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แบบทดสอบก่อนเรียน 

1บทที ่2 ขั้นตอนวธีิการแก้ไขปัญหา (algorithm) 

คําช้ีแจง 

1.  ใหน้กัเรียนเลือก กากบาท X ลงในกระดาษคาํตอบท่ีแจกใหโ้ดยเลือกขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

2.  ตอบถูกไดค้ะแนนขอ้ละ 1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 

3.  แบบทดสอบมีทั้งหมด  15  ขอ้ 

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

1. ขอ้ใดคือความหมายของขั้นตอนวธีิ 

ก. รูปแบบการเขียนโปรแกรม 

ข. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

ค. โครงสร้างการทาํงานของโปรแกรม 

ง. การออกแบบขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม 

2. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัในการเขียนขั้นตอนวธีิ 

ก. การเขียนขั้นตอนวธีิตอ้งชดัเจนไม่คลุมเครือ 

ข. การเขียนขั้นตอนวธีิตอ้งไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

ค. การเขียนขั้นตอนวธีิตอ้งไม่มีจุดส้ินสุด 

ง. การเขียนขั้นตอนวธีิตอ้งมีตวัเลขกาํกบัไวห้นา้ขอ้เสมอ 

3. การเขียนขั้นตอนวธีิควรมีการกาํหนดการทาํงานอยา่งไร 

ก. รับขอ้มูล  ประมวลผล 

ข. รับขอ้มูล  แสดงผลลพัธ์ 

ค. รับขอ้มูล  แสดงผลลพัธ์   ประมวลผล 

ง. รับขอ้มูล   ประมวลผล   แสดงผลลพัธ์ 

4. รูปแบบการเขียนขั้นตอนวธีิมีก่ีรูปแบบ 

ก. 2  รูปแบบ 

ข. 3  รูปแบบ 

ค. 4  รูปแบบ 

ง. 5 รูปแบบ 
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5. รูปแบบใดของการเขียนขั้นตอนวธีิท่ีตอ้งทาํงานตามลาํดบัตามขั้นตอน ก่อน-หลงั ต่อเน่ืองกนั 

ก. แบบบรรทดั 

ข. แบบลาํดบั 

ค. แบบขั้นตอน 

ง. แบบทาํซํ้ า 

6. การคาํนวณหาผลรวมของคะแนนและแสดงเกรดท่ีไดค้วรเขียนขั้นตอนวธีิรูปแบบใด 

ก. แบบลาํดบั 

ข. แบบบรรทดั 

ค. แบบทางเลือก 

ง. แบบทาํซํ้ า 

7. การคาํนวณหาโบนสัเฉล่ียของพนกังานในบริษทั 1000 คน ควรเขียนขั้นตอนวธีิรูปแบบใด 

ก. แบบลาํดบั 

ข. แบบเง่ือนไข 

ค. แบบบรรทดั 

ง. แบบทาํซํ้ า 

8. การคาํนวณดอกเบ้ียเงินกู ้ซ่ึงมีดอกเบ้ีย 2 ประเภท ควรเขียนขั้นตอนวธีิรูปแบบใด 

ก. แบบลาํดบั 

ข. แบบเง่ือนไข 

ค. แบบบรรทดั 

ง. แบบทาํซํ้ า 

9. การเขียนขั้นตอนวธีิ ขอ้ท่ี 1 ควรระบุขั้นตอนวา่อยา่งไร 

ก. เร่ิม 

ข. รับขอ้มูล 

ค. ประมวลผล 

ง. แสดงผลลพัธ์ 
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10. การเขียนขั้นตอนวธีิขั้นตอนสุดทา้ย ควรระบุขั้นตอนวา่อยา่งไร 

ก. รับขอ้มูล 

ข. เร่ิม 

ค. จบ 

ง. สุดทา้ย 

 
จากการเขียนขั้นตอนวธีิ ของการหาผลรวมจากการคูณของตวัเลข 2 จาํนวน ใชต้อบคาํถามขอ้  

11-14 

 1.  เร่ิมตน้ก 

 2.  รับค่า                ก 

 3.  ผลรวม =              * ตวัเลขจาํนวนท่ี 2 

 4.                    ss  

 5.               ll 

11. จากขั้นตอนวธีิ ขั้นตอนท่ี 2  จะตอ้งเติมขอ้ความใดทาํใหก้ารเขียนขั้นตอนวธีิถูกตอ้ง 

ก. เร่ิม 

ข. ตวัเลขจาํนวนท่ี 1   

ค. ตวัเลขจาํนวนท่ี 1, ตวัเลขจาํนวนท่ี 2  

ง. ตวัเลขจาํนวนท่ี 1, ตวัเลขจาํนวนท่ี 2,  ผลรวมของตวัเลข 

12. จากขั้นตอนวธีิ ขั้นตอนท่ี 3  จะตอ้งเติมขอ้ความใดทาํใหก้ารเขียนขั้นตอนวธีิถูกตอ้ง 

ก. เร่ิม 

ข. ตวัเลขจาํนวนท่ี 1   

ค. ตวัเลขจาํนวนท่ี 1, ตวัเลขจาํนวนท่ี 2  

ง. ตวัเลขจาํนวนท่ี 1, ตวัเลขจาํนวนท่ี 2, ผลรวมของตวัเลข 
 

13. จากขั้นตอนวธีิ ขั้นตอนท่ี 4  จะตอ้งเติมขอ้ความใดทาํใหก้ารเขียนขั้นตอนวธีิถูกตอ้ง 

ก. เร่ิม 

ข. รับขอ้มูลผลรวม 

ค. จบ 

ง. แสดงค่าผลรวม 
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14.  จากขั้นตอนวธีิ ขั้นตอนท่ี 5  จะตอ้งเติมขอ้ความใดทาํใหก้ารเขียนขั้นตอนวธีิถูกตอ้ง 

ก. จบ 

ข. รับขอ้มูลผลรวม 

ค. เสร็จส้ิน 

ง. แสดงค่าผลรวม 
 

15.  การตรวจสอบขั้นตอนวิธี  ขั้นตอนน้ีมีไวส้าํหรับทาํอะไร 

       ก. เพื่อใส่ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 

       ข. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขั้นตอนวธีิ 

       ค. ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของตวัแปร 

       ง.  ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1บทที ่2 ขั้นตอนวธีิการแก้ไขปัญหา (algorithm) 
 

ข้อที่ เฉลย 

1 ง 

2 ค 

3 ง 

4 ข 

5 ข 

6 ค 

7 ง 

8 ข 

9 ก 

10 ค 

11 ค 

12 ข 

13 ง 

14 ก 

15 ข 
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บทที ่2 

1ขั้นตอนวธีิการแก้ไขปัญหา1 (algorithm) 

 

หัวข้อเร่ือง 

 2.1  ความหมายของขั้นตอนวธีิ   

 2.2  หลกัในการเขียนขั้นตอนวธีิ    

 2.3  รูปแบบของการเขียนขั้นตอนวธีิ   

 2.4  การตรวจสอบขั้นตอนวิธี 

  

สาระสําคญั 

2.1 ความหมายของขั้นตอนวิธี เป็นการออกแบบขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงผา่นการวเิคราะห์และแยกแยะเพื่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ตามลาํดบัขั้น    

2.2 หลกัในการเขียนขั้นตอนวิธี การเขียนขั้นตอนวิธีตอ้งชดัเจน ไม่คลุมเครือ ขั้นตอนใน

การเขียนขั้นตอนวิธีตอ้งมีลาํดบัขั้นตอนท่ีชัดเจน  วิธีการการออกแบบตอ้งไห้ได้ผลลพัธ์ตามท่ี

กาํหนดไว ้และการเขียนขั้นตอนวธีิ ตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ และ จุดส้ินสุด 

2.3 รูปแบบของการเขียนขั้นตอนวิธี มี 3 รูปแบบ 1. แบบลาํดบั (sequential) 2. แบบมี

เง่ือนไข (dicision) และ 3. แบบทาํซํ้ า (loop)  

2.4  การตรวจสอบขั้นตอนวธีิ เป็นขั้นตอนการทดสอบความถูกตอ้งของขั้นตอนวิธี เพื่อให้

แน่ใจว่าขั้นตอนวิธีทาํงานไดถู้กตอ้ง วิธีการตรวจสอบโดยสมมุติขอ้มูลท่ีใช้ตรวจสอบ มา 1 ชุด 

แลว้นาํขอ้มูลไปประมวลผลตามขั้นตอนวธีิท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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 จุดประสงค์ทัว่ไป 

        1.  เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั1ขั้นตอนวธีิการแกไ้ขปัญหา 

        2.  เพื่อใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการเขียน1ขั้นตอนวธีิการแกไ้ขปัญหา 

        3.  เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบและปลอดภยั  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  บอกความหมายของขั้นตอนวธีิได ้  

 2.  อธิบายหลกัในการเขียนขั้นตอนวธีิได ้ 

 3.  อธิบายรูปแบบของการเขียนขั้นตอนวธีิได ้

 4.  อธิบายการตรวจสอบการเขียนขั้นตอนวธีิได ้

 5.  ปฏิบติัการเขียนขั้นตอนวิธีได ้  

 6.  มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบและปลอดภยั  
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1บทที่ 2 

1ขั้นตอนวธีิการแก้ไขปัญหา (algorithm) 

  หลงัจากท่ีไดผ้า่นการวเิคราะห์งานมาแลว้ ซ่ึงมีการวเิคราะห์ 5 อยา่งดว้ยกนั คือ การกาํหนด

ความตอ้งการ, ระบุขอ้มูลนาํเขา้, ระบุขอ้มูลออก, ตวัแปรท่ีใช ้และการกาํหนดวิธีการประมวลผล 

ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนวิธีการแกไ้ขปัญหา (algorithm) ซ่ึงเป็นการออกแบบขั้นตอนการทาํงาน

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการอธิบายถึงลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของการแก้ปัญหาโดยใช้

ประโยคขอ้ความท่ีชดัเจน ไม่คลุมเครือ โดยทัว่ไปมีอยู ่3 รูปแบบ คือ ขั้นตอนวิธีการแกไ้ขปัญหา

แบบลาํดับ ขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีเง่ือนไข หรือ ทางเลือก และขั้นตอนวิธีการแก้ไข

ปัญหาแบบทาํซํ้ า  

2.1  ความหมายของขั้นตอนวธีิ   

 ขั้ นตอนวิ ธี  หรือ algorithm เ ป็นการออกแบบขั้ นตอนการทํางานของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์และแยกแยะเพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามลาํดบัขั้น การเขียน

อาจจะเขียนด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ตามความถนดัของผูเ้ขียน  เพื่อแสดงขั้นตอนการ

ทาํงาน ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้ทาํใหท้ราบถึงขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม 

2.2  หลกัในการเขยีนขั้นตอนวธีิ 

             ในการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อใชแ้กปั้ญหาจะมีความแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัปัญหา

และตอ้งออกแบบให้มีความยืดหยุ่นตามปัญหานั้น หลกัการเขียนขั้นตอนวิธีท่ีดี ตอ้งมีคุณสมบติั 

ดงัน้ี 

                         1.  การเขียนขั้นตอนวธีิตอ้งชดัเจน ไม่คลุมเครือ 

                             รูปแบบในการเขียนขั้นตอนวิธี ตอ้งชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพราะขั้นตอนวิธีจะ

แสดงขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม แต่ละขั้นตอนตอ้งอธิบายให้สั้น กะทดัรัด  และชดัเจน และ

ควรมีตัวเลขกํากับไวห้น้าข้อเสมอ เพื่อแสดงขั้นตอนการทาํงานของขั้นตอนวิธีในการเขียน

โปรแกรมนั้น ๆ   เช่น  
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    ข้ันตอนวธีิ  คํานวณหาผลรวมของตัวเลข 

  1.  เร่ิม 

  2.  รับ num1, num2 

  3.  คาํนวณหาผลรวม sum = num1 + num2 

  4.  แสดง sum 

  5.  จบ 

2.  ขั้นตอนในการเขียนขั้นตอนวธีิตอ้งมีลาํดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน 

        การเขียนขั้นตอนวิธีตอ้งมีลาํดบัการทาํงานท่ีชดัเจน แสดงขั้นตอนทาํงานของ

โปรแกรมก่อนหลงั มีการประมวลผลตามลาํดบัขั้นตอน โดยมีการกาํหนดการทาํงานตั้งแต่เร่ิมตน้ 

จนถึงส้ินสุดการทาํงาน โดยเร่ิมตั้งแต่ รับขอ้มูล (input), ประมวลผล (process) และแสดงผลลพัธ์ 

(output)  ต่อเน่ืองกันไป ถ้าการทาํงานไม่ได้ออกแบบตามขั้นตอนท่ีชัดเจน อาจจะทาํให้การ

ประมวลผลในการเขียนโปรแกรมผดิพลาดตามไปดว้ย                         

3.  วธีิการการออกแบบตอ้งไหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีกาํหนดไว ้

                              ในการวิเคราะห์ปัญหา ไดอ้อกแบบขอ้มูลนาํออก (output) หรือผลลพัธ์ท่ีได้

จากการเขียนโปรแกรม  การเขียนขั้นตอนวิธี ควรเขียนขั้นตอนเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีออกแบบไว ้ 

ถือวา่เป็นการเขียนขั้นตอนวธีิท่ีดี  

4.  การเขียนขั้นตอนวธีิ ตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ และ จุดส้ินสุด 

                         หลกัในการเขียนขั้นตอนวิธีอีกขอ้หน่ึงท่ีสําคญัคือการเขียนขั้นตอนวิธีตอ้งมี

จุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของการของการเขียนโปรแกรม  เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ

ประมวลผลไปเร่ือย ๆ  ได ้

หลกัในการเขียนข้ันตอนวธีิ 

                                                 ข้ันตอนวธีิ <ช่ือของข้ันตอนวธีิ> 

          1.   เร่ิม 

   2.   ……………………….. 

    3.   ……………………….. 

4.   ……………………….. 

                                                         5.   จบ 
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 สรุป หลกัในการเขียนขั้นตอนวิธี จะมีตวัเลขนาํหนา้ขั้นตอนวิธีเสมอ เพื่อแสดงการทาํงาน

ตามขั้นตอนท่ีได้ระบุไว้ การทาํงานของขั้นตอนวิธีจะมีการทาํงาน 3 ขั้นตอน  คือ รับข้อมูล 

ประมวลผล และแสดงผลลพัธ์ ดงันั้นในเลขลาํดบัขั้นตอนท่ี 1 ของขั้นตอนวิธีจะเร่ิมตน้ดว้ยคาํว่า 

เร่ิม และขั้นตอนสุดทา้ยของขั้นตอนวิธีจะลงทา้ยดว้ยคาํว่าจบ ขั้นตอนท่ี 2 ของขั้นตอนวิธี จะเป็น

การรับข้อมูล  ขั้นตอนท่ี 3 เป็นตน้ไป ก่อนถึงขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการประมวลผลเพื่อสั่งให้

โปรแกรมทาํงาน และขั้นตอนวธีิก่อนขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นการแสดงผลลพัธ์ 

 

3.3  รูปแบบของการเขยีนขั้นตอนวธีิ 

 การเขียนขั้นตอนวิธี ข้ึนอยู่กบัว่าโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค์ หรือ ผลลพัธ์

แบบไหน โดยผูเ้ขียนสามารถใช้ขั้นตอนวิธีหลายรูปแบบประกอบในการออกแบบเพื่อใช้ใน

แกปั้ญหาการเขียนโปรแกรมได ้โดยมีรูปแบบ 3 รูปแบบคือ 

 3.3.1  การเขียนขั้นตอนวิธีแบบลาํดบั (sequential) ลกัษณะการทาํงานจะเป็นไปตามลาํดบั

ก่อน - หลงั ต่อเน่ืองกนัไปตามลาํดบั โดยการทาํงานแต่ละขั้นตอนตอ้งให้เสร็จก่อน แลว้จึงไปทาํ

ขั้นตอนต่อไปซ่ึงจะไม่มีเง่ือนไขใด ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

ตัวอย่างที ่ 2.1  การเขียนขั้นตอนวธีิการแกไ้ขปัญหาแบบลาํดบั ของการคาํนวณหาผลรวมของ

ตวัเลข 3 จาํนวน แลว้แสดงผลลพัธ์ทางจอภาพ  

ข้ันตอนวธีิ  การหาผลรวม 

1.  เร่ิม 

2.  รับค่า num1, num2, num3 

3.  คาํนวณหาผลรวม sum =  num1 + num 2 + num3   

4.  แสดงค่า sum  

5.  จบ 
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ตัวอย่างที ่2.2 การเขียนขั้นตอนวธีิการแกไ้ขปัญหาของการ คาํนวณหาค่าเฉล่ียของตวัเลขจาํนวน 5 

จาํนวน แลว้แสดงผลลพัธ์ออทางจอภาพ 

1.  เร่ิม 

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

3.  คาํนวณหาผลรวม  sum =  num1 + num2 + num3 + num4 + num5 

4.  คาํนวณหาค่าเฉล่ีย  avg = sum  /  5 

5.  แสดงค่า sum, avg  

6.  จบ 

โดยตัวอย่างต่อไป จะยกตัวอย่างตั้งแต่การวเิคราะห์ปัญหาและการเขียนข้ันตอนวธีิโดย จะใช้การ

เขียนข้ันตอนวธีิแทนการกาํหนดวธีิการประมวลผล 

ตวัอยา่งท่ี 2.3  ใหว้เิคราะห์งานและเขียนขั้นตอนวธีิเพื่อคาํนวณหารายไดร้วมของพนกังานใน

บริษทัแห่งหน่ึง โดยพนกังานแต่ละคนมีรายไดคื้อ เงินเดือน, โบนสั และค่าคอมมิชชัน่ 

จากโจทย์ ตัวอย่างที ่2.3  สามารถวเิคราะห์งานและเขียนข้ันตอนวธีิได้ดังนี้ 

 

1. ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ คือ 

 1.  รายไดร้วม 

2.  ขอ้มูลออก คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

การคํานวณรายได้รวมของพนักงาน 

รหสัพนกังาน = ………………………… 

ช่ือพนกังาน = ………………………….. 

เงินเดือน = ……………………………… 

โบนสั = ………………………………… 

ค่าคอมมิชชัน่ = ………………………… 

รายไดร้วม = ……………………………. 
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3.  ขอ้มูลนาํเขา้ คือ 

1.  รหสัพนกังาน 

2.  ช่ือพนกังาน 

3.  เงินเดือน 

4.  โบนสั 

5.  ค่าคอมมิชชัน่ 

 4.  ตวัแปรท่ีใช ้คือ 

 1.  code  ใชแ้ทน  รหสัพนกังาน  

 2.  name  ใชแ้ทน  ช่ือพนกังาน   

   3.  salary  ใชแ้ทน  เงินเดือน   

 4.  bonus    ใชแ้ทน  โบนสั   

 5.  com   ใชแ้ทน  ค่าคอมมิชชัน่   

 6.  total    ใชแ้ทน  รายไดร้วม   

      5.   การเขียนขั้นตอนวธีิ 

ข้ันตอนวธีิ  คํานวณรายได้รวม 

1.  เร่ิม 

2.  รับค่า code, name, salary, bonus, com 

3.  คาํนวณหารายไดร้วม 

total = salary + bonus + com   

4. แสดงค่า total 

5. จบ 

 3.3.2 การเขียนขั้นตอนวิธีแบบมีเง่ือนไขหรือทางเลือก (dicision) ขั้นตอนวิธีรูปแบบน้ีมี

เง่ือนไขเป็นตวักาํหนดเส้นทางการทาํงานของกระบวนการแกปั้ญหา  
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ตัวอย่างที่ 2.3  การวิเคราะห์งานและเขียนขั้นตอนวิธีการแกไ้ขปัญหาแบบทางเลือกของการเขียน

โปรแกรมการสอบขอ้เขียนของนกัเรียน โดยมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน ถา้ไดน้กัเรียนไดค้ะแนน ตํ่า

กวา่ 60 คะแนน ผลของการสอบจะสอบไม่ผา่น และถา้ไดค้ะแนน 60 ข้ึนไปผลการสอบจะผา่น 

 

ในการวเิคราะห์เง่ือนไขจะวิเคราะห์ได ้2 เง่ือนไข 

เง่ือนไขที ่1 คะแนนสอบตํ่ากวา่ 60 คะแนนผลของการสอบจะสอบไม่ผา่น ซ่ึงหมายถึง 

                   คะแนนสอบ  0 - 59 คะแนน  หรือ คะแนนสอบ < 60 คะแนน ผลการสอบจะสอบ 

                   ไม่ผา่น 

เง่ือนไขที ่2 คะแนนสอบ ถา้ไดค้ะแนน  60 ข้ึนไปผลการสอบจะผา่น ซ่ึงหมายถึง  

                   คะแนนสอบ >= 60 คะแนน ผลการสอบจะสอบผา่น     

จากโจทย์ ตัวอย่างที ่2.3  สามารถวเิคราะห์งานและเขียนข้ันตอนวธีิได้ดังนี้ 

 

1. ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ 

 1.  แสดงผลการสอบ 

2.  การระบุขอ้มูลออก คือ 

 

 

 

 

 

 

3.  การระบุขอ้มูลนาํเขา้ คือ 

1.  รหสันกัเรียน  

2.  ช่ือ 

3.  คะแนนสอบ 

  

          โปรแกรมแสดงผลของการสอบ 

รหสันกัเรียน = ……………………… 

ช่ือ = ………………………………… 

คะแนนสอบ = …………………….... 

ผลของการสอบ =……………………. 
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 4.  ตวัแปรท่ีใช ้คือ 

               1.  code  ใชแ้ทน  รหสันกัเรียน  

2.  name  ใชแ้ทน  ช่ือนกัเรียน   

                 3.  score   ใชแ้ทน  คะแนนสอบ   

               4.  result   ใชแ้ทน  ผลของการสอบ   

 5.   การเขียนขั้นตอนวธีิ 

ข้ันตอนวธีิ  ผลการสอบ 

1.  เร่ิม 

2.  รับค่า code, name, score 

3.  ตรวจสอบเง่ือนไข  

3.1 ถา้  score < 60    result =  “ไม่ผา่น”  ทาํขอ้ 4 ต่อ 

3.2 ถา้  score >= 60  result = “ผา่น”   ทาํขอ้ 4 ต่อ 

  4.  แสดงค่า result 

  5.  จบ 
 

ตัวอย่างที ่3.4 การเขียนขั้นตอนวธีิการแกไ้ขปัญหาแบบทางเลือก เพื่อแสดงผลการเรียนโดยรับ

คะแนนสอบผา่นทางคียบ์อร์ด สาํหรับการแสดงผลการเรียน มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

  ถา้คะแนนสอบ  0 - 49       ผลการเรียน  =  0 

  ถา้คะแนนสอบ  50 - 59     ผลการเรียน  =  1 

  ถา้คะแนนสอบ  60 - 69     ผลการเรียน  =  2 

  ถา้คะแนนสอบ  70 - 79     ผลการเรียน  =  3 

  ถา้คะแนนสอบ  80 - 100   ผลการเรียน  =  4 

ในการวเิคราะห์เง่ือนไขจะวิเคราะห์ได ้5 เง่ือนไข 

เง่ือนไขที ่1  ถา้คะแนนสอบ  0 - 49          ผลการเรียน = 0 

                    ซ่ึงหมายถึงคะแนน  <= 49    ผลการเรียน = 0 

  เง่ือนไขที ่2  ถา้คะแนนสอบ  50 - 59        ผลการเรียน = 1 

                                               ซ่ึงหมายถึงคะแนน  <= 59    ผลการเรียน = 1 
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  เง่ือนไขที ่3  ถา้คะแนนสอบ  60 - 69       ผลการเรียน = 2 

                    ซ่ึงหมายถึงคะแนน  <= 69   ผลการเรียน = 2 

  เง่ือนไขที ่4  ถา้คะแนนสอบ 70 - 79         ผลการเรียน = 3 

      ซ่ึงหมายถึงคะแนน  <= 79    ผลการเรียน = 3 

  เง่ือนไขที ่5  ถา้คะแนนสอบ  80 - 100      ผลการเรียน = 4 

      ซ่ึงหมายถึงคะแนน  <= 100   ผลการเรียน = 4 

ข้ันตอน  การวิเคราะห์งาน   

1. ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ 

 1.  แสดงผลการเรียน 

2.  ขอ้มูลนาํเขา้ คือ 

 1.  รหสันกัเรียน 

 2.  ช่ือนกัเรียน 

 3.  คะแนนสอบ 

3.  การระบุขอ้มูลออก คือ 

 

 

 

 

 

 

4.  ตวัแปรท่ีใช ้

               1.  code  ใชแ้ทน  รหสันกัเรียน  

2.  name  ใชแ้ทน  ช่ือนกัเรียน   

                 3.  score   ใชแ้ทน  คะแนนสอบ   

               4.  grade  ใชแ้ทน  ผลการเรียน 

 

          โปรแกรมแสดงผลของการเรียน 

รหสันกัเรียน = ……………………… 

ช่ือ = ………………………………… 

คะแนนสอบ = …………………….... 

ผลการเรียน =……………………. 
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5.  การเขียนขั้นตอนวธีิ 

ข้ันตอนวธีิ  แสดงผลการเรียน 

1.   เร่ิม 

2.   รับค่า code, name, score 

3.   ตรวจสอบเง่ือนไข 

 3.1  ถา้ score <=  49      grade  =  0     ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 3.2  ถา้ score <=  59      grade  =  1     ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 3.3  ถา้ score  <=  69     grade  =  2     ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 3.4  ถา้ score  <= 79      grade  =  3     ทาํ ขอ้ 4 ต่อ 

 3.5  ถา้ scord  <= 100    grade  =  4     ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 4.  แสดงค่า grade  

 5.  จบ 

3.3.3  การเขียนขั้นตอนวิธีแบบทาํซํ้ า (loop) มีลกัษณะคลา้ยกบัทางเลือก คือมีการ

ตรวจสอบเง่ือนไขในการทาํงาน แตกต่างกนัท่ีเม่ือการทาํงานตรงตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด โปรแกรม

จะกลบัไปทาํงานซํ้ าอีกคร้ัง จะวนทาํงานแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ ไม่ตรงกบัเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

จึงจะหยุดทาํงาน หรือ ทาํงานยงัคาํสั่งถดัไป ซ่ึงการทาํซํ้ าจะมีหลายลกัษณะ ข้ึนอยูว่า่เลือกลกัษณะ

การตรวจสอบแบบใด เช่น การทาํซํ้ าแบบตรวจสอบเง่ือนไขก่อนการทาํงาน โดยจะทําการ

ตรวจสอบเง่ือนไขก่อนถา้เง่ือนไขเป็นจริง จะทาํงานตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นทาํซํ้ า และทาํงาน

ไปจนกว่าผลท่ีได้จากการตรวจสอบเง่ือนไขเป็นเท็จจึงหยุดการทาํงาน ถา้ทาํซํ้ าแบบทาํงานก่อน

แล้วตรวจสอบเง่ือนไข ตอ้งมีการทาํงานก่อน 1 คร้ัง แล้วจึงตรวจสอบเง่ือนไขเพื่อตดัสินใจ ว่า

กลบัไปทาํงานท่ีตอ้งการทาํซํ้ าหรือไม่ การทาํงานทาํซํ้ าจะทาํไปเร่ือย ๆ จนกว่าผลท่ีได้จากการ

ตรวจสอบเง่ือนไขเป็นจริง 
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ตัวอย่างที ่3.5  การวเิคราะห์งานและเขียนขั้นตอนวธีิการแสดงเลข 1 - 10 ออกทางจอภาพ 

 (แบบตรวจสอบเง่ือนไขก่อนการทาํงาน) 

ข้ันตอนที ่การวเิคราะห์งาน  

 1.  ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ 

      1.  แสดงเลข 1-10  

2.   ขอ้มูลนาํเขา้   ไม่มี 

3.  การระบุขอ้มูลออก 

 

  

 4.   ตวัแปร คือ 

          i         ใชแ้ทน ค่าเร่ิมตน้ของการทาํซํ้ า       

5.   การเขียนขั้นตอนวธีิ  

ข้ันตอนวธีิ  การแสดงเลข 1 - 10 

1.  เร่ิม 

2.  กาํหนดค่า  i = 1    

 3.  ตรวจสอบเง่ือนไข  i <= 10 

3.1 ถา้เง่ือนไขเป็นจริง 

    3.1.1  แสดงค่า  i   

    3.1.2  เพิ่มค่า i = i + 1  กลบัไปตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ 3  ต่อ 

3.2 ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็ จบการทาํงาน 

4. จบ 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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จากโจทย์ 3.5 สามารถเขียนข้ันตอนวธีิการทาํซ้ํา แบบทาํงานก่อนแล้วตรวจสอบเง่ือนไขได้ดังนี ้

ข้ันตอนวธีิ  การแสดงเลข 1-10 

1. เร่ิม 

2. กาํหนดค่า i  = 1 

3. แสดงค่า i ออกทางจอภาพ 

4. i = i + 1 

5. ตรวจสอบเง่ือนไข  i > 10 

5.1  ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็  กลบัไปทาํขอ้ 3 

5.2  ถา้เง่ือนไขเป็นจริงจบการทาํงาน 

6.  จบ   

3.4  การตรวจสอบข้ันตอนวิธี 

 ภายหลงัจากสร้างขั้นตอนวธีิแลว้ ตอ้งทดสอบความถูกตอ้งของขั้นตอนวธีิ เพื่อใหแ้น่ใจวา่

ขั้นตอนวธีิทาํงานไดถู้กตอ้ง วธีิการตรวจสอบโดยสมมุติขอ้มูลท่ีใชต้รวจสอบ มา 1 ชุด แลว้นาํ

ขอ้มูลไปประมวลผลตามขั้นตอนวธีิท่ีไดอ้อกแบบไว ้

ตวัอยา่งการตรวจสอบการเขียนขั้นตอนวธีิแบบลาํดบั 

    ข้ันตอนวธีิ  คํานวณหาผลรวมของตัวเลข 

  1.  เร่ิม 

  2.  รับ num1, num2 

  3.  คาํนวณหาผลรวม sum = num1 + num2 

  4.  แสดง sum 

  5.  จบ 

 จากการตรวจสอบน้ี สมมุติตวัเลขท่ีใชใ้นการตรวจสอบ คือ 20 และ 30 ผลลพัธ์คือ 50  โดย

สร้างตารางตรวจสอบ เป็นตารางท่ีประกอบดว้ยตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง และ ส่งผา่นขอ้มูลในแต่ละชุด 

ข้ึนอยูก่บัขั้นตอนวธีิท่ีไดอ้อกแบบไว ้ 
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ลาํดับคาํส่ัง num1 num2 sum 

            1  Begin    

2 20 30  

3   50 

4   Print 

         5  End    

 

ตวัอยา่งการตรวจสอบการเขียนขั้นตอนวธีิแบบเง่ือนไข 

ข้ันตอนวธีิ  แสดงผลการเรียน 

1.   เร่ิม 

2.   รับค่า code, name, score 

3.   ตรวจสอบเง่ือนไข 

 3.1  ถา้ score <=  49      grade  =  0   ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 3.2  ถา้ score <=  59      grade  =  1   ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 3.3  ถา้ score  <=  69     grade  =  2   ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 3.4  ถา้ score  <= 79      grade  =  3   ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 3.5  ถา้ scord  <= 100   grade  =  4    ทาํขอ้ 4 ต่อ 

 4.  แสดงค่า grade  

 5.  จบ 

จากการตรวจสอบน้ี สมมุติตวัเลขท่ีใชใ้นการตรวจสอบ คือ รหสั 809, ช่ือ  somchai และคะแนน

สอบ = 75 และผลลพัธ์คือ grade = 3 
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ลาํดับคาํส่ัง code name score 
เง่ือนไข 

(dicision) 
grade 

          1 begin      

2 809 somchai 75   

3  

(ตรวจสอบเง่ือนไข) 
    

 

3.1     เทจ็  

3.2    เทจ็  

3.3    เทจ็  

3.4    จริง 3 

4     print 

      5 end      

 

ตวัอยา่งการตรวจสอบการเขียนขั้นตอนวธีิแบบทาํซํ้ า 

ข้ันตอนวธีิ  การแสดงเลข 1 - 10 

1.  เร่ิม 

2.  กาํหนดค่า  i  = 1    

 3.  ตรวจสอบเง่ือนไข i <= 10 

3.1 ถา้เง่ือนไขเป็นจริง 

    3.1.1  แสดงค่า  i   

    3.1.2  เพิ่มค่า i = i + 1  กลบัไปตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ 3  ต่อ 

3.2 ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็ จบการทาํงาน 

4. จบ 
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รอบที่ 
ค่าเร่ิมต้น

ตัวแปร i 
ตรวจสอบเง่ือนไข i <= 10 

แสดงผล 

ค่า i 

เพิม่ค่า  i 

รอบละ 1 
หมายเหตุ 

begin      

1 1 จริง i <= 10 1 2  

2 2 จริง i <= 10 2 3  

3 3 จริง i <= 10 3 4  

4 4 จริง i <= 10 4 5  

5 5 จริง i <= 10 5 6  

6 6 จริง i <= 10 6 7  

7 7 จริง i <= 10 7 8  

8 8 จริง i <= 10 8 9  

9 9 จริง i <= 10 9 10  

10 10 จริง i <= 10 10 11  

11 11 จริง i <= 10 - - ออกจาก ลูป 

end      

ผลลพัธ์ท่ีจะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ออกทางจอภาพ 
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สรุป 

2.1  ความหมายของข้ันตอนวธีิ   

  ขั้นตอนวธีิ หรือ algorithm  คือ เป็นการออกแบบขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงผา่นการวิเคราะห์และแยกแยะเพื่อการแกปั้ญหาต่าง ๆตามลาํดบัขั้น  

2.2  หลกัในการเขียนข้ันตอนวธีิ 

             1.  การเขียนขั้นตอนวธีิตอ้งชดัเจน ไม่คลุมเครือ 

              2.  ขั้นตอนในการเขียนขั้นตอนวธีิตอ้งมีลาํดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน 

 3.  วธีิการการออกแบบตอ้งไหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีกาํหนดไว ้

              4.  การเขียนขั้นตอนวธีิ ตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ และ จุดส้ินสุด 

2.3  รูปแบบของการเขียนข้ันตอนวธีิ 

 1.  แบบลาํดบั (sequential) ลกัษณะการทาํงานจะเป็นไปตามลาํดบัก่อน-หลงั ต่อเน่ืองกนั

ไปตามลาํดบั โดยการทาํงานแต่ละขั้นตอนตอ้งใหเ้สร็จก่อน แลว้จึงไปทาํขั้นตอนต่อไป 

 2.  แบบมีเง่ือนไข หรือ ทางเลือก (dicision) ขั้นตอนวธีิรูปแบบน้ี มีเง่ือนไขเป็นตวักาํหนด 

เส้นทางการทาํงานของกระบวนการแกปั้ญหา    

 3.  แบบทาํซํ้ า (loop) จะมีลกัษณะคลา้ยกบัทางเลือก คือ จะมีการตรวจสอบเง่ือนไขในการ

ทาํงาน แต่จะแตกต่างกนัท่ีเม่ือการทาํงานตรงตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด โปรแกรมจะกลบัไปทาํงานซํ้ า

อีกคร้ัง จะวนการทาํงานแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ ไม่ตรงกบัเง่ือนไขท่ีกาํหนด จึงจะหยดุทาํงาน 

หรือ ทาํงานยงัคาํสั่งถดัไป ซ่ึงการทาํซํ้ าจะมีหลายลกัษณะ ข้ึนอยูว่า่เลือกลกัษณะการตรวจสอบแบบ

ใด แบบตรวจสอบเง่ือนไขก่อนการทาํงาน หรือ ทาํงานก่อนแลว้ตรวจสอบเง่ือนไข 

2.4  การตรวจสอบข้ันตอนวิธี   

หลงัจากการสร้างขั้นตอนวธีิแลว้ จะตอ้งทดสอบความถูกตอ้งของขั้นตอนวธีิ เพื่อใหแ้น่ใจ

วา่ขั้นตอนวธีิทาํงานไดถู้กตอ้ง วธีิการตรวจสอบโดยสมมุติขอ้มูลท่ีใชต้รวจสอบ มา 1 ชุด แลว้นาํ

ขอ้มูลไปประมวลผลตามขั้นตอนวธีิท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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