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บทท่ี  2 

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นชุดค าสั่งงานที่ถูกสร้างขึ้นมา เพ่ือน าใช้งานแก้ไขปัญหาตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ก็เพ่ือแบ่งเบาภาระงาน
ของมนุษย์ ท าให้ระบบงานมีความสะดวก รวดเร็วในการท างาน แต่การได้มาของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้นให้การท างานตรงกับความต้องการ ต้องมีขั้นตอนวิธีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เรียกว่า “ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์” 
 การใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนชุดค าสั่งนั้น จะเริ่มต้นด้วยการด าเนินการ
เขียนชุดค าสั่งได้ทันทีไม่ได้ จะต้องมีกระบวนการสร้างรูปแบบในแนวคิด เพ่ือหาล าดับขั้นตอนในการ
ท างานของชุดค าสั่งก่อน จึงจะด าเนินการเขียนชุดค าสั่งนั้นได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ชุดค าสั่งที่ได้ มีล าดับขั้นที่
ถูกต้อง ชัดเจน เกิดข้อผิดพลาดในการท างานและเกิดประสิทธิภาพของโปรแกรม นอกจากนี้ จะมี
ประโยชน์ต่อกระบวนการทบทวนค าสั่ง แก้ไข หรือเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่พัฒนาเองหรือผู้มา
พัฒนาในภายหลัง สามารถท าความเข้าใจได้รวดเร็ว ถูกต้องและนอกเหนือจากการ เขียนชุดค าสั่ง 
จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบหลังจากการเขียนค าสั่งงานเสร็จสิ้น 
 
2.1 วงจรการพัฒนาระบบ 

 
วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC (System Develop lift Cycle) หมายถึง  กระบวนการ 

ในการวางข้อก าหนด เพ่ือให้ระบบนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบ การ
สร้าง และการส่งมอบให้กับผู้ใช้งานระบบ (Dennis and Haley and Roth, 2012) โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาระบบดังภาพที่ 2.1 

 

 ึกษา

วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา

ทดสอบเอกสารบ ารุงรักษา
 

 
ภาพที่ 2.1  วงจรการพัฒนาระบบ 
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2.1.1 การ ึกษาความเป็นไป และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ (Feasibility Study and 
Data Requirement) 

การตัดสินใจก่อนที่จะมีพัฒนาระบบ หรือโปรแกรม จะต้องมีการ ึกษาความเป็นไปได้
ในสิ่งที่ต้องพัฒนา โดยอา ัยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาท าการ ึกษา ซึ่งอา ัยหลักการตัดสินใจ
ดังต่อไปนี้ 

2.1.1.1 ความเหมาะสม จะต้องท าการ ึกษาถึงความคุ้มค่า ต่อการพัฒนาระบบ 
หรือน ามาใช้ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานภายในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรนั้นมีขนาด
เล็ก แต่น าระบบหรือพัฒนาขึ้นมาใช้งาน มีขนาดใหญ่เกินความต้องการ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือ ท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการใช้งาน เสียเวลาในการท าความเข้าใจของระบบ เพราะบางส่วน อาจไม่เกี่ยวข้อง
กับการน ามาใช้งาน เป็นต้น  

2.1.1.2 ค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับผู้บริหาร 
การน าระบบใหม่มาใช้งาน ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนและงบประมาณท่ีมี 

2.1.1.3 บุคลลากร  เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมาก เพราะถ้ามีระบบใหม่ที่ดี 
แต่บุคคลากร ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ ระบบนั้นก็จะไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อ
องค์กร ก่อนน าระบบมาใช้งานจริง จึงค่อยปรับสภาพ เพ่ือให้บุคคลากรได้มีเวลาในการปรับตัว หรือ
จัดการให้ความรู้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบให้สามารถเรียนรู้ต่อการใช้งานระบบได้ 

2.1.2 วิเคราะห์ระบบ  
  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) คือ ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาจากความ

ต้องการของงาน (โอภาส เอ่ียมสิริวง ์, 2555) นิยมใช้วิธีวิเคราะห์จากผลลัพธ์ หรือลักษณะของ
รูปแบบรายงาน (Output) ของงานนั้น ๆ และท าการวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงที่มาของผลลัพธ์        
ที่ต้องการ ซึ่งขบวนการ  (Process) อาจเกิดจากสมการหรือค านวณ ตลอดไปถึงวิเคราะห์ข้อมูล      
ที่ป้อนเข้าไป (Input) ในกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องในการด าเนินการประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
รวมทั้ง ึกษาถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่จะน าโปรแกรมไปใช้งาน เช่น ใช้งานแบบเครือข่ายหรือไม่ 
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

2.1.3 การออกแบบวางแผนแก้ปัญหา  
การออกแบบวางแผนแก้ปัญหา (Algorithm  Design) คือ ขั้นตอนการอธิบายการ

วางแผนแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เป็นขั้นตอน ซึ่งมีหลายวิธี เช่น ใช้วิธีการเขียนอธิบายล าดับขั้นตอน
การท างานตั้งแต่แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด การเขียนซูโดโค้ด(Pseudo code) หรือรหัสเทียม และวิธีการ
เขียนผังโปรแกรม (Flowchart) ซึ่งเป็นการอธิบายการท างานในลักษณะของแผนภาพการท างาน 
เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละวิธีต่างมีจุดประสงค์ในการน าเสนอไม่เหมือนกัน แต่ทุกวิธีต่างมีจุดประสงค์ในการ
เพ่ือแสดงล าดับขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหางาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ก่อนน าไปสู่
ขั้นตอนของการเขียนโปรแกรม 
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2.1.4 การเขียนโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรม (Program  Coding) คือ การสั่งงานคอมพิวเตอร์ โดยต้องใช้

ค าสั่งของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกค่อนข้างมาก แต่จะเลือกโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ใดมาเขียนโปรแกรม สิ่งที่ต้องพิจารณา มีดังต่อไปนี้ 

2.1.4.1 ความเหมาะสม โดยเลือกใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ
ระบบงานมาพัฒนาโปรแกรม เพราะโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษามีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาขึ้นมาไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมในการท างานของ
แต่ละโปรแกรมภาษา เพ่ือที่จะได้โปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่การพิจารณา อาจต้อง
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์ที่จะซื้อโปรแกรมภาษามาพัฒนา เพ่ือความเหมาะสมในการน ามา   
ใช้งาน 

2.1.4.2 ทรัพยากร โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการ
จัดการและลดค่าใช้จ่ายในองค์กร ต้องพิจารณาบุคลากรภายในที่มีความรู้ความสามารถในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาพัฒนาโปรแกรม ซึ่งต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้เขียนโปรแกรม
ภายในองค์กรนั้นสามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดได้ 

2.1.5 การทดสอบและตรวจสอบข้อผิดพลาด  
การทดสอบและตรวจสอบข้อผิดพลาด (Program Testing & Debugging) คือ การ

ทดสอบการท าของโปรแกรม แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ช่วง ประกอบไปด้วยดังนี้ 
2.1.5.1 ทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบงาน คือ การทดสอบก่อนน าไปใช้งานจริง โดยใช้

ข้อมูลสมมติบันทึกเข้าไปในโปรแกรม และตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผล พิจารณาความ
ถูกต้องผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามที่ได้วิเคราะห์หรือไม่ หากยังมีข้อผิดพลาด ต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
โปรแกรมให้ถูกต้อง ซึ่งการทดสอบแบบนี้ จะมุ่งเน้นในการทดสอบการประมวลผลที่ถูกต้องเป็นหลัก 
เช่น การค านวณ กระบวนการท างาน เป็นต้น จากนั้นเมื่อทดสอบการท างานถูกต้องทั้งหมด จึงน าสู่
การทดสอบขบวนการถัดไป  

2.1.5.2 ทดสอบโดยผู้ใช้ระบบจริง การทดสอบในขั้นนี้ ลักษณะและปริมาณข้อมูล 
ที่ใช้ในการทดสอบใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งการทดสอบในขั้นตอนนี้ จะพิจารณาขบวนการของ
การใช้โปรแกรมเป็นหลัก เช่น ความซับซ้อน ความยาก รูปแบบรายงาน เป็นต้น ซึ่งอาจมีบางส่วนที่มี
ข้อผิดพลาดหลุดลอดจาการทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบ จึงต้องปรับปรุง แก้ไขให้โปรแกรมมีการใช้งาน
ที่ดีข้ึนและตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งเอาไว้ 

2.1.6 การเขียนคู่มือและเอกสารประกอบ  
การเขียนคู่มือและเอกสารประกอบ (Documentation) คือ การบอกรายละเอียด  

ที่อยู่ภายในโปรแกรมในรูปแบบของเอกสาร สามารถแบ่งประเภทที่จะอธิบายภาพรวมของโปรแกรม 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 



28 
 

2.1.6.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรม คือ เอกสารที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายขั้นตอน
การใช้งานของโปรแกรมแต่ละส่วน ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นต่อผู้ใช้ในเบื้องต้น ที่จะใช้โปรแกรมได้
ประสิทธิภาพสูงสุด  

2.1.6.2 เอกสารระบบของโปรแกรม คือ เอกสารที่อธิบายตั้งแต่ จุดประสงค์ของ
การพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนของล าดับการท างานโปรแกรม (อัลกอริทึมหรือผังงาน) โปรแกรม
ต้นฉบับ ผลลัพธ์ของการท างานโปรแกรม และวิธีติดตั้งโปรแกรม เป็นต้น ส่วนนี้จะมีความส าคัญต่อผู้
ที่จะจัดการโปรแกรม หรือนักเขียนโปรแกรมกลุ่มเก่าที่ต้องกลับมาท าความเข้าใจใหม่หรือกลุ่มใหม่   
ที่จะต้อง ึกษาโครงสร้างการท างานของโปรแกรม ก่อนที่ท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของโปรแกรม 

2.1.7 การบ ารุงรักษาโปรแกรม  
การบ ารุงรักษา (Program Maintenance) คือ การตรวจสอบ ควบคุม และดูแล

โปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพการท างานสูงสุด การบ ารุงรักษาโปรแกรมนั้น แบ่งลักษณะของการ
ท างานได้เป็น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1.7.1 การส ารอง คือ การเก็บข้อมูลส ารองไว้ เพ่ือเรียกใช้ในเวลาฉุกเฉิน เช่น 
โปรแกรมช ารุด ข้อมูลสูญหาย หรือสื่อในการเก็บข้อมูลเสียหาย เป็นต้น 

2.1.7.2 การปรับโปรแกรม คือ การปรับกระบวนการการท างานของโปรแกรม    
ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานง่าย และสะดวกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการบ ารุงรักษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานโปรแกรมสูงสุด 

2.1.7.3 การเพ่ิมส่วนการท างานโปรแกรม เนื่องด้วยในการใช้งานโปรแกรมจะเกิด
ความต้องการใหม่ ๆ ในการใช้งานเสมอ ยกตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวน์ (Window 
Operating System) มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกคือ Windows 3.11 จนมาถึงปัจจุบันคือ Windows 10 
ซึ่งวิวัฒนาการเหล่านี้เกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ที่จะให้มาสนับสนุนต่อการใช้งาน ดังนั้น การ
เพ่ิมส่วนการท างานของโปรแกรมก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การเพ่ิมส่วนรายงานผล
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การเพ่ิมรูปแบบในการส ารองข้อมูลให้สามารถส ารองได้หลายวิธี การเพ่ิม
โปรแกรมเสริม เพ่ือรองรับการการใช้งานใหม่ ๆ เป็นต้น 
  
2.2 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์กับการเขียนโปรแกรม 

 
การประมวลผลของคอมพิวเตอร์นั่นสามารถแบ่งการท างานได้ 2 ส่วนคือ ประมวลผลทาง

คณิต าสตร์และเปรียบเทียบได้ ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ต้องอา ัยหลักการท างาน
ของสมองคอมพิวเตอร์ มาท าการสร้างชุดค าสั่งสั่งงาน ซึ่งจะต้องพิจารณาค านึงถึง องค์ประกอบ      
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ 
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2.2.1 คุณสมบัติทางด้านการค านวณ 
พ้ืนฐานคุณสมบัติด้านการค านวณในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ประกอบไปด้วย การบวก 

ลบ คูณ หาร ยกก าลัง เป็นต้น แต่การประมวลผลจะมีล าดับที่แตกต่างกันกับแนวคิดของมนุษย์นั่นคือ 
การค านวณของมนุษย์จะใช้การค านวณจากซ้ายมาขวา แต่ในการค านวณของคอมพิวเตอร์จะให้
หลักการตรวจสอบล าดับความส าคัญของเครื่องหมาย โดยเครื่องหมายที่มีล าดับความส าคัญสูงสุด   
จะท าการประมวลผลก่อนและท าการประมวลตามล าดับความส าคัญของเครื่องหมายต่ ากว่าลงมา
เรื่อย ๆ ดังนั้น การเขียนโปรแกรมต้องพิจารณาคุณสมบัติทางด้านการค านวณ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม
กระบวนการค านวณที่ต้องการ เพราะหลักการคิดค านวณของคอมพิวเตอร์และมนุษย์บางลักษณะ  
จะไม่เหมือนกัน ซึ่งล าดับความส าคัญของเครื่องหมายทางคณิต าสตร์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1  สัญลักษณ์ทางคณิต าสตร์และล าดับการท างาน 
 

สัญลักษณ์ ความหมายในการท างาน ล าดับการท างาน 
+ 
- 
* 
/ 

** หรือ ^ 
( ) 

บวก 
ลบ 
คูณ 
หาร 

ยกก าลัง 
วงเล็บ 

1 
1 
2 
2 
3 
4 

 
การประมวลผล คอมพิวเตอร์จะท าการประมวลผลภายในเครื่องหมายวงเล็บก่อน จึงจะ

ประมวลผลเรียงตามล าดับความส าคัญเครื่องหมายทางคณิต าสตร์ และถ้าหากมีเครื่องหมายทาง
คณิต าสตร์อยู่ล าดับเดียวกัน คอมพิวเตอร์จะท าการค านวณเครื่องหมายทางคณิต าสตร์ทาง
ด้านซ้ายไปยังด้านขวา ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2  ตัวอย่างความแตกต่างการค านวณระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
 

โจทย์ ผลลัพธ์ของมนุษย์ ผลลัพธ์ของคอมพิวเตอร์ 

4+2*3-2+8/2**2 144 10 

9+5-3+4/2**2+6/3*3 62.25 18 
(9+5-3+4)/2**2+(6/3*3) 62.25 9.75 
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จากตัวอย่างที่ 2.2 แสดงให้เห็นผลลัพธ์ความแตกต่างของการค านวณ โดยมนุษย์นั้นจะ
ค านวณจากซ้ายไปขวา แต่คอมพิวเตอร์จะพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญดังในตารางที่ 2.2 ผลลัพธ์
จึงมีความแตกต่างกัน 

2.2.2 คุณสมบัติทางด้านตรรกะ 
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างานนั่นคือ การคิด

เปรียบเทียบการตัดสินใจในพิจารณาเงื่อนไขที่ผู้เขียนค าสั่งก าหนดขึ้น โดยที่หากเงื่อนไขเป็นจริง     
ให้เครื่องท าตามค าสั่งหนึ่ง หรือหากเง่ือนไขเป็นเท็จ  ก็ให้เครื่องท าตามอีกค าสั่งหนึ่ง เช่น การตัดเกรด 
ถ้าได้คะแนนมากกว่า 60 คะแนน ตัดสินให้ผ่าน และถ้าน้อยกว่า 60 คะแนนตัดสินให้ตก 

ตรรกะ (Logic) หมายถึง เหตุผลที่ ใช้ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่งที่มีลักษณะของเงื่อนไข เพ่ือให้เครื่องใช้ในการพิจารณาเลือกทิ ทางการ
ท างานตามเงื่อนไขที่ก าหนดนั้น มีสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับผู้ พัฒนางานโปรแกรม คือ ต้อง ึกษาวิธีใช้
สัญลักษณ์ในการเขียนประโยคค าสั่งแบบเงื่อนไขของแต่ละภาษาที่ก าหนดให้เลือกใช้ โดยทั่วไปมี
สัญลักษณ์ของพีชคณิตบูลีนใช้งานดังนี้ 

2.2.2.1 การใช้สัญลักษณ์เขียนประโยคค าสั่งเงื่อนไขแบบ 1 ประโยค มีสัญลักษณ์  
ที่ทางคณิต าสตร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งการเปรียบเทียบนั้นข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบอาจ
เป็นข้อมูลประเภทตัวเลขหรือตัวอักขระ ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบแบบ 1 เงื่อนไข 
 

สัญลักษณ์ ความหมายในการท างาน ข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 

= 
< 
> 
<= 
>= 
< > 

          เท่ากับ 
          น้อยกว่า 
          มากกว่า 
          น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
          มากกว่าหรือเท่ากับ 
          ไม่เท่ากับ 

ตัวเลข และอักขระ 
ตัวเลข 
ตัวเลข 
ตัวเลข 
ตัวเลข 
ตัวเลข 

 
จากเงื่อนไขในการเปรียบเทียบแบบ 1 เงื่อนไข ผลลัพธ์ที่ได้ สามารถออกแบบวิธีการในการ

เปรียบเทียบได้มากกว่า 1 วิธี ขึ้นอยู่กับการก าหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบเส้นทางการท างาน ดัง
ภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  การใช้สัญลักษณ์เปรียบเทียบแบบ 1 เงื่อนไข 

 
จากภาพที่ 2.2  การเขียนประโยคค าสั่งโดยการเขียนนิพจน์ที่แตกต่างกัน แต่มีจุดประสงค์

การท างานอย่างเดียวกัน คือ หากเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นจริง ให้ท าตามค าสั่งชุดที่ก าหนด และถ้า
เงื่อนไขที่ก าหนดนั้นเป็นเท็จ ให้ท าตามชุดค าสั่งหนึ่ง 

2.2.2.2 การใช้สัญลักษณ์ประโยคค าสั่งเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข (เชื่อมประโยค
ค าสั่งเงื่อนไข) การเขียนค าสั่งงานก าหนดเงื่อนไขการท างาน ในลักษณะเชื่อมประโยคเงื่อนไข 2 
ประโยค ต้องใช้สัญลักษณ์ค าสั่งเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของการท างานว่าเป็นค่าจริง (True) หรือค่า
เท็จ (False) โดยก าหนดให้ประโยคเงื่อนไข 1 เป็นสัญลักษณ์ A ประโยคเงื่อนไข 2 เป็นสัญลักษณ์ B 
ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4  ตัวอย่างการท างานโดยใช้หลักการพีชคณิตบูลีน  

 
A B (A)  AND (B) (A) OR (B) NOT (A) 

T 
T 
F 
F 

T 
F 
T 
F 

T 
F 
F 
F 

T 
T 
T 
F 

F 
F 
T 
T 

 

ถ้า X > 0 แล้ว (ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง) 
ค าสั่งชุดที่ 1 

(ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ) 
ค าสั่งชุดที่ 2 

ถ้า X <= 0  แล้ว  
(ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง) 

ค าสั่งชุดที่ 2 
(ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ) 

ค าสั่งชุดที่ 1 
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 จากตารางที่ 2.4  สามารถสรุปหลักการท างานของสัญลักษณ์เชื่อมประโยคเงื่อนไขได้
ดังต่อไปนี้ 

2.2.2.3 การใช้สัญลักษณ์ AND ในการเชื่อมประโยคเงื่อนไขนั้น จะให้ผลลัพธ์สรุป
เงื่อนไขว่าเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อประโยคทั้งสองมีค่าเป็นจริงเท่านั้น ถ้ามีประโยคใดประโยคหนึ่งเป็นเท็จ 
จะสรุปว่าได้ค่าเป็นเท็จทันที 

2.2.2.4 การใช้สัญลักษณ์ OR ในการเชื่อมประโยคเงื่อนไขนั้น จะให้ผลลัพธ์สรุป
เงื่อนไขว่าเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีประโยคใดประโยคหนึ่งเป็นจริง จะสามารถสรุปได้ว่าค่านั้นเป็นจริง
ทันท ี

2.2.2.5 การใช้สัญลักษณ์ NOT น าหน้าประโยคเงื่อนไข จะให้ผลลัพธ์สรุปในการ
ตรงกันข้าม 

2.2.2.6 ล าดับการท างาน สามารถเรียงความส าคัญจากมากไปน้อย คือ NOT AND 
และ OR 
 จากเงื่อนไขข้างต้น สามารถอธิบายลักษณะตัวอย่างของการออกแบบโครงสร้างการท างาน
ของชุดค าสั่งได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.3  การก าหนดเงื่อนไขแบบ 2 เงื่อนไขโดยใช้สัญลักษณ์ AND 

 
จากภาพที่ 2.3 ค่าในหน่วยความจ า A ต้องมีค่ามากกว่า 60 และเกิน 65 จึงจะท าให้ข้อสรุป

ของประโยคเงื่อนไขดังกล่าวเป็นจริง จะไปประมวลผลค าสั่งสั่งชุดที่ 1 นอกเหนือจากข้อสรุปนี้ คือ 
“ข้อสรุปเป็นเท็จ” ให้ท าค าสั่งชุดที่ 2 

 
ภาพที่ 2.4 การก าหนดเงื่อนไขแบบ 2 เงื่อนไขโดยใช้สัญลักษณ์ OR 

ถ้า (A>60) AND (A<=65) แล้ว (เงื่อนไขเป็นจริง) 
ค าสั่งชุดที่ 1 

(เงื่อนไขเป็นเท็จ) 
ค าสั่งชุดที่ 2 

ถ้า (A>60) OR (A<=65) แล้ว (เงื่อนไขเป็นจริง) 
ค าสั่งชุดที่ 1 

(เงื่อนไขเป็นเท็จ) 
ค าสั่งชุดที่ 2 
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จากภาพที่ 2.4  อธิบายถึงค่าในหน่วยความจ า A มีค่ามากกว่า 60 หรือน้อยกว่า 65 อย่างใด
อย่างหนึ่ง จะท าให้ข้อสรุปของประโยคเงื่อนไขดังกล่าวเป็นจริง ให้ประมวลผลค าสั่งชุดที่  1 
นอกเหนือจากข้อสรุปนี้ คือ “ข้อสรุปเป็นเท็จ” ให้ประมวลผลค าสั่งชุดที่ 2  

การก าหนดเงื่อนไขเปรียบเทียบมากกว่า 2 เงื่อนไขขึ้นไป ก็ใช้หลักของสัญลักษณ์ทาง
พีชคณิตบูลีนมาก าหนดเงื่อนไขในการเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน ในการเขียนโปรแกรมจึงต้องพิจารณา
เงื่อนไขเหล่านี้ให้ถูกต้อง เพ่ือให้โปรแกรมสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขที่ต้องการ  

2.2.3 คุณสมบัติทางด้านหน่วยความจ า 
การสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานได้อย่างที่ต้องการ สิ่งที่มีความจ าเป็นอย่าง

มากที่ขาดไม่ได้นั้นคือข้อมูล ทั้งนี้หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ จะท างานได้จะต้องมีข้อมูล เมื่อมี
ข้อมูลเข้ามาในระบบ และน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลตามเงื่อนไขที่ต้องการและแสดงออกมาใน
รูปแบบของผลลัพธ์ต่าง ๆ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะส่งผ่านในระบบอยู่ในรูปแบบของตัวอ้างอิงใน
หน่วยความจ า หรือที่เรียกว่า ตัวแปร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนโปรแกรมประกา ขึ้น ส าหรับใช้เก็บข้อมูลที่
ต้องการเพ่ือน าไปใช้ในการเขียนโปรแกรม เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล เก็บข้อมูลในหน่วยความจ า
ขณะที่โปรแกรมท างาน (สุชาติ คุ้มมณี, 2557) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 2.5 
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ข้อมูลตัวเลขจ านวนเต็ม

ข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลตัวเลขท นิยม
 

 
ภาพที่ 2.5  การใช้ตัวแปรอ้างอิงกับหน่วยความจ า 
 

จากภาพที่ 2.5 แสดงถึงการการน าข้อมูลไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ และ
การดึงข้อมูลออกมาใช้ จะต้องมีตัวแปรซึ่งเป็นตัวกลางอ้างอิงกับหน่วยความจ า การก าหนดตัวแปรนั้น
จะต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน าผ่านตัวแปรเข้าไป เพราะการก าหนดตัวแปร
นอกเหนือจากชื่อของตัวแปร จะต้องก าหนดชนิดของตัวแปรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตัวอย่างจากภาพ 
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลอายุของนักเรียนควรเก็บไว้ในรูปแบบของตัวเลขจ านวนเต็ม เพราะถ้าหากเก็บ
เป็นข้อมูลตัวเลขท นิยม จะต้องจองพ้ืนที่ในหน่วยความจ ามากกว่า และไม่มีความจ าเป็นในการเก็บ
หลังจุดท นิยม ซึ่งถ้าเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ และมีการก าหนดไม่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล จะท า
ให้สูญเสียทรัพยากร และความเร็วในการประมวลผลจะช้าลง ดังนั้นน าไปเขียนโปรแกรม ต้อง
พิจารณาความเหมาะสมในด้านการใช้ในหน่วยความจ า เพ่ือให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
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2.3 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน 
 

 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน (Flowchart) หมายถึง เทคนิควิธีการอย่างหนึ่ง ใน
การแสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์ภาพในการสื่อความหมาย อธิบายขั้นตอน
การท างาน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ผู้ ึกษาสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สื่อความหมายในทิ ทาง
เดียวกัน โดยสัญลักษณ์ภาพที่ใช้นั้น ถูกก าหนดขึ้นตามมาตรฐานของหน่วยงาน  ANSI (American  
National Standards  Institute)  และ ISO (International  Standard  Organization)   

2.3.1 ประเภทของแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน 
แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานแบ่งตามการน าไปใช้ ซึ่งมีรูปแบบการน าเสนอ 

เพ่ืออธิบายการท างานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
2.3.1.1 ผังระบบ  (System  Flowchart) หมายถึง แผนภาพที่ใช้ในการแสดง

ขั้นตอนการท างานของระบบทั้งระบบ  แสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบงานทั้งหมด  
เช่น บุคคลภายในระบบ สิ่งของหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ผังงานระบบจะ
โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ 

2.3.1.2 ผังโปรแกรม (Program Flowchart)  หมายถึง แผนภาพแสดงขั้นตอนการ
ท างานของโปรแกรม เป็นการด าเนินงานที่แยกย่อยมาจากผังระบบ ซึ่งอธิบายถึง การป้อนค่าข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล และการแสดงข้อมูล 

2.3.2 สัญลักษณ์แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน 
จากที่กล่าวในข้างต้น หน่วยงาน ANSI และ ISO ได้ก าหนดสัญลักษณ์มาตรฐาน เพ่ือ

ใช้ในการน าเสนอลักษณะขั้นตอนการท างาน โดยมีสัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ มีรายละเอียดใช้แผนภาพ
ดังตารางที่ 2.5  
 
ตารางที่ 2.5 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน 
 

ล าดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อ (Symbol) ความหมาย 

1  

 
 

Terminal สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของ
การท างาน หรือจุดสิ้นสุดของการท างาน 

2  

 
 

Processing สัญลักษณ์ที่ใช้ในการประมวลผล เช่น การ
ประมวลผล การเปลี่ยนค่า การบันทึกข้อมูล 
ก าหนดรูปแบบ หรือต าแหน่งที่อยู่ของข้อมูล 
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ตารางท่ี 2.5  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน (ต่อ) 
 

ล าดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อ (Symbol) ความหมาย 

3  
 

Decision สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่
รับเข้า และตัดสินใจ ในการเลือกเส้นทางของ
การท างาน ซึ่งทางเลือกในการท างานจะ
ประกอบไปด้วย 2 เส้นทาง เช่น  จริงหรือไม่
จริง ใช่หรือไม่ใช่ เป็นต้น 

4  
 

Input/Output สัญลักษณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการน าข้อมูล 2 
ลักษณะ ได้แก่ การแสดงการรับข้อมูลเข้า 
และการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล 

5  

 

Manual   สัญลักษณ์ที่แสดงการรับข้อมูลเหมือนกับ 
Input Symbol แต่ระบุข้อมูลที่รับเข้ามาผ่าน
ทางคีย์บอร์ด 

6  

 

Display สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงการแสดงผลข้อมูล
เหมือนกับ Output Symbol แต่จะเป็นการ
ระบุ อุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ ใน ก ารแส ด งผ ล เป็ น
จอคอมพิวเตอร์ 

7  Database สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล แบบแฟ้มข้อมูล 
หรือฐานข้อมูล  

8  Connect สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจุดที่มีเส้นทางการท างาน 
2 เส้นทางข้ึนไปมาบรรจบกัน 

9  
 

Off-page 
Connector 
 

สัญ ลักษณ์ ที่ ใช้ ในการแสดงจุด เชื่ อมต่ อ
ระหว่างหน้า หากมีล าดับขั้นตอนการท างาน
ถ้ามีการข้ามไปอีกหน้า จะต้องใช้สัญลักษณ์นี้
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า 

10  
 

Flow Line สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงทิ ทางการท างาน 
ซึ่งปลายเส้นจะมีหัวลูก รเป็นการบอกทิ ทาง 
ซึ่งจะมีได้เพียงหัวลูก รเดียวบอกทิ ทางการ
ท างานเท่านั้น 
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2.3.3 หลักในการเขียนแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน 
การเขียนแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน เพ่ือให้ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถมี

ความเข้าใจตรงกัน จึงมีหลักการและเงื่อนไขตามล าดับขั้นตอนการท างานดังต่อไปนี้ 
2.3.3.1 ทิ ทางจะต้องเริ่มต้นจากบนสุด มาล่างสุด และจากซ้ายมาขวา 
2.3.3.2 ชื่อตัวแปรที่เขียนลงแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน จะต้องเป็นชื่อ

ที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้ 
2.3.3.3 ลูก รบอกทิ ทางของการท างาน จะใช้หัวลูก รที่อยู่ปลายทางเท่านั้น ห้าม

มีลูก รลอย ๆ โดยไม่เชื่อมต่อกับสัญลักษณ์อ่ืนปลายทาง  
2.3.3.4 เส้นทางการท างานห้ามทับเส้น เนื่องจากจะท าให้การตีความหมายของ

แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานผิดได ้
2.3.3.5 สัญลักษณ์ที่น ามาใช้ในแต่ละการท างาน จะต้องสื่อให้ตรงกับความหมายที่

จะอธิบาย 
2.3.3.6 สามารถน าตัวแปรที่ก าหนดขึ้น มาเขียนลงในแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอน

การท างานได ้
2.3.4 ประโยชน์ของแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน 

แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานมีการน ามาใช้ตั้งแต่ปี ค. . 1921 จนกระทั่ง
มาถึงปัจจุบัน ยังนิยมมาเพ่ือใช้อธิบายขั้นตอนการท างานของระบบหรือโปรแกรม ซึ่งภาพรวมสามารถ
สรุปประโยชน์ของการน ามาใช้มีดังต่อไปนี้ 

2.3.4.1 สามารถมองเห็นภาพรวมการท างาน ท าความเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว และ
ชัดเจนขึ้น 

2.3.4.2 รูปแบบการน าเสนอที่เป็นสากล มีประโยชน์ เช่น สามารถน าแผนภาพ
แสดงล าดับขั้นตอนการท างานที่ได้ไปพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาอะไรก็ได้  

2.3.4.3 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของการท างาน ด้วยแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอน
การท างานสามารถมองภาพได้ชัดเจน ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้เร็วขึ้น สามารถ
แก้ไข หรือพัฒนา ขั้นตอนการท างานของระบบหรือโปรแกรมใหม่ได้เร็วขึ้น 
 
2.4 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 

 
การพัฒนาโปรแกรมนั้น เมื่อมีโจทย์ปัญหาที่ต้องเขียนโปรแกรมให้บรรลุจุดมุ่งหมาย          

ที่ต้องการ จะพัฒนาโดยนึกคิดตามผู้เขียนโปรแกรมโดยทันทีไม่ได้ การเขียนโปรแกรมที่ดีนั้นจะต้องมี
หลักการ ขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลก่อนน ามาเขียนเป็นโปรแกรม นั่นก็คือ กระบวนการนั่น
จะต้องเริ่มมาจากโจทย์ปัญหาที่ได้รับ น ามาสู่ขบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) น าข้อมูล  
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ที่ได้นั้นไปสู่กระบวนการออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรม (Design) และน าข้อมูลที่ได้ไปท า
การเขียนโปรแกรม ตามข้ันตอนที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งทั้งหมดเป็นขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เป็นกระบวนการที่ใช้อธิบายถึงวิธีการ เพ่ือบอกล าดับขั้นตอน
และแนวทางการแก้ปัญหา โดยอธิบายขบวนการตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงขบวนการสุดท้าย เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ของโปรแกรมตามท่ีต้องการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.4.1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนที่ต้องหาสิ่งที่อยู่ในโจทย์ 3 ส่วน โดยเรียงล าดับ

ของการวิเคราะห์ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
2.4.1.1 ข้อมูลออก หมายถึง การวิเคราะห์ส่วนแรก จะท าการวิเคราะห์ส่วนที่เป็น

ข้อมูลออก ซึ่งข้อมูลออก ก็คือ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล 
2.4.1.2 กระบวนการ หมายถึง การประมวลผลที่เกิดขึ้นในโปรแกรม เนื่องด้วย

สมองของคอมพิวเตอร์ สามารถท างานได้สองประเภท ได้แก่ การค านวณ หมายถึง คอมพิวเตอร์
สามารถค านวณตามเครื่องหมายทางคณิต าสตร์ได้ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง  เรียกว่า 
“สูตร” และอีกส่วนก็คือ การคิด หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบเงื่อนไข เพ่ือเลือกเส้นทาง
การท างาน   

2.4.1.3 ข้อมูลเข้า หมายถึง ข้อมูลที่ต้องป้อนเข้าไปให้กับระบบ มีความส าคัญมาก
ต้องวิเคราะห์ให้ครบถ้วน ถ้าข้อมูลเข้าไม่ครบถ้วน จะมีผลต่อความถูกต้องต่อไป  

2.4.2 การออกแบบ 
การออกแบบ หมายถึง ขั้นตอนที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาท าการ จัดล าดับ

ขั้นตอนเพื่อแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งแบ่งข้ันตอนการท างานดังต่อไปนี้ 
2.4.2.1 อัลกอริทึม (Algorithm) หรือขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ได้มีผู้ให้ค า

จ ากัดของความของอัลกอริทึม หลายความหมาย ดังต่อไปนี้คือ 
อัลกอริทึม หมายถึง ขั้นตอนการท างาน เพ่ือน าเสนอในการแก้ปัญหา (Karumanchi, 2014, 

p.57) ซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะการท างานโดยการใช้ภาษามนุษย์ 
อัลกอริทึม หมายถึง กลุ่มของขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่น าพาไปสู่การไขปัญหา (โอภาส เอ่ียม

สิริวง ,์ 2559, หน้า.19) 
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า อัลกอริทึม หมายถึง กฎเกณฑ์ และวิธีการ อธิบาย

เป็นขั้นตอน ที่จะน าไปการแก้ไขปัญหาโจทย์ได้ การเขียนอัลกอริทึมนั้น จะมองภาพ ตรงข้ามกันกับ
การวิเคราะห์ โดยจะมองจาก ข้อมูลเข้า กระบวนการ และข้อมูลออก โดยน าส่วนที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาท าการเขียนอธิบายเป็นล าดับขั้น  

2.4.2.2 การก าหนดค่าตัวแปร หมายถึง การก าหนดสิ่งทีใ่ช้อ้างอิงกับหน่วยความจ า
ในการเก็บข้อมูล ในการท างานของโปรแกรมนั้น สิ่งที่มีความส าคัญต่อการท างานมากท่ีสุดก็คือ ข้อมูล
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ที่จะน าไปสู่กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย 2 ประเภทได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก 
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ การก าหนดชื่อตัวแปรนั้นจะต้องพิจารณาประเภทของข้อมูลที่จะเก็บ และชื่อ
ตัวแปรเป็นอักษรอังกฤษ  

2.4.2.3 การเขียนผังโปรแกรม คือ การน าขั้นตอนการท างานของโปรแกรมและตัว
แปรที่ก าหนดขึ้น มาอธิบายในลักษณะของแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ซึ่ง
จากโจทย์ที่ก าหนดไว้ในข้างต้น จากการกระบวนการข้างต้น สามารถน ามาอธิบายขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรม ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างท่ี 2.2  ค านวณหาพ้ืนที่ของวงกลม ซึ่งได้มาจากสูตร (22/7)*(รั มี*รั มี) 
 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ 
Output  :   พ้ืนที ่
Process  :  พ้ืนที่ = (22/7) * (รั มี * รั มี) 
Input     :  รั ม ี

ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ 
1) อัลกอริทึม 

1.1) เริ่มต้น 
1.2) รับข้อมูลรั ม ี
1.3) ค านวณพื้นท่ี  พ้ืนที่ = (22/7) * (รั มี * รั มี) 
1.4) แสดงพื้นท่ี 
1.5) จบการท างาน 

ก าหนดค่าตัวแปร  
2.1) พ้ืนที่ ชื่อ area เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
2.2) รั มี ชื่อ radius เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 

2) ผังงาน 

Start

radius

area = 22/7 * (radius*radius) 

area

End  
 

ภาพที่ 2.6  ตัวอย่างผังงานโปรแกรมการหาพื้นที่วงกลม 
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ตัวอย่างที่ 2.3  ค านวณเงินรับที่ได้  ซึ่งค านวณจากเงินเดือนหักเงินประกันสังคม จากเงินเดือน       
5 เปอร์เซ็นต์รวมกับเงินล่วงเวลา 

 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์  
Output  :  เงินรับ 
Process  :  เงินรับ = เงินเดือน – เงินประกันสังคม + เงินล่วงเวลา 

       เงินประกันสังคม = (เงินเดือน * 5) / 10 
Input     :  เงินเดือน, เงินล่วงเวลา 

ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ  
1) อัลกอริทึม 

1.1) เริ่มต้นการท างาน 
1.2) รับข้อมูลเงินเดือน, เงินล่วงเวลา 
1.3) ค านวณเงินประกันสังคม เงินประกันสังคม = (เงินเดือน * 5) / 10 
1.4) ค านวณเงินรับ เงินรับ = เงินเดือน–เงินประกันสังคม+เงินล่วงเวลา 
1.5) แสดงเงินรับ 
1.6) จบการท างาน 

2)  ก าหนดค่าตัวแปร 
2.1) เงินรับ ชื่อ money เป็นตัวเลขท นิยม 
2.2) เงินประกันสังคม ชื่อ reserve เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
2.3) เงินเดือน ชื่อ salary เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
2.4) เงินค่าล่วงเวลา ชื่อ out_time เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยมผังงาน 

 3) ผังงาน 

Start

salary, out_time

reserve=(salary*5)/100

money = salary-out_time

money

End  
 

ภาพที่ 2.7  ตัวอย่างผังโปรแกรมการค านวณเงินเดือนรับหลังหักประกันสังคม  
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ตัวอย่างที่ 2.4  ให้หาเงินประกันสังคม โดยถ้าเงินเดือนมากกว่า 15 ,000 บาท หักค่าประกัน 750 บาท 
ถ้าเงินเดือน 1,650 บาท  แต่ไม่เกิน 10,000 บาท หักประกันสังคม 5 % ถ้าต่ ากว่า 
1,650 บาท ไม่ต้องหัก 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์  
Output  :  เงินประกันสังคม 
Process  :  เงินเดือน > 15,000 

เงินประกันสังคม = เงินเดือน – 750 
เงินเดือน >= 1,650 <= 15,000 

เงินประกันสังคม = เงินเดือน (เงินเดือน *5/100) 
ถ้าเงินเดือน < 1,650 

เงินประกันสังคม = เงินเดือน - 0 
Input     :  เงินเดือน 

ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ  
1) อัลกอริทึม 

1.1. เริ่มต้นการท างาน 
1.2. รับข้อมูลเงินเดือน 
1.3. ค านวณเงินประกันสังคม  

  ถ้าเงินเดือนมากกว่า 10,000 
เงินประกันสังคม = เงินเดือน – 750 

ถ้าเงินเดือน 1,650 ถึง 15,000 
เงินประกันสังคม = เงินเดือน (เงินเดือน *5/100) 

ถ้าเงินเดือน ต่ ากว่า 1,650 
เงินประกันสังคม = เงินเดือน – 0 

1.4) แสดงเงินประกันสังคม 
1.5) จบการท างาน 

2) ก าหนดค่าตัวแปร 
2.1 เงินเดือน ชื่อ salary เป็นตัวเลขท นิยม 
2.2 เงินประกันสังคม ชื่อ reserve เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
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3) ผังงาน 
 

Start

salary >15000

salary

Salary >=1650

reserve=750

reserve=salary*5/100

Reserve

reserve=0

End

Yes

No

Yes

Yes

 
 
ภาพที่ 2.8  ตัวอย่างผังโปรแกรมการเงินประกันสังคม 
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ตัวอย่างท่ี 2.5  หาเงินจ่ายจริง หลังหักส่วนลด โดยมีเงื่อนไข คือ  
 ราคาสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป ได้ส่วนลด 7 เปอร์เซ็นต์  
 ราคาสินค้า 1,000 บาท แตไ่ม่ถึง 5,000 บาท ได้ส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ . 
 ราคาสินค้าตั้งแต่ 100 บาท แต่ไม่ถึง 1,000 บาท ได้ส่วนลด 3 เปอร์เซ็นต์  
 ถ้าราคาสินค้าน้อยกว่า 100 บาท ไม่ได้รับส่วนลด 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์  
Output  :   เงินจ่ายจริง, เงินส่วนลด 
Process  :  เงินจ่ายจริง = ราคาสินค้า – เปอร์เซ็นต์ลด 

เงินส่วนลด = (ราคาสินค้า * เปอร์เซ็นต์ลด) / 100  
ราคาสินค้า >= 5000   เปอร์เซ็นต์ลด = 7  
ราคาสินค้า >= 1000 และ < 5000  เปอร์เซ็นต์ลด = 5  
ราคาสินค้า >= 100   และ < 1000  เปอร์เซ็นต์ลด = 3 
ราคาสินค้า >= 0      และ < 100    เปอร์เซ็นต์ลด = 0 

Input     :   ราคาสินค้า 
ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ  

1) อัลกอริทึม 
1.1) เริ่มต้น 
1.2) รับข้อมูลราคาสินค้า 
1.3) ตรวจสอบส่วนลด 

ราคาสินค้า >= 5000     เปอร์เซ็นต์ลด = 7 
 ราคาสินค้า >= 1000 และ < 5000   เปอร์เซ็นต์ลด = 5 
 ราคาสินค้า >= 100   และ < 1000   เปอร์เซ็นต์ลด = 3 

 ราคาสินค้า >= 0      และ < 100     เปอร์เซ็นต์ลด = 0 
1.4) ค านวณเงินส่วนลด 

เงินส่วนลด = (ราคาสินค้า * เปอร์เซ็นต์ลด) / 100  
1.5) ค านวณเงินจ่ายจริง 

เงินจ่ายจริง = ราคาสินค้า – เงินส่วนลด 
1.6) แสดงเงินจ่ายจริง 
1.7) จบการท างาน 

2) ก าหนดค่าตัวแปร 
2.1) ราคาสินค้า ชื่อ price เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
2.2) เปอร์เซ็นต์ลด ชื่อ discount_rate เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
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2.3) เงินส่วนลด ชื่อ discount เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
2.4) เงินจ่ายจริง ชื่อ money เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 

3) ผังงาน 

 
 

ภาพที่ 2.9  ตัวอย่างผังโปรแกรมการหาเงินจ่ายจริงหลังหักส่วนลด 

Start 

price 

price  > =  5000 

price  > =  1000 

price  > =  100 

discount _ rate =  7 

discount _ rate =  5 

discount _ rate =  3 

discount _ rate =  0 

discount = ( price * discount _ rate )/ 100 

 

money 

End 

True 

True 

True 

False 

False 

False 

money = price - discount 
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ตัวอย่างท่ี 2.5  หาอายุเฉลี่ยของนัก ึกษา จ านวน 5 คน 
 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์  

Output  :   อายุเฉลี่ย, อายุรวม 
Process  :  อายุเฉลี่ย = อายุรวม / จ านวนนัก ึกษา 

อายุรวม = อายุรวม + อายุ 
จ านวนนัก ึกษา = จ านวนนัก ึกษา +1 

Input     :   อายุ 
ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ  

1) อัลกอริทึม 
1.1) เริ่มต้น 
1.2) รับข้อมูลอาย ุ
1.3) ค านวณอายุรวม 

อายุรวม = อายุรวม + อายุ 
1.4) ตรวจสอบจ านวนนัก ึกษา 

จ านวนนัก ึกษา = จ านวนนัก ึกษา +1  
1.5) ถ้าจ านวนนัก ึกษา น้อยกว่า 5 

กลับไปท างานในข้อที่ 1.2) 
1.6) ค านวณอายุเฉลี่ย 

อายุเฉลี่ย = อายุรวม / จ านวนนัก ึกษา 
1.7) แสดงอายุเฉลี่ย 
1.8) จบการท างาน 

2) ก าหนดค่าตัวแปร 
2.1) อายุ ชื่อ age เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
2.2) จ านวนนัก ึกษา ชื่อ num_student เก็บข้อมูลตัวเลขจ านวนเต็ม 
2.3) อายุรวม ชื่อ total เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม  
2.4) อายุเฉลี่ย ชื่อ average เก็บข้อมูลตัวเลขท นิยม 
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3) ผังโปรแกรม 

Start

age

student < 5

total = total +age

student = student+1

average = total / 5

discount

End

True

False

 
 

ภาพที่ 2.10  ตัวอย่างผังโปรแกรมหาอายุเฉลี่ยของนัก ึกษา จ านวน 5 คน 
 

จากตัวอย่างที่ 2.2 และ 2.3 มีโครงสร้างของโปรแกรมแบบเรียงล าดับ ตัวอย่างที่ 2.4 มี
โครงสร้างแบบมีเงื่อนไข และตัวอย่างที่ 2.5 มีโครงสร้างแบบวนซ้ า ซึ่งสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์และ
ออกแบบไว้ จะน าไปเขียนโปรแกรมในขั้นต่อไปซึ่งสามารถน าไปเขียนได้ทุกภาษาขึ้นอยู่กับผู้ เขียน
โปรแกรมต้องการพัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ใด ซึ่งจะมีค าสั่งที่ใช้ในการจัดการให้โปรแกรมท างาน
ได้ตามท่ีได้ออกแบบไว้ ซึ่งการใช้ค าสั่งเหล่านั้นจะกล่าวถึงในบทต่อไป 
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สรุป 
 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อา ัยหลักทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 7 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การ
ทดสอบและหาข้อผิดพลาด เอกสารและคู่มือ และการบ ารุงรักษา ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมให้ถูกต้อง
กับการน าไปใช้งาน จะต้องเข้าใจคุณสมบัติและการท างานในระบบคอมพิวเตอร์  ประกอบไปด้วย 
คุณสมบัติทางด้านการค านวณ คุณสมบัติทางด้านตรรกะ คุณสมบัติทางด้านความจ า และคุณสมบัติ
ทางด้านการแสดงผล ในบทนี้จะเน้นถึงการได้โจทย์ปัญหา น ามาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน 
โดยเริ่มต้นจาก การวิเคราะห์ผลลัพธ์ ขบวนการ และข้อมูลเข้า น าผลของการวิเคราะห์ที่ได้ไปสู่
ขบวนการออกแบบโปรแกรม โดยการออกแบบโปรแกรมประกอบไปด้วยการเขียนอัลกอริทึมหรือ
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  โดยเริ่มต้นจากข้อมูลเข้า 
ขบวนการและผลลัพธ์ มาเขียนเรียงล าดับเป็นขั้นตอนของการท างาน และน าข้อมูลเข้า และผลลัพธ์ที่
ได้ มาท าการก าหนดค่าตัวแปร สร้างแผนภาพการท างานของโปรแกรม ก่อนน าไปเขียนเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่อไป  
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แบบฝึกหัด 
 

1. อธิบายแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วยวงจรการพัฒนาระบบ 
2. คุณสมบัติทางด้านคอมพิวเตอร์กับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง พร้อมทั้ง

อธิบายประกอบ 
3. อธิบายแผนภาพของผังโปรแกรม พร้อมทั้งอธิบายความหมาย และหน้าที่ของแต่ละ

สัญลักษณ์ 
4. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ได้ มีการวิเคราะห์กี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีหลัการวิเคราะห์

อย่างไรบ้าง 
5. การออกแบบขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา เพ่ือพัฒนาโปรแกรม มีขั้นตอนอะไรบ้าง 

พร้อมทั้งอธิบายวิธีการการออกแบบแต่ละขั้นตอน 
6. บอกขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึม พร้อมทั้งอธิบายแต่ละข้ันตอน 
7. อธิบายรายละเอียดของ ขั้นตอนของการก าหนดค่าตัวแปร 
8. วิเคราะห์ และออกแบบ โปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
9. วิเคราะห์ และออกแบบ หาเกรดที่ได้ โดยมีเงื่อนไข คือ คะแนนแนนรวม ได้มาจาก

คะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค ซึ่งคะแนนรวมอยู่ในช่วงระหว่าง 
80 ถึง 100 ได้เกรด A คะแนนรวมอยู่ในช่วง 70 ถึง 79 ได้เกรด B คะแนนรวมอยู่ในช่วง 
60 ถึง 69 ได้เกรด C คะแนนรวมอยู่ในช่วง 50 ถึง 59 ได้เกรด D และคะแนนรวมน้อย
กว่า 50 คะแนน ได้เกรด E  

10. วิเคราะห์ และออกแบบ หาอายุเฉลี่ยของนัก ึกษาจ านวน 10 คน 
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