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วัตถุประสงค 

1. อธิบายข้ันตอนในการวิเคราะหและออกแบบอัลกอรทิึมได 

2. อธิบายวิธีการทดสอบความถูกตองของอัลกอริทึมได 

3. ออกแบบอัลกอรทิึมแบบลําดับ แบบตัดสินใจ และแบบวนซ้ําได 

 

เนื้อหา 

1. ข้ันตอนในการวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึม 

2. การทดสอบความถูกตองของอัลกอริทึม 

3. อัลกอริทึมแบบลําดับ แบบตัดสินใจ และแบบวนซํ้า 

มี 3 ข้ันตอน คือ 

1. วิเคราะหผลลัพธ (Output Analysis) 

2. วิเคราะหขอมลูเขา (Input Analysis) 

3. วิเคราะหข้ันตอนหรือกระบวนการ (Process  Analysis) 

พิจารณาวาโจทยหรือปญหาท่ีตองแกไขตองการคําตอบอะไร คําตอบมีคาเดียว

หรือหลายคา เปนตัวเลข ตัวอักษร ขอความ หรือรูปแบบใด ตองการนําไปใชงานใน
ลักษณะใด รวมท้ังองคประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ เชน ควรมีขอความนําหนาตัวเลขที่เปน
ผลลัพธ คําบงบอกหนวยหรือชนิดของผลลัพธดวยหรือไม รูปแบบการแสดงผลตาง ๆ เชน 

แสดงผลทางจอภาพ ออกรายงานทางเครื่องพิมพ หรือแสดงเปนสีตาง ๆ  เปนตน 

พิจารณาวาตองใชขอมูลอะไรบางในการหาผลลัพธที่ตองการ ในตัวปญหาจะมี

สวนที่บงบอกขอมูล ซ่ึงอาจบอกมาโดยตรงในรปูของตัวเลข ตัวอักษร หรือขอความ หรือ
อาจบอกมาเปนนัย ๆ ถึงท่ีมาของขอมูล 

 ขอมูลที่โจทยกําหนดมาโดยตรง 

กําหนดให a=20  b=15  c=5 จงหาคา  a+b+c 

จงหาราคารวมภาษีจากการขายปากกา 10 ดาม ๆ ละ 5 บาท 

 ขอมูลที่โจทยไมไดบอกโดยตรง 

จงหาพ้ืนท่ีของสามเหลี่ยม 

จงหาผลคูณของตัวเลข 2 จํานวน 
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เปนการคิดวางแผนแกไขปญหา ซึ่งอาจมีหลายวิธี การวเิคราะหข้ันตอนจงึ

ข้ึนอยูกับความรูความสามารถและประสบการณในเรือ่งที่กําลงัแกไขปญหา โดยการยึด
ผลลัพธ และขอมูลเขาท่ีวิเคราะหไวเปนหลัก วาจะนาํขอมูลมาผานขั้นตอนอะไรบางจึงจะ
ไดผลลัพธท่ีตองการ โดยทั่วไปแลวข้ันตอนในการแกไขปญหาโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรจะทํางานตามลาํดับคือ นําขอมูลเขา ประมวลผลขอมูล และแสดงผล เชน 
การถอนเงินจากตู ATM การคิดราคาสนิคา ณ จุดขาย การลงทะเบียนสมาชิกผานเว็บไซต 

 

Input Process Output 

 จะใชวิธีทดสอบแบบ Desk checking คือ ผูออกแบบทําการทดสอบดวยตนเอง 

 มี 6 ข้ันตอน คือ 

1. กําหนดขอมูลนําเขาสําหรับทดสอบ 2-3 ชุด ซ่ึงควรมีลักษณะเปน คาตวัแทนของกลุม
คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเกินพิกัด คาท่ีผิดวิสัย เปนตน คาของขอมูลควรเปนคาท่ีสารถ
ตรวจสอบไดงาย เชน 10 20 30 แทนท่ีจะเปน 2.3 5.8 3.1 

2. เขียนผลลัพธที่คาดวาจะไดจากการนําขอมูลนําเขาแตละชุดมาทดสอบ 

3. สรางตารางแสดงคาตัวแปรแตละตัวท่ีปรากฏในอัลกอริทึม 

4. นําขอมูลทดสอบแตละชุดแทนคาลงในข้ันตอนการนําเขาขอมูลและทําตามแตละข้ันตอน
ของอัลกอริทึมตามลาํดับ พรอมกับเขียนคาตัวแปรที่ไดจากการทํางานในแตละข้ันตอน
ลงในตารางแสดงคาตวัแปร จนกวาจะจบทุกข้ันตอน 

5. นําขอมูลทดสอบชุดอื่นมาทดสอบจนครบ 

6. ตรวจสอบผลลัพธที่คาดวาจะไดท่ีระบุไวในข้ันตอนท่ี 2 กับผลลพัธจากการทดสอบใน
ข้ันตอนที่ 5 

 

 

Begin Add_Three_Numbers 
  Read number1, number2, number3 
  total = number1 + number2 + number3 
  Print total 
End 

ตัวแปร ขอมูลทดสอบชุดท่ี 1 ขอมูลทดสอบชุดท่ี 2 

number1 10 50 
number2 20 70 
number3 30 80 

ผลลัพธ 60 200 

ลําดับขั้นตอน number1 number2 number3 total 

ครั้งท่ี 1 

1 10 20 30 
2 60 
3 print 
ครั้งท่ี 2 

1 50 70 80 
2 200 
3 print 

กิจกรรมตาง ๆ จะจัดวางลําดับโดยยึดหลักจากบนลงลาง ซายไปขวา หรือตาม

ทิศทางของลกูศร ลักษณะการทํางานของโปรแกรมจะทําตามลําดับกอน-หลัง โดยไมมีการ
เปลี่ยนทิศทางไปอยางอ่ืน 

กิจกรรม 1 
กิจกรรม 2 
กิจกรรม 3 

รบัขอ้มูล...... 
ประมวลผล 

แสดงผลลพัธ ์
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ประโยคคําสั่งพ้ืนฐานท่ัวไปจะมี 4 ประเภท คือ 

1. ประโยคกําหนดคาตัวแปร (Assignment Statement) 

2. ประโยคอาน หรือรับขอมูล (Input Statement) 

3. ประโยคคํานวณ (Compute Statement) 

4. ประโยคแสดงผลลัพธ (Output Statement) 

การเขียนผังงานจะอยูในสัญลักษณกระบวนการ หรือการเตรียมการ เชน 

 
Number = 20 

Name = “ปากกา” 

การเขียนผังงานจะอยูในสัญลักษณการนําขอมูลเขาทางอุปกรณตาง ๆ  เชน 

 

รับคา 

Barcode 

รับคา 

Quantity 

Input 

Barcode 

Input 

Quantity 

การเขียนผังงานจะอยูในสัญลักษณกระบวนการ จะมีลักษณะคลายประโยค

กําหนดคาตัวแปร สิ่งสําคัญคือจะมีเครื่องหมายดําเนนิการทางคณิตศาสตร (Arithmetic 
Operator) และการเขียนนิพจนทางคณิตศาสตร (Arithmetic Expression) 

Amount = Quantity * Price 

Vat = Amount * 7 / 100 
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การเขียนผังงานจะอยูในสัญลักษณการแสดงผลลพัธทางอุปกรณตาง ๆ  เชน 

พิมพคา 

Amount 

แสดงคา 

Amount 

Print 

Amount 

Display 

Amount 

 จงเขียนผังงานเพ่ือหาผลรวมของตัวเลข 2 จํานวน 

 Output  : ผลรวมตัวเลข 2 จํานวน 

 Input     : 1. ตัวเลขจํานวนท่ี 1 

  : 2. ตัวเลขจํานวนที่ 2 

 Process : 1. รับคาตัวเลขจํานวนท่ี 1 

  : 2. รับคาตัวเลขจํานวนท่ี 2 

  : 3. หาผลรวม สูตร 

  ผลรวมตัวเลข 2 จํานวน = ตัวเลขจํานวนท่ี 1 + ตัวเลขจํานวนท่ี 2 

  : 4. แสดงคาผลรวมตัวเลข 2 จํานวน 

 

Start 

Input 
number1 

Input 
number2 

sum = number1 + number2 

Display 
sum 

Stop 

Begin Add two numbers 
  Input number1, number2 
  sum = number1 + number2 
  Display sum 
End 

1. จงแสดงวิธีหาคาจางทั้งสิ้นตอสัปดาหของพนักงานท่ีทํางานในชั่วโมงทํางานปกติ 20 ชั่วโมง และทํางานลวงเวลา 5 ชั่วโมง 

โดยมีอัตราคาจางชั่วโมงละ 50 บาท  สวนคาจางลวงเวลาจะคิด 1.5 เทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมง 

2. จงแสดงวิธีหาพื้นทีข่องสามเหลี่ยมท่ีมฐีานยาว 10 นิ้ว และสูง 5 นิ้ว 

3. จงแสดงวิธีหาคาเฉลี่ยจากตัวเลข 5 จํานวน คือ 2  5  1  10  7 

4. จงแสดงวิธีหาจํานวนเงินตามสกุลเงินตอไปนีเ้มื่อเทียบกับเงินบาท 100 บาท 
 

1. เงินดอลลาร   อัตราแลกเปลี่ยน  35 บาท/ 1 ดอลลาร 

2. เงินเยน อัตราแลกเปลี่ยน        30 เยน/ 1 บาท 

3. เงิน Uro อัตราแลกเปลี่ยน  45 บาท/ 1 Uro 

4. เงินริงกิต อัตราแลกเปลี่ยน    3 ริงกิต/ 1 ดอลลาร 

5. จงแสดงวิธีหายอดรวมคาน้ํา คาไฟท่ีตองจาย โดยใชนํ้าไป 10 หนวย และใชไฟไป 20 หนวย คดิคาน้ําหนวยละ 5 บาท และ

คาไฟ หนวยละ 3 บาท 

6. โรงสีขาวแหงหนึ่งรับซื้อขาวเปลือกในอัตราเกวียนละ 5,000 บาท โดยข้ันตอนในการรับซ้ือคือผูขายนํารถท่ีบรรทุกขาวไปชั่ง 

เจาหนาท่ีบันทึกน้ําหนกัรวมไวได 10,000 กิโลกรัม จากนั้นผูขายนํารถไปขนถายขาวออก แลวนํารถเปลามาชั่งเจาหนาที่

บันทึกน้ําหนักรถเปลาไวได 2,000 กิโลกรัม จงแสดงวิธีคํานวณหาราคาขาวเปลือก 

1 เกวยีน = 1000 กิโลกรัม 


