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1.  ¡Òรà¢ÕÂ¹âปรá¡รÁ
áººÇ¹«íéÒ
การเขียนโปรแกรม คือ การเขียน

ชุดคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตามเง่ือนไขที่กําหนด 

โดยมีแนวคิด ดังนี้

การออกแบบ การเขียนชุดค�าสั่ง การตรวจสอบผลลัพธ

  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา เปนการเขียนคําสั่ง

ใหโปรแกรมทํางานซํ้ากันหลายรอบ เชน การเขียนคําสั่ง

ใหเด็กผู ชายเดินไปขางหนา 5 กาว การเขียนคําสั่ง

ใหผึ้งเก็บนํ้าหวาน 3 ครั้ง

  ถาตองการเขียนโปรแกรมใหผึ้งเดินไปเก็บนํ้าหวาน
จากดอกไมเพื่อนําไปทํานํ้าผ้ึง นักเรียนจะเขียนคําสั่งได
อยางไร โดยใชคําสั่งตอไปนี้

การเขียนโปรแกรม
แบบวนซํ้า

มีขอดีอยางไร
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วิธีคิด

1. ผึ้งเดินไปทางซาย 2 ครั้ง

2. ผึ้งเก็บนํ้าหวาน 3 ครั้ง

ภาพที่ 2.1 เกมผึ้งจากโปรแกรม Code.org
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3. ผึ้งเดินไปทางซาย 1 ครั้ง

4. ผึ้งผลิตนํ้าผึ้ง 3 ครั้ง

ภาพที่ 2.2 การเขียนคําสั่งใหผึ้งเดินไปเก็บนํ้าหวาน
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  เมื่อพิจารณาวิธีคิดในขางตนแลว จะเห็นไดวา มีการ

เขียนคําสัง่ใหผึง้เดนิไปทางซาย 2 คร้ัง เกบ็นํา้หวาน 3 คร้ัง 

และผลิตนํ้าผึ้ง 3 ครั้ง ดังนั้น จึงสามารถใชคําสั่งทําซํ้าได 

ดังนี้

ภาพที่ 2.3 การเขียนคําสั่งโปรแกรมแบบวนซํ้า

การเขียนโปรแกรมแบบวนซํ้า จะชวยใหการเขียนโปรแกรมงาย

และสะดวกขึ้น ไมตองเขียนโปรแกรมซํ้ากันหลาย ๆ ครั้ง

à¡Ãç´¹‹ÒÃÙŒ

การเขยีนโปรแกรมดวย Code.org28



 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 1. ทักษะการแกปญหา 2. ทักษะการคิดเชิงคํานวณ

 ใหนกัเรยีนพจิารณาภาพดานลาง จากนัน้หาเสนทางทีจ่ะพากระตาย

กลับไปยังสวนสัตว แลวเขียนคําสั่งแสดงเสนทางการเดินทางของ

กระตายไปสวนสัตวใหถูกตอง โดยใหบันทึกคําตอบลงในสมุด

ภาพที่ 2.4 ภาพประกอบกิจกรรมฝกทักษะ

บัน
ทึก

ลง
ใน
สม

ุด
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2.  ¡ÒรµรÇ¨สÍº¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´
¨Ò¡¡Òรà¢ÕÂ¹âปรá¡รÁ
การตรวจสอบขอผดิพลาด เปนขัน้ตอน

หนึ่งที่สําคัญในการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะตองตรวจสอบวา

ไดผลลพัธตรงตามทีต่องการหรอืไม โดยขอผดิพลาดทีเ่กดิข้ึน

มี 2 ลักษณะ คือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนคําสั่งผิด 

และขอผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนคําสั่งผิดรูปแบบ

  2.1  การตรวจสอบคําสั่งขั้นตอนการทํางาน
ของโปรแกรม

    การตรวจสอบคําสั่งขั้นตอนการทํางานของ

โปรแกรม เมือ่เกดิเหตุการณผดิพลาดขึน้ในการทาํงานของ

คําสั่งจะแจงเตือนขอผิดพลาด เพื่อใหมีการทบทวนแกไข

กอนที่จะดําเนินการตอไป

สถานการณตัวอยาง

 ปูตองการเขียนโปรแกรม

คําสั่งใหผึ้งเก็บนํ้าหวาน 

แตโปรแกรมที่ปูเขียน 

ไมสามารถทาํงานจนสาํเรจ็ได

การตรวจสอบ
ขอผิดพลาด

มีประโยชนอยางไร
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