


 

 

 

 
 
 
 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ 
เร่ือง ความรู้พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จดัท าขึน้เพ่ือใช้ประกอบ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชางานคอมพิวเตอร์ 1 ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือมุง่พฒันาทกัษะการ
คิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1  โดยผู้จดัท าได้
รวบรวมและเรียบเรียงเนือ้หาความรู้โดยยึดตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 
2551 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือให้นกัเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียน
และศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิด้วยตนเองซึง่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้นีมี้ทัง้หมด  5  ชดุดงันี ้
  ชดุท่ี 1 หลกัการวิเคราะห์งาน 
                         ชดุท่ี 2 การจ าลองความคดิ 
                         ชดุท่ี  3 ภาษาคอมพิวเตอร์ 
                         ชดุท่ี 4 ความรู้พืน้ฐานโปรแกรม 

                    ชดุท่ี 5 การเขียนโปรแกรมภาษาซีอยา่งง่าย 
ในชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัท าขึน้มีขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้  5 ขัน้  ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้ซึง่มี 5 ขัน้  ได้แก่  ขัน้สร้างความสนใจ  ขัน้ส ารวจและค้นหา  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป  ขัน้
ขยายความรู้  และขัน้ประเมินผล  ซึง่การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้  5  ขัน้ มุง่หวงัเพ่ือให้นกัเรียนได้รับความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์งานและได้
ฝึกปฏิบตัิการเขียนโปรแกรม  รวมทัง้สามารถน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัผู้จดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าชดุกิจกรรมการเรียนรู้ชดุนี ้ จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา
ผู้ เรียนและชว่ยให้ครูผู้สอนสามารถใช้พฒันาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

อารีรัตน์  องักระโทก 
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ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ชดุนีจ้ดัท าขึน้ส าหรับนกัเรียนใช้ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้ 
ส าหรับร่วมท ากิจกรรมกบัเพ่ือนในกลุม่ ภายในชดุกิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนจะได้รับประโยชน์ 
โดยตรงถ้าหากปฏิบตัิตามค าแนะน าตอ่ไปนีอ้ย่างเคร่งครัด 

1. ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั และสาระส าคญั 
2. ศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้ในแตล่ะเร่ืองให้เข้าใจอยา่งชดัเจน 
3. ปฏิบตัิกิจกรรมตามขัน้ตอนท่ีก าหนดในแตล่ะกิจกรรมอยา่งรอบคอบ  ไมเ่ปิดข้าม 
เพราะจะท าให้สบัสน 
4. บตัรเฉลยค าตอบของแตล่ะกิจกรรมจะอยูท้่ายชดุกิจกรรมการเรียนรู้  แตน่กัเรียนต้องมี 
ความซ่ือสตัย์ไม่ควรเปิดดบูตัรเฉลยค าตอบก่อน 
5. ตรวจค าตอบในทกุกิจกรรมท่ีปฏิบตัิ 
6. เกณฑ์การผ่านบตัรกิจกรรมและบตัรค าถามร้อยละ  75  ของคะแนนเตม็ 
7. ถ้าไมผ่า่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดให้นกัเรียนย้อนกลบัไปศกึษาบตัรเนือ้หาให้เข้าใจอีกครัง้ 
แล้วจงึกลบัมาท าบตัรกิจกรรม  และบตัรค าถามจนกวา่จะผา่นตามท่ีเกณฑ์ก าหนด 
8. ขณะศกึษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้หากมีข้อสงสยัหรือข้อข้องใจให้ถามเพ่ือนหรือครูเพ่ือให้ 
ค าแนะน า/ค าปรึกษาตอ่ไป 
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สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจเห็นคณุคา่และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 

ข้อมลูการเรียนรู้การส่ือสารการแก้ปัญหาการท างานและอาชีพอย่างมี 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคณุธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. เข้าใจเก่ียวกบัทฤษฎี หลกัการแก้ปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหา 
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ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ 
ชุดที่ 1  เร่ืองหลักการวิเคราะห์งาน  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนเพ่ือให้นกัเรียน

สามารถเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  โดยนกัเรียนต้องอา่นค าแนะน าให้เข้าใจ
และ   ปฏิบตัิตามค าชีแ้จง  แตล่ะขัน้ตอนตัง้แตต้่นจนจบเพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้รับความรู้อยา่ง
ครบถ้วนโดยมีขัน้ตอนตา่งๆ  ดงันี ้

1. นกัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 - 5 คน และแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบภายในกลุม่  
โดยเลือกหวัหน้า และเลขานกุารกลุม่    

2. นกัเรียนศกึษาสาระส าคญั และจดุประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ 
3. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัศกึษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้  ชดุท่ี 1 เร่ือง หลกัการวิเคราะห์งาน 
โดยใช้เวลาในการเรียนเนือ้หาในชดุกิจกรรมชดุนี ้ 4 ชัว่โมงภายในชดุกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วยบตัรกิจกรรม และบตัรเนือ้หา ซึง่มีขัน้ตอนการเรียนดงันี ้

3.1  ปฏิบตัิกิจกรรมขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) ให้นกัเรียนเขียน 
ขัน้ตอนการท างานจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ 

3.2  ปฏิบตัิกิจกรรมขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) ให้นกัเรียนศกึษา 
เนือ้หาหรือท ากิจกรรมท่ีก าหนดให้โดยนกัเรียนสามารถสืบค้นความรู้เพิ่มเตมิจากกรอบ 
ความรู้  โดยให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือสแกน QR Code เพ่ือลิงค์ไปยงัเว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หา 
สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีก าลงัศกึษาอยู่ (ต้องใช้สญัญาณอินเทอร์เน็ต) 

3.3  ปฏิบตัิกิจกรรมขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ให้นกัเรียน 
น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาเนือ้หาในขัน้ท่ี 2 มาสรุปเป็นความรู้  

3.4 ปฏิบตักิิจกรรมขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration)ให้นกัเรียนเขียน 
ขัน้ตอนการแก้ปัญหาการท าไขเ่จียว และก าหนดโจทย์ปัญหาขึน้เองเพ่ือใช้สอบถามเพ่ือนใน 
กลุม่อ่ืนๆ 

3.5  ปฏิบตัิกิจกรรมขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมิน (Evaluation) ให้นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหา
จากโจทย์ท่ีครูก าหนดให้เพ่ือเป็นการทบทวนและการประเมินความรู้ จากนัน้ท าแบบทดสอบ
ในบตัรค าถามรายบคุคล  
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การวิเคราะห์งาน เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดรายละเอียดของปัญหาเป็นขัน้ตอนแรก
ท่ีส าคญัของการเขียนโปรแกรม  จดุประสงค์ของการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดรายละเอียดของ
ปัญหา คือ  ท าความเข้าใจกบัปัญหาพิจารณาข้อมลูท่ีก าหนดในปัญหาหรือเง่ือนไขสิ่งท่ีต้องการรวมทัง้
วิธีการท่ีใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ในสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. อธิบายถึงความส าคญัของการแก้ปัญหาและกระบวนการในการแก้ปัญหาได้ 
2. อธิบายรายละเอียดของกระบวนการการแก้ปัญหาได้ถกูต้อง 
3. สามารถวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหาได้ 
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 ช่ือกลุ่ม ……………………………………………………………………………….. 
 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/… 
 

ช่ือสมาชิกในกลุ่ม 
 

 1) ……………………………………………………………….. เลขท่ี ……………. 
 2) ……………………………………………………………….. เลขท่ี ……………. 
 3) ……………………………………………………………….. เลขท่ี ……………. 
 4) ……………………………………………………………….. เลขท่ี ……………. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีสมาชิก 

ในกลุม่เสร็จแล้ว  เรามาเร่ิมท า
กิจกรรมการเรียนกนัดีกวา่ครับ 

หน้า 7 

นกัเรียนก าหนดบทบาทสมาชิกแต่
ละคนในกลุม่นะคะ  วา่ใครรับผิดชอบหน้าท่ี
อะไร เม่ือเรียนเนือ้หาเร่ืองใหมก็่ให้นกัเรียน
สลบักนัเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี เพ่ือฝึกการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีคะ่ 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

ภาพท่ี 1 
ที่มา : http://www.tvthailand.me/watch/689285/0 

 

จากรูปภาพให้นกัเรียนสงัเกตลกัษณะอาหาร จากนัน้บอกช่ือของอาหาร และเขียนขัน้ตอนการ 
ได้ท าอาหารในรูปภาพ 
 
1.ช่ืออาหาร …………………….……………………………………………………………. 
 
 
 

หน้า 8 

เพ่ือนๆ เห็นรูปภาพอาหารในกรอบด้านลา่ง
ไหมคะ ถ้าเพ่ือนๆ อยากทานอาหารใน
รูปภาพเพ่ือนๆ จะมีวิธีการท าอยา่งไร 



 

 

 

 
2.ขัน้ตอนการท าอาหารท่ีปรากฏในรูปภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อแตกต่างของวิธีการท าอาหาร 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

ตอบค าถามเสร็จแล้ว นกัเรียนน าขัน้ตอนการ
ท าอาหารของนกัเรียนไปแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนในกลุม่
นะคะ จากนัน้ให้นกัเรียนสงัเกตข้อมลูท่ีเพ่ือนน าเสนอ
วา่มีขัน้ตอนใดท่ีไมเ่หมือนหรือแตกตา่งจากวิธีการของ
นกัเรียน และจดบนัทกึข้อแตกตา่งนัน้ไว้ในกรอบ
ด้านลา่งนีค้ะ่ 
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หน้า 10 

จากขัน้ท่ี 1 นกัเรียนคงได้เห็นปัญหาท่ีโจทย์
ก าหนดให้กนัแล้ว และสิ่งท่ีโจทย์ต้องการก็คือ อาหารท่ี
ปรากฏในรูปภาพ โดยให้นกัเรียนเขียนขัน้ตอนการ
ท าอาหารท่ีปรากฏในรูป ซึง่โจทย์ไมไ่ด้บอกวา่เป็น
อาหารอะไร แตใ่ห้นกัเรียนสงัเกตและวิเคราะห์แล้วบอก
ช่ืออาหาร จากนัน้ให้นกัเรียนเขียนขัน้ตอนการท าอาหาร 

ซึง่วิธีการดงักลา่วเป็นการฝึกให้นกัเรียน
รู้จกัการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาท่ีพบ 
และในขัน้ตอนท่ี 2 นีใ้ห้นกัเรียนศกึษาเก่ียวกบั
ขัน้ตอนการแก้ปัญหา เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกบั
หลกัการแก้ปัญหา วิธีการวิเคราะห์และก าหนด
รายละเอียดของปัญหา โดยศกึษาบตัรเนือ้หา
ตอ่ไปนีไ้ด้เลยคะ่ 



 

 

 

 
 
 
 
 

การแก้ปัญหามีหลายวิธีขึน้กบัชนิดของงานวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึง่อาจแก้ปัญหาอีกอยา่ง
หนึง่ไมไ่ด้  และการแก้ปัญหาอาจจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไมก็่ได้  ดงันัน้จงึควรยึด
หลกัการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบเพ่ือไมใ่ห้เสียเวลาหลงทางและสบัสนวิธีการแก้ปัญหาแตล่ะวิธี 
มีความเหมาะสมกบังานแตกตา่งกนัไปตามสายงาน ดงันี ้

1. หลักการแก้ปัญหาตามวิธีวิทยาศาสตร์( Scientific method ) วิธีการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์เป็นวิธีท่ีมีมานานมากแล้ว  ซึง่ใช้ศกึษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ   ตัง้แตห่ลายร้อยปีก่อนจนเกิด
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านตา่งๆ  มากมายอยา่งทกุวนันี ้หลกัการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
มีดงันี ้

1.1  เก็บข้อมลูเบือ้งต้นโดยการศกึษาสงัเกต 
1.2  ตัง้สมมตฐิานเก่ียวกบัสาเหตแุนวความคิดหรือทฤษฎี 
1.3  พฒันาการวิธีการท่ีจะทดสอบสมมตฐิานหรือทฤษฎีตามข้อ 2  
1.4  ท าการทดลองเพ่ือพิสจูน์สมมตฐิานหรือทฤษฎีโดยตัง้วตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน 
1.5  วิเคราะห์ผลการทดลองเพ่ือหาค าตอบว่าสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้นัน้เป็นจริงหรือไม่ 
1.6  เขียนรายงานสรุปผลค าตอบท่ีได้ผลท่ีได้ 
2. หลักการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิศวกรรม ( Engineering problem solving ) วิธีนี ้

เหมาะกบัการแก้ปัญหาในการออกแบบผลิตภณัฑ์สินค้าหรือเพ่ือสร้างสิ่งใหมห่รือเพ่ือการแก้ปัญหาใน
เชิงวิศวกรรมมีขัน้ตอน  ดงันี ้

2.1  วิเคราะห์ปัญหาก าหนดรายละเอียดปัญหาให้ชดัเจนเป็นข้อๆ 
2.2  สร้างแบบจ าลองวิธีการแก้ปัญหา (Define model)  
2.3  ค านวณหาค าตอบโดยใช้แบบจ าลองวิธีและสมการในข้อ 2 ตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีได้ 
2.4  ผลลพัธ์หรือค าตอบท่ีได้มีเหตผุลวา่ถกูต้องเหมาะสมแล้วจงึน าไปปฏิบตัิ 
3. วิธีการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ ( Creative problem solving ) วิธีนีเ้ป็นวิธีแก้ปัญหาท่ี

ใช้แนวคิดแบบสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้งานได้กว้างขวาง  ซึง่มีหลายวิธีขอยกตวัอย่าง  ดงันี ้
3.1  ใช้ความสงัเกตอยา่งพินิจพิเคราะห์เพ่ือให้มองเห็นปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้และมองเห็นวิธี

แก้ปัญหาท่ีอาจเป็นไปได้ 

 

บัตรเนือ้หา 
เร่ือง หลักการและขัน้ตอนการแก้ปัญหา 

หน้า 11 



 

 

 

 

3.2  ค้นหาความจริงโดยเก็บรวบรวมข้อมลูเชน่ท าการศกึษาทดลองหรือท าวิธีใดๆ ท่ีเหมาะสม 
3.3  ค้นหาปัญหาเพ่ือดวู่าปัญหาท่ีแท้จริงคืออะไรสาเหตขุองการเกิดคืออะไร 
3.4  ค้นหาแนวความคดิในการแก้ปัญหาโดยการคดิค้นวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีท่ีอาจใช้ได้ 
3.5  ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
3.6  ค้นหาวิธีการยอมรับวิธีแก้ปัญหาท่ีเลือกไว้โดยหาวิธีท่ีจะท าให้ตนเองและผู้ เก่ียวข้อง

ยอมรับวิธีแก้ปัญหาท่ีเลือกไว้ร่วมกนั 
4.  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน

ด้วยวิธีการตา่งๆ ท่ีกลา่วมาแล้วสว่นมากจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าชว่ยเพ่ือเพิ่มความ
รวดเร็วถกูต้อง  และสามารถท าซ า้ได้ง่ายในการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าชว่ย
แก้ปัญหาจ าเป็นต้องปรับรูปแบบวิธีการท างานให้เหมาะสมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะกบัระบบงานท่ีต้องท างานอยา่งใดอย่าง
หนึง่ซ า้ซาก  และมีปริมาณงานมากหรืองานท่ีต้องการความรวดเร็วในการค านวณเกินกวา่มนษุย์จะท า
ได้ 

จากการศกึษาพฤติกรรมในการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนษุย์พบว่าปกตมินษุย์มีกระบวน 
การในการแก้ปัญหาซึง่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1. วิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
2. การเลือกเคร่ืองมือและออกแบบขัน้ตอนวิธี 
3. การด าเนินการแก้ปัญหา 
4. การตรวจสอบและการปรับปรุง 
ซึง่วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีวิธีการแก้ปัญหาคล้ายกบั

การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมมาก  แตใ่นการน าระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานจะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา  และศกึษาความเป็นไปได้ให้รอบคอบ
เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ไม่ใชเ่คร่ืองมือท่ีจะสามารถแก้ปัญหาได้ทกุเร่ืองนอกจากนีย้งัจะต้องมีการศกึษา
ถึงความคุ้มคา่ในการลงทนุต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกบังานจดัหา  เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีท่ีไมเ่กินความจ าเป็นวิธีการโดยทัว่ไปคือ  ปรับเปล่ียนวิธีการหรือระบบการท างานแบบเดมิ
มาใช้ระบบงานท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชว่ยท างานเป็นบางสว่น  หรือทัง้หมดเท่าท่ีสามารถจะท าแทนคน
ได้   ดงันัน้การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศจงึต้องมีการสร้างระบบงาน
คอมพิวเตอร์ขึน้มาชว่ยท างานอาจไมต้่องสร้างระบบงานทัง้หมดขึน้ใหมแ่ตพ่ฒันาระบบงานเดมิให้เป็น
ระบบงานท่ีท างานโดยคอมพิวเตอร์นิยมเรียกกนัวา่การพฒันาโปรแกรม 
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 ขัน้ตอนการพัฒนาโปรแกรม  ตามหลกัวิชาวา่ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
( System analysis and design ) มีการจดัขัน้ตอนการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ปัญหา 
การวิเคราะห์ปัญหา ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

1.1 ก าหนดวตัถปุระสงค์ของงาน เพ่ือพิจารณาว่าโปรแกรมต้องท าการประมวลผล
อะไรบ้าง 

1.2 พิจารณาข้อมลูน าเข้า เพ่ือให้ทราบวา่จะต้องน าข้อมลูอะไรเข้าคอมพิวเตอร์ ข้อมลูมี
คณุสมบตัเิป็นอยา่งไร ตลอดจนถึงลกัษณะและรูปแบบของข้อมลูท่ีจะน าเข้า 

1.3 พิจารณาการประมวลผล เพ่ือให้ทราบวา่โปรแกรมมีขัน้ตอนการประมวลผลอยา่งไร
และมีเง่ือนไปการประมวลผลอะไรบ้าง 

1.4 พิจารณาข้อสนเทศน าออก เพ่ือให้ทราบวา่มีข้อสนเทศอะไรท่ีจะแสดง ตลอดจน
รูปแบบและส่ือท่ีจะใช้ในการแสดงผล 

2. การออกแบบโปรแกรม 
การออกแบบขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมเป็นขัน้ตอนท่ีใช้  เป็นแนวทางในการลงรหสั

โปรแกรม ผู้ออกแบบขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมอาจใช้เคร่ืองมือตา่งๆ  ชว่ยในการออกแบบ อาทิ
เชน่ ค าสัง่ล าลอง (Pseudocode) หรือ ผงังาน (Flow chart) การออกแบบโปรแกรมนัน้ไมต้่องพะวงกบั
รูปแบบค าสัง่ภาษาคอมพิวเตอร์  แตใ่ห้มุง่ความสนใจไปท่ีล าดบัขัน้ตอนในการประมวลผลของ
โปรแกรมเทา่นัน้ 

3. การเขียนโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมเป็นการน าเอาผลลพัธ์ของการออกแบบโปรแกรม  มาเปล่ียนเป็นโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง  ผู้ เขียนโปรแกรมจะต้องให้ความสนใจตอ่รูปแบบค าสัง่และ
กฎเกณฑ์ของภาษาท่ีใช้  เพ่ือให้การประมวลผลเป็นไปตามผลลพัธ์ท่ีได้ออกแบบไว้ นอกจากนัน้ผู้ เขียน
โปรแกรมควรแทรกค าอธิบายการท างานตา่งๆ  ลงในโปรแกรมเพ่ือให้โปรแกรมนัน้มีความกระจา่งชดั
และง่ายตอ่การตรวจสอบและ โปรแกรมนีย้งัใช้เป็นสว่นหนึง่ของเอกสารประกอบ 

 
 

ขัน้ตอนการพัฒนาโปรแกรม 
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4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

 การทดสอบโปรแกรมเป็นการน าโปรแกรมท่ีลงรหสัแล้วเข้า คอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบกฎเกณฑ์ของภาษา และผลการท างานของโปรแกรมนัน้ ถ้าพบวา่ยงัไมถ่กูก็แก้ไขให้ถกูต้อง
ตอ่ไป ขัน้ตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม อาจแบง่ได้เป็น 3 ขัน้ 

4.1 สร้างแฟ้มเก็บโปรแกรมซึ่งสว่นใหญ่นิยมน าโปรแกรมเข้าผา่นทางแปน้พิมพ์โดยใช้
โปรแกรมประมวลค า 

4.2 ใช้ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์แปลโปรแกรมท่ีสร้างขึน้เป็นภาษาเคร่ือง โดยระหวา่งการ
แปลจะมีการตรวจสอบความถกูต้องของรูปแบบและกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษา ถ้าค าสัง่ใดมีรูปแบบไม่
ถกูต้องก็จะแสดงข้อผิดพลาดออกมาเพ่ือให้ผู้ เขียนน าไป แก้ไขตอ่ไป ถ้าไมมี่ข้อผิดพลาด เราจะได้
โปรแกรมภาษาเคร่ืองท่ีสามารถให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ 

4.3 ตรวจสอบความถกูต้องของการประมวลผลของโปรแกรม โปรแกรมท่ีถกูต้องตาม
รูปแบบและกฎเกณฑ์ของภาษา แตอ่าจให้ผลลพัธ์ของการประมวลผลไมถ่กูต้องก็ได้ ดงันัน้ผู้ เขียน
โปรแกรมจ าเป็นต้องตรวจสอบว่าโปรแกรมประมวลผลถกูต้องตามต้อง การหรือไม ่วิธีการหนึง่ก็คือ 
สมมตข้ิอมลูตวัแทนจากข้อมลูจริงน าไปให้โปรแกรมประมวลผลแล้วตรวจสอบผลลพัธ์ วา่ถกูต้อง
หรือไม ่ถ้าพบวา่ไมถ่กูต้องก็ต้องด าเนินการแก้ไขโปรแกรมตอ่ไป การสมมตข้ิอมลูตวัแทนเพ่ือการ
ทดสอบเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ลกัษณะของข้อมลูตวัแทนท่ีดีควรจะสมมตทิัง้ข้อมลูท่ี
ถกูต้องและข้อมลูท่ีผิด พลาด เพ่ือทดสอบวา่โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้สามารถครอบคลมุการปฏิบตังิานใน
เง่ือนไขตา่งๆ  ได้ครบถ้วน นอกจากนีอ้าจตรวจสอบการท างานของโปรแกรมด้วยการสมมตติวัเองเป็น
คอมพิวเตอร์ท่ีจะประมวลผล แล้วท าตามค าสัง่ทีละค าสัง่ของโปรแกรมนัน้ๆ วิธีการนีอ้าจท าได้ยากถ้า
โปรแกรมมีขนาดใหญ่ หรือมีการประมวลผลท่ีซบัซ้อน 

5. การท าเอกสารประกอบโปรแกรม 
การท าเอกสารประกอบโปรแกรมเป็นงานท่ีส าคญัของการพฒันาโปรแกรม  เอกสารประกอบ

โปรแกรมชว่ยให้ผู้ใช้โปรแกรมเข้าใจวตัถปุระสงค์  ข้อมลูท่ีจะต้องใช้กบัโปรแกรม ตลอดจนผลลพัธ์ท่ีจะ
ได้จากโปรแกรม  การท าโปรแกรมทกุโปรแกรมจงึควรต้องท าเอกสารก ากบัเพ่ือใช้ส าหรับการอ้างอิง
เม่ือจะใช้งานโปรแกรมและเม่ือต้องการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม  เอกสารประกอบโปรแกรมท่ีจดัท าควร
ประกอบด้วยหวัข้อตอ่ไปนี ้

5.1  วตัถปุระสงค์ 
5.2  ประเภทและชนิดของคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ท่ีใช้ในโปรแกรม 
5.3  วิธีการใช้โปรแกรม 
5.4  แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบโปรแกรม 
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5.5  รายละเอียดโปรแกรม 
5.6  ข้อมลูตวัแทนท่ีใช้ทดสอบ 
5.7  ผลลพัธ์ของการทดสอบ 

6. การบ ารุงรักษาโปรแกรม 
เม่ือโปรแกรมผา่นการตรวจสอบตามขัน้ตอนเรียบร้อยแล้ว และถกูน ามาให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน 

ในชว่งแรกผู้ใช้อาจจะยงัไมคุ่้นเคยก็อาจท าให้เกิดปัญหาขึน้มาบ้าง  ดงันัน้จงึต้องมีผู้คอยควบคมุดแูล
และคอยตรวจสอบการท างาน การบ ารุงรักษาโปรแกรมจงึเป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เขียนโปรแกรมต้องคอยเฝา้ดู
และหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในระหวา่งท่ีผู้ใช้ใช้งานโปรแกรม  และปรับปรุงโปรแกรมเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดขึน้หรือในการใช้งานโปรแกรมไปนานๆ  ผู้ใช้อาจต้องการเปล่ียนแปลงการท างานของ
ระบบงานเดมิเพ่ือให้เหมาะกบัเหตกุารณ์  นกัเขียนโปรแกรมก็จะต้องคอยปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตาม
ความต้องการของผู้ใช้ท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตใ่นหน่วยเนือ้หา “พืน้ฐานการ
เขียนโปรแกรม” ท่ีเราจะเรียนในครัง้นี ้เรา
จะเน้นขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมแค ่4 
ขัน้ตอน ดงันีค้ะ่ 
1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การออกแบบโปรแกรม 
3. การเขียนโปรแกรม 
4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

ซึง่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ชดุนีเ้ราจะศกึษา
และท ากิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหากนัอย่าง
ละเอียด เรามาเร่ิมศกึษาเนือ้หาและท ากิจกรรมกนั
ดีกวา่คะ่เพื่อนๆ 
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การวิเคราะห์ปัญหา เป็นการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหาเป็นขัน้ตอนแรกท่ี

ส าคญัก่อนจะลงมือแก้ปัญหาจดุประสงค์ของการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดรายละเอียดของปัญหา
คือ  ท าความเข้าใจกบัปัญหาพิจารณาข้อมลูท่ีก าหนดในปัญหาหรือเง่ือนไขสิ่งท่ีต้องการรวมทัง้วิธีการ
ท่ีใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์โดยกระบวนการ  5  ขัน้ตอน  ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ (Requirement)  เป็นขัน้การวิเคราะห์โจทย์วา่ต้องการอะไร
กระบวนการนีถื้อว่าส าคญัเพราะหากตีโจทย์ผิดพลาด  ขัน้ตอนท่ีจะกระท าตอ่ไปก็จะผิดพลาดทัง้หมด 

1.2 ผลลัพธ์ (Output)  เป็นการออกแบบผลลพัธ์หรือรายงานซึง่ข้อมลูจะต้องมีรายละเอียด
ครบถ้วน  เพราะจะท าให้ทราบถึงข้อมลูน าเข้า 

1.3 ข้อมูลน าเข้า (Input)  เพ่ือให้ทราบวา่ต้องมีข้อมลูน าเข้าท่ีเก่ียวข้องอะไรบ้างเพื่อ
น าไปประมวลผลให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

1.4 ก าหนดตัวแปร (Variable)  เป็นการก าหนดตวัแปรเพ่ือแทนคา่ของข้อมลูตา่งๆ  ซึง่
การก าหนดตวัแปรควรตัง้ช่ือแปรท่ีส่ือความหมายได้ดี  เม่ืออา่นแล้วรู้ว่าเป็นตวัแปรเก็บคา่ใดการ
วิเคราะห์ปัญหาบางอยา่งอาจไมจ่ าเป็นต้องก าหนดคา่ตวัแปรก็ได้ 

1.5 วิธีการประมวล (Process)  เป็นการก าหนดขัน้ตอนวิธีเพ่ือน าไปสูก่ารประมวลผล 
จนได้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการโดยใช้ข้อมลูน าเข้าและตวัแปรตา่งๆ มาผ่านการประมวลผลตามความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ปัญหา 

ก่อนท่ีเราจะไปศกึษาตวัอยา่งการวิเคราะห์และการ
ก าหนดรายละเอียดและวิธีการเขียนแสดงรายละเอียดเพ่ือนๆ 
สามารถสแกน QR-Code ในกรอบด้านลา่ง เพ่ือศกึษาหา
ความรู้เพิ่มเตมิได้นะคะ 
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สแกน   QR Code  เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั 
การวิเคราะห์ปัญหา 

ที่มา :  http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson7/pg7_3.htm 

แหล่งความรู้เพิ่มเตมิ 



 

 

 

 
 

ตัวอย่างที่ 1 ให้นกัเรียนเขียนขัน้ตอนการชงเคร่ืองดื่มจากสว่นผสมท่ีครูได้เตรียมไว้ให้และสามารถ
บอกได้วา่สว่นผสมตอ่ไปนีส้ามารถท าเป็นเคร่ืองดื่มชนิดใด 
ส่วนผสม น า้ร้อน กาแฟผงส าเร็จรูปครีมเทียมน า้ตาลทราย 

น า้แข็งป่น วิปปิง้ครีม แก้วทรงเตีย้แก้วทรงสงู 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :  จากสว่นผสมสามารถท าเคร่ืองด่ืมชนิดใด 
การวิเคราะห์ :  นกัเรียนวิเคราะห์เคร่ืองดื่มได้ดงันี ้

1. สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ  : เคร่ืองดื่มชนิดหนึง่ 
2. ผลลพัธ์ (Output)   : กาแฟเย็นราดวิปปิง้ครีม 
3. ข้อมลูน าเข้า (Input)   : น า้ร้อนกาแฟผงส าเร็จรูป 

  น า้ตาลทรายครีมเทียม 
  น า้แข็งป่นวิปปิง้ครีม 

4. ตวัแปรท่ีก าหนด (Variable)  : - 
5. วิธีการประมวลผล (Process)  
5.1 เร่ิมต้น 
5.2 น าส่วนผสม  ได้แก่  น า้ร้อนกาแฟผงส าเร็จรูปครีมเทียมและน า้ตาลทราย
คนผสมกนัในแก้วทรงเตีย้ 
5.3 ใสน่ า้แข็งลงในแก้วทรงสงูให้เตม็  จากนัน้น าเคร่ืองดื่มท่ีผสมกนัเรียบร้อย
แล้วใสล่งไปราดด้านบนด้วยวิปปิง้ครีม 
5.4 ได้ผลลพัธ์เป็นกาแฟเย็นราดวิปปิง้ครีม 
5.5  จบการท างาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เราไปศกึษาการวิเคราะห์และการ
ก าหนดรายละเอียดของปัญหาในตวัอย่างท่ี 
2 และตวัอยา่งท่ี 3 กนัตอ่เลยคะ่ 
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ตัวอย่างที่ 2 การหาคา่เฉล่ียของจ านวนเต็ม 5 จ านวนได้แก่ 0,3,4, 8 และ 12  
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :  หาคา่เฉล่ียของจ านวนเตม็ 
การวิเคราะห์ :  สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ  : คา่เฉล่ียของจ านวน 5 จ านวน 
2. ผลลพัธ์ (Output)   : คา่เฉล่ีย 
3. ข้อมลูน าเข้า (Input)   : จ านวน 0,3,4, 8 และ 12  
4. ตวัแปรท่ีก าหนด (Variable)  :  X  คือคา่เฉล่ีย 
5. วิธีการประมวลผล (Process)  
   5.1 เร่ิมต้น 
   5.2  x = (0+3+4+8+12)/5 
   5.3 แสดงคา่ x  
   5.4 จบการท างาน 

 
 

 

ตัวอย่างที่ 3 การหาคา่เฉล่ียของจ านวนเต็ม 5 จ านวน 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :หาคา่เฉล่ียของจ านวนเตม็ 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ :  คา่เฉล่ียของจ านวน 5 จ านวน 
2. ผลลพัธ์ (Output)  :  คา่เฉล่ีย 
3. ข้อมลูน าเข้า (Input)  :  ตวัเลขจ านวนเตม็ 5 จ านวน 
4. ตวัแปรท่ีก าหนด :  X  คือคา่เฉล่ีย 

num1, num2, num3, num4, num5 แทน   
เลขจ านวนเตม็แตล่ะจ านวน รวม 5 จ านวน 

5. วิธีการประมวลผล (Process)  
   5.1 เร่ิมต้น 
   5.2 รับคา่ num1, num2, num3, num4, num5  
   5.3  x  =  (num1+num2+num3+num4+num5)/5 
   5.4 แสดงคา่  x  
   5.5 จบการท างาน 
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ข้อ 1. การค านวณหาพืน้ท่ีของวงกลม จากสตูร ¶r2 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ : สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 

   ……………………………………………………… 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกจิกรรมทบทวนความรู้ที่ 1 

 ให้นกัเรียนฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหาจากโจทย์ท่ี
ก าหนดให้  โดยฝึกปฏิบตัเิป็นรายบคุคล  จากนัน้น าค าตอบท่ีได้ร่วมกนัแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน 
ในกลุม่เพ่ือตรวจสอบค าตอบท่ีถกูต้อง 

 

บัตรค าส่ัง 
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ข้อ 2. การค านวณหาพืน้ท่ีของสามเหล่ียม จากสตูร พืน้ท่ีสามเหล่ียม  = 0.5 x ฐาน x สงู 

การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ : สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 

   ……………………………………………………… 
   ……………………………………………………… 

5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ่ไปเราไปศกึษาการวิเคราะห์ปัญหา  
ซึง่ลกัษณะปัญหาเป็นปัญหาแบบมีเง่ือนไขให้
เลือกท างาน กนัดีกว่าคะ่ 
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ตัวอย่างที่ 4 จงเขียนขัน้ตอนการวิเคราะห์งานค านวณหาราคามะมว่งท่ีต้องจา่ย โดยมีเง่ือนไขวา่ 
ถ้าซือ้มะมว่งน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5  กิโลกรัม คิดราคากิโลกรัมละ 35 บาท แตถ้่าซือ้
มะมว่งมากกวา่ 5 กิโลกรัมขึน้ไป คิดราคากิโลกรัมละ 30 บาท 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :ราคามะมว่งท่ีต้องจา่ย 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ราคามะมว่งท่ีต้องจา่ย 
2. ผลลพัธ์  : ราคามะมว่งท่ีต้องจา่ย 
3. ข้อมลูน าเข้า  : จ านวนมะมว่งท่ีซือ้ 
4. ตวัแปรท่ีก าหนด : weight  =  น า้หนกัมะมว่ง (กิโลกรัม) 

price  =  ราคามะมว่งตอ่กิโลกรัม 
total_price  =  ราคามะมว่งท่ีต้องจา่ย 

5. วิธีการประมวลผล 
1. เร่ิมต้น 
2. รับคา่ weight 
3.หาก  weightน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5  ให้ price = 35  แล้วไปข้อ 5 
4. หาก  weight มากกวา่ 5  ให้ price = 30  แล้วไปข้อ 5 
5. ค านวณหา total_price =  weight*price 
6. แสดงผล total_price 
7. จบการท างาน 
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ตัวอย่างที่ 5 ค านวณหาคะแนนรวมจากคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค เพ่ือ 
แสดงผลลพัธ์เป็นข้อความ ดงันี ้
-  ถ้าคะแนนรวมมากกวา่หรือเทา่กบั 70 ให้แสดงข้อความ Pass 
-  ถ้าคะแนนรวมมากกวา่หรือเทา่กบั 50 ให้แสดงข้อความ Update 
-  ถ้าคะแนนรวมน้อยกวา่ 50 ให้แสดงข้อความ Fail 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา : คะแนนรวมและข้อความ Pass หรือ Update หรือ Fail 
การวิเคราะห์ : สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : คะแนนรวม และข้อความ Pass หรือ 
    Update หรือ Fail 
2. ผลลพัธ์  : คะแนนรวม และข้อความ Pass หรือ 
    Update หรือ Fail 
3. ข้อมลูน าเข้า  : คะแนนสอบกลางภาค 
    คะแนนสอบปลายภาค 
4. ตวัแปรท่ีก าหนด : mid_score = คะแนนสอบกลางภาค 

fin_score = คะแนนสอบปลายภาค 
total_score = คะแนนรวม 

5. วิธีการประมวลผล 
    5.1 เร่ิมต้น 
    5.2 รับคา่ mid_score, fin_score 
    5.3 ค านวณหาคะแนนรวม total_score  = mid_score+fin_score 
    5.4 แสดงผล total_score 
    5.5หาก total_score  มากกวา่หรือเทา่กบั  70  ให้แสดงข้อความ  Pass  
แล้วไปข้อ 5.8 
    5.6 หาก total_score มากกวา่หรือเทา่กบั  50  ให้แสดงข้อความ Update   
แล้วไปข้อ 5.8 
    5.7 หาก total_score น้อยกวา่  50  ให้แสดงข้อความ Fail  แล้วไปข้อ 5.8 
    5.8 จบการท างาน 
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ตัวอย่างที่ 6 จงค านวณหาคา่คอมมิชชัน่จากการขายสินค้าของพนกังานขายโดยบริษัทมีเง่ือนไขดงันี  ้

-  ถ้าขายสินค้าได้มากกว่า 50,000 บาทให้คอมมิชชัน่ 10%  
-  ถ้าขายสินค้าได้ 20,000 - 50,000 บาทให้คอมมิชชัน่ 7 %  
-  ถ้าขายสินค้าได้น้อยกวา่ 20,000 บาทให้คอมมิชชัน่ 5 % 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :คา่คอมมิชชัน่จากการขายสินค้า 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : คา่คอมมิชชัน่ 

2. ผลลพัธ์ท่ีต้องการ : คา่คอมมิชชัน่ 

3. ข้อมลูน าเข้า  : ยอดขายสนิค้า 

4. ตวัแปรท่ีก าหนด : sales = ยอดขายสินค้า 
commission = คา่คอมมิชชัน่ 

5. วิธีการประมวลผล 
    5.1 เร่ิมต้น 

    5.2 รับคา่ sales 

    5.3 ถ้าsales> 50000 ให้commission = sales * 0.10  
         จากนัน้ไปท าข้อ 5.6 

      5.4 ถ้าsales>=20000 ให้commission = sales* 0.07  
                                จากนัน้ไปท าข้อ 5.6 

    5.5 ถ้า sales< 20000 ให้commission = sales*0.05  
         จากนัน้ไปท าข้อ 5.6 
    5.6 แสดงคา่ commission 

    5.7 จบการท างาน 
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ข้อ 1.การค านวณหาผลบวกหรือผลลบหรือผลคณูของตวัเลข 2 จ านวนโดยก าหนดเง่ือนไข ดงันี ้
 -  ถ้าเลขจ านวนท่ี 1 น้อยกว่าเลขจ านวนท่ี 2 ให้น าตวัเลขทัง้สองจ านวนมาบวกกนั 

-  ถ้าเลขจ านวนท่ี 1 มากกว่าเลขจ านวนท่ี 2 ให้น าตวัเลขทัง้สองจ านวนมาลบกนั 
-  ถ้าเลขจ านวนท่ี 1 เทา่กบัเลขจ านวนท่ี 2 ให้น าตวัเลขทัง้สองจ านวนมาคณูกนั 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ : สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 

   ……………………………………………………… 
   ………………………………………………………. 

5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 
    5.6 ……………………………….……………………………………………. 
    5.7 ……………………………….……………………………………………. 

 
 
 
 
 

บัตรกจิกรรมทบทวนความรู้ที่ 2 
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ข้อ 2. การค านวณหาคะแนนรวมจากคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค  
จากนัน้แสดงเกรดท่ีได้รับ โดยก าหนดเง่ือนไข ดงันี ้

 -  ถ้าคะแนนรวม 80 - 100 ให้แสดง Grade = A 
-  ถ้าคะแนนรวม 70 - 79 ให้แสดง Grade = B 

 -  ถ้าคะแนนรวม 60 - 69 ให้แสดง Grade = C 
-  ถ้าคะแนนรวม 50 - 59 ให้แสดง Grade = D 
- ถ้าคะแนนรวม 0 - 49 ให้แสดง Grade = F 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา : ………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 

   ……………………………………………………… 
   ……………………………………………………… 
   ……………………………………………………… 

5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 
    5.6 ……………………………….……………………………………………. 
    5.7 ……………………………….……………………………………………. 
    5.8 ……………………………….……………………………………………. 
    5.8 ……………………………….……………………………………………. 
    5.10 ……………………………….…………………………………………. 
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ให้นกัเรียนร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้ศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัการหลกัการและ

ขัน้ตอนการแก้ปัญหากบัเพ่ือนในกลุม่จากนัน้บนัทึกข้อมูลท่ีได้ลงในแบบบนัทึกความรู้ 
 
 
 
 
 

 
หลกัการและขัน้ตอนการแก้ปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

บตัรค าสัง่ 

แบบบันทกึความรู้ 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
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นกัเรียนยงัจ าขัน้ตอนการท าไขเ่จียวหมู
สบัท่ีนกัเรียนได้เขียนบรรยายไว้ในขัน้ท่ี 1 ได้
ไหมคะ  ให้นกัเรียนน าขัน้ตอนท่ีเขียนไว้มาเขียน
ในรูปแบบของการวิเคราะห์งานเลยคะ่ 



 

 

 

 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 
    5.6 ……………………………….……………………………………………. 
    5.7 ……………………………….……………………………………………. 
    5.8 ……………………………….……………………………………………. 
    5.8 ……………………………….……………………………………………. 

      5.10 ……………………………….…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนเขียนเสร็จแล้วจะได้ขัน้ตอน
การแก้ปัญหาการท าไขเ่จียวหมสูบั น าขัน้ตอน
ท่ีได้แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนในกลุม่อีกครัง้นะคะ
เพ่ือตรวจสอบล าดบัขัน้ตอนวา่ถกูต้องหรือไม ่
จากนัน้ครูจะสุม่ถามเป็นรายบคุคลคะ่ 

หน้า 29 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โจทย์ปัญหา   

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
 

ตอ่ไปให้แตล่ะกลุม่ท ากิจกรรมโดยอา่น
บตัรค าสัง่ในกรอบด้านลา่งคะ่ 

 
1. ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัคิดโจทย์ปัญหากลุม่ละ  1  โจทย์ปัญหา ซึง่โจทย์ปัญหาดงักลา่ว 
    อาจเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หรือโจทย์การท ากิจกรรมเพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึง่ก็ได้ 
2. เม่ือนกัเรียนคิดโจทย์ปัญหาได้แล้ว  ให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียด 
    ปัญหาตามขัน้ตอนท่ีได้ศกึษาและปฏิบตัมิาแล้วเพ่ือจดัท าเป็นเฉลยค าตอบ 
3. จากนัน้ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่น าโจทย์ปัญหามาสอบถามเพ่ือนในห้อง  เพ่ือให้เพ่ือนในกลุม่ 
    อ่ืนๆ ได้ร่วมกนัวิเคราะห์และร่วมกนัตอบค าถาม  เพ่ือเป็นการฝึกการวิเคราะห์ปัญหา 

 

บัตรค าส่ัง 
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3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 
    5.6 ……………………………….……………………………………………. 
    5.7 ……………………………….……………………………………………. 
    5.8 ……………………………….……………………………………………. 
    5.8 ……………………………….……………………………………………. 

      5.10 ……………………………….…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขียนเสร็จแล้วน าโจทย์นีไ้ปอ่านให้เพ่ือนกลุม่
อ่ืนๆ ฟัง และให้ชว่ยกนัตอบ เพ่ือนๆ อยา่ลืม
ตรวจสอบด้วยนะคะวา่ ค าตอบท่ีเพ่ือนกลุม่อ่ืนๆ ตอบ
มาตรงหรือสอดคล้องกบัค าตอบของเราหรือไม ่ถ้าไม่
เราสามารถอธิบายและสอดแทรกค าตอบเพิ่มเตมิได้
คะ่ 
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ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนเขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหาจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้
 จงวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือค านวณหาพืน้ท่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 
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ก่อนท่ีเราจะไปท าบตัรค าถาม ครูขอ
ประเมินความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์
ปัญหาและการเขียนขัน้ตอนการวิเคราะห์
ปัญหาของนกัเรียน เพ่ือเป็นการทบทวนก่อนนะ
คะ 



 

 

 

 
 
 
 
ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนเขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหาจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้
 
1. จงวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือค านวณหาผลบวก , ผลคณูและผลหารของเลขสองจ านวน (5 คะแนน) 

การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ : สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 
    5.6 ……………………………….……………………………………………. 
    5.7 ……………………………….……………………………………………. 
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2. จงวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือแสดงผลตวัเลข 2 จ านวน โดยก าหนดเง่ือนไขการแสดงตวัเลข ดงันี ้
(5 คะแนน) 

-  ถ้าตวัเลขจ านวนท่ี 1 มากกวา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2 ให้แสดงข้อความ 
Number 1  is  more  than  Number2 
-  ถ้าตวัเลขจ านวนท่ี 1 น้อยกวา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2 ให้แสดงข้อความ 
Number 2  is  more  than  Number1 
-  ถ้าตวัเลขจ านวนท่ี 1 เทา่กบัตวัเลขจ านวนท่ี 2 ให้แสดงข้อความ 
Number 1  is  equal to  Number2 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :……………………………………………………………….. 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
          …………………………………………………………………………….. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
          …………………………………………………………………………….. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 
          …………………………………………………………………………….. 
    5.6 ……………………………….……………………………………………. 
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3. จงวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือค านวณหาจ านวนเงินท่ีต้องช าระเมื่อซือ้สินค้า โดยก าหนดเง่ือนไขการคดิ
ราคาสินค้าตอ่ชิน้ ดงันี ้(5 คะแนน) 

-  ถ้าซือ้สินค้าตัง้แต ่ 1 – 50  ชิน้  คดิราคาชิน้ละ  14.50  บาท 
-  ถ้าซือ้สินค้าตัง้แต ่ 51 – 100  ชิน้  คิดราคาชิน้ละ  13  บาท 
-  ถ้าซือ้สินค้าตัง้แต ่ 101 – 200  ชิน้  คดิราคาชิน้ละ  9.50  บาท 
-  ถ้าซือ้สินค้ามากกวา่  200  ชิน้  คดิราคาชิน้ละ  8  บาท 
หมายเหตจุ านวนเงินท่ีต้องช าระ = จ านวนสินค้าท่ีซือ้  x  ราคาสินค้าตอ่ชิน้ 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :………………………………………………………………. 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : ……………………………………………………… 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ………………………………………………………. 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : ………………………………………………………. 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1 ……………………………….……………………………………………. 
    5.2 ……………………………….……………………………………………. 
    5.3 ……………………………….……………………………………………. 
    5.4 ……………………………….……………………………………………. 
    5.5 ……………………………….……………………………………………. 
    5.6 ……………………………….……………………………………………. 
    5.7 ……………………………….……………………………………………. 
    5.8 ……………………………….……………………………………………. 
    5.9 ……………………………….……………………………………………. 
    5.10 …………………………….……………………………………………. 
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ข้อ 1. การค านวณหาพืน้ท่ีของวงกลม จากสตูร ¶r2 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา : หาคา่พืน้ท่ีวงกลม 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : พืน้ท่ีวงกลม 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : พืน้ท่ีวงกลม 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : คา่รัศมี 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  radius = คา่รัศมี 

area_circle = พืน้ท่ีวงกลม 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1  เร่ิมต้น 
    5.2  รับคา่ radius 
    5.3  ค านวณหาพืน้ท่ีวงกลม area_circle = 3.14*radius*radius 
    5.4  แสดงคา่ area_circle 
    5.5  จบการท างาน 
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ข้อ 2.การค านวณหาพืน้ท่ีของสามเหล่ียม จากสตูร พืน้ท่ีสามเหล่ียม  =  0.5 x ฐาน x สงู 

การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :หาคา่พืน้ท่ีสามเหล่ียม 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : คา่พืน้ท่ีสามเหล่ียม 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : พืน้ท่ีสามเหล่ียม 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : คา่ฐาน 
     คา่สงู 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  base  = คา่ฐาน 

   High  = คา่สงู 
   area_triangle  = พืน้ท่ีสามเหล่ียม 

5.วิธีการประมวลผล (Process)  
5.1  เร่ิมต้น 
5.2  รับคา่base, high 
5.3  ค านวณหาพืน้ท่ีสามเหล่ียมarea_triangle = 0.5*base*high 
5.4  แสดงarea_triangle 
5.5  จบการท างาน 
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ข้อ 1.การค านวณหาผลบวกหรือผลลบหรือผลคณูของตวัเลข  2 จ านวนโดยก าหนดเง่ือนไข ดงันี ้
 -   ถ้าเลขจ านวนท่ี 1 น้อยกว่าเลขจ านวนท่ี 2 ให้น าตวัเลขทัง้สองจ านวนมาบวกกนั 

-   ถ้าเลขจ านวนท่ี 1 มากกว่าเลขจ านวนท่ี 2 ให้น าตวัเลขทัง้สองจ านวนมาลบกนั 
-   ถ้าเลขจ านวนท่ี 1 เทา่กบัเลขจ านวนท่ี 2 ให้น าตวัเลขทัง้สองจ านวนมาคณูกนั 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :  คา่ผลบวกหรือผลลบหรือผลคณูคา่ใดคา่หนึง่ 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ :  คา่ผลบวกหรือผลลบหรือผลคณูของตวัเลข 2 จ านวน 
2.ผลลพัธ์ (Output)  :  ผลบวกหรือผลลบหรือผลคณู 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  :  คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 1 
      คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  num1 = คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 1 

   num2 = คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2 
   result = คา่ผลบวกหรือผลลบหรือผลคณูคา่ใดคา่หนึง่ 

5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1  เร่ิมต้น 
    5.2  รับคา่ num1, num2 
    5.3  ถ้า num1<num2  ให้result = num1 + num2 แล้วไปข้อ 5.6 
    5.4  ถ้า num1>num2  ให้result = num1 - num2  แล้วไปข้อ 5.6 
    5.5  ถ้า num1=num2  ให้result = num1 * num2  แล้วไปข้อ 5.6 
    5.6  แสดงคา่ result 
    5.7  จบการท างาน 
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ข้อ 2. การค านวณหาคะแนนรวมจากคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค  
จากนัน้แสดงเกรดท่ีได้รับ โดยก าหนดเง่ือนไข ดงันี ้

 -  ถ้าคะแนนรวม   80 - 100  ให้แสดง  Grade = A 
-  ถ้าคะแนนรวม   70 - 79  ให้แสดง  Grade = B 

 -  ถ้าคะแนนรวม   60 - 69  ให้แสดง  Grade = C 
-  ถ้าคะแนนรวม   50 – 59  ให้แสดง  Grade = D 
-  ถ้าคะแนนรวม   0 - 49  ให้แสดง  Grade = F 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :  คา่คะแนนรวม และข้อความเกรดท่ีแสดง 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : คา่คะแนนรวมและข้อความแสดงเกรดท่ีได้ 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : คะแนนรวม และเกรดท่ีได้ 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : คะแนนเก็บ 
     คะแนนสอบกลางภาค 
     คะแนนสอบปลายภาค 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  score1 = คา่คะแนนเก็บ 

   score2 = คา่คะแนนสอบกลางภาค 
   score3 = คา่คะแนนสอบปลายภาค 
   total = คา่คะแนนรวม 

5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1  เร่ิมต้น 
    5.2  รับคา่ score1, score2, score3 
    5.3  ค านวณคะแนนรวม total = score1+score2+score3 
    5.4  แสดง total 
    5.5  ถ้า total>=80 แตไ่มเ่กิน100  ให้แสดงข้อความGrade = A แล้วไปข้อ 5.10 
    5.6  ถ้า total>=70 แตไ่มเ่กิน79  ให้แสดงข้อความGrade = B แล้วไปข้อ 5.10 
    5.7  ถ้า total>=60 แตไ่มเ่กิน69  ให้แสดงข้อความGrade = C แล้วไปข้อ 5.10 
    5.8  ถ้า total>=50 แตไ่มเ่กิน59  ให้แสดงข้อความGrade = D แล้วไปข้อ 5.10 
    5.8  ถ้า total>=0 แตไ่มเ่กิน49  ให้แสดงข้อความGrade = F แล้วไปข้อ 5.10 
    5.10 จบการท างาน 
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 จงวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือค านวณหาพืน้ท่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :  คา่พืน้ท่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ :  คา่พืน้ท่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
2.ผลลพัธ์ (Output)  :  พืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  :  คา่ความกว้าง 
      คา่ความยาว 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  width   =  คา่ความกว้าง  
      Length = คา่ความยาว  
      area_rectangle  =  พืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1  เร่ิมต้น 
    5.2  รับคา่ width, lenght 
    5.3  ค านวณหาพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า area_rectangle = width * lenght 
    5.4  แสดงคา่ area_rectangle 
    5.5  จบการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยโจทย์ทบทวนความรู้ในขัน้ประเมินผล 
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ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนเขียนขัน้ตอนการแก้ปัญหาจากโจทย์ท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี  ้
 
1. จงวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือค านวณหาผลบวก ,ผลคณูและผลหารของเลขสองจ านวน  (5 คะแนน) 

การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :  คา่ผลบวก ผลคณู และผลหาร 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : คา่ผลบวก ผลคณู และผลหารของเลข 2 จ านวน 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : ผลบวก 
     ผลคณู 
     ผลหาร 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 1 
     คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  num1 = คา่ตวัเลขจ านวนท่ี  1 
      num2 = คา่ตวัเลขจ านวนท่ี  2 
      plus = ผลบวก 
      multiply = ผลคณู 
      div = ผลหาร 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1  เร่ิมต้น 
    5.2  รับคา่ num1, num2 
    5.3  ค านวณคา่ผลบวก plus = num1 + num2 
    5.4  ค านวณคา่ผลคณู multiply = num1 * num2 
    5.5  ค านวณคา่ผลหาร div = num1 / num2 
    5.6  แสดงคา่ plus, multiply, div 
    5.7  จบการท างาน 
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2. จงวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือแสดงผลตวัเลข 2 จ านวน โดยก าหนดเง่ือนไขการแสดงตวัเลข ดงันี ้

-  ถ้าตวัเลขจ านวนท่ี 1 มากกวา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2 ให้แสดงข้อความ 
Number 1  is  more  than  Number2 
-  ถ้าตวัเลขจ านวนท่ี 1 น้อยกวา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2 ให้แสดงข้อความ 
Number 2  is  more  than  Number1 
-  ถ้าตวัเลขจ านวนท่ี 1 เทา่กบัตวัเลขจ านวนท่ี 2 ให้แสดงข้อความ 
Number 1  is  equal to  Number2 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :  ผลการแสดงข้อความมากกว่า หรือน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ :  ผลการแสดงข้อความมากกวา่ หรือน้อยกวา่ หรือเทา่กบั  
   ของตวัเลข 2 จ านวน 

2.ผลลพัธ์ (Output)  :  ข้อความมากกวา่ หรือน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  :  คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 1 
      คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  num1 = คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 1 
      num2 = คา่ตวัเลขจ านวนท่ี 2     
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1  เร่ิมต้น 
    5.2  รับคา่ num1, num2 
    5.3  ถ้า num1 >num2  ให้แสดงข้อความ Number 1  is  more  than  Number2 
           แล้วไปข้อ 5.6 
    5.4  ถ้า num1 <num2  ให้แสดงข้อความ Number 2  is  more  than  Number1 
           แล้วไปข้อ 5.6 
   5.5  ถ้า num1 = num2  ให้แสดงข้อความ Number 1  is  equal to  Number2 
          แล้วไปข้อ 5.6 
   5.6  จบการท างาน 
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3. จงวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือค านวณหาจ านวนเงินท่ีต้องช าระเมื่อซือ้สินค้า โดยก าหนดเง่ือนไขการคดิ
ราคาสินค้าตอ่ชิน้ ดงันี ้

-  ถ้าซือ้สินค้าตัง้แต ่ 1–50  ชิน้  คิดราคาชิน้ละ  14.50  บาท 
-  ถ้าซือ้สินค้าตัง้แต ่ 51–100  ชิน้  คิดราคาชิน้ละ  13  บาท 
-  ถ้าซือ้สินค้าตัง้แต ่ 101–200  ชิน้  คิดราคาชิน้ละ  9.50  บาท 
-  ถ้าซือ้สินค้ามากกวา่200  ชิน้  คิดราคาชิน้ละ  8  บาท 
หมายเหตจุ านวนเงินท่ีต้องช าระ = จ านวนสินค้าท่ีซือ้ x ราคาสินค้าตอ่ชิน้ 
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
รายละเอียดของปัญหา :  จ านวนเงินท่ีต้องช าระเม่ือซือ้สินค้าในแตล่ะครัง้ 
การวิเคราะห์ :สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1.สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ : คา่จ านวนเงินท่ีต้องช าระเม่ือซือ้สินค้า 
2.ผลลพัธ์ (Output)  : จ านวนเงินท่ีต้องช าระ 
3.ข้อมลูน าเข้า (Input)  : จ านวนสินค้าท่ีซือ้ 
4.ตวัแปรท่ีก าหนด :  sales = จ านวนสินค้าท่ีซือ้ 
      price = ราคาสินค้าตอ่ชิน้ 
      total_price = จ านวนเงินท่ีต้องช าระ 
5.วิธีการประมวลผล (Process)  
    5.1  เร่ิมต้น 
    5.2  รับ sales 
    5.3  ถ้า sales >=1 และ sale<=50  ให้ price = 14.50 แล้วไปท างานข้อ 5.7 
    5.4  ถ้า sales >=51 และ sale<=100  ให้ price = 13 แล้วไปท างานข้อ 5.7 
    5.5  ถ้า sales >=101 และ sale<=200  ให้ price = 9.50 แล้วไปท างานข้อ 5.7 
    5.6  ถ้า sales >=200   ให้ price = 8 แล้วไปท างานข้อ 5.7 
    5.7  ค านวณหาจ านวนเงินท่ีต้องช าระ  total_price = sales * price 
    5.8  แสดงคา่ total_price 
    5.9  จบการท างาน 
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