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6.1 บทน ำ



6.2 ผังงำน



ข้อดีของผังงำน

ผังงานมีข้อดดีังนี้

1. ผังงานช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจและแยกแยะปัญหาได้ง่ายขึ้น

2. ล าดับการท างานของผังงานแสดงอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไขได้ง่าย

3. นักพัฒนาเข้าใจผังงานได้ง่ายกว่าดูจากรหัสค าสั่งของโปรแกรม

4. ผังงานไม่ได้อ้างอิงการเขียนโปรแกรมกับภาษาใดภาษาหนึ่ง ท าให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจ
ง่าย



สัญลักษณ์ผังงำน



ตัวอย่ำงที่ 6.1 ต้องกำรเขียนโปรแกรมเพื่อค ำนวณหำพืน้ที่สำมเหลี่ยม 



ตัวอย่ำงที่ 6.1 ต้องกำรเขียนโปรแกรมเพื่อค ำนวณหำพืน้ที่สำมเหลี่ยม 

Stop

Start

Read Base, Height

Area = 0.5 x Base x Height

Write Area

ภำพที่ 6.1 ตัวอย่ำงผังงำนเพื่อค ำนวณหำพืน้ทีส่ำมเหลี่ยม



6.3 ค ำสั่งก ำหนดเงื่อนไข



6.3.1 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง if

if (<conditional expression>)
<statement-list (s)>;

        

          

    

    

ภำพที่ 6.2 รูปแบบและผังงำนของค ำสั่ง if



6.3.1 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง if



6.3.1 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง if



6.3.2 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง if/else

ภำพที่ 6.3 รูปแบบและผังงำนของค ำสั่ง if/else



6.3.2 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง if/else



6.3.2 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง if/else



6.3.3 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง if/else if

ภำพที่ 6.4 รูปแบบและผังงำนของค ำสั่ง if/else if



6.3.3 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง if/else if



6.3.4 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง switch

ภำพที่ 6.5 รูปแบบและผังงำนของค ำสั่ง switch



6.3.4 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง switch



6.3.4 กำรเปรียบเทียบด้วยค ำสั่ง switch



6.4 ค ำสั่งวนซ้ ำ



6.4.1 ค ำสั่ง while

ภำพที่ 6.6 รูปแบบและผังงำนของค ำสั่ง while



6.4.1 ค ำสั่ง while



6.4.2 ค ำสั่ง do-while

ภำพที่ 6.7 รูปแบบและผังงำนของค ำสั่ง do-while



6.4.2 ค ำสั่ง do-while



6.4.3 ค ำสั่ง for

ภำพที่ 6.8 รูปแบบและผังงำนของค ำสั่ง for



6.4.3 ค ำสั่ง for



6.5 ค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวนซ้ ำ



6.5.1 ค ำสั่ง goto



6.5.2 ค ำสั่ง break



6.5.3 ค ำสั่ง continue



6.6 สรุป



สรุป

ในบทนี้ได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งควบคุมเพื่อควบคุมการท างานของ
โปรแกรม C51 โดยค าสั่งควบคุมการท างานที่ส าคัญประกอบด้วยค าสั่งก าหนดเงื่อนไขและ
ค าสั่งวนซ้ า ได้แก่ ค าสั่ง if if/else, switch, while, do-while และค าสั่ง 
for เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี
ต่อไป



6.7 แบบฝึกหัดท้ำยบท



6.7 แบบฝึกหัดท้ำยบท



6.7 แบบฝึกหัดท้ำยบท



6.7 แบบฝึกหัดท้ำยบท



6.7 แบบฝึกหัดท้ำยบท



6.7 แบบฝึกหัดท้ำยบท
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