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วิทยาการคํานวณ  

หนวยการเรียนรูที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 4 



เหตุผลเชิงตรรกะกับการแกปญหา 

หนวยการเรียนรูที่ 1  

ตัวชี้วัด 

• ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณผลลัพธจากปญหาอยางงาย 



การแกปญหาดวยเหตุผลเชิงตรรกะ 

หารูปแบบของปญหา 2  

นําปญหามาแยกยอยเปนสวนๆ 1  

คัดแยกสวนท่ีเปนสาระสําคัญของปญหา 3  

นําวิธีการแกปญหามาแสดงเปนลําดับขั้นตอน 4  

เราเรียกการแสดงลําดับการ

แกปญหาที่เปนขั้นตอนน้ีวา 

อัลกอริทึม (Algorithm) 



ตัวอยาง 
การแกปญหาดวยเหตุผลเชิงตรรกะ 

โปกําลังวางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตรในงานเทศกาลภาพยนตรใหครบทุกเร่ือง  

และพักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 12.30-13.30 น. ซึ่งมีตารางกําหนดการฉายภาพยนตร ดังน้ี 

ซูเปอรแมน (Superman) 

มนุษยยักษจอมพลัง (The Hulk) 

กําเนิดไดโนเสาร (Jurassic Park) 

มหาสงครามลางจักรวาล (Avengers Infinity War) 

มนุษยแมงมุม (Spiderman) 

เทพเจาสายฟา (Thor) 

รายชื่อภาพยนตร กําหนดการฉาย ระยะเวลา 

9.00 – 10.00 น. 

13.30 – 14.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

10.30 - 12.30 น. , 

15.00 – 17.00 น. 

11.00 – 12.30 น. 

14.00 – 15.00 น. 

2 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง 



ซูเปอรแมน 

มนุษยยักษจอมพลัง 

กําเนิดไดโนเสาร 

มหาสงครามลางจักรวาล 

ภาพยนตรท่ีมีกําหนดฉาย  
กอน  12.30 

ภาพยนตรท่ีมีกําหนดฉาย  
หลัง  13.30 

ซูเปอรแมน 

มนุษยแมงมุม 

เทพเจาสายฟา 

การแกปญหาดวยเหตุผลเชิงตรรกะ 

จัดแบงกลุมภาพยนตร 1  

ตัวอยาง 



การแกปญหาดวยเหตุผลเชิงตรรกะ 

จัดเรียงลําดับการชมภาพยนตรใน ชวงเชา 

ตัวอยาง 

2 

9.00 – 10.00 น. มนุษยยักษจอมพลัง 

10.00 – 11.00 น. กําเนิดไดโนเสาร 

11.00 – 12.30 น. มหาสงครามลางจักรวาล 
เวลา   12.30 – 13.30 น.   ตามเงื่อนไข 

พักรับประทานอาหาร 



การแกปญหาดวยเหตุผลเชิงตรรกะ 

จัดเรียงลําดับการชมภาพยนตรใน ชวงบาย 

ตัวอยาง 

3 

เลือกดู ซูเปอรแมนในชวงบาย เนื่องจาก 

รอบในชวงเชา ซอนกับเรื่อง กําเนิดไดโนเสาร 

13.30 – 14.00 น. มนุษยแมงมุม 

14.00 – 15.00 น. เทพเจาสายฟา 

15.00 – 17.00 น. ซูเปอรแมน 



การแกปญหาดวยเหตุผลเชิงตรรกะ 

โปสามารถใชเหตุผลเชงิตรรกะ ในการวางแผนชมภาพยนตรไดดงันี ้

ตัวอยาง 

4 

ซูเปอรแมน (Superman) 

มนุษยยักษจอมพลัง (The Hulk) 

กําเนิดไดโนเสาร (Jurassic Park) 

มหาสงครามลางจักรวาล (Avengers Infinity War) 

มนุษยแมงมุม (Spiderman) 

เทพเจาสายฟา (Thor) 

รายชื่อภาพยนตร เวลา 

9.00 – 10.00 น. 

13.30 – 14.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

15.00 – 17.00 น. 

11.00 – 12.30 น. 

14.00 – 15.00 น. 

พักรับประทานอาหาร 12.30 – 13.30 น. 



การทํานายผลลัพธจากปญหาอยางงาย 

ในการแสดงลําดับขั้นตอนการแกปญหาอยางงาย หรืออัลกอริทึม บัตรคําสั่งถูกนํามาใชแสดง

ลําดับขั้นตอนการแกปญหา เพื่อใหมีความชัดเจนและเปนลําดับขั้นตอน 

เดินซาย เดินขวา 

เดินหนา เดินลง 
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