
การออกแบบอลักอริทึมเพ่ือแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ปัญหาในชีวติประจ าวนัของมนุษย์

กระบวนการแก้ปัญหา

เคร่ืองมือทีใ่ช้
ในกระบวนการแก้ปัญหา

การประยุกต์ใช้
กระบวนการแก้ปัญหา

ความหมายของอลักอริทึม

ประโยชน์ของอลักอริทึม

วธีิการเขียนอลักอริทึม

การประยุกต์ใช้อลักอริทมึ



ปัญหาในชีวติประจ าวนัของมนุษย์

ประเภทของปัญหาในชีวติประจ าวนัของมนุษย์

ปัญหาทีเ่กดิจาก
ปัจจัยพืน้ฐานในการด ารงชีวิต

ปัญหาทีเ่กดิจาก
ปัจจัยการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์

พืชเพาะปลูกถูก
แมลงรบกวน

วสัดุในการสร้าง
ท่ีอยูอ่าศยัผพุงัเร ว

ผา้ไม่ระบายความร้อน
ท าความสะอาดยาก

เก บไดไ้ม่นาน 
มีผลขา้งเคียง

อาหาร

ท่ีอยูอ่าศยั

เคร่ืองนุ่งห่ม

ยารักษาโรค

ท าเลท่ีตั้ง
และชุมชน

พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ

วฒันธรรม
และการเมือง

ความตอ้งการ
ของตลาด

ผลผลิตท่ีได้
กฎหมาย

ไม่เสมอภาค
พื้นท่ีเพาะปลูก
อยูไ่กลจาก
แหล่งน ้า



ปัญหาในชีวติประจ าวนัของมนุษย์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหา ความตอ้งการ และปัจจยัท่ีเป นสาเหตุ

ปัญหา

มีการใชไ้ฟฟ้า
มากข้ึน

ความต้องการ

ลดการใช้
ไฟฟ้าลง

ปัจจัยทีเ่ป็นสาเหตุ

อุปกรณ์  แอร์รุ่นเก่าใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก

พฤติกรรม  เปิดแอร์เป นเวลานานข้ึน

ส่ิงแวดลอ้ม  อากาศร้อน



กระบวนการแก้ปัญหา
การวเิคราะห์ปัญหา การรวบรวมขอ้มูล การสร้างทางเลือก

การตดัสินใจเลือก
วธีิการแกปั้ญหา

การวางแผนและ
การด าเนินการแกปั้ญหา

การประเมินผล

ตั้งค  าถามเพ่ือหาสาเหตุ คน้หาขอ้เท จจริง แสวงหา
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา

ก าหนดวธีิการแกปั้ญหา
ไวห้ลาย ๆ วธีิ

น าวธีิการท่ีเลือก
มาใชแ้กไ้ขปัญหา

ตรวจสอบ ติดตาม ท าการปรับปรุง
แกไ้ข หากพบขอ้บกพร่อง

เลือกใชว้ิธีท่ีดีท่ีสุด
ในการแกปั้ญหา



แต่ละคนน าเสนอแนวความคิด

เคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา

การระดมพลงัสมอง แผนภาพความคดิ

ก าหนดประเด นปัญหา

รวมกลุ่มสมาชิก

รวบรวมความคิดเห น

พิจารณาความเป นไปไดแ้ละ
เลือกใชแ้นวทางท่ีดีท่ีสุด

The Mind Map The Fish Bone

เขียนประเด นหลกั
ไวต้รงกลาง

ก าหนดประเด นปัญหา
แผนภาพละ 1 ประเด นหลกั

ลากเส้นจากประเด น
หลกัไปสู่ประเด นรอง 
และเช่ือมโยงออกไปได้
เร่ือย ๆ อยา่งไม่จ ากดั

เขียนปัญหาไวท่ี้
ส่วนหวัของปลา

เขียนสาเหตุท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาไวท่ี้ส่วนของ

กา้งปลา 



ตัวอย่างแผนภาพความคดิ The Mind Map



ตัวอย่างแผนภาพความคดิ The Fish Bone

สาเหตุ



การประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตัวอย่างสถานการณ์ การปลูกป่า

ตอ้งการ

ตน้ไมท่ี้น าไปปลูกป่าแคระแกร น
ไม่เจริญเติบโตและตาย

ตน้ไมส้ามารถ
เจริญเติบโตไดดี้

1. การวเิคราะห์ปัญหา 2. การรวบรวมข้อมูล

ระบบรากถูกรบกวน

ดินไม่อุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุในดิน
ไม่เพียงพอ

สภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสม 
และไม่เอ้ืออ านวยต่อการ

เจริญเติบโต



ตัวอย่างสถานการณ์ การปลูกป่า

3. การสร้างทางเลือก

1. น าเมล ดไปปลูก

2. เพาะกลา้ในถุงด า 
ก่อนน าไปปลูก

3. กอ้นเพาะปลูกรักษป่์า

ท าไดง่้าย สะดวก

 ไดต้น้กลา้ท่ีแข งแรง

 ระบบรากไม่ถูกรบกวน
 ตน้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้
ไม่ตอ้งดูแลมากในช่วงแรก

 อตัราการงอกนอ้ย

 ระบบรากอาจถูกรบกวนได้

 เสียเวลาในการท า 

แนวทาง ข้อดี ข้อเสีย



มีแร่ธาตุเพียงพอใหเ้จริญเติบโต
จนระบบรากแข งแรง

ตัวอย่างสถานการณ์ การปลูกป่า

4. การตัดสินใจเลือกวธีิการแก้ปัญหา

ช่วยใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้

ระบบรากไม่ถูกรบกวน

กอ้นเพาะปลูก
รักษป่์า



ตัวอย่างสถานการณ์ การปลูกป่า

5. การวางแผนและการด าเนินการแก้ปัญหา

กอ้นเพาะปลูก

ผกัตบชวา

ขยุมะพร้าว

แกลบด า

น ้าตม้แป้งมนัมูลไส้เดือน
ไบโอพลาสติก

น ้าส้มสายชู

แป้งขา้วโพด กลีเซอรอล

น ้า

ไบโอพลาสติกกอ้นเพาะปลูก กอ้นเพาะปลูก
รักษป่์า



ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน การปรับปรุงแกไ้ข

ตัวอย่างสถานการณ์ การปลูกป่า

6. การทดสอบ ประเมนิผล และระบุข้อบกพร่อง

น ากอ้นเพาะปลูกมาเพาะเมล ดมะนาว รดน ้า
เป นประจ า สังเกตเห นการเจริญเติบโต

อตัราการงอกของเมล ดต ่า

ไบโอพลาสติกยอ่ยสลาย
เร วเกินไป

ปรับเปล่ียนอตัราส่วนผสม
กอ้นเพาะปลูกใหเ้หมาะสม
ต่อการเพิ่มอตัราการงอก
ปรับเปล่ียนอตัราส่วนผสม
ใหไ้บโอพลาสติกใชเ้วลา

ยอ่ยสลายนานข้ึน

ผลสรุป

กอ้นเพาะปลูกรักษป่์ามีแร่ธาตุท่ี
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชโดย
ไม่ตอ้งดูแลมากในระยะแรก สามารถ
น าไปปลูกไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งแกะ
ถุงเพาะช าท่ีท าจากไบโอพลาสติกออก 
ท าใหไ้ม่รบกวนระบบรากและยงัเป นการ
ลดขยะท่ีเกิดจากถุงพลาสติกเพาะช า



ความหมายของอลักอริทมึ
อลักอริทึมคือ แนวคิดอยา่งมีเหตุผล ท่ีใชอ้ธิบายกระบวนการท างาน

วิธีการด าเนินงาน อยา่งเป นขั้นตอน

ประโยชน์ของอลักอริทมึ

อลักอริทึม

มีความถูกตอ้ง
ของผลลพัธ์

มีขั้นตอนสั้น
กระชบั

ใชท้รัพยากร
นอ้ยท่ีสุด

รองรับการ
เปล่ียนแปลง

ไดดี้

น าไปใชง้านจริง
ไดร้วดเร ว

เขา้ใจง่าย ส่ือสาร
ไดต้รงกนั



วธีิการเขยีนอลักอริทมึ

อลักอริทึมแบบบรรยาย (narrative description)

ลกัษณะการเขียนอลักอริทมึแบบบรรยาย 
เป นการเขียนแสดงขั้นตอนการท างานในลกัษณะ

การบรรยายเป นขอ้ความดว้ยภาษาใดก ได ้ข้ึนอยูก่บั
ความถนดัของผูเ้ขียน โดยเป นขอ้ความสั้น ๆ กระชบั 
ไดใ้จความ

ตัวอย่างอลักอริทมึแบบบรรยาย

ข้อดขีองการเขียนอลักอริทมึ
แบบบรรยาย

ข้อเสียของการเขียนอลักอริทึม
แบบบรรยาย

การค านวณหาพ้ืนท่ีสามเหล่ียม
1. รับค่าความยาวของฐานมาเก บในตวัแปร X

2. รับค่าความยาวของสูงมาเก บในตวัแปร Y

3. ค านวณหาพ้ืนท่ี area = (X*Y)/2
4. แสดงผลพ้ืนท่ี

ผูอ้อกแบบอลักอริทึมสามารถ
เขียนดว้ยภาษาของตนเอง ท าใหง่้าย
ต่อการเขียนและการถ่ายทอด
ความคิด

การใชภ้าษาทอ้งถ่ินในการเขียนอาจท า
ใหก้ารส่ือสารคลาดเคล่ือน การบรรยายท่ี
ละเอียดเกินไปท าใหก้ารแปลความหมาย
กวา้งและตรวจสอบความถูกตอ้งไดย้าก



อลักอริทึมแบบรหัสล าลอง (pseudo code)

ลกัษณะการเขียนอลักอริทมึแบบรหัสล าลอง

ตัวอย่างอลักอริทมึแบบรหัสล าลอง

ข้อดขีองการเขียนอลักอริทมึ
แบบรหัสล าลอง  

ข้อเสียของการเขียนอลักอริทึม
แบบรหัสล าลอง การค านวณหาพ้ืนท่ีสามเหล่ียม

1. read X
2. read Y
3. compute area = (X*Y)/2
4. print area

เขียนง่าย ประหยดั แกไ้ขเพ่ิมเติม
ไดง่้าย สามารถอธิบายล าดบัความคิด
ไดม้ากกวา่ผงังาน ใชต้รวจสอบล าดบั
การท างานได ้

เป นขอ้ความสั้น ๆ อาจท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั  ภาษาทอ้งถ่ิน
ท าใหต่้างชาติต่างภาษาไม่เขา้ใจ
ไม่สามารถมองเห นภาพรวมของ
อลักอริทึมได้

start

end

เป นการเขียนแสดงขั้นตอนการท างาน 
โดยใชข้อ้ความสั้น ๆ ง่าย ๆ ท่ีเป นวลี นิยมใชเ้ป น
ภาษาองักฤษ และไม่ข้ึนกบัภาษาคอมของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึง



อลักอริทึมแบบผงังาน (flowchart)

ตวัอย่างอลักอริทมึแบบผงังาน

ข้อเสียของการเขยีนอลักอริทึมแบบผงังาน

ข้อดขีองการเขียนอลักอริทมึแบบผงังาน
มีการก าหนดมาตรฐานจากหน่วยงานเดียวกนั 

ช่วยใหเ้ขา้ใจตรงกนัและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ไดร้วดเร ว เม่ือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงล าดบั
การท างาน สามารถคน้หาต าแหน่งท่ีจะแกไ้ขไดง่้าย

ผูใ้ชผ้งังานหรือผูอ้่านตอ้งมีความรู้เร่ือง
สัญลกัษณ์ การเขียนผงังานดว้ยมือ เม่ือมีการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมจะท าใหต้อ้งวาดใหม่ 
ท าใหเ้สียเวลา 

ลกัษณะการเขียนอลักอริทมึแบบผงังาน
เป นการเขียนแสดงขั้นตอนการท างาน 

ในลกัษณะของภาพหรือสัญลกัษณ์ ท่ีก าหนด
ดว้ยหน่วยงาน ANSI และ ISO ไวเ้ป นมาตรฐาน

read X,Y

area =  (X*Y)/2

print area

start

stop



การประยุกต์ใช้อลักอริทมึ
เพ่ือใหส้ามารถระบุหรือก ากบัการท างานใหเ้ป นไปตามขั้นตอน หรือแกไ้ขปัญหาได้

อยา่งถูกตอ้ง ไม่คลาดเคล่ือน จึงมีการประยกุตใ์ชอ้ลักอริทึมเพ่ือช่วยใหก้ารท างานส าเร จลุล่วง
ตามวตัถุประสงค ์ตวัอยา่งเช่น 

การท าฝร่ังแช่บ๊วยโดยใชห้ลกัการออสโมซิส

ออสโมซิส (osmosis) คือ การเคล่ือนท่ีของตวัท าละลายผา่นเยือ่เลือกผา่น 
จากสารละลายท่ีเขม้ขน้ต ่าไปยงัสารละลายท่ีเขม้ขน้สูง

ขั้นตอนการท า

1. เทน ้าใส่หมอ้แลว้ใส่
น ้าตาลทรายและเกลือ
ลงไป

2. คนน ้าตาลทราย
และเกลือจนละลาย

3. น าฝร่ังท่ีปลอกเปลือก
ใส่ในกล่องท่ีมีฝาปิด

4. เทน ้าเช่ือมลงให้
ท่วมผลฝร่ัง แช่ในตูเ้ย น
ท้ิงไว ้1 คืน แลว้น ามา
รับประทานได้

High solute
Low solute


