
แนวคิดเชิงค ำนวณ



คือ

เป็นกระบวนการทีม่นุษย์
และคอมพิวเตอร์เขา้ใจร่วมกันได้

เป็นกระบวนการ
ที่มีล าดับขั้นตอนชัดเจน

แนวคิดในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ

องค์ประกอบของแนวคิด
เชิงค านวณ

แนวคิดเชิงค านวณคืออะไร ?



ตัวอย่าง

แนวคิดกำรแยกย่อย
แนวคิดการแยกย่อย (Decomposition) เป็นการแตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย ให้ปัญหานั้นมีขนาดเลก็ลง 
เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาในแต่ละส่วนให้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นการเขียนโปรแกรมเป็นส่วนๆ หรือการแยกชื้นส่วน
จักรยานเป็นต้น



ตัวอย่าง

แนวคิดกำรแยกย่อย



ตัวอย่าง

แนวคิดกำรแยกย่อย

ให้นักเรียนลองใชแ้นวคดิในการแยกย่อย แก้ปัญหาขยะล้น



ตัวอย่าง

แนวคิดกำรหำรูปแบบ

แนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition) เป็นการก าหนดแบบแผนหรอืรูปแบบที่มีลักษณะคลา้ยคลงึกัน
จากปัญหาแต่ละส่วนย่อยต่างๆ กล่าวคือปัญหาย่อยแต่ละปัญหานัน้ สามารถใช้รูปแบบในการแก้ปัญหาที่
คล้ายคลึงกันได้ เช่นระบบรอกที่ใชใ้นการเคลื่อนที่ของจักรยานที่เป็นไปในรปูแบบเดียวกัน



ตัวอย่าง

แนวคิดกำรหำรูปแบบ
เหมือนหรือต่าง
พิจารณาสิ่งของต่อไปนี้ แล้วระบุรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกัน 



ตัวอย่าง

แนวคิดกำรหำรูปแบบ

เหมือนหรือต่าง
พิจารณาสิ่งของต่อไปนี้ แล้วระบุรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกัน 

2, 4, 8, 16, 32...

4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14...

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23…



ตัวอย่าง

แนวคิดกำรหำรูปแบบ
เหมือนหรือต่าง
พิจารณาสิ่งของต่อไปนี้ แล้วระบุรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกัน 



ตัวอย่าง

แนวเชิงนำมธรรม

แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การหาแนวคิดเชิงนามธรรมหรือแนวคดิรวบยอดของปัญหา ซึ่งเป็นการ
ก าหนดหลักการทั่วไป มุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่ส าคัญของปํญหา โดยไม่สนรายละเอียดที่ไม่จ าเป็น



ตัวอย่าง

แนวเชิงนำมธรรม



ตัวอย่าง

แนวเชิงนำมธรรม

Google ต้องการออกแบบแผนที่ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย โดย
ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายจากดาวเทียม

1. พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้
แผนที่ทางดาวเทียมประกอบด้วย เส้นทางจากต้นทางไปปลายทาง , 

ชื่อสถานที่ใกล้เคียงที่ส าคัญ , บอกถนนหรือซอย , สีของตึก หลังคา , 
ต้นไม้ตามมุมต่างๆ , ระยะทาง และเวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วยรถยนต์

2. คัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จ าเป็น
ข้อมูลที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา คือ เส้นทางจากต้นทางไปปลายทาง, 

ชื่อสถานที่ใกล้เคียงที่ส าคัญ , บอกถนนหรือซอย , ระยะทาง และเวลาที่ใช้
ในการเดินทางด้วยรถยนต์

ข้อมูลที่ไม่จ าเป็นในการแก้ปัญหา คือ สีของตึก หลังคา , ต้นไม้ตามมุม
ต่างๆ



แนวเชิงนำมธรรม

3. น าข้อมูลที่จ าเป็น ไปแก้ไขปัญหา
จากข้อ 2 พบว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมมีข้อมูลที่มากเกินความจ าเป็น ดัง
นั่นจึงตัดข้อมูลที่ไม่จ าเป็นออก ได้เป็นแผนท่ีเส้นทาง ซึ่งแสดงเฉพาะข้อมูล
ที่จ าเป็น ท าให้อ่านง่าย สบายตา และจดจ าได้ง่าย



แนวคิดกำรออกแบบขั้นตอนวิธี

แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) เป็นการออกแบบล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการ
ใช้แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี เป็นแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่มีลักษณะแบบเดียวกันได้

การปลูกต้นไม้ แสดงขั้นตอนการท างานด้วยการเขียนอัลกอรทิึมด้วยภาษาธรรมชาติได้ดังนี้

เริ่มต้น ขุดหลุม ใส่ปุ๋ย น าต้นไม้ลงหลุม

กลบดินปักหลักยึดต้นไม้รดน้ าจบการท างาน



แนวคิดกำรออกแบบขั้นตอนวิธี

อธิบายการการค านวณหาพื้นทีส่ี่เหลี่ยม และแสดงผลลัพธ์การค านวณ ด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ

เริ่มต้นการท างาน
น าเข้าข้อมูล 

ความกว้างของสี่เหลีย่ม

ค านวณพื้นที่สี่เหลี่ยม
ความกว้าง x ความยาว

แสดงผลพื้นที่สี่เหลี่ยมจบการท างาน

สูตรการค านวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม พื้นที่สี่เหลี่ยม = ความกว้าง x ความยาว

น าเข้าข้อมูล 
ความยาวของสี่เหลี่ยม

การหาค่าสี่เหลี่ยม



แนวคิดกำรออกแบบขั้นตอนวิธี

ตัวอย่างอัลกอริทึมการต่อเลโก้

อัลกอริทึมที่ 1
-แกะกล่อง
-น าชิ้นส่วนออกจากกล่อง
-ทดลองประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
-ได้ผลลัพธ์เป็นโมเดลเลโก้ตามรูปแบบ
หน้ากล่อง

อัลกอริทึมที่ 2
-แกะกล่อง
-น าชิ้นส่วนออกจากกล่อง
-เปิดอ่านคู่มือ อ่านวิธีการประกอบโมเดล
-ประกอบโมเดลตามวิธีการที่คู่มีอระบุ
-ได้ผลลัพธ์เป็นโมเดลเลโก้ตามรูปแบบ
หน้ากล่อง



จัดแถวนักเรียนตามล าดับความสูงให้เร็วที่สุด ตัวอย่าง

การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ

1 แนวคิดการแยกย่อย แตกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย

ก าหนดให้นักเรียน
ตรงกลางเป็นต าแหน่งหลัก

1.1
แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม

สูงกว่าต าแหน่งหลักให้อยู่ด้านขวา
สูงน้อยกว่าต าแหน่งหลักให้อยู่ด้านซ้าย

1.2
ทุกกลุ่มท าซ้ า

ตามข้อ 1 และข้อ 2
จนไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้อีก 

1.3

นักเรียนทุกคนยืนหันหลังให้ผู้อ่าน

1 2



การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ

นักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่านักเรียนที่เป็นต าแหน่งหลัก

นักเรียนที่เป็นต าแหน่งหลัก

นักเรียนที่มีความสูงเท่ากับหรือมากกว่านักเรียนที่เป็นต าแหน่งหลัก

นักเรียนทุกคนยืนหันหลังให้ผู้อ่าน

ตัวอย่างแนวคิดการหารูปแบบ  ท าความเข้าใจรปูแบบของปัญหา2



ตัวอย่าง

✓ X X X X
ส่วนสูง ชื่อ เพศ อายุ น้ าหนัก

การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ

เรียงล าดับความสูง3.1 3.2 นักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่าจะ
อยู่ด้านซ้ายของนักเรียนที่สูง
มากกว่าเสมอ

3.3 ไม่น าสิ่งอื่น ที่ไม่ใช่ความสูง
มาเป็นเกณฑ์ในการก าหนด 
เช่น เพศ อายุ น้ าหนัก

นักเรียนทุกคนยืนหันหลังให้ผู้อ่าน

แนวคิดเชิงนามธรรม  เป็นความคิดรวมยอดในการแก้ปัญหา3



ตัวอย่าง

การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ

4 แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี   เป็นการออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหา

ก าหนดนักเรียนด้านซ้ายมือสุดให้เป็นต าแหน่งหลัก

ต าแหน่งหลัก

4.1

นักเรียนทุกคนยืนหันหลังให้ผู้อ่าน

4.2

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2

ต าแหน่งหลัก

สูงกว่าต าแหน่งหลักให้ไปตั้งแถวขวามือ
สูงน้อยกว่าต าแหน่งหลักให้ไปตั้งแถวซ้ายมือ



ตัวอย่าง

การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ

เมื่อท าซ้ า ๆ จนไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้อีก จะได้แถวนักเรียนเรียงล าดับความสูงจากน้อยไปมาก4.4

ต าแหน่งหลักของกลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

ต าแหน่งหลักของกลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2

แต่ละกลุ่มท าซ้ าตามข้อ 1 และข้อ 24.3
นักเรียนทุกคนยืนหันหลังให้ผู้อ่าน


