
 

บทที่2 
โครงสร้างโปรแกรมภาษา C++ 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถงึโครงสร้างโปรแกรมภาษา C++ 

2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประกาศตวัแปรและกําหนดคา่คงท่ีได้ 

3. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบชนิดข้อมลูประเภทตา่งๆ 

4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเขียนข้อความสัง่นําเข้าได้ 

5. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเขียนข้อความสัง่สง่ออกได้ 

6. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเขียนข้อความสัง่ทําการได้ 

7. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประมวลผลโปรแกรมและทราบถึงข้อผิดพลาดในการเขียน

โปรแกรม รวมทัง้แก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมได้ 

 

 

โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมภาษา C++ 

compiler directives 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 declaration statements 

 executable statements 

} 
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2.1 Comment หรือหมายเหต ุใช้สญัลกัษณ์ // เป็นจดุเร่ิมต้นของคําอธิบายในกรณีท่ีมีคําอธิบาย

เพียงบรรทดัเดียว  อาจใช้ / * เป็นจดุเร่ิมต้น และ */ เป็นจดุสิน้สดุในกรณีท่ีมีคําอธิบายหลาย

บรรทดั    

รูปแบบ: // comment 

   /* comment */ 

ตวัอย่าง: // miles.cpp 

           /* Coverts distance in miles to kilometers.*/ 

2.2 Compiler Directive #include  คําสัง่นีใ้ช้ก่อนการแปลโปรแกรมโดยะถกูแทนท่ีด้วย 

standard library filename โดยทัว่ไปคําสัง่นีจ้ะอยูต้่นโปรแกรม และต้องกําหนดก่อนการเรียก            

ใช้ฟังก์ชนัภายในคลาสนัน้ 

รูปแบบ: #include <filename> 

ตวัอย่าง: #include <iostream> 

 หมายเหตุ : คําสัง่ compiler directive ไมจ่บด้วยเคร่ืองหมาย ; 

2.3 using namespace เป็นคําสัง่ท่ีแสดงวา่โปรแกรมมีการใช้อ็อบเจกต์ซึง่กําหนดใน 

namespace ท่ีระบโุดยบริเวณ(region) โดยทัว่ไปบรรทดันีจ้ะเขียนตามบรรทดั #include เสมอ 

รูปแบบ: using namespace region ; 

 ตวัอย่าง: using namespace std; 

2.4 main Function definition เป็นจดุเร่ิมต้นของการปฏิบตังิาน โดยกระทํางานตามคําสัง่ 

ในเคร่ืองหมาย { } และต้องมีคําสัง่ return 0 เพ่ือสง่คา่กลบัไปให้ระบบปฏิบตักิารเม่ือการ

ปฏิบตังิานสิน้สดุลง 

รูปแบบ: int main() { 

    function body 

   } 

 ตวัอย่าง: int main() { 

    cout << “Enjoy C++ “ <<endl; 

    return 0; 

   } 
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2.5 คาํเฉพาะ (Reserved Words) เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่  Keyword เป็นคําสงวนไว้ไมใ่ห้

โปรแกรมเมอร์ไปใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ เน่ืองจากมีความหมายใช้งานเฉพาะในภาษา C++ 

ประกอบด้วยคําตา่งๆ ดงัท่ีแสดงท่ีภาคผนวก 2.  

2.6 ตวัระบุ(Identifiers) เป็นคําท่ีโปรแกรมเมอร์กําหนดขึน้ใหมอ่าจเป็นเป็นคําท่ีใช้แทนช่ือตวั

แปร  ช่ือคา่คงท่ี  ช่ืออ็อบเจกต์   ช่ือฟังก์ชนั หรืออ่ืนๆ โดยทัว่ไปแล้วการตัง้ช่ือควรให้ส่ือ

ความหมายเพ่ือให้ง่ายตอ่การทําความเข้าใจ และการตัง้ช่ือต้องมีกฎเกณฑ์ตามหลกัของ

ไวยากรณ์ภาษาดงันี ้

1. ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษรภาษาองักฤษ หรือเคร่ืองหมาย Underscore (ขีดลา่ง) ภาษา 

C++ ถือวา่อกัษรภาษาองักฤษตวัเลก็กบัตวัใหญ่เป็นคนละตวักนั เชน่ Rate , rate , 

RATE เป็นต้น 

2. ตวัตอ่ไปอาจเป็นตวัเลข  ตวัอกัษร หรือ ขีดลา่งก็ได้ เช่น  Letter1 , letter1 , 

Letter_1 

3. ห้ามใช้คําเฉพาะ เป็นช่ือท่ีแทนความหมายอ่ืนใด 

2.7 ชนิดของข้อมูลและการประกาศ(Data Types and Declarations) เป็นตวัแทนของกลุม่

ของคา่ท่ีสามารถปฏิบตักิารได้  สําหรับภาษา C++ ได้กําหนดชนิดข้อมลูไว้ใน Standard library 

ไว้ 4 กลุม่ได้แก่ 

1. Integers : เลขจํานวนเตม็ เป็นเลขท่ีไมมี่เศษ เชน่ 5 , -52  , 343222 โดยชนิดข้อมลูท่ี

แทนเลขจํานวนเตม็ได้แก่  short , int  , long 

2. Real numbers: เลขทศนิยม เชน่ 2.5 ,  –0.00034 , 3.66666666 , 5.0 เป็นต้น ชนิด

ข้อมลูท่ีแทนเลขทศนิยมได้แก่  float , double , long double 

3. Boolean : เป็นข้อมลูท่ีมีคา่ true หรือ false ซึง่เป็นคา่ท่ีได้จากการเปรียบเทียบด้วย

คําสัง่เง่ือนไข ชนิดข้อมลูท่ีแทนคา่แบบบลู คือ ข้อมลูชนิด bool 

4. Character : เป็นข้อมลูท่ีเก็บอกัขระ 1 ตวัอกัษรซึง่อาจเป็นอกัขระท่ีเป็นตวัเลข  ตวัอกัษร

ภาษาองักฤษ หรืออกัขระพิเศษ ก็ได้ ข้อมลูชนิดนีไ้ด้แก่  char 
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2.8 Variable Declarations เป็นการจดัสรรหน่วยความจําให้สามารถเก็บข้อมลูได้  

รูปแบบ: type  identifier-list ; 

 ตวัอย่าง: float   x ,y ; 

   int  me , you ; 

   float week = 40.0 ; 

   string flower = “rose” ; 

จากตวัอยา่ง เป็นการกําหนดช่ือของตวัแปร ซึง่อาจมีหลายตวัแยกด้วยเคร่ืองหมาย , 

สว่น type เป็นชนิดของข้อมลูท่ีเก็บในตวัแปรนัน้ สําหรับ คา่ 40.0 และ “rose”เป็นการกําหนดคา่

เร่ิมต้นให้กบัตวัแปร จดุจบของการประกาศตวัแปรต้องลงท้ายด้วยเคร่ืองหมาย ; 

2.9   Constant Declaration เป็นการกําหนดคา่ให้กบัตวัระบคุงท่ี(Constant-identifier) โดยไม่

มีการเปล่ียนแปลงคา่ จดุจบของคําสัง่ต้องลงท้ายด้วยเคร่ืองหมาย ;  โดยทัว่ไปจะ

กําหนดคา่คงท่ีก่อนการประกาศตวัแปร 

รูปแบบ: const  type  constant-identifier = value ; 

 ตวัอย่าง: const  float  PI = 3.14159; 

2.10  The Input (Extraction) Operator >> เป็นการรับข้อมลูทางแป้นพิมพ์นํามาเก็บใน data-

store     

รูปแบบ: >> data-store ; 

 ตวัอย่าง: cin >> age >. firstInitial; 

จากตวัอยา่งผู้ใช้ป้อนข้อมลู 2 คา่โดยเว้นช่องวา่งเพ่ือแยกข้อมลู เม่ือป้อนข้อมลูครบกด

แป้น Enter ข้อมลูท่ีป้อนจะเก็นใน data-store ท่ีระบไุว้ตามลําดบั 

2.11  The Output (Insertion) Operator << เป็นคําสัง่แสดงผลลพัธ์ออกทางจอภาพ  

รูปแบบ: << data-element ; 

 ตวัอย่าง: cout  << “ My height in inches is “ << height << endl  ; 

 โดยdata-element เป็นได้ทัง้ตวัแปร หรือข้อความ ซึง่จะแสดงผลสง่ออกมาทางจอภาพ 

ในท่ีนีจ้ะแสดงข้อความ My height in  inches is  ตามด้วยคา่ท่ีเก็บในตวัแปร heightและขึน้

บรรทดัใหมจ่ากคําสัง่ endl  
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2.12 Return Statement เป็นการสง่คา่ expression ไปให้กบัระบบปฏิบตักิาร 

รูปแบบ: return expression ; 

 ตวัอย่าง: return 0 ; 

2.13 นิพจน์คณิตศาสตร์(Arithmetic Expression) 

 

ตวักระทาํ ความหมาย  ตวัอย่าง  ผลของการทาํงาน 

+  addition  5 + 2    7 

     5.0 + 2.0  7.0 

-  subtraction  5 – 3   3 

     5.0 – 3.0   3.0 

*  multiplication  5  *  2   10 

     5.0 * 2.0   10.0 

/  division   5.0 / 2.0  2.5 

     5 / 2   2 

%  remainder  5 % 2   1 

 

กฎการคาํนวณของนิพจน์คณิตศาสตร์ 

1. เม่ือพบวงเลบ็ () จะกระทําวงเลบ็ในสดุก่อน และกระทําเป็นลําดบัจนถงึวงเลบ็นอกสดุ 

2. กรณีท่ีมีตวักระทําหลายตวัมีลําดบัของการกระทําดงันี ้

unary + , -   กระทําก่อน 

* , / , %  กระทําตอ่มา 

+ , -   สดุท้าย  

3. กรณีท่ีมีลําดบัของการกระทําอยูใ่นระดบัเดียวกนัเช่น + , - จะกระทําตวัท่ีพบก่อน หรือ

กระทําจากซ้ายไปขวา  
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ปฏบิตักิารครัง้ที่ 2 
 

 

ข้อ 1. จงขีดเคร่ืองหมายถกูหน้าข้อท่ีสามารถตัง้เป็นตวัแปรได้ และขีดเคร่ืองหมายผิดหน้าข้อท่ีไม ่

         สามารถตัง้ช่ือตวัแปรได้ 

........1.1 -2-   ....1.2  end  …..1.3  did  …..1.4  don’t    …..1.5 program 

…….1.6 _2_  ……..1.7  main …..1.8 int   …..1.9  include …..1.10 io 

 

ข้อ 2. พิจารณานิพจน์ตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถาม 

    ควรประกาศตวัแปร a เป็นชนิดใด  ผล 

2.1 a=3%4+2*3  …………………………..  …………….. 

2.2 a=34/7;   …………………………..  …………….. 

2.3 a=(3>4) && (4>7);  …………………………..  …………….. 

2.4 a=3>4 && 4>7;  …………………………..  …………….. 

2.5 a=sqrt(89);   …………………………..  …………….. 

2.6 a=abs(-8.8);  …………………………..  …………….. 

2.7 a=sin(3.14159);  …………………………..  …………….. 

2.8 a=”Hello”+”World”;  …………………………..  …………….. 

2.9 a=’y’;   …………………………..  …………….. 

2.10 a=false;   …………………………..  …………….. 

 

ข้อ 3. จงเตมิคําสัง่ในการหาพืน้ท่ีของสามเหล่ียมท่ีมีการป้อนความยาวด้านทัง้สามของ

สามเหล่ียมทางแป้นพมิพ์ โดยเตมิคําในช่องวา่งให้ถกูต้อง 

#include<iostream> 

#include<cmath> 

using namespace std; 
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int main()  { 

         ..................... a, b, c, s;     ..................... area; 

         cout<<”a= ”;……………………..; 

         cout<<”b= ”;cin>>b; 

         cout<<”c= ”;……………………..; 

         s = ..................................................................................;    

         area = sqrt(……………………………………………………….); 

         cout<<”Area=”<<……………………..<<endl; 

         return 0; 

} 

ข้อ 4. จงคํานวณหาคา่ของ Y1และ Y2 ตามสตูรดงันี ้

 

 Y1  =  -b +
a

acbb
2

4* −   Y2  =  -b -
a

acbb
2

4* −  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

ข้อ 5  ต้องการแลกเงินบาทเป็นเงิน dollar และ cents 

 

5.1 จงวเิคราะห์ถึงข้อมลูนําเข้า ผลลพัธ์ท่ีต้องการ และอตัราของการแลกเปล่ียนเงินสกลุ 

 

 DATA REQUIREMENTS 

Problem Input 

…………………………….  // ช่ือของผู้ ท่ีต้องการแลกเปล่ียนเงิน 

……………………………..  // จํานวนเงินบาทท่ีต้องการแลก 

 

 

Problem Output 

………………………………  // จํานวนเงินดอลลา่ร์ 

………………………………  // จํานวนเงินท่ีเป็นเศษไมถ่งึ dollar 

 

FORMULAS 

1 dollar = ………………baths   

1- dollar=    100             cents 
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5.2 จงออกแบบขัน้ตอนวธีิในการแปลงคา่สกลุเงินจากเงินบาทเป็นเงินดอลลา่ร์และเซนต์ได้ดงันี ้

 

 ALGORITHM 

1. อา่นช่ือของผู้ใช้ทางแป้นพิมพ์ 

2. อา่นจํานวนเงินบาท(baths)ของผู้ใช้ทางแป้นพิมพ์ 

3. ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

5.3 จงเขียนโปรแกรม 

#include  <iostream> 

#include <string> 

using  namespace std; 

int  main ( ) {  

 ……………………;    //input:  name 

 ……………………;    //input: count of baths 

 ……………………;    //output: value of coins in dollars 

 ……………………;    //output: value of coins in cents 

 cout << “ Enter your first name: ”; 

 cin >> ……………….; 

 // Read in the count of baths. 

 cout  <<  “ Enter  the number of baths: ”; 

 cin >>………………….; 

 // Find  the  value in  dollars and change. 

 ………………………………………………….; 
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 …………………………………………………..; 

 // Display the value  in dollars and change. 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 return 0; 

} 

ทดลองรันโปรแกรมครัง้ท่ี 1 

ผลของการทํางาน 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

ทดลองรันโปรแกรมครัง้ท่ี 2 

ผลของการทํางาน 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

ทดลองรันโปรแกรมครัง้ท่ี 3 

ผลของการทํางาน 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 

 …………………………………………………..; 
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