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แบบทดสอบก่อนเรียน 

บทที ่2 หลกัการเขยีนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน 

คาํช้ีแจง 

1.  ใหน้กัเรียนเลือก กากบาท X ลงในกระดาษคาํตอบท่ีแจกใหโ้ดยเลือกขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

2.  ตอบถูกไดค้ะแนนขอ้ละ 1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 

3.  แบบทดสอบมีทั้งหมด  15  ขอ้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. รูปแบบโครงสร้างการควบคุมการทาํงานของโปรแกรม มีก่ีรูปแบบ 

ก. 2  รูปแบบ 

ข. 3  รูปแบบ 

ค. 4  รูปแบบ 

ง. 5  รูปแบบ 

2. โครงสร้างการควบคุมการทาํงานของโปรแกรมแบบใดท่ีทาํงานจากบนลงล่างเป็นบรรทดั 

ก. โครงสร้างการควบคุมแบบลาํดบั 

ข. โครงสร้างการควบคุมแบบวนซํ้ า 

ค. โครงสร้างการควบคุมแบบบรรทดั 

ง. โครงสร้างการควบคุมแบบทาํซํ้ า 

3. ขอ้ใดไม่ใช่โครงสร้างการควบคุมการทาํงานของโปรแกรม 

ก. โครงสร้างการควบคุมแบบลาํดบั 

ข. โครงสร้างการควบคุมแบบบรรทดั 

ค. โครงสร้างการควบคุมแบบวนซํ้ า 

ง. โครงสร้างการตดัสินใจทางเลือก 

4. การคาํนวณส่วนลดซ่ึงมีรูปแบบการให้ส่วนลดอยู่ 3 ประเภท ควรใช้โครงสร้างการควบคุมการ

ทาํงานของโปรแกรมรูปแบบใด 

ก. โครงสร้างการควบคุมแบบลาํดบั 

ข. โครงสร้างการควบคุมแบบบรรทดั 

ค. โครงสร้างการควบคุมแบบวนซํ้ า 

ง. โครงสร้างการตดัสินใจทางเลือก 
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5. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนของหลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ก. การวเิคราะห์ปัญหา 

ข. การออกแบบโปรแกรม 

ค. การเขียนโปรแกรม  

ง. การติดตั้งโปรแกรม 

6. หากนกัเรียนเขียนโปรแกรมแลว้ พบวา่ไม่ผดิไวยากรณ์ แต่ไม่สามารถทาํงานไดแ้ละเกิดความ

ผดิพลาดขณะทาํงาน เน่ืองรับค่าบางค่าไม่ได ้จดัเป็นความผดิพลาดของโปรแกรมแบบใด 

ก. run-time error 

ข. syntax error 

ค. logical error 

ง. system error 

7. การทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม ตอ้งทาํหลงัจากขั้นตอนใดต่อไปน้ี 

ก. การออกแบบโปรแกรม 

ข. การเขียนโปรแกรม 

ค. การตรวจสอบความผดิพลาดของโปรแกรม  

ง. การติดตั้งและบาํรุงรักษาโปรแกรม 

8. ขอ้ใดคือความจาํเป็นของการทาํเอกสารประกอบโปรแกรมสาํหรับผูใ้ชง้าน 

ก. การปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต 

ข. ง่ายต่อการตรวจหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 

ค. อธิบายการใชง้านโปรแกรม 

ง. ตรวจสอบความตอ้งการของผูใ้ช ้

9. ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัท่ีดีของโปรแกรมเมอร์ 

ก. มีความอดทน 

ข. ชอบสันโดษ 

ค. มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์

ง. รักและชอบในการเขียนโปรแกรม 
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10. โปรแกรมท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 

ก. เม่ือนาํไปใชค้วรมีขอ้ผดิพลาดเยอะๆ เพื่อจะไดท้ราบถึงปัญหา 

ข. ควรมีความยดืหยุน่สูงเพื่อให้ง่ายต่อการปรับแกไ้ข 

ค. ควรมีความซบัซอ้น เพือ่ความปลอดภยัของโปรแกรม 

ง. เกิด logic error เพื่อความสะดวกในการแกไ้ขโปรแกรม 

11. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงท่ีการวเิคราะห์งานตอ้งวเิคราะห์ 

ก. การวเิคราะห์ภาษา 

ข. การวเิคราะห์ตวัแปร 

ค. การวเิคราะห์ขอ้มูลเขา้ 

ง. การวเิคราะห์ขอ้มูลออก 

12. ถา้ตอ้งการคาํนวณพื้นท่ีสามเหล่ียม โดยรับค่าฐานและความสูงทางคียบ์อร์ด ขอ้ใดคือการ

วเิคราะห์การประมวลผล 

ก. รับค่าฐาน 

ข. รับความสูง 

ค. แสดงพื้นท่ีสามเหล่ียม 

ง. คาํนวณหาพื้นท่ีสามเหล่ียม จากสูตร = 0.5 * ฐาน * สูง 

13. จากโจทยข์อ้ท่ี 12 ขอ้มูลใดคือขอ้มูลใดคือขอ้มูลเขา้ 

ก. ค่าฐาน 

ข. ความสูง 

ค. ค่าฐานและความสูง 

ง. 0.5 * ฐาน * สูง 

14. จากโจทยข์อ้ท่ี 12 ขอ้มูลใดคือขอ้มูลใดคือขอ้มูลออก 

ก. ค่าฐาน 

ข. ความสูง 

ค. คาํนวณหาพื้นท่ีสามเหล่ียม 

ง. พื้นท่ีสามเหล่ียม 
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15. จากโจทยข์อ้ท่ี 12 ตวัแปรท่ีใชค้วรมีก่ีตวั 

ก. 2 ตวั 

ข. 3 ตวั 

ค. 4 ตวั 

ง. 5 ตวั 
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          เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

บทที ่2 หลกัการเขยีนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน 

 

ข้อที่ เฉลย 

1 ข 

2 ก 

3 ข 

4 ง 

5 ง 

6 ก 

7 ค 

8 ค 

9 ข 

10 ข 

11 ก 

12 ง 

13 ค 

14 ง 

15 ข 

 
 

 
  



46 

 

บทที ่2 

หลกัการเขยีนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน 

 

หัวข้อเร่ือง 

 2.1  การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 

 2.2  หลกัการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้   

 2.3  คุณสมบติัของนกัเขียนโปรแกรมท่ีดี   

 2.4  ลกัษณะของโปรแกรมท่ีดี    

 2.5  การวเิคราะห์งาน 

สาระสําคญั 

 2.1  การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง (structure programing) การเขียนโปรแกรมแบบ

โครงสร้าง คือ การกาํหนดขั้นตอนให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํงานโดยมีโครงสร้างการทาํงานควบคุม             

3 รูปแบบ การทาํงานแบบลาํดบั การเลือกกระทาํตามเง่ือนไข  และ การทาํซํ้ าหรือวนรอบ (loop)   

       2.2  หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยขั้นตอนแบ่งได้เป็นออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (program analysis)  ขั้นตอนการวางแผนออกแบบโปรแกรม (program 

design)  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (program coding) ขั้นตอนการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ

โป รแก รม  (testing and debugging)  การท ดส อบ ค วาม ถู ก ต้องข องโป รแก รม   (testing and 

validating)  ขั้นตอนการจดัทาํคู่มือโปรแกรม (program manual) ขั้นตอนการติดตั้งและบาํรุงรักษา

โปรแกรม (program maintenance)    

 2.3  คุณสมบัติของนักเขียนโปรแกรมที่ดี  ควรรักและชอบในการเขียนโปรแกรม  มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และใฝ่ท่ีจะเรียนรู้  มีความอดทดต่อการเขียนโปรแกรม  ต้องหมัน่ทาํ

เอกสารประกอบโปรแกรม และตอ้งรู้จกัการทาํงานเป็นทีม  

 2.4  ลักษณะของโปรแกรมที่ดี  ตอ้งทาํงานได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  เม่ือ

นาํไปใชง้านไม่ควรเกิดขอ้ผดิพลาดใด ๆ โปรแกรมควรมีความยดืหยุน่สูง สามารถเขา้ไปปรับแกไ้ข

หรือขายความสามารถของโปรแกรมไดโ้ดยง่าย และ สามารถอ่านแลว้มีความเขา้ใจง่าย  
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 2.5  การวิเคราะห์งาน   การวิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีสําคญัของการเขียนโปรแกรม 

เป็นการวิเคราะห์ถึงลกัษณะของงาน รายละเอียดปัญหาของงานนั้น ๆ  โดยการวิเคราะห์ปัญหา  

โดยจะเร่ิมจากการ กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการเขียนโปรแกรม  ตอ้งกาํหนดว่าส่ิงท่ี

ตอ้งการคืออะไร การระบุขอ้มูลเขา้ (input)  กาํหนดวิธีการประมวลผล (process)  การระบุขอ้มูล

ออก (output) และตวัแปรท่ีใช ้  
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จุดประสงค์ทัว่ไป 

       1.  เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน  

      2.  เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการวเิคราะห์งาน 

  3.  เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบและปลอดภยั  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1.  อธิบายรูปแบบของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างได ้

  2.  อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้

  3.  บอกคุณสมบติัของนกัเขียนโปรแกรมท่ีดีได ้

  4.  บอกลกัษณะของโปรแกรมท่ีดีได ้

  5.  อธิบายการวเิคราะห์ปัญหาได ้

  6.  ปฏิบติัการเขียนวิเคราะห์งานได ้

  7.  มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบและปลอดภยั  
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บทที ่2 

หลกัการเขยีนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการพฒันาโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา     

คอมพิวเตอร์ท่ีมีโครงสร้างของภาษาสลบัซับซ้อน ผูเ้ขียนโปรแกรมจึงตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบั

ขั้นตอนการทาํงานและปัญหาของระบบการทาํงานเพื่อนาํมาวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม ในการ

การรับขอ้มูลเขา้ การประมวลผล และการแสดงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในการเขียนโปรแกรม ให้ตรง

และตอบสนองการทาํงานของผูใ้ช้ ดงันั้น ก่อนการเขียนโปรแกรมผูเ้ขียนโปรแกรมจึงตอ้งมีความ

เขา้ใจขั้นตอน เพื่อลดปัญหาในการเขียนโปรแกรมท่ีมีความยุง่ยากไดอ้ยา่งมีระบบ  

2.1  การเขยีนโปรแกรมโครงสร้าง (structure programing) 

 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง คือ การกาํหนดขั้นตอนให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํงาน

โดยมีโครงสร้างการควบคุม 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การทาํงานแบบลาํดบั (sequence) การเลือกกระทาํ

ตามเง่ือนไขหรือการตดัสินทางเลือก (decision)  และการทาํซํ้ า (loop) 

2.1.1  การทํางานแบบลําดับ (sequence)  คือ การเขียนให้ทาํงานจากบนลงล่างเป็นบรรทดั 

ทําทีละบรรทัดบนสุดไปจนถึงบรรทัดล่างสุด จะมีการทํางาน 3 กระบวนการ คือ รับข้อมูล 

ประมวลผล และ แสดงผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คาํสั่ง1 

คาํสั่ง1 

คาํสั่ง1 

คาํสั่ง..n 

 เร่ิม 

 
จบ 

ภาพที ่ 2.1 แสดงโครงสร้างการเขียนโปรแกรมการทาํงานแบบลาํดบั 
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2.1.2  การเลือกกระทําตามเง่ือนไข หรือ การตดัสินใจทางเลือก (decision) คือ การเขียนโปรแกรม

เพื่อตดัสินใจในการเลือกกระทาํกระบวนการใดกระบวนการหน่ึง โดยจะมีเหตุการณ์ให้ทาํ 2 

กระบวนการ คือ เง่ือนไขเป็นจริงจะกระทาํกระบวนการหน่ึง และเง่ือนไขเป็นเท็จจะกระทาํอีก

กระบวนการหน่ึง แต่ถา้มีเง่ือนไขหลายเง่ือนไขและซบัซอ้น อาจจะตอ้งใชเ้ง่ือนไขหลายชั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3  การทําซ้ํา (loop) คือ การทาํกระบวนการหน่ึงหลายคร้ังโดยมีเง่ือนไขในการควบคุม 

จะทาํงานก่ีรอบข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมกาํหนดไว ้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เทจ็ 
ตรวจสอบเง่ือนไข 

รับขอ้มูล 

คาํสั่ง 

ตรวจสอบ

 

คาํสั่ง 

จริง 

เทจ็ 

จบ 

เร่ิม 

 คาํสั่ง 

คาํสั่ง 

จริง 

 เร่ิม 

ภาพที ่ 2.2  แสดงโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบเลือกกระทาํตามเง่ือนไข 

 

กาํหนดค่าเร่ิมตน้  

ภาพที ่ 2.3  แสดงโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบทาํซํ้ า  

 

 จบ 
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2.2  หลกัการเขยีนโปรแกรมเบ้ืองต้น 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง กลุ่มคาํสั่งท่ีเรียบเรียงตามไวยากรณ์เพื่อสั่งงานให้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ทาํงานในส่ิงท่ีตอ้งการ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบญัชี จึงเป็นกลุ่มคาํสั่งท่ี

เรียบเรียงข้ึนเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานดา้นการบญัชี หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสําหรับ

การบริหารสถานศึกษา เป็นกลุ่มคาํสั่งท่ีเรียบเรียงข้ึนเพื่อใหร้องรับการทาํงานในสถาบนัการศึกษา 

เป็นตน้ 

ดงันั้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเขียนกลุ่มคาํสั่งอยา่งเป็นกระบวนการ     

มีขั้นตอน และถูกตอ้งตรงตามไวยากรณ์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานในส่ิงท่ีตอ้งการ มุ่งเน้น       

ใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง ทนัเวลา เป็นปัจจุบนั โดยมีการดาํเนินงาน 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 2.2.1  ข้ันตอนการวิเคราะห์ปัญหา (program analysis) 

 การวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอนแรกสุดท่ีผูพ้ฒันาโปรแกรมจะตอ้งทาํก่อนท่ีจะเขียน

โปรแกรมเพื่อทาํความเข้าใจกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน และค้นหาวตัถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย หรือส่ิงท่ี

ตอ้งการ การวเิคราะห์ปัญหา ตอ้งกาํหนดให้ไดว้า่ โจทยต์อ้งการอะไร ใชต้วัแปรเท่าไหร่ ทาํอยา่งไร

จึงจะแกปั้ญหานั้นได ้เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูอ้อกแบบโปรแกรมตอ้งมีความเขา้ใจท่ี

ชดัเจนและแน่นอนวา่โปรแกรมท่ีจะพฒันาข้ึนน้ีมีกระบวนการทาํงานอยา่งไรบา้ง โดยการพิจารณา

ถึงการทาํงาน 3 ลกัษณะ คือ ขอ้มูลเขา้ (input) การประมวลผล (process)  และผลลพัธ์  (output) ท่ี

ได ้

 2.2.2  ข้ันตอนการวางแผนออกแบบโปรแกรม (program design) 

   หลงัจากท่ีได้ทาํการวิเคราะห์ปัญหาแลว้ ขั้นตอนต่อไปจะตอ้งใช้เคร่ืองมือช่วยใน

การวางแผนออกแบบโปรแกรม ในขั้นตอนน้ียงัไม่ไดเ้ป็นการเขียนโปรแกรมจริง ๆ  แต่จะช่วยให้

เขียนโปรแกรมไดง่้ายข้ึน โดยสามารถเขียนตามขั้นตอนท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขั้นตอนน้ี และช่วยให้

การเขียนโปรแกรมมีขอ้ผิดพลาดน้อยลง ช่วยในการตรวจสอบการทาํงานของโปรแกรม ทาํให้

ทราบขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรมไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ตอ้งไปไล่ดูจากตวัโปรแกรมจริง ๆ ใน

ขั้นตอนการออกแบบน้ี เป็นการออกแบบการทาํงานของโปรแกรมหรือขั้นตอนในการแกปั้ญหา 

ผูอ้อกแบบสามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือมาช่วยในการออกแบบได ้โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบ

โปรแกรมมีหลายอย่าง เช่น การเขียนขั้นตอนวิธี (algorithm) ผงังาน (flowchart) รหัสเทียมหรือ

รหสัจาํลอง (pseudo code)  
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44  2.2.2.1  การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ข้ันตอนวธีิ (algorithm) เป็นการ

อธิบายถึงลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของการแกปั้ญหาโดยใชป้ระโยคขอ้ความท่ีชดัเจนไม่คลุมเครือ 

สามารถบอกลาํดบัการทาํงานได ้ซ่ึงมีประโยชน์ดงัน้ี 

           1.  ทาํใหเ้ห็นลาํดบัของการทาํงานและวธีิการทาํงานแต่ละขั้นตอนไดอ้ยา่ง 

                   ละเอียด 

 2.  ใหเ้ห็นภาพรวมของการทาํงานของขั้นตอนทั้งหมด 

 3.   เป็นการวางแผนการทาํงานไวล่้วงหนา้ ทาํใหส้ามารถนาํไปเขียนเป็น 

               โปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ตัวอย่างที ่  2.1  แสดงการเขียนขั้นตอนวธีิโปรแกรมคาํนวณหาผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน แลว้

แสดงผลรวมออกทางจอภาพ   

   ข้ันตอนวธีิ  การหาผลรวม 

 1.  เร่ิมตน้ 

 2.  รับตวัเลขตวัท่ี 1, ตวัเลขตวัท่ี 2 

 3.  คาํนวณผลรวมของของตวัเลข 

                 ผลรวม = ตวัเลขตวัท่ี 1 + ตวัเลขตวัท่ี 2 

 4.  แสดงผลรวมออกทางจอภาพ 

 5.  จบ 

ตัวอย่างที ่ 2.2  แสดงขั้นตอนวธีิ โปรแกรมคาํนวณหาค่าเฉล่ียของตวัเลข  5  จาํนวน 

  ข้ันตอนวธีิ หาค่าเฉลีย่ 

  1.  เร่ิม 

  2.  รับตวัเลขจาํนวนท่ี 1,  ตวัเลขจาํนวนท่ี 2 , ตวัเลขจาํนวนท่ี 3 , ตวัเลขจาํนวนท่ี 4  

                 , ตวัเลขจาํนวนท่ี 5 

  3.  คาํนวณหาผลรวม  =  ตวัเลขจาํนวนท่ี 1 + ตวัเลขจาํนวนท่ี 2    

                + ตวัเลขจาํนวนท่ี 3 + ตวัเลขจาํนวนท่ี 4  + ตวัเลขจาํนวนท่ี  5 

 



53 

 

  4.  คาํนวณหาค่าเฉล่ีย = ผลรวมของตวัเลข 5 จาํนวน หารดว้ย 5 

  5.  แสดงค่าเฉล่ีย 

  6. จบ 

    2.2.2.2  การออกแบบโดยใช้ผังงาน (flowchart) คือ การใชส้ัญลกัษณ์รูปภาพ หรือ

กล่องขอ้ความบรรยายรายละเอียดการทาํงานและใชลู้กศรบอกทิศทางลาํดบัของการทาํงาน ซ่ึงมี

ขอ้ดีดงัน้ี 

                     1.  สามารถอ่านและเขา้ใจการทาํงานไดง่้าย เพราะมองเห็นภาพรวมขั้นตอนการ

ทาํงานทั้งหมดไดช้ดัเจน 

                     2.  สามารถออกแบบโครงสร้างการทาํงานไดห้ลากหลายโดยใชลู้กศรแสดงทิศ

ทางการทาํงานทาํใหแ้กปั้ญหาท่ีมีหลายเลือกและซบัซอ้นได ้

                      3.  คาํสั่งหรือคาํบรรยายรายละเอียดในกล่องขอ้ความสามารถนาํไปเขียนเป็น

คาํสั่งของโปรแกรมได ้

ตัวอย่างที ่2.3  แสดงการเขียนผงังานของของโจทยท่ี์ตอ้งการหาผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน แลว้

แสดงผลรวมออกทางจอภาพ  

 

 

 

 

 

 

              

 

ภาพที ่2.4 แสดงการเขียนผงังานการหาผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน 

input a,b 

sum = a + b 

display sum 

stop 

start 
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ตัวอย่างที ่2.4  แสดงการเขียนผงังานของการเขียนโปรแกรมคาํนวณหาค่าเฉล่ียของตวัเลข  

     5 จาํนวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   ภาพที ่2.5 แสดงการเขียนผงังานการหาค่าเฉล่ียของตวัเลข 5 จาํนวน 

 2.2.2.3  การออกแบบโปรแกรมโดยใช้รหัสเทียม (pseudo code) เป็นการออกแบบ

ขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรมโดยการใชข้อ้ความภาษาองักฤษท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงมีหลกัการทาํงานและประโยชน์เหมือนกบัการใชข้ั้นตอนวธีิ 

ตัวอย่างที ่2.5  แสดงการเขียนรหสัเทียมคาํนวณหาผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน แลว้แสดงผลรวม

ออกทางจอภาพ  

              begin 

   input num1 

    input num2 

        sum = num1 + num2 

         display sum 

  end  

start 

input  num1 , num2, num3, num4, num5 

sum = num1 + num2 + num3 + num4 +num5 

stop 

avg = sum / 5 

display avg 
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ตัวอย่างที ่2.6  แสดงการเขียนรหสัเทียมคาํนวณการหาค่าเฉล่ียของตวัเลข 5 จาํนวน 

                     begin 

 input num1 

 input num2 

 input num3 

 input num4 

 input num5 

 sum = num1 + num2 + num3 + num4 + num5 

 avg = sum / 5 

   display avg, sum 

 end 

 2.2.3  ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม (program coding) 

        หลังจากท่ีผ่านขั้นการวางแผนออกแบบโปรแกรมซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีสอง ขั้นตอน

ต่อไปคือการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการนาํเคร่ืองมือท่ีถูกสร้าง

จากขั้นตอนการออกแบบมาแปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นั้น สามารถเลือกใช้ภาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา  ตั้งแต่ภาษาระดบัตํ่า เช่น 

ภาษาแอสเซมบลี จนถึงภาษาระดบัสูง เช่น ภาษาปาสกาล  ภาษาซี ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาจาวา 

ซ่ึงแต่ละภาษาจะมีรูปแบบ โครงสร้าง หรือไวยากรณ์ของภาษาท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น การ

เขียนโปรแกรมท่ีดี ควรจะต้องทาํตามขั้นตอน คือ เร่ิมวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ก่อน แล้วทําการ

ออกแบบโปรแกรมจึงจะเร่ิมเขียนโปรแกรม 

 2.2.4   การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) 

  การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีทาํหลังจากท่ีเขียน

โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นขั้นตอนของการแปลโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรม  มี

ขอ้ผิดพลาดหรือทาํงานไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์เรียกว่า เอเรอร์ (error)  ซ่ึงในการตรวจสอบความ

ผดิพลาดของโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนนั้น ใหพ้ิจารณาประเภทของความผดิพลาด และขั้นตอนของการ 

ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด  
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   2.2.4.1  ประเภทของความผิดพลาดของโปรแกรม สามารถจาํแนกได้ 3 ประเภท 

ดงัต่อไปน้ี 

      1.  ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ (syntax error) เป็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก

การเขียนรหัสคาํสั่ง (source code) โดยการเขียนไวยากรณ์ของภาษาผิดพลาด ตรวจพบได้ขณะท่ี

แปลโปรแกรม ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์จะแจง้ให้ทราบในทนัที สามารถแกไ้ขไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น 

การกาํหนดตวัแปรในภาษาปาสกาล ทา้ยคาํสั่งตอ้งใส่เคร่ืองหมายเซมิโคลอน (;) แต่ในโปรแกรม

ตวัอยา่งไม่มีเคร่ืองหมายดงักล่าว จึงเกิดขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมข้ึนในขณะคอมไพล ์

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 แสดงตวัอยา่งของขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในโปรแกรมแบบความผดิพลาดทางไวยากรณ์ 

 

2.  ความผิดพลาดขณะปฏิบติังาน (run-time error) เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างการปฏิบัติการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงความผิดพลาดน้ีไม่สามารถตรวจพบ

ในขณะแปลผลโปรแกรม เช่น จากคาํสั่ง x/y โดยกาํหนดให ้x=20, y=0 โดยปกติแลว้การหารดว้ย 0 

จะทาํให้   เกิดความผิดพลาดได ้แต่การแปลโปรแกรมไม่มีขอ้ผิดพลาด ดงันั้น จึงตรวจพบไดข้ณะ

ปฏิบติังาน 

 3.  ความผิดพลาดของลาํดับขั้นตอน (logical error) เป็นความผิดพลาดของ

โปรแกรม   ท่ีเกิดจากการตีความหมายของปัญหาผิดหรือออกแบบขั้นตอนวิธีผิดพลาด จึงทาํให้

กระบวนการทาํงานของโปรแกรมผดิพลาดไปดว้ย ซ่ึงความผิดพลาดประเภทน้ีเป็นความผดิพลาดท่ี

แก้ไขไดย้าก เน่ืองจากตอ้งวิเคราะห์ปัญหาใหม่ และยงัตรวจสอบความผิดพลาดยากอีกดว้ย การ

แกไ้ขโปรแกรมประเภทน้ี ตอ้งตรวจโปรแกรมทีละคาํสั่งเพื่อหาขอ้ผิดพลาด เช่น คาํสั่งกาํหนดให ้

x=10,  y เกิดจากการคาํนวณ ซ่ึงหากคาํนวณ แลว้ผลลพัธ์ไดเ้ท่ากบั 0 ให้ x/y ทาํให้มีความผดิพลาด

เกิดข้ึนได ้

program test; 

begin 

   write(‘luksamee’) 

   readln; 

end. 

จากตวัอยา่งเป็นการเขียนโปรแกรม

ดว้ยภาษาปาสกาล เน่ืองจากทา้ย

คาํสัง่ของภาษาปาสกาลตอ้งมี 

semicolon ( ; ) จะทาํใหเ้กิดความ

ผิดพลาดในขณะคอมไพลไ์ด ้
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  การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม ได้มีการจาํแนกขั้นตอนของการ

ตรวจสอบความผดิพลาดไว ้2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

  1.  การตรวจสอบความผิดพลาดดว้ยตนเอง (self-checking) เป็นการตรวจสอบ

ความผิดพลาดการทาํงานทีละขั้นตอนของโปรแกรมดว้ยตนเอง โดยการทดลองเขียนโปรแกรมลง

บนกระดาษแลว้ใส่ตรวจสอบการทาํงานของโปรแกรมทีละขั้นดว้ยตนเอง วา่โปรแกรมมีการทาํงาน

ท่ีถูกต้องได้ผลลพัธ์ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ ซ่ึงอาจตรวจพบความผิดพลาดทางการเขียน

ไวยากรณ์ หรือความผดิพลาดของลาํดบัขั้นตอน  

  2.  ตรวจสอบความผิดพลาดด้วยการแปลโปรแกรม (translating) สามารถ

ตรวจสอบความผิดพลาดทางการเขียนไวยากรณ์ แต่ไม่สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของลาํดบั

ขั้นตอนและความผิดพลาดขณะการปฏิบัติงาน โดยหลังจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จและมีการ

ตรวจสอบด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วก็จะติดตั้งโปรแกรมเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการแปล

โปรแกรม โดยจะตอ้งเรียกใชต้วัแปลภาษาโปรแกรม ท่ีเรียกวา่ คอมไพเลอร์ หรืออินเตอร์พรีเตอร์ 

ทาํการแปลภาษาโปรแกรมให้เป็นภาษาเคร่ือง  การแปลน้ีจะเป็นการตรวจสอบความผิดพลาดของ

โปรแกรม  หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะแจง้ให้ทราบทางหน้าจอ โดยทัว่ไป

พบวา่ หลงัจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จแลว้ เวลาส่วนใหญ่ของเวลาในการพฒันาโปรแกรม จะถูกใช้

ไปในการหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น 

  2.2.5  การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม (testing and validating)  

   การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมเป็นการทดสอบว่าโปรแกรมให้ผลลพัธ์

ถูกตอ้งหรือไม่ สามารถทาํได้โดยการป้อนขอ้มูลสมมติหลายกรณีทั้งท่ีเป็นไปได้ และท่ีเป็นไป

ไม่ไดแ้ลว้ จึงตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีไดว้า่มีค่าถูกตอ้งหรือไม่ หากถูกตอ้งแสดงวา่โปรแกรมนั้นมีความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ได้ต่อไป โดยมีวิธีการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 แบบ 

ไดแ้ก่  

 2.2.5.1  การทดสอบโครงสร้างของโปรแกรม หรือท่ีเรียกว่า white box testing 

เป็นวิธีการทดสอบโปรแกรมเพื่อดูโครงสร้างของโปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม (structured 

testing)  ว่าโปรแกรมสามารถทาํงานได้ตามโครงสร้างหรือไม่ โดยตอ้งสร้างชุดทดสอบเฉพาะ

สําหรับการทดสอบในเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงชุดทดสอบจะต้องประกอบด้วยชุดท่ีสามารถ

ประมวลผลอยา่งปกติและไม่ปกติ และพยายามใหทุ้กคาํสั่งท่ีสร้างข้ึน ถูกทดสอบอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
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    2.2.5.2  การทดสอบฟังก์ชันการทาํงานของโปรแกรม หรือท่ีเรียกว่า black box 

testing  เป็นการทดสอบโดยไม่คาํนึงถึงคาํสั่งภายในโปรแกรม โดยจะมุ่งทดสอบการทาํงานไดต้าม

ฟังก์ชัน (functional testing) ท่ีได้บอกความต้องการไวต้ั้ งแต่เร่ิมศึกษาความต้องการ พิจารณา

ผลลพัธ์ท่ีไดใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเร่ิมตน้เท่านั้น 

 2.2.6  การทาํเอกสารประกอบโปรแกรม (documentation) 

 การทําเอกสารประกอบโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะในการเขียนโปรแกรมแต่ละขั้นตอนจะตอ้งจดัทาํเอกสารประกอบอย่างสมํ่าเสมอ ทุก

ขั้นตอน โดยวตัถุประสงค์ของการจดัทาํเอกสารนั้นมีไวเ้พื่ออธิบายรายละเอียดการทาํงานของ

โปรแกรม ทาํให้อ่านโปรแกรมและแกไ้ขปัญหานั้นไดง่้ายในภายหลงั ซ่ึงประกอบดว้ยเอกสาร 2 

ประเภทคือ 

   2.2.6.1  เอกสารประกอบโปรแกรมสําหรับผูใ้ช ้(user documentation) เป็นเอกสาร

อธิบายการใช้งานโปรแกรมสําหรับผูใ้ช้ เช่น การติดตั้ง การเปิดโปรแกรมใช้งาน การกาํหนดค่า

เร่ิมตน้ การปิดโปรแกรม การพิมพเ์อกสาร การขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

         2.2.6.2  เอกสารประกอบสําหรับผูเ้ขียนโปรแกรม (technical documentation) เป็น

เอกสารอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม ช่ือโปรแกรมหลกั ช่ือโปรแกรมย่อย              

และแต่ละโปรแกรมทาํหน้าท่ีอะไร สําหรับผูเ้ขียนโปรแกรมหรือเพื่อการปรับปรุงโปรแกรมใน

อนาคต 

  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมสําหรับผูใ้ชง้าน และเอกสารสําหรับผูเ้ขียน

โปรแกรม จะตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเม่ือเวลาผ่านไป เน่ืองจากอาจมีการตรวจสอบ         

พบขอ้ผดิพลาดเพิ่มเติมในภายหลงัก็เป็นได ้

  2.2.7  การติดตั้งและการบํารุงรักษาโปรแกรม (implementation and program  

maintenance) 

 การติดตั้งโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งทาํการติดตั้งโปรแกรมให้กบัผูใ้ช้งานจริง         

การกาํหนดสภาพแวดลอ้มของระบบ การอธิบายถึงแหล่งท่ีจะให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ หรือการ

จดัการในเบ้ืองตน้เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด จดัการฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระบบไฟฟ้า         

ระบบเครือข่าย  เป็นตน้ 

  การบาํรุงรักษาโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งคอยเฝ้าระวงัหาความ

ผดิพลาดของโปรแกรมระหวา่งการใช้งาน หรือในการใชง้านไดน้าน  ผูใ้ชอ้าจตอ้งการปรับเปล่ียน

เพิ่มเติมโปรแกรมเพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงผูเ้ขียนโปรแกรมอาจตอ้งปรับปรุงให้ เป็นไปตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้เปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
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ดงันั้น ในการพฒันาโปรแกรมนั้น ผูเ้ขียนโปรแกรมจะตอ้งมีการเตรียมงานท่ีเก่ียวกบัการ

เขียนโปรแกรมอยา่งเป็นขั้นตอน ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบ

โปรแกรม การเขียนโปรแกรม การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม การทดสอบความถูกตอ้ง

ของโปรแกรม การจดัทาํเอกสารประกอบโปรแกรม การติดตั้งและการบาํรุงรักษาโปรแกรมต่าง ๆ 

เป็นตน้ 

2.3  คุณสมบัติของนักเขยีนโปรแกรมทีด่ี 

 นกัเขียนโปรแกรมหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ โปรแกรมเมอร์นั้น ควรจะมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี  

1.  รักและชอบในการเขียนโปรแกรม 

2.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ 

3.  มีความอดทดต่อการเขียนโปรแกรม ซ่ึงบางคร้ังอาจจะตอ้งใชเ้วลานานในการ   

 เขียนโปรแกรม 

4.  ตอ้งหมัน่ทาํเอกสารประกอบโปรแกรมไวต้ลอด เพื่อให้ง่ายต่อการพฒันาต่อไป  

 ในภายหลงั 

5.  ตอ้งรู้จกัการทาํงานเป็นทีม หรือ เป็นกลุ่มคณะ ซ่ึงการพฒันาโปรแกรมท่ีใหญ่   

 มีการทาํงานเป็นทีมตอ้งมีการแบ่งงานกนัทาํเป็นส่วน ๆ แลว้จึงมีการนาํมารวม    

 กนัทีหลงั ผลงานท่ีออกมาจะตอ้งเป็นผลงานส่วนรวมของทั้งทีมไม่ใช่ของคน

ใดคนหน่ึง  

2.4  ลกัษณะของโปรแกรมทีด่ ี

โปรแกรมท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1.  ตอ้งทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ไม่เกิด logic error และมี    

 ขั้นตอนวธีิ ท่ีดี 

2.  เม่ือนาํไปใชง้านไม่ควรเกิดขอ้ผดิพลาดไม่ควรใหเ้กิด runtime error ในขณะท่ี

ใชง้านไม่วา่กรณีใด ๆ  

3. โปรแกรมควรมีความยดืหยุน่สูงสามารถเขา้ไปปรับแกไ้ขหรือขยาย

ความสามารถของโปรแกรมไดโ้ดยง่าย 

4. สามารถอ่านแลว้มีความเขา้ใจง่ายมีคาํอธิบายโปรแกรมหรือคอมเมนต ์

(comment) สอดแทรกอยู ่เพื่อใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจในการทาํงาน 
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2.5  การวเิคราะห์งาน  

การวเิคราะห์งาน หมายถึง การวเิคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัของการเขียนโปรแกรม 

เป็นการวเิคราะห์ถึงลกัษณะของงาน รายละเอียดปัญหาของงาน การวเิคราะห์งานเป็นขั้นตอนแรกท่ี

ตอ้งกระทาํเม่ือตอ้งการเขียนโปรแกรม และเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุด โดยจะตอ้งกาํหนดขอบเขต

ของงานหรือปัญหา รวบรวมรายละเอียดของปัญหา วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียด ว่าตอ้งการให้

คอมพิวเตอร์ทาํอะไร ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการเป็นอย่างไร รูปแบบของข้อมูลท่ีจะป้อนเข้าเคร่ืองเป็น

อยา่งไร ถา้ตอ้งการผลลพัธ์ 

การวิ เคราะห์งานนับว่าเป็นหัวใจสําคัญ ท่ี สุดของการเขียนโปรแกรม เพื่ อสั่ งให ้

คอมพิวเตอร์ทาํงาน ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์งานตามลาํดบัดงัน้ี 

 การวิเคราะห์งาน จะเร่ิมจากการวิเคราะห์กาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการคืออะไร ตน้เหตุของปัญหา

ในการวิเคราะห์งานแต่ละอยา่งมีจุดประสงค์ของการวิเคราะห์งานท่ีสําคญั ในการวิเคราะห์งานจะ

วเิคราะห์ 5 อยา่ง ดว้ยกนั คือ 

1.  กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการเขียนโปรแกรม  ตอ้งกาํหนดว่าส่ิงท่ี

ตอ้งการคืออะไร อะไรเป็นต้นเหตุของปัญหา ควรระบุปัญหาเป็นขอ้ ๆ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการ

กาํหนดวตัถุประสงค์ให้คอมพิวเตอร์ทาํงาน เพราะในการเขียนโปรแกรม ตอ้งทราบวา่ตอ้งการให้

คอมพิวเตอร์ทาํงานอะไร เช่น คาํนวณหาโบนสั, คาํนวณหาค่าแรง, คาํนวณค่าใช้จ่าย, คาํนวณหา

คะแนนสอบ,  คาํนวณหาผลการเรียน เป็นตน้ 

2.  การระบุขอ้มูลเขา้ (input) เพื่อให้ทราบว่าตอ้งนาํขอ้มูลอะไรบา้งท่ีป้อนเขา้สู่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ ป้อนผา่นส่ืออุปกรณ์ใด เช่น ป้อนผา่นทางคียบ์อร์ด (keyboard)  หรือ อ่าน

จากเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ การใชเ้มาส์เป็นตวัเลือกรายการหรืออ่านจากแฟ้มขอ้มูล  โดยพิจารณาขอ้มูล

นาํเขา้เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํงาน โดยตอ้งคาํนึงกบัสอดคลอ้งกบัโปรแกรม ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้

มาควรเป็นชนิดขอ้มูลแบบไหน เป็นตวัอกัษร หรือ ตวัเลข   เป็นตวัเล็กหรือตวัใหญ่ทั้งหมด 

                           3.  กาํหนดวิธีการประมวลผล (process)  เป็นขั้นตอนการประมวลผลโดยจะบอก

ถึงวธีิการคาํนวณ การทาํงานก่อนหลงั โดยบอกถึงวธีิการทาํงานทุกอยา่งตามลาํดบั  เพื่อนาํเอาส่วน

ท่ีวิเคราะห์น้ีไปออกแบบโปรแกรม อาจจะอยูใ่นรูปแบบของขั้นตอนวิธีการแกปั้ญหา (algorithm) 

ผงังาน (flowchart) หรือ รหสัเทียม (pseudo code) และนาํผลท่ีไดจ้ากการออกแบบนาํไปสู่การเขียน

โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
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            4.  การระบุข้อมูลออก (output)  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผล

ตอ้งการให้แสดงผลลพัธ์ออกมาเป็นอยา่งไร มีรายละเอียดและรูปแบบอย่างไร แสดงผลทางไหน 

เช่น ทางจอภาพ หรือ ทางเคร่ืองพิมพ ์ 

  5.  ตวัแปรท่ีใช ้ ตวัแปรเป็นการกาํหนดช่ือเพื่อแทนความหมายของขอ้มูลท่ีใชใ้น

การเก็บ  เพื่อความสะดวกในการอา้งถึง  การตั้งช่ือตวัแปรควรส่ือความหมายแทนขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

เก็บ และควรตั้งช่ือให้เขา้กบัหลกัเกณฑ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการเขียน  ขอ้มูลตวัแปรท่ีใช้ในการ

เก็บ จะเก็บตวัแปรนาํเขา้ ค่าคงท่ี ตวัแปรระหวา่งการประมวลผล หรือ ตวัแปรท่ีไดจ้ากผลลพัธ์จาก

การคาํนวณ  โดยมีการระบุช่ือ  ชนิดของตวัแปร 

ตัวอย่างที่ 2.7  แสดงการวเิคราะห์งาน ในการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน 

  วธีิการวเิคราะห์ปัญหาในการคาํนวณหาผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน โดยทาํ  

การวเิคราะห์ ปัญหา 5 อยา่งดว้ยกนั 

1.  วตัถุประสงคข์องปัญหา 

2.  การระบุขอ้มูลเขา้ (input) 

3.  การระบุขอ้มูลออก (output) 

4.  การกาํหนดวธีิการประมวลผล (process) 

5.  การกาํหนดตวัแปร 

จากโจทย์ ตัวอย่างที ่2.7 สามารถวเิคราะห์ปัญหาไดด้งัน้ี 

1.  วตัถุประสงคข์องการเขียนโปรแกรม ในท่ีน้ีโจทยต์อ้งการหาผลรวมของตวัเลข  

  2  จาํนวน 

2.    การระบุขอ้มูลเขา้ 

    โจทยก์าํหนดใหห้าผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน  

     ดงันั้น ขอ้มูลเขา้ไดแ้ก่ จาํนวนตวัเลขท่ี 1 และ จาํนวนตวัเลขท่ี 2  

3.    การระบุขอ้มูลออก 

     จากโจทยส่ิ์งท่ีเป็นคาํตอบของปัญหา คือ ผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน 

4.  การกาํหนดวธีิประมวลผล 

   จากส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ  ผลรวม หมายถึง ผลรวมของตวัเลขทั้ง 2 จาํนวน 

   ดงันั้น ขั้นตอนของการประมวลผลประกอบดว้ย 

    คาํนวณหาผลรวมของตวัเลข โดยนาํตวัเลขจาํนวนท่ี 1 + ตวัเลขจาํนวนท่ี 2  
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 5. ตวัแปรท่ีใช ้

                num1     แทนตวัเลขตวัท่ี 1             เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

                num2      แทนตวัเลขตวัท่ี 2             เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็  

                   sum        แทนผลรวมของตวัเลข     เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

 

 ตัวอย่างที่ 2.8   แสดงการวเิคราะห์งานในการเขียนโปรแกรมคาํนวณหาค่าเฉล่ียของจาํนวน 

เตม็ 5 จาํนวน   จากองคป์ระกอบในการวเิคราะห์และกาํหนดรายละเอียดของปัญหา 

1. วตัถุประสงคข์องการเขียนโปรแกรม ในท่ีน้ีโจทยต์อ้งการหาค่าเฉล่ียของ   

   จาํนวนเตม็ 5 จาํนวน 

2.   การระบุขอ้มูลเขา้ 

 โจทยก์าํหนดให้หาค่าเฉล่ียของจาํนวนเตม็ 5 จาํนวน ดงันั้น ขอ้มูลเขา้ไดแ้ก่

ตวัเลขจาํนวนท่ี 1 , ตวัเลขจาํนวนท่ี 2, ตวัเลขจาํนวนท่ี 3, ตวัเลขจาํนวนท่ี 4  

และ ตวัเลขจาํนวนท่ี 5 

3.    การระบุขอ้มูลออก 

       จากโจทยส่ิ์งท่ีเป็นคาํตอบของปัญหา คือ ผลรวมและค่าเฉล่ียของตวัเลขจาํนวน 

5 จาํนวน 

 4.  การกาํหนดวธีิประมวลผล 

จากส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ “ค่าเฉล่ีย”  หมายถึง ผลรวมของจาํนวนตวัเลขทั้ง 5 หาร

ดว้ย 5   ดงันั้น ขั้นตอนของการประมวลผลประกอบดว้ย 

    4.1 คาํนวณหาผลรวมของตวัเลข โดยนาํตวัเลขจาํนวนท่ี 1 + ตวัเลขจาํนวนท่ี 2  

       +  ตวัเลขจาํนวนท่ี 3  +  ตวัเลขจาํนวนท่ี 4  +  ตวัเลขจาํนวนท่ี 5 

          4.2  คาํนวณหาค่าเฉล่ีย โดยนาํผลรวมของตวัเลข 5 จาํนวนมาหารดว้ย  5 

 5.  ตวัแปรท่ีใช ้

 num1 แทน ตวัเลขจาํนวนท่ี 1  เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

 num2  แทน ตวัเลขจาํนวนท่ี 2  เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็  

     num3  แทน ตวัเลขจาํนวนท่ี 3  เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

    num4  แทน ตวัเลขจาํนวนท่ี 4  เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

   num5  แทน ตวัเลขจาํนวนท่ี 5  เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

    sum    แทน ผลรวมของตวัเลข  เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

               avg   แทน ค่าเฉล่ียของตวัเลข  เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนจริง 
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ตัวอย่างที่ 2.9  แสดงการวเิคราะห์งาน ในการเขียนโปรแกรมคาํนวณหาพื้นท่ีของส่ีเหล่ียมผนืผา้  

1.  วตัถุประสงคข์องการเขียนโปรแกรม ในท่ีน้ีโจทยต์อ้งการหาพื้นท่ี 

     ส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 2.    การระบุขอ้มูลเขา้ 

     ในท่ีน้ีโจทยก์าํหนดใหห้าพื้นท่ีของส่ีเหล่ียมผนืผา้ ซ่ึงสูตรในการหาพื้นท่ีคือ  

        ความกวา้ง * ความยาว  

       จากการวเิคราะห์ขอ้มูลนาํเขา้ก็คือความกวา้งและความยาวของส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 3.   การระบุขอ้มูลออก 

      จากโจทยส่ิ์งท่ีเป็นคาํตอบของปัญหาคือ พื้นท่ีของส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 4 .  การกาํหนดวธีิประมวลผล 

      จากส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการคาํนวณพื้นท่ีของส่ีเหล่ียมผนืผา้  

       สูตรคือ ความกวา้งของส่ีเหล่ียมผนืผา้ * ความยาวของส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

                            คาํนวณหาพื้นท่ีของส่ีเหล่ียมผนืผา้  =  ความกวา้ง  *  ความยาว 

 5. ตวัแปรท่ีใช ้

     w     แทน ความกวา้งของส่ีเหล่ียมผนืผา้  เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

                l    แทน ความยาวของส่ีเหล่ียมผนืผา้    เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็    

                   area    แทน พื้นท่ีของส่ีเหล่ียมผนืผา้           เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

 

ตัวอย่างที่ 2.10   แสดงการวเิคราะห์งาน ในการเขียนโปรแกรมคาํนวณค่าใชจ่้ายในการ

รักษาพยาบาล โดยจะมีการจ่ายค่าหมอ  ค่ายา  ค่าหอ้ง  แสดงค่าใชจ่้ายทั้งหมดออกทางจอภาพ  

1. วตัถุประสงคข์องการเขียนโปรแกรม ในท่ีน้ีโจทยต์อ้งการคาํนวณค่าใชจ่้ายใน

การรักษาพยาบาล 

2.  การระบุขอ้มูลเขา้ 

    ในท่ีน้ีโจทยก์าํหนดให้หาค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่า หมอ 

ค่ายา และค่าห้อง ดงันั้น ขอ้มูลเขา้ ก็หมายถึง ขอ้มูลทั้ง 3 อยา่ง ซ่ึงจะตอ้งเอาไป

คาํนวณเป็นค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล   

ขอ้มูลเขา้ ไดแ้ก่ 1. ค่าหมอ  2. ค่ายา 3. ค่าหอ้ง 
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3.  การระบุขอ้มูลออก 

    จากโจทยส่ิ์งท่ีเป็นคาํตอบของปัญหาคือ ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

4 . การกาํหนดวธีิประมวลผล 

    จากส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการโจทยต์อ้งการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

    โดยนาํค่าหมอ ค่ายา และ ค่าหอ้งมารวมกนั 

    ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล  =  ค่าหมอ + ค่ายา + ค่าหอ้ง 

 5. ตวัแปรท่ีใช ้

     doc  แทน ค่าหมอ           เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

     mac   แทน ค่ายา           เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็    

           room   แทน ค่าหอ้ง           เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

     sum  แทน ค่าใชจ่้าย             เป็นชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 
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สรุป 

 

2.1  การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง (structure programing) การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง คือ 

การกาํหนดขั้นตอนใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํงานโดยมีโครงสร้างการควบคุม 3 รูปแบ 

  1.  การทาํงานแบบลาํดบั (sequence)  คือ การเขียนให้ทาํงานจากบนลงล่างเป็นบรรทดัทาํ

ทีละบรรทดับนสุดไปจนถึงบรรทดัล่างสุด จะมีการทาํงาน 3 กระบวนการ คือ อ่านขอ้มูล คาํนวณ 

และแสดงผล 

 2.  การเลือกกระทําตามเง่ือนไข หรือ การตัดสินใจทางเลือก (decision) คือ การเขียน    

โปรแกรมเพื่อตดัสินใจในการเลือกกระทาํกระบวนการใดกระบวนการหน่ึง โดย 

             3.  การทาํซํ้ า  (loop) คือ การทาํกระบวนการหน่ึงหลายคร้ังโดยมีเง่ือนไขในการควบคุม จะ

ทาํงานก่ีรอบข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมกาํหนดไว ้

2.2  หลกัการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  แบ่งออกเป็น  7  ข้ันตอน 

  2.2.1  ข้ันตอนการวิเคราะห์ปัญหา (program analysis) การวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอน

แรกสุดท่ีผูพ้ฒันาโปรแกรมจะตอ้งทาํก่อนท่ีจะเขียนโปรแกรมจริง ๆ เพื่อทาํความเขา้ใจกบัปัญหาท่ี

เกิดข้ึนและคน้หาจุดมุ่งหมาย หรือส่ิงท่ี 

 2.2.2  ข้ันตอนการวางแผนออกแบบโปรแกรม (program design)  เป็นขั้นตอนต่อไป

จะต้องใช้เคร่ืองมือช่วยในการวางแผนออกแบบโปรแกรม โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการออกแบบ

โปรแกรมมีหลายอย่าง เช่น ขั้นตอนวิธี (algorithm) ผงังาน (flowchart) รหัสเทียมหรือรหัสจาํลอง 

(pseudo code) 

  2.2.3  ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม (program coding)  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแต่ละภาษาจะมีรูปแบบ โครงสร้าง หรือไวยากรณ์ของภาษาท่ีแตกต่างกนั

ออกไป  

  2.2.4  การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) การตรวจสอบความ

ผิดพลาดของโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีทาํหลงัจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ เป็นขั้นตอน

ของการแปลโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรม   มีข้อผิดพลาดหรือทํางานไม่ตรงตาม

วตัถุประสงค ์
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    2.2.5  การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม (testing and validating) การ

ทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรมเป็นการทดสอบวา่โปรแกรมให้ผลลพัธ์ถูกตอ้งหรือไม่ สามารถ

ทาํได้โดยการป้อนขอ้มูลสมมติหลายกรณีทั้งท่ีเป็นไปได้ และท่ีเป็นไปไม่ไดแ้ล้ว จึงตรวจสอบ

ผลลพัธ์ท่ีไดว้า่มีค่าถูกตอ้งหรือไม่   

  2.2.6  การทําเอกสารประกอบโปรแกรม (documentation) การทําเอกสาร

ประกอบโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคญัอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะในการเขียนโปรแกรมแต่

ละขั้นตอนจะตอ้งจดัทาํเอกสารประกอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

   2.2.7  การติดตั้งและการบํารุงรักษาโปรแกรม  (implementation and program  

maintenance) การติดตั้งโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งทาํการติดตั้งโปรแกรมใหก้บัผูใ้ชง้านจริง  

การกาํหนดสภาพแวดลอ้มของระบบ การอธิบายถึงแหล่งท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ หรือการ

จดัการในเบ้ืองตน้เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด จดัการฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3  คุณสมบัติของนักเขียนโปรแกรมทีด่ี 

นกัเขียนโปรแกรมหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ โปรแกรมเมอร์นั้น ควรจะมีคุณสมบติั  

1.  รักและชอบในการเขียนโปรแกรม 

2.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ 

3.  มีความอดทดต่อการเขียนโปรแกรม  

4.  ตอ้งหมัน่ทาํเอกสารประกอบโปรแกรม 

5.  ตอ้งรู้จกัการทาํงานเป็นทีม  

2.4  ลกัษณะของโปรแกรมที่ดี 

1.  ตอ้งทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

2.  เม่ือนาํไปใชง้านไม่ควรเกิดขอ้ผดิพลาดใด ๆ  

3. โปรแกรมควรมีความยดืหยุน่สูงสามารถเขา้ไปปรับแกไ้ขหรือขาย 

     ความสามารถของโปรแกรมไดโ้ดยง่าย 

 4.  สามารถอ่านแลว้มีความเขา้ใจง่าย  
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2.5  การวเิคราะห์งาน  

การวเิคราะห์งาน หมายถึง การวเิคราะห์ถึงลกัษณะของงาน รายละเอียดปัญหาของงาน   

 2.5.1  วิเคราะห์ปัญหา  โดยจะเร่ิมจากการวิเคราะห์กาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการคืออะไร ตน้เหตุ

ของปัญหาในการวิเคราะห์งานแต่ละอย่างมีจุดประสงค์ของการวิเคราะห์งานท่ีสําคัญดังน้ี 

                 1.  กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการเขียนโปรแกรม  ตอ้งกาํหนดว่าส่ิงท่ี

ตอ้งการคืออะไร อะไรเป็นตน้เหตุของปัญหา ควรระบุเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน  

 2.  การระบุขอ้มูลเขา้ (input) เพื่อให้ทราบว่าตอ้งนาํขอ้มูลอะไรบา้งท่ีป้อนเขา้สู่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

                    3.  กาํหนดวิธีการประมวลผล (process)  เป็นขั้นตอนการประมวลผลโดยจะบอก

ถึงวธีิการคาํนวณ การทาํงานก่อนหลงั โดยบอกถึงวธีิการทาํงานทุกอยา่งตามลาํดบั   

   4.  การระบุข้อมูลออก (output)  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผล

ตอ้งการใหแ้สดงผลลพัธ์ออกมาเป็นอยา่งไร  

    5.  ตวัแปรท่ีใช ้ ตวัแปรเป็นการกาํหนดช่ือเพื่อแทนความหมายของขอ้มูลท่ีใชใ้น

การเก็บ  เพื่อความสะดวกในการอา้งถึง   
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	2.2.7  การติดตั้งและการบำรุงรักษาโปรแกรม  (implementation and program
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	program test;
	begin
	write(‘luksamee’)
	readln;
	end.

