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ตัวชี้วัด
ว 4.2 ป. 3/1  แสดงอัลกอริทึมในการท�างานหรือการแก้ปญหา

อยางงายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ หรือข้อความ
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1. ¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹
  ในชีวิตประจ�าวันของนักเรียน มักพบกับ

สถานการณหรอืเหตกุารณตาง ๆ  ทีเ่ปนปญหา เชน

สิ่งแรก
ที่ควรทํา
เมื่อพบกับ

ปญหาคืออะไร

1 2

ปญหาด้านการเรยีน ปญหาด้านการเดินทาง ปญหาการนอนตืน่สาย

ปญหาด้านสุขภาพรางกาย ปญหาการติดเกม ซึ่งเมื่อพบกับปญหา

แล้ว นักเรียนแตละคนจะมีวิธีการและขั้นตอนในการแก้ปญหาที่

แตกตางกันไป ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณของ

แตละคน โดยแตละวิธีการที่ใช้ ในการแก้ปญหาอาจให้ผลลัพธท่ี

เหมือนหรือแตกตางกัน

1.1 การแกปญหาเบื้องตน
การแกปญหา คอื การน�าขัน้ตอนและวธิกีารตาง ๆ  มาใช้เพือ่ให้

ได้ผลลพัธตามทีต้่องการ โดยขัน้ตอนที ่ใช้ ในการแก้ปญหา ประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

พิจารณาและก�าหนด
รายละเอียดของปญหา

วางแผนและออกแบบ
วิธีการแก้ปญหา

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ

เป นการทําความเข าใจกับปญหา
แลวแยกขอมูลท่ีไดวา ปญหานั้นคือ
อะไร เงื่อนไขของปญหาคืออะไร
และสิ่งที่ตองการคืออะไร

เปนการวางแผนในการแกปญหา
อยางละเอียด
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สถานการณ์ตัวอย่าง

 บอลไมตั้งใจเรียนจนท�าให้ได้คะแนนในวิชาภาษา

องักฤษน้อยมาก เพราะมีเน้ือหาคอนข้างยากและไม ใช

วิชาที่ตนเองถนัด จะมีวิธีในการแก้ปญหาให้บอลสอบ

ผานวิชานี้ได้อยางไร

สอบตก

3 4
ลงมือแก้ปญหา
ตามแผนที่วางไว้ ตรวจสอบผลการแก้ปญหา

เปนการลงมอืแกปญหาตามแนวทางท่ี
ไดวางแผนไว และระหวางดาํเนนิการ
แกปญหา ถาเห็นแนวทางอื่นท่ีดีกวา
ก็สามารถปรับเปลี่ยนได

เปนการตรวจสอบวา ผลลัพธท่ีได
ตรงกับที่ตองการหรือไม
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ตั้งใจเรียน

ทบทวนบทเรียนกับเพื่อน

อานหนังสือเพิ่มเติม

English Test

ตัวอยางการแกปญหาเบื้องตนในชีวิตประจําวัน

ภาพที่ 1.1 ขั้นตอนการแก้ปญหา

- บอลตองตั้งใจเรียนวิชา
 ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
- ถามีขอสงสัยตองซักถาม
 คุณครูหรือเพื่อนใหเขาใจ
- ขยันอานหนังสือ
 ภาษาอังกฤษ
 เพิ่มเติม

ปญหา คือ สอบตก
วิชาภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ต้องการ คือ 
ตองสอบผานวิชา
ภาษาอังกฤษ

พิจารณาและก�าหนด
รายละเอียดของปญหา

ลงมือแก้ปญหา
ตามแผนที่วางไว้

ตรวจสอบผล
การแก้ปญหา

วางแผนและออกแบบ
วิธีการแก้ปญหา

เมื่อบอลต้ังใจเรียนในคาบเรียนวิชาภาษา
องักฤษ ทบทวนบทเรยีนกับเพ่ือน และอาน
หนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแลว จะทําให
บอลสอบผานวชิาภาษาองักฤษอยางแนนอน

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ
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ภาพที่ 1.2 ภาพประกอบกจิกรรมฝกทกัษะ

 ใหนกัเรยีนรวมกนัวเิคราะหสถานการณทีกํ่าหนดให แลวอธบิายวิธกีาร

แกปญหาตามขัน้ตอนทีใ่ช ในการแกปญหา โดยเขียนคําตอบลงในสมุด

บัน
ทึก

ลงใ
นส

มุด

สถานการณที่ 1

ขั้นตอนการแก้ปญหา

1. พิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปญหา
 ......................................................................................................................................................................................................................................

2. วางแผนและออกแบบวิธีการแกปญหา
 ......................................................................................................................................................................................................................................

3. ลงมือแกปญหาตามแผนที่วางไว
 ......................................................................................................................................................................................................................................

4. ตรวจสอบผลการแกปญหา
 ......................................................................................................................................................................................................................................
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ภาพที่ 1.3 ภาพประกอบกิจกรรมฝกทักษะ

 ทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
 1. ทักษะการแก้ปญหา 2. ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
 3. ทักษะการสื่อสาร

โรงอาหาร โรงอาหาร

โรงอาหาร โรงอาหาร

1. พิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปญหา
 ......................................................................................................................................................................................................................................

2. วางแผนและออกแบบวิธีการแกปญหา
 ......................................................................................................................................................................................................................................

3. ลงมือแกปญหาตามแผนที่วางไว
 ......................................................................................................................................................................................................................................

4. ตรวจสอบผลการแกปญหา
 ......................................................................................................................................................................................................................................

บัน
ทึก

ลงใ
นส

มุด

สถานการณที่ 2

ขั้นตอนการแก้ปญหา
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1.2 การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ
แนวคิดเชิงคาํนวณ (Computational Thinking) เปนกระบวนการ

แก้ปญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะหรือวิธีอ่ืน ๆ  เชน การจัดล�าดับ

เชิงตรรกศาสตร การวิเคราะหข้อมูล การสร้างสรรควิธีแก้ปญหา

ไปทีละขั้นทีละตอน หรือเรียกวา อัลกอริทึม การแก้ปญหาโดยใช้

แนวคิดเชิงค�านวณประกอบด้วย 4 แนวคิดยอย ดังนี้

การแบ่งแยกส่ วนของปญหา 
(Decomposition)

เปนกระบวนการแบงปญหาออกเปน
สวนยอย ๆ
เพื่อใหงายตอ
การแกปญหา

การหารูปแบบของปญหา
(Pattern Recognition)

การหาส่ วนส�าคัญของปญหา 
(Abstraction)

การแสดงขั้นตอนการแก้ปญหา 
(Algorithm)

เปนกระบวนการหาความสัมพันธ
ของปญหา โดยการ
เปรียบเทียบหรือ
จัดเรียงลําดับ

เปนการหาสาระสําคัญหรือคําท่ีสําคัญ
ของการ
แกปญหา

2

1

3

เปนการแสดงขั้นตอนการวางแผนการ
แกปญหา ซึ่งสามารถ
ทําไดโดยการ
เขียนบอกเลา 
การวาดภาพ หรอื
การใชสัญลักษณ

4

1 2

3
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