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เรื่อง การจ าลองความคิด 
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ความหมายของการจ าลองความคิด 
  การจ าลองแนวความคิด  เป็นวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กระบวนการคิดให้เป็นระบบระเบียบมีขั้นตอน  สามารถแบ่งขั้นตอน
และจัดล าดับก่อนหลังได้  ซ่ึงกระบวนการ    ดังกล่าวจะท าให้สามารถ
แก้ปัญหาโจทย์ในเชิงคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

  ขั้นตอนที่ส าคัญในการจ าลองความคิดคือ “การวางแผน” การ
วางแผนท่ีดีจะช่วยให้เขียนผังงานเป็นไปได้โดยง่าย ผู้ที่สามารถวางแผน
จะต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความมีเหตุผลแล้ว ยังควรรู้จัก
วางแผนให้เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบด้วย  
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รูปแบบการจ าลองความคิด 

รูปแบบการจ าลองความคิดนั้น จะแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ 
 

     1. การจ าลองความคิดเป็นข้อความหรือค าบรรยาย  

  2. การจ าลองความคิดเป็นสัญลักษณ์หรือแผนภาพ 
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  การจ าลองความคิดแบบข้อความ เป็นการเขียนเค้าโครงด้วยการ
บรรยายเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการ
ท างานของการแก้ปัญหา แต่ละตอน ในบางคร้ังอาจใช้ค าสั่งของ
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมก็ได้ 

ความหมายของการจ าลองความคิดแบบข้อความ 
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หลักเกณฑ์ในการจ าลองความคิดแบบข้อความ 
1. เมื่อเริ่มต้นการท างาน จะต้องเขียนค าว่า  “เริ่มต้น” เพื่อให้

ทราบขอบเขตของการเริ่มต้น 
2.  คิดกระบวนการออกมาแล้วเขียนค าบรรยายเป็นขั้นตอนการ

ท างานก่อนและหลังตามล าดับ 
3.   เมื่อจบการท างาน จะต้องเขียนค าว่า “ จบ”  เพื่อให้ทราบ

ขอบเขตของการสิ้นสุด 
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      เริ่มต้น 

         1.......................... 

         2.......................... 

         3........................... 

      จบ 

หลักเกณฑ์ในการจ าลองความคิดแบบข้อความ 
    

*** ข้อควรจ า *** 
    จะต้องย่อหน้าในส่วนล าดับการ
ท างานเข้าไปเพื่อให้เป็นระเบียบและ
ง่ายต่อการอ่าน 
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การจ าลองความคิดแบบข้อความ 

ตัวอย่าง การจ าลองความคิดของ “ การไปโรงเรียน ”     
  เริ่มต้น 

                 1. ตื่นนอน 
    2. อาบน้ า 
    3. ทานข้าว 
     4.ไปโรงเรียน 
จบ  
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ตัวอย่าง การจ าลองความคิดของ “แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนยาง รถเมื่อยางแตกขณะ 

ขับรถ”   
     เร่ิมต้น 
        1. น ารถจอดรถหลบที่ข้างทาง 
        2. น ากรวยหรือหาส่ิงของไปวางไว้บริเวณทา้ยรถห่างจากรถประมาณ 20 เมตร  
        3. น าแม่แรงออกมายกรถ  
        4. น าประแจคลายสกรูยึดล้อ 
         5. ถอดล้อออก น ายางอะไหล่มาเปล่ียน  
         6. ขันสกรูเข้า คลายแม่แรง เก็บแม่แรง 
         7.เก็บยางที่ช ารุดเพื่อไปซ่อม 

    จบ  

การจ าลองความคิดแบบข้อความ 
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การจ าลองความคิดในการวางแผนแก้ปัญหาแบบข้อความ  
ตัวอย่าง จงท าการจ าลองความคิดของการวาดรูปสี่เหล่ียม ABCD ในรูปแบบข้อความ 

A B 

D C 

เร่ิมต้น 

 1.ลากเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B  

 2. ลากเส้นตั้งฉากจากจุด B ไปยังจุด C  

 3. ลากเส้นตั้งฉากจากจุด C ไปยังจุด D  

 4. ลากเส้นตั้งฉากจากจุด D ไปยังจุด A 

จบ  
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การจ าลองความคิดในการวางแผนแก้ปัญหาแบบข้อความ  
ตัวอย่าง จงท าการจ าลองความคิดของการหาค่าเฉล่ียของตัวเลขดังต่อไปนี้ 
  { 5  15  16  17  8 } ในรูปแบบข้อความ 

เร่ิมต้น 

       1.น าตัวเลขท้ังหมดบวกกัน (5+15+16+17+8)  

        2. น าผลบวกจากข้อท่ี 1 มาหารด้วย 5 

        3. แสดงผลลัพธ์จากการหาค่าเฉล่ีย  

จบ  
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การจ าลองความคิดในการวางแผนแก้ปัญหาแบบข้อความ  
ตัวอย่าง จงท าการจ าลองความคิดของการค านวณหาพ้ืนท่ีส่ีเหลี่ยมซ่ึง

 ก าหนดให้รับค่ากว้างและค่าความยาวแล้วแสดงผลลัพธ์ ในรูปแบบ
 ข้อความ 

เร่ิมต้น 

 1.รับค่ากว้างและค่าความยาว 

 3. ค านวณหา  พ้ืนท่ี  = กว้าง * ยาว  

 4. แสดงผลลัพธ์  พ้ืนท่ี  

จบ  
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โจทย์ปัญหาชวนคิด ชุดท่ี 2 

1.ให้นักเรียนท าการจ าลองความคิดของ “การเติมเงินโทรศัพท ์
  มือถือที่ตู้เติมเงินออนไลน์” ในรูปแบบข้อความ 
 
 
2.ให้นักเรียนท าการการจ าลองความคิดของ “การต้มมาม่า” ในรูปแบบ

ข้อความ 
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เร่ิมต้น 

 ................................................................ 

 ................................................................ 

 ................................................................ 

จบ  
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3. จงท าการจ าลองความคิดของการค านวณหาพ้ืนท่ีสามเหล่ียมซึ่งก าหนดให้รับค่าฐาน
และค่าความสูงแล้วแสดงผลลัพธ์ ในรูปแบบข้อความ 

บรรยายโดย ครูเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์ 14 

เร่ิมต้น 

 ................................................................ 

 ................................................................ 

 ................................................................ 

จบ  

โจทย์ปัญหาชวนคิด ชุดท่ี 2 
4. จงท าการจ าลองความคิดของการรับค่าตัวแปร  N  เพ่ือท าการหาค่ายกก าลังสาม เมื่อท า 
     การประมวลผลแล้ว  ให้เก็บค่ายกก าลังไว้ท่ีตัวแปร     Power     จากนั้นให้แสดง 
     ผลลัพธ์ออกมา ในรูปแบบข้อความ 

3n
? ? ? 
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5. จงท าการแก้ปัญหาเกมฮานอย ในการย้ายแผ่นสีต่างๆ จากแท่งท่ี 1 ไป แท่งท่ี 3 โดย 
    ให้ท าการย้ายทีละ 1 แท่ง  ในรูปแบบข้อความ 

เร่ิมต้น 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
จบ  

3 

2 

1 
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