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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
คุณธรรม 

 

 

 1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การทดสอบโปรแกรม การจัดท าเอกสาร
ประกอบโปรแกรม และการบ ารุงรักษาโปรแกรม  
 2. การเขียนโปรแกรม เช่น ซี จาวา ปาสคาล วิชวลเบสิก ซีซาร์ป 
 3. การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การสร้างชิ้นงาน 
 
 
 

 ผังงาน Flowchart เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้อธิบายล าดับขั้นตอนการท างานในรูปแบบ
แผนภาพ โดยใช้สัญลักษณ์รูปร่างต่าง ๆ ที่มีความหมายแทนค าสั่ง และใช้ข้อความในสัญลักษณ์แทน
ข้อมูลตัวแปร ตัวดาเนินการทางการค านวณ และการเปรียบเทียบ นอกจากนั้นผังงานยังใช้แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการท างานต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งลักษณะการท างานและความสัมพันธ์
เป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การท างานแบบมีล าดับ การท างานแบบมีเงื่อนไข และการท างานแบบท าซ้ า 
ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงน าผังงาน Flowchart ที่ออกแบบไว้น าไปเขียนเป็นภาษา 
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นผังงานจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมและผู้ใช้ สามารถมองเห็นภาพ
การทำงานของโปรแกรมท่ีกำลังจะสร้างได้อย่างเป็นระบบและง่ายขึ้น 

มาตรฐานการเรียนรู ้

ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
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1. อธิบายความหมายและลักษณะของผังงานที่ดีได้  
2. อธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของผังงานได้  
3. อธิบายความหมายและขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมได้  
4. สามารถเขียนผังงานและอัลกอริทึมจากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้  

 
 
 
 
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนมีความสามารถ ดังนี้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของผังงานที่ดีได้  
2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของผังงานได้  
3. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมได้  
4. นักเรียนสามารถเขียนผังงานและอัลกอริทึมจากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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ค าชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 20 นาท ี

  2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ 
  3. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ค าตอบที่ถูกที่สุดในกระดาษค าตอบ 

1. ข้อใดกล่าวถึงผังงาน (Flowchart) ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. ใช้ในการช่วยในขั้นตอนทดสอบล าดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Testing) 
ข. การอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานด้วยผังงาน (Flowchart) ไม่สามารถอธิบายการ

ท างานได้ชัดเจน 
ค. เป็นการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานในลักษณะของข้อความ 
ง. เป็นการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานโดยใช้รูปภาพ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ประกอบกัน 

2. กรณีปัญหาที่ต้องการแก้ไขนั้นมีความซับซ้อนขึ้น ในการพัฒนาล าดับขั้นตอนวิธีการแก้                    
ปัญหา (Algorithm Development) ควรท าเช่นใด 

ก. เขียนการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานในลักษณะของข้อความ (Algorithm) ไม่ต้อง
เขียนผังงาน (Flowchart) 

ข. เขียนผังงาน (Flowchart) ก่อน จากนั้นจึงท าการเปลี่ยนให้เป็นการอธิบายล าดับขั้นตอน
การท างานในลักษณะของข้อความ (Algorithm) 

ค. เขียนการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานในลักษณะของข้อความ(Algorithm) ก่อน
จากนั้นจึงท าการเปลี่ยนให้เป็นผังงาน (Flowchart) 

ง. สามารถเขียนให้เป็นค าสั่งเทียม (Pseudo Code) ได้เลย 
3. ข้อใด ไม่ใช่  สัญลักษณ์ ในการเขียนผังงาน 

    ก.             
 
 ข.  
    
    ค.       

 
ง. 

4. ข้อใดคือสัญลักษณ์แทน จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดของผังงาน ในโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย 
      

ก. 
 
ข. 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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       ค.    

 ง.    
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการเขียนผังงาน 

ก. สัญลักษณ์ในการแสดงผล รับข้อมูล ประมวลผล จะต้องมีทิศทางเข้าและทิศทางออก 
ข. สามารถเขียนผังงานให้มีเส้นตัดกันได้ไม่จ ากัด 
ค. ในการค านวณค่าทางคณิตศาสตร์จะใช้เครื่องหมายลูกศรแทนเครื่องหมายเท่ากับ 
ง. การเขียนทิศทางของล าดับขั้นตอนการท างานนิยมเขียนจากบนลงล่าง 

6.            สัญลักษณ์นี้คืออะไร 
 ก. จุดต่อเนื่องภายในไฟล์ 
    ข. จุดต่อเนื่องที่อยู่คนไฟล์ 
    ค. จุดต่อเนื่องภายในหน้า 
    ง. จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้า 
7. รูปแบบของผังงานมีก่ีรูปแบบ อะไรบ้าง 
     ก. 3 รูปแบบ คือ แบบการเรียงล าดับ แบบมีเงื่อนไขและแบบท าซ้ า 
 ข. 3 รูปแบบ คือ แบบการเรียงล าดับ แบบมีเงื่อนไขและแบบการท าในขณะที่ 

ค. 2 รูปแบบ คือ แบบการเรียงล าดับและแบบมีเงื่อนไข 
     ง. 2 รูปแบบ คือ แบบการเรียงล าดับและแบบท าซ้ า 
8. สัญลักษณ์ในข้อใด สามารถมีได้เพียงสัญลักษณ์เดียวเท่านั้นในผังงาน 
      ก. จุดเริ่มต้น 
      ข. การตัดสินใจ 
      ค. การแสดงผลข้อมูลทางภาพ 
 ง. การค านวณทางคณิตศาสตร์ 
9. ข้อใดเป็นลักษณะของการเขียนผังงานที่ดี 
     ก. ทิศทางของล าดับขั้นตอนการท างานเขียนจากบนลงล่างหรือจากขวามาซ้าย 
     ข. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงอย่างละหนึ่งแห่งเท่านั้น 
     ค. สัญลักษณ์การตัดสินใจมีลูกศรชี้ทิศทางเข้า 1 ทิศทาง มีลูกศรชี้ทิศทางออก 2 ทิศทางโดย
ไม่ต้องก าหนดความหมายของการออกจากสัญลักษณ์ 
     ง. เขียนสัญลักษณ์ให้มีขนาดเล็ก ๆ ที่สุด 
10. ประโยชน์ของผังงานคือข้อใด 
     ก. ไม่ข้ึนกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม  
     ข. แสดงล าดับของการท างาน 
     ค. ท าความเข้าใจได้ง่าย  
     ง. ถูกทุกข้อ 
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  ใบความรู ้เรื่อง ผังงาน 

 

  1 
 

 

 
 
 
ผังงาน คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน ค าอธิบาย 

ข้อความ หรือค าพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการน าเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยค าพูด หรือ ข้อความ ท าได้ยากกว่าเมื่อใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ 

ผังงาน  (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของ  Algorithm, 
Workflow, Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดล าดับความคิด เพ่ือให้เห็นขั้นตอนการท างานที่
ชัดเจนและใช้วางแผนการท างานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการท างานลักษณะ
ต่างๆ เชื่อมต่อกัน 

 
 
 
 
ผังงานแบ่งได ้2 ประเภท 
  2.1 ผังงานระบบ (System Flowchart)  

ผังงานที่แสดงการท างานของระบบซึ่งแสดงภาพรวมของระบบ โดยมีการน าข้อมูลเข้าประมวลผลและ
ข้อมูลออก โดยแสดงถึงสื่อน าข้อมูลเข้า-ออก แต่ไม่ได้แสดงวิธีการประมวลผลการน าข้อมูลเข้า วิธีการประมวลผล 
และการแสดงผลลัพธ์ (Input–Process-Output) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
      รูปที่ 3.1 แสดงผังงานระบบ 
 

 1. ความหมายของผังงาน 

 2. ประเภทของผังงาน 
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2.2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) 
ผังงานที่แสดงการท างานย่อยหรือล าดับในโปรแกรม ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการท างานและ

ประมวลผลโปรแกรมนั้น ๆ ท าให้รู้วิธีการค านวณรับข้อมูลจากสื่อใด และประมวลผลอย่างไร รวมถึงการแสดง
ผลลัพธ์ด้วยสื่อหรือวิธีใด 
ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   รูปที่ 3.2 แสดงผังงานโปรแกรม 
 
 
 
 
การเขียนผังงานอาจจะเขียนลงในกระดาษที่มีแบบฟอร์มมาตรฐานที่เรียกว่า  Flowchart 

Worksheet ซึ่งจะช่วยให้เขียนผังงานได้สะดวก ประหยัดเนื้อที่ ง่ายต่อการติดตามจุดต่อเนื่อง และดู
เรียบร้อย หรือจะใช้กระดาษธรรมดาเขียนก็ได้ การเขียนรูปหรือสัญลักษณ์ต่างๆในผังงาน จะใช้
Flowchart Template ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกที่มีช่องเจาะเป็นรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของผังงานเข้าช่วย
ก็ได้ ปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนผังงาน  ท าให้ผังงานที่ได้มีความสวยงามและเป็น
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
          การเขียนผังงานจะใช้รายละเอียดจากวิธีการประมวลผลจากการวิเคราะห์งาน ซ่ึง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญๆ คือ การรับข้อมูล (Input) การประมวลผล (Process) และการ
แสดงผลลัพธ์ (Output) นอกจากนี้ต้องใช้รูปหรือสัญลักษณ์ท่ีตรงตามความหมาย นั่นคือ 

 3. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนผังงาน

ภาษาคอมพิวเตอร ์

https://sites.google.com/site/krunuchwrk/prapheth-khxng-phang-ngan/5.jpg?attredirects=0
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          3.1 การก าหนดค่าเริ่มแรก (Initialization) เป็นการก าหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรบาง
ตัว เช่น ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแปรนับ ตัวแปรที่มีค่าเป็นผลการค านวณสะสม           

3.2 การรับข้อมูล (Input) เป็นการรับค่าของตัวแปรที่ระบุไว้ในขั้นตอนการน าข้อมูลเข้า
ของการวิเคราะห์งาน ซึ่งการรับข้อมูลจะต้องท าก่อนที่จะน าเอาข้อมูลไปใช้ สัญลักษณ์ท่ีใช้จะมี
ความหมายตามแต่ละประเภทของสื่อข้อมูล เช่น เทป บัตรเจาะ เป็นต้น 

3.3 การประมวลผล (Process) เป็นการแสดงวิธีการประมวลผลหรือการค านวณ วึ่งจะต้อง
กระท าทีละข้ันตอนตามล าดับถ้าผลการค านวณต้องน ามาใช้ในขันตอนถัดไปจะต้องแยกรูปให้ชัดเจน  

3.4 การแสดงค่าของข้อมูลหรือผลลัพธ์ (Output) เป็นการแสดงผลลัพธ์หรือค่าของตัว
แปรที่ระบุไว้ในหัวข้อผลลัพธ์ที่ต้องแสดง การแสดงของข้อมูลหรือผลลัพธ์ ต้องกระท าหลังการ
ประมวลผล หรือภายหลังรับข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าแล้ว                                     
      3.5 การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบตัวแปรกับค่าใดค่าหนึ่ง เช่น LC = 0 หรือไม ่?  
 
 
 
 3.1 ประโยชน์ของผังงาน 

ผังงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การศึกษาล าดับขั้นตอนของโปรแกรมง่ายขึ้น จึงนิยมเขียนผัง
งานประกอบการเขียนโปรแกรม ด้วยเหตุผลดังนี้ 
                1. คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเข้าใจผังงานได้ง่าย เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้ทุกภาษา  
                2. ผังงานเป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ ช่วยล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรมให้
ง่ายและสะดวกต่อการท าความเข้าใจ สามารถน าไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน ซึ่งถ้าหากใช้
ข้อความหรือค าพูดอาจจะสื่อความหมายผิดไปได้ 
                3. ในงานโปรแกรมท่ีไม่สลับซับซ้อน ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับขั้นตอน 
และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด  
                4. ช่วยให้ผู้อ่ืนสามารถศึกษาการท างานของโปรแกรมได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว
มากขึ้น 
                5. การบ ารุงรักษาโปรแกรมหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ให้มี
ประสิทธิภาพ ถ้าพิจารณาจากผังงานจะช่วยให้สามารถทบทวนงานในโปรแกรมก่อนปรับปรุง แก้ไขได้
สะดวกและง่ายขึ้น 
 3.2 ข้อจ ากัดในการเขียนผังงาน 
 นักเขียนโปรแกรมบางคนไม่นิยมการเขียนผังงานก่อนที่จะเขียนโปรแกรม เพราะเสียเวลา ใน
การเขียนเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอ่ืนๆ ได้แก่ 

 3. ประโยชน์ ข้อจ ากัด และวิธีการผังงานที่ดี  



8 
 

 

เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

                 1. ผังงานเป็นการสื่อความหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคลมากกว่าที่จะสื่อความหมาย
บุคคลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ท า ให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับรู้และเข้าใจว่าผังงานต้องการอะไร  
                2. ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์บางค าสั่งได้อย่างชัดเจน  
                3. กรณีที่งานมีขนาดใหญ่ ผังงานจะมีขนาดใหญ่ด้วย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะ              
ท าได้ยาก ควรเขียนแยกเป็นส่วน ๆ แล้วค่อยสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละส่วน 
                4. การเขียนผังงานอาจเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและอุปกรณ์อ่ืนๆ ประกอบการ              
เขียนภาพทั้ง ๆ ที่การอธิบายงานหรือการเขียนโปรแกรมจะใช้เนื้อที่เพียง 3 - 4 บรรทัดเท่านั้น 
 3.3 วิธีการเขียนผังงานที่ดี  
 การเขียนผังงานควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  
                1. ใช้สัญลักษณ์ตามท่ีก าหนดไว้  
                2. ผังงานจะต้องมีจุดเริ่มต้น (Start) และสิ้นสุด (Stop/End/Finish)  
                3. ใช้หัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา (ยกเว้นที่
ต้องท าซ้ า)  
                4. ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า 1 เส้นและออก 1 เส้นโดยไม่มีการปล่อยจุด
ใดจุดหนึ่งไว้  
                5. เขียนค าอธิบายการท างานในแต่ละขั้นตอนโดยใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจนและ
เข้าใจได้ง่าย  
                6. ควรหลีกเลี่ยงโยงเส้นไปมาท าให้เกิดจุดตัดมากเพราะจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดง่าย 
ควรใช้สัญลักษณ์เชื่อมจุดต่อเนื่องแทน 
                7. ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน 
                8. ผังงานที่ดีควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและชัดเจน สามารถเข้าใจและ
ติดตามข้ันตอนได้ง่าย 
                9. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการท างานก่อนไปเขียนโปรแกรม 

 
 
 

การเขียนผังโปรแกรมจะมีข้ันตอนในการเขียนที่ส าคัญประกอบกันดังนี้ 
 1. การก าหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโปรแกรม  

 โดยการเริ่มต้นผังงานจะใช้ค าว่า Start และการสิ้นสุดจะใช้ค าว่า Stop ซึ่งข้อความดังกล่าว
จะอยู่ในสัญลักษณ์ ดังภาพ 
 
 

 4. สัญลักษณ์และความหมายของผังงาน  

https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/6.jpg?attredirects=0
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 

รูปที่ 3.3 แสดงตัวอย่างการก าหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการเขียนผังงาน 
2. การก าหนดค่าเริ่มต้นและการค านวณ 
ในการเขียนผังงานโปรแกรม จะมีการก าหนดค่าเริ่มต้นหรือการก าหนดค่าคงที่ ให้กับข้อมูล 

รวมถึงจะมีการค านวณข้อมูลในรูปของสูตรสมการคณิตศาสตร์ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะเขียนข้อความ
ภายในสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังภาพ 

 
รูปที่ 3.4 แสดงการก าหนดค่าเริ่มเริ่มต้น ค่าคงท่ี และ การค านวณ 

3. การรับข้อมูลนาเข้า 
เป็นการรับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม หรือข้อมูลที่ต้องป้อนให้คอมพิวเตอร์น าไปใช้ในการค านวณ 

หรือประมวลผลข้อมูล หากไม่ระบุว่าจะรับเข้าทางอุปกรณ์ใด จะเขียนข้อความรับค่า หรือ Read 
ข้อมูลภายในสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังภาพ 
 

 
รูปที่ 3.5 แสดงการรับข้อมูล a , b เข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ระบุอุปกรณ์น าเข้า 

 

 
รูปที่ 3.6 แสดงการรับข้อมูล a , b เข้าสู่โปรแกรมทางคีย์บอร์ด 

 

https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/7.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/22.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/23.jpg?attredirects=0
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
              

4. การแสดงผลข้อมูล 
เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการก าหนดค่า หรือ การค านวณ หรือการประมวลผลใดใด มา

แสดงผลออกทางอุปกรณ์ท่ีก าหนด จะเขียนข้อความแสดงผล หรือ Print ภายในสัญลักษณ์ ดังภาพ 
 

 
รูปที่ 3.7 แสดงการแสดงผลข้อมูล x , y โดยไม่ระบุอุปกรณ์แสดงผล 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 แสดงผลข้อมูล x , y ออกทางจอภาพ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 แสดงผลข้อมูล x , y ออกทางเครื่องพิมพ์ 
 

5. การตรวจสอบเงื่อนไข 
เป็นการเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบเงื่อนไข ซึ่งจะได้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบเป็นตรรกะ 

จริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยจะเขียนข้อความเงื่อนไขที่ต้องการเปรียบเทียบภายใน
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ดังภาพ 

https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/24.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/25.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/25.jpg?attredirects=0


11 
 

 

เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที่ 3.10 แสดงการเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบข้อมูล G มีค่ามากกว่า 100 ใช่หรือไม่ 
ถ้าหากมากกว่าจริงให้แสดงข้อความ “Over” ถ้าหากเท็จ ให้แสดงข้อความ “Ok” 

6. จุดต่อและการเชื่อมโยงผังงาน 
ในการเขียนผังงานอาจมีลาดับการท างานหลายขั้นตอน ต้องใช้กระดาษมากกว่า 1 แผ่น หรือ

มีจุดต่อหลายจุดในหน้าเดียวกันจึงจ าเป็นต้องใช้สัญลักษณ์เชื่อมโยงผังงานดังกล่าวเพ่ืออ้างอิงจุด
เชื่อมต่อนั้นไปยังต าแหน่งที่มีชื่อหรืออักษรเดียวกัน ดังภาพ 

 
 

รูปที่ 3.11 แสดงจุดต่อ A เชื่อมโยงผังงานในหน้าเดียวกัน 
 

 
รูปที่ 3.12 แสดงจุดต่อ A เชื่อมโยงผังงานที่อยู่คนละหน้า 

 
 

https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/26.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/27.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/28.jpg?attredirects=0


12 
 

 

เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

7.เส้นแสดงทิศทาง  
เป็นสัญลักษณ์แสดงทิศทางการท างานของ Flowchart  

 

                                                
รูปที่ 3.13 แสดงสัญลักษณ์ลูกศร แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล 

 
8. การอธิบายผังงาน 
เป็นสัญลักษณ์แสดงการอธิบายผังงาน เพ่ิมเติมหรือเป็นการหมายเหตุ (Comment) 

                
 
                                             
 
 

รูปที่ 3.14 แสดงสัญลักษณ์การเขียนค าอธิบาย 
ตัวอย่างการเขียนผังงาน Flowchart 
ตัวอย่างที่ 1 ผังงานการต้มบะหมี่ส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.15 แสดงผังงานการต้มบะหมี่ส าเร็จรูป 

https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/1.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/4.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/30.jpg?attredirects=0
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ตัวอย่างที่ 2 ผังงานหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.16 แสดงผังงานการหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยม 
 
ตัวอย่างที่ 3 ผังงานตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3.17 แสดงผังงานการตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/31.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/programmingm42/kar-kheiyn-phang-ngan-flowchart/32.jpg?attredirects=0
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

นักเรียนเห็นแล้วว่าการเขียนผังงานไม่ยากเลยใชม่ั๊ยครับ ลองเขียนดดูีมั๊ยครับ..... 

ค ำถำมกระตุ้นควำมคิด... 

 
 
 

1. ผังงานใด ๆ จะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงอย่างละแห่งเดียวเท่านั้น 
2. ทุกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนการท างาน จะต้องมีทิศทางเข้าเพียง 1 แห่งและทิศทาง 

ออกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ยกเว้นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มเริ่มต้น จุดสิ้นสุด จุดต่อ และการตัดสินใจ 
3. ทิศทางของล าดับขั้นตอนการท างานในโฟลว์ชาร์ตนิยมเขียนจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง 
4. หลีกเลี่ยงการขีดเส้นโยงไปโยงมาในลักษณะที่ตัดกัน ถ้าจ าเป็นต้องโยงเส้นดังกล่าวถึงกัน

ควรใช้เครื่องหมายต่อจุดเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์แทน 
5. สัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้นจะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้

แล้วเท่านั้น 
6. ควรมีเครื่องหมายลูกศรก ากับทิศทางทางไหลให้กับแต่ละสัญลักษณ์ ด้วย 
7. ค าอธิบายการท างานควรเขียนให้สั้นเข้าใจง่ายและเขียนในสัญลักษณ์ของโฟลว์ชาร์ต 

ทั้งหมดหากมีค าอธิบายเพิ่มเติมให้เขียนไว้บนสัญลักษณ์ด้านขวา 
8. ในการเขียนโฟลว์ชาร์ตควรเขียนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. ข้อสังเกตในการเขียนผังงาน  
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. ผังงาน หมายถึงอะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จงอธิบาย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
2.  ข้อจ ากัดในการเขียนผังงานมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
3. วิธีการเขียนผังงานที่ดี ควรปฏิบัติอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 
เรื่อง การเขียนผังงาน 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังงานจากค าอธิบายที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
  

ข้อความ สัญลักษณ์ของผังงาน 
1. เริ่มต้นการท างาน 
 

 

2. ก าหนดค่า A = 1 
 

 

3. รับค่า Year ทางแป้นพิมพ์ 
 

 

4. สิ้นสุดการท างาน 
 

 

5. A = A + 1 
 

 

6. Money = Money + interest 
 

 

7. แสดงค่า Payment 
 

 

8. แสดงค่า A, B, C ทางจอภาพ 
 

 

9. แสดงค่า Money ทางเครื่องพิมพ์ 
 

 

10. ถ้า A > 10  
     จริง  A = (A + 2)/5 
     ไม่จริง A = A - 3 
 

 

 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 2 
เรื่อง สัญลักษณ์ของผังงาน 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  ใบความรู้ เรื่อง โครงสร้างของผัง

งาน  

  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนผังงานใช้ส าหรับช่วยในการเขียนล าดับของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา หลังจากที่ท า
การเขียนผังงานที่ใช้ส าหรับแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหาจากผังงานที่ได้ท าการเขียนขึ้น จากนั้นจึงท าการเขียนเป็นรหัสเทียมและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามล าดับลักษณะโครงสร้างผังงาน ที่สามารถน าไปเขียนเป็นขั้นตอนวิธีการท างาน และ
รหัสเทียม สามารถแยกเป็นลักษณะโครงสร้างผังงานได้ 3 ลักษณะ ดังนี้  
                1. โครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับ 
                2. โครงสร้างผังงานการท างานแบบเลือกท า หรือมีเงื่อนไข 
                3. โครงสร้างผังงานการท างานแบบท าซ้ า 
1.1 โครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับ (Sequential Structure)  

เป็นโครงสร้างของโปรแกรมที่ท างานเป็นล าดับขั้นตอนเรียงกันไป โดยไม่มีการข้ามขั้นตอน 
หรือ ย้อนกลับ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.18 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบล าดับ 

 1. โครงสร้างของผังงาน 

ภาษาคอมพิวเตอร์

https://sites.google.com/site/krunuchwrk/5-khorngsrang-khxng-phang-ngan/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A.jpg?attredirects=0
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

        โจทย์ ผังงานแสดงโปรแกรมการค านวณค่า a จากสูตร a = x + y โดยรับค่า x และ y ทาง
แป้นพิมพ์ และแสดงผลลัพธ์ a ออกทางจอภาพ 

ค ำตอบ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.19 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบล าดับในการค านวณ จากสูตร a = x + y  
 
จากโครงสร้างผังงานแบบเรียงล าดับ ตามรูป สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ 
        1. เริ่มต้นการท างาน 
        2. รับค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร x และตัวแปร y 
        3. ค านวณค่า   x + y แล้วไปเก็บไว้ในตัวแปร a 
        4. แสดงค่าในตัวแปร a 
        5. สิ้นสุดการท างาน 
 
1.2 โครงสร้างผังงานแบบมีทางเลือกการท างาน (Decision Structure) 

เป็นการเขียนผังงานที่มีลักษณะการท างานแบบมีเงื่อนไขทางตรรกะ โดยใช้ประโยชน์จาก
พีชคณิตบูลีน เพ่ือให้เครื่องประมวลผลลักษณะตัดสินใจ เลือกทิศทางการท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ 
 ดังภาพ 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/krunuchwrk/5-khorngsrang-khxng-phang-ngan/kar-kheiyn-phang-ngan-baeb-reiyng-ladab-kar-thangan-sequential-structure/Untitled.jpg?attredirects=0
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.20 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบเลือกท า  
 

โจทย์ ผังงานแสดงโปรแกรมการประเมินผลการเรียน โดยรับคะแนนนักศึกษาเข้ามาทางแป้นพิมพ์ ถ้า
คะแนนมากว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดงค าว่า“Pass” ที่หน้าจอ แต่ถ้าน้อยกว่า 50 ให้แสดงค าว่า Fail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.21 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบเลือกท าในการประเมินผลการเรียน  

 
จากตัวอย่าง งานสามารถอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ 

1. เริ่มต้นการท างาน 
2. รับค่าข้อมูล คะแนน (Score) ทางแป้นพิมพ์ 

Start 

Read Score 

Score>=50 

Print  
“Pass” 

Print  
“Fail” 

End 

Yes No 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า คะแนน (Score)  น้อยกว่า 50 แล้วท า 
3.1 เป็นจริง แสดงค าว่า “Pass” 

            มิฉะนั้นแล้ว 
3.2 เป็นเท็จ  แสดงค าว่า Fail 

 4. จบการท างาน 
 
1.3 โครงสร้างผังงานแบบท าซ้ า (Repetition Structure) 

ลักษณะของการท างานแบบท าซ้ า มีลักษณะการท างานอยู่ 2 ลักษณะคือ 
          1. ท าการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการท าซ้ าหรือ ท าในขณะที่ (While–Do) 
          2. ท าการตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากการท าซ้ าหรือท าจนกระทั่ง (Do–Until) 

โครงสร้างผังงานการท าซ้ ามีอยู่ 2 ลักษณะคือ ท าซ้ าในขณะที่ และท าซ้ าจนกระทั่ง ลักษณะ
การท างานของโครงสร้างผังงานการท าซ้ าท้ัง 2 มีการท างานที่แตกต่างกัน  

1.3.1 การท าซ้ าลักษณะท าในขณะที่ 
 การท างานของโครงสร้างผังงานการท าลักษณะท าในขณะที่ (Do-While) ขั้นตอนแรกของ
การท างานคือการตรวจสอบเงื่อนไขการท าซ้ า ถ้าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง จึงเข้าสู่
ขั้นตอนของการท างานในส่วนของการท าซ้ า จากรูปที่ 3.22 คือท ากระบวนที่ 1 หลังจากท า
กระบวนการที่ 1 เสร็จแล้ว การท างานของผังงานจะกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขท่ีใช้ส าหรับการท าซ้ าอีก
ครั้ง 
 ถ้าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขยังคงเป็นจริง การท างานจะเข้าสู่ขั้นตอนการท างานที่
ต้องท าซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ท าซ้ าเช่นนี้จนกว่าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงออกจากข้ันตอน
การท าซ้ า เพ่ือท างานในข้ันตอนต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 3.22 แสดงผังงานตามโครงสร้าง 
แบบท าซ้ าลักษณะท าในขณะที่  
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตัวอย่าง โครงสร้างผังงานการท าซ้ า แบบท าในขณะที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.23 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบท าซ้ าท าในขณะที่เพ่ือแสดงตัวเลข 1...100 
 

1.3.2 การท าซ้ าในลักษณะท าจนกระทั่ง  

 ลักษณะของโครงสร้างผังงานการท าซ้ าลักษณะท าจนกระทั่ง (Do-Until) แสดงในรูปที่ 3.24
การท างานของโครงสร้างผังงานการท าซ้ าลักษณะท าจนกระทั่ง ขั้นตอนการท างานที่ต้องท าเป็นล าดับ
แรก คือ ท าขั้นตอนการท างานที่ต้องการท าซ้ าก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จากรูปที่...คือการท างานใน
ส่วนของกระบวนการที่ 1 หลังจากนั้นจึงท าการตรวจสอบเงื่อนไขส าหรับพิจารณาว่าจะกลับไปท า
กระบวนการท างานที่ต้องท าซ้ าหรือไม่ 

 ถ้าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จ การท างานของผังงานจะท าการย้อนกลับไปท า
ขั้นตอนการท างานที่ต้องการท าซ้ าอีกครั้ง แล้วจึงท าการกลับมาตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าผลที่ได้จากการ
ตรวจสอบเงื่อนไขยังคงเป็นเท็จ จะกลับไปท ากระบวนการที่ต้องท าซ้ าอีก ท าเช่นนี้จนกว่าผลที่ได้จาก
การตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จึงออกจากขั้นตอนการท าซ้ าเพ่ือท างานในขั้นตอนอ่ืนต่อไป 

 

 

start 

a = 1 

a <=100  
No 

Yes 

Write a 

a = a+1 

end 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.24 ผังงานโครงสร้างการท าซ้ าลักษณะท าจนกระทั่ง 

ตัวอย่าง โครงสร้างผังงานการท าซ้ า แบบท าจนกระทั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.25 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบท าซ้ าท าจนกระทั่งเพื่อแสดงตัวเลข 1...100 
 

start 

a = 1 

Write a 

a = a+1 

a >100  
No 

Yes 

end 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. โครงสร้างของผังงานมีก่ีประเภทอะไรบ้าง จงอธิบาย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
2. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบล าดับ พอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………  
3. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบเลือกท า พอสังเขป  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบท าซ้ า พอสังเขป  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 3 
เรื่อง โครงสร้างผังงาน 
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เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  ใบความรู ้เรื่อง การเขียนล าดับข้ันตอนการท างาน  

 
  3 

 
 
 
 
 
 
 

1. ความหมายของอัลกอริทึม 
Algorithm คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อ

น าเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร กระบวนการนี้ประกอบด้วยจะประกอบด้วย วิธีการเป็น             
ขั้น ๆ และมีส่วนที่ต้องท าแบบวนซ้ าอีก จนกระท่ังเสร็จสิ้นการท างาน 

Algorithm ไม่ใช่ค าตอบแต่เป็นชุดค าสั่งที่ท าให้ได้ค าตอบ วิธีการในการอธิบาย Algorithm ได้แก่ 
1. Natural Language อธิบายแบบใช้ภาษาท่ีเราสื่อสารกันทั่วไป 
2. Pseudo code อธิบายด้วยรหัสจ าลองหรือรหัสเทียม 
3. Flowchart อธิบายด้วยแผนผัง 
การน าขั้นตอนวิธีไปใช้แก้ปัญหา ไม่จ ากัดเฉพาะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถ

ใช้กับปัญหาอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน 
ตัวอย่างเช่น ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือ  Enterprise 

Resource Planning (ERP) เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งจ าเป็นต้องวางแผน
อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน จึงจ าเป็นต้องอาศัย Algorithm ด้วย เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ และ
สามารถตัดทอนขั้นตอนที่เกินความจ าเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับปรุง และเพ่ิมเติมขั้นตอนใหม่ เข้าไป
ได้ ช่วยลดความสับสนขณะท างานด้วย 
       ค าว่า Algorithm ในทางคณิตศาสตร์จะหมายถึงข้ันตอนหรือวิธีการค านวณ ส าหรับในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Algorithm จะหมายถึงวิธีการที่ได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ที่มีการท างาน
แน่นอนหรือการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานในลักษณะของข้อความ ตั้งแต่ต้นจนจบ ว่ามีล าดับ
ขั้นตอนการท างานอย่างไรบ้าง Algorithm มาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซีย Abu Ja’ far 
Muhammad ibm al-Khwarizmi ผู้ เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของจ านวนของชาวฮินดูและ
อาหรับ “Aldorithmi de numero Indorum” (ภาษาลาติน) ซึ่งแปลว่า “Al-Khwarizmi on the 
Hindu Art of Reckoning” (ภาษาอังกฤษ) เป็นผู้เริ่มใช้เลขศูนย์ในระบบทศนิยม 

2. จุดประสงค์การเขียน Algorithm 
        อัลกอริทึมหรือขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เป็นการจัดล าดับความคิดเป็นขั้นตอนต่าง  ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่สอดคล้องกรรมวิธีแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ การเขียน
อัลกอริทึมจึงเป็นการแสดงล าดับการท างานตามคุณสมบัติด้านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ที่

 1. การเขียนล าดับข้ันตอนการท างาน (Algorithm) 

ภาษาคอมพิวเตอร ์

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2056-erp-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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พร้อมจะน าไปแปลงเป็นล าดับค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา
ที่เหมาะสม เพ่ือสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามอัลกอริทึมที่ก าหนดไว้ และการเขียนอัลกอริทึมออกมา
ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ครบถ้วนขึ้น 

3. รูปแบบการเขียนขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา (Algorithm) 
 ในส่วนของการพัฒนาล าดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Algorithm Development) อาจเขียนล าดับ
ขั้นตอนการท างานได้ 2 วิธี คือ การอธิบายขั้นตอนการท างานอย่างคร่าว ๆ และการอธิบายขั้นตอน
การท างานอย่างละเอียด 
 4. เทคนิคการเขียน Algorithm 

อัลกอริทึม เป็นขั้นตอนการบรรยายล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาระบบงานเป็นรายข้อ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงขึ้นตอน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเพ่ือใช้ในการทดสอบการ
ท างานของอัลกอริทึมด้วย ก่อนศึกษาวิธีการเขียนอัลกอริทึม ควรมีความเข้าใจและค านึงถึงคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ก่อน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป 

คุณสมบัติการท างานระดับพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 
1. คุณสมบัติด้านหน่วยความจ า 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งานพ้ืนที่ในหน่วยความจ าของระบบ

คอมพิวเตอร์ในภาษาคอมพิวเตอร์ให้แทนสัญลักษณ์ก าหนดพ้ืนที่หน่วยความจ า ด้วยการก าหนดชื่อ
เป็นตัวแปรใช้งาน เพื่อใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในหน่วยความจ า เช่น 

N = 1 หมายถึง ก าหนดค่า 1 เก็บไว้ในตัวแปร N 
Ans = X2 + Y2 หมายถึง เอาค่า X ยกก าลัง 2 บวกกับค่า Y ยกก าลังสอง แล้วเก็บค่าผลลัพธ์

ที่ได้ไว้ที่ตัวแปร Ans 
Total = Total + Salary หมายถึง การเอาค่าในตัวแปร  Salary ไปบวกเข้ากับค่าใน                 

ตัวแปร Total แล้วเอาค่าผลลัพธ์ใหม่ที่ได้ไปเก็บที่ตัวแปร Total ซึ่งค่าใหม่ที่ได้จะไปเก็บทับค่าเดิม          
ที่มีอยู่ค าสั่งลักษณะนี้ใช้ในการสะสมค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปรเดิม 

2. คุณสมบัติด้านการค านวณ 
คุณสมบัติด้านการค านวณในระบบคอมพิวเตอร์ ระดับพ้ืนฐาน คือ สามารถด าเนินการบวก 

ลบ คูณ หาร แต่ลักษณะการพิจารณาเลือกประมวลผลงานค านวณของคอมพิวเตอร์นั้น มีความ
แตกต่างจากระบบการค านวณทั่ว ๆ ไป คือ คอมพิวเตอร์ค านวณโดยพิจารณาล าดับความส าคัญของ
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค านวณที่ปรากฏในนิพจน์การค านวณนั้น ๆ เป็นส าคัญ สัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การค านวณและล าดับการท างานของการค านวณ มีดังนี้ 
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เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สัญลักษณ์ 
ความหมายใน
การท างาน 

ล าดับการท างาน 

+ 
- 
* 
/ 

** หรือ ^ 
( ) 

บวก 
ลบ 
คูณ 
หาร 
ยกก าลัง 
วงเล็บ 

4 
4 
3 
3 
2 
1 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงสัญลักษณ์ที่ในการค านวณ 

 
หากมีวงเล็บจะด าเนินการในวงเล็บก่อน และกรณีท่ีมีล าดับความส าคัญเท่ากัน จะค านวณ

จากด้านซ้ายไปขวา 
5. การใช้สัญลักษณ์เขียนประโยคค าสั่งเงื่อนไขแบบ 1 ประโยค มีสัญลักษณ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.2 แสดงสัญลักษณ์ที่ในประโยคเงื่อนไข 
 
6. ลักษณะการเขียน Algorithm 
แนวทางการเขียนอัลกอริทึมเป็นลักษณะการท างานขั้นพ้ืนฐาน มักปรากฏในระบบงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป มีแนวทางที่ใช้บ่อย ๆ ดังนี้ 
- การท างานลักษณะการนับค่าสะสมในหน่วยความจ า 
- การท างานลักษณะวนรอบการท างาน 
- การท างานลักษณะหาค่ามากท่ีสุด และค่าน้อยที่สุด 
 

สัญลักษณ์ 
ความหมายในการ

ท างาน 
= 
< 
> 
<= 
>= 
<> 

เท่ากับ 
น้อยกว่า 
มากกว่า 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
ไม่เท่ากับ 
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ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานตามโครงสร้างทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. โครงสร้างแบบล าดับ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.26 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.27 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบล าดับ 
 
 

จากผังงานสามารถเขียนอลักอริทมึได้ ดังนี ้
1. เริ่มต้น 

2.  รับค่า x, y ทางแป้นพิมพ ์

3. a = x + y 

4. แสดงค่า a  ทางจอภาพ 

5. จบการท างาน 

จากผังงานสามารถเขียนอลักอริทมึได้ ดังนี ้
1. เริ่มต้น 

2.  รับค่า salary 

3. Tax = salary * 0.1 

4. แสดงค่า salary, Tax 

5. จบการท างาน 

 1. ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานตามโครงสร้าง  

https://sites.google.com/site/krunuchwrk/5-khorngsrang-khxng-phang-ngan/kar-kheiyn-phang-ngan-baeb-reiyng-ladab-kar-thangan-sequential-structure/Untitled.jpg?attredirects=0
https://stwannaporn.files.wordpress.com/2014/06/29.gif
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2. โครงสร้างแบบเลือกท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.28 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบเลือกท า 

 
จากตัวอย่าง งานสามารถอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ 

1. เริ่มต้นการท างาน 
2. รับค่าข้อมูล คะแนน (Score) ทางแป้นพิมพ์ 
3. ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า คะแนน (Score)  น้อยกว่า 50 แล้วท า 

3.1 เป็นจริง แสดงค าว่า “Pass” 
            มิฉะนั้นแล้ว 

3.2 เป็นเท็จ  แสดงค าว่า Fail 
 4. จบการท างาน 

 
 
 
 
 
 

Start 

Read Score 

Score>=50 

Print  
“Pass” 

Print  
“Fail” 

End 

Yes No 
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3. โครงสร้างแบบท าซ้ า 
ให้แสดงตัวเลขจ านวนเต็มตั้งแต่ 1…100 ออกทางจอภาพ 

 3.1 Algorithm การท าซ้ า ลักษณะ ท าในขณะที่ (while do) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.29 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบท าซ้ าลักษณะท าในขณะที่ 
 

3.2 การท าซ้ า ลักษณะ ท าจนกระทั่ง (Do Until) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.29 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบท าซ้ าลักษณะท าจนกระทั่ว 

start 

a = 1 

a <=100 
b 

No 

Yes 

Write a 

a = a+1 

end 

จากผังงานสามารถเขียนอัลกอริทึมได้ ดังนี้ 
1. เริ่มต้น 
2. ก าหนดค่า a = 1 
3. ถ้า a <=100 แล้วท า 
   3.1 แสดงค่า a 
   3.2 เพ่ิมค่า a ทีละ 1 (a=a+1) 
   3.3 ย้อนกลับไปท าข้อ 3 
4. จบการท างาน 

start 

a = 1 

Write a 

a = a+1 

a >100  
No 

Yes 

end 

จากผังงานสามารถเขียนอัลกอริทึมได้ ดังนี้ 
1. เริ่มต้น 
2. ก าหนดค่า a = 1 
3. แสดงค่า a 
4. เพ่ิมค่า a ทีละ 1 (a=a+1) 
5. ท าจนกระทั่ง a > 100 
6. จบการท างาน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

นักเรียนสามารถเขียนผังงานและอัลกอริทึมตามที่โจทย์ก าหนดไดอ้ย่างถูกต้อง 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด  
 
1. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพ่ือรับค่าราคารถยนต์ จ านวนปีที่ผ่อนช าระ ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี เพื่อค านวณเงินผ่อนช าระรายงวดเดือน พร้อมทั้งแสดงผลราคารถยนต์ ดอกเบี้ย 
และเงินผ่อนช าระรายงวดต่อเดือน ออกทางจอภาพ 

................................................................................................................... ........................ 

............................................................................................................................. .............. 

........................................................................................... ................................................ 

............................................................................................................................. ..............  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

.................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

...........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................... ............................ 

............................................................................................................................. .............. 

....................................................................................... ....................................................  
 
 

แบบฝึกหัดที่ 4 
เรื่อง การเขียนอลักอรทิึมจากผังงาน 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 2. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพ่ือรับค่าทางแป้นพิมพ์ 3 ค่า แล้วเปรียบเทียบค่า
มากที่สุดแสดงผลทางจอภาพ 

............................................................................................................................. .............. 

.................................................................................................................... ....................... 

............................................................................................................................. .............. 

............................................................................................ ...............................................  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

............................................................................................................................. ..............  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.............................................................. ............................................................................. 

............................................................................................................................. .............. 

...........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

............................................................................................................................. .............. 

......................................................................................................... ..................................  
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 2. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพ่ือรับค่าทางเลือกในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยที่ทางร้านได้ก าหนดทางเลือกไว้ 2 ทางเลือก ดังนี้ 
  1. เลือกซื้อเป็นเงินสด ทางร้านมีส่วนลด 3% จากราคาสินค้า 
  2. เลือกซื้อเป็นเงินผ่อน ให้รับค่าจ านวนเดือนที่จะผ่อนช าระ ทางร้านคิดดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 3.5 จากราคาสินค้า 
 ให้แสดง ราคาสินค้า ทางเลือก และจ านวนเงินที่ต้องช าระ ออกทางจอภาพ 

........................................................................................ ................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

................................................................ ........................................................................... 

............................................................................................................................. ..............  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

........................................................................................................... ................................ 

............................................................................................................................. .............. 

................................................................................... ........................................................  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

....................................................................................................................................... .... 

............................................................................................................................. ..............  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

............................................................................. .............................................................. 

............................................................................................................................. ..............  
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 3. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพ่ือการค านวณเงินฝากออมทรัพย์ ก าหนดเงินต้น 
100,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 เมื่อครบก าหนด 10 ปี จะมีเงินฝากทั้งเงินต้น  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..............  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

..................................................................................................... ...................................... 

............................................................................................................................. ..............  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............. 

...........................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............. 

................................................................................................................................ ...........  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  
           
           
ค าชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 20 นาท ี

  2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ 
  3. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ค าตอบที่ถูกที่สุดในกระดาษค าตอบ 

 
1. กรณีปัญหาที่ต้องการแก้ไขนั้นมีความซับซ้อนขึ้น ในการพัฒนาล าดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
 (Algorithm Development) ควรท าเช่นใด 

ก. เขียนการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานในลักษณะของข้อความ(Algorithm) ไม่ต้อง
เขียนผังงาน (Flowchart) 

ข. เขียนผังงาน (Flowchart) ก่อน จากนั้นจึงท าการเปลี่ยนให้เป็นการอธิบายล าดับขั้นตอน
การท างานในลักษณะของข้อความ (Algorithm) 

ค. เขียนการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานในลักษณะของข้อความ(Algorithm) ก่อน
จากนั้นจึงท าการเปลี่ยนให้เป็นผังงาน (Flowchart) 

ง. สามารถเขียนให้เป็นค าสั่งเทียม (Pseudo Code) ได้เลย 
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการเขียนผังงาน 

ก. สัญลักษณ์ในการแสดงผล รับข้อมูล ประมวลผล จะต้องมีทิศทางเข้าและทิศทางออก 
ข. สามารถเขียนผังงานให้มีเส้นตัดกันได้ไม่จ ากัด 
ค. ในการค านวณค่าทางคณิตศาสตร์จะใช้เครื่องหมายลูกศรแทนเครื่องหมายเท่ากับ 
ง. การเขียนทิศทางของล าดับขั้นตอนการท างานนิยมเขียนจากบนลงล่าง 

3. การท างานของโครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับ มีขั้นตอนการท างานอย่างไร 
ก. ท าข้ันตอนการท างานใดก่อนก็ได้ 
ข. ท าข้ันตอนการท างานพร้อมกันทุกข้ันตอน 
ค. ท าข้ันตอนการท างานทีละขั้นตอนตามทิศทางของลูกศร 
ง. ท าข้ันตอนการท างานทีละขั้นตอนย้อนกลับทิศทางของลูกศร 

4. โครงสร้างผังงานในข้อใด ที่สามารถเป็นการท างานย่อยที่อยู่ภายใต้โครงสร้างผังงานการท างาน
แบบล าดับ 

ก. โครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับเพียงอย่างเดียว 
ข. โครงสร้างผังงานการเลือกท าเพียงอย่างเดียว 
ค. โครงสร้างผังงานลักษณะอ่ืน ที่ไม่ใช่โครงสร้างการท างานแบบล าดับ 
ง. โครงสร้างการท างานแบบล าดับ การเลือกท า และการท าซ้ า 

 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
5. หลังจากท าการตรวจสอบเงื่อนไขในการเลือกท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงสร้างผังงานในข้อใด
สามารถเป็นโครงสร้างผังงานที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการตัดสินใจ 

ก. โครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับ เพียงอย่างเดียว 
ข. โครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับ และการท าซ้ าเท่านั้น 
ค. โครงสร้างผังงานการเลือกท าเพียงอย่างเดียว 
ง. โครงสร้างผังงานลักษณะใดก็ได้ 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับการท างานของโครงสร้างผังงานการเลือกท า หลังจากการ
ตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ก. จะท าขั้นตอนการท างานทั้ง 2 ทิศทางพร้อมกัน 
ข. จะท าขั้นตอนการท างานทั้ง 2 ทิศทาง แต่จะท าครั้งละ 1 ทิศทาง ไม่ท าพร้อมกัน 
ค. จะเลือกท าข้ันตอนการท างาน เพียงทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้น 
ง. จะท าเฉพาะทิศทางที่มีตัวอักษร Y ก ากับอยู่ ไม่ว่าผลการพิจารณาจะออกมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างผังงานการเลือกท า 
ก. จะต้องมีข้ันตอนการท างานที่ต้องท าเป็นล าดับถัดไปครบทั้ง 2 กรณี คือ กรณีผลการ

ตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง และออกมาเป็นเท็จ 
ข. จะมีขั้นตอนการท างานที่ต้องท าเป็นล าดับถัดไป ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมา

เป็นจริง เท่านั้น 
ค. จะมีขั้นตอนการท างานที่ต้องท าเป็นล าดับถัดไป ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมา

เป็นเท็จ เท่านั้น 
ง. จะมีข้ันตอนการท างานที่ต้องท าเป็นล าดับถัดไป ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมา

เป็นจริง หรือเป็นเท็จก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
8. ขั้นตอนแรกในการพัฒนาจากผังงาน (Flowchart) ให้เป็นการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานใน
ลักษณะข้อความ ข้อใดถูก 

ก. แยกการท างานของผังงานทั้งหมดว่ามีกี่ข้ันตอนการท างาน 
ข. หาค าสั่งเทียมที่ใช้กับสัญลักษณ์ของผังงานนั้นๆ 
ค. หาจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของผังงาน 
ง. สังเกตว่ามีการรับข้อมูลเข้า หรือแสดงผลหรือไม่ 
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เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
9. การพัฒนาขั้นตอนการท างาน จากโครงสร้างผังงานการเลือกท า (Selection) จะมีการอธิบายใน
ลักษณะใด 

ก. “ถ้า”  เงื่อนไข “แล้วท า” ขั้นตอนการท างาน 
ข. “ถ้า”  เงื่อนไข “มิฉะนั้นแล้ว” ขั้นตอนการท างาน 
ค. “ท า” ขั้นตอนการท างาน “ถ้า” เงื่อนไข 
ง. “ในขณะที่” เงื่อนไข “แล้วท า” ขั้นตอนการท างาน 

10. ลักษณะโครงสร้างผังงานการเลือกท า (Selection) ทีม่ีข้ันตอนการท างานที่ต้องท าเป็นล าดับ
ถัดไป ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริงเท่านั้น หลังงานที่ท าการพัฒนาให้เป็น
ขั้นตอนการท างาน จะไม่มีข้อความใดในส่วนของการอธิบาย 

ก. “ถ้า” 
ข. “มิฉะนั้นแล้ว” 
ค. “แล้วท า” 
ง. “แล้วท า มิฉะนั้นแล้ว” 

11. ลักษณะโครงสร้างผังงานการเลือกท า (Selection) ที่มีข้ันตอนการท างานที่ต้องเป็นล าดับถัดไป 
เฉพาะในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะมีวิธีการในการพัฒนาให้เป็นล าดับ
ขั้นตอนการท างานในลักษณะของข้อความ (Algorithm) ได้อย่างไร 

ก. จะต้องมีการปรับโครงสร้างของผังงานก่อน 
ข. สามารถท าการพัฒนาให้เป็นการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างานได้เลย 
ค. จะต้องพิจารณาโครงสร้างผังงานย่อยประกอบด้วย 
ง. แยกข้ันตอนการท างานย่อยทั้งหมด 

12. วิธีการในการปรับโครงสร้างผังงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นการอธิบายล าดับขั้นตอนการท างาน 
ในลักษณะของข้อความ สามารถท าได้ดังข้อใด 

ก. เง่ือนไขในการพิจารณาเลือกท า ใช้เง่ือนไขเดิม ต าแหน่งตัวอักษรก ากับทิศทางใช้เหมือนเดิม 
ข. เง่ือนไขในการพิจารณาเงื่อนไข ในเง่ือนไขเดิม แต่สลับต าแหนง่ของตัวอักษรที่ใช้ก ากับทิศทาง 
ค. เปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นเงื่อนไขตรงข้าม ส่วนต าแหน่งของตัวอักษรก ากับ

ทิศทางใช้เหมือนเดิม 
ง. เปลี่ยนเง่ือนไขในการพิจารณาให้เป็นเง่ือนไขตรงข้าม สลับต าแหน่งของตัวอักษรที่ใช้ก ากับทิศทาง 
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เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
13. ข้อใดกล่าวถูกต้องส าหรับวิธีในการพัฒนาล าดับขั้นตอนการท างานจากโครงสร้างผังงานการท าซ้ า
ลักษณะท าในขณะที่ และท าจนกระท่ัง 

ก. การพัฒนาให้เป็นล าดับขั้นตอนการท างานจะเหมือนกัน เพราะเป็นการท าซ้ าเหมือนกัน 
ข. การพัฒนาให้เป็นล าดับข้ันตอนการท างานจะเหมือนกัน เพราะมีสัญลักษณ์การตัดสนิในเหมือนกัน 
ค. การพัฒนาให้เป็นล าดับขั้นตอนการท างานจะต่างกัน เพราะสัญลักษณ์ต่างกัน 
ง. การพัฒนาให้เป็นล าดับขั้นตอนการท างานจะต่างกัน เพราะลักษณะการท างานต่างๆ 

14. ลักษณะผังงานการท าซ้ าที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการท าซ้ าในลักษณะใดที่จะต้องมีการปรับ
โครงสร้างก่อนที่จะท าการพัฒนาให้เป็นล าดับขั้นตอนการท างาน 

ก. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการท าซ้ า 
ข. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จะเข้าสู่ขั้นตอนการท าซ้ า 
ค. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ ออกจากขั้นตอนการท าซ้ า 
ง. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จะย้อนกลับไปท าข้ันตอนการท างานแรกสุด 

15. ลักษณะผังงานการท าซ้ าที่มีการท าข้ันตอนการท างานก่อนที่จะมีการตรวจสอบ เงื่อนไขการท าซ้ า
ในลักษณะใดที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างผังงานก่อนที่จะท าการพัฒนาให้เป็นล าดับขั้นตอนการ
ท างาน 

ก. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง ออกจากข้ันตอนที่ต้องท าซ้ า 
ข. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ ย้อนกลับไปท าขั้นตอนที่ต้องท าซ้ า 
ค. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง ย้อนกลับไปท าขั้นตอนที่ต้องท าซ้ า 
ง. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ ข้ามไปท าข้ันตอนแรกของผังงาน 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. ผังงาน หมายถึงอะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จงอธิบาย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
2.  ข้อจ ากัดในการเขียนผังงานมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

      ผังงาน หมายถึง แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของ Algorithm, Workflow, 
Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดล าดับความคิดเพ่ือให้เห็นขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและ
ใช้วางแผนการท างานขั้นตอนแรก โดยสัญลักษณ์ของผังงานแสดงถึงการท างานลักษณะ    ต่าง ๆ 
เชื่อมต่อกัน 
ประโยชน์ของผังงาน 

1. คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเข้าใจผังงานได้ง่าย เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้ทุกภาษา 

2. ผังงานเป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ ช่วยล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรมให้ง่าย
และสะดวกต่อการท าความเข้าใจ สามารถน าไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน ซึ่งถ้าหาก
ใช้ข้อความหรือค าพูดอาจจะสื่อความหมายผิดไปได้ 

3. ในงานโปรแกรมที่ไม่สลับซับซ้อน ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับขั้นตอน และ
แก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

4. ช่วยให้ผู้อ่ืนสามารถศึกษาการท างานของโปรแกรมได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 
5. การบ ารุงรักษาโปรแกรมหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ให้มีประสิทธิภาพ 

ถ้าพิจารณาจากผังงานจะช่วยให้สามารถทบทวนงานในโปรแกรมก่อนปรับปรุง แก้ไขได้
สะดวกและง่ายขึ้น 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 
เรื่อง การเขียนผังงาน 

 

1. ผังงานเป็นการสื่อความหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคลมากกว่าที่จะสื่อความหมายบุคคลกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ท า ให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับรู้และเข้าใจว่าผังงานต้องการอะไร 

2. ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์บางค าสั่งได้อย่างชัดเจน 
3. กรณีที่งานมีขนาดใหญ่ ผังงานจะมีขนาดใหญ่ด้วย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะท า ได้ยาก 

ควรเขียนแยกเป็นส่วน ๆ แล้วค่อยสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละส่วน 
4. การเขียนผังงานอาจเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและอุปกรณ์อ่ืนๆ ประกอบการ              เขยีน

ภาพทั้ง ๆ ที่การอธิบายงานหรือการเขียนโปรแกรมจะใช้เนื้อที่เพียง 3 - 4 บรรทัดเท่านั้น  
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3. วิธีการเขียนผังงานที่ดี ควรปฏิบัติอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนผังงานควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  
      1. ใช้สัญลักษณ์ตามที่ก าหนดไว้  
      2. ผังงานจะต้องมีจุดเริ่มต้น (Start) และสิ้นสุด (Stop/End/Finish)  
      3. ใช้หัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา (ยกเว้นที่ต้อง
ท าซ้ า)  
      4. ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า 1 เส้นและออก 1 เส้นโดยไม่มีการปล่อยจุดใด
จุดหนึ่งไว้  
      5. เขียนค าอธิบายการท างานในแต่ละขั้นตอนโดยใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจนและ
เข้าใจได้ง่าย  
      6. ควรหลีกเลี่ยงโยงเส้นไปมาท าให้เกิดจุดตัดมากเพราะจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดง่าย ควรใช้
สัญลักษณ์เชื่อมจุดต่อเนื่องแทน 
      7. ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน 
      8. ผังงานที่ดีควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและชัดเจน สามารถเข้าใจและติดตาม
ขั้นตอนได้ง่าย 
      9. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการท างานก่อนไปเขียนโปรแกรม 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังงานจากค าอธิบายที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
  

ข้อความ สัญลักษณ์ของผังงาน 
1. เริ่มต้นการท างาน 
 

 

2. ก าหนดค่า A = 1 
 

 

3. รับค่า Year ทางแป้นพิมพ์ 
 

 

4. สิ้นสุดการท างาน 
 

 

5. A = A + 1 
 

 

6. Money = Money + interest 
 

 

7. แสดงค่า Payment 
 

 

8. แสดงค่า A, B, C ทางจอภาพ 
 

 

9. แสดงค่า Money ทางเครื่องพิมพ์ 
 

 

10. ถ้า A > 10  
     จริง  A = (A + 2)/5 
     ไม่จริง A = A - 3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 
เรื่อง สัญลักษณ์ของผังงาน 

 

start 

A = 1 

Read Year 

End 

A = A + 1 

Money = Money + interest 

Write Payment 

A, B, C 

Money 

A > 10 

A = A - 3 A = (A + 2)/5 

No Yes 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. โครงสร้างของผังงานมีก่ีประเภทอะไรบ้าง จงอธิบาย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
2. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบล าดับ พอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………  
3. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบเลือกท า พอสังเขป  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบท าซ้ า พอสังเขป  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3 
เรื่อง โครงสร้างผังงาน 

 

 โครงสร้างของผังงานแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    1. โครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับ (Sequential Structure) 
    2. โครงสร้างผังงานการท างานแบบเลือกท า หรือมีเงื่อนไข (Decision Structure) 
    3. โครงสร้างผังงานการท างานแบบท าซ้ า (Repetition Structure) 
 

   เป็นโครงสร้างของโปรแกรมที่ท างานเป็นล าดับขั้นตอนเรียงกันไป โดยไม่มีการข้ามขั้นตอน 
หรือ ย้อนกลับ 

   เป็นการเขียนผังงานที่มีลักษณะการท างานแบบมีเงื่อนไขทางตรรกะ โดยใช้ประโยชน์จาก
พีชคณิตบูลีน เพ่ือให้เครื่องประมวลผลลักษณะตัดสินใจ เลือกทิศทางการท างานตามค าสั่งที่        
ก าหนดไว้ 

   เป็นการเขียนผังงานที่มีลักษณะการท างานแบบมีเงื่อนไขทางตรรกะ โดยใช้ประโยชน์จาก
พีชคณิตบูลีน เพ่ือให้เครื่องประมวลผลลักษณะตัดสินใจ เลือกทิศทางการท างานตามค าสั่งที่        
ก าหนดไว้ 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

นักเรียนสามารถเขียนผังงานและอัลกอริทึมตามที่โจทย์ก าหนดไดอ้ย่างถูกต้อง 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด  
 
1. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพ่ือรับค่าราคารถยนต์ จ านวนปีที่ผ่อนช าระ ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี เพื่อค านวณเงินผ่อนช าระรายงวดเดือน พร้อมทั้งแสดงผลราคารถยนต์ ดอกเบี้ย 
และเงินผ่อนช าระรายงวดต่อเดือน ออกทางจอภาพ 
 

             ผังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 
เรื่อง การเขียนอลักอรทิึมจากผังงาน 

 

Start 

Read Price 

Interest=(Price*2.5%)*Year 

Read Year 

Pay=(Price+Interest)/(Year*12) 

Price,Interest 

Pay 

End 

อัลกอริทึม 
1. เริ่มต้น 
2. รับค่าราคารถยนต์ 
3. รับค่าจ านวนปีที่ผ่อนช าระ 
4. ค านวณดอกเบี้ย 
ดอกเบี้ย=(ราคารถยนต์*2.5%)*จ านวนปี 
5. ค านวณเงินผ่อนช าระ 
เงินผ่อนช าระ=(ราคา+ดอกเบี้ย)/(จ านวนปี*12) 
6. แสดงค่าราคารถยนต์, ดอกเบี้ย ออกทางจอภาพ 
7. แสดงเงินผ่อนช าระออกทางจอภาพ 
8. จบการท างาน 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 2. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพ่ือรับค่าทางแป้นพิมพ์ 3 ค่า แล้ว 
เปรียบเทียบค่ามากท่ีสุดแสดงผลทางจอภาพ 
 
         ผังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

Read a,b,c 

a > b 
No Yes 

Max         a      
  

a > c 
Yes No 

Max         c      
  

Max         b      
  

b > c 
Yes No 

Max         c      
  

Write Max

End 

อัลกอริทึม 
1. เริ่มต้น 
2. รับค่า a, b, c 
3. ถ้า a > b แล้วท า 
   3.1 ถ้า a > c แล้วท า 
       3.1.1 max = a 
   มิฉะนั้นแล้ว 
      3.1.2 max = c 
มิฉะนั้นแล้ว 
  3.2 ถ้า b > c แล้วท า 

 
          3.2.1 max = b 
      มิฉะนั้นแล้ว 
         3.2.2 max = c 
4. แสดงค่า max ออกทางจอภาพ 
5. จบการท างาน 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 2. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพ่ือรับค่าทางเลือกในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยที่ทางร้านได้ก าหนดทางเลือกไว้ 2 ทางเลือก ดังนี้ 
  1. เลือกซื้อเป็นเงินสด ทางร้านมีส่วนลด 3% จากราคาสินค้า 
  2. เลือกซื้อเป็นเงินผ่อน ให้รับค่าจ านวนเดือนที่จะผ่อนช าระ ทางร้านคิดดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 3.5 จากราคาสินค้า 
 ให้แสดง ราคาสินค้า ทางเลือก และจ านวนเงินที่ต้องช าระ ออกทางจอภาพ 
 
         ผังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

start 

Read Price 

Read Choice 

Choice = 1 

Payment      Price – (Price * 3%) 
Choice = 2 

No 
Yes 

Read Month 

Interest         Price * 3% * Month 

Payment    (Price + interest)/Month 
Month 

Write Payment 

End 

Yes No 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัลกอริทึม 
1. เริ่มต้น 
2. รับค่าราคาสินค้า 
3. รับค่าทางเลือกการซื้อ 
4. ถ้า ทางเลือกการซื้อแบบเงินสด (Choice = 1) แล้วท า 

4.1 เงินที่ต้องจ่าย (Payment) = ราคาสินค้า – (ราคาสินค้า * 3%) 
มิฉะนั้นแล้ว 
4.2 ถ้า ทางเลือกการซื้อแบบเงินผ่อน (Choice = 2) แล้วท า 

4.2.1 รับค่าเดือนที่จะผ่อนช าระ 
4.2.2 ค านวณดอกเบี้ย (interest) = ราคาสินค้า * 3% * จ านวนเดือนที่ผ่อนช าระ 
4.2.3 ค านวณเงินที่ต้องช าระรายเดือน (Payment) = (ราคาสินค้า + ดอกเบี้ย)/จ านวนเดือน 

5. แสดงค่าเงินที่ต้องช าระ (Payment)  
6. จบการท างาน 
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เล่มที่ 3 การเขียนผังงานและอัลกอริทึม 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 3. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพ่ือการค านวณเงินฝากออมทรัพย์ ก าหนด 
              เงินต้น  100,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 เมื่อครบก าหนด 10 ปี  
              จะมีเงินฝากทั้งเงินต้น  

 
         ผังงาน 
 
 
 
 

end 

start 

year = 1 

year <=10 
b 

No 

Yes 

Write sum 

interest = money * 4.5% 

sum = money + interest 

year = year+1 

money = 100000 

อัลกอริทึม 
1. เริ่มต้น 
2. money = 100000 
3. year = 1 
4. ถ้า year <= 10 แล้วท า 
 4.1 interest = money * 4.5% 
 4.2 sum = money + interest 
 4.3 แสดงค่า sum 
 4.4 year = year + 1 
 4.5 ย้อนกลับไปท าข้อ 4 
5. จบการท างาน 


