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บทที ่6   การเขยีนอลักอริทึม (Algorithm) 
  
สาระการเรียนรู้ 
    

1. ความหมายของอลักอริทึม 
2. จุดประสงคก์ารเขียนอลักอริทึม 
3. รูปแบบการเขียนอลักอริทึม 
4. เทคนิคการเขียนอลักอริทึม 
5. ลกัษณะการเขียนอลักอริทึม  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
                

  1. อธิบายความหมายของอลักอริทึมได ้
               2. อธิบายขั้นตอนการพฒันาอลักอริทึมได ้
               3. รู้วธีิการก าหนดขั้นตอนการจ าลองความคิดเป็นค าพดูได ้

               4. วเิคราะห์โจทยปั์ญหาเพื่อพฒันาเป็นอลักอริทึมได ้
               5. เขียนอลักอริทึมได ้

                 6. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียน   

               7. มีวนิยั  เขา้เรียนทนัเวลา  ปฏิบติัตามกฎระเบียบของวทิยาลยัฯ 
               8. มีความรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย     

               9. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีความเช่ือมัน่กลา้ลองผดิลองถูก 
               10. มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น   
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ความหมายของ  Algorithm 
 

อลักอริทมึ (Algorithm) หมายถึง  วธีิการหรือกระบวนการท างานใดงานหน่ึงท่ีสามารถ
แบ่งขั้นตอนออกเป็นยอ่ย ๆ ท่ีแน่นอน ซ่ึงเม่ือทราบขั้นตอนการท างานท่ีแน่นนอนแลว้ ก็จะน า 
Algorithm  ท่ีไดน้ั้นมาวาดเป็น Flowchart  จากนั้นจึงแปลง Flowchart  เป็นภาษาระดบัสูงท่ี
คอมพิวเตอร์เขา้ใจ 

ขั้นตอนในการพฒันาล าดบัขั้นตอนวธีิการแกปั้ญหา นบัวา่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอน
หน่ึง เพราะเป็นขั้นตอนท่ีน าวธีิการแกปั้ญหาท่ีไดท้  าการทดลองหาวธีิการแกปั้ญหาในส่วนของการ
ทดลองแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (Hand Example) มาท าการเรียบเรียงล าดบัขั้นตอนการท างานของ
วธีิการแกปั้ญหา ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย วา่มีล าดบัขั้นตอนการท างานอยา่งไรบา้ง 
เพื่อท่ีจะน าไปสั่งการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการน้ี 
 

ค าวา่ Algorithm  ในทางคณิตศาสตร์จะหมายถึงขั้นตอนหรือวธีิการค านวณ ส าหรับในการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Algorithm  จะหมายถึงวธีิการท่ีไดแ้บ่งออกเป็นขั้นตอนยอ่ยๆ ท่ีมีการ
ท างานแน่นอน  หรือการอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในลกัษณะของขอ้ความ ตั้งแต่ตน้จนจบ 
วา่มีล าดบัขั้นตอนการท างานอยา่งไรบา้ง  Algorithm  มาจากช่ือของนกัคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซีย  
Abu Ja’ far Muhammad ibm al-Khwarizmi  ผูเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองของจ านวนของชาวฮินดู
และอาหรับ  “Aldorithmi  de  numero Indorum” (ภาษาลาติน)  ซ่ึงแปลวา่  “Al-Khwarizmi on 
the Hindu Art  of Reckoning” (ภาษาองักฤษ) เป็นผูเ้ร่ิมใชเ้ลขศูนยใ์นระบบทศนิยม 

 

จุดประสงค์การเขยีน  Algorithm 
 

อลักอริทึมหรือขั้นตอนวธีิการแกปั้ญหา เป็นการจดัล าดบัความคิดเป็นขั้นตอนต่างๆ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกรรมวธีิแกปั้ญหาท่ีก าหนดไว ้  การเขียน
อลักอริทึมจึงเป็นการแสดงล าดบัการท างานตามคุณสมบติัดา้นการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ท่ี
พร้อมจะน าไปแปลงเป็นล าดบัค าสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างาน  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ย
ภาษาท่ีเหมาะสม เพื่อสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างานตามอลักอริทึมท่ีก าหนดไว ้ และการเขียนอลักอริทึม
ออกมาใหต้รวจสอบความถูกตอ้งไดค้รบถว้นข้ึน 
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รูปแบบการเขยีนขั้นตอนวธีิแก้ปัญหา (Algorithm) 
 

ในส่วนของการพฒันาล าดบัขั้นตอนวธีิการแกปั้ญหา (Algorithm Development) อาจ
เขียนล าดบัขั้นตอนการท างานได ้ 2 วธีิ คือ การอธิบายขั้นตอนการท างานอยา่งคร่าว ๆ และการ
อธิบายขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียด 
 

   การอธิบายข้ันตอนการท างานอย่างคร่าว ๆหรืออย่างหยาบ   (Decomposition)  
คือ การเขียนขั้นตอนการท างานทั้งหมดโดยไม่ตอ้งละเอียดมากนกั และเขียนขั้นตอนการท างาน
เป็นขอ้ ๆ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยท่ีจะส่งใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท าการแกปั้ญหา 
จะตอ้งท าล าดบัขั้นตอนใดบา้ง ตวัอยา่งเช่น การค านวณหาอตัราผอ่นช าระรายเดือนของสินคา้
รายการหน่ึง สามารถเรียบเรียงเป็นการท างานอยา่งหยาบได ้ดงัน้ี 
 

1. เร่ิมตน้ 
2. รับค่าของราคาสินคา้ 
3. รับค่าของอตัราดอกเบ้ียรายปี 
4. รับค่าของจ านวนเดือนท่ีตอ้งการผอ่นช าระ 
5. ค านวณหาค่าของจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระรายเดือน 
6. แสดงค่าของจ านวนเงินท่ีผอ่นช าระรายเดือน 
7. จบการท างาน 

 
 

ในการเขียนอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในลกัษณะของขอ้ความนั้น จะเร่ิมตน้
ขอ้แรกดว้ยค าวา่  “เร่ิมตน้” หรือ “เร่ิมตน้การท างาน”  ถดัจากนั้นเป็นล าดบัขั้นตอนการท างานท่ีใช้
ในการแกปั้ญหา และจบดว้ยขั้นตอนสุดทา้ย จะใชข้อ้ความวา่ “จบการท างาน” 
 

   การอธิบายข้ันตอนการท างานอย่างละเอยีด (Refinement)  คือ การน าขั้นตอน
การท างานอยา่งคร่าว ๆ มาพิจารณาเพิ่มเติมขอ้มูลบางอยา่งท่ียงัไม่เรียบร้อย แต่ละขั้นตอนท่ีอธิบาย
ในส่วนของการอธิบายขั้นตอนการท างานอยา่งหยาบนั้น มีความละเอียดพอท่ีจะน าไปสั่งงานให้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานแลว้หรือยงั ถา้ยงัไม่ละเอียดตอ้งเขียนขยายความใหล้ะเอียดยิง่ข้ึนและ
สมบูรณ์มากท่ีสุด หรือแยกการท างานออกเป็นขอ้ยอ่ยเพิ่มเติม อยา่งเช่น ในการค านวณหาค่าขอ้มูล
ใดบางอยา่ง จะค านวณดว้ยวธีิการใด จากตวัอยา่งในส่วนของการอธิบายขั้นตอนการท างานอยา่ง
หยาบ (Decomposition) เร่ืองการหาอตัราการผอ่นช าระรายเดือนของสินคา้รายการหน่ึง เม่ือ
พิจารณาการท างานในแต่ละขอ้ จะเห็นไดว้า่มีขั้นตอนการท างานอยูข่ ั้นตอนหน่ึงท่ีไม่ละเอียด ก็คือ
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ขั้นตอนท่ี 5  การค านวณหาค่าของจ านวนเงินท่ีตอ้งการช าระรายเดือน ยงัไม่ไดบ้อกวา่ค านวณดว้ย
วธีิการใด ดงันั้นจึงตอ้งท าการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของขั้นตอนในการค านวณหาค่าของจ านวน
เงินท่ีตอ้งช าระรายเดือน โดยวธีิการค านวณนั้นไดท้  าในส่วนของการทดลองแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
(Hand Example) สามารถเขียนอธิบายขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียดของการแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 
 

1. เร่ิมตน้ 
2. รับค่าของราคาสินคา้ 
3. รับค่าของอตัราดอกเบ้ียรายปี 
4. รับค่าของจ านวนเดือนท่ีตอ้งการผอ่นช าระ 
5. ค านวณหาดอกเบ้ีย จากสูตร 

ดอกเบ้ีย              ราคาสินคา้ x อตัราดอกเบ้ีย x (จ านวนเดือน/12) 
6. ค านวณหาจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระรายเดือน จากสูตร 

เงินผอ่นรายเดือน              (ราคาสินคา้ + ดอกเบ้ีย)/จ านวนเดือน 
7. แสดงค่าของจ านวนเงินท่ีผอ่นช าระรายเดือน 
8. จบการท างาน 

 

จากการอธิบายขั้นตอนการท างานในขั้นตอนท่ี 5 และ 6 จะเห็นวา่ในการค านวณ จะไม่ใช้
เคร่ืองหมายเท่ากบั (=)  จะใชเ้คร่ืองหมายลูกศรช้ีทิศทาง (         ) แทน  ส่วนเคร่ืองหมายเท่ากบันั้น
จะใชใ้นกรณีท่ีท าการเปรียบเทียบค่าเท่านั้น เช่นเดียวกบัการค านวณค่าก็เช่นกนั อยา่งชาน ตอ้งการ
ก าหนดค่าให ้X มีค่าเท่ากบั  100 จะเขียนค าอธิบายไดว้า่ X         100 

หลงัจากท าการพฒันาให้เป็นการอธิบายขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียด (Refinement) 
เสร็จเรียบร้อย จะเห็นวา่ล าดบัขั้นตอนการท างานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ตอ้งท า
ขั้นตอนใดบา้ง ละเอียดมากยิง่ข้ึน จ านวนขอ้ของล าดบัขั้นตอนการท างานไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากบัใน
ส่วนของการอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานอยา่งหยาบ 

ในการแกปั้ญหาท่ีไม่มีความซบัซอ้นมากนกั ส่วนของการอธิบายขั้นตอนการท างานอยา่ง
หยาบ (Decomposition)  อาจจะสามารถอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานไดล้ะเอียดพออยูแ่ลว้ ก็
สามารถน าในส่วนของการอธิบายขั้นตอนการท างานอยา่งหยาบ มาใชเ้ป็นส่วนของการอธิบาย
ขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียด 

การพฒันาล าดบัขั้นตอนการท างานจากผงังาน  ใหแ้บ่งขั้นตอนการท างานทั้งหมดออกเป็น
ขอ้ๆตามล าดบัและตามจ านวนของขั้นตอนการท างานทั้งหมด  และการเขียนตอ้งไม่ซบัซอ้น  เขา้ใจ
ง่าย  และตอ้งเขียนใหถู้กตอ้งเสมอ  เพราะถา้เขียนไม่ถูกตอ้งแลว้กการพฒันาไปเป็นค าสั่งเทียม   
(Pseudo  Code)   ก็จะผดิพลาด    และการเขียนโปรแกรมก็จะผดิตามดว้ย    
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เทคนิคการเขยีน  Algorithm 
 

 อลักอริทมึ  เป็นขั้นตอนการบรรยายล าดบัขั้นตอนการแกปั้ญหาระบบงานเป็นรายขอ้ เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงข้ึนตอน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน และเพื่อใชใ้นการทดสอบ
การท างานของอลักอริทึมดว้ย  ก่อนศึกษาวธีิการเขียนอลักอริทึม  ควรมีความเขา้ใจและค านึงถึง
คุณสมบติัพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการเขียนอลักอริทึม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 
 คุณสมบติัการท างานระดบัพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  มีดงัน้ี 
 

1. คุณสมบัติด้านหน่วยความจ า 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านพื้นท่ีในหน่วยความจ าของ
ระบบคอมพิวเตอร์  ในภาษาคอมพิวเตอร์ใหแ้ทนสัญลกัษณ์ก าหนดพื้นท่ีหน่วยความจ า ดว้ยการ
ก าหนดช่ือเป็นตวัแปรใชง้าน เพื่อใชอ้า้งอิงถึงขอ้มูลในหน่วยความจ า  เช่น 

 
 N  =  1       หมายถึง  ก าหนดค่า   1  เก็บไวใ้นตวัแปร  N 

Ans  =  X2 + Y2 หมายถึง  เอาค่า  X  ยกก าลงั 2  บวกกบัค่า  Y  ยกก าลงัสอง  
แลว้เก็บค่าผลลพัธ์ท่ีไดไ้วท่ี้ตวัแปร  Ans 

Total = Total + Salary  หมายถึง  การเอาค่าในตวัแปร  Salary  ไปบวกเขา้กบัค่าในตวั
แปร  Total  แลว้เอาค่าผลลพัธ์ใหม่ท่ีไดไ้ปเก็บท่ีตวัแปร  Total  
ซ่ึงค่าใหม่ท่ีไดจ้ะไปเก็บทบัค่าเดิมท่ีมีอยู ่ ค  าสั่งลกัษณะน้ีใชใ้น
การสะสมค่า หรือเปล่ียนแปลงค่าในตวัแปรเดิม 

 
2. คุณสมบัติด้านการค านวณ 

  

คุณสมบติัดา้นการค านวณในระบบคอมพิวเตอร์ ระดบัพื้นฐาน คือ สามารถด าเนินการบวก 
ลบ คูณ หาร  แต่ลกัษณะการพิจารณาเลือกประมวลผลงานค านวณของคอมพิวเตอร์นั้น มีความ
แตกต่างจากระบบการค านวณทัว่ๆ ไป คือ คอมพิวเตอร์ค านวณโดยพิจารณาล าดบัความส าคญัของ
สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายการค านวณท่ีปรากฏในนิพจน์การค านวณนั้น ๆ เป็นส าคญั  สัญลกัษณ์ท่ีใช้
ในการค านวณและล าดบัการท างานของการค านวณ มีดงัน้ี 

 



   บทท่ี  6 การเขียนอัลกอริทึม     
 

จุฬาลกัษณ์  ถาไชยลา                                                                                                               หลกัการเขียนโปรแกรม  

110 

 

สัญลกัษณ์ ความหมายในการท างาน ล าดบัการท างาน 
+ 
- 
* 
/ 

** หรือ ^ 
(  ) 

บวก 
ลบ 
คูณ 
หาร 

ยกก าลงั 
วงเล็บ 

4 
4 
3 
3 
2 
1 

 
 หากมีวงเล็บจะด าเนินการในวงเล็บก่อน  และกรณีท่ีมีล าดบัความส าคญัเท่ากนั  จะค านวณ
จากดา้นซา้ยไปขวา 
 

 3. คุณสมบัติด้านการเปรียบเทยีบเชิงตรรกะ 
 ความสามารถท่ีส าคญัของคอมพิวเตอร์คือ ความสามารถในการประมวลผลเชิงเปรียบเทียบ 
เป็นคุณสมบติัพื้นฐานอยา่งหน่ึงของคอมพิวเตอร์ โดยใชห้ลกัการท างานของพีชคณิตพิจารณา
เง่ือนไขท่ีใชนิ้พจน์แบบบูลลีนประกอบการเขียนค าสั่ง  เพื่อก าหนดทางเลือกการท างาน ส าหรับหา
ขอ้สรุปของเง่ือนไขท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมก าหนดข้ึน เพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผล 
ตดัสินใจวา่หากเง่ือนไขเป็นจริงใหด้ าเนินการค าสั่งใด และเง่ือนไขเป็นเท็จใหด้ าเนินการค าสั่งใด 
 การเขียนค าสั่งท่ีมีลกัษณะของเง่ือนไข เพื่อใหเ้คร่ืองพิจารราเลือกทิศทางการท างานตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดนั้น  มีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ฒันาโปรแกรม คือ ตอ้งศึกษาวธีิใชส้ัญลกัษณ์ในการ
เขียนประโยคค าสั่งแบบเง่ือนไขของแต่ละภาษาท่ีก าหนดใหเ้ลือกใช ้  โดยทัว่ไปมีสัญลกัษณ์ของ
พีชคณิตบูลลีนใชง้านดงัน้ี 
 

 การใช้สัญลกัษณ์เขียนประโยคค าส่ังเงื่อนไขแบบ 1 ประโยค   มีสัญลกัษณ์ ดงัน้ี 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

สัญลกัษณ์ ความหมายในการท างาน 
= 
< 
> 

<= 
>= 
<> 

เท่ากบั 
นอ้ยกวา่ 
มากกวา่ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ไม่เท่ากบั 
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ตัวอย่างการเขียนนิพจน์ใช้เงื่อนไขแบบ  1  ประโยค 
 
 
 
 
 
 
 

 การใช้สัญลกัษณ์เช่ือมประโยคค าส่ังเงื่อนไข 

การเขียนค าสั่งงานก าหนดเง่ือนไขการท างาน ในลกัษณะเช่ือมประโยคเง่ือนไข 2 ประโยค 
ตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ค าสั่งเพิ่มเติม  เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปของการท างานวา่เป็นค่าจริง (True)  คือเป็นค่า
เทจ็ (False)  ดงัน้ี 

ใหผ้ลลพัธ์การเปรียบเทียบในประโยคเง่ือนไขท่ี 1 เป็นสัญลกัษณ์  X 

ใหผ้ลลพัธ์การเปรียบเทียบในประโยคเง่ือนไขท่ี 2 เป็นสัญลกัษณ์  Y 
เม่ือมีการท างานหาขอ้สรุปตั้งแต่ 2 เง่ือนไขประกอบกนั โดยใชห้ลกัการของพีชคณิต     

แบบบูลลีน  จะไดด้งัน้ี 
 

X Y X  AND  Y X  OR  Y NOT   X 
T 
T 
F 
F 

T 
F 
T 
F 

T 
F 
F 
F 

T 
T 
T 
F 

F 
F 
T 
T 

 

ตัวอย่างการเขียนนิพจน์ใช้เงื่อนไขแบบ  2  ประโยค   
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้    Salary  >  10000 
 Tax  =  Salary * 0.05 
มิฉะนั้นแลว้ 

Tax  =  Salary * 0.02 

ถา้   ( Salary  >  10000)  AND  (Salary  <= 50000) 
 Tax  =  Salary * 0.05 
มิฉะนั้นแลว้ 

Tax  =  Salary * 0.02 
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 4. คุณสมบัติด้านการแสดงผลค่าข้อมูล 
 
เป็นการอ่านค่าขอ้มูลจากพื้นท่ีหน่วยความจ าท่ีเขียนค าสั่งน าไปเก็บไว ้หรือจากการค านวณ

ท่ีตอ้งมีการน าค่าไปเก็บไว ้เพื่อน ามาแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบและในต าแหน่งงานท่ีตอ้งการ 
 

 5. คุณสมบัติการจัดล าดับการท างาน 
 คอมพิวเตอร์จะท างานทีละค าสั่ง ตามล าดบัจากบนลงล่าง  หากเปรียบเทียบใน 1 บรรทดั 
คือ 1 ค าสั่งแลว้ คอมพิวเตอร์จะท างานตามค าสั่งท่ีอยูบ่รรทดับนสุดก่อน แลว้จึงท างานตามค าสั่งท่ี
อยูใ่นล าดบัต่อมา จนถึงค าสั่งในบรรทดัสุดทา้ย 
 

 

ลกัษณะการเขยีน  Algorithm 
 

 แนวทางการเขียนอลักอริทึมเป็นลกัษณะการท างานขั้นพื้นฐาน มกัปรากฏในระบบงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทัว่ไป  มีแนวทางท่ีใชบ้่อย ๆ ดงัน้ี 

 การท างานลกัษณะการนบัค่าสะสมในหน่วยความจ า 
 การท างานลกัษณะวนรอบการท างาน 
 การท างานลกัษณะหาค่ามากท่ีสุด และค่านอ้ยท่ีสุด 

 

 ตัวอย่างการใช้ข้อความอธิบายแทนสัญลักษณ์ของผงังานแบบล าดับ 
 

สัญลกัษณ์ของผงังาน (Flowchart) ใชข้อ้ความอธิบายแทน (Algorithm) 

 เร่ิมตน้ 

 จบการท างาน 

 รับค่า  N 

 แสดงค่า  N 

 Area  = H x L 

START 

END 

READ  N 

N 

Area = H x L 
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ตวัอยา่งท่ี 1  Algorithm  ของการหาผลก าไรของสินคา้ 
ความตอ้งการของผูใ้ช้/ความคิดของโปรแกรมเมอร์คือ ตอ้งการเขียนโปรแกรมเพื่อ

ค านวณหาก าไรของสินคา้ 
 ขั้นตอนที ่1 รับขอ้มูลเลขท่ีสินคา้ 
 ขั้นตอนที ่2 คน้หาขอ้มูลค่าตวัแปรต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชจ้ากระบบฐานขอ้มูล 
   เช่น ตน้ทุนคงท่ีของสินคา้ (Fix Cost) ,ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) 

   ยอดขาย (Revenue) ,ก าไร (Profit), จ  านวนสินคา้ท่ีขายได ้(Volume) 

 ขั้นตอนที ่3 หาตน้ทุนของสินคา้ จาก Cost = Fix Cost + Variable Cost 

 ขั้นตอนที ่4 หายอดขายสินคา้จาก Revenue = Price * Volume 

 ขั้นตอนที ่5 ค านวณหาก าไรจาก Profit = Revenue – Cost 

 ขั้นตอนที ่6 แสดงผลก าไรใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมทราบ 
  

 ตวัอยา่งท่ี 2  จากผงังานต่อไปน้ี ใหเ้ขียนการการอธิบายขั้นตอนการท างานแบบขอ้ความ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากผงังานขา้งตน้  สามารถพฒันาใหเ้ป็นการอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในลกัษณะ
ของขอ้ความไดด้งัน้ี 
   

1. เร่ิมตน้ 
2. รับค่า BASE , Height 
3. AREA            0.5 x Base  x Height 
4. แสดงค่า AREA 
5. จบการท างาน 

Start 

Read Base , Height 

AREAR = 0.5 x Base x Height 

Write AREA 

END 
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 ตัวอย่างการใช้ข้อความอธิบายแทนสัญลักษณ์ของผงังานแบบเลอืกท า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเขียนผงังานแบบเลือกท ามีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ ใชค้  าอธิบายวา่ “ถา้” และ
ตามดว้ยเง่ือนไข จากนั้นตามดว้ยค าอธิบายวา่ “แลว้” จากนั้นจะเป็นล าดบัขั้นตอนการท างานท่ีตอ้ง
ท าเป็นขอ้ ๆ ตามล าดบั เม่ือเขียนค าอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในกรณีท่ีเง่ือนไชเป็นจริงจน
หมดแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็ตอ้งเขียนอธิบายขั้นตอนการท างานทั้งหมด ในกรณีท่ีเง่ือนไขเป็นเทจ็ 
โดยจะใชค้  าวา่ “นอกจากนั้น” หรือ “มิฉะนั้นแลว้”  แลว้ตามดว้ยล าดบัขั้นตอนการท างานเป็นขอ้ ๆ 
 รูปแบบการเขียนอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานเป็นขอ้ความแบบเลือกท า (Selection) 

1. ถา้  (เง่ือนไข)  แลว้ 
1.1 ท ากรณีท่ี 1 

นอกจากนั้น 
       1.2 ท ากรณีท่ี 2 

 
ตวัอยา่งท่ี 3  จงเขียนอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างาน จากผงังานใหเ้ป็นการอธิบายขั้นตอนการ
ท างานแบบเลือกท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condition 

Process 1 Process 2 

Y N 

Satrt 

Read  Score 

Score > 50 

Write “สอบไม่ผา่น” Write “สอบผา่น” 

END 

Y N 



                           บทท่ี  6 การเขียนอัลกอริทึม     

จุฬาลกัษณ์  ถาไชยลา                                                                                                       หลกัการเขียนโปรแกรม  

115 

 จากผงังานขา้งตน้สามารถพฒันาใหเ้ป็นการอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในลกัษณะ
ของขอ้ความไดด้งัน้ี 

1. เร่ิมตน้ 
2. รับค่า Score 
3. ถา้  Score > 50  แลว้ 

3.1 พิมพข์อ้ความวา่  “สอบผา่น” 
มิฉะนั้นแลว้ 
3.2 พิมพข์อ้ความวา่  “สอบไม่ผา่น” 

4. จบการท างาน 
 
 ตัวอย่างการใช้ข้อความอธิบายแทนสัญลักษณ์ของผงังานแบบท าซ ้า 

 
การเขียนผงังานแบบวนซ ้ า จะมีอยู ่ 2 ลกัษณะคือ การท าซ ้ าแบบท าในขณะท่ี (Do-While) 

และการท าซ ้ าแบบท าจนกระทัง่ (Do Until) 
 รูปแบบการเขียนอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในลกัษณะของขอ้ความแบบวนซ ้ า  แบบ

ท าในขณะท่ี จะใชค้  าวา่ “ในขณะท่ี”  และตามดว้ยเง่ือนไขท่ีใชต้ดัสินใจวา่จะท าซ ้ าหรือไม่ แลว้ตาม
ดว้ยค าอธิบายวา่ “แลว้ท า” และตามล าดบัขั้นตอนการท างานทั้งหมด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Satrt 

Read NUM 

NUM >= 0 

END 

N 

Y 

Write NUM 

NUM          NUM - 1 



   บทท่ี  6 การเขียนอัลกอริทึม     
 

จุฬาลกัษณ์  ถาไชยลา                                                                                                               หลกัการเขียนโปรแกรม  

116 

จากผงังานขา้งตน้สามารถพฒันาใหเ้ป็นการอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในลกัษณะ
ของขอ้ความแบบท าซ ้ า แบบในขณะท่ี ไดด้งัน้ี 
 

1. เร่ิมตน้ 
2. รับค่า  NUM 
3. ในขณะท่ี  NUM  มากกวา่หรือเท่ากบั  0  แลว้ท า 

3.1 แสดงค่า  NUM 
3.2 NUM            NUM – 1   (ลดค่า  NUM  ลง 1) 

4. จบการท างาน 
 
 
 รูปแบบการเขียนอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในลกัษณะของขอ้ความแบบท าซ ้ า แบบ
ท าจนกระทัง่ จะใชค้  าวา่ “ท าจนกระทัง่”  และตามดว้ยเง่ือนไขท่ีใชต้ดัสินใจวา่จะท าซ ้ าหรือไม่ และ
ตามดว้ยล าดบัขั้นตอนการท างานทั้งหมด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Start 

SUM             1 

Read  NUM 

SUM             SUM  x  NUM 

NUM             NUM - 1 

NUM < 1 

Write SUM 

END 

Y 
N 
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จากผงังานขา้งตน้สามารถพฒันาให้เป็นการอธิบายล าดบัขั้นตอนการท างานในลกัษณะ
ของขอ้ความแบบท าซ ้ า แบบท าจนกระทัง่  ไดด้งัน้ี 
 

1. เร่ิมตน้ 
2. ก าหนดให ้ SUM           1 
3. รับค่า  NUM 
4. ท าจนกระทัง่  NUM  มีค่านอ้ยกวา่  1 

4.1 SUM            SUM x NUM 
4.2 NUM           NUM – 1 

  5. แสดงค่า  SUM 
  6. จบการท างาน 
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แบบประเมินผลการเรียนรู้บทที ่ 6  อลักอริทมึ 

 
ขอ้ 1. จากสัญลกัษณ์ต่อไปน้ี  จงเขียนอธิบายเป็นขั้นตอนการท างานในลกัษณะของขอ้ความ 
 

สัญลกัษณ์ ขั้นตอนการท างานในลกัษณะของขอ้ความ (Algorithm) 
1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 
 
 

Read   B , C 

A            B + C 

START 

TEST 

TOTAL 

VAT           Sale * 0.07 

Write Year 

SUM 

END 

COUNT < 10 
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ขอ้ 2. จงเขียนอลักอริทึม  ค านวณหาปริมาตรทรงกระบอก จากสูตร  ¶ x รัศมี2 x สูง  
 

 

ขอ้ 3. จงเขียนอลักอริทึม ค านวณหารายไดข้องพนกังานโดยรายไดข้องพนกังานไดจ้ากเงินเดือน
และรายไดพ้ิเศษ ซ่ึงรายไดพ้ิเศษหาไดจ้าก  25 % ของยอดขายสินคา้  
 

ขอ้ 4. จงเขียนอลักอริทึม ค านวณหารายไดข้องโปรแกรมเมอร์ โดยบริษทัจะใหเ้งินเดือนและค่า
เขียนโปรแกรม ๆ ละ  700  บาท  ทุกเดือนตอ้งเสียภาษี  3% 
 

ขอ้ 5. จงเขียนอลักอริทึม ค านวณหารายไดข้องโปรแกรมเมอร์ โดยบริษทัจะใหเ้งินเดือนและค่า
เขียนโปรแกรม  ตามอตัราดงัน้ี 
  จ านวน   1 – 10    โปรแกรมๆ ละ  500  บาท 

  จ านวน   11 – 20  โปรแกรมๆ ละ  1000  บาท 
  จ านวนมากกวา่   20  โปรแกรมๆ ละ  1500  บาท 
 
ขอ้ 6. จงเขียนอลักอริทึม เพื่อจ านวนนกัเรียนท่ีสอบผา่นและสอบไม่ผา่น  เกณฑก์ารสอบผา่น
จะตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนนข้ึนไป  จากคะแนนสอบ 3 คร้ังประกอบดว้ย คะแนนสอบ
ยอ่ย(20) , คะแนนสอบกลางภาค (30),คะแนนสอบปลายภาค(50)  จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 30 คน 
 
 
 

*************************** 
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