
 

 

 

 

 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากมายโดยเป็นเครื� องมือที� เข้าช่วยแบ่งเบาภาระ และเป็น

องคป์ระกอบที�สาํคญัในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ที�มีการเก็บขอ้มูลมากมายเช่น 
ขอ้มูลประวติัพนกังาน ขอ้มูลการจดัเก็บและสั�งซื.อสินคา้ ขอ้มูลรายรับ-รายจ่ายของบริษทั ฯลฯ ซึ� งถา้หากใช้
แรงงานมนุษยเ์พียงอยา่งเดียวก็อาจจะผดิพลาดขึ.นได ้เนื�องจากมนุษยมี์ขอ้จาํกดัหลายอยา่งในการปฏิบติังาน 
การนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาเหล่านี. โดยการวิเคราะห์ระบบและปัญหาต่างๆ โดยนกัวิเคราะห์
ระบบ และพฒันาโปรแกรมต่างๆ เพื�อสนองตอบความตอ้งการใช้งานให้ตรงกบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ 
โดยโปรแกรมเมอร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ� งในปัจจุบัน  เช่น โปรแกรมระบบสต๊อกสินค้า โปรแกรม
ระบบงานบุคคลากร โปรแกรมระบบบญัชี เป็นตน้ 

รูปแบบการแก้ปัญหาสรุปได้ 3 รูปแบบดังนี� 

1.  ลองผดิลองถูก  เป็นวธีิพื.นฐานในการแกปั้ญหา คือสิ�งใดผดิจะไม่ทาํอีก ถา้ถูกก็จะเก็บเป็นความรู้ 
2.  การใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา  ในบางกรณีผูเ้รียนสามารถใหเ้หตุผลไดว้า่ ทาํไมจึงคิด หรือ

ทาํเช่นนั.น  ซึ� งรูปแบบของการให ้เหตุผลประกอบการแกปั้ญหาของแต่ละคน อาจแตกต่างกนั แต่มีวิธีหนึ� งที�
พบบ่อยคือ วิธีขจดั (Method of elimination) กล่าวคือ เราจะเลือก เฉพาะขอ้มูลที�อาจเป็นไปไดไ้ว ้แลว้ค่อย
พิจารณาขจดักรณีที�เป็นไปไม่ไดทิ้.งไปเรื�อย ๆ จนเหลือกรณีที�เป็นไปได ้
     3.  การใช้ตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูล  ซึ� งบางปัญหาไม่สามารถขจดัให้เหลือกรณีเดียว 
ได ้ แต่อาจทาํให้เหลือน้อยกรณีที�สุด แลว้พิจารณาความเป็นไปไดข้องแต่ละกรณี โดยใช้ตารางหาความ 
สัมพนัธ์ของขอ้มูล 

ตัวอย่างการแก้ปัญหา เล่นเกมทายใจ 
กติกา  1. ใชผู้เ้ล่น 2 คน คือ ผูก้าํหนด และ ผูท้าย 
           2. คนที� 1 เป็นผูก้าํหนดตวัเลข 3 ตวัที�ไม่ซํ. ากนั โดยเลือกจากกลุ่มตวัเลข 1 - 9 
           3. คนที� 2 เป็นผูท้ายตวัเลข 3 ตวั ที�ไม่ซํ. ากนัใหถู้กตอ้งตามที�คนที� 1 กาํหนดไว ้
           4. หลงัจากที�ผูท้าย ทายเลขในแต่ละครั. ง ผูก้าํหนดตอ้งบอกวา่ ตวัเลขที�ทายมาทั.ง 3 ตวันั.น มี

ใบความรู้ที.  2.1 

การวเิคราะห์ขั�นตอนวธีิการแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 



ทายถูกตอ้งกี�ตวั หรือ 
           5. ในกรณีที�ตวัเลขที�ทายมาถูกตาํแหน่งดว้ย ก็ตอ้งบอกวา่ถูกตาํแหน่งกี�ตวั  
ตัวอย่างเช่น  

            1. ตวัเลขที�กาํหนดไวเ้ป็น 815  
             2. ผูท้ายทายวา่ 123  
             3. ผูก้าํหนดตอ้งแจง้วา่ ตวัเลขที�ทายนั.นถูก 1 ตวั แต่ไม่ถูกตาํแหน่ง  

ตารางที. 1 แสดงขอ้มูลการเล่นทายใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที� 1 แสดงขอ้มูลการเล่นทายใจ 
 

 

 

 

 

การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถนาํมาใช้ในการแกปั้ญหาและช่วยให้การปฏิบติังาน
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง  และเมื�อตดัสินใจจะพฒันาโปรแกรมเพื�อสั�งงานคอมพิวเตอร์ จะตอ้งดาํเนินการตาม
ขั.นตอนของการเตรียมงานและการปฏิบติังานเกี�ยวกบัการเขียนโปรแกรม ซึ� งเรียกขั.นตอนและวิธีการนี. ว่า 
วธีิการทางคอมพิวเตอร์ ซึ� งประกอบดว้ย 5 ขั.นตอน ดงัต่อไปนี.  

1.  การวิเคราะห์ปัญหา  คือ  เป็นขั.นตอนแรกของการพฒันาโปรแกรม  เป็นการศึกษารายละเอียด
พื.นฐานที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการพฒันาโปรแกรม  ไดแ้ก่  สิ�งที�ตอ้งการ  รูปแบบของผลลพัธ์  ขอ้มูลนาํเขา้  ตวั
แปรที�ใช ้ และวธีิการประมวลผล  ดงันี.  

 1.1  สิ� งที� ต้องการ(Requirement)  คือ  การกําหนดวัตถุประสงค์ของงานที�ต้องการให้
คอมพิวเตอร์ทาํงาน  เช่น  รวมคะแนนสอบคดัเลือก  จดัลาํดบัที�สอบได ้ พิมพร์ายชื�อผูส้อบได ้ คาํนวณภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังาน  การคาํนวณค่าคอมมิชชั�น  งานที�จะให้คอมพิวเตอร์ทาํงานนั.นอาจจะมี
งานหลายอย่าง  จึงต้องเขียนรายละเอียดเป็นข้อๆ  ไว ้ เพราะในการเขียนโปรแกรมเพื�อสั�งให้เครื� อง

เลขที�ทาย จาํนวนตวัเลขที�ทายถูก จาํนวนตาํแหน่งที�ถูก 

123 1 - 

415 2 2 

425 1 1 

416 1 1 

715 2 2 

815 3 3 

ขั�นตอนการพฒันาโปรแกรม 



คอมพิวเตอร์ทาํงานนั.น  จะตอ้งทราบแน่ชัดว่าทาํงานอะไรบา้ง  มิฉะนั.นโปรแกรมที�เขียนอาจทาํงานไม่
ถูกตอ้งครบถว้นตามที�กาํหนด 

 1.2  ผลลัพธ์ที� ต้องแสดง(Output)  คือ  การวิเคราะห์ถึงลักษณะของรายงาน  หรือรูปแบบ
ผลลพัธ์ที�ตอ้งการให้คอมพิวเตอร์แสดงออกมา  ว่าควรจะมีลกัษณะอย่างไร  มีรายละเอียดที�ตอ้งการใน
รายงานมากนอ้ยเพียงใด  โจทยห์รืองานบางอยา่งอาจจะกาํหนดลกัษณะของรายงานมาให้ชดัเจนวา่ตอ้งการ
รายงานอย่างไร  มีรายละเอียดอะไร  แต่งานบางชนิดไม่ให้รายละเอียดใดๆ ก็เป็นหน้าที�ของผูเ้ขียน
โปรแกรมจะตอ้งกาํหนดรูปแบบเอาเองว่ารายงานที�จะให้คอมพิวเตอร์ทาํนั.นมีส่วนสําคญัอะไรบา้ง โดย
จะตอ้งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ  เพราะการวิเคราะห์รายงานได้ดีนั.นจะทาํให้เราทราบจุดหมายที�
ตอ้งการให้เครื�องทาํและจะไดห้าวิธีไปสู่จุดหมายนั.นได ้ ซึ� งเป็นการกาํหนดขอบเขตของงานที�เราจะทาํ
นั�นเอง ในการวเิคราะห์ผลลพัธ์อาจจะวางรูปแบบออกมาอยา่งคร่าวๆ เหมือนกบัที�ใหค้อมพิวเตอร์แสดง 

 1.3  ข้อมลูที�ต้องนาํเข้า (Input)  คือ  ขั.นตอนที�ต่อเนื�องมาจากการวิเคราะห์ลกัษณะของผลลพัธ์  
คือ  หลังจากที�ได้ลกัษณะของรายงานที�ต้องการแน่นอนแล้ว  ก็มาพิจารณาว่าข้อมูลที�ต้องนําเขา้ให้กับ
คอมพิวเตอร์ทาํงานควรจะมีลกัษณะหรือรูปแบบอย่างไรเพื�อให้ไดผ้ลลพัธ์ที�ตอ้งการ  การพิจารณาขอ้มูล
นาํเขา้นั.นนอกจากจะดูจากลกัษณะของผลลพัธ์แลว้ อาจจะตอ้งนึกถึงขั.นตอน ในการประมวลผลดว้ย 
 1.4  ตัวแปรที�ใช้ (Variable)  คือ  การกาํหนดชื�อใหก้บัขอ้มูลต่างๆ  เพื�อความสะดวกในการอา้ง
ถึงขอ้มูลนั.นและรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมดว้ย  การตั.งชื�อตวัแปรที�ใช้งานควรตั.งให้มีความหมายและ
เกี�ยวกบัขอ้มูล  ชื�อตวัแปรควรอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในการเขียนโปรแกรม  โดย
ทั�วๆ ไปการตั.งชื�อตวัแปรจะพิจาณาความหมายของขอ้มูลวา่ตรงกบัคาํใดในภาษาองักฤษแลว้นาํมาดดัแปลง
หรือยอ่ใหเ้ขา้กบัหลกัเกณฑข์องภาษา คอมพิวเตอร์นั.นๆ 
 1.5  วิธีการประมวลผล(Process)  คือ  ขั.นตอนของวิธีการหรือการคาํนวณเพื�อให้ไดผ้ลลพัธ์
ตามที�ตอ้งการ  โดยเริ�มตั.งแต่การสั�งให้เครื�องคอมพิวเตอร์รับขอ้มูลแลว้นาํไปประมวลผลและแสดงออกมา 
ขั.นตอนนี. จะตอ้งแสดงการทาํงานที�ต่อเนื�องตามลาํดบั  จึงตอ้งจดัลาํดบัก่อนหลงัให้ถูกตอ้งในขั.นตอนของ
วธีิการนี.ถา้ยิ�งกระทาํใหล้ะเอียดก็ช่วยใหก้ารเขียนโปรแกรมยิ�งง่ายขึ.น 
 2.  การออกแบบโปรแกรม  เป็นขั.นตอนที�  2  ของการพฒันาโปรแกรม  การจดัทาํหรือเขียน
โปรแกรมโดยไม่มีการวางแผนก่อนล่วงหน้า  จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ไขโปรแกรม  และ
ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ผูใ้ชโ้ปรแกรม  เครื�องมือต่างๆ  ที�ช่วยในการออกแบบโปรแกรม  เช่น  รหสัจาํลอง
(Pseudocode)  หรือผงังาน  (Flowchart)  ทาํให้ผูอ้อกแบบโปรแกรมสามารถเขียนลาํดบัการทาํงานและ
ขั.นตอนของการประมวลผลของโปรแกรมไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลกบัรูปแบบคาํสั�งภาษาคอมพิวเตอร์ 
 3.  การเขียนโปรแกรม  เมื�อผูเ้ขียนโปรแกรมเขียนผงังานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขั.นตอนต่อไปคือการ
เขียนโปรแกรมตามผงังาน ที�ไดก้าํหนดเอาไว ้ในกรณีที�เขียนดว้ยภาษาซีการเขียนโปรแกรมก็ตอ้งเป็นไป
ตามกฎเกณฑแ์ละโครงสร้างของภาษาซี เท่านั.น 



 4.  การทดสอบโปรแกรม  หลงัจากเขียนโปรแกรมเสร็จแลว้ให้ทดสอบผลการทาํงานของโปรแกรม
นั.น  ถา้พบขอ้ผิดพลาดก็แกไ้ขให้ถูกตอ้ง  ขอ้ผิดพลาดที�มกัพบบ่อยๆ  ในการสั�งให้โปรแกรมทาํงานอยู่  3  
แบบ  คือ 

 4.1  ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา (Syntax  Error)  เกิดจากการเขียนชุดคาํสั�งไม่ถูกตอ้งตาม
ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์นั.นๆ 

 4.2  ข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล (Runtime  Error)  เกิดขณะที�โปรแกรมกาํลงั
ประมวลผลหรือกาํลงัทาํงานอยู ่ โดยอาจจะเป็นความผดิพลาดจากการป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบแลว้ไม่สามารถ
ประมวลผลได ้
 4.3  ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด (Logical  Error)  เกิดจากการเขียนคาํสั�งในภาษานั.นๆ  ได้
ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  แต่เมื�อสั�งให้โปรแกรมทาํงาน  ผลลพัธ์ที�ไดอ้าจจะเป็นการคาํนวณผิดพลาด  ไม่
ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้  เป็นข้อที�แก้ไขได้ยากที�สุด  จึงจาํเป็นต้องมีการทดสอบหลายๆครั. งเพื�อ
พิจารณาวา่ผลลพัธ์ที�ไดถู้กตอ้งตามขั.นตอนการประมวลผลที�ออกแบบไว ้ หรือเป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านหรือไม่ 

5.  การจัดทําเอกสารและบํารุงรักษาโปรแกรม  การจดัทาํเอกสารเป็นส่วนที�สําคญัในการพฒันา
โปรแกรม  และอาจจะเริ�มทาํไปพร้อมกบัการเขียนโปรแกรม  เอกสารประกอบโปรแกรมที�ตอ้งจดัทาํมีอยู ่ 2  
ประเภท  คือ  คู่มือผูใ้ช ้(Users  Manual)  และคู่มือนกัเขียนโปรแกรม (Programmers  Manual)  โดยคู่มือผูใ้ช้
จะช่วยใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละใชง้านไดส้ะดวกมากยิ�งขึ.น  ส่วนคู่มือนกัเขียนโปรแกรมจะ
ช่วยในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแกไ้ขโปรแกรมในอนาคต 

การบาํรุงรักษาโปรแกรม คือ การปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมใหท้นัสมยักบัภาวการณ์ที�เป็นอยู ่เช่น ถา้
เป็นโปรแกรมคาํนวณเงินรวมของเงินฝากธนาคาร เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี. ยก็จะต้องแก้ไข
ปรับปรุงอตัราดอกเบี.ยใหม่เพื�อผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัเวลาในขณะนั.น เป็นตน้ 

 
 
 

 การเขียนโปรแกรมเพื�อสั�งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานที�ตอ้งการนั.น  สิ� งที�จาํเป็นและสําคญัที�สุด  คือ  
การวิเคราะห์ปัญหา  เพื�อศึกษาถึงลกัษณะและรายละเอียดของปัญหาที�จะนาํมาใช้ในการเขียนโปรแกรม  
เช่น  ตอ้งการให้เครื�องคอมพิวเตอร์ทาํงานอะไร  รูปแบบของผลลพัธ์ที�ตอ้งการ  ขอ้มูลที�จะตอ้งป้อนเขา้ไป
เพื�อใชใ้นการประมวลผล  วธีิการประมวลผลที�ไดม้าซึ� งผลลพัธ์ที�กาํหนด  ถา้วเิคราะห์ขอ้มูลผิดพลาดก็จะทาํ
ใหก้ารเขียนโปรแกรมสั�งใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานผดิพลาดไปดว้ย 

 

 

วธีิการวเิคราะห์ปัญหา 



ตัวอย่างการวเิคราะห์ปัญหา 

ตัวอย่างที. 1    แสดงการวเิคราะห์และกาํหนดรายละเอียดของการหาค่าเฉลี�ยของจาํนวนเตม็ 5 จาํนวน ไดแ้ก่ 
3, 7, 2, 4 และ 9 
 1.  สิ.งที.ต้องการ(Requirement)  หาค่าเฉลี�ยของจาํนวนเต็ม  5  จาํนวน  ไดแ้ก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 

2.  ผลลพัธ์ที.ต้องแสดง(Output)  คือ  ค่าเฉลี�ย เท่ากบั  5   

3.   ข้อมูลที.ต้องนําเข้า (Input)  คือ  ตวัเลข 3, 7, 2, 4 และ 9 

4.  ตัวแปรที.ใช้ (Variable)   
 number1 แทนจาํนวนตวัเลขตวัที�  1 
 number2 แทนจาํนวนตวัเลขตวัที�  2 
 number3 แทนจาํนวนตวัเลขตวัที�  3 
 number4 แทนจาํนวนตวัเลขตวัที�  4 
 number5 แทนจาํนวนตวัเลขตวัที�  5 
 average  แทนค่าเฉลี�ยของจาํนวนทั.ง  5  

 5.  วธีิการประมวลผล(Process)    
  5.1  เริ�มตน้ 
  5.2  รับค่าจาํนวนทั.ง 5 จาํนวน  
  5.3  นาํจาํนวนเตม็ทั.ง 5 มาบวกเขา้ดว้ยกนั  
  5.4  นาํผลลพัธ์จากขอ้ 5.3  มาหารดว้ย 5  
  5.5  พิมพค์่าเฉลี�ย(average)ของเลขที� 5 จาํนวน 
  5.6  จบการทาํงาน 
 
 


