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ตำาราเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาโครงสร้างข้อมูลได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และเหมาะอยางยิ่งสำาหรับนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ได้ ใช้ศึกษา

ประกอบการเรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล ซึ่งเปนรายวิชาหนึ่งที่เปนรายวิชาแกนของ

หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอรของทุกสถาบันการศึกษา 

เนือ้หาในตำาราเลมนีจ้งึมจีดุประสงคหลกัคอื เพื่อต้องการให้ผูส้นใจได้ศกึษาโครงสร้าง

ข้อมูลแบบตางๆ ข้ันตอนวิธีการของการปฏิบัติการกับข้อมูลท่ีข้อมูลถูกเก็บในโครงสร้าง

ข้อมูลแบบตางๆ พร้อมด้วยตัวอยางของฟังกชันในภาษา C/C++ ของขั้นตอนวิธีตางๆ ซึ่ง

ผูอ้านสามารถนำามาประยุกตกบัการเกบ็ข้อมลูกบัการเขยีนโปรแกรมสำาหรบัการทำางานตอไป

ได้อยางเหมาะสม เนื้อหาของตำาราเลมนี้จึงประกอบไปด้วยโครงสร้างข้อมูลกับการพัฒนา

โปรแกรม โครงสร้างข้อมลูแบบกลุม โครงสร้างข้อมลูแบบลสิต  สแตก และควิ โครงสร้าง

ข้อมูลแบบต้นไม้ เอวีแอลทรี และเซต โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ การเรียงลำาดับข้อมูล 

และการค้นหาข้อมูล

ผู้เขียนหวังเปนอยางยิ่งวา ตำาราเลมน้ีจะชวยให้นิสิต นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา

โครงสร้างข้อมูล และผู้อานทั่วไปที่สนใจเนื้อหาทางด้านโครงสร้างข้อมูล ได้เข้าใจเกี่ยวกับ

โครงสร้างข้อมูลแบบตางๆ สามารถนำาไปประยุกตได้ หากมีข้อเสนอแนะใดๆ โปรดแจ้งให้

ผู้เขียนทราบด้วยจะเปนพระคุณอยางสูง
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บทที่ 1  โครงสร้างข้อมูลกับการพัฒนาโปรแกรม 11

โครงสร้างข้อมูล
กับการพัฒนาโปรแกรม 1

โครงสร้างข้อมลู ถือเปนปัจจยัสำาคัญอยางยิง่ตอโปรแกรมคอมพวิเตอรและการทำางาน 

ของคอมพิวเตอร  โปรแกรมที่ให้คอมพิวเตอรทำางานอยางเดียวกันแตใช้โครงสร้างข้อมูล

สำาหรับเก็บข้อมูลที่ตางกัน จะทำาให้ประสิทธิภาพการทำางานของคอมพิวเตอรแตกตางกัน 

เวลาท่ีใช้ทำางานและขนาดของพืน้ที่ในหน่วยความจำาหลกัที่ใช้เกบ็ข้อมลูกแ็ตกตางกนั ดงันัน้ 

ถ้าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นได้รับการวางแผนที่ดี นั่นคือมีการออกแบบโครงสร้างข้อมูล

สำาหรบัเกบ็ข้อมลูได้ด ีจะทำาให้โปรแกรมดงักลาวมจีำานวนคำาสัง่ไมมาก คอมพวิเตอรใช้เวลา

น้อยสำาหรบัทำางาน เกบ็ข้อมลูไมซำา้ซ้อน เกบ็ข้อมลูได้อยางมปีระสทิธภิาพ ใช้พืน้ท่ีในหน่วย

ความจำาน้อยสำาหรับเก็บคำาสั่งและข้อมูลที่จะประมวลผลโปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรม 
ในการนำาคอมพิวเตอรมาชวยทำางานนั้น  สิ่งสำาคัญที่สุดที่จะต้องทำาคือ การพัฒนา

โปรแกรมคำาสัง่คอมพวิเตอรทีเ่รยีกวา ซอฟตแวร (Software) เพื่อให้คอมพวิเตอรได้ทำางาน

ท่ีต้องการ ผูท่ี้ทำาการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเรยีกวา โปรแกรมเมอร (Programmer) 

โดยโปรแกรมเมอรจะต้องศึกษาหลักไวยากรณ (Syntax) และความหมาย (Semantics) 

ของคำาสัง่ตางๆ ของภาษาคอมพวิเตอรที่ใช้เขยีนโปรแกรมและเขยีนลำาดบัคำาสัง่ในโปรแกรม

ให้ถูกต้อง ออกแบบการเก็บข้อมูลในโปรแกรมให้ถูกต้อง และถ้าโปรแกรมที่จะเขียนเปน

โปรแกรมสำาหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆ ข้อมูลที่นำามาใช้ ในโปรแกรมมีเปนจำานวน

มาก โปรแกรมเมอรจะต้องใช้เวลาในการออกแบบโปรแกรม ออกแบบการเก็บข้อมูลใน

โปรแกรม และจะต้องวิเคราะหหาวิธีการแก้ปัญหา และเขียนลำาดับขั้นตอนของคำาส่ังใน

โปรแกรมกอน โดยให้ทุกกระบวนการตั้งแตการออกแบบโปรแกรม การกำาหนดโครงสร้าง
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การเก็บข้อมูลในโปรแกรม และขั้นตอนวิธีของโปรแกรม จะต้องสอดคล้องและไปด้วยกัน

ได้ เปนต้น ดังนั้นสามารถสรุปกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยหลักๆ 

แล้วมีอยูด้วยกัน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำาหนดขอบเขตของปัญหาและความต้องการของผู้ ใช้ โปรแกรม

2. การออกแบบโปรแกรม ออกแบบข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในโปรแกรม และเขียน

ขั้นตอนการทำางานของโปรแกรม

3. การเขียนโปรแกรม

4. การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและจัดทำาเอกสารประกอบโปรแกรม

5. การปรับปรุงโปรแกรมให้มีความทันสมัย

ขั้นตอนที่ 1 การกำาหนดขอบเขตของปัญหาและความตองการ
ของผู ใชโปรแกรม

การกำาหนดปัญหาและความต้องการของผู้ ใช้โปรแกรม เปนขัน้ตอนทีโ่ปรแกรมเมอร

จะต้องนำาโจทยปัญหา (Problem) สำาหรบัเขยีนโปรแกรม มาศกึษาทำาความเข้าใจกบัปัญหา

เพื่อให้เข้าใจกับปัญหา และกำาหนดขอบเขตของปัญหาโดยทำาการเกบ็ความต้องการในการ

ใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ (User Requirement) ถ้าเปนโจทยปัญหาทีซ่บัซ้อน มผีู้ ใช้งานเปน

จำานวนมากและมผีู้ ใช้งานหลายกลุม โปรแกรมเมอรจะต้องทำาการเกบ็ความต้องการใช้งาน

ของผู้ ใช้ทุกกลุม  กำาหนดการใช้โปรแกรมของผู้ ใช้แตละกลุม จากน้ันจงึมากำาหนดขอบเขต

ของโปรแกรม กำาหนดการเข้าถงึข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ของผู้ ใช้ โดยผู้ใช้แตละกลุมจะเข้าถงึข้อมลู

ที่เก็บไมเหมือนกัน และกำาหนดการใช้โมดูล (Module) การทำางานในโปรแกรมไมเหมือน

กันด้วย เชน ผู้ ใช้งานที่เปนผู้จัดการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดในระบบเพราะเปนผู้ที่

มีอำานาจและมีความสำาคัญมากที่สุดในหน่วยงาน และสามารถใช้งานโปรแกรมได้ทุกโมดูล  

ผู้ ใช้งานท่ีเปนเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายสามารถเข้าถงึข้อมลูของลกูค้า ข้อมลูของสนิค้าและข้อมลูที่

จำาเปนสำาหรบัการขายสนิค้าเทานัน้ และสามารถใช้งานโปรแกรมได้เฉพาะโมดลูท่ีเกีย่วข้อง

กับสินค้า ลูกค้า เชน การเพิ่มข้อมูลของลูกค้า แก้ไขข้อมูลของลูกค้า เรียกดูรายการสินค้า 

และใช้งานโมดูลท่ีเกี่ยวกับการขายสินค้าเทานั้น ผู้ ใช้ที่เปนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สามารถ

เรยีกดขู้อมลูพืน้ฐานของพนกังานทกุคนในหน่วยงาน สามารถเพิม่ข้อมลูของพนักงานใหมท่ี

บรรจเุข้าทำางาน ลบข้อมลูของพนกังานทีล่าออกจากหน่วยงาน  ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงข้อมลู

ของพนักงานให้ถูกต้องทันสมัยอยูเสมอ จัดการเกี่ยวกับเงินเดือน รายได้ และสวัสดิการ
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ตางๆ ของพนักงาน สวนการใช้งานโปรแกรมจะต้องใช้โมดูลของโปรแกรมเฉพาะในสวน

ของการประมวลผลที่เกี่ยวกับพนักงานเทานั้น ดังนั้นถ้าโปรแกรมเมอรได้ทำาการวิเคราะห

โจทยปัญหาทีจ่ะเขยีนโปรแกรม เกบ็รวบรวมการใช้โปรแกรมของผู้ใช้งาน และกำาหนดสทิธิ์

ในการเข้าถงึข้อมลูของพนกังานในแตละกลุม กำาหนดโมดลูการใช้งานในโปรแกรมของผู้ใช้

ในแตละกลุมได้เปนอยางด ีจะได้โปรแกรมทีส่มบูรณ น่าเช่ือถอื ทำางานได้ครบทุกอยางตาม

ที่ต้องการ จากนั้นจึงนำาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 นี้ไปทำาในขั้นตอนที่ 2 ตอไป

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรมและเขียนขั้นตอน 
การทำางานของโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรมและเขียนขั้นตอนการทำางานของโปรแกรม เปนขั้นตอนของ

การนำาเอาผลจากขั้นตอนที่ 1 มาทำาการออกแบบโปรแกรม การออกแบบการเก็บข้อมูลใน

โปรแกรมเรยีกวา โครงสร้างข้อมลู (Data Structure) คิดค้นหาวธิกีารแก้ปัญหา (Reasoning) 

ดำาเนินการหาคำาตอบ (Solution) ตรวจสอบความถูกต้องของคำาตอบ (Testing) และเขียน

ลำาดับขั้นตอนการทำางานของโปรแกรมเรียกวา ขั้นตอนวิธี (Algorithm)  

สำาหรับวธิกีารออกแบบโปรแกรมวธิหีนึง่ซึง่เปนวธิทีีน่ยิมใช้กนัมากคอืวธิแีบบบน-ลาง 

(Top Down) การออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีนี้ สามารถทำาได้โดยทำาการวิเคราะหปัญหาที่

จะเขียนโปรแกรมทั้งหมดแบงเปนปัญหายอยๆ แตละปัญหายอยเรียกชื่อได้หลายชื่อ เชน 

โมดูลหรือฟังกชัน (Function) หรือกระบวนคำาสั่ง (Procedure) หรือกระบวนการ (Pro-

cess) และถ้าปัญหายอยใด สามารถแบงเปนปัญหายอยได้อีก ก็ให้แบงเปนปัญหายอยลง

ไปอกี โดยแตละปัญหายอยเหลานัน้จะทำางานเปนอสิระตอกนั อาจจะมกีารสงข้อมลูระหวาง

กันก็ได้ จากนั้นก็ทำาการเขียนขั้นตอนวิธี การทำางานของแตละปัญหายอยเขียนเปนลำาดับ

ตัง้แตขัน้ตอนแรกถงึขัน้ตอนสดุท้าย โดยเขยีนเปนแบบผังงาน (Flowchart) หรือรหสัเทียม 

(Pseudo Code) เปนขั้นตอนวิธีเชิงการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะนำาเอาขั้นตอนนี้ไปเขียน

โปรแกรมคำาสั่งของแตละปัญหายอย ซึ่งจะทำาในขั้นตอนที่ 3 ตอไป และโปรแกรมเมอร

จะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บในโปรแกรมเรียกวา ข้อมูลโครงสร้าง (Structured Data) 

ออกแบบการเก็บข้อมูลในโปรแกรมเรียกวาโครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 นี้เปนขั้นตอนที่

มีความสำาคัญมาก จะพัฒนาโปรแกรมได้สำาเร็จในเวลาอันรวดเร็ว หรือพัฒนาโปรแกรม

ได้หรอืไมได้กอ็ยูทีข้ั่นตอนนี ้โปรแกรมเมอรจะต้องอาศยัทักษะการเขยีนขัน้ตอนวธิ ีมคีวาม

อดทน และเวลาในการทำาขั้นตอนนี้เปนอยางมาก หลังจากทำาขั้นตอนนี้เสร็จแล้วจะต้องมี

การทดสอบการทำางานของลำาดบัข้ันตอนวธิ ีกบัการเกบ็ข้อมลูที่ได้ออกแบบไว้วาถกูต้องหรอื

ไมกอนที่จะไปทำาในขั้นตอนที่ 3 ตอไป
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ข้อดีของการออกแบบโปรแกรมแบบบน-ลางคือ เมื่อจะทำาการแก้ไขโปรแกรมหรือ

ทดสอบการทำางานของโปรแกรม กส็ามารถแก้ไขและทดสอบเฉพาะโปรแกรมยอยเทานัน้ จะ

ไมมผีลกระทบตอโปรแกรมยอยอื่น จงึทำาให้สะดวกตอการตรวจสอบการทำางานของโปรแกรม

และแก้ไขโปรแกรม สามารถแสดงการออกแบบโปรแกรมแบบบน-ลาง ได้ ดังรูปที่ 1.1

ระดับ 1

โมดูล P1 โมดูล P2

โมดูล P1.1 โมดูล P2.2

โมดูล P3

โมดูล P3.1

โมดูล P2.2.2โมดูล P2.2.1

โมดูลหลัก

ระดับ 2

ระดับ 3     

ระดับ 4   

รูปที่ 1.1 โครงสร้างของโปรแกรมที่ออกแบบเปนแบบบน-ลาง

จากรปูที ่1.1 จะได้วา จากปัญหาทัง้หมดทีจ่ะเขยีนโปรแกรม ได้ทำาการวเิคราะหและ

ออกแบบของโปรแกรมให้มีโมดูลทั้งหมด 9 โมดูล และ 4 ระดับ ดังนี้

ระดบัที ่1 กำาหนดให้เปนระดบัของปัญหาทัง้หมดซึง่เปนจดุเริม่ต้นของการวเิคราะห

ปัญหา หรือเรียกวาเปนสวนของโมดูลหลัก (Main Module)

ระดบัที ่2 เปนระดบัที่ได้วิเคราะหและแบงโมดลูในระดบัท่ี 1 ออกเปน 3 โมดลูยอย 

คือ โมดูล P1 โมดูล P2 และโมดูล P3

ระดับที่ 3 เปนระดับที่ได้แบงโมดูลในระดับที่ 2 ออกเปนโมดูลยอยอีก จากตัวอยาง

จะได้วาโมดูล P2 ได้ถูกแบงออกเปน 2 โมดูล คือ โมดูล P2.2.1 และโมดูล P2.2.2 สวน

โมดูล P1 และ P3 ถูกแบงออกได้ 1 โมดูลคือโมดูล P1.1 และ P3.1 ตามลำาดับ

ระดับที่ 4 เปนโมดูลที่ได้แบงโมดูลในระดับที่ 3 ให้เปนโมดูลยอยได้อีก และจาก

ตัวอยางจะได้วาโมดลู P2.2 ถกูแบงออกเปน 2 โมดลูยอยคอื โมดลู P2.2.1 และโมดลู P2.2.2
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สวนการทำางานของโปรแกรมจะได้วา 

 • โมดูล P1 โมดูล P2 และโมดูล P3 ถูกเรียกจากโมดูลหลัก 

 • โมดูล P2.2.1 และโมดูล P2.2.2 ถูกเรียกจากโมดูล P2.2 

 • โมดูล P1.1 ถูกเรียกจากโมดูล P1

 • โมดูล P3.1 ถูกเรียกจากโมดูล P3

ตวัอยางที ่1.1 ตอไปนีเ้ปนตวัอยางของโครงสร้างของโปรแกรมจดัการระบบรายช่ือ

ของผู้ ใช้โทรศพัทของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ โดยได้วเิคราะหข้อมลูของพนกังานแตละคน

ที่จัดเก็บในโปรแกรม ประกอบไปด้วย

 • ชื่อ-นามสกุลของพนักงาน

 • ตำาแหน่ง

 • หน่วยงานที่สังกัด

 • เบอรโทรศัพทที่ทำางาน

 • เบอรโทรศัพทใกล้เคียงที่ทำางาน

 • เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่

สามารถแสดงโครงสร้างข้อมูลของพนักงานที่จะจัดเก็บในโปรแกรมได้ดังรูปที่ 1.2

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำางาน
เบอร์โทรศัพท์

ใกลเคียง
เบอร์โทรศัพท์

เคลื่อนที่

ขนาด
60 ตัวอักขระ

ขนาด
20 ตัวอักขระ

ขนาด
50 ตัวอักขระ

ตัวเลข 4 ตัว ตัวเลข 4 ตัว ตัวเลข 10 ตัว

รูปที่ 1.2 ข้อมูลโครงสร้างพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

จากข้อมูลโครงสร้างดังกลาว สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยออกแบบโปรแกรมและ

การทำางานของโปรแกรม ดังนี้

 • ใช้ชื่อและนามสกุลค้นหาเบอรโทรศัพทของพนักงาน

 • ใช้หน่วยงานทีส่งักดั หรอืตำาแหน่ง หรือท้ังสอง ค้นหาเบอรโทรศพัทของพนักงาน

 • ใช้เบอรโทรศพัทค้นหาชื่อ-นามสกลุ ตำาแหน่ง และหน่วยงานทีส่งักดัของพนกังาน

 • เพิ่มข้อมูลของพนักงานที่บรรจุใหม
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 • ลบข้อมูลของพนักงานที่ลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณอายุราชการ

 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน ตำาแหน่ง หน่วยงานที่

สังกัด และเบอรโทรศัพท เปนต้น

 • พิมพข้อมูลของพนักงานทั้งหมด หรือพิมพข้อมูลของพนักงานเฉพาะหน่วยงาน 

หรือพิมพข้อมูลของพนักงานตามตำาแหน่ง

จากที่กลาวมาทั้งหมดสามารถทำาการกำาหนดโมดูลสำาหรับการทำางาน ดังนี้

 • โมดูลสำาหรับสร้างการเก็บข้อมูล

 • โมดูลสำาหรับทำาการปรับปรุงข้อมูล

 � โมดูลสำาหรับการเพิ่มข้อมูลใหม

 � โมดูลสำาหรับการลบข้อมูลออก

 � โมดูลสำาหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 • โมดูลสำาหรับการค้นหาข้อมูล

 � โมดูลการค้นหาโดยใช้ชื่อและนามสกุล

 � โมดูลการค้นหาโดยใช้ตำาแหน่งและ/หรือหน่วยงานที่สังกัด

 � โมดูลการค้นหาโดยใช้เบอรโทรศัพท

 • โมดูลสำาหรับทำาการเรียงข้อมูล

 � โมดูลการเรียงลำาดับโดยเรียงตามชื่อ-นามสกุล

 � โมดูลการเรียงลำาดับโดยเรียงตามหน่วยงานที่สังกัด

 � โมดูลการเรียงลำาดับโดยเรียงตามเบอรโทรศัพท

 •  โมดูลสำาหรับพิมพข้อมูล
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และสามารถแสดงโครงสร้างของโปรแกรมดังกลาวได้ ดังรูปที่ 1.3

ค้นหาโดย
ชื่อ-นามสกุล

ค้นหาโดยตำาแหน่ง
และ/หรือหน่วยงาน

ที่สังกัด

เรียงตาม
ชื่อ-นามสกุล

ค้นหาโดย
เบอรโทรศัพท

เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล

เพิ่มข้อมูลสร้างการเก็บ
ข้อมูล

ลบข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูล ค้นหาข้อมูล

เรียงตาม
หน่วยงานที่สังกัด

เรียงข้อมูล

เรียงตาม
เบอรโทรศัพท

พิมพข้อมูล

โปรแกรมจัดการระบบรายชื่อของผู้ ใช้
โทรศัพทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

รูปที่ 1.3 โครงสร้างของโปรแกรมของตัวอยางที่ 1.1

จากนั้นจึงทำาการกำาหนดโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมสำาหรับการเก็บข้อมูลของ

โปรแกรมดังกลาว กำาหนดความสัมพันธระหวางหน่วยข้อมูล (Data Element) การปฏิบัติ

การกบัข้อมลูทีเ่กบ็ คดิหาวธิกีารทีจ่ะจดัการกบัข้อมลูเพื่อให้ได้คำาตอบ แล้วจงึเขียนข้ันตอน

วิธีในการทำางานของแตละโมดูล 
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ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเปนกระบวนการตั้งแตการเลือกภาษาคอมพิวเตอรที่

เหมาะสมกับงานที่จะเขียนโปรแกรมแล้วทำาการเขียนโปรแกรมคำาสั่งตามขั้นตอนวิธีท่ีได้

เขียนไว้ ในขั้นตอนที่ 2 ดังนั้นถ้าขั้นตอนวิธีที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนวิธีที่ดีจะทำาให้

เขยีนโปรแกรมได้งาย คอมพวิเตอรใช้เวลาน้อยสำาหรบัทำาคำาสัง่ในโปรแกรม การปฏบัิตกิาร 

กับข้อมูลทำาได้เร็ว และจะสงผลให้การปรับปรุงโปรแกรมในขั้นตอนที่ 4 และ 5 ทำาได้งาย 

ดังนั้นจึงจำาเปนอยางยิ่งสำาหรับโปรแกรมเมอรจะต้องทำาขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ให้ดีและมี

ประสทิธภิาพ เพื่อชวยให้เขยีนโปรแกรมได้งาย โปรแกรมท่ีได้ใช้เวลาทำางานน้อย ประหยดั

พืน้ทีห่น่วยความจำาสำาหรบัเกบ็ข้อมลู การอานและบนัทกึข้อมลูกบัหน่วยความจำาทำาได้สะดวก

และรวดเร็ว การค้นคืน (Retrieve) ทำาได้รวดเร็ว

เนือ้หาของตำาราเลมนีจ้ะเน้นทางด้านโครงสร้างข้อมลู วธิกีารจดัเกบ็ข้อมลูในโครงสร้าง

ข้อมูลที่กำาหนด และวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บในโครงสร้างข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบความถูกตองของโปรแกรมและจัดทำา
คูมือโปรแกรม

การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและจัดทำาคูมือโปรแกรมเปนขั้นตอนของ 

การทดสอบความถกูต้องของโปรแกรมทีพั่ฒนาข้ึนจากขัน้ตอนท่ี 3 เชน ทดสอบการทำางาน

ของแตละโมดูล การทำางานรวมกันของโมดูล การรับคาและสงคาระหวางโมดูล เปนต้น 

และถ้าผลการทำางานของโปรแกรมไมถกูต้อง ให้ทำาการแก้ไขให้ถกูต้อง ซึง่ความไมถกูต้อง

ของโปรแกรมมีอยูด้วยกัน 2 ประเภทคือ

1. ความไมถูกตองของรูปแบบคำาสั่ง เรียกวา ผิดไวยากรณ (Syntax Error) เปน

ข้อผิดพลาดหรือความไมถูกต้องของโปรแกรม ที่โปรแกรมเมอรเขียนคำาสั่งไมเปนไปตาม

กฎเกณฑหลกัไวยากรณของภาษาคอมพิวเตอร เปนข้อผดิพลาดท่ีแก้ไขได้งายเพราะภาษา

ทีน่ำามาใช้เขยีนโปรแกรมมรีปูแบบไวยากรณทีช่ดัเจน เพยีงแตแก้ไขข้อผดิพลาดให้ถกูต้อง

ตามหลักไวยากรณของภาษาคอมพิวเตอรที่ใช้เทานั้น

2. ความไมถกูตองทีเ่กดิจากการทำาคำาสัง่ของคอมพิวเตอร์ เรียกวา ผิดชวงดำาเนิน

งาน (Run-Time Error) เปนข้อผิดพลาดที่ไมได้ข้อมูลออก (Output) ตามที่ต้องการ อาจ

เปนเพราะลำาดับขั้นตอนของคำาสั่งในโปรแกรมไมถูกต้อง ถ้าเกิดข้อผิดพลาดชนิดนี้ แสดง

ให้เห็นวาขัน้ตอนวิธทีี่ได้จากข้ันตอนที ่2 ไมถกูต้อง หรอืออกแบบโปรแกรมจากขัน้ตอนที ่2 

ไมถูกต้อง โปรแกรมเมอรจะต้องกลับไปทบทวนแก้ไขขั้นตอนวิธีและโครงสร้างโปรแกรม
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ในขั้นตอนท่ี 2 ใหมอีกครั้งหนึ่ง ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำางานผิดนี้เปนข้อผิดพลาดที่

ยากตอการแก้ไข โปรแกรมเมอรที่มีประสบการณมากในการพัฒนาโปรแกรม หรือมีทักษะ

ในการเขียนโปรแกรมมาก สามารถทำาการแก้ไขหาท่ีผิดได้เร็ว หรือบางคร้ังข้ันตอนวิธีท่ี

ได้จากขั้นตอนที่ 2 ถูกต้อง แตโปรแกรมเมอรเขียนลำาดับคำาสั่งผิดพลาดเองแบบเผอเรอ 

เปนข้อผิดพลาดที่ทราบหลังการทำางานของคอมพิวเตอร แตไมผิดในข้อผิดพลาดแบบผิด

ไวยากรณตามข้อ 1 ตัวอยางเชน กำาหนดขั้นตอนวิธีสำาหรับการหาผลรวมของเลขจำานวน

เต็มบวกตั้งแต 1 ถึง n ดังนี้

1. sum := 0

2. i  := 1

3. input n

4. while i ≤ n  do
   begin

      4.1  sum  :=  sum + i

      4.2  i  :=  i + 1

    end

5. output sum

6. stop

จากขัน้ตอนวธิดีงักลาวสามารถนำามาเขยีนเปนโปรแกรมคำาสัง่ด้วยภาษา C/C++ ดงันี้

#include<stdio.h>

void main(void)  {

      int  n,i,sum;

      scanf("%d",&n);   

      sum = 0;

      for  (i = 1; i <= n; i++);

          sum = sum + i

      printf("%d",sum);

}

และจากข้ันตอนวิธีดังกลาวเมื่อนำามาเขียนเปนโปรแกรมคำาสั่งด้วยภาษา C/C++ 

ใหม ดังนี้

#include<stdio.h>

void main(void)  {

     int  n,i,sum;

     scanf("%d",&n);   

     sum = 0;

     for  (i = 1; i <= n; i++);

         sum  =  sum  + i;

     printf("%d",sum);

}
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จากโปรแกรมดังกลาวไมมีข้อผิดพลาดผิดไวยากรณของข้อ 1 และเปนโปรแกรมที่

เขยีนตามขัน้ตอนวธิทีีก่ำาหนดทกุประการ ทกุครัง้ของการให้คอมพวิเตอรทำาโปรแกรม และ

ไมวาจะป้อนข้อมลูเข้าเปนจำานวนเทาไรกต็าม ไมได้ผลรวมของตวัเลขตัง้แต 1 ถงึจำานวนนัน้ 

แตจะได้ข้อมูลออกเทากับคาที่มากกวาข้อมูลเข้าอยู 1 เสมอ เชน ข้อมูลเข้าคือ 5 ข้อมูล

ออกคือ 6 แทนที่จะเปน 15 หรือถ้าข้อมูลเข้าคือ 10 จะได้ข้อมูลออกคือ 11 แทนที่จะได้ 

55 เปนต้น นั่นก็ไมได้หมายความวาขั้นตอนวิธีที่เขียนข้างต้นไมถูกต้อง และโปรแกรมที่

เขยีนกเ็ขยีนตามขัน้ตอนวธิ ีแตโปรแกรมเมอรเผอเรอใสเคร่ืองหมายอฒัภาค (;) หลังคำาสัง่ 

for คอื for (i = 1; i <= n; i++); จงึทำาให้ลำาดบัขัน้ตอนการทำางานในโปรแกรมผดิทนัท ี

ซึ่งข้อผิดพลาดแบบนี้แก้ไขได้ยากมาก

และในการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ถ้าเปนโปรแกรมที่มีความซับซ้อน  

มีหลายโมดูล จะต้องทดสอบการทำางานทุกโมดูล และทดสอบการเรียกใช้ระหวางโมดูล 

และถ้าแตละโมดูลเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอรที่ตางกัน จะต้องทดสอบความถูกต้องของ

การเข้ากันของแตละโมดูล

หลงัจากโปรแกรมถกูต้องแล้วโปรแกรมเมอรจะต้องจดัทำาคูมอืโปรแกรม 2 ชุด ดงัน้ี 

ชุดที่ 1 เปนคูมืออธิบายวิธีการใช้โปรแกรมเรียกวา เอกสารสำาหรับผู้ ใช้ โปรแกรม (User 

Documentation) คูมือนี้นำามาใช้เปนสวนประกอบในการใช้งานโปรแกรม เนื้อหาในคูมือ 

ชดุที ่1 นีอ้ธบิายวธิกีารใช้งานโปรแกรมทกุๆ หน้าจอของโปรแกรม ชุดท่ี 2 เปนคูมอือธบิาย

โปรแกรมเรยีกวา เอกสารประกอบโปรแกรม (Program Documentation) เปนคูมอืสำาหรับ

โปรแกรมเมอรได้นำามาศกึษาทบทวนในรายละเอยีดของโปรแกรม สำาหรบันำามาใช้ในขัน้ตอน

ที่ 5 ตอไป ดังนั้นเนื้อหารายละเอียดของเอกสารประกอบโปรแกรมนี้จะอธิบายโครงสร้าง

ของโปรแกรม โมดูลในโปรแกรม ตัวแปรที่สำาคัญๆ ขั้นตอนวิธีของโปรแกรม และขั้นตอน

วิธีของโมดูลตางๆ เปนต้น

ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงโปรแกรมใหมีความทันสมัย
โปรแกรมทุกโปรแกรมเมื่อถกูนำามาใช้งานในชวีติประจำาวนัจรงิๆ ได้สกัระยะหนึง่จะมี

ความล้าสมยั ดงันัน้จะต้องมกีารปรบัปรงุเปล่ียนแปลงโปรแกรมดงักลาวให้มคีวามทันสมยั 

เพื่อให้การทำางานมปีระสทิธภิาพและศกัยภาพมากขึน้ หรอืบางครัง้อาจจะมกีารปรบัปรงุเพิม่

เตมิระบบงาน กจ็ะต้องมาปรบัปรงุโปรแกรมด้วย โดยโปรแกรมเมอรจะต้องศกึษาโครงสร้าง

ของโปรแกรมและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรมที่จะปรับปรุงได้ โดยศึกษาโครงสร้าง

ของโปรแกรมจากเอกสารประกอบโปรแกรมที่ได้จัดทำาไว้ ในขั้นตอนที่ 4
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จะเห็นได้วาทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาโปรแกรมมีความสำาคัญมาก ขาด

ข้ันตอนใดขัน้ตอนหนึง่ไมได้ และผลที่ได้จากแตละข้ันตอนจะนำาไปใช้ในข้ันตอนตอไปเสมอ 

และถ้าผลที่ได้ของบางขัน้ตอนไมถกูต้อง จะต้องย้อนกลับมาศกึษาทบทวนข้ันตอนกอนหน้า

ทุกครั้ง เปนต้น

ขั้นตอนวิธี
ขั้นตอนวิธีเปนลำาดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาหรือเปนลำาดับข้ันตอนการทำางาน

สำาหรับแก้ปัญหา โดยมีการปฏิบัติการเปนลำาดับขั้นตอน ตั้งแตเริ่มต้นจนกระทั่งได้ผลลัพธ

ตามต้องการ ซึ่งเปนเรื่องที่สำาคัญเปนอยางยิ่งของการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กอนทีโ่ปรแกรมเมอรจะเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร โปรแกรมเมอรจะต้องเขียนข้ันตอนวธิี

ของปัญหาที่จะเขียนโปรแกรมกอน แล้วจึงมาเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนวิธีที่เขียน

การแสดงลำาดับขั้นตอนวิธีอาจจะใช้ผังงาน หรือเขียนเปนภาษาเขียนเรียกวา รหัส

เทยีม การเขยีนลำาดบัข้ันตอนวิธสีำาหรบัแก้ปัญหากน็บัวาเปนเรื่องท่ีสำาคญัเปนอยางยิง่ของ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพราะถ้าไมสามารถเขียนขั้นตอนวิธีได้แล้ว ก็ไมสามารถ

เขียนโปรแกรมได้  

ตอไปนี้เปนตัวอยางของลำาดับขั้นตอนวิธีท่ีเปนรหัสเทียมสำาหรับแสดงข้ันตอนการ

ทำางานตางๆ ดังนี้ 

ตัวอยางที่ 1.2 Algorithm Greatest

Greatest เปนขั้นตอนวิธีของการหาจำานวนที่มีคาที่มากที่สุดจากจำานวนทั้งหมด N 

จำานวน ที่เก็บอยูที่แถวลำาดับ V จำานวนที่มากที่สุดที่หามาได้นี้จะเก็บอยูที่ตัวแปร Max โดย

กำาหนดตัวแปรในขั้นตอนวิธี ดังนี้   

V     เปนตัวแปรแถวลำาดับเก็บจำานวนที่จะหาคาที่มากที่สุดที่มีสมาชิกทั้งหมด

       N จำานวน

Max  เปนตัวแปรที่เก็บคาที่มากที่สุด

i      เปนตัวแปรที่เก็บตำาแหน่งของข้อมูลของตัวแปร V  

1. if   N < 1  then /* ตรวจสอบว่าแถวล�าดับมีข้อมูลหรือไม่ */

   begin

       1.1  output "Empty Vector"

       1.2  go to 5  

   end
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2. MAX := V[1]  /* ก�าหนดให้ V[1] เป็นสมาชิกที่มีค่าที่มากที่สุด */

3. i := 2   

4. while  i ≤  N  do   
   begin

   /* เปลี่ยนค่า MAX เมื่อ MAX มีค่าน้อยกว่าสมาชิกตัวถัดไปในแถวล�าดับ */

       4.1 if MAX < V[i] Then 

        4.1.1 MAX := V[i]     

       /* เพิ่มค่าของดัชนีของแถวล�าดับเพื่อชี้ไปยังสมาชิกตัวถัดไป */

       4.2  i  :=  i + 1

   end

5. stop /* จบการท�างาน */

ตัวอยางที่ 1.3 Algorithm Sum-values

Sum-values เปนขั้นตอนวิธีของการหาผลรวมของเลขจำานวนทั้งหมด โดยกำาหนด

ตัวแปรในขั้นตอนวิธี ดังนี้

N     เปนตัวแปรที่เก็บจำานวนของเลขจำานวนที่เก็บอยูในแถวลำาดับ V หรือขนาด

       ของแถวลำาดับ V

V     เปนตัวแบบแถวลำาดับที่มีเลขจำานวนทั้งหมด N จำานวน

 i     เปนตัวแปรที่เก็บตำาแหน่งของข้อมูลของตัวแปร V

sum  เปนตัวแปรที่เก็บผลรวมของเลขจำานวนในแถวลำาดับ V ทั้งหมด นั่นคือ 

       sum = V[1] + V[2] + V[3] + . . . + V[N]

1. sum  := 0 /* ก�าหนดค่าตั้งต้นของ sum ให้เท่ากับ 0 */

2. i  := 1

3. while  i ≤  N  do
   begin

      3.1  sum := sum + V [i]

      3.2  i := i + 1

   

   end

4. stop

ตัวอยางที่ 1.4 Algorithm Counter

Counter เปนขั้นตอนวิธีของการนับจำานวนของเลขจำานวนบวกและจำานวนของ

เลขจำานวนลบที่เก็บอยูในแถวลำาดับ โดยกำาหนดตัวแปรในขั้นตอนวิธี ดังนี้

AllNumber    เปนตัวแปรแถวลำาดับที่เก็บจำานวนทั้งหมด มีขนาด N จำานวน

PositiveNum  เปนตัวแปรที่เก็บจำานวนของเลขจำานวนบวกในแถวลำาดับ 

                AllNumber  
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NegativeNum  เปนตวัแปรทีเ่กบ็จำานวนของเลขจำานวนลบในแถวลำาดบั AllNumber  

i         เปนตัวแปรที่เปนดัชนี

1. PositiveNum := 0

2. NegativeNum := 0

3. i := 1

4. while  i  ≤  N do
   begin

       4.1 if  AllNumber[i] > 0 then

               4.1.1  PositiveNum := PositiveNum + 1

           else if AllNumber < 0 then

               4.1.2  NegativeNum := NegativeNum + 1

       4.2 i := i + 1

   end

5. stop

ตัวอยางที่ 1.5 Algorithm Matrix-Multiplication

Matrix-Multiplication เปนขัน้ตอนวธิขีองการหาผลคณูของเมทรกิซทีม่ขีนาด N x N 

โดยกำาหนดตัวแปรในขั้นตอนวิธี ดังนี้ 

A, B  เปนตัวแปรที่เปนเมทริกซจัตุรัสขนาด N x N โดยที่ A เปนเมทริกซตัวตั้ง 

B เปนเมทริกซตัวคูณ 

C      เปนตัวแปรที่เปนเมทริกซจัตุรัสเก็บผลคูณของเมทริกซ A และ B

i, j, k  เปนตัวแปรที่เปนแถวและสดมภของเมทริกซ

1. for  i  := 1 to N  do

         for  j := 1 to  N  do

              1.1  Sum := 0

              1.2  for  k  := 1 to  N   do

            Sum := Sum + A [i,k] x B [k,j]

              1.3  C[i,j] := Sum

2. Stop

ตัวอยางที่ 1.6 Algorithm GCD

GCD เปนขัน้ตอนวธิขีองการป้อนข้อมลูเปนเลขจำานวนเตม็บวก 2 จำานวน แล้วให้หา

ตัวหารรวมมาก (ห.ร.ม) ของ 2 จำานวนดังกลาว โดยกำาหนดตัวแปร ดังนี้

n1   คือตัวแปรที่เก็บจำานวนที่หนึ่งที่จะหาตัวหารรวมมาก

n2   คือตัวแปรที่เก็บจำานวนที่สองที่จะหาตัวหารรวมมาก

gcd  คือตัวแปรที่เก็บตัวหารรวมมากของ  n1 กับ n2
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1. input  n1, n2

2. while  n1 ≠ n2  do
   begin

      2.1  if  n1 > n2  then

              2.1.1 n1 := n1 - n2

           else

              2.2.2 n2 := n2 – n1

   end

3. gcd := n1

4. output gcd

5. stop

หรืออาจจะเขียนขั้นตอนวิธีได้อีกแบบ คือ

1. input  n1, n2

2. r  := n1  mod n2

3. while  r ≠ 0 do
   begin

       3.1 n1 := n2

       3.2 n2  := r

       3.3 r  := n1 mod  n2

   end

4. gcd := n

5. output gcd

6. stop

หมายเหตุ mod คือการหารหาเศษของการหาร

ตัวอยางที่ 1.7 Algorithm Search

Search เปนขั้นตอนวิธีของการค้นหาคาของ X จากคาที่เก็บอยูในแถวลำาดับโดย

กำาหนดตัวแปร ดังนี้

V      เปนตัวแปรที่เปนแถวลำาดับมีสมาชิกทั้งหมด N ตัว

X        เปนตัวแปรที่เก็บคาที่ต้องการหาใน  V

found เปนตัวแปรแบบตรรกะที่เก็บคา TRUE หรือ FALSE ถ้าการค้นหาพบ  

              คา X ใน V จะกำาหนดให้ตัวแปร found มีคาเปน TRUE และถ้าไมพบจะ 

                กำาหนดให้ตัวแปร found มีคาเปน FALSE

location เปนตัวแปรที่เก็บตำาแหน่งที่พบคา X ในแถวลำาดับ V
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1. found := FALSE

2. i  := 1  

3. while (i ≤ N and Not found) do
        3.1 if  X = V[i]   Then  

            begin

                3.1.1 found := TRUE

                3.1.2 location :=  i

            end

            else

                3.1.3  i := i  + 1

4. stop

ตัวอยางที่ 1.8 Algorithm Prime-number

Prime-number เปนขั้นตอนวิธีของการป้อนข้อมูลเข้าเลขจำานวนเต็มบวก N แล้ว

ทำาการทดสอบวาเลขจำานวนดังกลาวเปนจำานวนเฉพาะหรือไมโดยกำาหนดตัวแปร ดังนี้

N   เปนตวัแปรทีเ่กบ็เลขจำานวนทีเ่ปนข้อมลูเข้าสำาหรบัทดสอบวาเปนจำานวนเฉพาะ

div เปนการหารที่ปัดเศษทิ้ง

1. input N /* N เป็นจ�านวนเต็มบวก */

2. M := 2

3. while M ≤ N do   

   begin

      3.1 NUM := N div M * M

      3.2 if NUM = N then

          begin

                 3.2.1 output "N ไม่เป็นจ�านวนเฉพาะ"

                 3.2.2 go to 5

          end

      3.3 M := M + 1

    end

4. output "N เป็นจ�านวนเฉพาะ"

5. stop

ขอมูลและการแทนขอมูล
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รวบรวมแล้วนำามาจัดเตรียมเพื่อให้สามารถนำา

ไปจัดเก็บและประมวลผลในคอมพิวเตอรได้ สวนผลที่ได้จากการประมวลผลแล้วนำามาใช้

ประโยชนตางๆ เรยีกวาสารสนเทศ (Information) อาจจะแสดงสารสนเทศในรูปของตาราง 

แผนภมูหิรอืกราฟ เพื่อให้บคุคลทัว่ไปสามารถอานเข้าใจได้งาย สามารถแสดงความสมัพนัธ

ของข้อมูลกับสารสนเทศได้ ดังรูปที่ 1.4 
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ข้อมูล                 ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร                       สารสนเทศ

รูปที่ 1.4 ความสัมพันธระหวางข้อมูลกับสารสนเทศ

ข้อมูลที่ใช้ประมวลผลกับคอมพิวเตอรมี  2 ประเภท คือ

1. ขอมลูมลูฐาน (Elementary Data) เปนข้อมลูทีม่ขีนาดทีเ่ลก็ทีส่ดุทีน่ำามาใช้ประมวล

ผลในคอมพิวเตอร เรียกข้อมูลมูลฐานวา เขตข้อมูล (Field) ซึ่งมีอยูด้วยกัน 2 ชนิด คือ 

ก. ข้อมูลมูลฐานที่มีความหมายเชิงปริมาณ (Numeric Data) เปนข้อมูลที่เปน

เลขจำานวนที่สามารถนำามาใช้คำานวณทางคณิตศาสตรได้ อาจจะเปนจำานวนเต็มหรือเปน

จำานวนทศนิยม ได้แก ความสูงของนักศึกษา ราคาสินค้า จำานวนของสินค้า จำานวนของ

ลูกค้า และคะแนนสอบของนักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนต้น

ข. ข้อมูลมูลฐานที่ไมมีความหมายเชิงปริมาณ (Non-numeric Data) เปนข้อมูลที่

เปนตวัอกัขระตวัเดยีวหรอืมากกวาหน่ึงตวั ไมสามารถนำามาคำานวณทางคณติศาสตรได้ เชน 

ชื่อนักศึกษา (มีขนาด 60 ตัวอักขระ) ชื่อสินค้า (มีขนาด 50 ตัวอักขระ) หรือรหัสสินค้า  

(มีขนาด 6 ตัวอักขระ) เปนต้น

2. ขอมลูโครงสราง เปนข้อมลูทีป่ระกอบด้วยข้อมลูมลูฐานตัง้แตสองหน่วยขึน้ไปที่

มีความสมัพนัธกนัในเชงิตรรกะ เรยีกข้อมลูชนดินีว้า ระเบยีนข้อมลู (Record) หรือเรียกวา

โหนด (Node) เชน ระเบียนข้อมูลของนักศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลมูลฐานดังนี้

1. รหัสนักศึกษา

2. ชื่อ-นามสกุล

3. อายุ

4. เพศ

5. ที่อยู
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สามารถแสดงข้อมูลโครงสร้างของข้อมูลนักศึกษาได้รูปที่ 1.5

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู

  

ระเบียนข้อมูลหรือโหนด                       ข้อมูลมูลฐานหรือเขตข้อมูล

รูปที่ 1.5 โครงสร้างการเก็บข้อมูลแบบโครงสร้างของนักศึกษา

จากรูปที่ 1.5 จะได้วาข้อมูลของนักศึกษาเปนข้อมูลโครงสร้างหนึ่งหน่วยข้อมูล ซึ่ง

ประกอบด้วยข้อมูลมูลฐาน 5 เขตข้อมูล โดยมีอายุเปนข้อมูลมูลฐานที่มีความหมายเชิง

ปริมาณ สวนข้อมูลมูลฐานที่ไมมีความหมายเชิงปริมาณคือ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล 

เพศ และท่ีอยู และสามารถกำาหนดข้อมลูโครงสร้างยอยในข้อมลูโครงสร้างได้อกี จากรปูที ่

1.5 สามารถกำาหนดที่อยูเปนข้อมูลมูลฐานได้อีกดังนี้คือ บ้านเลขที่ ถนน ตำาบล อำาเภอ 

จังหวัด และรหัสไปรษณีย สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.6

รหัส ชื่อ- สกุล อายุ เพศ ที่อยู

บานเลขที่ ถนน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

รูปที่ 1.6 โครงสร้างการเก็บข้อมูลแบบโครงสร้างซ้อนโครงสร้างของนักศึกษา

สรุป
จากเนือ้หาที่ได้กลาวมาแล้วตัง้แตตอนต้นของบทท่ี 1 สามารถสรปุได้วา ในการพฒันา

โปรแกรมคอมพิวเตอร ผู้พัฒนาจะต้องรู้จักวางแผนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

โดยจะต้องพัฒนาตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนตามลำาดับ คือ

1. การกำาหนดปัญหาและความต้องการของผู้ ใช้ โปรแกรม

2. การออกแบบโปรแกรม ออกแบบการเก็บข้อมูลในโปรแกรม และเขียนขั้นตอน

การทำางานของโปรแกรม

3. การเขียนโปรแกรม
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4. การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและจัดทำาเอกสารประกอบโปรแกรม

5. การปรับปรุงโปรแกรมให้มีความทันสมัย

โดยเฉพาะในข้ันตอนที่ 2 ผู้พัฒนาจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บในคอมพิวเตอร 

เรียกวา ออกแบบข้อมูลโครงสร้าง จากนั้นผู้พัฒนาจะต้องเลือกวิธีการในการเก็บข้อมูลใน

หน่วยความจำาสำาหรบัเขยีนโปรแกรมปฏบิตักิารได้ เรยีกวา โครงสร้างข้อมลู และนอกจากน้ี 

ผูพ้ฒันาจะต้องเขยีนข้ันตอนวิธสีำาหรบัการจดัการกับข้อมลูตัง้แตนำาข้อมลูไปเกบ็ในโครงสร้าง

ข้อมูลที่กำาหนด เข้าถึงข้อมูล (Access) ที่เก็บอยูในโครงสร้างข้อมูลมาประมวลผล แล้วจึง

พัฒนาคำาส่ังของโปรแกรมตามข้ันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลตามที่กำาหนด ทั้งนี้จะต้อง

คำานึงถึงสิ่งตอไปนี้

1. ข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอรมีความซำ้าซ้อนน้อยที่สุด เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว

2. ประหยัดพื้นที่ในหน่วยความจำามากที่สุด 

3. โปรแกรมที่เขียนตามขั้นตอนวิธีใช้เวลาน้อยที่สุด

ดังนั้นถ้าโปรแกรมเมอรออกแบบโปรแกรม ออกแบบข้อมูลที่จะเอาไปประมวลผล

ในโปรแกรม ออกแบบการเก็บข้อมูลในโปรแกรม และเขียนขั้นตอนวิธีของโปรแกรม จะ

ทำาให้พัฒนาโปรแกรมได้งายและเร็ว ได้โปรแกรมที่ดี โปรแกรมทำางานมีประสิทธิภาพ ใช้

หน่วยความจำาน้อยสำาหรับการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่เก็บไมซำ้าซ้อน และสามารถปรับปรุงให้

โปรแกรมทันสมัยได้งายตอไป
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1. จงอธิบายกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

2. จงอธิบายการออกแบบโปรแกรมแบบบน-ลาง

3. โปรแกรมยอยกับโมดูลแตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไร

4. ขั้นตอนวิธีคืออะไร

5. จงเขียนขั้นตอนวิธีของการหาผลบวกของเลขคู ตั้งแต 1 ถึง 100

6. จงเขียนขั้นตอนวิธีของการหาผลบวกของเลขคี่ ระหวาง 1 ถึง N เมื่อ N เปนเลขคี่ และ 

1 ถึง N – 1 เมื่อ N เปนเลขคู โดยคา N เปนข้อมูลเข้า

7. จงอธิบายข้อมูลและสารสนเทศ 

8. จงอธิบายข้อมูลที่จะนำามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร

9. จงอธบิายข้อมลูมลูฐาน และยกตวัอยางข้อมลูทีเ่ปนข้อมลูมลูฐานมาอยางน้อย 5 ตวัอยาง

10. จงอธิบายข้อมูลโครงสร้าง และยกตัวอยางข้อมูลที่เปนข้อมูลโครงสร้างมาอยางน้อย 

5 ตัวอยาง

11. จงเขียนขั้นตอนวิธีของการสลับเลขจำานวนเต็ม 2 จำานวน

12. เมื่อทำาการโยนลกูบอลขึน้กลางอากาศ ลกูบอลจะตกลงมากระทบพืน้แล้วกระดอนขึน้อกี

และถ้าทกุครัง้ทีล่กูบอลกระดอนขึน้จะขึน้ตำา่กวาตำาแหน่งท่ีกระดอนข้ึนกอนหน้าน้ี 0.15 

เมตร จงเขียนข้ันตอนวธิ ีโดยกำาหนดข้อมลูเข้าคอืคาความสงูครัง้แรกทีโ่ยนลกูบอลจาก

พื้น แล้วจงหาวา

 ก. ระยะทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่ทั้งหมดกี่เมตร 

 ข. จำานวนครั้งที่ลูกบอลกระดอนขึ้นกี่ครั้ง

คำาถามทายบทที่ 1
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13. เดก็ชายสดุหลอ พอรวย เปนเดก็นกัเรยีนชัน้ ป.2 เขาได้ตัง้ข้อสงัเกตวา ถ้าจะหาผลคูณ

ของเลข 2 จำานวน สามารถหาได้โดยการนำาเอาตวัตัง้มาบวกกนัซำา้ๆ เทากบัจำานวนของ

ตัวคูณก็จะได้ผลคูณ เชน ถ้าจะหาผลคูณของ 2 x 3 นั่นคือจะต้องเอา 2 มาบวกเข้า

ด้วยกัน 3 ครั้ง ผลบวกก็คือผลคูณของเลขทั้งสองจำานวนดังกลาว จากวิธีการคูณของ

เด็กชายสุดหลอดังกลาว จงเขียนขั้นตอนวิธีสำาหรับอานเลขจำานวนเต็มบวก 2 จำานวน 

และให้แสดงผลคูณของเลข 2 จำานวนดังกลาว

14. เด็กหญิงรักเรียน ไมเรียนรัก เปนนักเรียนชั้น ป.3 เขาสามารถหาผลหารของเลข 2 

จำานวนด้วยวิธเีอาตวัหารไปลบกบัตวัตัง้จนกวาตวัหารจะมคีามากกวาตวัตัง้ และผลที่ได้

จะได้วาจำานวนครัง้ของการลบคอืผลหารและผลลบคร้ังสดุท้ายคือเศษท่ีได้จากการหาร

จากวธิกีารหารของเดก็หญงิรกัเรยีนดงักลาว จงเขียนข้ันตอนวธิสีำาหรับอานเลขจำานวน

เตม็บวก 2 จำานวนและให้แสดงผลหารและเศษจากการหารของเลข 2 จำานวนดงักลาว

15. ถ้าต้องการเชารถยนตหนึ่งคันเพื่อต้องการขับออกจากเมือง A ไปยังเมืองตางๆ โดย

รถยนตแตละคันจะมีความจุของถังนำ้ามันและอัตราการสิ้นเปลืองตางกัน ให้เขียน 

ขัน้ตอนวธิทีีอ่านความจขุองถงันำ้ามนั (ลติร) และอตัราการสิน้เปลอืงนำ้ามนั (ก.ม./ลติร) 

ของรถยนตท่ีเชามาและหาวารถคันน้ีวิง่ได้ถงึเมอืงใดและให้แสดงชื่อเมอืงทีว่ิง่ถงึ  โดย

กำาหนดระยะทางระหวางเมืองตางๆ ดังนี้

ระยะทางระหวางเมือง A กับเมือง B หางกัน 100 กม.

ระยะทางระหวางเมือง B กับเมือง C หางกัน 150 กม.

ระยะทางระหวางเมือง C กับเมือง D หางกัน 250 กม.

เชน ถ้ารถยนตทีเ่ชามามคีวามจขุองถงันำา้มนั 10 ลิตร และอตัราการสิน้เปลืองนำา้มนั  

       17 กม./ลิตร แสดงวารถคันนี้วิ่งได้ถึงเมือง B

16. จงเขยีนขัน้ตอนวธิโีดยกำาหนดข้อมลูเข้า คอื เลขจำานวนเตม็บวกสองจำานวน แล้วให้หา

ตัวหารรวมมากของสองจำานวนดังกลาวพร้อมทั้งแสดงผลบนจอภาพ ดังนี้

Greatest Commond Division of ... and ... is …
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17. จงเขียนขั้นตอนวิธีโดยกำาหนดข้อมูลเข้า คือ ประโยคภาษาอังกฤษ 1 ประโยค โดย

จบประโยคด้วยจุด จากนั้นให้ทำาการหาจำานวนของตัวอักขระและจำานวนของคำาของ

ประโยค โดยที่ตัวอักขระวาง (Space) และจุดไมถือวาเปนตัวอักขระของประโยคและ

ให้แสดงผล ดังนี้

Characters and word of “……………..” are ..…. and ….
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