
 

 

 
โครงงานคอมพิวเตอร์ 

เรื่อง โปรแกรมค านวณหาค่า BMI ด้วยภาษาซี 
 
 

เสนอ 
คุณครู ธัญพิสิษฐ์     คุณยศยิ่ง 

 
 
 

จัดท าโดย  
1. นายยศพล   กันทะ   เลขที่ 31 
2. นายเบญญาภา  ติใหม ่   เลขที่ 35 
3. นายจินตภพ  สว่างวงค์  เลขที่ 37 
4. นางสาวเพลินพฤกษา วรวีระวงศ์  เลขที่ 44 
5. นางสาวสิริยากร  หรั่งนางรอง  เลขที่ 45 
6. นางสาวพัชรีพร  สอนเจริญทรัพย์ เลขที่ 50 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
 
 
 

วิชาวิทยาการค านวณ 1 รหัสวชิา ว 30142 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 



 

 

ก 

เกี่ยวกับโครงงาน 
โครงงานคอมพิวเตอร์ 

 
เร่ือง โปรแกรมค ำนวณหำค่ำ BMI ด้วยภาษาซี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้จัดท า 1. นายยศพล  กันทะ  เลขท่ี 31 

2. นายเบญญาภา ติใหม่  เลขท่ี 35 
3. นายจินตภพ  สว่างวงค์ เลขท่ี 37 
4. นางสาวเพลินพฤกษา วรวีระวงศ์ เลขท่ี 44 
5. นางสาวสิริยากร หรั่งนางรอง เลขท่ี 45 
6. นางสาวพัชรีพร สอนเจริญทรัพย์ เลขท่ี 50 

ครูที่ปรึกษา  1. คุณครู ธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง 
                 2. คุณครู สิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี 
สถานศึกษา โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 34 
ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ข 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมค ำนวณหำค่ำ BMI ด้วยภาษาซี ส ำเร็จได้ด้วยควำมร่วมมือของ 
สมำชิกในกลุ่ม และรับกำรช่วยเหลือ และสนับสนุนจำกหลำย ๆ ท่ำน  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณครู 
ธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ท่ีเป็นท่ีปรึกษำโครงงำนขอขอบคุณ คุณครู  สิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี ท่ีได้ให้ควำมรู้ 
ค ำแนะน ำ  กำรค ำนวณค่ำBMIคณะ ผู้ จัดท ำ จึงขอขอบพระคุณทุกท่ำน ท่ีไ ด้สนับสนุนกำรท ำงำน 
และให้ก ำลังใจเสมอมำจนโครงงำนกำรค ำนวณหำค่ำBMIโดยใช้ภำษำซีครั้ งนี้ส ำเร็จลุ ล่วง ด้วยดี 
และควำมดีอันเกิดจำกกำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้  สมำชิกในกลุ่มขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่ำน และขอกรำบ  
ขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
     ท้ำยสุดนี้ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ โครงงำนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำกำรค ำนวณหำค่ำ BMI         
ของผู้ท่ีสนใจถัดไป 
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บทคัดย่อ 
 
         โครงงำนคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำรค ำนวณค่ำBMI จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้รู้ถึงปริมำณ 
ระดับไขมันในร่ำงกำยของแต่ละคน ให้ทุกคนสังคมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรใส่ใจสุขภำพ กำรออก  
ก ำลังกำย กำรรับประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ และเพื่อวัดอัตรำเส่ียงกำรเกิดโรคในบุคคลประเภทต่ำง ๆ 
 โดยใช้ภำษำ C มำประยุกต์ใช้ให้ง่ำย สะดวกในกำรเขียนและค ำนวณสูตรกำรหำค่ำ BMI  

ผลกำรศึกษำและจัดท ำโครงงำนกำรค ำนวณค่ำ BMI โดยจะจ ำแนกเกณฑ์ของบุคคลออกเป็นระดับ 
ต่ำง ๆ คือ Underweight,  Normal weight,  Overweight,  Obesity และในแต่ละระดับจะมีค ำแนะน ำ 
ต่ำง ๆ ให้ปฏิบัติตำม เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเกิดโรค   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

ในปัจจุบันกำรดูอัตรำกำรเส่ียงต่อกำรเกิดโรคต่ำง  ๆ ว่ำค่ำท่ีค ำนวณได้มำกหรือน้อยเกินไป เช่น 
ถ้ำเป็นโรคอ้วนแล้ว จะมีภำวะเส่ียงต่อกำรเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน โรคหัวใจขำดเลือด 
และโรคนิ่วในถุงน้ ำดี แต่ในขณะเดียวกันผู้ท่ีผอมเกินไปก็จะเส่ียงต่อกำรติดเช้ือท ำ ให้ประสิทธิภำพ 
ในกำรท ำงำนของร่ำงกำยลดลง ดังนั้นเรำจึงควรรักษำระดับน้ ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้รู้ถึงปริมำณระดับไขมันในร่ำงกำย 
2. เพื่อให้สังคมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำยและกำรกิน 
3. เพื่อวัดอัตรำกำรเกิดโรคในบุคคลระดับต่ำง ๆ 
 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
    กำรท ำโครงงำนคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมค ำนวณหำค่ำ BMI ด้วยภำษำซี กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย อ ำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สำมำรถรับกำรรักษำได้ทันเวลำหำกเกิดโรคร้ำยแรง 
2. ผู้คนเริ่มสนใจกำรออกก ำลังกำยและกำรรัปประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ 
3. คนในระดับไขมันต่ำง ๆ เริ่มหันมำสนใจสุขภำพมำกขึ้น 
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บทที่ 2 
เอกสารและโครงงานที่เกีย่วข้อง 

    
        ในกำรจัดท ำโครงงำนกำรคอมพิวเตอร์ กลุ่มของข้ำพเจ้ำได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลักกำรต่ำง  ๆ 
จำกเอกสำรและโครงงำนท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติควำมเป็นมำของภำษำซี 
2. ขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรมภำษำซ ี
3. แนวคิดในกำรเขียนโปรแกรม 
4. โปรแกรม Code::blocks 
5. กำรค ำนวณหำค่ำ BMI 
6. โครงงำนคอมพิวเตอร ์

 
1.ประวัติความเป็นมาของภาษาซี 
    ภำษำซี (C) ได้รับกำรออกแบบและพัฒนำขึ้นโดย Dennis Ritchie เมื่อปี ค.ศ.1972 ห้องปฏิบัติกำร 
เบลล์ (Bell Laboratories) โดยออกแบบเพื่อใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร UNIX บนเครื่องเมนเฟรม  
คอมพิวเตอร์ DEC PDP-11 ซึ่งภำษำซีได้พัฒนำมำจำกภำษำบี (B) ท่ีพัฒนำ โดย Ken Thompson 
ภำษำบีถูกพัฒนำบนพื้นฐำนของภำษำบีซีพีแอล (BCPL) ในเวลำต่อมำ ภำษำซีได้รับควำมนิยมสูง สถำบัน 
ANSI (American National Standards Institute) ได้สร้ำงมำตรฐำนภำษำซีขึ้นมำ เพื่อรับรองให้เป็นสำกล 
ภำยใต้ช่ือว่ำ ANSI-C ต้ังแต่ปี ค.ศ.1983 และในปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำภำษำซีให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
เป็นเวอร์ช่ันต่ำง ๆ มำกมำย มีกำรพัฒนำต่อยอด เป็นภำษำซีพลัสพลัส (C++) หรือภำษำซีชำร์ป (C#) 
ซึ่งมีกำรเพิ่มชุดค ำส่ังท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำโปรแกรมเชิง วัตถุ (Object-Oriented Programming) 
และยังคงรองรับชุดค ำส่ังมำตรฐำนของภำษำซี คือ ANSI-C อยู่ ด้วยภำษำซีเป็นโปรแกรมระดับสูง 
ท่ีใช้ส ำหรับเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ เช่นเดียวกันกับ ภำษำปำสคำล ภำษำเบสิก และภำษำฟอร์แทรน 
เป็นต้น นอกจำกนี้ภำษำซียังใช้ส ำหรับเขียนโปรแกรมระบบ และโปรแกรมส ำหรับควบคุมฮำร์ดแวร์ 
บำงส่วนท่ีโปรแกรมระดับสูงหลำยภำษำไม่สำมำรถท ำได้ 
 
2. ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซ ี

2.1 เขียนโปรแกรม  
ใช้ editor เขียนโปรแกรมภำษำซีและท ำกำรบันทึกไฟล์ให้มีนำมสกุลเป็น .c เช่น work.c  

เป็นต้น editor คือ โปรแกรมท่ีใช้ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรม โดยตัวอย่ำงของ editor ท่ีนิยมน ำมำ 
ใช้ในกำรเขียน โปรแกรมได้แก่ Notepad,Edit ของ Dos ,TextPad และ EditPlus เป็นต้น 



 

 

3 
กำรเขียนโปรแกรมสำมำรถเลือกใช้โปรแกรมใดในกำรเรียนโปรแกรมก็ได้ แล้วแต่ควำมถนัดของแต่ละ 
บุคคล 
2.2 คอมไพล์โปรแกรม 

น ำ source code จำกขั้นตอนท่ี 1 มำท ำกำรคอมไพล์ เพื่อแปลจำกภำษำซีท่ีมนุษย์เข้ำใจไป 
เป็นภำษำเครื่องท่ีคอมพิวเตอร์เข้ำใจได้ ในขั้นตอนนี้คอมไพเลอร์จะท ำกำรตรวจสอบ source code 
ว่ำเกิดข้อผิดพลำดหรือไม่ 
2.3 เชื่อมโยงโปรแกรม 

กำรเขียนโปรแกรมภำษำซีนั้นผู้เขียนโปรแกรมไม่จ ำเป็นต้องเขียนค ำส่ังต่ำงๆ ขึ้นใช้งำนเอง  
เนื่องจำก ภำษำซีมีฟังก์ช่ันมำตรฐำนให้ผู้เขียนโปรแกรมสำมำรถเรียกใช้งำนได้ เช่น กำรเขียน 
โปรแกรมแสดงข้อควำม "Yupparajwittayaraj" ออกทำงหน้ำจอ ผู้เขียนโปรแกรมสำมำรถเรียกใช้ 
ฟังก์ ช่ัน printf() ซึ่งเป็น ฟังก์ ช่ัน มำตรฐำนของภำษำซีมำใช้งำนได้ โดยส่วนกำรประกำศ  
(declaration) ของฟังก์ช่ันมำตรฐำนต่ำง ๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ในเฮดเดอร์ไฟล์แต่ละตัว แตกต่ำง   
กันไปตำมลักษณะกำรใช้งำนด้วยเหตุนี้ภำษำเครื่องท่ีได้จำกขั้นตอนท่ี 2 จึงยังไม่สำมำรถน ำไป 
ใช้งำนได้แต่ต้องน ำมำเช่ือมโยง เข้ำกับ l ibraryก่อน  ซึ่ งผลจำกกำรเช่ือมโยงจะท ำ ให้ ไ ด้   
executable program (ไฟล์นำมสกุล.exe เช่น work.exe) ท่ีสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
2.4 ประมวลผล 

เมื่อน ำ executable program จำกขั้นตอนท่ี 3 มำประมวลผลก็จะได้ผลลัพธ์ (output)             
ของโปรแกรมออกมำในขั้นตอนสุดท้ำยโปรแกรมท่ีสำมำรถรันได้จะถูกน ำเข้ำสู่หน่วยควำมจ ำของ  
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมบรรจุ (loader)จำกนั้นกำรรันโปรแกรมจึงเริ่มต้นขึ้นซึ่งผลท่ีได้              
จำกกำรรันโปรแกรมข้ึนอยู่กับค ำส่ังในโปรแกรมท่ีปรำกฏอยู่ในรหัสต้นฉบับท่ีเขียนโปรแกรมนั่นเอง 

 
3. แนวคิดในการเขียนโปรแกรม 

3.1 วิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  
ขั้นตอนนี้ถือว่ำเป็นขั้นตอนท่ีส ำคัญท่ีสุด ผู้เขียนโปรแกรมต้องวิเครำะห์ปัญหำให้ออกว่ำจะ   

ต้องท ำกำรเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำอะไร เพรำะหำกวิเครำะห์หรือมองปัญหำผิดแล้ว ก็จะ  
ท ำให้ เขียนโปรแกรมได้ผลลัพธ์ออกมำผิดไปจำกส่ิงท่ีต้องกำรด้วย และนอกจำกจะวิเครำะห์ว่ำ  
ปัญหำคืออะไรแล้ว จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องวิเครำะห์ด้วยว่ำข้อมูลท่ีจะน ำเข้ำมำใช้ในโปรแกรมมี 
อะไรบ้ำง 
3.2 วางแผนและออกแบบ (Planing & Design)  

กำรวำงแผน คือ กำรน ำปัญหำท่ีวิเครำะห์ได้จำกขั้นตอนท่ี 1 มำวำงแผนอย่ำงเป็นขั้นตอน  
จะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำอย่ำงไร กำรวำงแผนอย่ำงเป็นขั้นตอนนี้ เรียกว่ำ อัลกอริต  
(Algorithm) ซึ่งอัลกอริทึมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
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3.2.1 ซูโดโค้ด (Pseudocode) คือ กำรเขียนอัลกอริทึม โดยใช้ประโยคภำษำอังกฤษท่ีส่ือ 

ควำมหมำยง่ำย ๆ สำมำรถอ่ำนแล้วเข้ำใจได้โดยทันที  
3.2.2 โฟลวชำร์ต (Flowchart) คือ กำรเขียนอัลกอริทึม โดยใช้สัญลักษณ์รูปภำพเป็นตัวส่ือ 

ควำมหมำย จำกโจทย์ สำมำรถเขียนโฟลวชำร์ต 
 3.3 เขียนโปรแกรม (Coding)  

เป็นกำรน ำอัลกอริทึมจำกขั้นตอนท่ี 2 มำเขียนโปรแกรมให้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ 
(syntax)  ของภำษำซี  
3.4 ทดสอบโปรแกรม (Testing)  

เป็นกำรน ำผลลัพธ์จำกขั้นตอนท่ี 3 มำท ำกำรรัน (Run) โดยทดสอบป้อนค่ำ X และ Y เข้ำไป   
ในโปรแกรม และตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้ว่ำถูกต้องหรือไม่ ให้ทดสอบหลำย  ๆ ครั้ง หำกผลลัพธ์ท่ี 
ได้ถูกต้อง แสดงว่ำโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นถูกต้องแล้ว แต่หำกผลลัพธ์ถูกบ้ำงผิดบ้ำงหรือผิดทุกครั้ง    
แสดงว่ำโปรแกรม ท่ีเขียนขึ้นผิดพลำดผู้เขียนโปรแกรมต้องกลับไปตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรม 
ใหม่อีกครั้ง 
3.5 จัดท าคู่มือ (Documentation) 

จุดประสงค์ท่ีส ำคัญของกำรท ำคู่มือ คือ ช่วยให้ผู้อื่นศึกษำซอร์สโค้ด (Source Code) ของ 
โปรแกรมได้ง่ำยขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์มำกส ำหรับกำรพัฒนำโปรแกรมในอนำคต เพรำะจะช่วย  
ให้ศึกษำซอร์สโค้ดได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้น 

 
4. โปรแกรม Code:Blocks 

1. การติดต้ังโปรแกรม Code::Blocks  
การเรียกใช้โปรแกรมภาษาซี ด้วย Code::Blocks การใช้ภาษาซีด้วยเป็นโปรแกรมเทอร์โบซี

ของบริษัทบอร์แลนด์ ผู้พัฒนาเครื่องมือให้กับนักพัฒนาโปรแกรม สามารถสร้างโค๊ดภาษาซีได้สะดวก
มากขึ้น เป็นการตอบสนองการใช้งานของโปรแกรมเมอร์ ให้สามารถสร้างงานสร้างสรรค์และเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการเช่ือมต่อโค๊ดภาษาซีกับ ซอฟท์แวร์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือ 
ช่ือว่า Code::Blocks ท่ีมีโครงสร้าง พร้อมใช้งาน (IDE: Integrate Development Environment) 
หมายถึง Code::Blocks มีส่วนท่ี เป็นตัวสร้างโค๊ดได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาซีมีส่วนท่ีเป็นเครื่องมือ
ในการแปลงโค๊ด หรือคอมไพเลอร์ส่วนของส่ังให้โค๊ดท างาน ส่วนท่ีแสดงผลการท างานของโค๊ดท้ังส่วน
ท่ีเป็นการแจ้งผลของการแปลภาษาซีท่ีผลการท างานเป็นอย่างไรถูกต้องหรือผิดพลาด (Error)และ 
ส่วนท่ีแจ้งผลการท างานของโค๊ดภาษาซีถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีมาก  

 2. เร่ิมต้นการใช้งานโปรแกรม Code::Blocks 
         2.1 เปิดโปรแกรม Code::Blocks โดยดับเบิ้ลคลิกท่ี icon ของโปรโปแกรม  

2.2 เริ่มต้นด้วยการเปิดไฟล์ใหม่ครับ ให้ไปท่ี Menu Bar ด้านบน เลือก New แล้วก็ File... 
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        2.3 จะมีให้เลือกประเภทของไฟล์ครับ ให้เลือกไปท่ี C/C++ source แล้วกด Go 

2.4 กด Next > 
2.5 เราจะเขียนโปรแกรมภาษา C ครับ ให้เลือกท่ี C แล้วกด Next > 
2.6 โปรแกรมจะถามเราว่าจะเซฟไฟล์ไว้ท่ีไหนแล้วก็ช่ืออะไร ให้กดท่ี ปุ่ม ... ด้านบนเพื่อ

เลือกต าแหน่งไฟล์ 
2.7. ต้ังช่ือไฟล์แล้วกด Save แล้วตามด้วย Finish เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการลงโปแกรม 

Code::Blocks 
3. การทดสอบการเขียนโปรแกรม 

3.1. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี  

1 
2 
3 
4 
5 

#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
        printf("Hello Word \n"); 
} 

รูปท่ี 1 ทดสอบเขียนโปรแกรมภาษาซี แสดงข้อความ "Hello World" 
 
3.2. การตรวจสอบโค้ดโปรแกรมว่าถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมหรือไม่นั้นให้เลือกท่ี

แ ถ บ  Menu bar ด้ า น บ น ให้ เ ลื อ ก ท่ี  Build แ ล้ ว เ ลื อ ก  Compile current file ห รื อ จ ะกด  
Ctrl + Shift + F9 ขั้นตอนนี้คือเราจะเปล่ียนจากโค้ดของโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมท่ีท างานได้จริง 

3.2.1 ถ้าหากโค้ดโปรแกรมถูกต้อง ช่อง Logs & others ด้านล่างจะขึ้นว่า 0 errors 
, 0 varnings 
3.3. การทดสอบโปรแกรมท่ีได้เขียนขึ้นนั้น สามารถท าได้โดยการเลือกแถบ Menu bar แล้ว

เลือก ค าส่ัง Run หรือสามารถท าได้อีกวิธีการหนึ่งคือ การกดปุ่ม Ctrl + F10  
3.4 เมื่อใช้ค าส่ัง Run แล้ว โปรแกรม Close::block จะท าการแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการ

เขียนโปรแกรมออกมา โดยแสดงข้อความว่า "Hello World" ในส่วนของหน้าต่าง Output  
3.5 การบันทึกไฟล์โปรแกรมภาษาซี ท่ีได้เขียนขึ้นนั้น สามารถท าได้โดยการเลือกท่ีเมนูหลัก 

File แล้วเลือกค าส่ัง Save all files หรือท าการกดปุ่ม Ctrl-Shift-S แทนก็ได้เช่นกัน 
4. ข้อผิดพลาดของโปรแกรม  

4.1 ข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม (Compile Error)  
เป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการเขียนค าส่ังผิด ไม่ตรงกับโครงสร้างของภาษาซี ซึ่ง 

จะมีผลท าให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นไม่สามารถแปลความหมายและท างานได้จากนั้นโปรแกรม 
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จะบอกถึงสาเหตุ และแสดงจุดท่ีผิดพลาดต าแหน่งนั้น ๆ  

        4.2 ข้อผิดพลาดจากการท างานของโปรแกรม (Runtime Error)  
ข้อผิดพลาดประเภทนี้เป็นข้อผิดพลาด (Error) ท่ีตรวจพบได้ยากกว่าแบบแรก 

เนื่องจากตัวแปลภาษาซี จะไม่ตรวจสอบค าส่ังผิดใด ๆ เลย เพราะผู้เขียนโปรแกรมเขียน
ค าส่ังต่าง ๆ ตามหลักการและไวยากรณ์ของภาษาได้ถูกต้อง แต่จะเกิดปัญหาเมื่อมีการส่ังให้
โปรแกรมท างานมาจนถึงช่วงของค าส่ังนั้น  ๆ ก็จะพบกับข้อผิดพลาดขึ้น ปัญหาจาก
ข้อผิดพลาดประเภทนี้ท่ีพบบ่อยคือ ปัญหาหารด้วยศูนย์ (0) หรือท่ีเรียกว่า Divide by zero 

 
5. การค านวณหาค่า BMI 
     ดัชนีมวลกำย หรือ Body Mass Index (BMI) เป็นค่ำดัชนีท่ีค ำนวณจำกน้ ำหนักและส่วนสูง  เพื่อใช้ 
เปรียบเทียบควำมสมดุลระหว่ำงน้ ำหนักตัว ต่อควำมสูงของมนุษย์นั่นเอง ซึ่ง Adolphe Quetelet 
ชำวเบลเยียม เป็นผู้คิดค้นขึ้น และถูกน ำมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย ดัชนีมวลกำย คือ กำรวัดดัชนีมวลร่ำงกำย  
Body Mass Index (BMI) คือ อัตรำส่วนระหว่ำงน้ ำหนักต่อส่วนสูง ท่ีใช้บ่งว่ำอ้วนหรือผอม ในผู้ใหญ่ ต้ังแต่ 
อำยุ 20 ปีขึ้นไป ควำมส ำคัญของกำรรู้ค่ำดัชนีมวลร่ำงกำย เพื่อดูอัตรำกำรเส่ียงต่อกำรเกิดโรคต่ำงๆ ถ้ำ  
ค่ำท่ีค ำนวนได้ มำกหรือน้อยเกินไป เพรำะถ้ำเป็นโรคอ้วนแล้ว จะมีภำวะเส่ียงต่อกำรเป็นโรคควำมดันโลหิต  
สูง โรคเบำหวำน โรคหัวใจขำดเลือด และโรคนิ่วในถุงน้ ำดี แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ท่ีผอมเกินไป ก็จะเส่ียงต่อ 
กำรติดเช้ือ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของร่ำงกำยลดลง ดังนั้นควรรักษำระดับน้ ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
   5.1 วิธีค านวณ ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index) 

สูตรค ำนวณดัชนีมวลกำยคือ [ดัชนีมวลกำย= น้ ำหนักตัว / ควำมสูง ยกก ำลังสอง]  
40 หรือมำกกว่ำนี้ : โรคอ้วนขั้นสูงสุด  35.0 - 39.9: โรคอ้วนระดับ 2 คุณเส่ียงต่อกำรเกิดโรค 
ท่ีมำกับควำมอ้วน หำกคุณมีเส้นรอบเอวมำกกว่ำเกณฑ์ปกติคุณจะเส่ียงต่อกำรเกิดโรคสูง  
คุณต้องควบคุมอำหำร และออกก ำลังกำยอย่ำง จริงจัง 28.5 - 34.9: โรคอ้วนระดับ 1 และหำกคุณ 
มีเส้นรอบเอวมำกกว่ำ 90 ซม.(ชำย) 80 ซม.(หญิง) คุณจะมีโอกำศเกิดโรคควำมดัน เบำหวำนสูง 
จ ำเป็นต้องควบคุมอำหำร และออกก ำลังกำย23.5 - 28.4: น้ ำหนักเกินหากคุณมีกรรมพันธุ์เป็น
โรคเบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูงต้องพยำยำมลดน้ ำหนักให้ดัชนีมวลกำยต่ ำกว่ำ 23 18.5 - 23.4: 
น้ ำหนักปกติ และมีปริมำณไขมันอยู่ ใน เกณฑ์ปก ติ มักจะไม่ ค่อยมี โรคร้ ำย อุบั ติกำร ณ์  
ของโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงต่ ำกว่ำผู้ท่ีอ้วนกว่ำนี้น้อยกว่ำ 18.5: น้ ำหนักน้อยเกินไป 
ซึ่ งอำจจะเกิดจำกนักกีฬำท่ีออกก ำลังกำยมำก และได้รับสำรอำหำรไม่ เพียงพอ วิธีแก้ไข 
ต้องรับประทำนอำหำร ท่ีมี คุณภำพ และมีปริมำณพลังงำนเพียงพอ และออกก ำ ลังกำย 
อย่ำงเหมำะสม 
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6. โครงงานคอมพิวเตอร์ 

6.1 ความหมายและประเภทของโครงงาน  
      โครงงำนคอมพิวเตอร์ เป็นกำรน ำเอำควำมรู้ในด้ำนกำรเขียนโปรแกรม มำใช้ร่วมกับอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อผลิตผลงำนส ำหรับแก้ปัญหำ หรือน ำผลงำนมำประยุกต์ใน 
งำนจริง  นักเรียนจะต้องใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อวำงแผน โครงงำนคอมพิวเตอร์ 
ในระดับมัธยมศึกษำ เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีอิสระในกำรเลือกศึกษำปัญหำท่ีตนสนใจ 
อำจเป็นปัญหำท่ีต้องใช้ควำมรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องคอมพิวเตอร์มำผสมผสำนกันบำงโครงงำนอำจต้องใช้ควำม
รู้อื่นๆ มำประกอบ โดยผู้เรียนจะต้องวำงแผนกำรด ำเนินงำน ศึกษำ พัฒนำโปรแกรม หรือ  
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนทักษะพื้นฐำนในกำรพัฒนำ 
โครงงำน โครงงำนบำงเรื่องอำจต้องกำรวัสดุ อุปกรณ์นอกเหนือจำกท่ีมีอยู่ซึ่งผู้เรียนจะต้องคิด 
ออกแบบสร้ำงขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อให้ใช้งำนได้ตรงกับควำมต้องกำร โดยในกำรพัฒนำโครงงำน  
คอมพิวเตอร์จะอยู่ภำยใต้กำรดูแลและให้ค ำปรึกษำของครู ในสำขำคอมพิวเตอร์ หรือต่ำง  
สำขำวิชำรวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนต่ำง ๆ ด้วย  
6.2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์  

   ในกำรเลือกหัวข้อโครงงำนนั้นผู้พัฒนำอำจเริ่มจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ร่วมกับ 
 ประสบกำรณ์ในกำรคิดค้นถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหำ และควำมเป็นไปได้ในกำรน ำเอำระบบคอมพิวเตอร์มำ 
 ช่วยงำน โดยท่ัวไปแล้วโครงงำนคอมพิวเตอร์สำมำรถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ 

6.2.1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา  
       เป็นโครงงำนทีใช้คอมพิวเตอร์ในกำรผลิตส่ือเพื่อกำรศึกษำ โดยกำรสร้ำงโปรแกรม 
  บทเรียน หรือหน่วยกำรเรียน ซึ่งอำจจะต้องมีภำคแบบฝึกหัด บททบทวนและค ำถำมค ำตอบ 
  ไว้พร้อม ผู้เรียนสำมำรถเรียนแบบรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม กำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้  
                     ถือว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์กำรสอนไม่ใช่เป็นครูผู้สอน ซึ่งอำจเป็นกำรพัฒนำบท  
                     เรียนแบบ Online ให้นักเรียนเข้ำมำศึกษำด้วยตนเองก็ได้โครงงำนประเภทนี้สำมำรถพัฒนำ 
                     ขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรสอนในวิชำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นสำขำคอมพิวเตอร์ วิชำคณิตศำสตร์  
                     วิชำวิทยำศำสตร์ วิชำสังคม วิชำชีพอื่น ๆ ฯลฯ โดยนักเรียนอำจคัดเลือกหัวข้อท่ีนักเรียน  
                     ท่ัวไปท่ีท ำควำมเข้ำใจยำก มำเป็นหัวข้อในกำรพัฒนำโปรแกรมบทเรียน ตัวอย่ำง เช่น  
                     โปรแกรมสอนวิธีกำรใช้งำน ระบบสุริยะจักรวำล โปรแกรมแบบทดสอบวิชำต่ำง ๆ เป็นต้น 

6.2.2. โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ  
เป็นโครงงำนเพื่อพัฒนำเรื่องมือมำใช้ช่วยสร้ำงงำนประยุกต์ต่ำง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 

จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่ำงของเครื่องมือช่วยงำน เช่น ซอฟต์แวร์วำดรูป  ซอฟต์แวร ์
พิมพ์งำน ซอฟต์แวร์ช่วยกำรมองวัตถุในมุมต่ำง ๆ เป็นต้น หรับซอฟต์แวร์ เพื่อกำรพิมพ์งำน 
นั้นสร้ำงขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลผลภำษำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เรำใช้งำนในงำนพิมพ์ 
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ต่ำง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปได้โดยง่ำย ซึ่งรูปท่ีได้สำมำรถน ำไปใช้งำนต่ำง ๆ 
ได้มำกมำย ส ำหรับซอฟต์แวร์ช่วยในกำรมองวัตถุในมุมต่ำง ๆ ใช้ส ำหรับช่วยในกำรออกแบบ 
ส่ิงของต่ำง ๆ เช่น โปรแกรมประเภท 3D โปรแกรมจ ำลองกำรบิน โปรแกรมจ ำลอง 
กำรสร้ำงเครือข่ำย เป็นต้น 

 
6.2.3. โครงงานจ าลองทฤษฎี  

      เป็นโครงงำนใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจ ำองกำรทดลองของสำขำต่ำง ๆ เป็นโครงงำนท่ี 
                     ผู้ท ำต้องศึกษำ รวบรวมควำมรู้ หลักกำร ข้อเท็จจริงและแนวควำมคิดต่ำง ๆ อย่ำงลึกซึ้งใน 
                     เรื่องท่ีต้องกำรศึกษำ แล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจ ำลอง หลักกำร ซึ่งอำจอยู่ในรูปของสมกำร  
                     สูตร หรือค ำอธิบำยก็ได้ พร้อมท้ังน ำเสนอวิธีกำรจ ำลองทฤษฎีด้วยคอมพิวเตอร์ กำรท ำโครง 
                     งำนประเภทนี้มีจุดส ำคัญอยู่ท่ีผู้ท ำต้องมีควำมรู้เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่ำงดี ตัวอย่ำง เช่น กำร 
                     ทดลองเรื่องกำรไหลของเหลว กำรทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลำอโรวำน่ำทฤษฎีกำรแบ่ง 
                     แยกดีเอ็นเอ เป็นต้น 
 

6.2.4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน  
เป็นโครงงำนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงผลงำนเพื่อประยุกต์ใช้งำนจริงในชีวิต 

ประจ ำวัน เช่น ซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรออกแบบและตกแต่งอำคำรซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรผสมสี  
ซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรระบุคนร้ำย เป็นต้น โครงงำนงำนประเภทนี้จะมีกำรประดิษฐ์ฮำร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่ำงๆ ซึ่งอำจจะสร้ำงใหม่หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยู่ 
แล้วให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นก็ได้ โครงงำนลักษณะนี้จะต้องศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้ก่อนแล้วน ำข้อมูลท่ีได้มำใช้ในกำรออกแบบ และพัฒนำส่ิงของนั้น ๆ ต่อจำกนั้น 
ต้องมีกำรทดสอบกำรท ำงำนหรือทดสอบคุณภำพของส่ิงประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีควำ
มสมบูรณ์ โครงงำนประเภทนี้นักเรียนต้องใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภำษำ  
โปรแกรม และเครื่องมือต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังอำจใช้วิธีทำงวิศวกรรมฮำร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ในกำรพัฒนำด้วย เป็นโครงงำนพัฒนำซอฟต์แวร์เกมเพื่อควำมรู้ และ/หรือ 
ควำมเพลิดเพลิน เช่น เกมหมำกรุก เกมหมำกฮอส เกมกำรค ำนวณเลข ซึ่งเกมท่ีพัฒนำขึ้นนี้ 
น่ำจะเน้นให้เป็นเกมท่ีไม่รุนแรง เน้นกำรใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่ำงมีหลักกำร โครงงำน 
ประเภทนี้จะมีกำรออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์กำรเล่นเพื่อให้น่ำสนใจแก่ ผู้ เ ล่น 
พร้อมท้ังให้ควำมรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนำควรจะได้ท ำกำรส ำรวจและรวบรวม  
ข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ท่ัวไปและน ำมำปรับปรุงหรือพัฒนำขึ้นใหม่เพื่ อให้เป็นเกม 
ท่ีแปลกใหม่และน่ำสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่ำง  
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บทที่ 3 
วิธีการจัดท าโครงงาน 

 
1. วัสดุและอุปกรณ์ 
     1. คอมพิวเตอร์ 
     2. โปรแกรม Code::Block 
     3. สูตรค ำนวณค่ำBMI 
     4. อินเทอร์เน็ต 

                
2. วิธีการจัดท าโครงงาน 
 2.1 วิเคราะห์ปัญหา (Analysis)  
        > ต้องรับข้อมูลเลขทศนิยม 2 ตัวเข้ำมำในโปรแกรม  
            วิเครำะห์   ก ำหนดให้ h เก็บค่ำส่วนสูง ก ำหนดให้ ไ เก็บค่ำน้ ำหนัก 
              > ค ำนวณค่ำ BMI โดยใช้สูตรw/(h*h) 

2.2 วางแผนและออกแบบ (Planing & Design) 
  วำงแผน คื่อ กำรน ำปัญหำท่ีวิเครำะห์ได้จำกขั้นตอนท่ี 1 มำวำงแผนอย่ำงเป็นขั้นตอน จะ 

                 ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำอย่ำงไร กำรวำงแผนอย่ำงเป็นขั้นตอนนี้ เรียกว่ำ อัลกอริต  
                 (Algorithm) ซึ่งอัลกอริทึมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. ซูโดโค้ด (Pseudocode) 
 

การเขียนซูโดโค้ดภาษาไทย การเขียนซูโดโค้ดภาษาอังกฤษ 

Algorithm กำรหำผลบวกของเลขท้ัง 2 จ ำนวน 
    1. เริ่มต้น 
    2. รับค่ำส่วนสูง (h) 
    3. รับค่ำน้ ำหนัก (w) 
    4. ค ำนวณหำค่ำ BMI 
    5. แสดงค่ำ BMI และข้อเสนนอแนะ 
    6. ส้ินสุด 

Algorithm Average_Sum 
    1. START 
    2. READ h 
    3. READ w 
    4. BMI = w/(h*h) 
    5. Print BMI  
    6. END 
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2. โฟลวชำร์ต (Flowchart) 
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3. เขียนโปรแกรม (Coding) 

#include<stdio.h> 
                               int main() 

                                         { 
        float h,w,bmi,height; 
        printf("Body mass index(BMI) Calculator;"); 
        printf("\nEnter Height(m);"); 
        scanf("%f",&h); 
        printf("Enter Weight(kg);"); 
        scanf("%f",&w); 
        bmi=w/(h*h); 
        printf("Body mass index (BMI) is  %.2f",bmi); 
        if(bmi>30) 
            printf("\nObesity"); 
        if(bmi>30) 
            printf("\nLosing weight will improve your health."); 
        if(bmi>=25&&bmi<30) 
            printf("\nOverweight"); 
        if(bmi>=25&&bmi<30) 
            printf("\nIt's a good idea to lose some weight for your health's   
                                          sake."); 
        if(bmi>=18.5&&bmi<25) 
            printf("\nNormal weight"); 
        if(bmi>=18.5&&bmi<25) 
            printf("\nyou're are a healthy weight, and should aim to stay  
                                         that way."); 
        if(bmi>=0&&bmi<18.5) 
            printf("\nUnderweight"); 
        if(bmi>=0&&bmi<18.5) 
            printf("\nYou may need to gain weight."); 

} 
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4. ทดสอบโปรแกรม 

 

รันคร้ังที่ 1 

   READ h is :  1.57 
READ w is :  49  

BMI of 49/(1.57*1.57) is 19.88 

 

รันคร้ังที่ 2 

   READ h is :  1.63 
READ w is :  42  

BMI of 42/(1.63*1.63) is 15.81 

 

รันคร้ังที่ 3 

   READ h is :  1.30 
READ w is :  36  

BMI of 36/(1.30*1.30) is 21.30 

 
5. จัดท ำคู่มือ (Documentation) 
 

ชื่อโปรแกรม หำค่ำดัชนีมวลกำย BMI 

ตัวแปรที่ใช้ h เก็บค่ำทศนิยม(ส่วนสูง) 
w เก็บค่ำทศนิยม(น้ ำหนัก) 
bmi เก็บค่ำผลคูณของส่วนสู.และผลหำรของน้ ำหนักและส่วนสูง 

ชนิดของข้อมูล h,w,BMI เป็นข้อมูลชนิดทศนิยม 

วิธีการแก้ปัญหา ใช้สมกำร bmi = w/(h*h) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
1. การวิเคราะห์ระบบ 

1. วัตถุประสงค์ของงาน 
      แสดงค่ำ BMI 

2. ออกแบบผลลัพธ์ (Output)  
     แสดงค่ำ BMI 

3. ข้อมูลน าเข้า (Input) 
     ได้แก่ ข้อมูลน ำเข้ำท่ีผู้ใช้ป้อน 

4. ชื่อตัวแปรที่ใช้ 
     h = เก็บค่ำส่วนสูง (เมตร) 
     w = เก็บค่ำน้ ำหนัก(กิโลกรัม) 
    bmi = ดัชนีมวลร่ำงกำย 

5. ขั้นตอน/ล าดับงาน 
     1. ประกำศตัวแปร h,w,bmi เป็นทศนิยม 
     2. ตัวแปร bmi เก็บผลลัพธ์ของ w/(h*h) 
     3. ถ้ำbmi>30 
     4. แสดงค่ำObesityและLosing weight will improve your health. 
     5. ถ้ำbmi>=25 แต่ bmi<30 
     6. แสดงค่ำOverweighและIt's a good idea to lose some weight for your health's  
                         sake. 
     7. ถ้ำbmi>=18.5 แต่ bmi<25 
     8. แสดงค่ำNormal weightและYou're are a healthy weight, and should aim to  
                         stay that way. 
     9. ถ้ำbmi>=0 แต่ bmi<18.5 
     10. แสดงค่ำUnderweightและYou may need to gain weight. 
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2. การทดสอบระบบ 

1. ผู้ใช้ใส่ค่ำส่วนสูงของตัวเอง(เมตร)แล้วกด enter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ผู้ใช้ใส่ค่ำน้ ำหนักตัวเอง(กิโลกรัม)แล้วกด enter 

 
 
 
 
 
 
 

3.โปรแกรมจะแสดงค่ำ bmi และ ค ำแนะน ำ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ     

 
สรุปผลการศึกษา 

1. ได้ศึกษำเรื่องโปรแกรมค ำนวณหำค่ำ BMI ด้วยภำษำซี ซึ่งเป็นเรื่องท่ีกลุ่มสนใจได้อย่ำงละเอียด 
ลึกซึ้งมำกขึ้น ท ำให้มีควำมเข้ำใจมำกขึ้น 

2. ได้เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรค ำนวณค่ำ BMI 
3. ได้น ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียนโปรแกรม Code::blocks มำปรับใช้กับกำรค ำนวณหำค่ำ BMI 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรออกก ำลังกำยมำกขึ้นเพื่อเสริมสร้ำงให้ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง และ 
ลดควำมเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดโรคอ้วนหรือน้ ำหนักท่ีเกินเกณฑ์มำตรฐำน 

2. ควรระมัดระวังลักษณะและพฤติกรรมในกำรท ำงำน ได้แก่ กำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยท่ีไม่เหมำะสม 
ระหว่ำงกำรท ำงำน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภำพได้ 
 
อุปสรรคในการท าโครงงาน  
 กำรค ำนวณค่ำ BMI โดยใช้ภำษำซี พบปัญหำต่ำง ๆ ดังนี้  

1. เวลำว่ำงคนในกลุ่มไม่ตรงกัน 
2. Code ค ำนวณค่ำ BMI ผิดพลำดท ำให้เสียเวลำในกำรแก้ไข 
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calculator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


