
การโปรแกรมคอมพวิเตอร์
Computer Programming

การอธิบายขั้นตอนวธีิการโดยใช้
ซูโด้โค้ดและผงังาน



วตัถุประสงค์การเรียน
อธิบายขั้นตอนและวิธีโดยใชซู้โดโคด้ได้
บอกความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในผงังาน และ
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เขียนผงังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แปลงจากซูโดโคด้ใหอ้ยูใ่นรูปของผงังานได้
เขียนขั้นตอนและวิธีโดยใชซู้โดโคด้ได้
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ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรม
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1.รับโจทย์หรือปัญหา 

2.ท าความเข้าใจปัญหา

3.ออกแบบการเขียนโปรแกรม
วิเคราะห์อลักอริทึม

- เขียนซูโดโคด้
- เขียนผงังาน

4. เขียนโปรแกรม



อลักอริทมึ (Algorithm)
อลักอริทึม (Algorithm) หมายถึง  ขั้นตอนการท างานท่ีเป็นล าดบั
คอมพิวเตอร์ท างานทีละค าสัง่ตามล าดบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะประกอบดว้ยค าสัง่จ านวนมากท่ีควบคุม
ใหค้อมพิวเตอร์ท างานไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้

อลักอริทึมจะช่วยอธิบายล าดบัขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบัการท างาน
ของโปรแกรม อาจใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ช่วยในการแสดงขั้นตอน 
เช่น 
ผงังาน (Flow Chart)
ซูโดโคด้ (Pseudo Code)
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การวเิคราะห์อลักอรึทมึ

อยูใ่นขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม โดยคิดวา่
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อะไรเป็นข้อมูลเข้า (Input)

วธีิการประมวลผลทีจ่ะน ามาซ่ึงค าตอบ (Process)

อะไรเป็นข้อมูลออก (Output)



การวเิคราะห์อลักอรึทมึ
ตัวอย่าง 1 : ตอ้งการหาค่าเฉล่ียของคะแนนวิชา Fundamental of 

Computer ของนกัศึกษาจ านวน 50 คน
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วเิคราะห์อลักอริทมึ

คะแนนของนกัศึกษาแต่ละคน (Score)
ผลรวมของคะแนนนกัศึกษาทุกคน / 50 (Average)
พิมพผ์ลลพัธ์

ข้อมูลเข้า   : 
ประมวลผล :
ข้อมูลออก : 



การวเิคราะห์อลักอรึทมึ
ตัวอย่าง 2 : โปรแกรมรายงานระดบัผลการเรียนตามคะแนนของ
นกัศึกษา โดยรับขอ้มูลคะแนนจาก Keyboard

เง่ือนไข : ถา้คะแนน < 50 ใหพ้ิมพข์อ้ความ “ตก”
ถา้คะแนนระหวา่ง 50-69 ใหพ้ิมพข์อ้ความ “พอใช”้
ถา้คะแนน 70 ข้ึนไป ใหพิ้มพข์อ้ความ “ดีมาก”
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วเิคราะห์อลักอริทมึ
คะแนนของนกัศึกษา (Score) 
ท ำกำรเปรียบเทยีบคะแนนตำมเง่ือนไข

พิมพ์ข้อควำมตำมเงื่อนไข

ข้อมูลเข้า   : 
ประมวลผล :
ข้อมูลออก :



Pseudo Code
การอธิบายขั้นตอนการประมวลผลโดยใช้ “วลภีาษาองักฤษ” ในการ
แสดง อธิบาย หรือก าหนดล าดบัการท างาน
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Begin

Character cAccountType
Numeric nAmout

Accept cAccountType

Accept nAmount

If (cAccountType = ‘A’) Then

nInterest = nAmount * 25%

Else If (cAccount Type = ‘B’) Then

nInterest = nAmount * 40%

End If

Display nInterest

End

โปรแกรมค านวณดอกเบีย้ตามประเภทบัญชี

ข้อมูลเข้า    :  ประเภทบญัชี (Account Type)
และจ านวนเงินฝาก (Amount)

ประมวลผล :  ค านวณดอกเบ้ียตามประเภท
บญัชี
ประเภทบญัชี A  = 25%
ประเภทบญัชี B  = 40%

ข้อมูลออก :    พิมพจ์  านวนเงินดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ 
(Interest) 



ค าส่ังต่างๆ ของซูโดโค๊ด
ค าส่ัง ค าอธิบาย

// ใชเ้ขียนหมายเหตุ (Comment) เพื่อแทรกในซูโดโค๊ด เช่น
x= a + b  // sum of two number ถา้ตอ้งการใส่คอมเมน้ต์
มากกวา่ 1 บรรทดั จะตอ้งใส่คอมเมน้ตทุ์กบรรทดั

Begin …. end เป็นการท าเคร่ืองหมาย Block โดยค าสัง่ Begin เป็นค าสัง่
เร่ิมตน้ และค าสัง่ end เป็นค าสัง่จบ

Accept ใชรั้บค่าอินพตุ เช่น รับช่ือของผูใ้ช ้โดยใชค้  าสัง่วา่ accept  
cUserName

Display ใชแ้สดงค่าเอาตพ์ตุ เช่น แสดงขอ้ความ “Welcome to 
Thailand” บนจอภาพ จะใชค้  าสัง่วา่ display ‘Welcome to
Thailand’
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วธีิทีใ่ช้ในการตั้งช่ือตวัแปร

1. ตวัอกัษรตวัแรกใชบ้อกชนิดของขอ้มูล เช่น ใช ้‘c’ หรือ ‘n’
เพื่อแสดงวา่เป็นตวัอกัษร (Character) หรือตวัเลข
(Numberic) เช่น cName, nAge 

2. ช่ือของตวัแปรควรบอกวตัถุประสงค ์เช่น nScore เป็นตวั
แปรส าหรับเกบ็ค่าคะแนน

3. ในกรณีท่ีช่ือตวัแปรมีหลายค า ตวัอกัษรตวัแรกของค า
จะตอ้งข้ึนดว้ยตวัอกัษรใหญ่ เช่น nTotalScore, 
nSumOfSqares
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การเขยีนซูโดโค้ด (Pseudo Code)

1. รับขอ้มูล ค าท่ีใช ้Accept หรือ Read หรือ Input หรือ Get
เช่น  accept nRadius

2. แสดงขอ้มูลออก ค าท่ีใช ้Display หรือ Print หรือ Write หรือ 
Output 
เช่น display “Hello Owen” หรือ display Area
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การเขยีนซูโดโค้ด (Pseudo Code)
3. ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร

3.1 ก าหนดค่าเร่ิมตน้ใหก้บัตวัแปร จะใชค้  าวา่ Set
เช่น Set nSum = 0   

3.2 ก าหนดค่าท่ีไดจ้ากการประมวลผลไวท่ี้ตวัแปร จะใช้
เคร่ืองหมาย =

เช่น nSum = 500

nVat = nSum * 0.07
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0 nSum

500 nSum

35 nVat



การเขยีน Pseudo Code
4.  ตวัด าเนินการทางคณิตศาสตร์ + , - , * , / , ( )

เช่น nArea = (22/7) * nRadius * nRadius
nTotal =  (nNumber1 + nNumber2)/2
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if  nBuffalo = “My friend” then

Begin

Display “Yes My friend is buffalo”

end

ELSE

Begin

Display “I’m buffalo”

end

end if

5. เปรียบเทียบแบบ IF .. Then .. Else



การเขยีน Pseudo Code

6. เปรียบเทียบแบบ CASE … OF
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case  nChoice

A : Write “Excellent”

B :  Write “Good”  

C : Write “Fair”

D:  Write “Weak”

F : Write “Fail”

else : Write “Error input”

end case



การเขยีน Pseudo Code

7. การวนซ ้าแบบ FOR … DO..
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for i = 1 to 10 do

accept nNumber

nSum = nSum + nNumber

end for



การวเิคราะห์งานและเขยีนซูโดโค้ด
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ตัวอย่ำงที่ 1 - ต้องกำรหำพ้ืนที่วงกลมโดยรับค่ำรัศมีจำกผู้ใช้

วเิคราะห์อลักอริทมึ

ค่ารัศมี (R)
พื้นท่ีวงกลม(Area) = 22/7*R*R
พิมพผ์ลลพัธ์พื้นท่ีวงกลมท่ีหนา้จอ                                      

“The area of circle is ….”

ข้อมูลเข้า   : 
ประมวลผล :
ข้อมูลออก : 



การวเิคราะห์งานและเขยีนซูโดโค้ด

การออกแบบโปรแกรม (Program design)
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ขั้นตอนท่ี 1 รับขอ้มูล R

ขั้นตอนท่ี 2   ประมวลผล Area = 22/7*R*R

ขั้นตอนท่ี 3  มพผ์ลลพัธ์ “The area of circle is ”, Area

<<จบการท างาน>>

ตวัอยา่งท่ี 1 - ตอ้งการหาพื้นท่ีวงกลมโดยรับค่ารัศมีจากผูใ้ช้ (ต่อ)



การวเิคราะห์งานและเขยีนซูโดโค้ด

เขียนซูโดโคด้ (Psuedocode)
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ตวัอยา่งท่ี 1 - เขียนโปรแกรมหาพื้นท่ีวงกลมโดยรับค่ารัศมีจากผูใ้ช้
(ต่อ)

Begin
numeric R, nArea

accept R

nArea = 22/7*R*R

display “The area of circle is ”, nArea

End



ตวัอยา่งท่ี 2 - สร้างโปรแกรมเพื่อท าการหาผลรวมของเลข10 จ านวน
ท่ีผูใ้ชใ้ส่เขา้มา

การวเิคราะห์งานและเขยีนซูโดโค้ด
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วเิคราะห์อลักอริทมึ

ค่าของตวัเลข 10 จ านวน (Number)
หาผลรวม (Sum)
พิมพค่์าผลรวมท่ีหนา้จอ                                        

“The summary is ….”

ข้อมูลเข้า   : 
ประมวลผล :
ข้อมูลออก : 



ตวัอยา่งท่ี 2 - สร้างโปแกรมเพื่อท าการหาผลรวมของเลข10 จ านวน
ท่ีผูใ้ชใ้ส่เขา้มา (ต่อ)

Begin

numeric  nNumber, nSum
set  nSum = 0

for I = 1 to 10 do

Accept  nNumber

nSum = nSum + nNumber

end for

display  nSum

End

การวเิคราะห์งานและเขยีนซูโดโค้ด

เขียนซูโดโคด้ (Psuedocode)
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ตวัอยา่งท่ี 3 - สร้างโปรแกรมเพ่ือท าการรับจ านวนสินคา้ท่ีซ้ือตามท่ีผูใ้ชก้  าหนด แลว้
หายอดรวมราคาสินคา้แต่ละช้ินแลว้ แสดงผลลพัธ์ท่ีหนา้จอโดย ถา้ยอด
รวมมากกวา่ 100 บาท ใหแ้สดงขอ้ความวา่ “Get Bonus => 1 bar of 
Chocolate” แต่ถา้ยอดรวมไม่ถึง 100 บาท ใหแ้สดงขอ้ความวา่ “Get 
Bonus => 1 pack of MAMA”

วเิคราะห์อลักอริทมึ
1. ขอ้มูลเขา้ : จ านวนสินคา้ท่ีซ้ือ(Item), ราคาสินคา้แต่ละช้ิน (Price)
2. การประมวลผล : 1. หายอดรวมราคาสินคา้ (Sum)

2. ตรวจสอบยอดรวมราคาสินคา้ (Sum) ตามเง่ือนไข
3. ขอ้มูลออก  :  พิมพข์อ้ความตามเง่ือนไข

การวเิคราะห์งานและเขยีนซูโดโค้ด
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Begin

numeric nSum, nItem, nPrice,count

Set nSum = 0

accept nItem

for count = 1 to nItem 

begin

accept nPrice

nSum = nSum + nPrice

end for

if nSum >= 100 

begin

display “Get Bonus = 1 bar of Chocolate”

end

else if nSum<=100

begin 

display “Get Bonus = 1 pack of MAMA”

end

end if
End

การวเิคราะห์งานและเขยีนซูโดโค้ด
ตวัอยา่งท่ี 3 : เขียนซูโดโคด้ (Psuedocode)
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ผงังาน 
(Flowchart)
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การเขยีนผงังาน (Flowchart)
ผงังาน (Flowchart) คือ แผนภาพท่ีแสดงล าดบัขั้นตอนของการท างาน 
โดยใชลู้กศรและสญัลกัษณ์แบบต่างๆ เพื่อท าใหง่้ายต่อการท าความ
เขา้ใจการท างานของโปรแกรม
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ค านวณหาพื้นท่ีวงกลม



การเขยีนผงังาน (Flowchart)
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แสดงถึงจุดเร่ิมตน้หรือจุดส้ินสุดการท างาน

Start - แสดงถึงจุดเร่ิมตน้การท างาน

Stop - แสดงถึงจุดส้ินสุดการท างาน

Start

End

สัญลกัษณ์ส าหรับการเขียนผงังาน



การเขยีนผงังาน (Flowchart)
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แสดงถึงการประมวลผล (Process)

nPAY=nHOURS*5

ตัวอย่ำง

น า 5 คูณ HOURS ผลลพัธ์เกบ็ไวท่ี้ PAY

M = 0
ใหต้วัแปร M มีค่าเป็น 0



การเขยีนผงังาน (Flowchart)
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แสดงถึงการรับ-แสดงผลขอ้มูล

accept  X แสดงถึงการรับขอ้มูลมาไวท่ี้ตวัแปร X

display  Sum แสดงถึงการแสดงผลขอ้มูลในตวัแปร Sum



การเขยีนผงังาน (Flowchart)
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A, B

การรับขอ้มูลเขา้ทางแป้นพิมพ์ การแสดงผลออกทางจอภาพ

ANS

การแสดงผลออกทางเคร่ืองพิมพ์

ANS

รับค่า A,B มาจากแป้นพมิพ์ แสดงค่าในตวัแปร ANS ท่ี
จอภาพ

แสดงค่าในตวัแปร ANS ท่ี
เคร่ืองพิมพ์



การเขยีนผงังาน (Flowchart)

 การติดต่อกบัอุปกรณ์ท่ีเป็นการเขา้ถึงขอ้มูลแบบล าดบั เช่น 
เทปเพลง

 การติดต่อกบัอุปกรณ์ท่ีเป็นการเขา้ถึงขอ้มูลแบบตรง เช่น 
ฮาร์ดดิสก,์CD
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การเขยีนผงังาน (Flowchart)
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แสดงถึงการเลือก/ตดัสินใจ /เง่ือนไขการตดัสินใจ
(Decision )



การเขยีนผงังาน (Flowchart)
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แสดงถึงทิศทางการท างาน (Direction)

A แสดงถึงจุดเช่ือมต่อท่ีอยูภ่ายในหนา้ดียวกนั (Onpage 
Connector )

B

2 แสดงถึงจุดเช่ือมต่อกบัเอกสารหนา้อ่ืน (Offpage 
Connector )



การอธิบายขั้นตอนการประมวลผลโดย ใช้ “สัญลกัษณ์” ในการแสดง
ความหมาย หรือก าหนดล าดบัการท างาน

ผงังาน (Flow Chart)
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โปรแกรมค านวณดอกเบีย้ตามประเภทบัญชี
ข้อมูลเข้า :  ประเภทบญัชี (Account Type)

และจ านวนเงินฝาก (Amount)
ประมวลผล :  ค านวณดอกเบ้ียตามประเภท

บญัชี
ประเภทบญัชี A  = 25%
ประเภทบญัชี B  = 40%

ข้อมูลออก   : พิมพจ์  านวนเงินดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ 
(Interest) 



ตัวอย่างผงังานทัว่ไป(1/4)
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 แสดงการโยนเหรียญ 3 คร้ัง 
ถา้ออกหวั ผูโ้ยนจะไดเ้งิน 10 
บาท ถา้ออกกอ้ย ผูโ้ยนจะเสีย
เงิน 10 บาท



ตัวอย่างผงังานทัว่ไป(2/4)
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 ผงังานแสดงการเดินขา้มถนน
ท่ีมีสัญญาณไฟจราจร



ตัวอย่างผงังานทัว่ไป(3/4)
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 ผงังานพิจารณาการใชย้าตามฉลากยาท่ี
ปิดขา้งขวด แยกตามขนาดการใชด้งัน้ี
 อายตุ  ่ากวา่ 5 ปี หา้มรับประทาน
 อาย ุ5 - 7 ปี คร้ังละ 1 เมด็
 อาย ุ8 - 14 ปี คร้ังละ 2 เมด็
 อาย ุ15 ปีข้ึนไป คร้ังละ 3 เมด็



ตัวอย่างผงังานทัว่ไป(4/4)
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 ผงังานแสดงการค านวณพื้นท่ี
สามเหล่ียมจ านวน 100 รูป



ลกัษณะการเขยีนผงังาน

ทุกผงังานตอ้งมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดเพียงอย่างละหน่ึงแห่ง
เท่านั้น
ทุกสัญลกัษณ์ของผงังานตอ้งมีลูกศรช้ีทิศทางเขา้ และลูกศรช้ีทิศ
ทางออกอย่างละหน่ึงลูกศร ยกเว้นสัญลักษณ์จุดเ ร่ิมต้น 
จุดส้ินสุด การตดัสินใจ และจุดต่อ
สัญลักษณ์จุดเร่ิมต้นมีเฉพาะลูกศรช้ีทิศทางออก สัญลักษณ์
จุดส้ินสุดมีเฉพาะลูกศรช้ีทิศทางเขา้
สัญลกัษณ์การตดัสินใจมีลูกศรช้ีทิศทางเขา้ 1 ทิศทาง มีลูกศรช้ี
ทิศทางออก 2 ทิศทางหรือมากกวา่
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ลกัษณะการเขยีนผงังาน

ทิศทางของล าดบัขั้นตอนการท างาน นิยมเขียนจากบนลงล่าง
หรือจากซา้ยไปขวา
ไม่ควรเขียนเสน้ของลูกศรเพื่อท าการเช่ือมโยงล าดบัขั้นตอนท่ี
อยูห่่างกนัมาก    หากจ าเป็นควรใชส้ญัลกัษณ์จุดต่อแทน
การเขียนผงังานส่วนของการก าหนดค่า หรือการค านวณค่า 
นิยมใชเ้คร่ือง หมายลูกศร () แทนการใชเ้คร่ืองหมายเท่ากบั 
แต่ใชเ้ท่ากบักไ็ม่ผดิ
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การวเิคราะห์งานและเขยีนผงังาน (Flowchart)
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ตวัอยา่งท่ี 1 จงเขียนโปรแกรมเพ่ือค านวณหาพ้ืนท่ีสามเหล่ียม โดยใหผู้ใ้ช้
สามารถ Input ขอ้มูลความสูงและความยาวฐานได้

วเิคราะห์อลักอริทมึ
ขอ้มูลเขา้ :  ความสูง (H) , ความยาวฐาน (B)
ประมวลผล :  ค านวณ Area = ½ * B*H
ขอ้มูลออก : แสดงค่าพื้นท่ีสามเหล่ียมท่ีหนา้จอ

Flowchart

Pseudo code
Begin

1.     numeric nBase, nHeight, nArea

2.     Accept nBase, nHeight

3. nArea = ½ * nBase * nHeight

4. display nArea

End



การวเิคราะห์งานและเขยีนผงังาน (Flowchart)
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ตวัอยา่งท่ี 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อค านวณหาผลรวมของเลข 5 ถึง 20
วิเคราะหอ์ลักอริทึม

ข้อมูลเข้ำ :  ไม่มี

ประมวลผล :  หำผลรวมเลข 5 –
20

ข้อมูลออก : แสดงผลรวมที่หน้ำจอ

Flowchart

Pseudo code
Begin

1. numeric nSum, i

2. i = 5

3. nSum = 0

4. for i = 5 to 20

5. Begin

6. nSum = nSum + i

7. end for

8. Display nSum

end



การวเิคราะห์งานและเขยีนผงังาน (Flowchart)
ตวัอยา่งท่ี 3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อค านวณราคารวมของสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือดงัต่อไปน้ี

#Item                   #Code                         #Price
DNA Soymilk      101                               12
Cleenex Tissue     102                               55
LAY                     103                               20

โดยโปรแกรมสามารถรับชนิดสินคา้และจ านวนสินคา้ท่ีซ้ือ  แลว้ค านวณราคารวม 
พร้อมคิดการสมนาคุณ ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี
 ถา้ ราคารวมของสินคา้ นอ้ยกวา่ 100 บาท  มอบแสตมป์ใหลู้กคา้ 1 ดวง
 ถา้ ราคารวมของสินคา้ 100 – 199 บาท       มอบแสตมป์ใหลู้กคา้ 2 ดวง
 ถา้ ราคารวมของสินคา้  200 บาทข้ึนไป      มอบแสตมป์ใหลู้กคา้ 5 ดวง

41


