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วัตถปุระสงค 
1. อธิบายข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

2. อธิบายแนวทางการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

3. อธิบายแนวทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

4. อธิบายการเขียนผังงาน และรหสัเทียมได 

 

เน้ือหา 
1. ข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2. แนวทางการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3. แนวทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. การเขียนผังงาน 

5. การเขียนรหัสเทียม 

1. ทําความเขาใจปญหา (Understand the problem) 

2. วางแผนแกไขปญหา (Plan the logic) 

3. เขียนโปรแกรมตามแผนท่ีวางไว (Code the program) 

4. ทดสอบโปรแกรม (Test the program) 

5. บํารุงรักษาโปรแกรม (Program maintenance) 

1. โปรแกรมเมอรเขียนโปรแกรมเพ่ืออํานวยความสะดวก และสรางความพึงพอใจในการ

ใชงานตามความตองการผูใช 

2. จะตองศึกษาและทําความเขาใจในสิ่งท่ีผูใชตองการ โดยคํานึงถึง 3 ประเด็นหลัก คือ 

1. ผลลัพธที่ตองการ (Outputs) 

2. ขอมูลนาํเขา (Inputs) 

3. ข้ันตอนการทาํงานเพ่ือใหไดผลลัพธ (Processes) 

1. พยายามแตกปญหาออกเปนสวน ๆ หรือเปนข้ันตอนยอย ๆ เพ่ือใหงายตอการวางแผน 

2. วิเคราะหและวางเคาโครงในการแกปญหา โดย 

 กําหนดขั้นตอนหลักในการทํางาน หรอืการประมวลผล 

 กําหนดขั้นตอนยอยที่เก่ียวของ 

 กําหนดสวนติดตอกับผูใช เชน การรับขอมูล การแสดงผล 

 กําหนดโครงสรางควบคุมโปรแกรมที่จะตองใช 

 กําหนดตัวแปร หรือโครงสรางขอมูลที่จะตองใชในการเขียนโปรแกรม 

3. ออกแบบอัลกอรทิึม 

4. ทดสอบความถูกตองอัลกอริทึม 
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นําแผนงานท่ีวางไวมาเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมที่ออกแบบ โดยใช

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหน่ึง โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูเขียนโปรแกรมและประสิทธภิาพของภาษาคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับระบบงาน 

1. แปลโปรแกรมท่ีเขยีนไวใหเปนภาษาเครือ่ง โดยใชตัวแปลภาษาตามภาษาท่ีเขียน 

2. ตัวแปลภาษาจะชวยตรวจสอบขอผิดพลาดทางไวยากรณในขณะท่ีแปล 

3. สั่งใหโปรแกรมทํางาน หรือรันโปรแกรม 

4. กําหนดขอมูลทดสอบพรอมระบุผลลัพธท่ีคาดหวังจากขอมูลทดสอบ และนําเขาขอมลู 

เพ่ือทดสอบความถูกตองในการทาํงาน 

5. ตรวจสอบผลลัพธจากการทํางานของโปรแกรม โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธท่ีคาดหวัง 

ประกอบดวย 

1. การทําคูมือประกอบโปรแกรม ประกอบดวย คูมือการใชงาน และคูมอืการพัฒนา

โปรแกรม 

2. คูมือการพัฒนาโปรแกรมจะชวยใหปรับปรงุ แกไขโปรแกรมไดงายและรวดเร็วข้ึน โดย
อาจอยูในรูปแบบท้ังท่ีเปนเอกสาร และขอความอธิบายท่ีเขียนไวในตัวโปรแกรม 

3. การปรับปรงุ แกไขโปรแกรม เมื่อมีความตองการใหม ๆ เพ่ิมข้ึนมาในภายหลัง 

การออกแบบโปรแกรมในปจจบัุน มี 3 แนวทาง คือ 

1. การออกแบบโปรแกรมเชิงกระบวนการ (Procedure-Driven Program Design) จะ

เนนท่ีกระบวนการ หรือฟงกชันการทาํงานเปนหลัก 

2. การออกแบบโปรแกรมเชิงเหตุการณ (Event-Driven Program Design) จะเนนที่
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน หรือการโตตอบของผูใชเปนหลัก 

3. การออกแบบโปรแกรมเชิงขอมูล (Data-Driven Program Design) จะเนนที่ขอมูล

และการจัดการขอมูลเปนหลัก 
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ปจจุบันม ี2 แนวทาง คือ 

1. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง (Structured Paradigm) จะยึดหลักการเขียน
โปรแกรมแบบแยกเปนหนวยยอย (Module) ตามหนาท่ีแลวรวบรวมหนวยยอย
เหลาน้ันเขาดวยกัน (Integration) เปนโครงสรางของโปรแกรมทีต่องการ ภาษาท่ีใช
พัฒนาโปรแกรมในแนวน้ีเรียกวา Procedural Language  

2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ(Object Oriented Paradigm) หลักการคือจะมอง
งานแตละงานเปนวัตถุ (Object) เชน ไอคอนบนจอภาพ รูปภาพหน่ึงเฟรม กลอง
โตตอบ (Dialog Box) เปนตน แตละวัตถุจะประกอบดวยขอมูล (Attribute) และวีธี
การทํางาน (Method) โดยแตละออบเจ็กตจะทํางานเฉพาะตามท่ีกําหนดเสมอืนเปน
ช้ินสวน (Component) ซ่ึงออบเจ็กตหน่ึง ๆ อาจประกอบดวยออบเจ็กตยอย ๆ 
หลายออบเจ็กตรวมกัน และยงัสามารถนําออบเจ็กตที่มีอยูแลวกลบัมาใชซํ้า (Reuse) 
ทําใหสามารถลดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการพัฒนาลงไปไดมาก 

 

อัลกอริทึม (Algorithm) หรือ ข้ันตอนวิธี หมายถึง ข้ันตอนท่ีใชในการทํางาน 

หรือแกไขปญหาอยางใดอยางหน่ึงอยางเปนลําดับข้ันตอน และเมื่อมกีารกําหนดและ
ปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ อยางถูกตองแลวจะสามารถชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง  

ในทางคอมพิวเตอรจะหมายถึงลําดับการทํางานของคําสั่งท่ีคอมพิวเตอรจะ

ปฏิบัติตามเพ่ือแกปญหาที่ตองการ โดยคําสั่งจะเรยีงตามลาํดับกอน-หลัง ผลลพัธของแต
ละคําสั่งอาจสงตอกันตามลําดับจนถึงคําสั่งสดุทายจะไดผลลัพธที่ตองการ 

 

1. เปนกระบวนการท่ีสรางข้ึนจากกฎเกณฑ กระบวนการคือกลุมของข้ันตอนที่อยูรวมกัน 

เพ่ือใชแกปญหาตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งผลลัพธ 

2. กฎเกณฑท่ีสรางอัลกอริทมึตองไมคลุมเครือ มีระบบระเบียบ อานแลวไมสับสน 

3. การประมวลผลตองเปนลําดับข้ันตอนที่แนนอน 

4. กระบวนการตองใหผลลัพธตามท่ีกําหนดในปญหา 

5. อัลกอริทึมตองมจีุดเริ่มตน และสิ้นสดุ 

เครื่องท่ีใชในการออกแบบและนาํเสนออัลกอรทึิมท่ีนิยมในปจจบุันมี 2 อยาง คือ 

1. ผังงาน (Flowchart) 

2. รหัสเทียม (Pseudo code) 

 



4 

ผังงาน หมายถึง สัญลักษณที่ใชแสดงข้ันตอนการทํางานซึ่งประกอบดวย

รูปภาพ คําอธิบาย สมการทางคณติศาสตร ทาํใหเห็นลําดับและกิจกรรมของการทํางาน
อยางเปนรูปธรรม และงายตอการเขาใจ 

 

1. ทําใหเห็นลําดับข้ันตอนการทํางาน และความเก่ียวของระหวางสวนตาง ๆ  ไดชัดเจน  

2. ผังงานจะสื่อความหมายดวยภาพ ทําใหงายตอการพิจารณาลําดับข้ันตอนการทํางาน 

3. การแกไข ตรวจสอบขอผดิพลาด และปรับปรุงสามารถทําไดจากผังงาน 

4. ผูอ่ืนสามารถศึกษาข้ันตอนการทํางานและกิจกรรมจากผังงานไดงาย และรวดเร็ว 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพของการติดตอระหวางผูวิเคราะหระบบงาน ผูเขียนโปรแกรม และ
ผูเก่ียวของ 

6. ผังงานโปรแกรมจะไมข้ึนกับภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหน่ึง 

7. ผังงานโปรแกรมทําใหผูอ่ืนเขาใจการทํางานไดงายกวาการดูจาก source code 

1. ใชสื่อความหมายระหวางบุคคลมากกวาท่ีจะสื่อกับเครื่อง 

2. ไมทราบความสําคัญของกิจกรรมในแตละข้ันตอน 

3. ผังงานขนาดใหญ ปรบัเปลี่ยนแกไขยาก 

4. ในผังงานจะบอกเพียงลาํดับอยางไร และปฏบิัติงานอะไร จะไมทราบวาทําไมจึงตอง

เปนลําดับและตองปฏิบัติงานอยางน้ัน 

5. ผังงานไมสามารถแทนลกัษณะคําสั่งของภาษาคอมพิวเตอรไดชัดเจนตรงไปตรงมา 

ประเภทของผังงาน  มี  2  ประเภท 

1. ผังงานระบบ (System  flowchart)  คือ  ผังงานท่ีแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบ

อยางกวาง ๆ โดยแสดงข้ันตอนวาจะตองทําอะไรตามลําดับกอน-หลัง  เมื่อขอมูลผาน
ไปตามสวนตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรและระบบประมวลขอมลู  ผังงานระบบจะ

แสดงถึงบุคลากร  งานเอกสารท่ีทํา ซ่ึงจะแสดงถึงการโยงความสัมพันธของขอมูลใน
สวนตาง ๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันท้ังหมด 

2. ผังงานโปรแกรม (Program  flowchart) คือ ผังงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดในแตละ

ข้ันตอนการทาํงานเพ่ือความสะดวกในการเขียนโปรแกรม 
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Start 
Input number1 
Input number2 

sum = number1 + number2 
Display sum 
Stop 

สัญลักษณ ช่ือสัญลกัณ ความหมาย 

Terminator  จุดเริ่มตน/สิ้นสุดผังงาน 

Process กระบวนการ การประมวลผล 

Alternate Process กระบวนการ การประมวลผลท่ีทําอัตโนมัต ิ

Predefined Process การทํางานที่กําหนดไวแลว เชน โปรแกรมยอย 

สัญลักษณท่ีใชเขียนผงังาน เปนสัญลักษณมาตรฐานสากลเพ่ือความสะดวกใน

การสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน กําหนดข้ึนโดย ANSI (The American National 
Standard Institute) โดยมีสัญลักษณดังตอไปน้ี 

สัญลักษณ ช่ือสัญลกัณ ความหมาย 

Input/Output Data การรับหรือแสดงผลขอมูลโดยไมระบอุุปกรณ 

Internal Storage  ขอมูลท่ีเก็บในหนวยความจํา 

Decision การตัดสนิใจ 

Preparation การเตรียมการ การกําหนดคาลวงหนา 

Manual Input การรับขอมูลดวยมือ เชน กดแปนคียบอรด 

Manual Operation การทํางานโดยผูใช 
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ภาพสัญลักษณ ช่ือสัญลกัณ ความหมาย 

Document การพิมพรายงานทางเครื่องพิมพ 

Multidocument การพิมพรายงานทางเครื่องพิมพหลายฉบับ 

Display การแสดงผลทางจอภาพ 

Connector จดุเช่ือมตอผังงานในหนาเดียวกัน 

Arrow/Flowline ลูกศรแสดงลําดับทิศทางของผังงาน 

Delay การหนวงเวลา 

ภาพสญัลกัษณ ์ ชือสญัลกัณ ์ ความหมาย 

Off-Page Connector จุดเช่ือมตอผังงานไปยังหนาอ่ืน 

Summing Junction 
การรับขอมูลจากหลายสวนมารวมเปนอนัเดียว 

หรือ ตรรกะ AND 

Or ตรรกะ OR 

Collate 
การรวมเซต/กระบวนการยอยมาประมวลผลท่ี

ไดผลลัพธเปนเซต/กระบวนการยอยเหมือนเดมิ 

Extract 
การแบงเซต/กระบวนการเดียวออกเปนเซต/

กระบวนการยอย 

Merge 
การรวมเซ็ต/กระบวนการยอยเปนเซต/

กระบวนการเดียว 

ภาพสัญลักษณ ช่ือสัญลกัณ ความหมาย 

Sort 
การแยกเซต/กระบวนการเดียวมาประมวลผลที่

ไดผลลัพธเปนเซต/กระบวนการเดียวเหมือนเดิม 

Stored Data หนวยเก็บขอมูลท่ีไมระบุชนิด 

Card บัตรเจาะรู 

Sequential Access 

Storage 

หนวยเก็บขอมูลท่ีเขาถึงแบบลําดับ เชน เทป

แมเหลก็ 

Magnetic Disk ฐานขอมูล 

Direct Access 

Storage 

หนวยเก็บขอมูลท่ีเขาถึงแบบโดยตรง เชน 

ฮารดดิสก 

สัญลักษณ ช่ือสัญลกัณ ความหมาย 

Terminator  จุดเริ่มตน/สิ้นสุดผังงาน 

Process กระบวนการ การประมวลผล 

Input/Output Data การรับหรือแสดงผลขอมูลโดยไมระบอุุปกรณ 

Decision การตัดสนิใจ 

Manual Input การรับขอมูลดวยมือ เชน กดแปนคียบอรด 

Display การแสดงผลทางจอภาพ 
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การแสดงลําดับกิจกรรมประมวลผลตามอัลกอรทิึมน้ัน นอกจากจะใชสัญลกัษณ

ของผังงานเปนเครื่องมือแสดงแลว ภายในสัญลักษณน้ัน ๆ จะตองมีคําบรรยายประกอบ
เพ่ือสื่อความเขาใจระหวางผูอานกับผูท่ีนําเสนออัลกอริทึมน้ัน ภาษาท่ีใชควรเปนภาษาท่ี
สื่อความหมายในชีวิตประจําวัน เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนตน ตองไมเอา

ภาษาคอมพิวเตอรมาใชเพราะจะทาํใหเกิดความสับสนกับผูที่ยงัไมรูภาษาคอมพิวเตอรน้ัน 

ประกอบดวยคําบรรยาย 2 สวน คือ 

1. คําบรรยายประกอบสัญลกัษณผังงาน 

2. คําบรรยายกิจกรรม 

 

เพ่ือบอกวาสัญลักษณน้ันมีความหมายวาอะไร เชน 

อานคา 

…… 

Read 

…… 

แสดงคา 

…… 

Display 

…… 

รับคา 

…… 

Input 

…… 

ภายในรูปสัญลักษณจะบรรจุรายละเอียดของกิจกรรมซึง่เก่ียวของกับขอมูล 

(Data) ตัวแปร (Variable) และเครื่องหมายดําเนินการ (Operator) ซ่ึงมีหลักพิจารณา
ดังนี ้

 ขอมูล (Data) มี 2 ลักษณะ คือ 

1. ขอมูลตัวเลข (Numeric) เชน 100, 25 จะแสดงเปนตัวเลขนัน้โดยตรง 

2. ขอมูลตัวอักษร หรือขอความ (Character or String) จะใสเครื่องหมาย “ ” 

กํากับ เชน “100”, “ปากกา” 

 ตัวแปร (Variable) จะเปนอักษรตัวเดียว หรือหลายตัวก็ได เชน n, Area, Name 
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 เครื่องหมายดําเนินการ (Operator) 

1. เครื่องหมายกําหนดคา (Assignment operator) เพ่ือบอกวาใหนาํขอมูลดาน

ขวามอืไปไวในตัวแปรดานซายมอื โดยทั่วไปจะอยูในสัญลักษณกระบวนการ 
โดยใหใชเครื่องหมาย = หรือ     เชน 

 

2. เครื่องหมายเปรียบเทียบความสมัพันธ (Relation operator) ใชแสดงการ

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางนิพจนทางซายกับนิพจนทางขวา ไดแก <, 
<=, >, >=, =, <> ผลการเปรียบเทียบจะใหคา จริง (True) หรือ เท็จ (False) 

อยางใดอยางหน่ึง โดยจะเขียนไวในสัญลักษณการตัดสินใจ เชน 

X = 5 X  5 

X = 5 Name = “ปากกา” 

3. เครื่องหมายเปรียบเทียบความสัมพันธทางตรรกะ (Logical operator) ใชแสดงการ

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางกลุมตัวถูกกระทําซ่ึงมหีลายกลุม ในลักษณะท่ี
สัมพันธแบบสอดคลองกัน (and) เลือกอยางใดอยางหน่ึง (or) หรือตรงกันขาม (not) 
ผลการเปรยีบเทียบจะใหคา จริง (True) หรือ เท็จ (False) อยางใดอยางหน่ึง โดยจะ

เขียนไวในสัญลักษณการตัดสินใจ เชน 

 A > B or  A < 100 
x > 100 and y = 0 

Salary < 10000 and not Salary < 5000 

4. เครื่องหมายดําเนินการทางคณติศาสตร (Arithmetic operator) ไดแก บวก ลบ คูณ 

( * ) หาร ( / ) หารเอาเฉพาะผลลัพธ ( div ) หารเอาเฉพาะเศษ ( mod ) เชน 

 

 

 

 

5. คําบรรยายประกอบทิศทางการทํางาน กรณีของกิจกรรมการตรวจสอบเงือ่นไขเพ่ือ

ตัดสินใจ ซ่ึงจะมีทางเลือกจากผลการตรวจสอบเงื่อนไข เชน 

 

x = (a+b-c*d) / 100 
Hour = Min div 60 

Minute = Min mod 60 

X > 0 Yes No 

6. คําบรรยายหมายเหตุเพ่ิมเติมในผังงาน ใชบรรยายเพ่ิมเติมในสัญลักษณท่ียังสื่อ

ความหมายไมครบถวน โดยบรรยายไวภายนอกสัญลกัษณน้ันตามความเหมาะสม เชน 

 Input N 
N เปนจํานวนขอมูลทัง้หมด 
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1. ใชสัญลักษณตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซ่ึงม ี2 มาตรฐาน คือ ANSI (American 
National Standard Institute) และ ISO (International Standard 
Organization) 

2. มีจุดเริ่มตน (Start/Begin) และสิ้นสุด (Stop/End/Finish) เพียงจุดเดียว 

3. จัดภาพสัญลักษณและทิศทางของผังงานจากบนลงลาง จากซายไปขวา 

4. เขียนเสนลูกศรกํากับทิศทางเขา-ออกทุกสัญลักษณของผังงาน 

5. หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน 

6. ไมควรโยงเสนเช่ือมผังงานที่อยูไกลมาก ๆ  ควรใชสัญลักษณจุดเช่ือมตอแทน 

7. สัญลักษณมีขนาดตางกันไดแตตองมรีูปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

8. เขียนคําอธิบายในแตละสัญลักษณเพียงสั้น ๆ  กะทัดรัด และเขาใจงาย  

9. ควรมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาด  

10.ควรมีชื่อของผังงาน ผูเขียน วันท่ีเขียน 

รหัสเทียม หรือ ซูโดโคด หมายถึง คําสั่งท่ีใชขียนลาํดับข้ันตอนการทํางาน โดย

จะถูกพัฒนามาจากการอธิบายลาํดับข้ันตอนการทํางานในลักษณะของขอความ จะเขยีน
ดวยภาษาที่เขาใจงาย อาจใชภาษาอังกฤษในการเขียน เพราะเหมือนกับการเขยีน
โปรแกรมจรงิ หรือเขียนดวยภาษาไทยกอนก็ได เพราะการเขียนรหัสเทียมจะไมข้ึนกับ

ภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหน่ึง แตเปนคําสั่งที่เขียนเลียนแบบคําสั่งจรงิอยางยอ ๆ 

1. มีประโยชนมากสําหรับการรางเคาโครงโปรแกรมท่ีจะเขียน ใชสําหรับทบทวนความ
ถูกตองของการออกแบบอาจจะทบทวนดวยตนเอง หรือประชุมทบทวนตามหลักการ
Walkthrough คือใหทีมงานออกแบบและเขียนโปรแกรมไดมีสวนศึกษา พิจารณาและ
แสดงความเห็น 

2. ใชเปนเอกสารประกอบโปรแกรม สําหรับอธิบายโปรแกรมและการบํารงุรกัษา
โปรแกรมในอนาคตได 

3. ใชตรวจสอบความถูกตองกอนเขียนโปรแกรมจรงิ 

4. ชวยใหเขียนโปรแกรมไดสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น 

5. ใชสําหรับกําหนดงานเขียนโปรแกรม โดยใหนักเขียนโปรแกรมนํารหัสเทียมไปเพ่ิมเติม
และแกไขรายละเอียดท่ีจําเปนไดงาย 

6. ใชเปนเครื่องมือประกอบในการออกแบบอ่ืน ๆ  เชน การออกแบบผังงานโครงสราง
ซอฟตแวร 

 

1. ใชขอความท่ีสั้นไดใจความ 

2. ใชขอความท่ีสื่อใหผูอานเขาใจไดงาย 

3. ตองเขียนเรียงลําดับคําสั่งทีละบรรทัด 

4. มีลักษณะใกลเคียงกับภาษามนุษย 

5. ไมข้ึนกับภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหน่ึง 
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BEGIN Pseudocode_Sample 
  Total = 0 
  Total_Employee = 0 
  WHILE Total_Employee < 100 DO 
 Read employee record 
 Wages_emp = pay_rate * hours_worked 
 Total = Total + wages_emp 
 Add 1 to Total_Employees 
  ENDDO 
END 

รหัสเทียมจะเก่ียวของกับการทาํงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร 6 ข้ันตอน คือ 

1. การรับขอมลู 

2. การแสดงผลขอมูล 

3. การคํานวณหรือการทํางานทางคณิตศาสตร 

4. การกําหนดคาขอมูล 

5. การเปรียบเทียบขอมูล และมีทางเลือกเดียว มสีองทางเลือก หรือมีหลายทางเลือก 

6. การทํางานแบบวนซํ้า 

 นิยมใชคําวา Read Get หรือ Input ตามดวยช่ือตัวแปรท่ีตองการรับคา ถาตองการ

รับคาหลายตัวแปรใหใชเครื่องหมายคอมมา (,) ค่ัน เชน 

Input ตัวแปร1, ตัวแปร2, … 

Read ตัวแปร1, ตัวแปร2, … 

 Read เปนการอานขอมูลที่เก็บอยูในไฟล 

 Get หรือ Input เปนการรับขอมูลมาจากคียบอรด 

 
Read student name 
Get studentID 
Read number1, number2 Get tax_code 

 Print เปนการสงผลลัพธไปยังเครือ่งพิมพ (Printer) 

 Write หรือ Put เปนการเก็บขอมูลลงสูไฟล (File) 

 Output หรือ Display  เปนการแสดงผลขอมูลบนจอภาพ (Screen) 

Print ‘Program Completed’ 
Write customer record to master file 
Put name, address and postcode 
Output total_tax 
Display ‘End of data’ 
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 Add : การบวก 

 Subtract : การลบ 

 Multiply : การคูณ 

 Divide : การหาร 

 Compute : การคํานวณท่ีใชเครื่องหมายคํานวณ 

Add number to total 
Divide total_marks by student_count 
sale_tax = cost_price * 0.10 
Compute C = (F-32) * 5/9 

 Set หรือ Initialize  เปนการกําหนดคาเริ่มตนใหกับขอมลู 

 =  เปนการกําหนดคาผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล 

 Save หรือ Store เปนการเก็บคาขอมลูไวใชงานในครั้งตอไป 

Initialize total accumulators to zero 
Set student_count to 0 
total_price = cost_price + sale_tax 
Store customer_num in last_customer_num 

 เปนการเปรียบเทียบเงือ่นไขถาเงือ่นไขเปนจรงิจะใหทําคําสั่งกลุมหน่ึงแตถาเงือ่นไข

เปนเท็จใหทาํคําสั่งอีกกลุมหน่ึง ใชคําวา if..then..else..endif 

if (เงื่อนไข) then 

   กลุมคําสั่งกรณีเงือ่นไขเปนจรงิ 

else  

    กลุมคําสั่งกรณีเงือ่นไขเปนเท็จ 

endif 

if (x > 0) then  
  read x 
else  
  compute sum = x + y 
endif 

if (x > 0) then  
  compute sum = x + y 
endif 

 เปนการเปรียบเทียบตัวแปรท่ีสามารถมไีดหลายคา แตละคาจะใหทําคําสั่งตางกัน 

 รูปแบบ 

case ตัวแปรท่ีใชเปรยีบเทียบ of 

คาที1่ : กลุมคําสั่งกรณีตัวแปรมคีาเทากับคาที่ 1  

คาที2่ : กลุมคําสั่งกรณีตัวแปรมคีาเทากับคาที่ 2 

... 

endcase case grade of 
4 : write ‘A’ 
3 : write ‘B’ 
2 : write ‘C’ 
1 : write ‘D’ 
0 : write ‘F’ 

endcase 
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การทํางานแบบวนซ้ํา มี 3 รูปแบบ คือ 

1. do-while มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขกอนท่ีจะทําคําสั่งภายใน แลวจึงเปรียบเทียบ

เงื่อนไข ถาเงื่อนไข เปนเท็จจะไมทําคําสั่งภายในแตจะขามไปทําคําสั่งท่ีตอจาก do-
while 

do (เงื่อนไขที่ใชเปรียบเทียบ) while 

กลุมคําสั่งกรณีเงือ่นไขเปนจรงิ 

enddo 

stop = ‘N’ 
do (stop = ‘N’) while 
  write ‘A’ 
  compute x = y + 1 
  read stop 
enddo 

2.  repeat-until ทําคําสั่งภายในกอนแลวจึงเปรยีบเทียบเงือ่นไข ถาเงื่อนไขเปนเท็จจะ

ทําคําสั่งภายใน แตถาเงื่อนไขเปนจริงจะขามไปทําคําสั่งที่ตอจาก repeat-until 

repeat 

กลุมคําสั่งกรณีเงือ่นไขเปนเท็จ 

until (เงื่อนไขที่ใชเปรียบเทียบ)  

repeat 
  write ‘A’ 
  compute x = y + 1 
  read stop 
until (stop = ‘Y’) 

3. for-endfor ทําคําสั่งภายในตามจํานวนครั้งที่กําหนด ซ่ึงตองมีตัวแปรสําหรับนับ

จํานวนครั้ง เพ่ือกําหนดจํานวนครั้งในการทําซ้ํา 

for ตัวแปรนับ = คาเริ่มตน to คาสุดทาย 

กลุมคําสั่ง 

endfor 

for counter = 1 to 3 
write ‘A’ 

endfor 

การเขียนรหัสเทียมไมมีกฎหรือมาตรฐานที่ตายตัว หลักการตาง ๆ ทีส่ําคัญในการ

เขียนมดีงัน้ี 

1. กําหนดจดุเริ่มตนดวยคําวา“Begin”และจุดสิ้นสุดดวยคําวา“End” 

2. ถอยคําตาง ๆ ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษอยางงาย 

3. การเขียนรหัสเทียมแตละคําสั่งควรเขียนแยกเปนบรรทดั ๆ 

4. การเขียนรหัสเทียมจะเขียนจากบนลงลาง และมทีางเขาหน่ึงทาง ทางออกหนึ่งทาง 

5. การเขียนรหัสเทียมจะไมเขียนหมายเลขกํากับในแตละข้ันตอน 

6. ควรใชการยอหนาใหเปนประโยชน การแยกคําเฉพาะ ( Keywords ) ใหมีความชัดเจน 

นอกจากน้ี ควรจัดรปูแบบโครงสรางควบคุมใหเปนสัดสวน เพ่ือใหอานงาย 

7. กลุมประโยคคําสั่งตาง ๆ อาจถูกนํามาจัดรวมกลุมเขาดวยกันในรูปแบบของโมดูล และทําการ

กําหนดช่ือโมดูลข้ึนมา เพ่ือใหสวนของโปรแกรมหลัก หรือโมดลูยอยอื่น ๆ เรียกใชงานได 
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1. ข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมก่ีีข้ันตอน อะไรบาง 

2. แนวทางการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรมก่ีีแนวทาง แตละแนวทางมีลักษะอยางไร 

3. แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสรางมลีักษณะอยางไร 

4. การเขียนผังงานที่ดคีวรทําอยางไร 

5. รหัสเทียม คืออะไร 

 


