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แบบทดสอบก่อนเรียน 

บทที ่1 หลกัการเขยีนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน 

คาํช้ีแจง 

1.  ใหน้กัเรียนเลือก กากบาท X ลงในกระดาษคาํตอบท่ีแจกใหโ้ดยเลือกขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

2.  ตอบถูกไดค้ะแนนขอ้ละ 1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 

3.  แบบทดสอบมีทั้งหมด  10  ขอ้ 

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

1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ก. โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์

ข. รหสัคาํสั่งท่ีเขียนข้ึนโดยผูเ้ขียนโปรแกรม 

ค. กลุ่มคาํสั่งท่ีเรียบเรียงข้ึนตามไวยากรณ์และกระบวนการของแต่ละภาษา 

ง. คาํสั่งท่ีเขียนข้ึนดว้ยโปรแกรมภาษา 

2. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนของหลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ก. การวเิคราะห์ปัญหา 

ข. การออกแบบโปรแกรม 

ค. การเขียนโปรแกรม  

ง. การอบรมโปรแกรม 

3. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกในการวเิคราะห์งาน 

 ก.  กาํหนดลกัษณะของขอ้มูลเขา้ 

 ข.  กาํหนดวธีิการประมวลผล 

 ค.  กาํหนดลกัษณะของขอ้มูลออก 

 ง.  .กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

4. หากนกัเรียนเขียนโปรแกรมแลว้ พบวา่ไม่ผดิไวยากรณ์ แต่ไม่สามารถทาํงานไดแ้ละเกิดความ

ผดิพลาดขณะทาํงาน เน่ืองรับค่าบางค่าไม่ได ้จดัเป็นความผดิพลาดของโปรแกรมแบบใด 

ก. run-time error 

ข. syntax error 

ค. logical error 

ง. system error 
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5. การทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม ตอ้งทาํหลงัจากขั้นตอนใดต่อไปน้ี 

ก. การออกแบบโปรแกรม 

ข. การเขียนโปรแกรม 

ค. การตรวจสอบความผดิพลาดของโปรแกรม  

ง. การติดตั้งและบาํรุงรักษาโปรแกรม 

6. ขอ้ใดคือความจาํเป็นของการทาํเอกสารประกอบโปรแกรมสาํหรับผูใ้ชง้าน 

ก. การปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต 

ข. ง่ายต่อการตรวจหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 

ค. อธิบายการใชง้านโปรแกรม 

ง. ตรวจสอบความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

7. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงท่ีการวเิคราะห์งานตอ้งวเิคราะห์ 

ก. การวเิคราะห์ภาษา 

ข. การวเิคราะห์ตวัแปร 

ค. การวเิคราะห์ขอ้มูลเขา้ 

ง. การวเิคราะห์ขอ้มูลออก 

8. ถา้ตอ้งการคาํนวณพื้นท่ีสามเหล่ียม โดยรับค่าฐานและความสูงทางคียบ์อร์ด ขอ้ใดคือการวเิคราะห์

การประมวลผล 

ก. รับค่าฐาน 

ข. รับความสูง 

ค. แสดงพื้นท่ีสามเหล่ียม 

ง. คาํนวณหาพื้นท่ีสามเหล่ียม จากสูตร = 0.5 * ฐาน * สูง 

9. จากโจทยข์อ้ท่ี 8 ขอ้มูลใดคือขอ้มูลนาํเขา้ 

ก. ค่าฐาน 

ข. ความสูง 

ค. ค่าฐานและความสูง 

ง. 0.5 * ฐาน * สูง 
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10. จากโจทยข์อ้ท่ี 8 ตวัแปรท่ีใชมี้ก่ีตวั 

ก. 2 ตวั 

ข. 3 ตวั 

ค. 4 ตวั 

ง. 5 ตวั 
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          เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

บทที ่1 หลกัการเขยีนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน 

 

ข้อที่ เฉลย 

1 ค 

2 ง 

3 ง 

4 ก 

5 ค 

6 ค 

7 ก 

8 ง 

9 ค 

10 ข 
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บทที ่1 

หลกัการเขยีนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน 

หัวข้อเร่ือง 

 1.1  หลกัการเขียนโปรแกรม   

 1.2  การวเิคราะห์งาน 

สาระสําคญั 

 1.1  หลกัการเขียนโปรแกรม  

        การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเขียนกลุ่มคาํสั่งอยา่งเป็นกระบวนการ  มี

ขั้นตอน และถูกตอ้งตรงตามไวยากรณ์ เพื่อสั่งใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานในส่ิงท่ีตอ้งการ โดยขั้นตอน

ในการพฒันาโปรแกรมแบ่งไดเ้ป็นออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวเิคราะห์ปัญหา (program 

analysis)  ขั้นตอนการวางแผนออกแบบโปรแกรม (program design)  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

(program coding) ขั้นตอนการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (testing and debugging) การ

ทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม  (testing and validating)  ขั้นตอนการจดัทาํคู่มือโปรแกรม 

(program manual) ขั้นตอนการติดตั้งและบาํรุงรักษาโปรแกรม (program maintenance)    

 1.2  การวเิคราะห์งาน   

        การวเิคราะห์ปัญหาเป็นการวเิคราะห์ถึงลกัษณะของงาน รายละเอียดปัญหาของงาน 

นั้น ๆ  โดยการวเิคราะห์ปัญหา  โดยจะเร่ิมจากการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการเขียน

โปรแกรมตอ้งกาํหนดวา่ส่ิงท่ีตอ้งการคืออะไร, การระบุขอ้มูลออก (output data), ขอ้มูลนาํเขา้ (input 

data), ตวัแปรท่ีใช ้ และวธีิการประมวลผล (process)     
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จุดประสงค์ทัว่ไป 

       1.  เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน                   

      2.  เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการวเิคราะห์งาน 

  3.  เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบและปลอดภยั  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1.  อธิบายหลกัการเขียนโปรแกรมได ้

  2.  อธิบายการวเิคราะห์ปัญหาได ้

  3.  ปฏิบติัการเขียนวิเคราะห์งานได ้

  4.  มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบและปลอดภยั  
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บทที ่1 

หลกัการเขยีนโปรแกรมและการวเิคราะห์งาน 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการพฒันาโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา     

คอมพิวเตอร์ท่ีมีโครงสร้างของภาษาสลบัซับซ้อน ผูพ้ฒันาโปรแกรมจึงตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบั

ขั้นตอนการทาํงานและปัญหาของระบบเพื่อนาํมาวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม ในการรับขอ้มูลเขา้ 

ประมวลผล และแสดงผลลพัธ์ในการเขียนโปรแกรม ให้ตรงและตอบสนองการทาํงานของผูใ้ช ้

ดงันั้น ก่อนการเขียนโปรแกรมจึงตอ้งมีความเขา้ใจขั้นตอน เพื่อลดปัญหาในการเขียนโปรแกรมท่ีมี

ความยุง่ยากไดอ้ยา่งมีระบบ  

1.1  หลกัการเขยีนโปรแกรม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง กลุ่มคาํสั่งท่ีเรียบเรียงตามไวยากรณ์เพื่อสั่งงานให้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ทาํงานในส่ิงท่ีตอ้งการ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบญัชี จึงเป็นกลุ่มคาํสั่งท่ี

เรียบเรียงข้ึนเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานดา้นการบญัชี หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสําหรับ

การบริหารสถานศึกษา เป็นกลุ่มคาํสั่งท่ีเรียบเรียงข้ึนเพื่อให้รองรับการทาํงานในสถาบนัการศึกษา 

เป็นตน้ 

ดงันั้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเขียนกลุ่มคาํสั่งอยา่งเป็นกระบวนการ     

มีขั้นตอน และถูกตอ้งตรงตามไวยากรณ์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานในส่ิงท่ีตอ้งการ มุ่งเน้น       

ให้เกิดความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง ทนัเวลา เป็นปัจจุบนั โดยการพฒันาโปรแกรมแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 

 1.1.1  ข้ันตอนการวิเคราะห์ปัญหา (program analysis) 

การวเิคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุด ผูพ้ฒันาโปรแกรม

จะตอ้งทาํก่อนท่ีจะเขียนโปรแกรมจริงเพื่อทาํความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และคน้หาจุดมุ่งหมาย 

หรือส่ิงท่ีตอ้งการ การวิเคราะห์ปัญหาตอ้งกาํหนดให้ไดว้า่ โจทยต์อ้งการอะไร ใชต้วัแปรเท่าไหร่     

ทาํอยา่งไรจึงจะแกปั้ญหานั้นได ้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ โดยขั้นวเิคราะห์ปัญหามีขั้นตอนดงัน้ี 
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1.  กาํหนดลกัษณะของขอ้มูลเขา้ (Input Specification)  

                             ผูพ้ฒันาโปรแกรมตอ้งรู้วา่มีขอ้มูลอะไรท่ีจะตอ้งป้อนเขา้สู่คอมพิวเตอร์พร้อมกบั

โปรแกรมเพื่อใหโ้ปรแกรมทาํการประมวลผลและออกผลลพัธ์ 

  2.  กาํหนดวธีิการประมวลผล (Process Specification)  

       ผูพ้ฒันาโปรแกรมตอ้งรู้ว่าจะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลอย่างไรจึงไดผ้ลลพัธ์

ตามตอ้งการ 

3.  กาํหนดลกัษณะของขอ้มูลออก (Output Specification)  

       ผูพ้ฒันาโปรแกรมตอ้งรู้วา่ขอ้มูลหรือผลลพัธ์ท่ีจะส่งออกไปมีอะไรบา้ง ลกัษณะ

การแสดงผลทางหนา้จอมีรูปร่างอยา่งไร โดยคาํนึงถึงผูใ้ชเ้ป็นหลกัในการออกแบบโปรแกรม 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 1.1  ตอ้งการออกแบบโปรแกรมใหค้อมพิวเตอร์รับค่าตวัเลข 4 ค่า และแสดงค่าเฉล่ีย   

ของตวัเลขทางจอภาพ  

วเิคราะห์ปัญหาไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลเขา้ คือ ค่าตวัเลข 4 ค่า  

การประมวลผล คือ หาค่าเฉล่ีย = (รวมค่าตวัเลข 4 ค่า)/ 4  

ขอ้มูลออก คือ ผลลพัธ์ค่าเฉล่ียของตวัเลข 4 ค่า  

จากการวเิคราะห์ปัญหา สามารถเขียนระบบการทาํงานของโปรแกรมไดด้งัภาพท่ี 1.13 

              ข้อมูลเข้า                                                ประมวลผล                                         ข้อมูลออก 

 

 

 

 

 

 ตัวแปร  หมายถึง  ตวัแปรเป็นการกาํหนดช่ือเพื่อแทนความหมายของขอ้มูลท่ีใชใ้นการเก็บ   

                              เพื่อความสะดวกในการอา้งถึง   (ซ่ึงจะอธิบายอยา่งละเอียดอีกคร้ังใน 

                              หวัขอ้การวเิคราะห์งาน) 

 

รับค่าตวัเลข ตวัท่ี 1 

รับค่าตวัเลข ตวัท่ี 2 

รับค่าตวัเลข ตวัท่ี 3 

รับค่าตวัเลข ตวัท่ี 4 

 

ค่าเฉล่ีย = (รวมค่าตวัเลข 4 ค่า)/ 4 
แสดงผลลพัธ์

ค่าเฉล่ีย 

ภาพที ่1.1  ระบบการทาํงานของโปรแกรมหาค่าเฉล่ียของตวัเลข 4 ค่า  
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 1.1.2  ข้ันตอนการวางแผนออกแบบโปรแกรม (program design) 

                        ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นต่อจากวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ขียนโปรแกรมจริงแต่จะใช้

เคร่ืองมือช่วยในการวางแผนออกแบบโปรแกรม จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมจริงทาํไดง่้าย โดย

ผูพ้ฒันาโปรแกรมสามารถเขียนตามขั้นตอนท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขั้นตอนน้ี เคร่ืองมือช่วยในการ 

วางแผนออกแบบโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมประกอบดว้ย 

                      1. การเขียนขั้นตอนวิธี (algorithm)  แปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ ขั้นตอนวิธี หมายถึง 

ลาํดบัขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน เม่ือนาํเขา้ขอ้มูลอะไร ทาํอยา่งไร จะไดผ้ลลพัธ์เช่นไร และเม่ือได้

ปฏิบติัตามขั้นตอนจนครบแลว้จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง ขั้นตอนวิธีสามารถเขียนไดโ้ดยใชข้อ้ความท่ี

เป็นภาษาพูดในการอธิบายลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม แต่มีขอ้เสียอยู่ท่ีคาํอธิบายท่ี

จะตอ้งอธิบายให้กะทดัรัดเขา้ใจง่าย หากผูพ้ฒันาโปรแกรมใชส้ํานวน ท่ีอ่านยากอาจส่งผลทาํให้ผู ้

ท่ีมาศึกษาต่อไม่เขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม ดงันั้นจึงมีการคิดคน้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีช่วย

ในการวางแผนออกแบบโปรแกรม เช่น ผงังาน (Flowchart) และรหสัเทียม หรือ  ซูโดโคด้ (Pseudo-

code) 

ตัวอย่างที ่1.1 แสดงตวัอยา่งการออกแบบโปรแกรมโดยใชก้ารเขียนขั้นตอนวธีิ  เพื่อคอมพิวเตอร์รับ

ค่าขอ้มูลตวัเลข 4 ค่า และแสดงผลค่าเฉล่ียของขอ้มูลทางจอภาพ  

วเิคราะห์ปัญหาได้ดังนี ้

ขอ้มูลเขา้ คือ ค่าตวัเลข 4 ค่า  

การประมวลผล คือ หาค่าเฉล่ีย = (รวมค่าตวัเลข 4 ค่า)/4  

ขอ้มูลออก คือ ผลลพัธ์ค่าเฉล่ียของตวัเลข 4 ค่า             

 ข้ันตอนวธีิการคํานวณหาค่าเฉลีย่ของตัวเลข 4 ค่า 

1. เร่ิมตน้ 

2. รับค่าตวัเลขตวัท่ี 1 เก็บในตวัแปร A 

3. รับค่าตวัเลขตวัท่ี 2 เก็บในตวัแปร B 

4. รับค่าตวัเลขตวัท่ี 3 เก็บในตวัแปร C 

5. รับค่าตวัเลขตวัท่ี 4 เก็บในตวัแปร D 

6. หาค่าเฉล่ีย ตวัแปร Average = (A+B+C+D)/4  
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7. แสดงค่าเฉล่ียท่ีเก็บในตวัแปร Average 

8. จบ 
 

2. ผงังาน (Flowchart) จะใช้รูปภาพแสดงถึงขั้นตอนทาํงานของโปรแกรม และมีเส้นแสดงทิศ

ทางการไหลของขอ้มูลตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนกระทัง่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะทาํให้ผูท่ี้ศึกษาต่อ

สามารถทาํความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และผงังานถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมมาก ในการ

วางแผนออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตัวอย่างที ่ 1.2 แสดงตวัอยา่งการออกแบบโปรแกรมโดยใชว้ธีิการเขียนผงังาน  เพื่อคอมพิวเตอร์รับ

ค่าขอ้มูลตวัเลข 4 ค่า และแสดงผลค่าเฉล่ียของขอ้มูลทางจอภาพ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที ่1.2  ตัวอย่างผงังานหาค่าเฉลีย่ของตัวเลข 4 ค่า 

 

 

เร่ิมตน้ 

        รับขอ้มูลเก็บในตวัแปร A 

  Average = (A+B+C+D)/4 

        รับขอ้มูลเก็บในตวัแปร B 

        รับขอ้มูลเก็บในตวัแปร C 

        รับขอ้มูลเก็บในตวัแปร D 

จบ 

  Average 
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 3. รหสัเทียมหรือซูโดโคด้ (Pseudo-code) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชข้อ้ความภาษาองักฤษในการแสดง

ขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรมจะมีส่วนท่ีคลา้ยกบัการเขียนโปรแกรม 

ตัวอย่างที ่1.3 แสดงตวัอยา่งการออกแบบโปรแกรมโดยใชก้ารเขียนเขียนรหสัเทียม  เพื่อ

คอมพิวเตอร์รับค่าขอ้มูลตวัเลข 4 ค่า และแสดงผลค่าเฉล่ียของขอ้มูลทางจอภาพ 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.3 ตัวอย่างรหัสจําลองหาค่าเฉลีย่ของตัวเลข 4 ค่า 

1.2.3  ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม (program coding) 

          หลังจากท่ีผ่านขั้นตอนการวางแผนออกแบบโปรแกรมซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีสอง 

ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนน้ีจะนาํเคร่ืองมือท่ีถูกสร้าง

จากขั้นตอนการวางแผนออกแบบโปรแกรมมาแปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในการสร้าง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น สามารถเลือกใชภ้าคอมพิวเตอร์หรือภาษาโปรแกรมไดห้ลายภาษา  ตั้งแต่

ภาษาระดบัตํ่า เช่น ภาษาแอสเซมบลี จนถึงภาษาระดบัสูง เช่น ภาษาปาสกาล  ภาษาซี ภาษาเบสิก 

ภาษาซี ภาษาจาวา ซ่ึงแต่ละภาษาจะมีรูปแบบ โครงสร้าง หรือไวยากรณ์ของภาษาท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ดงันั้น การเขียนโปรแกรมท่ีดี ควรจะตอ้งทาํตามขั้นตอน คือ เร่ิมวิเคราะห์ปัญหาให้ไดก่้อน 

แลว้ทาํการวางแผนออกแบบโปรแกรมจึงจะเร่ิมเขียนโปรแกรม 

  1.2.4   การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) 

  การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีทําหลังจากท่ีเขียน

โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นขั้นตอนของการแปลโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรม  มี

Start  

 Read  A 

 Read  B 

 Read  C 

Read  D 

Average = (A+B+C+D)/4 

Print  Average 

End  
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ขอ้ผิดพลาดหรือทาํงานไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ เรียกวา่ เอเรอร์ (error)  ซ่ึงในการตรวจสอบความ

ผดิพลาดของโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนนั้น ใหพ้ิจารณาประเภทของความผดิพลาด และขั้นตอนของการ 

ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด  

   1.2.4.1 ประเภทของความผิดพลาดของโปรแกรม สามารถจาํแนกได้ 3 ประเภท 

ดงัต่อไปน้ี 

      1.  ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ (syntax error) เป็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก

การเขียนรหัสคาํสั่ง (source code) โดยการเขียนไวยากรณ์ของภาษาผิดพลาด ตรวจพบไดข้ณะท่ี

แปลโปรแกรม ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์จะแจง้ให้ทราบในทนัที สามารถแกไ้ขไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น 

การกาํหนดตวัแปรในภาษาปาสกาล ทา้ยคาํสั่งตอ้งใส่เคร่ืองหมายเซมิโคลอน (;) แต่ในโปรแกรม

ตวัอยา่งไม่มีเคร่ืองหมายดงักล่าว จึงเกิดขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมข้ึนในขณะคอมไพล ์

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.4 แสดงตัวอย่างของข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในโปรแกรม 

2.  ความผิดพลาดขณะปฏิบติังาน (run-time error) เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างการปฏิบติัการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงความผิดพลาดน้ีไม่สามารถตรวจพบ

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

จะทาํให้   เกิดความผิดพลาดได ้แต่การแปลโปรแกรมไม่มีขอ้ผิดพลาด ดงันั้น จึงตรวจพบไดข้ณะ

ปฏิบติังาน 

 3.  ความผิดพลาดของลาํดบัขั้นตอน (logical error) เป็นความผิดพลาดของ

โปรแกรม   ท่ีเกิดจากการตีความหมายของปัญหาผิดหรือออกแบบขั้นตอนวิธีผิดพลาด จึงทาํให้

กระบวนการทาํงานของโปรแกรมผิดพลาดไปดว้ย ซ่ึงความผิดพลาดประเภทน้ีเป็นความผิดพลาดท่ี

แก้ไขได้ยาก เน่ืองจากตอ้งวิเคราะห์ปัญหาใหม่ และยงัตรวจสอบความผิดพลาดยากอีกด้วย การ

แกไ้ขโปรแกรมประเภทน้ี ตอ้งตรวจโปรแกรมทีละคาํสั่งเพื่อหาขอ้ผิดพลาด เช่น คาํสั่งกาํหนดให ้

program test; 

begin 

   write(‘luksamee’) 

   readln; 

end. 

จากตวัอยา่งเป็นการเขียนโปรแกรม

ดว้ยภาษาปาสกาล เน่ืองจากทา้ย

คาํสัง่ของภาษาปาสกาลตอ้งมี 

semicolon ( ; ) จะทาํใหเ้กิดความ

ผิดพลาดในขณะคอมไพลไ์ด ้
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x=10,  y เกิดจากการคาํนวณ ซ่ึงหากคาํนวณ แลว้ผลลพัธ์ไดเ้ท่ากบั 0 ให้ x/y ทาํให้มีความผิดพลาด

เกิดข้ึนได ้

 การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม ได้มีการจาํแนกขั้นตอนของการตรวจสอบ

ความผดิพลาดไว ้2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

  1.  การตรวจสอบความผิดพลาดดว้ยตนเอง (self-checking) เป็นการตรวจสอบ

ความผิดพลาดการทาํงานทีละขั้นตอนของโปรแกรมดว้ยตนเอง โดยการทดลองเขียนโปรแกรมลง

บนกระดาษแลว้ใส่ตรวจสอบการทาํงานของโปรแกรมทีละขั้นดว้ยตนเอง วา่โปรแกรมมีการทาํงาน

ท่ีถูกต้องได้ผลลัพธ์ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ ซ่ึงอาจตรวจพบความผิดพลาดทางการเขียน

ไวยากรณ์ หรือความผดิพลาดของลาํดบัขั้นตอน  

  2.  ตรวจสอบความผิดพลาดด้วยการแปลโปรแกรม (translating) สามารถ

ตรวจสอบความผิดพลาดทางการเขียนไวยากรณ์ แต่ไม่สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของลาํดบั

ขั้นตอนและความผิดพลาดขณะการปฏิบัติงาน โดยหลังจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จและมีการ

ตรวจสอบด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วก็จะติดตั้งโปรแกรมเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการแปล

โปรแกรม โดยจะตอ้งเรียกใชต้วัแปลภาษาโปรแกรม ท่ีเรียกว่า คอมไพเลอร์ หรืออินเตอร์พรีเตอร์ 

ทาํการแปลภาษาโปรแกรมให้เป็นภาษาเคร่ือง  การแปลน้ีจะเป็นการตรวจสอบความผิดพลาดของ

โปรแกรม  หากมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะแจง้ใหท้ราบทางหนา้จอ โดยทัว่ไปพบวา่ 

หลงัจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จแลว้ เวลาส่วนใหญ่ของเวลาในการพฒันาโปรแกรม จะถูกใชไ้ปใน

การหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น 

  1.2.5  การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม (testing and validating)  

   การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมเป็นการทดสอบว่าโปรแกรมให้ผลลัพธ์

ถูกตอ้งหรือไม่ สามารถทาํไดโ้ดยการป้อนขอ้มูลสมมติหลายกรณีทั้งท่ีเป็นไปได ้และท่ีเป็นไปไม่ได้

แล้ว จึงตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้ว่ามีค่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแสดงว่าโปรแกรมนั้นมีความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ สามารถนาํไปใช้ได้ต่อไป โดยมีวิธีการทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 แบบ 

ไดแ้ก่  

 1.2.5.1  การทดสอบโครงสร้างของโปรแกรม หรือท่ีเรียกวา่ white box testing เป็น

วิธีการทดสอบโปรแกรมเพื่อดูโครงสร้างของโปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม (structured 

testing)  ว่าโปรแกรมสามารถทาํงานได้ตามโครงสร้างหรือไม่ โดยต้องสร้างชุดทดสอบเฉพาะ

สําหรับการทดสอบในเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงชุดทดสอบจะต้องประกอบด้วยชุดท่ีสามารถ

ประมวลผลอยา่งปกติและไม่ปกติ และพยายามใหทุ้กคาํสั่งท่ีสร้างข้ึน ถูกทดสอบอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
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    1.2.5.2  การทดสอบฟังก์ชนัการทาํงานของโปรแกรม หรือท่ีเรียกว่า black box 

testing  เป็นการทดสอบโดยไม่คาํนึงถึงคาํสั่งภายในโปรแกรม โดยจะมุ่งทดสอบการทาํงานไดต้าม

ฟังกช์นั (functional testing) ท่ีไดบ้อกความตอ้งการไวต้ั้งแต่เร่ิมศึกษาความตอ้งการ พิจารณาผลลพัธ์

ท่ีไดใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเร่ิมตน้เท่านั้น 
 

 1.2.6  การทาํเอกสารประกอบโปรแกรม (documentation) 

 การทําเอกสารประกอบโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเป็นส่ิงจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะในการเขียนโปรแกรมแต่ละขั้นตอนจะตอ้งจดัทาํเอกสารประกอบอย่างสมํ่าเสมอ ทุก

ขั้นตอน โดยวตัถุประสงค์ของการจดัทาํเอกสารนั้นมีไวเ้พื่ออธิบายรายละเอียดการทาํงานของ

โปรแกรม ทาํให้อ่านโปรแกรมและแก้ไขปัญหานั้นได้ง่ายในภายหลงั ซ่ึงประกอบดว้ยเอกสาร 2 

ประเภทคือ 

  1.2.6.1  เอกสารประกอบโปรแกรมสําหรับผูใ้ช้ (user documentation) เป็นเอกสาร

อธิบายการใช้งานโปรแกรมสําหรับผูใ้ช้ เช่น การติดตั้ง การเปิดโปรแกรมใช้งาน การกาํหนดค่า

เร่ิมตน้ การปิดโปรแกรม การพิมพเ์อกสาร การขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

         1.2.6.2  เอกสารประกอบสําหรับผูเ้ขียนโปรแกรม (technical documentation) เป็น

เอกสารอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม ช่ือโปรแกรมหลกั ช่ือโปรแกรมย่อย              

และแต่ละโปรแกรมทาํหน้าท่ีอะไร สําหรับผูเ้ขียนโปรแกรมหรือเพื่อการปรับปรุงโปรแกรมใน

อนาคต 

   ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมสําหรับผูใ้ช้งาน และเอกสารสําหรับ

ผูเ้ขียนโปรแกรม จะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข เพิ่มเติมเม่ือเวลาผา่นไป เน่ืองจากอาจมีการตรวจสอบ         

พบขอ้ผดิพลาดเพิ่มเติมในภายหลงัก็เป็นได ้

  1.2.7  การติดตั้งและการบํารุงรักษาโปรแกรม (implementation and program  

maintenance) 

 การติดตั้งโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งทาํการติดตั้งโปรแกรมให้กบัผูใ้ชง้านจริง         

การกาํหนดสภาพแวดลอ้มของระบบ การอธิบายถึงแหล่งท่ีจะให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ หรือการ

จดัการในเบ้ืองตน้เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด จดัการฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระบบไฟฟ้า         

ระบบเครือข่าย  เป็นตน้ 

  การบาํรุงรักษาโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งคอยเฝ้าระวงัหาความ

ผิดพลาดของโปรแกรมระหวา่งการใชง้าน หรือในการใชง้านไดน้าน  ผูใ้ช้อาจตอ้งการปรับเปล่ียน
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เพิ่มเติมโปรแกรมเพื่อใหท้นัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงผูเ้ขียนโปรแกรมอาจตอ้งปรับปรุงให้ เป็นไปตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชท่ี้เปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 

ดังนั้ น ในการพฒันาโปรแกรมนั้ น ผูเ้ขียนโปรแกรมจะต้องมีการเตรียมงานท่ี

เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัญหา  

การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม การทดสอบ

ความถูกตอ้งของโปรแกรม การจดัทาํเอกสารประกอบโปรแกรม การติดตั้งและการบาํรุงรักษา

โปรแกรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.2  การวเิคราะห์งาน  

  การวิเคราะห์งาน เป็นขั้นตอนท่ีสําคญัของการพฒันาโปรแกรม เป็นการวิเคราะห์

ศึกษารายละเอียดของปัญหา เพื่อออกแบบขั้นตอนการประมวลผลท่ีตอ้งการให้คอมพิวเตอร์ทาํ โดย

ผูว้เิคราะห์จะตอ้งวเิคราะห์หรือตีโจทย ์วา่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของปัญหาคืออะไร  ระบุขอ้มูล

ออก  กาํหนดขอ้มูลนาํเขา้  ตวัแปรท่ีใช้ และสุดทา้ยก็คือ วิธีการประมวลผล ว่ามีขั้นตอนใดบา้ง ใช้

สูตรคาํนวณอะไร เพื่อนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

      สาํหรับขั้นตอนการวเิคราะห์ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

1.  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการเขียนโปรแกรม  ตอ้งกาํหนดวา่ส่ิงท่ี

ตอ้งการคืออะไร อะไรเป็นต้นเหตุของปัญหา ควรระบุปัญหาเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน เพื่อกาํหนด

วตัถุประสงคใ์หค้อมพิวเตอร์ทาํงาน เพราะการเขียนโปรแกรม ตอ้งทราบวา่ตอ้งการให้คอมพิวเตอร์

ทาํงานอะไร เช่น คาํนวณหาโบนสั, คาํนวณหาค่าแรง, คาํนวณค่าใชจ่้าย, คาํนวณหาคะแนนสอบ,  

คาํนวณหาผลการเรียน เป็นตน้ 

                           2.  การระบุขอ้มูลออก (output data)  การวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล

ตอ้งการให้แสดงผลลพัธ์ออกมาเป็นอย่างไร มีรายละเอียดและรูปแบบอย่างไร แสดงผลทางไหน 

เช่น ทางจอภาพ หรือ ทางเคร่ืองพิมพ ์ 

3.  การระบุขอ้มูลนําเขา้ (input data) เพื่อให้ทราบว่าตอ้งนําขอ้มูลอะไรบ้างท่ี

ป้อนเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปใช้สําหรับประมวลผลขอ้มูล รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

ป้อนผ่านส่ืออุปกรณ์ใด เช่น ป้อนผ่านทางคียบ์อร์ด (keyboard) หรือ อ่านจากเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ 

การใช้เมาส์เป็นตวัเลือกรายการหรืออ่านจากแฟ้มขอ้มูล  โดยพิจารณาขอ้มูลนาํเขา้เพื่อให้เคร่ือง
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คอมพิวเตอร์ทาํงาน โดยตอ้งคาํนึงกบัสอดคล้องกับโปรแกรม ข้อมูลท่ีป้อนเขา้มาควรเป็นชนิด

ขอ้มูลแบบไหน เป็นตวัอกัษร หรือ ตวัเลข เป็นตวัเล็กหรือตวัใหญ่ทั้งหมด 

  4.   ตวัแปรท่ีใช้ (variable)  ตวัแปรเป็นการกาํหนดช่ือเพื่อแทนความหมายของ

ขอ้มูลท่ีใช้ในการเก็บ  เพื่อความสะดวกในการอา้งถึง  การตั้งช่ือตวัแปรควรส่ือความหมายแทน

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเก็บ และควรตั้งช่ือให้เขา้กบัหลกัเกณฑ์ของโปรแกรมท่ีใชใ้นการเขียน  ขอ้มูลตวั

แปรท่ีใชใ้นการเก็บ จะเก็บตวัแปรนาํเขา้ ค่าคงท่ี ตวัแปรระหวา่งการประมวลผล หรือ ตวัแปรท่ีได้

จากผลลพัธ์จากการคาํนวณ   

  ในการกาํหนดตวัแปรท่ีใช้น้ี บางคร้ังไม่สามารถกาํหนดตวัแปรให้ไดค้รบถว้นใน

ตอนแรก เพราะอาจมีการกาํหนดตวัแปรใหม่ข้ึนมาระหว่างทาํการประมวลผลได้ ซ่ึงสามารถ

กลบัมาทาํการกาํหนดตวัแปรท่ีใชใ้หม่ในภายหลงัได ้

  - หลกัเกณฑก์ารตั้งช่ือตวัแปร  

     การตั้ ง ช่ือตัวแปรท่ีใช้ในการแทนข้อมูลนั้ น ควรมีลักษณะท่ีสามารถส่ือ

ความหมายและทาํความเขา้ใจง่าย ซ่ึงหลกัเกณฑท์ัว่ไปในการตั้งช่ือมีดงัน้ี 

     1.  ควรใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ ซ่ึงอาจมีตวัเลขและเคร่ืองหมายขีด 

          ล่าง ( _ ) ประกอบดว้ยก็ได ้

     2.  ควรตั้งช่ือใหมี้ความหมายกบัค่าท่ีแทน 

     3.  ตอ้งไม่มีเวน้วรรค 

     4.  ไม่ควรตั้งช่ือสั้นหรือยาวเกินไป 

     5.  ไม่ใชเ้คร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ประกอบการตั้งช่ือ เช่น   

           + , - , * , /  เป็นตน้ 

     6.   ช่ือตวัแปรท่ีกาํหนดจะตอ้งไม่ซํ้ ากบัคาํสงวน (Reserved Words) 

           ของโปรแกรมภาษาท่ีใชเ้ขียนโปรแกรม  

          - ตวัอยา่งการตั้งช่ือโปรแกรม 

     1.  code  ใชแ้ทน  รหสั 

    2.  name  ใชแ้ทน  ช่ือ 

    3.   age  ใชแ้ทน  อาย ุ

    4.  salary  ใชแ้ทน  เงินเดือน 

    5.  bonus  ใชแ้ทน  โบนสั 

     6.  com   ใชแ้ทน  ค่าคอมมิชชัน่ 



17 

 

     7.  price   ใชแ้ทน  ราคา 

     8.  interest  ใชแ้ทน  ดอกเบ้ีย 

     9.  account  ใชแ้ทน  หมายเลขบญัชี 

     10.  roomname ใชแ้ทน  ช่ือหอ้งพกั 

   - ตวัอยา่งการตั้งช่ือตวัแปรไม่ถูกตอ้ง 

      1. name 8 

\      2. Sum -  Score  

      3. Com 10% 

      4. Room*5 

      5. ac-count 

  5.  กาํหนดวธีิการประมวลผล (process)  เป็นขั้นตอนประมวลผลโดยจะบอกถึง

วธีิการคาํนวณ การทาํงานก่อนหลงั โดยบอกถึงวธีิการทาํงานทุกอยา่งตามลาํดบั  เพื่อนาํเอาส่วนท่ี

วเิคราะห์น้ีไปออกแบบโปรแกรม อาจจะอยูใ่นรูปแบบของขั้นตอนวธีิการแกปั้ญหา (algorithm) ผงั

งาน (flowchart) หรือ รหสัเทียม (pseudo code) และนาํผลท่ีไดจ้ากการออกแบบนาํไปสู่การเขียน

โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
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ตัวอย่างที่ 1.2  จงวเิคราะห์งานเพื่อคาํนวณหาผลรวมของตวัเลข 2 จาํนวน 

 การวเิคราะห์ 5 อยา่ง คือ 

1.  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ 

2.  การระบุขอ้มูลออก 

3.  ขอ้มูลนาํเขา้  

4.  การกาํหนดตวัแปร 

5.  วธีิการประมวลผล  

จากโจทย์ ตัวอย่างที ่1.2 สามารถวเิคราะห์ปัญหาไดด้งัน้ี 

1.  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ คือ  

- ผลรวมของตวัเลข 

2.    การระบุขอ้มูลออก คือ 

  

 

 

 

 

3.    ขอ้มูลนาํเขา้ คือ 

 1. ตวัเลขตวัท่ี 1 

 2. ตวัเลขตวัท่ี 2 

 4. ตวัแปรท่ีใช ้คือ 

                1.  num1     ใชแ้ทน  ตวัเลขตวัท่ี 1             

                2.  num2      ใชแ้ทน  ตวัเลขตวัท่ี 2              

                   3.  sum         ใชแ้ทน  ผลรวมของตวัเลข     

5.  วธีิการประมวลผล คือ 

 1.  รับค่า num1, num2 

 2.  คาํนวณหาผลรวม  

      sum = num1 + num 2 

3. แสดงค่า sum 

 

การคํานวณผลรวมของตัวเลข 

ตวัเลขตวัท่ี 1 = ………… 

ตวัเลขตวัท่ี 2 =…………. 

ผลรวม = ……………………… 
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ตัวอย่างที่ 1.3   จงวเิคราะห์งานเพื่อคาํนวณหาผลรวมและค่าเฉล่ียของตวัเลข 5 จาํนวน    

1. ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ คือ 

  1.  ผลรวมของตวัเลข 5 จาํนวน 

  2.  ค่าเฉล่ีย 

2.    การระบุขอ้มูลออก คือ 

        

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

3.   ขอ้มูลนาํเขา้ คือ 

 1.  ตวัเลขจาํนวนท่ี 1 

 2.  ตวัเลขจาํนวนท่ี 2 

 3.  ตวัเลขจาํนวนท่ี 3 

 4.  ตวัเลขจาํนวนท่ี 4 

 5.  ตวัเลขจาํนวนท่ี 5 

4.  ตวัแปรท่ีใช ้คือ 

 1.  num1 ใชแ้ทน ตวัเลขจาํนวนท่ี 1 

 2.  num2 ใชแ้ทน   ตวัเลขจาํนวนท่ี 2        

 3.  num3 ใชแ้ทน  ตวัเลขจาํนวนท่ี 3   

    4.  num4 ใชแ้ทน   ตวัเลขจาํนวนท่ี 4      

 5.  num5 ใชแ้ทน  ตวัเลขจาํนวนท่ี 5 

 6.  sum   ใชแ้ทน   ผลรวมของตวัเลข 5 จาํนวน 

               7.  avg  ใชแ้ทน   ค่าเฉล่ีย 

 

การหาผลรวมและค่าเฉลีย่ของตัวเลข 5 จํานวน 

ตวัเลขจาํนวนท่ี 1 = ……………….. 

ตวัเลขจาํนวนท่ี 2 = ………………... 

ตวัเลขจาํนวนท่ี 3 = ………………… 

ตวัเลขจาํนวนท่ี 4 = ………………… 

ตวัเลขจาํนวนท่ี 5 = ………………… 

ผลรวม = ………………………………. 

ค่าเฉลีย่= ……………………………… 
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 5.  วธีิการประมวลผล คือ 

 1.  รับค่า num1, num2, num3, num4, num5 

 2.  คาํนวณหาผลรวม 

 sum = num1 + num2 + num3 + num4 + num5 

 3.  คาํนวณหาค่าเฉล่ีย 

 avg = sum/5 

 4.  แสดงค่า sum, avg 

 

ตัวอย่างที่ 1.4  จงวเิคราะห์งาน เพื่อคาํนวณหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้  

 1.  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ คือ 

1.  คาํนวณหาพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 2 .  การระบุขอ้มูลออก คือ 

      

 

 

 

 

 

 3.    ขอ้มูลนาํเขา้ คือ 

 สูตรพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้  =   ความกวา้ง * ความยาว  

         1.  ความกวา้ง 

  2.  ความยาว 

 4.  ตวัแปรท่ีใช ้ คือ 

 1.  w       ใชแ้ทน   ความกวา้งของส่ีเหล่ียมผนืผา้   

 2.  l    ใชแ้ทน    ความยาวของส่ีเหล่ียมผนืผา้     

         3.  area    ใชแ้ทน    พื้นท่ีของส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 

 

 

 

การคํานวณพืน้ทีส่ี่เหลีย่มผืนผ้า 

   ความกวา้ง =  ………………. 

ความยาว = ………………… 

     พื้นท่ี = …………………….. 



21 

 

 5.   วธีิการประมวลผล  คือ 

 1.  รับค่า w, l 

 2.  คาํนวณหาพื้นท่ีของส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

      area = w * l 

 3.  แสดงค่า area 

   

ตัวอย่างที่  1.5   การวเิคราะห์งาน เพื่อคาํนวณค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล โดยจะมีค่าใชจ่้ายคือ 

ค่าหมอ  ค่ายา และค่าหอ้ง  แสดงค่าใชจ่้ายทั้งหมดออกทางจอภาพ  

1. ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ  คือ 

     1. คาํนวณค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

 2.   การระบุขอ้มูลออก คือ 

    

 

 

 

 

 

 

3.  ขอ้มูลนาํเขา้ คือ 

     1.  ค่าหมอ 

     2.  ค่ายา 

     3.  ค่าหอ้ง  

 4. ตวัแปรท่ีใช ้คือ 

    1.  doc  ใชแ้ทน   ค่าหมอ 

    2.  mac    ใชแ้ทน  ค่ายา    

          3.  room    ใชแ้ทน  ค่าหอ้ง 

    4.  sum   ใชแ้ทน  ค่าใชจ่้ายในการักษาพยาบาล 

  

 

การคํานวณหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ค่าหมอ = ……………………………………….. 

ค่ายา = ………………………………………….. 

ค่าหอ้ง = ………………………………………... 

ค่าใชจ่้ายในการักษาพยาบาล = …………………. 
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5.  วธีิการประมวลผล  คือ 

  1.  รับค่า doc, mac, room 

      2.  คาํนวณค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

       sum = doc + mac + room 

      3.  แสดงค่า sum ออกทางจอภาพ 
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สรุป 

1.  หลกัการเขยีนโปรแกรมเบ้ืองต้น 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเขียนกลุ่มคาํสั่งอยา่งเป็นกระบวนการ  มีขั้นตอน 

และถูกตอ้งตรงตามไวยากรณ์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานในส่ิงท่ีตอ้งการ โดยมีการดาํเนินงาน 7 

ขั้นตอน ดงัน้ี  

   1.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (program analysis) การวิเคราะห์ปัญหาเป็น

ขั้นตอนแรกท่ีผูพ้ฒันาโปรแกรมจะตอ้งทาํก่อนท่ีจะเขียนโปรแกรมจริงเพื่อทาํความเขา้ใจกบัปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน และคน้หาจุดมุ่งหมาย หรือส่ิงท่ีตอ้งการ  

   2.  ขั้นตอนการวางแผนออกแบบโปรแกรม (program design)  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นต่อ

จากการวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงยงัไม่ได้เขียนโปรแกรมจริงแต่จะใช้เคร่ืองมือช่วยในการวางแผน

ออกแบบโปรแกรม 

   3.  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (program coding)  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมดว้ย

ภาษาคอมพิวเตอร์ 

   4.  การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) การตรวจสอบความ

ผดิพลาดของโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีทาํหลงัจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้  

    5.  การทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม (testing and validating) การทดสอบ

ความถูกตอ้งของโปรแกรมเป็นการทดสอบวา่โปรแกรมใหผ้ลลพัธ์ถูกตอ้งหรือไม่  

   6.  การทาํเอกสารประกอบโปรแกรม (documentation) การทาํเอกสารประกอบ

โปรแกรมท่ีเขียนข้ึน 

  7.  การติดตั้งและการบาํรุงรักษาโปรแกรม  (implementation and program 

maintenance) การติดตั้งโปรแกรม เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งทาํการติดตั้งโปรแกรมใหก้บัผูใ้ชง้าน  

2.  การวเิคราะห์งาน  

การวิเคราะห์งาน เป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนและศึกษารายละเอียดของปัญหา 

เพื่อออกแบบขั้นตอนการประมวลผลท่ีตอ้งการให้คอมพิวเตอร์ทาํ  ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

 1.  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการเขียนโปรแกรม  ตอ้งกาํหนดวา่ส่ิงท่ี

ตอ้งการคืออะไร อะไรเป็นตน้เหตุของปัญหา ควรระบุเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน  



24 

 

 2.  การระบุขอ้มูลนาํเขา้  เพื่อให้ทราบวา่ตอ้งนาํขอ้มูลอะไรบา้งท่ีป้อนเขา้สู่เคร่ือง

คอมพิวเตอร์  

                      3.  การระบุขอ้มูลออก การวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลตอ้งการให้

แสดงผลลพัธ์ออกมาเป็นอยา่งไร  

   4.  ตวัแปรท่ีใช้  ตวัแปรเป็นการกาํหนดช่ือเพื่อแทนความหมายของขอ้มูลท่ีใช้ใน

การเก็บเพื่อความสะดวกในการอา้งถึง   

  5.  กาํหนดวิธีการประมวลผล เป็นขั้นตอนการประมวลผลโดยจะบอกถึงวิธีการ

คาํนวณ การทาํงานก่อนหลงั โดยบอกถึงวธีิการทาํงานทุกอยา่งตามลาํดบั   
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	program test;
	begin
	write(‘luksamee’)
	readln;
	end.

