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การใช้เหต ุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ว 4.2
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่าง
เป็นขัน้ ตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการเรียนรู้
การท�ำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด
ว.4.2/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
ที่พบในชีวิตประจ�ำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
3. แนวคิดของการท�ำงานแบบวนซ�้ำหรือเงื่อนไขช่วยออกแบบวิธีการ
   แก้ปัญหา
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1.1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
ค�ำว่า ปัญหา หมายถึง ข้อสงสัย ข้อขัดแย้ง ค�ำถาม หรือ ข้อที่ต้อง
พิจารณาแก้ไข ปัญหาจึงเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ต้องการหรือเป้าหมาย
หรือสิ่งที่คาดหวังและสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่
ตัวอย่างปัญหาเช่น
- เป็นโรคอ้วนหรือน�้ำหนักมากเกินไป
- ท�ำการบ้านเสร็จไม่ทัน
- ฝนตกหนักท�ำให้รถติด
- คาดหวังว่าจะได้คะแนนสอบร้อยละ 90 แต่เมือ่ ประกาศผลสอบออกมา
ปรากฏว่าได้ร้อยละ 80

บทที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เกิดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5
ขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดของประเทศไทย
การระบุค่า PM 2.5 ว่าเป็นปัญหาก็เนื่องจากว่าค่าฝุ่นละอองได้เกิน
ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดที่เรียกว่า ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index :
AQI) มากกว่า 200 เป็นสัญลักษณ์สีแดง แสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ
จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาอีก
อาการของปัญหา
ตัวชี้วัด
ค่า PM 2.5
AQI
สอบได้คะแนนน้อย คะแนนสอบ

สิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่ต้องการ
250
ต�่ำกว่า 200
50 คะแนน 80 คะแนนขึน้ ไป

ภาพที่ 1.2 ตารางแสดงตัวชี้วัดของปัญหา

ภาพที่ 1.1 ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก
ที่มา : https://www.parentsone.com/child-fat/

สิง่ เหล่านีแ้ สดงว่าได้เกิดปัญหาขึน้ แล้วเพราะความเป็นจริงกับความคาดหวัง
แตกต่างกัน จึงเกิดข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งขึ้น
การที่เราจะระบุหัวข้อปัญหาได้ชัดเจนนั้นจ�ำเป็นจะต้องมีตัวชี้วัดหรือ
ค่ามาตรฐานแล้วน�ำมาเปรียบเทียบกับสิง่ ทีเ่ ราต้องการก็จะสามารถบอกได้แน่ชดั
ว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาอย่างแท้จริงหรือไม่ มีระดับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
ตัวอย่างเช่น

3

ภาพที่ 1.3 ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
เกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานคร
ที่มา : https://www.thairath.co.th/tags/PM2.5
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ปัญหาเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้บอ่ ย ๆ เพราะว่าความต้องการหรือความจ�ำเป็น
หรือความเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นอยู่เสมอและอาจไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
ทั้งหมด สิ่งนั้นจึงได้กลายเป็นข้อสงสัยหรือความขัดแย้งขึ้นมา

ภาพที่ 1.4 ปัญหาเด็กติดเกม เป็นปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วง
และควรแก้ไขอย่างถูกวิธี
ที่มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/35995ป้องกันเด็กติดเกมช่วงปิดเทอม.html

เมื่อพบกับปัญหาต่าง ๆ แต่ละคนมีวิธีจัดการหรือแก้ปัญหาที่เหมือนกัน
หรือแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ของบุคคลนั้นและผลลัพธ์อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีห่ ลากหลายนัน้ ได้มผี นู้ ำ� มาวิเคราะห์อย่างละเอียดและ
พบว่าวิธีการเหล่านั้นมักมีรูปแบบที่แน่นอนจึงได้น�ำเสนอเป็นรูปแบบวิธีการ
แก้ปัญหาเป็นทฤษฎีที่สามารถเรียนรู้หรือฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหาและได้ผล
ที่สมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่น
1) การลองผิด-ลองถูก เป็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หาแบบพืน้ ฐานทีส่ ดุ คือ สิง่ ใดผิด
ก็จะละเว้นไม่กระท�ำ สิง่ ใดถูกก็จะเก็บเป็นฐานความรู้ ไว้เป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับ
การแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป

บทที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
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2) การใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา ในบางกรณีสามารถให้เหตุผล
ได้วา่ ท�ำไมจึงคิดหรือท�ำเช่นนัน้ ซึง่ รูปแบบของการให้เหตุผลประกอบการแก้ปญ
ั หา
ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน แต่มีวิธีหนึ่งที่พบบ่อยคือ วิธีขจัด กล่าวคือ
เราจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่อาจเป็นไปได้ไว้ แล้วค่อยพิจารณาขจัดกรณีที่
เป็นไปไม่ได้ทิ้งไปเรื่อย ๆ จนเหลือกรณีที่เป็นไปได้
3) การใช้ตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูล บางปัญหาไม่สามารถขจัด
ให้เหลือกรณีเดียวได้แต่อาจท�ำให้เหลือน้อยกรณีทสี่ ดุ แล้วพิจารณาความเป็นไปได้
ของแต่ละกรณีโดยใช้ตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
นักเรียนพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาจากตัวอย่างนี้
ตัวอย่างการแก้ปัญหา : เกมทายใจ
(1) กฎของเกมนีค้ อื ให้ผเู้ ล่นทายตัวเลข 3 ตัว โดยมีผเู้ ล่น 2 คน คนทีห่ นึง่
คือ ผูก้ ำ� หนด จะก�ำหนดเลข 3 ตัว ทีไ่ ม่ซำ�้ กัน โดยเลือกจากกลุม่ ตัวเลข 1-9 คนทีส่ อง
คือ ผู้ทาย เป็นผู้ทายเลข 3 ตัว ที่ไม่ซ�้ำกัน ตามผู้ก�ำหนดได้ก�ำหนดเอาไว้แล้ว
(2) เมือ่ ทายแต่ละครัง้ ผูก้ ำ� หนดจะต้องบอกว่าตัวเลขทีท่ ายมานัน้ ถูกต้อง
กี่ตัว เช่น ผู้ก�ำหนด ก�ำหนดเลข 345 ผู้ทายๆ ว่า 567  แสดงว่าทายถูก 1 ตัว
(เลข 5)
(3) ถ้าทายมาถูกต�ำแหน่งด้วยก็ตอ้ งบอกว่าถูกต�ำแหน่งกีต่ วั เช่น ถ้าตัวเลข
ที่ก�ำหนดไว้เป็น 345 และ ผู้ทาย ๆ ว่า 567 ผู้ก�ำหนดต้องแจ้งว่าตัวเลขที่ทาย
นั้นถูก 1 ตัว และไม่มีตัวใดถูกต�ำแหน่ง
(4) เมื่อทายไปเรื่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง และน�ำมาบันทึกเป็นตารางแสดง
ข้อมูลการเล่นเกมทายใจก็จะได้ตัวเลขต่าง ๆ เช่น ตารางตัวอย่าง
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ผู้ก�ำหนด

ผู้ทาย

ตัวเลขที่ก�ำหนด ตัวเลขที่ทาย
124
632
819
517
354
883
173
354
725
572
568
561
729
729
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จ�ำนวนตัวเลขที่ถูก
0
1
0
1
2
2
3

จ�ำนวน
ต�ำแหน่งที่ถูก
0
1
0
0
0
2
3

การเล่นเกมดังกล่าวก็เป็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หาอย่างหนึง่ เรียกว่า “การลองผิด
ลองถูก” เพราะแรก ๆ ผูท้ ายต้องใช้วธิ คี าดเดาเอาว่าผูก้ ำ� หนดจะก�ำหนดเลขตัวใด
แล้วก็ลองทายดูซึ่งอาจจะผิดบ้าง ถูกบ้าง
ต่อมาเมือ่ เล่นไปนาน ๆ ผูท้ ายก็จะเริม่ คาดเดาได้บา้ งว่าผูก้ ำ� หนดจะก�ำหนด
เลขใด เนือ่ งจากโดยเหตุผลแล้วผูก้ ำ� หนดก็มกั จะไม่เอาเลขเดิมทีก่ ำ� หนดแล้วมาอีก
ท�ำให้ตัวเลขที่เป็นไปได้เริ่มลดจ�ำนวนลง ผู้ทายจึงคาดการณ์ได้แม่นย�ำมากขึ้น
วิธีดังกล่าวเรียกว่า “วิธีขจัด” หมายถึง การแยกข้อมูลกรณีที่เป็นไปไม่ได้ทิ้ง
เหลือกรณีที่เป็นไปได้ แม้ว่าจะให้เหลือกรณีเดียวไม่ได้ ก็อาจจะท�ำให้เหลือ
ให้น้อยกรณีมากที่สุด
วิธีการแก้ปัญหายังมีอีกหลายวิธีที่ผู้แก้ปัญหาสามารถเลือกใช้ให้เข้ากับ
ตัวปัญหาและประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาเอง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้
ล้วนมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน
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ทั ก ษะในการแก้ ป ั ญ หานั้ น สามารถน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ม ากมาย
เพราะเป็นการฝึกทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ ในด้านการเรียน และการท�ำงาน ไปจนถึง
การเขียนชุดค�ำสัง่ คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่งานทีต่ อ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น
ศิลปะ การแสดง และการเขียน เป็นต้น
ถึงแม้แต่ละบุคคลจะมีปัญหาแตกต่างกันไป แต่ก็มีวิธีแก้ปัญหาที่น�ำมา
ใช้ได้กว้างขวาง คือ วิธีการแก้ปัญหาที่คิดค้นขึ้นโดยจอร์จ โพลยา (George
Pólya)  นักคณิตศาสตร์ชาวฮังการี ซึ่งเสนอในปี ค.ศ. 1945
โพลยาได้น�ำเสนอวิธีพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และรับมือกับปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยการท�ำตามหลัก 4 ขัน้ ตอน เขียนเป็นแผนผังได้ ดังภาพที่ 1.5
วิเคราะห์ปัญหาและก�ำหนดรายละเอียดปัญหา
(State the problem)
เลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
(Tool and Algorithm development)
การด�ำเนินการแก้ปัญหา
(Implementation)
การตรวจสอบและปรับปรุง
(Refinement)
ภาพที่ 1.5 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาของจอร์จ โพลยา (George Pólya)

32
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ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวิเคราะห์และก�ำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
2. การเลือกเครือ่ งมือและการออกแบบขัน้ ตอนวิธี (Tool and Algorithm
development)
3. การด�ำเนินการแก้ปัญหา (Implementation)
4. การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)
มีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิเคราะห์และก�ำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the
problem)
การวิเคราะห์และก�ำหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นขั้นตอนแรกสุด
ก่อนทีจ่ ะลงมือแก้ปญ
ั หามีจดุ ประสงค์คอื ท�ำความเข้าใจกับปัญหาเพือ่ แยกให้ออก
ว่าข้อมูลทีก่ ำ� หนดมาในปัญหาหรือเงือ่ นไขของปัญหาคืออะไร และสิง่ ทีต่ อ้ งการ
คืออะไร อีกทั้งวิธีการที่ใช้ประมวลผลอย่างไร
ในการวิเคราะห์ปัญหากล่าวสรุปมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ การพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่ก�ำหนดมา
ในปัญหา
2) การระบุขอ้ มูลออก ได้แก่ การพิจารณาเป้าหมายหรือสิง่ ทีต่ อ้ งการหา
ค�ำตอบ
3) การก�ำหนดวิธปี ระมวลผล ได้แก่ การพิจารณาขัน้ ตอนวิธกี ารได้มาซึง่
ค�ำตอบหรือข้อมูลออก
2. การเลือกเครือ่ งมือและการออกแบบขัน้ ตอนวิธี (Tool and Algorithm
development)
การเลือกเครื่องมือและการออกแบบขั้นตอนวิธี เป็นขั้นตอนของการ
วางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

บทที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
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หลังจากท�ำความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาข้อมูลและเงือ่ นไขทีม่ อี ยูแ่ ละ
สิ่งที่เราต้องการหาในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ก็สามารถคาดคะเนวิธีการที่จะใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ซึ่งขั้นตอนนี้จ�ำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหา
เป็นหลัก หากผูแ้ ก้ปญ
ั หาเคยพบกับปัญหาท�ำนองนีม้ าแล้วก็สามารถด�ำเนินการ
ตามแนวทางทีเ่ คยปฏิบตั มิ าได้ทนั ที หรืออาจพัฒนาแนวทางเดิมให้ดขี นึ้ กว่าเดิมก็ได้
การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา หมายถึง การพิจารณาความ
เหมาะสมระหว่างเครื่องมือกับเงื่อนไขต่าง ๆ ของปัญหา เช่น ถ้าเป็นปัญหา
ด้านคณิตศาสตร์ก็ต้องใช้เครื่องมือด้านวิชาคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม เป็นต้น
โดยต้องค�ำนึงถึงความสามารถของเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวและ
ความคุ้นเคยในการใช้งานเครื่องมือนั้น ๆ ของผู้แก้ปัญหา
ขัน้ ตอนวิธี (Algorithm) ในการแก้ปญ
ั หา หมายถึง การออกแบบขัน้ ตอน
วิธใี นการแก้ปญ
ั หา ซึง่ อาจใช้การเขียนบอกเล่า แผนภาพหรือผังงานแสดงขัน้ ตอน
การท�ำงานเพือ่ ให้งา่ ยต่อความเข้าใจ เช่น ผังงาน (Flowchart) ทีจ่ ำ� ลองขัน้ ตอน
วิธใี นการแก้ปญ
ั หาในรูปสัญลักษณ์ รหัสจ�ำลองหรือรหัสเทียม (pseudo code)
ซึ่งเป็นการจ�ำลองขั้นตอนวิธีของการแก้ปัญหาในรูปของค�ำบรรยาย
การใช้เครือ่ งมือและขัน้ ตอนวิธใี นการแก้ปญ
ั หาช่วยในการแสดงกระบวน
การแก้ปญ
ั หาทีช่ ดั เจนและยังสามารถหาข้อผิดพลาดของวิธกี ารทีใ่ ช้ได้งา่ ยและ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
3. การด�ำเนินการแก้ปัญหา (Implementation)
การด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา เป็นขัน้ ตอนทีต่ อ้ งลงมือแก้ปญ
ั หาโดยใช้เครือ่ ง
มือและการออกแบบขั้นตอนวิธีที่ได้ท�ำไว้ในขั้นตอนที่ 2
หากการแก้ปัญหาดังกล่าวใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน ขั้นตอนนี้
ก็เป็นการใช้งานโปรแกรมส�ำเร็จหรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรม
แก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้ซึ่งผู้แก้ปัญหา
ต้องศึกษาให้เข้าใจและเชี่ยวชาญ ในขณะที่ด�ำเนินการหากพบแนวทางที่ดีกว่า
ที่ออกแบบไว้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้
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4. การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)
การตรวจสอบและปรับปรุง หลังจากทีล่ งมือแก้ปญ
ั หาแล้วต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าวิธกี ารนีใ้ ห้ผลลัพธ์ทถี่ กู ต้องโดยผูแ้ ก้ปญ
ั หาต้องตรวจสอบว่าขัน้ ตอนวิธี
ทีส่ ร้างขึน้ สอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา ได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับข้อมูลเข้าได้ในทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การแก้ปัญหานี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
วิธีการแก้ปัญหาของจอร์จ โพลยา ทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวนี้ แม้จะได้รับ
การคิดค้นและใช้งานมานานแล้วแต่กถ็ อื ว่าเป็นวิธกี ารแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขัน้ ตอน
ที่ท�ำให้มนุษย์สามารถประสบความส�ำเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
จึงยังถูกน�ำไปใช้งานอยู่เสมอโดยได้มีการน�ำไปประยุกต์ใช้กับทั้งการท�ำงาน
อาชีพและการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันทั่วไป
ตัวอย่างที่ 1 วิธีการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
การหาค่ามากที่สุดของจ�ำนวน 3 จ�ำนวนที่ก�ำหนดให้ ก�ำหนดตัวเลข
สามจ�ำนวน คือ 22, 28 และ 32
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และก�ำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the
problem)
1) การระบุข้อมูลเข้า คือ จ�ำนวนสามจ�ำนวน คือ 22, 28 และ 32
2) การระบุข้อมูลออก คือ ค่ามากที่สุดของเลขสามจ�ำนวน
3) การก�ำหนดวิธีประมวลผล คือ การเปรียบเทียบตัวเลข
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ขั้นที่ 2 การเลือกเครื่องมือและการออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and
Algorithm development)
1) เปรียบเทียบตัวเลขสองจ�ำนวนแรกเพือ่ หาค่ามากกว่าระหว่างสองจ�ำนวน
2) น�ำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับจ�ำนวนที่สาม เพื่อหาค่าที่มากกว่า
3) ค่าที่มากที่สุด คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 2)
ขั้นที่ 3 การด�ำเนินการแก้ปัญหา (Implementation)
1) เปรียบเทียบเพือ่ หาค่าทีม่ ากกว่าระหว่าง 22 กับ 28 พบว่า 28 เป็นค่าที่
มากกว่า
2) เปรียบเทียบเพื่อหาค่าที่มากกว่าระหว่าง 28 กับ 32 พบว่า 32 เป็น
ค่าที่มากกว่า
3) ค่าที่มากที่สุดของ 22, 28 และ 32  คือ  32 ดังภาพที่ 1.6
28

22
28

32
32

ภาพที่ 1.6 การแสดงเปรียบเทียบค่าตัวเลขเพื่อหาค่าที่มากที่สุด

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)
เมื่อพิจารณาค่า 32 ก็จะพบว่า มากกว่า 22 และ 28 จริง
ค�ำตอบนี้จึงเป็นค�ำตอบที่ถูกต้องตามที่ต้องการ
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ตัวอย่างที่ 2 นักเรียนเอาสินค้าไปขายที่ตลาด 10 รายการ มีราคาดังนี้
25, 18, 37, 49, 15, 99, 35, 9, 95 และ 60
อยากทราบว่าราคาเฉลี่ยของสินค้าต่อชิ้นเป็นเท่าไร?
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และก�ำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the
problem)
1) การระบุข้อมูลเข้า คือ จ�ำนวนราคาสินค้า 10 รายการ คือ 25, 18,
37, 49, 15, 99, 35, 9, 95 และ 60
2) การระบุข้อมูลออก คือ ค่าเฉลี่ยของราคาสินค้า 10 รายการ
3) การก�ำหนดวิธีประมวลผล คือ การหาค่าเฉลี่ยตัวเลข
ขั้นที่ 2 การเลือกเครื่องมือและการออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and
Algorithm development)
1) หาผลรวมของสินค้าทั้ง 10 รายการ
2) น�ำผลรวมที่ได้มาหารด้วย 10
3) ค่าเฉลี่ยของราคาสินค้า 10 รายการ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 2)
ขั้นที่ 3 การด�ำเนินการแก้ปัญหา (Implementation)
1) หาผลรวมของราคาสินค้าทั้งหมด 10 รายการ
25+18+37+49+15+99+35+9+95+60 = 442
2) น�ำผลรวมที่ได้มาหารด้วย 10 = 442 / 10 = 44.2
3) ค่าเฉลี่ยของราคาสินค้า  คือ  44.2
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)
ตรวจสอบความถูกต้องโดยน�ำเอาราคาเฉลี่ย คือ 44.2 มาคูณกับ
จ�ำนวนสินค้า คือ 10 รายการ ได้เท่ากัน 442
แสดงว่าราคาเฉลี่ยของสินค้าถูกต้อง

บทที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
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1.2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ คือ การคิดอย่างมีเหตุและผล หรือสมเหตุสมผล
เพื่อวิเคราะห์ค่าความจริง (จริงหรือเท็จ) ของประโยคต่างๆ ซึ่งช่วยให้เรา
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือแก้ปัญหาได้
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะจึงเป็นการใช้ความสามารถในการจัดระเบียบ
ความคิด ใช้เหตุและผลในเชิงตรรกะเพือ่ เป็นเครือ่ งมือวิเคราะห์และเรียงล�ำดับ
เพื่อพิสูจน์หรือยืนยันเหตุผล
ตัวอย่างการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ จากประโยคต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
ประโยค
เพราะฉันยืนตากฝน ฉันจึงเปียก
ข้อเท็จจริง
ฉันยืนตากฝน
สรุป
ฉันเปียก
ตัวอย่างที่ 2
ประโยค
1) สิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องตาย
2) สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต
3) นกเป็นสัตว์
สรุป
นกต้องตาย
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การคิดวิเคราะห์ในเชิงตรรกะทีน่ กั เรียนพบเห็นได้ในชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ไป
ตัวอย่างเช่นประโยคต่อไปนี้
1) เวลาไปเทีย่ วทะเลควรทาครีมกันแดดเพราะชายทะเลมีลมและแดดแรง
     (เมือ่ วิเคราะห์คา่ ความจริงเชิงตรรกะจะพบว่า จริงหรือสมเหตุสมผล)
2) ไม่แปรงฟัน ฟันจึงผุ
    (เป็นจริง หรือ สมเหตุสมผล)
3) เดือนที่ลงท้ายด้วย “คม” มี 31 วัน เดือนสิงหาคมมี 30 วัน
    (เป็นเท็จหรือไม่สมเหตุสมผล)
4) ถ้าลินดาสอบได้คะแนนเกิน 80 แม่จะให้รางวัล เมื่อลินดาได้รางวัล
    แสดงว่าสอบได้เกิน 80 คะแนน
    (เป็นจริงหรือสมเหตุสมผล)
จากตัวอย่าง นักเรียนจะเห็นว่าการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนัน้ ถือว่าเป็นกฎ
หรือเป็นหลักในการคิดอย่างหนึง่ ส่วนการตัดสินในทางตรรกะจะอยูใ่ นลักษณะ
ที่ว่าไม่ผิดก็ต้องถูก อย่างใดอย่างหนึ่ง ค�ำว่า ผิดหรือถูกในทางตรรกะ หมายถึง
ความสมเหตุสมผล ซึง่ อาจจะหมายถึงผิดหรือถูกก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั การน�ำกฎแต่ละข้อ
มาหาเหตุผล
นักเรียนลองศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปญั หาในชีวติ ประจ�ำวัน
ทั่วไปเพิ่มเติมจากตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
โจทย์ปัญหา ชาวสวนมะม่วงสังเกตมาหลายปีพบว่า ถ้าปีใดมีหมอกมาก
ปีนั้นจะได้ผลผลิตน้อย เขาจึงสรุปว่าหมอกเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผลผลิตได้น้อย
ตัวอย่างที่ 2
โจทย์ปญั หา นักเรียนในห้องหนึง่ มี 25 คน จัดงานปีใหม่ มีการแจกของขวัญ
ซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น (นักเรียนหนึ่งคนต้อง
เตรียมของขวัญให้เพื่อนทุกคน)

บทที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
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ตัวอย่างที่ 3
โจทย์ปัญหา ในการท�ำขนมเค้ก มาลีสังเกตุว่าขนมเค้กที่ได้ไม่ค่อยฟู
เท่าที่ควร มาลีจะมีวิธีตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
ได้อย่างไร
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาจึงเป็นการแก้ไขปัญหาโดย
การน�ำกฎเกณฑ์หรือเงือ่ นไขมาใช้พจิ ารณาโดยจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์
มาอธิบายวิธกี ารแก้ไขปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามทีค่ าดการณ์ไว้และ
สามารถน�ำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหาได้

กิจกรรมที่ 1.1
ค�ำชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
นักเรียนวาดรูปหรือเขียนข้อความแสดงล�ำดับขัน้ ตอนการเพาะถัว่ งอกหรือ
พืชอืน่ ๆ ตามความสนใจ น�ำมาให้คณ
ุ ครูตรวจดูลำ� ดับขัน้ ตอน แล้วอภิปรายกันว่า
เราสามารถสลับล�ำดับกิจกรรมหรือข้ามขัน้ ตอนได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร

1.3 แนวคิดของการท�ำงานแบบวนซ�้ำหรือเงื่อนไขช่วยออกแบบวิธี
การแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียนจะมีการท�ำงานของการวนซ�้ำและเงื่อนไข
อยูเ่ สมอ ๆ เช่น การซักผ้า การจัดหนังสือใส่กระเป๋า และการเดินทางไปโรงเรียน
เป็นต้น กิจกรรมที่ท�ำงานแบบวนซ�้ำนี้ถ้าน�ำมาพิจารณากระบวนการท�ำงาน
ก็จะช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถออกแบบกระบวนการท�ำงานได้อย่างกระชับ
ชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อน
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การท�ำงานแบบวนซ�้ำมี 2 ลักษณะ คือ
1) ทดสอบเงือ่ นไขการวนซ�ำ้ การท�ำซ�ำ้ แบบนีจ้ ะตรวจสอบเงือ่ นไขก่อน
ถ้าเงือ่ นไขเป็นจริงก็จะท�ำต่อไป ถ้าไม่เป็นจริงก็จะหยุดท�ำ เช่น ก�ำหนดให้วง่ิ รอบ
สนามฟุตบอลจนกว่าจะได้ยินเสียงระฆัง การท�ำซ�้ำตามเงื่อนไขแบบนี้ไม่ได้ระบุ
จ�ำนวนรอบของการวนซ�ำ ้ ซึง่ อาจวิง่ รอบสนามได้เพียงรอบเดียว ถ้าได้ยนิ เสียงระฆัง
ก็ต้องหยุดวิ่ง
2) ท�ำซ�ำ้ ด้วยจ�ำนวนครัง้ ของการท�ำซ�ำ้ คงที่ เป็นการท�ำซ�ำ้ แบบมีการก�ำหนด
จ�ำนวนครั้งที่แน่นอน ถ้าไม่ครบก็ต้องท�ำต่อไปจนครบ เช่น ก�ำหนดให้วิ่งรอบ
สนามฟุตบอล 3 รอบ ถ้าครบแล้วให้หยุดได้ หรือ เขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์
ไปหยิบของที่ชั้นวางของจ�ำนวน 10 รอบ แล้วหยุด เป็นต้น
นักเรียนสามารถออกแบบวิธกี ารแก้ปญ
ั หาด้วยอาศัยหลักการท�ำงานแบบ
วนซ�้ำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ เช่น
ตัวอย่างที่ 1 การแก้ปัญหาแบบวนซ�้ำและเงื่อนไข
การโยนเหรียญ 10 บาท 2 เหรียญ ถ้าออกหัวทั้งคู่ ผู้เล่นจะหยุดเล่น
แต่ถ้าไม่ไช่จะต้องโยนต่อไป
ในการโยนเหรียญดังกล่าวเป็นการท�ำแบบซ�ำ 
้ ๆ โดยมีเงือ่ นไขว่าต้องออก
หัวพร้อมกันทั้ง 2 เหรียญจึงจะหยุดเล่น

แบบที่ 1

แบบที่ 3

การออกแบบกระบวนการแก้ปญ
ั หาโดยเขียนเป็นผังงานได้ดงั ภาพที่ 1.8
			
โยนเหรียญ

ออกหัวทั้งคู่ใช่หรือไม่
เท็จ

แบบที่ 4

ภาพที่ 1.7 ความเป็นไปได้ในการโยนเหรียญแต่ละครั้ง

จริง
จบ

ภาพที่ 1.8 แสดงแผนผังการโยนเหรียญ

ตัวอย่างที่ 2 การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข
นักเรียนต้องเดินทางไปที่บ้านของเพื่อนโดยเริ่มต้นที่ A และไปสิ้นสุดที่
H ซึ่งมีทางเลือกหลายทาง ดังภาพ 1.9
นักเรียนต้องเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุด
B
2 นาที
A
เริ่ม

4 นาที

E

2 นาที

1 นาที

4 นาที

C

4 นาที

5 นาที

G

1 นาที

1 นาที
D

แบบที่ 2
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1 นาที

F

ภาพที่ 1.9 แผนผังเส้นทางการเดินทาง

H
บ้านเพื่อน

1 นาที
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น�ำผลรวมของเวลาทีใ่ ช้ในแต่เส้นทางมารวมกันจะได้เส้นทางทีเ่ ป็นไปได้
5 เส้นทาง เพื่อหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุด ดังนี้
A    B    E    H =    8
A    B    C    G H    = 9
9
A    C    G H =
7
A    D    F    H =
A    D    F    G     H    =   8
จะเห็นว่าเมือ่ รวมเวลาการเดินทางแต่ละเส้นทางแล้ว เส้นทางทีใ่ กล้ทสี่ ดุ
คือ A    D    F    H ซึ่งใช้เวลา 7 นาที วิธีการเลือกเส้นทางแบบนี้มีความถูก
ต้องมาก เพราะมีการแจกแจงรายละเอียดของทุกเส้นทางแล้วน�ำมาเปรียบเทียบ
เงื่อนไขที่เป็นไปได้ในทุกกรณี
ตัวอย่างที่ 3  วเิ คราะห์ปญั หาและแสดงล�ำดับขัน้ ตอนการเล่นเกมทายตัวเลข
นักเรียนวิเคราะห์และก�ำหนดรายละเอียดของปัญหา  และแสดงขัน้ ตอน
วิธใี นการเล่นเกมทายตัวเลข  โดยให้ผเู้ ล่นคนหนึง่ เป็นผูก้ ำ� หนดตัวเลขแล้วให้ผทู้ าย
ทายตัวเลขได้หนึ่งครั้ง  โปรแกรมจะตรวจค�ำตอบ  และแสดงผลลัพธ์ว่าทายถูก
หรือทายผิด
องค์ประกอบของขัน้ ตอนการวิเคราะห์และก�ำหนดรายละเอียดของปัญหา
สามารถแสดงได้ดังนี้
ข้อมูลออก

ข้อมูลเข้า

ข้อความแสดงผลการทาย - ตัวเลขเป้าหมาย
ตัวเลข
- ตัวเลขที่ทาย

รายละเอียดของปัญหา
เปรียบเทียบตัวเลขที่ทายกับตัวเลข
เป้าหมาย
- ถ้าตรงกัน ให้แสดงค�ำว่า ถูกต้อง
- ถ้าไม่ตรงกัน ให้แสดงค�ำว่า ไม่ถกู ต้อง
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กิจกรรมบทที่ 1
ค�ำชี้แจง นักเรียนท�ำกิจกรรมดังนี้
1. นักเรียนยกตัวอย่างวิธแี ก้ปญั หาแบบลองผิดลองถูกมาสาธิตให้เพือ่ น ๆ ดู
2. แสดงขั้นตอนแก้ปัญหานี้ ตามหลักการของโพลยา
อ้อมต้องการท�ำไก่ทอดโดยต้องหมักเนือ้ ไก่ไว้ 90 นาที ต่อจากนัน้
น�ำเนือ้ ไก่ไปทอดอีก 10 นาที ถ้าอ้อมเริม่ หมักเนือ้ ไก่เวลา 13.45 น.
อ้อมจะทอดไก่เสร็จเวลาเท่าใด
3. นักเรียนศึกษาข้อความประโยคนี้แล้วอภิปรายกันเกี่ยวกับการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ “อากาศเย็นเพราะฝนตก แต่อากาศวันนี้ไม่เย็น ฉะนั้นวันนี้
ฝนไม่ตก”
4. ฝึกออกแบบวิธีแก้ปัญหาวนซ�้ำ ดังนี้
- เล่นเกมปาเป้าลูกโป่งจนกว่าลูกโป่งจะแตกครบ 3 ใบ
- ซื้อของ 10 ชิ้น ใส่รถเข็ญแล้วไปช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์
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ค�ำถามบทที่ 1
ค�ำชี้แจง ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. การแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร
2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะคืออะไร
3. ทักษะการแก้ไขปัญหาของโพลยามีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
4. แนวคิดของการท�ำงานแบบวนซ�้ำหรือเงื่อนไขคืออะไร
5. แนวคิดของการท�ำงานแบบวนซ�ำ้ หรือเงือ่ นไขช่วยออกแบบวิธกี ารแก้
ปัญหาได้อย่างไร

