


แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา คํานํา แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี  เล!ม 1 กระบวนการแก�ป#ญหา เปOนนวัตกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช�พัฒนาทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปTท่ี 5 ประกอบด�วย คําชี้แจง คําแนะนําการใช�สําหรับนักเรียน สาระสําคัญ ผลการเรียนรู� จุดประสงค1การเรียนรู�  สาระการเรียนรู� แบบทดสอบก!อนเรียน เนื้อหาเก่ียวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1  แบบฝ�กทักษะ แบบฝ�กหัด แบบทดสอบหลังเรียน และบรรณานุกรม กิจกรรมในแบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี  จะเรียงลําดับจากเนื้อหาท่ีง!ายไปหายาก นักเรียนจะได�ฝ�กทักษะการออกแบบและ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1อย!างเปOนข้ันตอน หวังเปOนอย!างยิ่งว!าแบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี  เล!ม 1 กระบวนการแก�ป#ญหา จะช!วยพัฒนาทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1 ส!งเสริมการเขียนโปรแกรม และการประยุกต1ใช�ในการพัฒนาโปรแกรมได�เปOนอย!างดี ขอขอบคุณผู� ท่ีให�ความช!วยเหลือทุกท!านท่ีได�กรุณาแนะนํา ข้ีแนะแนวทาง การปรับปรุง จนแบบฝ�กทักษะการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซีนี้สําเร็จ ลุล!วง มีประสิทธิภาพเปOนอย!างดี  สุชิรา มีอาษา   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา สารบัญ หน
า คําชี้แจง  1 คําแนะนําการใช�สําหรับนักเรียน  2 สาระสําคัญ   3 ผลการเรียนรู�   3 จุดประสงค1การเรียนรู�  4 สาระการเรียนรู�  4 แบบทดสอบก!อนเรียน  5 กระบวนการแก�ป#ญหา  9  การแก�ป#ญหา (Problem solving)  9  วิธีการแก�ป#ญหา (Problem solving method) 10   ข้ันตอนวิธี (Algorithm) 16 แบบฝ�กทักษะท่ี 1.1 18 การจําลองความคิด 20  การจําลองความคิด 20  โครงสร�างแบบต!าง ๆ สําหรับการเขียนโปรแกรม 28 แบบฝ�กทักษะท่ี 1.2 38 แบบทดสอบหลังเรียน 44 บรรณานุกรม 48   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา  คําช้ีแจง 1. แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1 กระบวนการแก�ป#ญหา ใช�พัฒนาทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1 ประกอบด�วย คําชี้แจง คําแนะนําการใช�สําหรับนักเรียน สาระสําคัญ ผลการเรียนรู� จุดประสงค1การเรียนรู� สาระการเรียนรู� แบบทดสอบก!อนเรียน เนื้อหาเก่ียวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1 แบบฝ�กทักษะ แบบฝ�กหัด แบบทดสอบหลังเรียน และบรรณานุกรม 2. นักเรียนควรศึกษาเนื้อหาให�เข�าใจก!อนการทําแบบฝ�กทักษะ และการทําแบบฝ�กทักษะ นักเรียนต�องปฏิบัติตามคําชี้แจง ท่ีระบุไว�ตามลําดับให�ครบทุกแบบฝ�กหัด  โดยแบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี ประกอบด�วยแบบฝ�กทักษะ จํานวน 4 เล!ม ดังนี้  เล!ม 1 กระบวนการแก�ป#ญหา เล!ม 2 โครงสร�างของโปรแกรมภาษา เล!ม 3 โครงสร�างแบบมีทางเลือก เล!ม 4 โครงสร�างแบบทําซํ้า  3. ในการทําแบบฝ�กทักษะ นักเรียนจะต�องใช�ความรู�เก่ียวกับการวิเคราะห1 โจทย1ป#ญหา ซ่ึงการวิเคราะห1ป#ญหาท่ีถูกต�องจะส!งไปถึงการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1ได�อย!างถูกต�องด�วย 4. หากนักเรียนยังไม!เข�าใจเนื้อหาส!วนใดส!วนหนึ่งให�กลับไปศึกษาอีกครั้ง  หรือขอคําแนะนําจากครู เพ่ือให�เกิดความเข�าใจมากยิ่งข้ึน 5. ในการศึกษาและทําแบบฝ�กทักษะ ให�นักเรียนทําด�วยความต้ังใจและ มีความซ่ือสัตย1ต!อตนเอง โดยไม!เปYดดูเฉลยก!อน 6. นักเรียนสามารถประเมินตนเองด�วยการตรวจเฉลย และศึกษาแนวคําตอบ ในเล!ม เพ่ือดูพัฒนาการของตนเอง   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา คําแนะนําการใช
สําหรับนักเรียน  แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เปOนแบบฝ�กทักษะท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให�นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจเรื่อง กระบวนการแก�ป#ญหา โครงสร�างของโปรแกรมภาษา โครงสร�างแบบมีทางเลือก และโครงสร�างแบบทําซํ้า นักเรียนควรปฏิบัติดังนี้   1 • ศึกษาสาระสําคัญ ผลการเรียนรู
 จุดประสงค"การเรียนรู
                             สาระการเรียนรู
2 • ทําแบบทดสอบก&อนเรียน จํานวน 10 ข
อ • ตรวจคําตอบแบบทดสอบก&อนเรียน 3 • ศึกษาเน้ือหา เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบื้องด
วยด
วยภาษาซี4 • ทําแบบฝ4กหัดตามลําดับ5 • ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข
อ• ตรวจคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน6 • บันทึกคะแนน7 • นักเรียนต
องมีความซื่อสัตย"ต&อตนเอง ไม&เป9ดเฉลยดูก&อน



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา  สาระสําคัญ การแก�ป#ญหาเป&นสิ่งท่ีมนุษย*ต�องกระทําอยู!เสมอ ๆ แต!ละคนก็จะมีวิธีการแก�ป#ญหาท่ีแตกต!างกันถึงแม�ว!าจะเป&นป#ญหาเดียวกันก็ตาม วิธีการแก�ป#ญหานั้นมีหลายวิธี เช!น วิธีลองผิดลองถูก วิธีการใช�เหตุผล วิธีการขจัด เป&นต�น ซ่ึงวิธีเหล!านั้นก็ล�วนมีกระบวนการพ้ืนฐานของการแก�ป#ญหาเหมือนกัน คือ การวิเคราะห*และกําหนดรายละเอียดของป#ญหา  การเลือกเครื่องมือและออกแบบข้ันตอนวิธี การดําเนินการแก�ป#ญหา และการตรวจสอบและปรับปรุง  ข้ันตอนวิธี หมายถึง กระบวนการแก�ป#ญหาท่ีสามารถเข�าใจได� มีลําดับ หรือวิธีการแก�ไขป#ญหาอย!างเป&นข้ันตอน และชัดเจน การจําลองความคิด ใช�สําหรับการวางแผน ในการแก�ป#ญหา ซ่ึงต�องมีลักษณะเป&นข้ันเป&นตอนอย!างเป&นระเบียบ โดยการจําลองความคิดสามารถทําได�หลายวิธี ได�แก! การจําลองความคิดด�วยการบรรยายเป&นคําพูด การจําลองความคิดด�วยการใช�สัญลักษณ* และการจําลองความคิดด�วยการเขียนรหัสลําลอง                                                                         ผลการเรียนรู� 1. อธิบายข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมและวิธีการในแต!ละข้ันตอนได� 2. บอกสัญลักษณ*และสามารถเขียนผังงานท่ีใช�ในการออกแบบโปรแกรมได�    จุดประสงค�การเรียนรู�    ด�านความรู� (Knowledge)  1. อธิบายวิธีการแก�ป#ญหาแบบต!าง ๆ ได� 2. ระบุและอธิบายข้ันตอนของกระบวนการแก�ป#ญหาได� 3. อธิบายลักษณะวิธีการถ!ายทอดความคิดด�วยการบรรยายเป&นคําพูดได� 4. อธิบายลักษณะการเขียนผังงานท่ีถูกต�องได� 5. รู�จักการถ!ายทอดความคิดด�วยการใช�รหัสลําลอง   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   จุดประสงค�การเรียนรู�    ด�านทักษะ/กระบวนการ (Process)  1. แก�ป#ญหาโดยอาศัยวิธีการแก�ป#ญหาแบบต!างๆ ได� 2. แก�ป#ญหาโดยอาศัยกระบวนการแก�ป#ญหาได� 3. ระบุความหมายของสัญลักษณ*ท่ีใช�ในการเขียนผังงานได� 4. ระบุลักษณะของโครงสร�างพ้ืนฐานของผังงาน และการใช�งานได� 5. ระบุข้ันตอนการทํางานตามผังงานท่ีกําหนดให� 6. ระบุข�อผิดพลาดของการเขียนผังงานท่ีกําหนดให�ได�  7. เขียนข�อความเพ่ือจําลองความคิดวิธีการแก�ป#ญหาได� 8. วาดผังงานเพ่ือจําลองความคิดวิธีการแก�ป#ญหาได�     ด�านคุณลักษณะ (Attitude) 1. มีคุณลักษณะท่ีดีในการใช�คอมพิวเตอร* 2. ซ่ือสัตย*สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝEเรียนรู� 5. มุ!งม่ันในการทํางาน        สาระการเรียนรู� 1. ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 2. กระบวนการแก�ป#ญหา 3. การจําลองความคิดในการแก�ป#ญหา 4. โครงสร�างแบบต!าง ๆ   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา แบบทดสอบก�อนเรียน การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เรื่อง กระบวนการแก�ป�ญหา ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ คําชี้แจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว  1. ข�อใดคือหลักการเขียนโปรแกรมท่ีถูกต�องตามลําดับก!อน-หลัง ก. กําหนดแผนการแก�ป#ญหา / วิเคราะห5ป#ญหา / เขียนโปรแกรม / ทดสอบโปรแกรม /  นําโปรแกรมไปใช�งาน ข. วิเคราะห5ป#ญหา / กําหนดแผนการแก�ป#ญหา / เขียนโปรแกรม / ทดสอบโปรแกรม /  นําโปรแกรมไปใช�งาน ค. กําหนดแผนการแก�ป#ญหา / เขียนโปรแกรม / วิเคราะห5ป#ญหา / ทดสอบโปรแกรม /  นําโปรแกรมไปใช�งาน ง. เขียนโปรแกรม / ทดสอบโปรแกรม / วิเคราะห5ป#ญหา / กําหนดแผนการแก�ป#ญหา /  นําโปรแกรมไปใช�งาน  2. การเขียนผังงาน (Flowchart) อยู!ในข้ันตอนใดของหลักการเขียนโปรแกรม ก. กําหนดแผนในการแก�ป#ญหา ข. เขียนโปรแกรมตามแผนท่ีกําหนด ค. ทําความเข�าใจและวิเคราะห5ป#ญหา ง. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต�องของโปรแกรม  3. ข�อใด ไม!ใช! ประโยชน5ของผังงานคอมพิวเตอร5 ก. ใช�เปDนเครื่องมือในการปฏิบัติข�อตกลงร!วมกัน ไม!สามารถเปลี่ยนแปลงแก�ไขในระหว!าง การทํางาน  ข. ถ!ายทอดแนวความคิดด�วยสัญลักษณ5 เพ่ือใช�ในการประกอบการเขียนโปรแกรม ค. เปDนสื่อกลางในการติดต!อประสานความคิดระหว!างผู�ใช�กับผู�เขียนโปรแกรม  ง. ใช�สําหรับทบทวนข้ันตอนการทํางานเพ่ือหาข�อผิดพลาดของการทํางาน  4. ข�อใดเปDนความหมายของผังงานโปรแกรม ก. ผังงานแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร5ท้ังหมด ให�เห็นภาพรวมของการทํางาน ข. ผังงานแสดงรายละเอียดของข้ันตอนการทํางานใด ๆ อย!างละเอียด ค. ผังงานท่ีสามารถนําไปใช�ในการเขียนโปรแกรมได�ทันที ง. ผังงานแสดงข้ันตอนการจัดกิจกรรมให�กับนักเรียน   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา 5. การใช�สัญลักษณ5กับลําดับการทํางานในข�อใด ไม!ถูกต�อง    A กําหนดให� num = 5   B แสดงข�อความ “Good”   C area = 0.5 * base * height   D รับค!า a ทางแป̂นพิมพ5  ก.   ข.   ค.    ง. 6. ข�อใดเรียงลําดับข้ันตอนการหาผลคูณของเลข 2 จํานวนต!อไปนี้ได� ถูกต�อง  (1) รับค!า a ทางแป̂นพิมพ5 (2) นําค!า a มาคูณ b แล�วเก็บไว�ในตัวแปร ans (3) รับค!า b ทางแป̂นพิมพ5 (4) แสดงค!า ans  จ. (1)  (2)  (3)  (4) ฉ. (1)  (3)  (2)  (4) ช. (4)  (3)  (2)  (1) ซ. (3)  (1)  (4)  (2)  7. จากโจทย5ต!อไปนี้ ควรใช�โครงสร�างการเขียนโปรแกรมข�อใดเหมาะสมท่ีสุด   จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลข 1 ถึง 1000 ดังนี้    1 2 3 4 ... 1000    ก. โครงสร�างแบบทางเลือกหลายทาง ข. โครงสร�างแบบลําดับ ค. โครงสร�างแบบทําซํ้า ง. ใช�ได�ท้ังข�อ ก และ ค  D B C A 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา 8. จากลําดับข้ันตอนการทํางานต!อไปนี้ ตรงกับผังงานในข�อใด     เริ่มต�น 1) กําหนดให� k = 0 2) ตรวจสอบค!า k <= 10 จริง  2.1) แสดงค!า k   2.2) เพ่ิมค!า k อีก 1 ค!า   2.3) กลับไปทําข้ันตอนท่ี 2) เท็จ   จบการทํางาน   ก.                                      ข.             ค.                                                             ง.            



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา 9. จากผังงาน     ถ�ารับค!า 11 เก็บไว�ในตัวแปร a ผลลัพธ5ท่ีแสดงบนจอภาพคือข�อใด ก. 21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ข. 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ค. 11 ง. 0  10. ข�อใดกล!าวได� ถูกต�อง เก่ียวกับโครงสร�างแบบทำซํ้า แบบ do...while ก. ต�องตรวจสอบเง่ือนไขก!อนทําคําสั่ง หากต�องการทําคําสั่งนั้นซํ้า ให�กลับมาตรวจสอบเง่ือนไข ถ�าเง่ือนไขเปDนจริงจะอนุญาตให�ทําคําสั่งซํ้าอีกครั้ง ถ�าเปDนเท็จจะหยุดการทําคําสั่ง ข. เปiดโอกาสให�ทําคำสั่งก!อน 1 ครั้ง จากนั้นตรวจสอบเง่ือนไข ถ�าเง่ือนไขเปDนจริง จะให�กลับไปทำคําสั่งซํ้าจนกว!าเง่ือนไขจะเปDนเท็จ จะหยุดทําเพ่ือทําคำสั่งถัดไป ค. เปiดโอกาสให�ทําคำสั่งได�หลายครั้งจนกว!าจะพอใจ แล�วตรวจสอบเง่ือนไขสําหรับการหยุดทําซํ้า ง. ทําคําสั่งได�หลายครั้งจนกว!าจะพอใจแล�วหยุดท ี่คำสั่งสุดท�าย   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา การแก�ป�ญหา (Problem solving)  การแก� ป#ญหา เป& นกา รอธิ บ าย ถึ งกระบวนการของการใช�รายละเอียดของป#ญหาเพ่ือนําไปสู!ทางออกของป#ญหา ในการแก�ป#ญหา เราจะต�องระบุให�ได�เสียก!อนว!า ส!วนใดของป#ญหาเป&นส!วนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีสามารถทําให�เราได�คําตอบของป#ญหา แล�วจึงดําเนินการตามข้ันตอนย!อย ต!าง ๆ เพ่ือให�ได�พบกับทางออกของป#ญหาท่ีเราคิดว!าสมเหตุสมผล โดยปกติแล�วการแก�ป#ญหาจะเกิดข้ึนได�  ต�องประกอบด�วยองค7ประกอบสามประการ  อย!างแรกคือ เราอยู!ในสถานการณ7ท่ีมีป#ญหา อย!างท่ีสอง เรารู�ถึงสถานการณ7ท่ีไม!เกิดป#ญหา  แล�วต�องการจะเปลี่ยนสถานการณ7ท่ีเป&นอยู!ไปสู!สถานการณ7ใหม!นั่นซ่ึงก็คือ ทางออกของป#ญหานั่นเอง และอย!างสุดท�าย การเปลี่ยนสถานการณ7เดิมไปยังสถานการณ7ใหม!นั้นเราไม!สามารถกระทําได�โดยตรง หรือโดยทันทีทันใดเราจึงต�องพยายามคิดหาทางท่ีมุ!งไปสู!สถานการณ7ใหม!ท่ีเราต�องการนั้น  ถ�าเราเปรียบการแก�ป#ญหาเป&นการต!อจิ๊กซอว7ซ่ึงจะเกิดข้ึนได�ก็ต!อเม่ือตัวจิ๊กซอว7นั้นกระจัดกระจายอยู! ทําให�เรารู�สึกไม!พอใจสถานการณ7นี้ จึงต�องการท่ีจะทําให�จิ๊กซอว7เหล!านี้ต!อกันเป&นภาพขนาดใหญ!โดยสมบูรณ7 สถานการณ7ท่ีเราต�องการหรือทางออกของป#ญหาก็คือภาพต!อจิ๊กซอว7 ขนาดใหญ!ท่ีสมบูรณ7นั้น แต!การท่ีจะได�ภาพต!อขนาดใหญ!นั้นไม!สามารถเกิดข้ึนจากการใช�จิ๊กซอว7 ตัวเดียว หากแต!ว!าเราต�องมองหาจิ๊กซอว7หลาย ๆ ตัว แล�วนํามาจัดให�ถูกตําแหน!ง เริ่มจากหนึ่งตัว  สองตัว สามตัว จนกระท่ังจิ๊กซอว7ทุกตัวถูกต!อในท่ีท่ีถูกต�อง  ป#ญหาท่ีเราพบในหนังสือแบบเรียนมักเป&นป#ญหาท่ีผู� ต้ังป#ญหากําหนดตัวจิ๊กซอว7มาให�ครบถ�วนแล�ว นักเรียนเพียงแค!นําจิ๊กซอว7เหล!านั้นมาประกอบกัน แต!ในชีวิตจริง บางครั้งตัวจิ๊กซอว7เหล!านั้นไม!ได�มีอยู!ครบ บางครั้งตัวจิ๊กซอว7ก็มีอยู!เกิน หรือแม�กระท่ังบางครั้งเราก็ยังไม!รู�ด�วยซํ้าว!า ภาพท่ีสมบูรณ7นั้นเป&นอย!างไร  การ ท่ี เราจะเป&นผู� ท่ีแก�ป#ญหาได�อย!างดี เยี่ ยมนั้นจึงต�องผ!านการเรียนรู�และฝ�กฝน ประสบการณ7ของผู�แก�ป#ญหาจึงมักจะมีผลต!อความสามารถในการแก�ป#ญหาเสมอ เช!น ถ�าเราเคยผ!านการแก�ป#ญหารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาแล�ว การเจอป#ญหาใหม!ท่ีมีลักษณะคล�ายรูปแบบเดิมก็ไม!ใช!เรื่องยากท่ีจะจัดการกับมัน แต!ถ�าป#ญหาท่ีพบนั้นเป&นป#ญหาท่ีเรายังไม!เคยได�พบเจอมาก!อนเลย  การแก�ป#ญหาก็ย!อมใช�เวลานาน ดังนั้น เราจําเป&นต�องเรียนรู�ลักษณะของป#ญหา การแก�ป#ญหา และกระบวนการแก�ป#ญหา เพราะในบางครั้งเราไม!จําเป&นต�องเผชิญป#ญหาแล�วหาทางออกด�วยตนเอง  



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา การเรียนรู�จากบุคคลอ่ืนก็สามารถเสริมสร�างประสบการณ7และทักษะการแก�ป#ญหาของเราได�เช!นเดียวกัน  วิธีการแก�ป�ญหา (Problem solving method)   ป#ญหา ถึงแม�ว!าจะเป&นป#ญหาเดียวกันแต!ก็มักจะแก�ได�โดยวิธีหลากหลายวิธีเสมอ ข้ึนอยู!กับว!า ผู�แก�ป#ญหามองป#ญหาอย!างไร และมีประสบการณ7การแก�ป#ญหาอย!างไร โดยวิธีการแก�ป#ญหาแต!ละวิธีก็จะมีลักษณะต!างกัน อาจจะนําไปสู!ทางออกท่ีต!างกัน หรือแม�จะพบกับทางออกท่ีเหมือนกันแต! ผลลัพธ7 (outcome) ท่ีได�ก็อาจจะต!างกัน เช!น ระยะเวลาท่ีใช�ในการแก�ป#ญหา ทรัพยากรท่ีใช� ผลกระทบจากการแก�ป#ญหา เป&นต�น   ตัวอย!างของวิธีการแก�ป#ญหา ได�แก!  
� วิธีลองผิดลองถูก (Trail and Error) การลองผิ ดลอง ถู ก เป& นพฤ ติกร รม ท่ี ผู�แก�ป#ญหาต�องเผชิญกับป#ญหาท่ียังไม!ทราบแน!ว!า เ ม่ื อ ตัดสิน ใจลง มือ ทําอย! า งหนึ่ งอย! า ง ใด ไปแล� ว จะเป&นผลดีหรือผลเสีย ถ�าผลออกมาว!า เป&นผลดี  ผู�แก�ป#ญหาก็จะทําแบบนั้นอีก แต!ถ�าผลออกมาไม!เป&นผลดี ผู�แก�ป#ญหาก็จะไม!ทําอย!างนั้นอีก และพยายาม มองหาทางออกทางอ่ืน เช!น การเล!นเกมเขาวงกต  ผู�เล!นเดินมาพบกับทางแยก ก็จะไม!ทราบว!าควรจะเดินไปทางใด ถ�าไม!มีข�อมูลใด ๆ เพ่ิมเติม ผู�เล!นก็ทําได�เพียงเดาว!าจะเดินไปทางไหน แล�วก็ตัดสินใจเดินไปทางนั้น ถ�าเดินไปเจอทางตัน ผู�เล!นก็จะเดินกลับมา แล�วเลือกทางเดินทางอ่ืน  
� การให�เหตุผล (Reasoning) การแก�ป#ญหาวิธีนี้ทําโดยการใช�เหตุผลในการอ�างอิงจากข�อมูลท่ีมีอยู! สรุป แล�วตัดสินใจ  เราสามารถแบ!งลักษณะการให�เหตุผลออกเป&นสองแบบ ดังนี้ 1) การให�เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) เป&นวิธีการแก�ป#ญหาโดยค�นคว�าความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลาย ๆ ครั้ง จากกรณีย!อย ๆ แล�วนํามาสรุป 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา เป&นทางออกของป#ญหา เช!น การแก�ป#ญหาเลขอนุกรม ผู�แก�ป#ญหามองหาความสัมพันธ7ของข�อมูล ท่ีให�มาสรุปออกมาเป&นสมการ แล�วจึงนําสมการนั้นไปใช�ในการคํานวณหาตัวเลขตัวต!อ ๆ ไป  2) การให�เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) เป&นการแก�ป#ญหาโดยนําความรู�พ้ืนฐานซ่ึงอาจเป&นความเชื่อ ข�อตกลง กฎ หรือบทนิยามซ่ึงเป&นสิ่งท่ีรู�มาก!อน และยอมรับ ว!าเป&นความจริงเพ่ือหาเหตุผลแล�วนําไปสู!ทางออกของป#ญหา เช!น การวินิจฉัยโรคของแพทย7ซ่ึงมักจะพยายามสืบหาอาการของคนไข�ว!าตรงกับลักษณะของโรคใด เม่ือทราบแล�วว!าผู�ปGวยเป&นโรคใด  จึงดําเนินการรักษาตามวิธีการรักษาโรคนั้น ๆ  
� วิธีขจัด (Elimination method) ในการแก�ป#ญหาวิธีนี้  ผู�แก�ป#ญหาจะมองหากรณีท่ีเป&นไปได� ท้ังหมด จากนั้น จึงพิจารณาว!ามีกรณีใดท่ีไม!สอดคล�องกับเง่ือนไข แล�วตัดกรณีนั้นออก จนในท่ีสุดเหลือเฉพาะกรณีท่ีเป&นไปได�ซ่ึงสามารถเป&นทางออกของป#ญหาเท!านั้น  กระบวนการแก�ป�ญหา (Problem solving process)  ในช ีวิตประจำว ันทุกคนต�องเคยพบกับป#ญหาต!างๆ ไม!ว!าจะเป&นป ัญหาด�านการเรียน การงาน การเงิน หรือแม�แต!การเล!นเกม เม่ือพบกับป#ญหาแต!ละคนมีวิธีท่ีจะจัดการหรือแก�ป#ญหาเหล!านั้นแตกต!างกันไป ซ ึ่งแต!ละว ิธ ีการอาจให�ผลล ัพธ7ท่ีเหมือนหร ือแตกต!างก ันเล ็กน�อย ท ั้งน ี้ข ึ้นอยู!ก ับความรู�ความสามารถ และประสบการณ7ของบ ุคคลน ั้น อย!างไรก ็ตามหากเรานำวิธีการแก�ป#ญหาต!างวิธี มาวิเคราะห7ให�ดี จะพบว!าสามารถสร ุปวิธีการเหล!านั้นเป&นทฤษฎีซ่ึงม ีรูปแบบที่แน!นอนได� และบางครั้งต �องอาศัยการเร ียนรู�ในระด ับส ูงเพ ื่อแก�ป#ญหาบางอย !างให�สมบูรณ7แบบ แต!ก !อนท ี่เราจะศึกษาต !อไปลองพ ิจารณาป#ญหาต!อไปนี้  ต ัวอย=าง เกมทายใจ ค ือ เกมให �ผู�เล!นทายตัวเลข 3 ตัว ในการเล !นเกมต�องใช�ผ ู�เล!น 2 คน คนท ี่หนึ่ง ค ือ ผ ู�กำหนด เป&นคนกำหนดเลข 3 ต ัว ท ี่ไม!ซํ้ากัน โดยเล ือกจากกลุ!มต ัวเลข 1-9 และ อ ีกคนหน ึ่งค ือ ผู�ทาย เป ็นผู�ทายเลข 3 ต ัว ท่ีไม!ซํ้าก ัน ท ี่ผ ู�กําหนดได�กำหนดเอาไว�แล�ว หล ังจากท ี่ผ ู�ทายทายเลขแต!ละคร ั้ง ผ ู�กําหนดต�องให�รายละเอียดว!าตัวเลขท่ีทายมาน ั้น ถ ูกต�องก ี่ต ัว และในกรณ ีท ี่ต ัวเลขท ี่ทายมาถ ูกตำแหน !งด�วยก็ต�องบอกว !าถูกตำแหน !งก ี่ต ัว เช!น ถ�าต ัวเลขท ี่กำหนดไว�เป&น 815 และ ผู�ทายทายว!า 123 ผู�กำหนดต�องแจ�งว!าตัวเลขท ี่ทายน ั้นถ ูก 1 ตัว และไม!มีตัวใดถ ูกตําแหน!ง แสดงในตารางดังนี้   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา ตัวเลขท ี่ทาย จำนวนตัวเลขท ี่ถ ูก จํานวนตําแหน!งท ี่ถ ูก 123 415 425 416 715 815 1 2 1 1 2 3 - 2 1 1 2 3  จะเห็นว!าการแก�ป#ญหาดังกล!าวข�างต�น นอกจากจะใช�วิธีลองผิดลองถูกในการทายครั้งแรก ๆ แล �วย ังม ีการใช�เหต ุผลประกอบการแก�ป ัญหาซ ึ่งเราเร ียกว ิธ ีการด ังกล !าวว !า "ว ิธ ีขจ ัด" (elimination method) กล !าวค ือ จะแยกข�อม ูลออกเป&นกรณีท ี่เป&นไปไม!ได�ท ิ้ง จนเหล ือกรณีท ี่เป ็นไปได� วิธีการดังกล !าวสามารถอธิบายได�ว!าทำไมจึงคิดหร ือทำเช !นน ั้น ร ูปแบบของการใช�เหตุผลประกอบการแก�ป#ญหาอาจแตกต!างกัน ขึ้นอยู!กับเงื่อนไขในป#ญหาบางป#ญหา อาจจะขจ ัดให�เหล ือกรณ ีเด ียวไม!ได�ก็อาจจะทำให �เหล ือกรณีน�อยท ี่ส ุด นอกจากเกมทายใจยังมีเกมล ับสมองท ี่น !าสนใจและท�าทายความสามารถในการแก�ป#ญหาอ ีกมากมายท ี่หาเล!นได�ตามเว็บไซต7 นอกจากว ิธ ีการแก�ป#ญหาท ี่ยกต ัวอย !างมาซ่ึงได�แก! ว ิธ ีการลองผ ิดลองถ ูก การใช�เหต ุผล การใช �ว ิธีขจ ัด ย ังม ีว ิธีการแก�ป ัญหาอีกมากมายท่ีผู�แก�ป ัญหาสามารถเล ือกใช�ให�เข �าก ับต ัวป ัญหา และประสบการณ7ของผู�แก�ป ัญหาเอง แต !อย !างไรก ็ตาม วิธีการเหล !าน ี้ล�วนมีข ั้นตอนท ี่คล �ายคล ึงก ัน และจากการศ ึกษาพฤต ิกรรมในการเรียนรู�และแก�ป#ญหาของมนุษย7พบว!า โดยปกติมนุษย7 มีกระบวนการแก�ป#ญหาประกอบด�วย 4 ข้ันตอนดังรูป กระบวนการแก�ป#ญหา   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา                 ร ูป กระบวนการแก�ป#ญหา  1) การว ิเคราะห ?และกําหนดรายละเอ ียดของป�ญหา (State the problem) ข ั้นตอนน ี้เป ็นข ั้นตอนแรกส ุดก !อนท ี่จะลงมือแก�ป#ญหา แต!ผู�แก �ป ัญหามักจะมองข �ามความสำคัญของขั้นตอนน ี้อยู!เสมอ จุดประสงค7ของข้ันตอนนี้ ค ือ การทำความเข �าใจก ับป ัญหา เพ ื่อแยกให �ออกว !าข �อม ูลท ี่กำหนดมาในป ัญหา หร ือเง ื่อนไขของป ัญหาค ืออะไร และส ิ่งท ี่ต�องการ คืออะไร อ ีกท ั้งว ิธ ีการท ี่ใช�ประมวลผล ในการว ิเคราะห7ป#ญหา กล!าวโดยสรุปแล�วองค7ประกอบ ในการวิเคราะห7และกำหนดรายละเอียดของป#ญหามี 3 องค7ประกอบดังนี้  (1) การระบ ุข �อมูลเข�า ได�แก! การพิจารณาข�อมูลและเง ื่อนไขท ี่กําหนดมา ในป ัญหา (2) การระบ ุข �อมูลออก ได�แก! การพิจารณาเป �าหมายหร ือส ิ่งท ี่ต�องหาคําตอบ (3) การกำหนดวิธีประมวลผล ได �แก!  การพิจารณาข ั้นตอนวิธีการได �มา ซ่ึงคําตอบหร ือข�อมูลออก    การวิเคราะห?และกําหนดรายละเอียดของป�ญหา (State the problem) การเลือกเคร่ืองมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm development) การดําเนินการแก�ป�ญหา (Implementation)  การตรวจสอบและปรับปรุง  (Refinement) 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา ต ัวอย =าง  แสดงการวิเคราะห7และกำหนดรายละเอียดของการหาค!าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน                 ได�แก!  0   3   4   8 และ 12 1. การระบ ุข�อมูลเข�า ในท่ีน ี้โจทย7กำหนดให �หาค !าเฉล ี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ดังน ั้น ข �อมูลเข�า ได�แก! จำนวน 0  3   4   8  และ  12 2. การระบุข�อมูลออก จากโจทย7สิ่งท่ีเป&นคําตอบของป#ญหา คือ ค!าเฉลี่ย (x) ของจํานวนท้ัง 5 3. การกำหนดว ิธ ีการประมวลผล จากส ิ่งท ี่โจทย 7ต �องการ "ค !าเฉล ี่ย" หมายถ ึง ผลรวมของจำนวนท ั้ง 5 หาร ด�วย 5 ดังน ั้น ข ั้นตอนของการประมวลผลประกอบด�วย 3.1 ร ับค!าจํานวนเต็มท ั้ง 5 จำนวน 3.2 นำจํานวนเต็มท ั้ง 5 มาบวกเข �าด�วยก ัน 3.3 นำผลล ัพธ7จากข �อ 3.2 มาหารด�วย 5  ต ัวอย =าง  แสดงการวิเคราะห 7และกําหนดรายละเอียดของการหาค!า x เม่ือ x ค ือจำนวนเต ็มจำนวนหน ึ่งในกลุ!ม จํานวนเต็ม 5 จํานวนท ี่มีค!าเฉล ี่ยเป&น 10 และจำนวนอีก 4 จำนวน ได�แก! 3  4  8 และ 12 1. การระบุข�อม ูลเข�า จากโจทย7ข �อมูลเข�า ได�แก! จำนวนอีก 4 จํานวน คือ 3 4 8 12 ค!าเฉล ี่ยของจํานวน ท ั้ง 5 จํานวน คือ 10 2.  การระบ ุข �อมูลออก จากโจทย7ส ิ่งท ี่เป ็นผลล ัพธ7 คือ ค!า x 3.  การกำหนดวิธ ีการประมวลผล จากโจทย 7และความหมายของ "ค !าเฉลี่ย" เราสามารถสรุปข ั้นตอนของการประมวลผลได�ดังนี้ 3.1 หาค !าผลรวมของจำนวนเต็มท้ัง 5 โดยนำค !าเฉล ี่ยคูณด �วยจำนวนของเลขจำนวนเต ็ม น ั่นคือ 10 * 5 = 50 3.2 จากความหมายของ "ผลรวม" จะได� 3+4+8+12+x = 50 3.3 แก�สมการ 27 + x = 50 (จะได� x = 23 ซ่ึงคือผลล ัพธ7)  2) การเลือกเครื่องมือและออกแบบข้ันตอนว ิธ ี (Tools and Algorithm development) ข้ันตอนนี้เป&นข้ันตอนของการวางแผนในการแก�ป ัญหาอย!างละเอียดถ ี่ถ�วน หลังจากที่เราทำ ความเข�าใจก ับป ัญหา พิจารณาข �อมูลและเง ื่อนไขท ี่มีอยู! และส ิ่งที่ต �องการหาแล�วในขั้นตอนท่ี 1  เราสามารถคาดคะเนวิธ ีการที่เราจะใช�ในการแก�ป ัญหา กระบวนการน ี้จำเป&นต�องอาศ ัยประสบการณ7ของผู�แก�ป ัญหาเป&นหล ัก หากผู �แก�ป ัญหาเคยพบก ับป#ญหาทํานองนี้มาแล �วก ็สามารถดำเน ินการ ตามแนวทางท ี่เคยปฏ ิบ ัต ิมา ข ั้นตอนน ี้จะเร ิ่มจากการเล ือกเคร ื่องม ือท่ีใช �ในการแก�ป ัญหา  



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา โดยพิจารณาความเหมาะสมระหว!างเคร ื่องมือกับเง ื่อนไขต !างๆ ของป ัญหา ซ ึ่งหมายรวมถึง ความสามารถของเคร ื่องม ือในการแก�ป ัญหาด ังกล!าว และส ิ่งที่สำค ัญค ือความคุ �นเคยในการใช �งานเคร ื่องม ือน ั้นๆ ของผ ู�แก�ป ัญหา อ ีกส ิ่งหน ึ่งท ี่สำค ัญในการแก�ป ัญหา ค ือ ย ุทธว ิธ ีที่ใช �ในการแก�ป ัญหาหร ือท ี่เราเรียกว!า ข ั้นตอนว ิธี (algorithm) ในการแก �ป ัญหา หล ังจากท ี่เ ร า ได � เคร ื่อ งม ือช !ว ยแก �ป ัญหาแล � ว  ผ ู�แก�ป ัญหาต �องวางแผนว !าจะใช�เคร ื่องมือดังกล !าวอย!างไรเพ่ือให �ได�ผลล ัพธ7ท ี่ถ ูกต�องและดีท ี่ส ุด  ในการออกแบบข ั้นตอนวิธีในการแก�ป ัญหา ผู�แก�ป ัญหาควรใช�แผนภาพหรือเครื่องมือในการแสดงข ั้นตอนการทำงานเพ ื่อให �ง !ายต !อความเข �าใจ เช !น ผ ังงาน (flowchart) รห ัสจําลอง (pseudo  code) การใช�เครื่องม ือช !วยออกแบบดังกล!าวนอกจากแสดงกระบวนการที่ช ัดเจนแล�ว ย ังช !วยให � ผ ู�แก�ป ัญหาสามารถหาข �อผ ิดพลาดของวิธีการท ี่ใช �ได�ง !ายและแก�ไขได�อย!างรวดเร็ว  3) การดำเนินการแก�ป ัญหา (Implementation) หล ังจากท ี่ได�ออกแบบข ั้นตอนวิธีเร ียบร�อยแล�ว ขั้นตอนนี้เป&นขั้นตอนที่ต�องลงม ือแก�ป#ญหาโดยใช�เครื่องม ือท ี่ได�เล ือกไว� หากการแก�ป ัญหาดังกล !าวใช �คอมพิวเตอร7เข�ามาช!วยงาน ขั้นตอนนี้ ก็เป&นการใช�โปรแกรมสําเร็จ หรือใช�ภาษาคอมพิวเตอร7เขียนโปรแกรมแก�ป ัญหา ข ั้นตอนน ี้ต�องอาศัยความร ู�เก ี่ยวก ับเคร ื่องมือท ี่เล ือกใช� ซ่ึงผ ู�แก�ป ัญหาต�องศึกษาให�เข�าใจและเช ี่ยวชาญในการดำเน ินการอาจพบแนวทางท่ีดีกว!าท ี่ออกแบบไว�ก ็สามารถปรับเปลี่ยนได�  4) การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) หลังจากท ี่ลงม ือแก�ป#ญหาแล�ว ต�องตรวจสอบให�แน!ใจว !าวิธ ีการนี้ให�ผลล ัพธ7ท ี่ถูกต �อง โดย ผู�แก�ป#ญหาต�องตรวจสอบว!าข้ันตอนวิธีท่ีสร�างข้ึนสอดคล�องกับรายละเอียดของป#ญหา ซ่ึงได�แก! ข�อมูลเข�า และข �อม ูลออก เพ ื่อให�ม่ันใจว!าสามารถรองร ับข �อมูลเข �าได�ในท ุกกรณีอย!างถ ูกต�องและสมบ ูรณ7 ในขณะเด ียวก ันก ็ต�องปร ับปร ุงว ิธ ีการเพ ื่อให�การแก�ป ัญหาน ี้ได�ผลล ัพธ7ท ี่ดีท ี่ส ุด  



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา    ข้ันตอนวิธี (Algorithm)  หมายถึง กระบวนการแก�ป#ญหาท่ีสามารถเข�าใจได� มีลําดับหรือวิธีการในการแก�ไขป#ญหาใดป#ญหาหนึ่งอย!างเป&นข้ันเป&นตอนและชัดเจน เม่ือนําเข�าอะไร แล�วจะต�องได�ผลลัพธ7เป&นเช!นไร                ข�อมูลนําเข�า (Input) ข้ันตอนวิธี (Algorithm) ผลลัพธ? (Output) 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา  โดยท่ัวไปการทํางานหรือแก�ป#ญหาต!าง ๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษย7มักเก่ียวข�องกับ ข้ันตอนวิธีอยู!แล�ว ไม!ว!าจะเก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร7หรือไม!ก็ตาม เช!น ตําราประกอบอาหาร วิธีการปฐมพยาบาล วิธีการตัดเย็บเสื้อผ�า เป&นต�น โดยลักษณะเหล!านี้มักอธิบายข้ันตอนวิธีด�วยภาษา ท่ีอ!านแล�วเข�าใจง!าย แต!ในด�านคอมพิวเตอร7นั้นจําเป&นจะต�องเรียนรู�คําสั่งต!าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให�คอมพิวเตอร7สามารถเข�าใจได�  ถ�าเราทําตามข้ันตอนวิธีแล�วจะต�องทําการแก�ป#ญหาได�สําเร็จ และได�คําตอบท่ีถูกต�อง สําหรับทุกกรณีตามท่ีกําหนดไว�ในข้ันตอนวิธี ดังนั้น เราจะไม!ยอมรับข้ันตอนวิธีท่ีทํางานติดอยู!ในวังวน ไม!สิ้นสุด หรือข้ันตอนวิธีท่ีทํางานแล�วได�คําตอบถูกบ�างผิดบ�าง จุดประสงค7ของข้ันตอนวิธี จึงไว�สําหรับแก�ไขป#ญหาหนึ่ง ๆ ก็คือทํางานท่ีถูกต�อง และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ลักษณะของข้ันตอนวิธีท่ีดีต�องมีลักษณะดังนี้  1. มีความถูกต�องแม!นยํา ข้ันตอนวิธีท่ีออกแบบมาเม่ือปgอนข�อมูลนําเข�าเดียวกัน จะต�องทํางานให�ได�ผลลัพธ7ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้ง 2. แต!ละข้ันตอนในข้ันตอนวิธีจะต�องเขียนให�เข�าใจง!าย มีความชัดเจน คือ จะต�องมีการแบ!งการทํางานออกเป&นข้ันตอนย!อย ๆ หลาย ๆ ข้ันตอน โดยท่ีแต!ละข้ันตอนมีวิธีการคิด หรือตรรกะท่ีไม!ซับซ�อน 3. การเขียนข้ันตอนวิธีท่ีเข�าใจง!ายนั้น ไม!สามารถระบุความยากง!ายได�อย!างแน!ชัด เนื่องจากพ้ืนฐานความรู�ของแต!ละคนไม!เท!ากัน บางคนต�องการรายละเอียดท่ีมากกว!าจึงจะเข�าใจ ดังนั้นควรมีการออกแบบข้ันตอนวิธีให�มีระดับชั้น โดยประกอบข้ันตอนการทํางานหลัก ในขณะท่ีแต!ละข้ันตอนสามารถแตกเป&นข้ันตอนย!อย ๆ ซ่ึงประกอบด�วยรายละเอียด ท่ีมากข้ึน เรียกว!า “โมดูล (Modules)” และโมดูลเป&นอิสระจากกัน สามารถเรียกข้ึนมาใช�งานได�หลายครั้ง     งานหลัก รับข�อมูลเข�า แสดงผลลัพธ7 งานท่ี 1 งานท่ี 2 งานท่ี 2.1 งานท่ี 2.2 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา ข�อมูลเข�า                  ข�อมูลออก       รายละเอียดของป#ญหา                             แบบฝ�กทักษะที่ 1.1 ข�อ 1 เขาวงกต จงลากเส�นเพ่ือแสดงเส�นทางการเดินของกบไปหาแมลงวันโดยห�ามเดินตัดเส�นดํา                ข�อ 2 เก�าจุด จงลากเส�นตรง 4 เส�น ให�ผ!านจุดท้ัง 9 จุดท่ีกําหนดให� โดยไม!ยกปากกา และไม!ลากทับเส�นเดิม                                                   วิธีแก�ป#ญหา วิธีการแก�ป#ญหา ข�อมูลเข�า                            ข�อมูลออก        รายละเอียดของป#ญหา                                    



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา ข�อมูลเข�า                                            ข�อมูลออก            รายละเอียดของป#ญหา                                            ข�อ 3 ชาวเกาะบนเกาะแห!งหนึ่งมีคนอยู!สองเผ!า เผ!ามอลาพูดความจริงเสมอ เผ!าทาโอพูดโกหกเสมอ ขณะนั้นเองมีชาวเกาะสองคนเดินผ!านมา นักเดินทางจึงถามว!า “ท!านอยู!เผ!าไหน” A ตอบว!า “B เป>นชาวเผ!ามอลา” B ตอบว!า "ข�าและ A อยู!คนละเผ!ากัน"      A และ B อยู!เผ!าใดบ�าง                ข�อ 4 คู!เต�นรําในงานเลี้ยงอาหารคํ่าแห!งหนึ่ง มีชายหญิงสามคู!เต�นรําอยู! หญิงสาวท้ังสามใส!ชุดสีต!างกัน ได�แก! สีแดง สีเขียว และน้ําเงิน ฝ@ายชายแต!ละคนก็ใส!ชุดสีเดียวกับคู!ของตน ในระหว!างการเต�นรํานี้ ผู�ชายในชุดสีแดงท่ีกําลังเต�นอยู!กับหญิงชุดสีเขียวก็เอ!ยข้ึนว!า “แปลกดีนะ ไม!มีใครเต�นกับคู!ของตนเองเลย” จงระบุว!า ขณะนั้นชายหญิงท้ังหกมีการจับคู!อย!างไร           หญิง ชาย ชุดสีแดง  ชุดสีเขียว  ชุดสีนํ้าเงิน   A เผ!า B เผ!า                              วิธีแก�ป#ญหา ข�อมูลเข�า                  ข�อมูลออก      รายละเอียดของป#ญหา                                                    วิธีแก�ป#ญหา 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   การจำลองความค ิด  การวางแผนท่ี ดีจะช !วยให�การแก�ป ัญหาเป ็นไปได� โดยง! าย ผู� ท่ี สามารถวางแผน ในการแก�ป ัญหาได�ดี นอกจากจะต�องใช�ประสบการณ0 ความรู� และความม ีเหต ุผลแล�ว ยังควรรู�จ ักวางแผนให�เป3นข ั้นตอนอย!างเป3นระเบียบด�วย การจำลองความคิด เป ็นส!วนหน ึ่งในข้ันตอนท่ีสองของการแก�ป ัญหา การจำลองความคิดออกมาในลักษณะเป ็นข�อความ หรือเป ็นแผนภาพ จะช !วยให�สามารถแก�ป ัญหาได� ดีโดยเฉพาะป ัญหาที ่ยุ !งยาก ซ ับซ �อน การวางแผนจะเป 3นแนวทาง ในการดำเนินการแก�ป#ญหาต!อไป อ ีกทั ้ง เป 3นการแสดงแบบเพ ื่อ ให � ผู�ท ี่เก ี่ยวข �องได�เข �าใจ และสามารถปฏ ิบัต ิตามในแนวทางเดียวก ัน ท ั้งน ี้ก ็ด �วยว ัตถ ุประสงค0อย !างเดียวก ับกลุ!มก ิจการก !อสร �าง ซ่ึงจําเป ็นต�องมีแบบแปลน เป  ็น เคร  ื่อ ง มือ ติดต! อ ส  ื่อสารระหว! า งผ  ู�ออกแบบและ ผ ู�ก !อสร �าง แบบแปลนเหล!าน ั้นจะอยู!ในรูปลักษณะของการวาดภาพหร ือแสดงเคร ื่องหมายซ ึ่งเป ็น ท ี่เข �าใจก ันระหว !างผู�เก ี่ยวข �อง แบบแปลนจะต�องจัดทำให �เสร ็จก !อนท ี่จะลงมือก!อสร �าง โดยผ !าน การตรวจสอบทบทวนและพิจารณาจากผู�เกี่ยวข �องหลายฝ;าย เม ื่อเห ็นว !าเป3นท ี่ถูกต �องและพอใจของท ุกฝ;ายแล�ว จ ึงก!อสร �างตามแบบนั้น แต!ถ �าย ังไม!เป3นท ี่พอใจ ก ็จะพ ิจารณาแก�ไขแบบแปลนส !วนน ั้น ๆ เส ียก !อนจะได�ไม!ต�องร ื้อถอนหร ือท ุบท ิ้งภายหล ัง และเม่ือต�องการซ!อมแซมหร ือต!อเติม ก ็นำเอาแบบแปลนเดิมมาตรวจสอบและเพ่ิมแบบแปลนในส !วนน ั้นได�โดยง !าย การใช �แบบแปลน จึงเป3นสิ่งท ี่จําเป ็นระหว!างช !างก !อสร �าง ผ ู�ออกแบบและผู �เก ี่ยวข�องอื่น ๆ เป3นอย !างมาก เพราะประหย ัดเวลา ค !าใช �จ !ายและเข �าใจง !าย เม ื่อสร ุปรวมแล�วแบบแปลนเหล !าน ั้นก ็ค ือ ข �อตกลง ให �สร �างอาคารของผ ู�จ�างก ับผ ู�ร ับจ�างท ี่อยู!ในร ูปแบบกะท ัดร ัด แทนท ี่จะเข ียนเป3นข �อความที่เป3น ลายลักษณ0อักษรอย!างยืดยาว และยังเป3นเคร ื่องมือให�ช!างใช�ในการก!อสร�างอีกด�วย  เครื่องม ือท ี่ใช �ในการจำลองความค ิด ม ักจะประกอบข ึ้นด �วยเคร ื่องหมายท ี่แตกต !างก ัน หลายอย !าง พอสร ุปได�เป3น 2 ลักษณะ ได�แก! 1.  ข�อความหรือคำบรรยาย (Pseudo code) 2.  สัญลักษณ0 (Flowchart)    



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   1) ข�อความหรือคำบรรยาย เป3นการเข ียนเค �าโครงด �วยการบรรยายเป3นภาษาท ี่มน ุษย0ใช �ส ื่อสารก ัน เพ ื่อให �ทราบถึงข ั้นตอนการทำงานของโปรแกรมแต!ละตอน ในบางคร ั้งอาจใช �คําส ั่งของภาษาท ี่ใช�เข ียนโปรแกรมก ็ได� การเขียนข�อความเพ ื่อการบรรยายข ั้นตอนว ิธ ีในการแก�ป ัญหาทางคอมพ ิวเตอร0 สามารถเร ียกอ ีกอย !างหน ึ่งได�ว!า รห ัสเท ียม (pseudo code)  ตัวอย%าง คำบรรยายแสดงข้ันตอนการเปลี่ยนยางรถเม่ือยางแตกขณะขับรถ ข้ันตอนท่ี 1 เริ่มต�น  ข้ันตอนท่ี 2 คลายสกร ูยึดล �อ ข้ันตอนท่ี 3 จอดรถหลบข�างทาง ข้ันตอนท่ี 4 นําแม!แรงออกยกรถ ข้ันตอนท่ี 5 ถอดล �อออก นํายางอะไหล!มาเปลี่ยน ข้ันตอนท่ี 6 ข ันสกร ูเข�า เก ็บยางท ี่ชำร ุดเพ่ือไปซ!อม ข้ันตอนท่ี 7 คลายแม!แรง เก ็บแม!แรง ข้ันตอนท่ี 8 จบ  ตัวอย%าง คําบรรยายแสดงข้ันตอนวิธีในการชงบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป     ข้ันตอนท่ี 1  เริ่มต�น   ข้ันตอนท่ี 2  ฉีกซองบะหม่ี   ข้ันตอนท่ี 3  เทบะหม่ี และ เครื่องปรุง ใส!ชาม   ข้ันตอนท่ี 4  เทน้ําร�อนใส!ชาม   ข้ันตอนท่ี 5  ปVดฝา   ข้ันตอนท่ี 6  รอ   ข้ันตอนท่ี 7  รอครบ 3 นาทีแล�วใช!หรือไม!       7.1  ถ�าใช! ทําข้ันตอนท่ี 8       7.2  ถ�าไม!ใช! ทําข้ันตอนท่ี 6   ข้ันตอนท่ี 8  เปVดฝา   ข้ันตอนท่ี 9  ปรุงรส   ข้ันตอนท่ี 10  รับประทาน   ข้ันตอนท่ี 11  จบ 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   ข�อสังเกต  1) ข้ันตอนแรก คือ เริ่มต�น และข้ันตอนสุดท�าย คือ จบ 2) ในข้ันตอนเดียวกันเราอาจระบุกิจกรรมหลาย ๆ อย!างได� โดยถ�าเราสามารถเลือกกิจกรรมใดก!อนก็จะได�ผลเหมือนกัน เช!น ข้ันตอนท่ี 3 เราอาจจะเทบะหม่ีก!อน หรือเทเครื่องปรุงก!อนก็ได�  ตัวอย%าง คำบรรยายแสดงข้ันตอนการวางแผนการไปโรงเรียน  เริ่มต�น     ต่ืนนอน          อาบน้ํา          ไปโรงเรียน   จบ  หลักการท ั่วไปในการเขียนรห ัสเท ียม 1. ส ัญล ักษณ0ท ี่ใช�ในการดําเน ินการทางคณิตศาสตร 0ต!าง ๆ จะถ ูกใช�งานตามปกติ คือ “+” สำหร ับการบวก “-” สําหร ับการลบ “*” สําหรับการคูณ และ “/” สําหรับการหาร 2. การกำหนดค!าให�ก ับช ื่อข �อมูล เช!น เม ื่อเราต�องการกำหนดให�ข �อม ูล pi มีค!าเท !าก ับ 3.14 สามารถเข ียนได�ด �วยข �อความ pi ← 3.14 หร ือ pi := 3.14 หร ือ pi = 3.14 ในการกำหนดค!าทางคอมพิวเตอร0 ด�านซ�ายของเคร ื่องหมายมักใช �แทน ท ี่เก็บข�อมูล และด�านขวาแทน ข�อม ูลท ี่ต �องการนําไปเก็บ (ดังน ั้นหากใช �ข �อความว!า 3.14 = pi ถ ือว!าไม!ถ ูกต�องตามความหมายน ี้ 3. คำสงวนบางคำที่ใช �ในภาษาระดับสูงทั่วไปอาจถูกนํามาใช� เช!น Read หรือ Enter สำหร ับการร ับข�อมูลเข�า และ Write หร ือ Print สำหร ับการแสดงข �อมูลออก 4. การเพ ิ่มหร ือลดระยะย !อหน�าอย !างเหมาะสม เพ ื่อแสดงระด ับของข ั้นตอน การทำงานในโครงสร �างควบคุมการทำงานในกล ุ!มเดียวก ัน  ตัวอย%าง คำบรรยายแสดงข้ันตอนการหาผลบวกของเลขจํานวนเต็ม 2 ตัวแล�วแสดงผลลพัธ0ออกทางจอภาพ       เริ่มต�น    รับค!าจํานวนเต็มเก็บไว�ในตัวแปร x    รับค!าจํานวนเต็มเก็บไว�ในตัวแปร y    c  ← x + y    แสดงค!า c        จบ 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา    การจําลองความคิดแบบนี้ง!ายสําหรับผู�เขียน แต!อาจเกิดความยุ!งยากในการนําไปใช�จริง เนื่องจากคําพูดอาจก!อให�เกิดความเข�าใจท่ีไม!ตรงกัน การเขียนมีรูปแบบไม!แน!นอน ข้ึนอยู! กับประสบการณ0และความถนัดของผู�เขียน ซ่ึงอาจจะเขียนอย!างละเอียดหรือย!อ บางครั้งอธิบาย ในรูปแบบท่ีคล�ายกับภาษาพูด หรืออาจเขียนในรูปแบบคล�ายภาษาโปรแกรมได�เช!นกัน  ข�อดีของการจําลองความคิดวิธีนี้คือ เขียนง!าย ผู�เขียนเพียงแต!คํานึงถึงวิธีการแก�ป#ญหา  โดยไม!ต�องกังวลว!าจะเขียนผิดรูปแบบ นอกจากนี้ การเขียนรหัสลําลองในรูปแบบท่ีคล�ายกับภาษาโปรแกรม จะทําให�สามารถดัดแปลงไปเป3นโปรแกรมคอมพิวเตอร0ได�โดยง!าย  2) สัญลักษณ8หรือแผนภาพ เคร ื่องหมายร ูปแบบต !างๆ ซ ึ่งใช �สำหร ับส ื่อสารความหมายให�เข�าใจตรงก ัน สถาบ ันมาตรฐานแห !งชาติอเมร ิกัน (The American National Standard Institute, ANSI)  ได�กำหนดส ัญล ักษณ0ไว�เป3นมาตรฐานแล�ว ควรนำไปใช�ได�ตามความเหมาะสมต!อไป ซ่ึงมีรายละเอ ียดร ูปแบบและความหมายท ี่ควรทราบตามตารางต!อไป การนําสัญลักษณ0ไปใช�เ พ่ือแสดงขั ้นตอนการทำงานต!าง ๆ ของงานหรือโปรแกรม รวมถึงแสดงการไหลของข �อมูลในระบบต้ังแต!แรกจนได�ผลล ัพธ0ตามต�องการเรียกว!า  “การเขียนผังงาน”(Flowchart) ซ ึ่งสามารถแบ!งออกได�เป3น 2 แบบ คือ 1. ผ ังงานระบบ (System Flowchart) หมายถ ึง ผ ังงานท ี่แสดงข ั้นตอน การทํางานในระบบอย!างกว�างๆ แต!จะไม!เจาะจงในระบบงานย!อย อาจแสดงให �เห ็นลำดับการทำงานของส!วนต!างๆ ในระบบ เช!น การนําข�อมูลเข�า (Input) ถูกเก็บอยู!ท่ีใดบ�าง ใช�สื่อบันทึกข�อมูลแบบใด ล ักษณะของการประมวลผล ตลอดจนล ักษณะของผลลัพธ0 (Output) ผ ังงานระบบจะช !วยอำนวยความสะดวกให �แก!ผู�เข ียน โปรแกรมและผ ู�ท ี่เก ี่ยวข �องท ี่ต�องการทำความเข �าใจการทำงานของระบบ 2. ผ ังงานโปรแกรม (Program Flowchart) หมายถึง ผังงานท่ีใช�ในการแสดงการทำงานของโปรแกรมโดยละเอียดในแต!ละข้ันตอน เช!น ร ับข �อมูล คํานวณ และแสดงผลลัพธ0 ผ ังงานโปรแกรมเป ็นส ิ่งจำเป ็นสำหรับผู�เขียนโปรแกรม เพราะต�องใช�เป3นแนวทางในการเขียนโปรแกรมและเม่ือโปรแกรมเกิดข�อผิดพลาด การเข�าไปวิเคราะห0ผังงานโปรแกรมจะทำได�ง!ายกว !าการเข �าไปว ิเคราะห0ต ัวโปรแกรม โดยตรง   ประโยชน8ของผ ังงาน 1. ใช�แทนการจําลองความคิด ช !วยให �เข �าใจลำดับและความส ัมพันธ0ระหว!างข ั้นตอนในการทำงานต!างๆ 2. ใช �เป3นสื่อกลางในการติดต!อประสานความคิดระหว!างผู�ท่ีเก่ียวข�อง เช!น นักวิเคราะห0ระบบ (Systems Analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 3. ช !วยในการทดสอบหรือทบทวนข้ันตอนการทํางาน เพ่ือหาข�อผิดพลาด 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   ตารางแสดงสัญลักษณ8และความหมายของสัญลักษณ8             สัญลักษณ8     ความหมาย  การทำงานด �วยมือ (Manual Operation) แทนจุดท ี่มีการทำงานด�วยแรงคน  การนำข �อมูลเข�า – ออกโดยท่ัวไป (General input/output) แทนจุดท ี่จะนำข �อม ูลเข�า หร ือออกจากระบบคอมพิวเตอร0 โดยไม!ระบ ุชน ิดอ ุปกรณ0  แถบบันท ึกข �อมูล (Magnetic tape) แทนจ ุดท ี่จะนำข �อม ูล เข�าหร ือออกจากโปรแกรม ด�วยแถบบ ันท ึกข �อมูล  จานบ ันท ึกข�อมูล (Magnetic disk) แทนจุดท ี่จะนําข �อมูลเข�าหรือออกจากโปรแกรมด�วยจานบ ันท ึกข �อมูล  การปCอนข�อมูลเข�าด�วยมือ (Manual Input) แทนจุดท่ีจะนําข�อมูลเข�าด�วยมือ  การแสดงข�อมูล (Display) แทนจุดท ี่จะนำข �อมูลออกทางจอภาพ  การทำเอกสาร (Document) แทนจ ุดท ี่ มีข�อม ูลเป3นเอกสารหร ือแสดงข�อม ูลด�วย เครื่องพิมพ0  การต ัดสินใจ (Decision) แทนจุดท ี่จะต�องเล ือกปฏิบ ัติ อย!างใดอย!างหน ึ่ง   การปฏิบ ัต ิงาน (Process) แทนจุดท ี่มีการปฏิบ ัติงาน อย!างใดอย!างหน ึ่ง   การเตรียมการ (Preparation) แทนจุดกำหนดช ื่อข�อมูลหร ือค!าเร ิ่มต�นต!างๆ   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา             สัญลักษณ8     ความหมาย   การเรียกโปรแกรมภายนอก (External subroutine) แทนจ ุดเร ียกใช �โปรแกรมย !อยท่ีไม!ได�อยู!ในโปรแกรมน ั้น  การเรียกโปรแกรมภายใน (Internal subroutine) แทนจ ุดเร ียกใช �โปรแกรมย!อยท ี่อยู!ในโปรแกรมนั้น  การเรียงข�อมูล (Sort) แทนจุดท ี่มีการเร ียงข �อมูลใหม!ตามข �อกำหนด   ท ิศทาง (Flow line) แทนท ิศทางข้ันตอนการดำเน ินงานซ ึ่งจะปฏ ิบ ัต ิต !อเน ื่องก ันตามห ัวลูกศรชี้  หมายเหตุ (Annotation) แทนจุดท่ีแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือหมายเหตุของจุดต!าง ๆ ท ี่แสดงในผ ังงานด�วยส ัญล ักษณ0ไม!ช ัดเจน  การต ิดต%อทางไกล (Communication Link) แทนช !วงท ี่มีการติดต!อหร ือการย�ายข �อม ูลด�วยระบบติดต!อทางไกล  จ ุดเช่ือมต %อ (Connector) แทนจุดเช ื่อมต!อของผ ังงานเม่ือใช �ส ัญล ักษณ0เพ่ือให �ดูง !าย  จ ุดเช่ือมต %อหน �ากระดาษ (Off page Connector) แทนจ ุดเช ื่อมต!อของ ผ ังงานท ี่อยู!คนละหน �ากระดาษ  เริ่มต �นและลงท �าย (Terminal) แทนจุดเร ิ่มต�นและลงท �ายของผังงานของโปรแกรมหลัก และโปรแกรมย!อย   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   ต ัวอย �าง  การวางแผนไปโรงเรียน  การจําลองความค ิดแบบรห ัสเท ียม   การจำลองความค ิดแบบสัญลักษณ�  เร ิ่มต�น ต่ืนนอน  อาบน้ําแต!งตัว  ไปโรงเรียน จบ       ต ัวอย�าง  การคํานวณหาพ้ืนท ี่ร ูปวงกลม  การจําลองความค ิดแบบรห ัสเท ียม     เร ิ่มต�น ร ับค!า radius คํานวณพ้ืนท ี่ด�วยส ูตร  area = 22/7*radius*radius แสดงค!า area จบ  การจำลองความค ิดแบบสัญลักษณ�          เริ่มต�น     ต่ืนนอน   อาบน้ําแต!งตัว      ไปโรงเรียน             จบ                  เร ิ่มตน   area = 22/7 * radius *                    area                    จบ  



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   ต ัวอย�าง  การจำลองความคิดในการหาผลบวก 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , … จนถึง 20  การจําลองความค ิดแบบรห ัสเท ียม  เร ิ่มต�น  กําหนดให� N มีค!าเริ่มต�นเปGน 0  กําหนดให� K มีค!าเริ่มต�นเปGน 1  นําค!า K มารวมกับค!า N เดิม ได�ผลลัพธJเท!าไรเก็บไว�ท่ี N   นําค!า 1 มารวมกับค!า K เดิม ได�ผลลัพธJเท!าไรเก็บไว�ท่ี K  เปรียบเทียบค!า K กับ 20  ถ�า K น�อยกว!าหรือเท!ากับ 20 ให�วนกลับไปทําในข้ัน 3  และทําคําสั่งถัดลงมาตามลําดับ  แต!ถ�า K มากกว!า 20 ให�แสดงคําตอบ จบ  การจำลองความค ิดแบบสัญลักษณ�         เริ่มต�น         N = 0        K = 1        N = N + K       K = K + 1         K ≤ 20      แสดงค!า  N            จบ จริง เท็จ 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   โครงสร างแบบต�าง ๆ สําหรับการเขียนโปรแกรม  จากการศ ึกษาหลักการข้ันตอนการแก�ป#ญหา หล ังจากท ี่เราสามารถวิเคราะหJป#ญหา และสร�างแบบจำลองความคิดเพ่ือแสดงข้ันตอนในการแก�ป ัญหาแล�ว ข ั้นตอนต !อไปค ือ การลงม ือแก�ป#ญหาตามข ั้นตอนท ี่ได�ออกแบบไว� โดยใช�เคร ื่องมือช!วยในการแก�ป ัญหา ในท ี่น ี้หากเคร ื่องมือที่เลือก คือ ภาษาคอมพิวเตอรJซ่ึงถือได�ว !าเปGนข้ันตอนหนึ่งท่ีสำคัญในการแก�ป#ญหาด�วยคอมพิวเตอรJ การเข ียนโปรแกรม (Programming) หมายถึง กระบวนการใช�ภาษาคอมพิวเตอรJ เพื ่อกําหนดโครงสร�างของข�อมูลและกำหนดข ั้นตอนว ิธ ีเพ ื่อใช�แก�ป#ญหาตามท ี่ได�ออกแบบไว� โดยอาศ ัยหล ักเกณฑJการเข ียนโปรแกรมคอมพ ิวเตอรJของแต!ละภาษา ก!อนการเข ียนโปรแกรมผู�พ ัฒนาโปรแกรมจะต �องเล ือกภาษาที ่จะนํามาช!วยใช�งาน โดยพิจารณาจากป#จจัยต !าง ๆ ในการทำงาน เช!น ล ักษณะของป#ญหา ความถน ัดของผ ู�เข ียนโปรแกรม สภาพแวดล �อมในการทำงานของระบบคอมพิวเตอรJ เปGนต�น เน ื่องจากในป ัจจุบ ันมีภาษาคอมพิวเตอรJให�เลือกได�หลายภาษา เช !น ภาษาปาสคาล ภาษาซี ภาษาจาวา ภาษาเดลฟาย เป ็นต�น ถ ึงแม�แต !ละภาษาจะมีร ูปแบบและหล ักการในการสร �างงานท ี่แตกต!างก ัน แต!ท ุกภาษาจะต �องม ีโครงสร�างควบคุมหลักท้ัง 3 แบบได�แก! โครงสร  างแบบลำด ับ (Sequential structure) โครงสร างแบบม ีทางเล ือก (Selection structure) และ โครงสร างแบบทำซํ้า (Repetition structure)  1) โครงสร างแบบลําดับ (Sequential structure) โครงสร �างแบบลําดับ คือ โครงสร�างลักษณะน้ีเปGนโครงสร�างพ้ืนฐานของผังงาน และ เปGนลักษณะข้ันตอนการทํางานท่ีพบมากท่ีสุด แสดงข้ันตอนการทํางานท่ีเปGนไปตามลําดับก!อนหลัง โดยมักจะยึดจากบนลงล!าง หรือจากซ�ายไปขวา หรือถ�าเปGนเส�นลูกศรก็ถือตามทิศทางของเส�นลูกศร และแต!ละข้ันตอนจะถูกประมวลผลเพียงคร ั้งเดียวเท !านั้น   คําสั่งท่ี 1  คําสั่งท่ี 2  คําสั่งท่ี 3            …..  คําสั่งท่ี N 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา     ร ูปการทํางานของโครงสร �างแบบลำด ับ  ต ัวอย �าง ผ ังงานท ี่จําลองการบวกเลขจำนวนเต็ม  2 จำนวน ในรูปของสัญลักษณJ   เร ิ่มต �น จ ุดเริ่มต �น  X = 2  นํา 2 ไปเก็บใน X  Y = 5  นํา 5 ไปเก็บใน Y   Z = X + Y  นําค!าท ี่อยู!ใน X และ Y มาบวกกัน แล �วเก็บผลล ัพธJไว�ท ี่ Z           “Output”, Z  ส ิ้นส ุด    แสดงผลล ัพธJคือ Output 7 ทางจอภาพ  จุดส ิ้นส ุด



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา   2) โครงสร างแบบมีทางเลือก โครงสร �างแบบมีทางเลือก คือ โครงสร�างที่มีเงื่อนไข รูปแบบ ที่ซับซ�อนกว!าโครงสร�างแบบเปGนลําดับ ซ่ึงเปGนรูปแบบท่ีง!ายท่ีสุด โครงสร�างท่ีมีเง่ือนไขมีข้ันตอนการทำงานบางขั้นตอนต�องมีการตัดสินใจเพื่อเล ือกว ิธ ีการประมวลผลข ั้นต!อไป และจะม ีบางข ั้นตอนท ี่ไม!ได�ร ับการประมวลผล การต ัดส ินใจอาจมี 2 ทางหร ือมากกว !าก ็ได�  โครงสร างแบบทางเลือก if  มี 3 รูปแบบคือ (1) หนึ่งทางเลือก (One Alternative) (2) สองทางเลือก (Two Alternative)  (3) หลายทางเลือก (Multiple-Alternative)   เง ื่อนไข  เท็จ  จร ิง     คําส ั่ง   เง ื่อนไข เท็จ  คําส ั่ง  จร ิง     คําส ั่ง    ร ูปแสดงการทำงานของโครงสร�างแบบมี  ทางเล ือก if ร ูปแบบหน ึ่งทางเลือก   ร ูปแสดงการทำงานของโครงสร �างแบบมี ทางเลือก if รูปแบบสองทางเลือก           เท็จ         คําส ั่ง    เท็จ  เง ื่อนไข n  เท็จ  เง่ือนไข 2  จร ิง    คําส ั่ง   เง ื่อนไข 1  จร ิง   คําส ั่ง  จร ิง     คําส ั่ง    ร ูปแสดงการทำงานของโครงสร�างแบบมีทางเลือก if ร ูปแบบหลายทางเล ือก   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา                   เง่ือนไข       กรณีท่ี 1               กรณีท่ี 2                      กรณีท่ี 3                   กรณีท่ี n         คําสัง่       คําสั่ง          คําสั่ง               คําสั่ง   ร ูปแสดงการทำงานของโครงสร�างแบบทางเลือก switch  ตัวอย�าง ผ ังงานท ี่จําลองข้ันตอนวิธีในการชงบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป    เริ่มต�น ฉีกซองบะหม่ี เทบะหม่ีและเครื่องปรุงใส!ชาม เทน้ําร�อนใส!ชาม ปqดฝา รอ รอครบ 3 เปqดฝา ปรุงรส รับประทาน จบ ใช! ไม!ใช! 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา     ตัวอย�าง ผ ังงานท ี่จําลองข้ันตอนวิธีในการปรุงบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป     เริ่มต�น ฉีกซองบะหม่ี ปรุงแบบใด ต�มน้ําจนเดือด ใส!บะหม่ี รอ 3 นาที แบบชง แบบไมโครเวฟ เทบะหม่ีใส!ชาม เทบะหม่ีใส!ชาม แบบต�ม ใส!น้ําเดือด ปqดฝา รอ 3 นาที เทใส!ชาม ปรุงรส เติมน้ํา นําเข�าไมโครเวฟ รอ 5 นาที เปqดฝา จบ รับประทาน นําออกจากไมโครเวฟ 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา     ต ัวอย �าง ผ ังงานท ี่จำลองข ั้นตอนวิธีการเข ียนและส !งจดหมายให �อยู!ในร ูปของส ัญล ักษณJ          เริ่มต �น     เขียนจดหมาย  พ ับจดหมายใส!ซอง      จ!าหน�าซอง    ปqดซองจดหมาย     ไม!มีแสตมปr                           ซ้ือแสตมปr       ติดแสตมปr       ส!งจดหมาย           จบ จริง เท็จ โครงสร�างแบบมีทางเลือก if 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา     ต ัวอย �าง  ผังงานท่ีจําลองข้ันตอนวิธีของเกมหยิบลูกบอลให�อยู!ในรูปของสัญลักษณJ โดยมีเง่ือนไขว!า ม ีล ูกบอลซ่ึง มี 5 สี     กรณีหยิบได� ส ีแดง  จะได�  10  คะแนน     กรณีหยิบได� ส ีฟsา   จะได�  8  คะแนน     กรณีหยิบได� ส ีเข ียว จะได�  6  คะแนน     กรณีหยิบได� ส ีเหล ือง จะได�  4  คะแนน     กรณีหยิบได� ส ีส�ม   จะได�  2  คะแนน         เริ่มต�น   Choose  Choose                    ‘R’        ‘B’           ‘G’               ‘Y’             ‘O’  10 คะแนน       8 คะแนน           6 คะแนน      4 คะแนน               2 คะแนน             จบ   3)  โครงสร างแบบทำซํ้า  โครงสร�างแบบทําซํ้า คือ โครงสร�างท่ีข้ันตอนการทํางานบางข้ันตอนได�รับการประมวลผลมากกว!า 1 ครั้ง ท้ังนี้ ข้ึนอยู! กับเง่ือนไขบางประการ โครงสร�างแบบทําซํ้านี้ต�องมีการตัดสินใจ ในการทํางานซํ้า และลักษณะการทํางานของโครงสร�างแบบนี้มี 2 ลักษณะ ได�แก! แบบท่ีมีการตรวจสอบเง่ือนไขในการทําซํ้าทุกครั้งก!อนดําเนินการกิจกรรมใด ๆ ถ�าเง่ือนไข เปGนจริงจะทํางานซํ้าไปเรื่อย ๆ และหยุดเม่ือเง่ือนไขเปGนเท็จ การทํางานลักษณะนี้แบ!งได�เปGน 2  แบบย!อย ได�แก! การทําซํ้าแบบ for และแบบ while ลักษณะการทํางานของท้ัง 2 แบบนี้จะเหมือนกัน โดยสําหรับแบบ for นั้นมักใช�กรณีท่ีต�องการกําหนดจํานวนรอบการทํางานท่ีชัดเจน แบบท่ีมีการดําเนินการกิจกรรมใด ๆ ก!อนจํานวนหนึ่งรอบแล�ว จึงค!อยตรวจสอบเง่ือนไข ในการทําซํ้า ถ�าเง่ือนไขเปGนจริงจะทํางานซํ้าไปเรื่อยๆ และหยุดเม่ือเง่ือนไขเปGนเท็จ เรียกการทํางานแบบนี้ว!า การทําซํ้าแบบ do…while 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา                ร ูปแสดงการทำงานของการทําซํ้าแบบ for และแบบ while              ร ูปแสดงการทำงานของการทําซํ้าแบบ do…while   โครงสร�างควบคุมท้ัง 2 แบบท่ีกล!าวมาข�างต�นก็คือ ข้ันตอนท่ีเราใช�ในการแก�ป#ญหานั่นเอง พิจารณาจากตัวอย!าง เปGนข้ันตอนการเลือกเครื่องมือและการออกแบบข้ันตอนวิธี คือ ข้ันตอนท่ี 2 ในหัวข�อท่ี 1 เราเลือกสร�างผังงาน มาจําลองข้ันตอนวิธีในการหาค!าเฉลี่ยของจํานวน 5  จํานวน    จริง จริง เท็จ เท็จ เง่ือนไข เง่ือนไข คําสั่งท่ี 1 คําสั่งท่ี 1 คําสั่งท่ี N คําสั่งท่ี N 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา     ต ัวอย �าง  แสดงผ ังงานท ี่จําลองข ั้นตอนวิธีการหาค!าเฉล ี่ยของจํานวนเต็ม 5 จํานวน ให �อยู!ในร ูปของส ัญล ักษณJ                                               เรมต�น                  sum = 0                   N = 1                    N ≤ 5                                                   data                                        sum = sum + data                                             N = N + 1              A = sum / (N – 1)                      A                     จบ จริง เท็จ รับค!า   แสดงผล   โครงสร�าง แบบทําซํ้า 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา     ข อสังเกต  
�  ในแต!ละผังงานจะมีการใช�งาน         เพียง 2 ครั้งเท!านั้น และในการเขียนจะมีลูกศรแสดงทิศทางเพียง 1 เส�นเท!านั้น คือ - ใช�สําหรับข้ันตอนแรก โดยมีลูกศรพุ!งออก - ใช�สําหรับข้ันตอนสุดท�าย โดยมีลูกศรพุ!งเข�า  
� ในการใช�งาน         ข�อความภายในจะแสดงถึงสิ่งท่ีต�องปฏิบัติ (สามารถปฏิบัติได�) จึงมักข้ึนต�นด�วยคํากริยา อาจมีลูกศรพุ!งเข�าหลายเส�น แต!จะมีพุ!งออกได�เพียง 1 เส�นเท!านั้น (ข้ันตอนก!อนหน�าอาจมีหลายข้ันตอน แต!ข้ันตอนถัดไปจะมีได�เพียงข้ันตอนเดียวเท!านั้น) 
� ในการใช�งาน                  ข�อความด�านในจะแสดงถึงเกณฑJหรือเง่ือนไขท่ีใช�ในการตัดสินใจ อาจมีลูกศรพุ!งเข�าหลายเส�น และต�องมีลูกศรพุ!งออกมากกว!า หนึ่งเส�น ตามจํานวนทางเลือกท่ีเปGนไปได� โดยบนลูกศรแต!ละ เส�นต�องระบุทางเลือกไว�ด�วย (มิฉะนั้นผู�อ!านจะไม!ทราบว!า  จะทําข้ันตอนต!อไปตามทางเลือกใด เม่ือใด) 
� เราสามารถใช�                    แทน   และ       ได� โดยต�องระบุว!าเปGนการรับข�อมูลเข�า หรือ ส!งข�อมูลออก เช!น  มีความหมายเดียวกับ          มีความหมายเดียวกับ  
� การใช�งาน  ไม!มีความหมายทางข้ันตอนวิธีแต!ใช�เพ่ือทําให�ผู�อ!านเข�าใจความหมายของเส�นทิศทางท่ีมาบรรจบกันได�ง!ายข้ึน เช!น  แก�เปGน  
� เพ่ือให�ผังงานเข�าใจง!าย ในการเขียนผังงานท่ีมีโครงสร�าง แบบลําดับ โดยท่ัวไปเรามักนิยมพิจารณาใช�ทิศทางของลูกศร ในแนวลงมากกว!าท่ีจะเลือกใช�แนวข้ึน และไปทางขวามากกว!า ท่ีจะเลือกไปทางซ�าย (คล�ายการไหลของน้ําตก)  เริ่มต�น  จบ เง่ือนไข ทางเลือก1 ทางเลือก2  แสดงค!าความสูง ค!าความสูง  รับค!าความสูง ค!าความสูง  



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา แบบฝ�กทักษะที่ 1.2 ข�อ 1  คุณพ!อของก่ิงแก�วกําลังจะปูกระเบ้ืองของบ�านหลังใหม! แต!ท!านประสบป#ญหาเก่ียวกับ การคํานวณหาพ้ืนท่ีแต!ละห�องในบ�าน ก่ิงแก�วต�องการเขียนโปรแกรมเพ่ือช!วยคุณพ!อคํานวณหาพ้ืนท่ีแต!ละห�องในบ�านหลังใหม! ซ่ึงแต!ละห�องถูกออกแบบเป>นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า โดยสามารถคํานวณได�จากสูตร  พ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมผืนผ�า = กว�าง * ยาว  ก่ิงแก�วจะมีวิธีวิเคราะหDลําดับข้ันตอนการทํางานของการเขียนโปรแกรมนี้อย!างไร  ข�อมูลเข�า (input) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ข�อมูลออก (output) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  วิธีประมวลผล (process) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา รหัสเทียม(Pseudo code)  ผังงาน (Flowchart)                                       



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา ข�อ 2 เตยหอมต�องการเขียนโปรแกรมหาพ้ืนท่ีรูปสามเหลี่ยม จากสูตร พ้ืนท่ี     = 0.5* ฐาน*สูง โดยรับค!าความยาวฐาน และความสูง จากผู�ใช� ให�นักเรียนช!วยเตยหอมวิเคราะหDข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมนี้  ข�อมูลเข�า (input) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ข�อมูลออก (output) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  วิธีประมวลผล (process) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา รหัสเทียม(Pseudo code)  ผังงาน (Flowchart)                                       



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา ข�อ 3 คุณแม!ของน�อยหน!าเปWดมินิมารDทขายสินค�าในช!วงเทศกาลปYใหม! คุณแม!มีนโยบายลดราคา ให�ลูกค�า โดยมีกําหนดว!า ถ�าเป>นเพศชายจะลดให� 5% แต!ถ�าเป>นเพศหญิง จะลดให� 10% ของราคาสินค�ารวม  น�อยหน!าต�องการเขียนโปรแกรม เพ่ือช!วยคุณแม!คํานวณยอดเงินคงเหลือท่ีลูกค�าต�องจ!ายเม่ือหักส!วนลดตามเง่ือนไขเรียบร�อยแล�ว  ข�อมูลเข�า (input) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ข�อมูลออก (output) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  วิธีประมวลผล (process) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา รหัสเทียม(Pseudo code)  ผังงาน (Flowchart)                                      



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา แบบทดสอบหลังเรียน การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เรื่อง กระบวนการแก�ป!ญหา ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ คําชี้แจง ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว  1. ข�อใดคือหลักการเขียนโปรแกรมท่ีถูกต�องตามลําดับก!อน-หลัง ก. กําหนดแผนการแก�ป#ญหา / วิเคราะห5ป#ญหา / เขียนโปรแกรม / ทดสอบโปรแกรม /  นําโปรแกรมไปใช�งาน ข. วิเคราะห5ป#ญหา / กําหนดแผนการแก�ป#ญหา / เขียนโปรแกรม / ทดสอบโปรแกรม /  นําโปรแกรมไปใช�งาน ค. กําหนดแผนการแก�ป#ญหา / เขียนโปรแกรม / วิเคราะห5ป#ญหา / ทดสอบโปรแกรม /  นําโปรแกรมไปใช�งาน ง. เขียนโปรแกรม / ทดสอบโปรแกรม / วิเคราะห5ป#ญหา / กําหนดแผนการแก�ป#ญหา /  นําโปรแกรมไปใช�งาน  2. การเขียนผังงาน (Flowchart) อยู!ในข้ันตอนใดของหลักการเขียนโปรแกรม ก. กําหนดแผนในการแก�ป#ญหา ข. เขียนโปรแกรมตามแผนท่ีกําหนด ค. ทําความเข�าใจและวิเคราะห5ป#ญหา ง. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต�องของโปรแกรม  3. ข�อใด ไม!ใช! ประโยชน5ของผังงานคอมพิวเตอร5 ก. ใช�เปDนเครื่องมือในการปฏิบัติข�อตกลงร!วมกัน ไม!สามารถเปลี่ยนแปลงแก�ไขในระหว!าง การทํางาน  ข. ถ!ายทอดแนวความคิดด�วยสัญลักษณ5 เพ่ือใช�ในการประกอบการเขียนโปรแกรม ค. เปDนสื่อกลางในการติดต!อประสานความคิดระหว!างผู�ใช�กับผู�เขียนโปรแกรม  ง. ใช�สําหรับทบทวนข้ันตอนการทํางานเพ่ือหาข�อผิดพลาดของการทํางาน  4. ข�อใดเปDนความหมายของผังงานโปรแกรม ก. ผังงานแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร5ท้ังหมด ให�เห็นภาพรวมของการทํางาน ข. ผังงานแสดงรายละเอียดของข้ันตอนการทํางานใด ๆ อย!างละเอียด ค. ผังงานท่ีสามารถนําไปใช�ในการเขียนโปรแกรมได�ทันที ง. ผังงานแสดงข้ันตอนการจัดกิจกรรมให�กับนักเรียน   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา 5. การใช�สัญลักษณ5กับลําดับการทํางานในข�อใด ไม!ถูกต�อง    A กําหนดให� num = 5   B แสดงข�อความ “Good”   C area = 0.5 * base * height   D รับค!า a ทางแป̂นพิมพ5  ก.   ข.   ค.    ง. 6. ข�อใดเรียงลําดับข้ันตอนการหาผลคูณของเลข 2 จํานวนต!อไปนี้ได� ถูกต�อง  (1) รับค!า a ทางแป̂นพิมพ5 (2) นําค!า a มาคูณ b แล�วเก็บไว�ในตัวแปร ans (3) รับค!า b ทางแป̂นพิมพ5 (4) แสดงค!า ans  จ. (1)  (2)  (3)  (4) ฉ. (1)  (3)  (2)  (4) ช. (4)  (3)  (2)  (1) ซ. (3)  (1)  (4)  (2)  7. จากโจทย5ต!อไปนี้ ควรใช�โครงสร�างการเขียนโปรแกรมข�อใดเหมาะสมท่ีสุด   จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลข 1 ถึง 1000 ดังนี้    1 2 3 4 ... 1000    ก. โครงสร�างแบบทางเลือกหลายทาง ข. โครงสร�างแบบลําดับ ค. โครงสร�างแบบทําซํ้า ง. ใช�ได�ท้ังข�อ ก และ ค  D B C A 



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา 8. จากลําดับข้ันตอนการทํางานต!อไปนี้ ตรงกับผังงานในข�อใด     เริ่มต�น 1) กําหนดให� k = 0 2) ตรวจสอบค!า k <= 10 จริง  2.1) แสดงค!า k   2.2) เพ่ิมค!า k อีก 1 ค!า   2.3) กลับไปทําข้ันตอนท่ี 2) เท็จ   จบการทํางาน   ก.                                      ข.             ค.                                                             ง.            



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา 9. จากผังงาน     ถ�ารับค!า 11 เก็บไว�ในตัวแปร a ผลลัพธ5ท่ีแสดงบนจอภาพคือข�อใด ก. 21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11 ข. 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ค. 11 ง. 0  10. ข�อใดกล!าวได� ถูกต�อง เก่ียวกับโครงสร�างแบบทำซํ้า แบบ do...while ก. ต�องตรวจสอบเง่ือนไขก!อนทําคําสั่ง หากต�องการทําคําสั่งนั้นซํ้า ให�กลับมาตรวจสอบเง่ือนไข ถ�าเง่ือนไขเปDนจริงจะอนุญาตให�ทําคําสั่งซํ้าอีกครั้ง ถ�าเปDนเท็จจะหยุดการทําคําสั่ง ข. เปiดโอกาสให�ทําคำสั่งก!อน 1 ครั้ง จากนั้นตรวจสอบเง่ือนไข ถ�าเง่ือนไขเปDนจริง จะให�กลับไปทำคําสั่งซํ้าจนกว!าเง่ือนไขจะเปDนเท็จ จะหยุดทําเพ่ือทําคำสั่งถัดไป ค. เปiดโอกาสให�ทําคำสั่งได�หลายครั้งจนกว!าจะพอใจ แล�วตรวจสอบเง่ือนไขสําหรับการหยุดทําซํ้า ง. ทําคําสั่งได�หลายครั้งจนกว!าจะพอใจแล�วหยุดท ี่คำสั่งสุดท�าย   



แบบฝ�กทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษาซี เล!ม 1  กระบวนการแก�ป#ญหา บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร :       โรงพิมพ1ชุมนุมสหกรณ1การเกษตรแห!งประเทศไทย, 2551. ธนาวุฒิ  ประกอบผล. การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นด�วยภาษา C . กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 2554. ธีรวัฒน1  ประกอบผล. คู!มือการเขียนโปรแกรมภาษา C . กรุงเทพมหานคร : ซิมพลิฟาย, 2554. ประภาพร  ช!างไม�. ฝ�กเขียนโปรแกรมจาก รวมโจทย1แบบทดสอบภาษา C .นนทบุรี : ไอดีซี ฯ, 2549. ยืน   ภู!วรวรรณ และคณะ.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1ภาษาซี.กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ สอวน, 2547. Behrouz A. Forouzan , Richard F. Gillberg, “Computer Science : A structured Programming Approach Using C”,Third Edition, Brooks/Cole , 2007.    
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