
ใบความรู้เร่ืองการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 2 ชั่วโมง ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 

 
1. หลักการแก้ปัญหา 
 
            ในชีวิตประจ ำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำด้ำนกำรเรียน กำรงำน กำรเงิน หรือแม้แต่
กำรเล่นเกม เมื่อพบกับปัญหำแตล่ะคนมีวิธีท่ีจะจดักำรหรือแก้ปัญหำเหล่ำนั้นแตกต่ำงกันไป ซึ่งแตล่ะวธิีกำรอำจให้ผลลัพธ์ที่
เหมือนหรือแตกต่ำงกันเล็กน้อย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของบุคคลผู้นั้น อย่ำงไรก็ตำม หำกเรำ
น ำวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำงวิธีนั้นมำวิเครำะห์ใหด้ี จะพบว่ำสำมำรถสรุปวิธีกำรเหลำ่นั้นเป็นทฤษฎีซึ่งมรีูปแบบท่ีแน่นอนได้ และ
บำงครั้งต้องอำศัยกำรเรียนรู้ในระดับสูงเพื่อแก้ปัญหำบำงอย่ำงให้สมบูรณ์แบบ แต่ก่อนที่เรำจะศึกษำต่อไป ลองพิจำรณำ
ปัญหำต่อไปนี ้
            ตัวอย่างท่ี 1 เกมทายใจ 
            เกมทำยใจ คือ เกมให้ผูเ้ล่นทำยตัวเลข 3 ตัว ในกำรเล่นเกมต้องใช้ผู้เล่น 2 คน คนท่ีหนึ่งคือผู้ก ำหนด เป็นคน
ก ำหนดเลข 3 ตัวที่ไม่ซ้ ำกัน โดยเลือกจำกกลุ่มตัวเลข 1 – 9 และอกีคนหน่ึงคือผู้ทำย เป็นผู้ทำยตัวเลข 3 ตัวที่ไม่ซ้ ำกันท่ีผู้
ก ำหนดได้ก ำหนดไว้แล้วหลังจำกที่ผู้ทำยทำยเลขแต่ละครั้ง ผู้ก ำหนดต้องให้รำยละเอียดว่ำตัวเลขท่ีทำยมำนั้นถูกต้องกี่ตัว และ
ในกรณีที่ตัวเลขท่ีทำยมำถูกต ำแหน่งด้วยก็ต้องบอกว่ำถูกต ำแหน่งก่ีตัว เช่น ถ้ำตัวเลขท่ีก ำหนดไว้เป็น 815 และผู้ทำยทำยว่ำ 
123 ผู้ก ำหนดต้องแจ้งว่ำตัวเลขท่ีทำยนั้นถูก 1 ตัว และไมม่ีตัวใดถูกต ำแหน่ง รูปที่ 1 เป็นตำรำงแสดงข้อมูลกำรเล่นเกมทำยใจ 

เลขที่ทาย จ านวนตัวเลขทีถู่ก จ านวนต าแหน่งท่ีถูก 
123 1 - 
415 2 2 
425 1 1 
416 1 1 
715 2 2 
815 3 3 

รูปที่ 1 ข้อมูลกำรเล่นเกมทำยใจ 
             

จะเห็นว่ำกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกจะใช้วิธีกำรลองผิดลองถูกในกำรทำยครั้งแรก ๆ แล้ว ยังมีกำรใช้
เหตุผลประกอบกำรแก้ปญัหำ ซึ่งเรำเรยีกวิธีกำรดังกลำ่วว่ำ “วิธีขจัด” (Method Of Elimination) กลำ่วคือ จะแยกข้อมูล
ออกเป็นกรณีที่เป็นไปไม่ได้ท้ิง จนเหลือกรณีที่เป็นไปได้ วิธีกำรดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ว่ำท ำไมจึงคดิหรือท ำเช่นน้ัน รูปแบบ
ของกำรใช้เหตุผลประกอบกำรแกป้ัญหำอำจแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับเงือ่นไข ในปัญหำบำงปัญหำอำจจะขจัดให้เหลือกรณเีดียว
ไม่ได้ แต่อำจจะท ำให้เหลือกรณีนอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

                                             ครูณฐัพล  บวัอไุร [ict4.nattapon.com] 

 
2. ขัน้ตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นอกจำกวิธีกำรแก้ปัญหำที่ยกตัวอย่ำงมำ ซึ่งได้แก่ วิธีกำรลองผิดลองถูก กำรใช้เหตุผล กำรใช้วิธีขจัด ยังมีวิธีกำร
แก้ปัญหำอีกมำกมำยที่ผู้แก้ปญัหำสำมำรถเลือกใช้ให้เข้ำกับตัวปญัหำและประสบกำรณ์ของผู้แก้ปัญหำเอง แต่อย่ำงไรก็ตำม 
วิธีกำรเหลำ่นั้นล้วนมีขั้นตอนท่ีคลำ้ยคลึงกัน และจำกกำรศึกษำพฤตกิรรมในกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำของมนุษย์พบว่ำ โดย
ปกติมนุษย์มีกระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
            1)  กำรวิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดของปัญหำ 
                กำรวิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดของปัญหำ (State the Problem) ขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนแรกสดุก่อนท่ีจะ
ลงมือแก้ปัญหำ แตผู่้แก้ปัญหำมักจะมองข้ำมควำมส ำคญัของขั้นตอนนี้อยู่เสมอ จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ กำรท ำควำม
เข้ำใจกับปัญหำเพื่อแยกให้ออกว่ำข้อมูลที่ก ำหนดมำในปัญหำหรือเงือ่นไขของปัญหำคืออะไร และสิ่งที่ต้องกำรคืออะไร อีกทั้ง
วิธีกำรที่ใช้ประมวลผล ในกำรวเิครำะห์ปญัหำใด กลำ่วโดยสรุปมีองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์ดังนี ้
                1.1   กำรระบุข้อมลูเข้ำ ได้แก่ กำรพิจำรณำข้อมูลและเงื่อนไขที่ก ำหนดมำในปญัหำ 
                1.2   กำรระบุข้อมลูออก ได้แก่ กำรพิจำรณำเปำ้หมำยหรือสิ่งท่ีต้องหำค ำตอบ 
                1.3   กำรก ำหนดวิธปีระมวลผล ได้แก่ กำรพิจำรณำขัน้ตอนวิธีกำรไดม้ำซึ่งค ำตอบหรือขอ้มูลออก 
                ตัวอย่างท่ี 2  แสดงการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของการหาค่าเฉลี่ยของจ านวนเต็ม 5 จ านวน ได้แก่ 
0, 3, 4, 8 และ 12 
                จำกองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดของปัญหำ 
                1.1   กำรระบุข้อมลูเข้ำ 
                        ในที่น้ีโจทย์ก ำหนดให้หำค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนเตม็ 5 จ ำนวน ดังนั้น ข้อมูลเข้ำได้แก่ จ ำนวน 0, 3, 4, 8 และ 
12 
                1.2   กำรระบุข้อมลูออก 
                        จำกโจทย์ สิ่งที่เป็นค ำตอบของปัญหำ คือ ค่ำเฉลี่ย (x) ของจ ำนวนทั้ง 5 
                1.3   กำรก ำหนดวิธกีำรประมวลผล 
                        จำกสิ่งท่ีโจทยต์้องกำร “ค่ำเฉลี่ย” หมำยถึง ผลรวมของจ ำนวนทั้ง 5 หำรด้วย 5 ดังนั้นขั้นตอนของกำร
ประมวลผล ประกอบด้วย 
                        1.3.1    รับค่ำจ ำนวนทั้ง 5 จ ำนวน 
                        1.3.2    น ำจ ำนวนเต็มทั้ง 5 มำบวกเข้ำด้วยกนั 
                        1.3.3    น ำผลลัพธ์จำกข้อ 1.3.2 มำหำรด้วย 5 
                ตัวอย่างท่ี 3  แสดงการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของการหาค่า x เมื่อ x คือจ านวนเต็มจ านวนหนึ่ง
ในกลุ่มจ านวนเต็ม 5 จ านวน ทีม่ีค่าเฉลี่ยเป็น 10 และจ านวนอกี 4 จ านวน ได้แก่ 3, 4, 8 และ 12 
                จำกองค์ประกอบในกำรวิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดของปัญหำ 
                1.1   กำรระบุข้อมลูเข้ำ 
                        จำกโจทย์ข้อมูลเข้ำได้แก ่
                        1.1.1    จ ำนวนอีก 4 จ ำนวน คือ 3, 4, 8 และ 12 
                        1.1.2    ค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนทั้ง 5 จ ำนวน คือ 10 
                1.2   กำรระบุข้อมลูออก 
                        จำกโจทยส์ิ่งที่เป็นผลลัพธ์ คือ ค่ำ x 
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                1.3   กำรก ำหนดวิธกีำรประมวลผล 
                        จำกโจทย์ และควำมหมำยของ “ค่ำเฉลี่ย” เรำสำมำรถสรปุขั้นตอนของกำรประมวลผลได้ดังนี้ 
                        1.3.1    หำค่ำผลรวมของจ ำนวนเตม็ทั้ง 5 โดยน ำค่ำเฉลีย่คูณด้วยจ ำนวนของเลขจ ำนวนเต็มนั่นคือ 10 x 
5 = 50 
                        1.3.2    จำกควำมหมำยของ “ผลรวม” จะได้ 3 + 4 + 8 +12 + x = 50 
                        1.3.3    แก้สมกำร 27 + x = 50 (จะได้ x = 23 ซึ่งคือผลลัพธ์) 
            2)  กำรเลือกเครื่องมือและออกแบบข้ันตอนวิธ ี
               กำรเลือกเครื่องมือและออกแบบข้ันตอนวิธี (Tools and Algorithm Development) ขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนของ
กำรวำงแผนในกำรแก้ปญัหำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน หลังจำกท่ีเรำท ำควำมเข้ำใจกับปัญหำ พิจำรณำเงื่อนไขและข้อมลูที่มีอยู่ และ
สิ่งที่ต้องกำรหำในข้ันตอนท่ี 1 แล้ว เรำสำมำรถคำดคะเนวิธีกำรที่จะใช้ในกำรแก้ปัญหำ ขั้นตอนนี้จ ำเป็นต้องอำศัย
ประสบกำรณ์ของผู้แก้ปัญหำเป็นหลัก หำกผู้แก้ปญัหำเคยพบกับปญัหำท ำนองนี้มำแล้วก็สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่เคย
ปฏิบัติมำ 
               ขั้นตอนนี้จะเริม่จำกกำรเลือกเครื่องมือท่ีใช้ในกำรแก้ปัญหำ โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมระหว่ำงเครื่องมือกับ
เงื่อนไขต่ำง ๆ ของปัญหำ ซึ่ง หมำยรวมถึงควำมสำมำรถของเครื่องมอืในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว และสิ่งที่ส ำคัญที่สดุคือ
ควำมคุ้นเคยในกำรใช้งำนเครื่องมอืน้ัน ๆ ของผู้แก้ปัญหำ 
               อีกสิ่งหนึ่งที่ส ำคัญในกำรแก้ปัญหำ คือ ยุทธวิธีที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรือที่เรำเรียกว่ำ “ขั้นตอนวิธี” (Algorithm) 
ในกำรแก้ปัญหำ หลังจำกท่ีเรำไดเ้ครื่องมือช่วยแก้ปัญหำแล้ว ผู้แก้ปญัหำต้องวำงแผนว่ำจะใช้เครื่องมอืดังกล่ำวเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและดีทีสุ่ด กำรออกแบบข้ันตอนวิธีในกำรแก้ปัญหำ ผู้แก้ปัญหำควรใช้แผนภำพหรือเครื่องมือในกำรแสดง
ขั้นตอนกำรท ำงำน เพื่อให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ เช่น ผังงำน (Flowchart) ที่จ ำลองขั้นตอนวิธีกำรแก้ปญัหำในรูปของสัญลักษณ์ 
รหัสจ ำลอง (Pseudo Code) ซึ่งเป็นกำรจ ำลองขั้นตอนวิธีกำรแกป้ญัหำในรูปของค ำบรรยำย กำรใช้เครื่องมือช่วยออกแบบ
ดังกล่ำว นอกจำกแสดงกระบวนกำรที่ชัดเจนแล้วยังช่วยให้ผู้แก้ปัญหำสำมำรถหำข้อผดิพลำดของวิธีกำรที่ใช้ได้ง่ำยและแก้ไข
ได้อย่ำงรวดเร็ว 
              3)  กำรด ำเนินกำรแกป้ัญหำ 
                กำรด ำเนินกำรแก้ปญัหำ (Implementation) หลังจำกท่ีได้ออกแบบข้ันตอนวิธีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนท่ีต้องลงมือแก้ปัญหำโดยใช้เครื่องมือท่ีได้เลือกไว้ หำกกำรแก้ปัญหำดังกลำ่วใช้คอมพิวเตอร์เขำ้มำช่วยงำน ข้ันตอนน้ีก็
เป็นกำรใช้โปรแกรมส ำเรจ็หรือใช้ภำษำคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหำ ข้ันตอนน้ีต้องอำศัยควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือท่ี
เลือกใช้ ซึ่งผู้แก้ปัญหำต้องศึกษำให้เข้ำใจและเชี่ยวชำญ ในขณะที่ด ำเนินกำร หำกพบแนวทำงที่ดีกว่ำที่ออกแบบไว้ ก็สำมำรถ
ปรับเปลีย่นได ้
            4)  กำรตรวจสอบและปรับปรุง 
               กำรตรวจสอบและปรบัปรุง (Refinement) หลังจำกท่ีลงมือแก้ปัญหำแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำวิธีกำรนี้
ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยผู้แก้ปญัหำต้องตรวจสอบว่ำขั้นตอนวิธีที่สร้ำงขึ้นสอดคล้องกับรำยละเอียดของปัญหำ ซึ่งได้แก่ ข้อมลู
เข้ำ และข้อมลูออก เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถรองรับข้อมลูเข้ำได้ในทุกกรณีอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ปรับปรุงวิธีกำรเพื่อให้กำรแก้ปัญหำนี้ไดผ้ลลัพธ์ที่ดีท่ีสดุ 
                ขั้นตอนท้ัง 4 ขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นเสมือนข้ันบนัได (Stair) ที่ท ำให้มนุษย์สำมำรถประสบควำมส ำเรจ็ใน
กำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ รวมทั้งกำรเขียนหรือพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหำ ก็ต้องใช้กระบวนกำรตำมขั้นตอนท้ัง 
4 นี้เช่นกัน 
 


