
                                        แบบทดสอบ หลักการแก้ปัญหา 

ให้เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

1. การแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง สิ่งแรกที่ต้องท าคือข้อใด 

    ก. วางแผนเพื่อรองรับกับปัญหา 

    ข. เลือกเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา 

    ค. ท าความเข้าใจกับปัญหา 

   ง. แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ 

2. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ คืออะไร 

   ก. ทดสอบโปรแกรม 

   ข. ออกแบบโปรแกรม 

   ค. วิเคราะห์ระบบงานหรือปัญหา 

   ง. ก าหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ 

3. ข้อใดคือเงื่อนไขทีน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

   ก. ข้อมูล 

   ข. สารสนเทศ 

   ค. รายละเอียดปัญหา 

   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

4. ข้อใดคือองค์ประกอบของการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 

   ก. ระบุข้อมูลออก 

   ข. ออกแบบเคร่ืองมือ 

   ค. เลือกเคร่ืองมือ 

   ง. ตรวจสอบเพื่อแก้ไข 

5.ข้อใดคือเคร่ืองมือที่ นิยมใช้ ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

   ก. แผนผังงาน 

   ข. รหัสล ารอง 

   ค. แผนผังองค์กร 

   ง. แผนผังความคิด 



6. วางแผนในการแก้ปัญหา ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

   ก. ความรู้ ระยะเวลาที่ใช้ 

   ข. ประสบการณ์เดิม ข้อมูลที่มีอยู่ 

   ค. ความมีเหตุผล ปัญหาที่คล้ายกัน 

   ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

7. การเลือกเคร่ืองมือเพื่อแก้ปัญหา สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือข้อใด 

   ก. วิธีการใช้เคร่ืองมือ 

   ข. ความคุ้นเคยในการใช้เคร่ืองมือ 

   ค. ผลกระทบจากการใช้เคร่ืองมือ 

   ง. ระยะเวลาในการใช้เคร่ืองมือ 

8. ขณะด าเนินการแก้ปัญหา หากพบแนวทางที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้ควรท าเช่นไร 

   ก. ใช้วิธีการเดิม 

   ข. ปรับเปลี่ยนวิธีการ 

   ค. สร้างเคร่ืองมือใหม่ 

   ง. วิเคราะห์ปัญหาใหม่ 

9. หลังจากลงมือแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจะต้องท าขั้นตอนใดต่อไปนี้ 

   ก. วิเคราะห์ปัญหาใหม่ 

   ข. สรุปผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 

   ค. ตรวจสอบและปรับปรุง 

   ง. จัดท าคู่มือการแก้ปัญหา 

10. เคร่ืองมือใดใช้ในการบรรยายเพื่ออธิบายขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหา 

   ก. รหัสล ารอง 

   ข. แผนภูมิระดมสมอง 

   ค. แผนผังความคิด 

   ง. แผนผังองค์กร 

 



11. การจ าลองความคิด หมายถึงข้อใด 

   ก. การก าหนดสถานการณ์ 

   ข. การล าดับเหตุการณ์ 

   ค. การแสดงขั้นตอนของเหตุการณ์ 

   ง. การบรรยายเหตุการณ์ 

12. ข้อใดคือเคร่ืองมือที่ใช้จ าลองขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาในรูปของค าบรรยาย 

    ก. รหัสล ารอง 

    ข. ผังงาน 

    ค. แผนผังความคิด 

   ง. แผนภูมิก้างปลา 

13. ข้อใดคือเคร่ืองมือที่ใช้จ าลองขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาในรูปของสัญลักษณ์ 

      ก. รหัสล าลอง        ข. ผังงาน        ค. แผนผังความ        ง. แผนภูมิก้างปลา 

14. “การแก้ปัญหาโดยใช้รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน”หมายถึงข้อใด 

      ก. Flowchart        ข. Pscudocode        ค. Mind map        ง. Fish bone 

15. ข้อใดกล่าวถึงการเขียนผังงานได้อย่างถูกต้อง 

     ก. ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว          ข. เขียนในรูปของภาษาโปรแกรม 

     ค. ใช้สัญลักษณ์แทนค าอธิบาย            ง. ข้อ ก และ ข ถูก 

16. การใช้ผังงานในการแก้ปัญหา หรือการออกแบบโปรแกรมมีข้อดีอย่างไร 

     ก. ย้อนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องได้ง่าย          ข. เห็นภาพรวมของการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน 

     ค. ท าให้รู้ว่าต าแหน่งใดต้องมีเงื่อนไข            ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

17.                   สัญลักษณ์นี้หมายถึงข้อใด 

     ก. จุดเร่ิมต้น                                             ข. น าข้อมูลเข้าจากภายนอก 

     ค. เลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง              ง. จุดสิ้นสุด 

18.                    สัญลักษณ์นี้หมายถึงข้อใด 

     ก. จุด เชื่อมต่อของผังงาน                         ข. จุดสิ้นสุด 

     ค. เลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง              ง. น าข้อมูลออกสู่ภายนอก 

 



 

19.                     สัญลักษณ์นี้หมายถึงข้อใด 

     ก. จุดเชื่อมต่อของผังงาน                         ข. เลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง           

     ค. น าข้อมูลออกสู่ภายนอก                      ง. จุดสิ้นสุด 

20.                     สัญลักษณ์นี้หมายถึงข้อใด 

     ก. จุดเร่ิมต้น                                            ข. จุดเชื่อมต่อของผังงาน 

     ค. น าข้อมูลออกสู่ภายนอก                     ง. เลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง           

จากแผนผัง ตอบข้อ 21-23 

 

รับค่า X 

 

                                   จริง                                      X > = 5                    เท็จ 

                                    X                1 

 

พิมพ์ค่า X 

21. จากแผนผังเป็นโครงสร้างแบบใด 

      ก. โครงสร้างแบบเลือกท าเพียงทางเดียว 

      ข. โครงสร้างแบบ if…then… 

      ค. โครงสร้างแบบ if…then…else 

      ง. ข้อ ก และ ข ถูก   

22. ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 0 ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นข้อมูลออกคือข้อใด 

     ก. 0        ข. 2        ค. 5        ง. 8 

23. ถ้าป้อนข้อมูลเข้าเป็น 5 ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นข้อมูลออกคือข้อใด 

     ก. 1        ข. 3        ค. 5        ง. 7 



จากแผนผัง ตอบข้อ 24-27 

เร่ิม 

 

รับค่า x 

 

N             1 

Abc               0 

 

                                         X< 10                                   เท็จ 

                                  จริง 

Abc              abc + x 

 

N            n +  1 

 

พิมพ์ค่า  x 

 

พิมพ์ค่า abc 

 

จบ  

24. จากแผนผังเป็นโครงสร้างแบบใด 

       ก. โครงสร้างการวนซ้ าแบบ if…then… 

       ข. โครงสร้างการวนซ้ าแบบ if…then…else 

       ค. โครงสร้างการวนซ้ าแบบ while 

       ง. โครงสร้างการวนซ้ าแบบ until 



25. ผังงานจะหยุดการรวนซ้ าเมื่อใด 

      ก. เมื่อป้อนข้อมูลเข้าเป็น 0  

      ข. เมื่อป้อนข้อมูลเข้าเป็น 3 

      ค. เมื่อป้อนข้อมูลเข้าเป็น 7 

      ง. เมื่อป้อนข้อมูลเข้าเป็น 10 

26.  ผังงานจะเกิดความผิดพลาดในการท างานเมื่อใด 

      ก. เมื่อป้อนข้อมูลเข้าครบ 10 ครั้ง 

      ข. เมื่อป้อนข้อมูลเข้าคร้ังแรกเป็น 10 

      ค. เมื่อการท างานวนซ้ าครบ 10 รอบ 

      ง. เมื่อค่า abc มีค่ามากกว่า 10 

27. ถ้าผังงานเกิดความผิดพลาด ค่า abc จะมีค่าเท่ากับข้อใด 

         ก. 0           ข. 1          ค. 5          ง. 10     

28. case คือรูปแบบการเขียนค าสั่งโครงสร้างแบบใด 

     ก. โครงสร้างแบบล าดับ 

     ข. โครงสร้างแบบทางเลือก 

      ค. โครงสร้างแบบส้นตรง 

      ง. โครงสร้างแบบวนซ้ า 

29. “ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะท าซ้ าไปเร่ือยๆและจะหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ” หมายถึงข้อใด 

        ก. if…then…else           ข. case           ค.  while         ง. Until 

30. “ท ากิจกรรมซ้ าไปเร่ือยๆจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริงแล้วจึงหยุดท างาน”หมายถึงข้อใด 

          ก. if…then…else           ข. case           ค.  while         ง. until 

 

 

 


