
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การวิเคราะห์และการแกปั้ญหา รายวิชา ง23101  การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

 
 
 
 
 
 

การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งใหค้อมพิวเตอร์ทาํงาน  จาํเป็นตอ้งมีการออกแบบขั้นตอนการทาํงานของ

โปรแกรม  เพื่อวางแผนอยา่งเป็นขั้นตอนวา่จะตอ้งเขียนโปรแกรมแกปั้ญหาอยา่งไร  เรียกการวางแผนอยา่ง

เป็นขั้นตอนน้ีว่า  การจําลองความคิดหรืออัลกอลิทึม(Algorithm)  การออกแบบหรือการเขียนโปรแกรม

ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้  โดยมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการออกแบบโปรแกรมท่ีนิยมใช้กนั  คือ   

ผงังาน  (Flowchart)  เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจความหมายตรงกนั 

ตารางที ่2 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเขียนผงังาน (FLOWCHATING  SYMBOLS) 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

 ใช้สําหรับกาํหนดจุดเร่ิมต้นทาํงานหรือส้ินสุดการทาํงาน 

(Start/Stop) 

 

 

 ใช้สําหรับแสดงการประมวลผล (Process) เช่น  การ

คํานวณหรือการกาํหนดค่า 

 ใช้สําหรับการนําเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูลออก

(Input/Output)   โดยไม่ระบุส่ือทีใ่ช้ 

 

 
ใช้สําหรับรับข้อมูลเข้าทางแป้นพมิพ์ (Manual Input) 

 

 
 แสดงการเปรียบเทยีบหรือการตัดสินใจ (Decision) 

 

 
 ใช้สําหรับแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ (Display) 

 

 ใช้สําหรับแสดงผลข้อมูลออกทางเอกสาร (Document) 

 

 ทศิทางการดําเนินงาน (Flow Line) 

ใบความรู้ที่  2.2 

วธีิการออกแบบโปรแกรม 

วธีิการออกแบบโปรแกรม 
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 ตัวเช่ือมต่อภายในหน้าเดียวกนั (Connector) 

 

 
 ตัวเช่ือมต่อไปหน้าอืน่ (Off Page Connector) 

 

 
 เรียกโปรแกรมย่อย (Procedure/Function) 

หลกัเกณฑ์ในการเขียนผงังาน 

1. สัญลกัษณ์  1  ภาพ  จะแทนคาํสั่ง  1  คาํสั่ง 

2. ทิศทางของลูกศรในผงังาน ควรมีทิศทางจากบนลงล่าง หรืออาจจากซา้ยไปขวาเสมอ 

3. ในหน่ึงผงังานจะมีจุดเร่ิมตน้และจุดจบท่ีเดียวเท่านั้น 

ประโยชน์ของผงังาน  มีดังนี้ 

 1.  ใชส้าํหรับติดต่อประสานงานระหวา่งนกัวิเคราะห์ระบบกบันกัเขียนโปรแกรมหรือนกัเขียน

โปรแกรมกบัผูใ้ช ้ ทาํใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรมไดง่้ายข้ึน 

 2.  ทาํใหง่้ายในการเขียนโปรแกรม  มองเห็นลาํดบัการทาํงาน  รู้วา่ส่ิงใดควรทาํก่อน – หลงั  และ

สามารถตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมไดง่้าย 

 3.  ใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงเพื่อใหน้กัเขียนโปรแกรมคนอ่ืนไดท้ราบ  เพราะผงังานไม่ข้ึนกบั

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึงโดยเฉพาะ  ทาํใหเ้รียนรู้และเขา้ใจการทาํงานไดง่้าย 

 4.  จะช่วยใหก้ารปรับปรุง  แกไ้ข  และบาํรุงรักษาโปรแกรม  ทาํไดง่้าย  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ลกัษณะโครงสร้างของผงังาน 

ผงังานทัว่ไปจะประกอบดว้ยโครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบต่อไปน้ีคือ 

1.โครงสร้างแบบเป็นลาํดบั (sequence structure) 

2.โครงสร้างแบบมีการเลือก (selection structure) 

 3.โครงสร้างแบบทาํซํ้ า (iteration structure) 

1. โครงสร้างแบบเป็นลําดับ (Sequence Structure)  เป็นโครงสร้างท่ีแสดงขั้นตอนการทาํงานท่ี

เรียงเป็นไปตามลาํดบัก่อนหลงั  จากคาํสั่งท่ี  1  ไปคาํสั่งท่ี  2  ต่อไปจนถึงคาํสั่งสุดทา้ย  และแต่ละคาํสั่งจะมี

การประมวลผลเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  การเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบลาํดบัจึงเป็นการเขียนโปรแกรมท่ี

ง่ายท่ีสุด   
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 โครงสร้างลกัษณะน้ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของผงังาน และเป็นลกัษณะขั้นตอนการทาํงานท่ีพบ

มากท่ีสุด คือทาํงานทีละขั้นตอนลาํดบั 

ตัวอย่างที ่1 ผงังานผงังานการคํานวณดอกเบีย้ ทีม่ีโครงสร้างแบบเป็นลาํดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากตวัอยา่งผงังานการคาํนวณดอกเบ้ีย สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1. เร่ิมตน้การทาํงาน 

2. รับค่าเงินตน้ และอตัราดอกเบ้ียเพื่อใชใ้นการคาํนวณหาดอกเบ้ีย 

3. คาํนวณหาดอกเบ้ียโดยใชส้มการต่อไปน้ี  ดอกเบ้ีย = เงินตน้ * อตัราดอกเบ้ีย 

4. แสดงค่าของดอกเบ้ียซ่ึงคาํนวณได ้

5. จบการทาํงาน 

 

คําส่ังที ่ 1 

คําส่ังที ่ 2 

คําส่ังที ่ n 

 
เร่ิมต้น 

รับค่าเงนิต้นและ

อตัราดอกเบีย้ 

คาํนวณดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้=เงนิต้น×อตัราดอกเบีย้ 

 

แสดงค่าของดอกเบีย้ 

จบ 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การวิเคราะห์และการแกปั้ญหา รายวิชา ง23101  การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

2.  โครงสร้างแบบมีตัวเลือก (Selection Structure) โครงสร้างการทาํงานแบบมีการเลือกมีรูปแบบ

ท่ีซบัซอ้นกวา่โครงสร้างแบบเป็นลาํดบัรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุดของโครงสร้างแบบน้ีคือ  การเลือกแบบมีทางออก 

2 ทาง  ในการเลือกแบบมีทางออก  2  ทาง  น้ีจะมีทางออกจากสัญลกัษณ์การตดัสินใจเพียง 2 ทาง คือ ใช่

หรือไม่ใช่ เท่านั้น (แต่ระบบการเขียนผงังานระบบ อนุญาตใหมี้ทางออกจากการตดัสินใจไดม้ากกวา่ 2 ทาง) 

 

ตัวอย่างที ่2 การเขียนผงังานการคํานวณดอกเบีย้ ทีม่ีโครงสร้างแบบมีการเลอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงังานการคาํนวณดอกเบ้ียซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย 2 อตัรา คือถ้าเงินตน้น้อยกว่า 1 ล้านบาท จะคิด

ดอกเบ้ียดว้ยอตัราร้อยละ 4 แต่ถา้มีเงินตน้มากกวา่ 1 ลา้นบาท จะคิดดอกเบ้ียดว้ยอตัราร้อยละ 5 

จากผงังานการคํานวณดอกเบีย้ สามารถอธิบายเป็นข้ันตอนได้ดังนี ้

1.  เร่ิมตน้การทาํงาน 

2.  รับค่าเงินตน้ 

3.  พิจารณาเงินตน้ท่ีรับค่าเขา้มามากกวา่ 1 ลา้นบาทหรือไม่ 

เง่ือนไข 

คําส่ัง คําส่ัง 

 

เร่ิมต้น 

คาํนวณดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้=เงนิต้น×0.04 

แสดงค่าของดอกเบีย้ 

จบ 

เงินตน้ <= 1000000 

คาํนวณดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้=เงนิต้น×0.05 

รับค่าเงนิต้น 

ใช่ 

ไม่ใช่ 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การวิเคราะห์และการแกปั้ญหา รายวิชา ง23101  การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

       -  ถา้ใช่ ใหค้าํนวณดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ดงันั้น ดอกเบ้ีย = เงินตน้ * 0.04 

       -  ถา้ไม่ใช่ ใหค้าํนวณดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ดงันั้น ดอกเบ้ีย = เงินตน้ * 0.054 

4.  แสดงค่าดอกเบ้ียท่ีคาํนวณได ้

5.  จบการทาํงาน 

 3.  โครงสร้างแบบทาํซ้ํา (Iteration Structure) เป็นโครงสร้างท่ีมีการสั่งให้ทาํงานชุดคาํสั่งนั้น  ใน

ลกัษณะวนซํ้ าหลายๆ  รอบ  โดยมีการตรวจสอบเง่ือนไขเพื่อตดัส้ินใจว่าจะทาํซํ้ ารอบต่อไปหรือเลิกการ

ทาํซํ้ า   

 
ตัวอย่างที ่3 ผงังานทีม่ีโครงสร้างแบบทาํซ้ํา ผงังานการคาํนวณยอดบญัชี ( เงินตน้ทบดอกเบ้ีย ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไข คําส่ัง 

คําส่ัง 

 
เร่ิมต้น 

รับค่าจํานวนคน  n  

จบ 

i<n 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

กาํหนดให้ i=0,n=0,sum=0,avg=0 

sum=sum+score 

รับค่าคะแนน score  

กาํหนดให้ score=0 

avg=sum/n 

แสดงค่า avg i=i+1 
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จากตัวอย่างผงังานหาค่าเฉลี่ยคะแนนนักเรียน สามารถอธิบายเป็นข้ันตอนได้ดังนี ้

1.  เร่ิมตน้การทาํงาน 

2.  กาํหนดให ้i=0, n=0,sum=0 และavg=0 โดยท่ี i คือ จาํนวนรอบในการทาํงาน n คือ จาํนวนนกัเรียน

 sum คือ ผลรวม และ avg คือ ค่าเฉล่ีย 

3.  รับค่าจาํนวนนกัเรียนเก็บไวใ้นตวัแปร n 

4.  เปรียบเทียบค่า i นอ้ยกวา่เท่ากบั n หรือไม่ 

4.1  ถา้ใช่ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

    -  score=0 โดยท่ี score คือ คะแนนนกัเรียน 

  -   รับค่าคะแนนของนกัเรียนไวใ้นตวัแปร score  

  -   คาํนวณค่าผลรวมจากสมการ sum=sum+score 

  -   บวกค่า i เพิ่มอีก 1 

4.2  ถา้ไม่ใช่ ใหค้าํนวณค่าเฉล่ียจากสมการ avg=sum/n 

 -   แสดงค่าเฉล่ียของนกัเรียนตวัแปร avg 

 -   จบการทาํงาน 
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