
ใบความรู้เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา 
 

วงจรการพฒันาโปรแกรม (PDLC) คือ ขั้นตอนการท างานท่ีโปรแกรมเมอร์ใชส้ าหรับสร้างโปรแกรม  
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ปัญหา (Program Analysis) 
2.  การออกแบบโปรแกรม (Program Design) 
3.  การเขียนโปรแกรม (Program Coding)  
4.  การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)  
5. การบ ารุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance)  

 
1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
    เป็นขั้นตอนแรกของวงจรการพฒันาโปรแกรม ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการ เพ่ือ
พิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 

1. ขอ้มลูท่ีจะน าเขา้สู่คอมพิวเตอร์มีอะไรบา้ง 
2. วิธีการประมวลผลขอ้มลูท่ีน าเขา้และผลลพัธท่ี์ตอ้งการ 
3. การแสดงผลท่ีได ้ตอ้งการแสดงผลลพัธอ์ะไรและมีหนา้ตาเป็นอยา่งไร 

ตัวอย่าง  ถา้ตอ้งการสร้างโปรแกรมท่ีมกีารน าตวัเลขเขา้มา 5 ตวั และใหแ้สดงผลเป็นค่าเฉล่ียบนจอภาพ 
ข้อมูลน าเข้า          คือ ตวัเลข 5 ตวั เช่น 2  3  4 5  6 
การประมวลผล      คือ ค  านวณหาค่าเฉล่ีย  เช่น (2+3+4+5+6)/5 
การแสดงผล          คือ แสดงค่าเฉล่ียผา่นทางจอภาพ เช่น 15.2 

2. การออกแบบโปรแกรม (Program Design) 
    เป็นขั้นตอนท่ี 2 ของวงจรการพฒันาโปรแกรมซ่ึงการออกแบบโปรแกรมเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้คร่ือง มือช่วยใน
การออกแบบ เช่น ผงังาน (Flowchart) รหสัจ าลอง (Pseudo code) เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการท างาน
ของโปรแกรมไดดี้ยิง่ข้ึนผงังาน (Flowchart) เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใชรู้ปภาพแสดงถึงขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมและมีลกู ศรแสดงทิศทางการไหลของขอ้มลูจากจุดเร่ิมตน้ถึงจุดเสน้สุด 

     รหสัจ าลอง  (Pseudo-code) ใชแ้สดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอยา่งง่ายๆิิยมเขียนดว้ยภาษาองักฤษเพราะจะ 
คลา้ยคลึงกบัภาษาโปรแกรมมาก มีการใชโ้ครงสร้างค าสัง่เฉพาะ เช่น IF-THEN-ELSE, DO-WHILE, DO-UNTIL 
และจบดว้ย ENDIF หรือ ENDDOสามารถแปลงเป็นโปรแกรมไดโ้ดยง่าย 

เช่น 
START 
                Read SIDE1, SIDE2, HEIGHT 
                Compute AREA = ((SIDE1 + SIDE2)*HEIGHT)/2 



                Print AREA 
STOP 

 

3. การเขียนโปรแกรม (Program Coding) 
      ซ่ึงเป็นขั้นตอนหลังจากทีไ่ด้มีการออกแบบโปรแกรมแล้ว ขั้นตอนนีเ้ปน็การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C ,ภาษา Pascal เป็นตน้ ทั้งนี้แต่ละภาษาจะมีความเหมาะสมในการใชง้านแตกต่าง
กันออกไป 

 

4. การทดสอบโปรแกรม (Program Testing) 
     สามารถทดสอบได้ 2 ลักษณะดังนี ้

     ทดสอบขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะเกิดขึน้  
ตวัอยา่ง เช่น 
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีผดิหลกัไวยากรณ์ 
- ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท างานของโปรแกรม 
- ตรรกะในการสัง่งานใหค้อมพิวเตอร์ท างานผดิ เป็นขอ้ผดิพลาดท่ีแกไ้ขไดย้ากท่ีสุด  

การทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม  
เช่น การทดสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 
             - การใส่ขอ้มลูท่ีทราบผลลพัธอ์ยูแ่ลว้ เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของผลลพัธ์ 
             - การตรวจสอบขอบเขตของขอ้มลูท่ีป้อน 
             - การใชค้วามสมเหตุสมผล 
 
5. การบ ารุงรักษาโปรแกรม    (Program Maintenance) 
        เม่ือโปรแกรมผา่นการตรวจสอบตามขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ และถกูน ามาใหผู้ใ้ชไ้ดใ้ชง้าน ในช่วงแรกผูใ้ช้
อาจจะยงัไม่คุน้เคยก็อาจท าใหเ้กิดปัญหาข้ึนมาบา้ง ดงันั้นจึงตอ้งมีผูค้อยควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบการท างาน 
การบ ารุงรักษาโปรแกรมจึงเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งคอยเฝ้าดูและหา ขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมใน
ระหว่างท่ีผูใ้ชใ้ชง้านโปรแกรม และปรับปรุงโปรแกรมเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน หรือในการใชง้านโปรแกรมไป
นานๆ ผูใ้ชอ้าจตอ้งการเปล่ียนแปลงการท างานของระบบงานเดิมเพื่อใหเ้หมาะกบั เหตุการณ์ นกัเขียนโปรแกรมก็
จะตอ้งคอยปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมตามความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้ เปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
 

 
 
 



ผังงาน (Flowchart) 
ความหมายของผงังาน 
ผงังาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสญัลกัษณ์(Symbol) ท่ีใชเ้ขียนแทนขั้นตอน ค าอธิบาย ขอ้ความหรือ
ค าพดู ท่ีใชใ้นอลักอริทึม (Algorithm) เพราะการน าเสนอขั้นตอนของงานใหเ้ขา้ใจตรงกนั ระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง ดว้ย
ค าพดู หรือ ขอ้ความ ท าไดย้ากกว่าเมื่อใชรู้ปภาพ หรือสญัลกัษณ์ 
ผังงานแบง่ได ้2 ประเภท 

1. ผงังานระบบ (System Flowchart) คือ ผงังานท่ีแสดงขั้นตอนการท างานในระบบอยา่งกวา้งๆ    แต่ไม่
เจาะลงในระบบงานยอ่ย 

2. ผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผงังานท่ีแสดงถึงขั้นตอนในการท างานของโปรแกรม 
ตั้งแต่รับขอ้มลู ค านวณ จนถึงแสดงผลลพัธ์ 
การเขียนผังงาน ( Flowchart ) 

ผงังาน คือ แผนภาพท่ีมีการใชส้ญัลกัษณ์รูปภาพและลกูศรท่ีแสดงถึงขั้นตอนการท างานของ 
โปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของขอ้มลูตั้งแต่แรกจนไดผ้ลลพัธต์ามท่ีตอ้งการ 
 

 จุดเร่ิมตน้ / ส้ินสุดของโปรแกรม 

 

ลกูศรแสดงทิศทางการท างานของโปรแกรมและการไหลของขอ้มลู 

 

 

ใชแ้สดงค าสัง่ในการประมวลผล หรือการก าหนดค่าขอ้มลูใหก้บัตวัแปร 

 

 

แสดงการอ่านขอ้มลูจากหน่วยเก็บขอ้มลูส ารองเขา้สู่หน่วยความจ าหลกัภายใน 
เคร่ืองหรือการแสดงผลลพัธจ์ากการประมวลผลออกมา 

 

 
 

การตรวจสอบเง่ือนไขเพื่อตดัสินใจ โดยจะมีเสน้ออกจารรูปเพื่อแสดงทิศทางการ
ท างานต่อไป เง่ือนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 
 

 

 

แสดงผลหรือรายงานท่ีถกูสร้างออกมา 
 
 
 
 

 แสดงจุดเช่ือมต่อของผงังานภายใน หรือเป็นท่ีบรรจบของเสน้หลายเสน้ท่ีมาจาก
หลายทิศทางเพื่อจะไปสู่ การท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเหมือนกนั 



 
 

การข้ึนหนา้ใหม่ ในกรณีท่ีผงังานมีความยาวเกินกว่าท่ีจะแสดงพอในหน่ึงหนา้ 
 
 

 
 
 

การแสดงผลออกทางจอภาพ 

 
 
 
 

ท่ีเก็บขอ้มลู 

 
 
 

ตัวอย่างผังงานที่มีโครงสร้างแบบเป็นล าดับ 

ผงังานวิธีการไปมหาลยั 

 

 
 
 
 
 



 

ตัวอย่างผังงานที่มีโครงสร้างแบบมีการเลือก 

โครงสร้างการท างานแบบมีการเลือกมีรูปแบบท่ีซบัซอ้นกว่าโครงสร้างแบบเป็นล าดบัรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด
ของโครงสร้างแบบน้ีคือ การเลือกแบบมีทางออก 2 ทาง ในการเลือกแบบมีทางออก 2 ทาง น้ีจะมีทางออกจาก
สญัลกัษณ์การตดัสินใจเพียง 2 ทาง คือ ใช่หรือไม่ใช่ เท่านั้น (แต่ระบบการเขียนผงังานระบบ อนุญาตใหม้ี
ทางออกจากการตดัสินใจไดม้ากกวา่ 2 ทาง) 

ผงังานวิธีการไปมหาลยั 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างผังงานที่มีโครงสร้างแบบท าซ้ า (Iteration Structure) 

โครงสร้างการท างานแบบท าซ ้า จะท างานแบบเดียวกนัซ ้าไปเร่ือย ๆ ในขณะท่ียงัเป็นไปตามเง่ือนไขหรือ
เง่ือนไขเป็นจริง จนกระทั้งเง่ือนไขเป็นเท็จจึงท างานอ่ืนต่อไป 

ผงังานการทานอาหาร 

 

 
 

 

 


