

ไม่ใช่



แบบฝึกหดั

จงเขียนผังงาน และเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบตัดสินใจ (if..elif..else) รับค่า
คะแนน (score) ทางแป้นพิมพ์ แล้วค านวนเกรด 9 เกรด ได้แก่ 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 
1.5, 1 และ 0 และแสดงผล เกรด นั้น ๆ หลังจากรับค่าแล้วผ่านการประมวลผล
ตามโครงสร้างแบบตัดสินใจ โดยก าหนดเงื่อนไขดังน้ี 

ถ้าคะแนน>=80 ให้แสดงเกรด 4 ถ้าคะแนน>=75 ให้แสดงเกรด 3.5 ถ้า
คะแนน>=70 ให้แสดงเกรด 3 ถ้าคะแนน>=65 ให้แสดงเกรด 2.5 ถ้า
คะแนน>=60 ให้แสดงเกรด 2 ถ้าคะแนน>=55 ให้แสดงเกรด 1.5 ถ้า
คะแนน>=50 ให้แสดงเกรด 1 ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย ให้แสดงเกรด 0



เฉลย การเขียนผงังาน
เริ่มต้น

score>=80

score >=75

score >=70

Grade 0

จบงาน

Grade 4

Grade 3.5

Grade 3

ใช่

ใช่

ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

score >=65 Grade 2.5ใช่

ไม่ใช่ ...
.........



เฉลย การเขียนโปรแกรม

Grade 4
Grade 3.5
Grade 3
Grade 2.5
Grade 2
Grade 1.5
Grade 1
Grade 0

ผลลัพธ์


