
บทที่ 6 

หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 

6.1 หลักการแก้ปัญหา 

      ในแต่ละวันทุกคนต้องพบกับปัญหาต่างๆ แต่ละคนก็จะมีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆ เหล่านั้นแตกต่างกัน

ไป ซึ่งแต่ละวิธีอาจเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของแต่ละ

บุคคล จากการศึกษา พฤติกรรมการเรียนรู้และการแก้เรียนรู้และการแก้ปัญหาของมนุษย์ พบว่ามีกรับวนการ

ในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

       1) การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 

         การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดปัญหา เป็นขั้นตอนแรกทีลงมือแก้ปัญหา ซึ่งต้องท าความ

เข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่าข้อมูลที่ก าหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร และสิ่งที่

ต้องการคืออะไร ซึ่งมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

     - การระบุข้อมูลออก คือ การพิจารณาสิ่งที่ต้องการให้เป็นผลลัพธ์ของปัญหานั้นคืออะไรและรูปแบบการ

แสดงออกมาในรูปแบบใด 

     - การระบุข้อมูลเข้า คือ การพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่ก าหนดมาในปัญหาตั้งแต่แรก ผุ้แก้ปัญหา

จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 



      - รายละเอียดของปัญหา คือ การพิจารณาความต้องการของปัญหาและขั้นตอนวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบ 

ตังอย่าง   แสดงการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของการหาค่าเฉลี่ยของจ านวนเต็ม 5 จ านวน ได้แก่ 

0 ,5,1,0 และ15 จากองค์ประกอบในการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

              *  การระบุข้อมุลออกจากโจทย์ สิ่งที่เป็นค าตอบของปัญหา คือ ค่าเฉลี่ย ของจ านวนทั้งห้า 

              * การระบุข้อมูลเข้า ในที่นี้โจทย์ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยของจ านวนเต็ม 5 จ านวน ดังนั้น ข้อมูล ได้แก 

จ านวน 0,5,8,10 และ 15 

               * รายละเอียดของปัญหา จากสิ่งที่โจทย์ต่ช้องการคือ “ค่าเฉลี่ย” ซึ่งหมายถึง ผลรวมของจ านวนทั้ง

ห้า หารด้วยจ านวนเต็มทั้งหมด คือ 5 ดังนั้นขั้นตอนในการประมวลผล ประกอบด้วย 

                     1) รับจ้างจ านวนเต็มทั้ง 5 จ านวน คือ 

                           0,5,8,10 และ 15 

                     2) น าจ านวนเต็มทั้ง 5 มาบวกเข้าด้วยกัน คือ 

                             0+5+8+10+15 = 38 

                      3)น าผลลัพธ์จากข้อ 2 มาหารด้วย 5 คือ 
  

 
     

      2) การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี 

            การเลือกเคร่ืองมือและออกแบบขั้นตอนวิธี เป็นขั้นตอนของการเลือกเคร่ืองมือ และวางแผน

แก้ปัญหา ดลุยพิจารณาจากความคุ้นเคยในการใช้เคร่ืองมือให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ของปัญหาและ

ยุทธวิธีหรือขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา เช่น การใช้ผังงาน (flowchart) จ าลองขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

ในรูปของสัญญาลักษณ์ การใช้รหัสล าลอง (pseudocode) จ าลองขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ในรูปของ

ค าอธิบาย เป็นต้น 

    ข้อดีของการใช้เคร่ืองมือเหล่านี้ ก็คือสามารถตรวจสอบความถูกต้อง หาจุดผิดพลาด และ แก้ไขขั้นตอนที่

มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นนักเขียนโปรแกรมจึงควรฝึกฝนการใช้เคร่ืองมือเหล่านี้ให้

เชี่ยวชาญ 

 

 

 



     3) การด าเนินการแก้ปัญหา 

           การด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมประยุกต์หรือเขียน

โปรแกรมขึ้นมาใหม่โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือที่เลือกใช้ ผู้

แก้ปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจและฝึกใช้ให้เชี่ยวชาญ ทั้งหากพบแนวทางที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้ก็สามารถ

ปรับเปลี่ยน 

       4) การตรวจสอบและปรับปรุง 

             การตรวจสอบและปรับปรุง หลังจากลงมือแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบว่าขั้นตอน

วิธีการที่สร้างสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหาหรือไม่ โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับรองข้อมูลเข้าได้ทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์  ซึ่งอาจต้องปรับปรุงวิธีการ

เพื่อให้การแก้ปัญหานี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด    

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสอนออกแบบและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา 

             นอกจากประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือเคร่ืองมือที่จะ

ช่วยถ่ายทอดความคิดออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแผนภาพที่สามารถแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ดี 

ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหามี 2 ลักษณะ คือ 

        1) รหัสจ าลอง 

              รหัสจ าลอง (pseudocode)  เป็นการใช้ค าบรรยายเพื่ออธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งมีข้อดีคือ

เขียนง่ายเพราะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความถนัดของผู้เขียน ในบางคร้ัง

อาจเขียนในรูปแบบภาษาพูด หรือดัดแปลงให้เป็นรูปแบบของภาษาโปรแกรม ก็ได้เช่นกัน 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างรหัสจ าลอง  แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนยางรถจักรยาน 

1 ) คลายตัวยึดล้อ 

2 ) ถอดล้อออกจากตัวถังรถ 

3 ) งัดยางนอกออกโดยใช้ที่งัดยาง 

4 ) ปลดตัวล็อกยางในกับขอบล้อ 

5 ) ดึงยางในออกจากล้อ 

6 ) น ายางในเส้นใหม่มาใส่ 

7 ) ล็อกยางในแนบล้อ 

8 ) สูบลมเข้ายางเรียบร้อย 

9 ) ใส่ยางนอกโดยใช้ที่งัดยาง 

10 ) ล็อกตัวยึดล้อกับตัวถังรถ 

11 ) สูบลมให้พอเหมาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) ผังงาน 

 ผังงาน (flowchart) เป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  โดยใช้รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน  ซึ่ง

ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน  โดยมีรายละเอียด  รูปแบบและความหมายที่

ควรทราบตามตารางต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ชื่อ ความหมาย 
 เร่ิมต้นและสิ้นสุด (terminal) จุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดของผังงาน 

 การน าข้อมูลเข้าออกทั่วไป  
(general input/out put) 

จุดที่น าข้อมูลเข้าจากภายนอก หรือออกสู่
ภายนอกโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ 

 การปฏิบัติงาน (process) จุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 การตัดสินใจ (decision) จุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 ทิศทาง (flow line) ทิศทางขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งปฏิบัติ
ต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศร 

 จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน  
(on page connector) 

จุดเชื่อมต่อของผังงาน ใช้สัญลักษณ์นี้
เพื่อให้ดูง่าย 

 จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ 
(off page connector) 

จุดเชื่อมต่อของผังงาน ที่อยู่คนละ
หน้ากระดาษ 

 

 วิธีการเขียนผังงานมีหลักการ คือ เลือกลักษณะแทนกระบวนการที่ถูกต้อง และเขียนข้อความสั้นๆ 

เกี่ยวกับสิ่งที่ท าลงในรูปสัญลักษณ์ จากนั้นน ารูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกันจากบนลงล่างตามล าดับของการ

ท างาน โดยเชื่อมต่อด้วยลูกศร 

 

 

 

 

 

ผังงานถูกก าหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Standard  Institute:ANSI) 



 ตัวอย่าง การเขียนผังงานเพื่อถ่ายทอดความคิดขั้นตอนการเปลี่ยนยางรถจักรยาน 

                                                                                                                                                                                                  

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จากผังแสดงวิธีการแก้ปัญหาแบบเป็นล าดับขั้นต้ังแต่ต้นจนจบ โดยการแก้ปัญหาจะไม่มีการข้ามขั้นตอน          

เร่ิมต้น 

คลายตวัยดึล้อ 

ถอดล้อออกจากตวัถงัรถ 

งดัยางนอกออกโดยใช้ทีง่ดัยาง 

ปลดตวัลอ็กยางในกบัขอบล้อ 

ดงึยางในออกจากล้อ 

น ายางในเส้นใหมม่าใส ่

ลอ็กยางในกบัขอบล้อ 

สบูลมเข้ายางในเลก็น้อย 

ใสย่างนอกโดยใช้ทีง่ดัยาง 

ลอ็กตวัยดึล้อกบัตวัถงัรถ 

สบูลมให้พอเหมาะ 

จบ 



            การคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาหรือการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลและ
สามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้จะเก็บอยู่ในลักษณะของตัวแปร”
(variable) 
       ส าหรับการเขียนรหัสล าลองหรือผังงาน เราสามารถก าหนดชื่อตัวแปรขึ้นมาใช้งานได้อย่าง 
อิสระ โดยใช้สัญลักษณ์เคร่ืองหมายลูกศรชี้จากขวามาซ้ายเพื่อก าหนดค่า ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
   ตัวแปร                                 ข้อมูลหรือนิพจน์ 
         เช่น การก าหนดค่ารหัสนักศึกษาผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า ID ซึ่งได้ค่าเป็น 5451121 ถ้าหากมี 
การใช้ตัวแปรเดียวกัน ค่าที่ได้จะถูกแทนด้วยค่าที่ก าหนดใหม่ทันที 
       id                                        5451121 
6.3 โครงสร้างการโปรแกรม 
                 โครงสร้างการโปรแกรม เป็นการก าหนดขั้นตอนให้คอมพิวเตอร์ 
แก้ปัญหาตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ ถึงแม้แต่ละภาษาจะมีรูปแบบและ 
หลักการในการสร้างงานที่แตกต่างกัน แต่ทุกภาษาจะมีโครงสร้างการควบคุม 
หลัก 3 โครงสร้าง ดังนี้ 

1) โครงสร้างแบบล าดับ 
                 โครงสร้างแบบล าดับ  (sequential structure) เป็นการเขียนค าสั่งเป็นบรรทัด โดยท า 
ทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปถึงบรรทัดล่างสุด ซึ่งมีกระบวนการท างานพื้นฐานอยู่ 3 ชนิด คือ การรับ
ข้อมูลเข้า การประมวลผล และการส่งข้อมูลออก 

 
 
 
 
 



             2) โครงสร้างแบบทางเลือก (selection structure) 
                  โครงสร้างแบบทางเลือก (selection structure) เป็นการเขียนค าสั่งให้มีขั้นตอนการ 
ตัดสินใจเป็นทางเลือกแบบ 2 ทาง หรือมากกว่าก็ได้ โดยโครงสร้างที่มีทางเลือกเพียง 2 ทาง เรียกว่า
โครงสร้างแบบ if…then…else 

  
        ในกรณีที่ผลของเงื่อนไขเป็นเท็จ อาจไม่ต้องสั่งให้โปรแกรมท างานใดๆ ก็ได้ ซึ่งเราเรียก 
โครงสร้างแบบนี้ว่าการท างานแบบเลือกท าเพียงทางเดียว หรือแบบ if…then…  

 
 
      ส่วนโครงสร้างที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทางขึ้นไป เรียกว่า โครงสร้างแบบ case 

 



3) โครงสร้างแบบวนซ้ า 

    โครงสร้างแบบวนซ้ า(septition structure) โครงสร้างที่มีขั้นตอนการท างานในบางค าสั่งซ้ ากัลป์มากกว่า 1 

คร้ังขึ้นไป และต้องมีการตัดสินใจร่วมด้วยเสมอ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ  

    การรวนซ้ าแบบ  while จะตรวจสอบเงื่อนไขในการท าซ้ าทุกคร้ังก่อนด าเนินกิจกรรมใดๆถ้าเงื่อนไขเป็น

จริงจะท าซ้ าไปเร่ือยๆ และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ 

การรวนซ้ าแบบ  until  จะท ากิจกรรมซ้ าไปเร่ือยๆ จนกระทั่งเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นจริงแล้วจึงหยุดการ

ท างาน โดยแต่ละคร้ังที่เสร็จการด าเนินแต่ละรอบ จะต้องการตรวจสอบเงื่อนไข 

 

จากตัวอย่าง เป็นผังงานแสดงโครงสร้างการวนซ้ าแบบ while ซึ้งอธิบายเป็นรหัสส ารองได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



เร่ิมต้น 

1) ก าหนดค่าเร่ิมต้นให้ตัวแปร  n =1 และ ตัวแปร abc = 0 

2) เงื่อนไข n มีค่าน้อยกว่า 8 เป็นจริงให้ท าข้อ 3 ต่อ แต้ถ้ามีค่าไม่น้อยกว่า 8 เป็นเท็จ ให้ไปท าข้อ 6 

3) บวกค่า abc กับค่า n เข้าด้วยกัลป์ แล้วเก็บค่าได้ไว้ที่ตัวแปร abc  

4) บวกค่า n กับ 1 แล้วเก็บค่าที่ได้ไว้ที่ตัวแปร n  

5) วนกลับไปข้อ 2  

6) พิมพ์ค่า abc ที่ได้ 

จบ 

สรุป ท าการวนซ้ าทั้งหมด 7 คร้ัง ค่าที่ได้คือ n=8  และ abc = 28 

 

เร่ิม 

 

N                1 

Abc               0 

 

N < 8  

 

Abc             abc + n 

 

N           n  +  1 

 

 

พิมพ์ค่า abc 

 

จบ 

 

 


