
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
เรื่อง  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว   

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

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้เทคโนโลย ี 
ก.  ณเดชนั่งรถไฟฟ้ำไปซื้อของในซุปเปอร์มำเก็ต    
ข.  ปกรณ์วางแผนการเดินทางจากแผนที่เพื่อไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ่
ค.  ปริญญ์ท าการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานโดยศึกษาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   
ง.  ภูภูมิเขียนบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเฟสบุ๊กให้เพื่อนๆ ได้อ่าน 
 

2. ในระบบเลขฐานข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่น 
ก.  10011002  ข.  1108  ค.  4816   ง.  72 
 

3. ข้อใดเป็นหลักการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด 
ก.  น า 8 ไปหาสั้นเลขฐาน 10  แล้วน าผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง   
ข.  น า 8 ไปหาสั้นเลขฐาน 10  แล้วน าผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน 
ค.  น า 10 ไปหาสั้นเลขฐาน 8  แล้วน าผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง  
ง.  น า 10 ไปหาสั้นเลขฐาน 8  แล้วน าผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน 

4. ข้อใดไม่ใช่วิธีการ ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อน ามาช่วยในการแก้ปัญหา 
ก.  หาวิธีการแก้ปัญหาก่อน   ข.  อยู่หน้าเครื่องแล้วทดลองเขียนโปรแกรม 
ค.  เรียบเรียงล าดับข้ันตอนวิธีทั้งหมด   ง.  เขียนเอกสารที่เป็นล าดับข้ันตอนวิธี 
 

5. คุณครูสุริยง ได้สั่งงานโปรแกรมช้ินหนึ่งให้กับนักเรียนในห้อง  อยากทราบว่า นักเรียนคนใดปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องที่สุด   
ก.  เขมชาติรีบเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  แล้วเขียนโปรแกรมทันที  ด้วยการลองผิดลองถูกไปเรื่อย  ๆ
ข.  เกนหลงพูดไป  ท าไปเพียงคนเดียวต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เขียนโปรแกรม 
ค.  เอื้อการย์ท าใจเย็น แล้วน าโจทย์ที่ครูสุริยงให้มาค่อยๆ วิเคราะห์ จากนั้นร่างเป็นข้ันตอนวิธีอย่าง
คร่าวๆ ก่อนน าไปเขียนโปรแกรมจริง     

ง.  ถูกทั้งข้อ ข.  และ  ค. 
 
 
 
 
 



 

6. ข้อใดคือลักษณะของโปรแกรมที่มีความถูกต้องและเช่ือถือได ้ 
ก.  ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นย าเสมอ ไม่ว่าจะใช้งานสักกี่ครั้ง  
ข.  โปรแกรมมีความเสถียรภาพ ไม่ค่อยเกิดปัญหา  
ค.  โปรแกรมมีความสามารถมาก ท างานได้อย่างหลากหลาย 
ง.  โปรแกรมที่มีราคาสูง  แสดงถึงการมีประสิทธิภาพที่ด ี
 

7. ข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมควรเริ่มต้นจากข้อใดเป็นล าดับแรก  
ก.  การเขียนโปรแกรม   ข.  การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
ค.  การทดสอบโปรแกรม   ง.  การวิเคราะห์ปัญหา 
 

8. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่เกี่ยวข้องกับข้ันตอนในข้ันการวิเคราะห์ปัญหา  
ก.  รูปแบบผลลัพธ์ (Output)   ข.  การเขียนผังงาน (Flowchart)  
ค.  ข้อมูลน าเข้า (Input)    ง.  วิธีการประมวลผล (Process) 
  

9. อะไรเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ก.  ข้อมูลเข้า    ข.  ข้อมูลออก 
ค.  ภาษาคอมพิวเตอร์   ง.  ข้อมูลและผลลัพธ์ 
 

10. ข้ันการวิเคราะห์ปัญหา ข้อใดที่บางครั้งไม่จ าเป็นต้องมีการก าหนดข้อมูลลงไปก็ได ้ 
ก.  Requirement     ข.  Variable  
ค.  Process     ง.  Output 
 

11. ส าหรับหลักการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ สิ่งที่เป็นรากฐานส าคัญที่สุดคือ 
ก.  เครื่องคอมพิวเตอร ์   ข.  ภาษาท าโปรแกรม 
ค.  ล าดับข้ันตอนวิธี    ง.  ถูกทุกข้อ 

 

12. จากโจทย์ปัญหา “จงค านวณหายอดเงินคงเหลือของรายรับ–รายจ่ายในแต่ละเดือน”   
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลน าเข้า  (Input)  จากโจทย์ปัญหาน้ี   
ก.  เงินคงเหลือ (balance)   ข.  รายรับ (income)  
ค.  รายจ่าย (expense)   ง.  ข้อ ก. และ ข. 

 

13. การเขียนล าดับข้ันตอนวิธีในรูปแบบรหัสจ าลองและในรูปแบบผังงาน จัดอยู่ในข้ันตอนการพัฒนา
โปรแกรมตามข้อใด 
ก.  การวิเคราะห์ปัญหา    ข.  การออกแบบข้ันตอนวิธี 
ค.  การเขียนโปรแกรม    ง.  การทดสอบโปรแกรม 
 



 

14. กรณีปัญหามีความซับซ้อนมาก ในการพัฒนาล าดับข้ันตอนวิธี (Algorithm)  
การแก้ปัญหา  ควรท าเช่นใด 
ก.  เขียนอธิบายล าดับข้ันตอนวิธีในรูปแบบข้อความ  ไม่ต้องเขียนผังงาน   
ข.  เขียนผังงานก่อน จากนั้นจึงท าการเปลี่ยนให้เป็นล าดับข้ันตอนวิธีในรูปแบบข้อความ 
ค.  เขียนล าดับข้ันตอนวิธีในรูปแบบของข้อความก่อน  จากนั้นจึงท าการเปลี่ยนให้เป็นผังงาน  
ง.  สามารถเขียนล าดับข้ันตอนวิธีให้เป็นรูปแบบรหัสจ าลองได้เลย 
 

15. ข้อใดต่อไปนี้เรียงล าดับข้ันตอนวิธี (algorithm) ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด  
(1)  เรียงล าดับผลการเรียนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
(2)  รับข้อมูล เลขประจ าตัวนักเรียน, ผลการเรียนเฉลี่ย 
(3)  แสดงข้อมูลเลขประจ าตัวนักเรียน , ผลการเรียนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ก.  (1) – (2) – (3)    ข.  (2) – (3) – (1) 
ค.  (3) – (2) – (1)    ง.  (2) – (1) – (3) 
 

16. จากโจทย์ 3+2/9*(24+3)*10 คอมพิวเตอร์จะประมวลผลเครื่องหมายใดเป็นอันดับแรก 
ก.  เครื่องหมาย +     ข.   เครื่องหมาย /   
ค.  เครื่องหมาย ( )     ง.   เครื่องหมาย * 

 

17. จากโจทย์ 3+2/9*24+3*10  คอมพิวเตอร์จะประมวลผลตัวเลขคู่ใดเป็นอันดับแรก 
ก.   3+2   ข.   2/9   ค.   9*24  ง.   3*10 
 

18. จากโจทย์ 3+9/3*4+3*10 คอมพิวเตอร์จะประมวลผลได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใด 
ก.   32   ข.   45   ค.   190  ง.   213 

19. ข้อใดกล่าวถึงผังงาน (Flowchart) ได้ถูกต้องที่สุด 
ก.  ใช้ช่วยในข้ันตอนทดสอบล าดับข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา(Testing) 
ข.  การอธิบายล าดับข้ันตอนวิธีรูปแบบผังงาน ไม่สามารถอธิบายการท างานได้ชัดเจน 
ค.  เป็นการอธิบายล าดับข้ันตอนวิธีในลักษณะของข้อความ 
ง.  เป็นการอธิบายล าดับข้ันตอนวิธีโดยใช้รูปภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกนั 
 

20. จากล าดับข้ันตอนวิธีแบบข้อความ  
“รับข้อมูลช่ือ (Name) , คะแนน (score)     พิจารณาเง่ือนไข score ≥ 50 
  - ถ้าจริง แสดงข้อความ “สอบตก”   - ถ้าเท็จ แสดงข้อความ “สอบได”้  
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ สัญลักษณ์ผังงานในข้อใด    
ก.        ข.   
 

ค.        ง.   
 



 

21. จากผังงาน (Flowchart) ที่ก าหนดให้  ข้อใดถูกต้อง  
 
ก.       ข.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค.       ง.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)   
ก.  ใช้ค าที่สั้น กะทัดรัด  เข้าใจง่าย    
ข.  มีลูกศรแสดงทิศทางเข้า – ออกที่ชัดเจน 
ค.  ใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายตามที่ตกลงกันอย่างชัดเจน     
ง.  มีการทดสอบความถูกต้องก่อนน าไปเขียนโปรแกรม 

 
23. การท างานของโครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับ มีขั้นตอนการท างานอย่างไร 

ก.  ท าข้ันตอนการท างานใดก่อนก็ได้ 
ข.  ท าข้ันตอนการท างานพร้อมกันทุกข้ันตอน 
ค.  ท าข้ันตอนการท างานทีละข้ันตอนตามทิศทางของลูกศร 
ง.  ท าข้ันตอนการท างานทีละข้ันตอนย้อนกลับทิศทางของลูกศร 
 
 
 
 



 

24. สวนสัตว์แห่งหนึ่งเก็บค่าผ่านประตู  ดังนี้ 
ส่วนสูงไม่เกิน 130  เซนติเมตร  ไม่เสียค่าผ่านประตู 
ส่วนสูงตั้งแต่ 130  เซนติเมตรข้ึนไป เสียค่าผ่านประตู  30  บาท 
ถ้าเด็กชายเก้า จิรายุ สูง  156  เซนติเมตร จะเสียค่าผ่านประตูเท่าไร 
จากโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้สามารถเขียนผังงาน (Flowchart) ได้ตามข้อใด   
 
ก. ข.  

 

 
 
 
 
 
 
 

ค.       ง.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. จากโจทย์ปัญหา “จงแสดงว่าจ านวนที่รับเป็นจ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ  
หรือจ านวนเต็มศูนย์”  ควรแสดงโครงสร้างในผังงานประเภทใด   
ก.  โครงสร้างแบบล าดับ   ข.  โครงสร้างแบบทางเลือก  
ค.  โครงสร้างแบบท าซ้ า   ง.  โครงสร้างแบบผสม 

 

26. ข้อใดใช้ในการพัฒนาต่อให้เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้ง่ายที่สุด 
ก.  รหัสจ าลอง    ข.  การวิเคราะห์ปัญหา 
ค.  ผังงาน     ง.  ข้ันตอนวิธีการ 
 



 

27. รหัสจ าลองหมายถึงข้อใด   
ก.  ข้อความสั้นๆ ที่ใช้แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล    
ข.  รหัสค าสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบค าสั่งโปรแกรมอย่างย่อ 
ค.  รูปภาพที่ใช้แสดงล าดับข้ันตอนการท างานของโปรแกรม     
ง.  รหัสค าสั่งที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงในการเขียน 

28. จากรูป  แสดงผังงานของการค านวณหาส่วนลดที่ได้รับโดยมีเงื่อนไขว่า  ถ้าราคาสินค้าไม่เกิน 

3,000 บาท ให้ส่วนลด 5% ถ้าราคามากกว่า 3,000 บาท ให้ส่วนลด 10%   

ล าดับข้ันตอนวิธี (3)  ควรเลือกข้อใดมาเติมจึงจะท าให้ผังงานสมบูรณ์ 

         ก.  discount = price * 0.10 

         ข.  discount = price * 10     

         ค.  discount = price  0.10  

         ง.  discount = price  10    

 

 

 
29. จากผังงาน (Flowchart) ที่ก าหนดให้ ข้อใดสามารถเขียนล าดับวิธีในรูปแบบรหัสจ าลองได้ถูกต้อง 

       ก.  print  income, expense 
            balance =  income - expense         
           read  balance 
       ข.  read  income, expense 
            balance =  income - expense         
           print  balance 
       ค.  income, expense 
            balance =  income - expense         
           balance   
       ง.   read  income, expense 



 

            balance =  income - expense       
                 print  balance 
 
 

30. จากโจทย์ “จงค านวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยรับค่าด้านกว้าง, ด้านยาว และแสดงผลลัพธ์”  
สามารถเขียนล าดับข้ันตอนวิธีแบบรหัสจ าลองได้ตามข้อใด  
ก.  read  width,  length   ข.  area = width * length  
     print  area         read  width,  length 
     area = width * length        print  area  
ค.   print  area    ง.   read  width,  length 
     area = width * length        area = width * length 
     read  width,  length        print  area     

 
 
 


