
 
จัดการเรียนรูอยางไรใหผูเรียนเกิดทกัษะการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

 
                 อารมณ จนัทรลาม 

  
โจทยปญหาคณิตศาสตร    คือ  โจทยที่มขีอความเปนภาษาหนังสือหรือโจทยทีเ่ปนเรื่องราว 

หรือโจทยสนทนาที่เปนภาษาพูด  ที่ไมสามารถหาผลลพัธไดในทนัททีันใด  ตองคดิหาวิธกีารเพือ่ใหได
คําตอบในเชิงปริมาณหรือตวัเลขซึ่งตองใชความรู   ประสบการณ   การวางแผน   การตัดสินใจลงมือ
แกปญหาเอง   โดยจะตองแปลความหมาย   วิเคราะหความหมายของโจทยปญหากอนท่ีดําเนนิการหา
คําตอบ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,2539: 70) 
 

เทคนิคในการสอนแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   
1. เทคนิคการอานโจทยปญหา  จะตองแบงวรรคตอนถูกตอง  อานซํ้าเพื่อจับใจความ 

สําคัญของโจทยวา  กลาวถงึเรื่องอะไร  อยางไร 
2. เทคนิคการใชคําถาม   จะตองฝกใหเปนคนเกง  ถามถึงประเด็นสําคญัวา  ขอความของ 

โจทยปญหาทั้งหมดนั้นมีกี่ตอน  ตอนใดเปนส่ิงกําหนดใหและตอนใดเปนสิ่งท่ีโจทยถาม หรือโจทย
ตองการทราบ 
 3.   เทคนิคการวาดภาพประกอบโจทยปญหา  เพื่อทําใหขอความในโจทยปญหาชัดเจนและมี
ความเปนรูปธรรมมากขึ้น  นักเรียนหลายคนจะเขาใจขอความของโจทยปญหาเมื่อมีภาพหรือแผนภาพ
ประกอบ 

4.เทคนิคการแตงโจทยปญหา  โดยเริ่มจากโจทยปญหาท่ีไมซับซอนและใชตวัเลขมีคานอย ๆ  
กอนแลวคอย แตงโจทยปญหาที่คอนขางซับซอนขึ้น  ใชตัวเลขที่มีคามากขึ้น  เพ่ือใหนักเรยีนตีความ  
แปลความและสรุปความตลอดจนวิเคราะหขอความในโจทยไดวาจะแกปญหานั้นดวยวธิีการใด 
หากนักเรียนสมารถคดิวธิีแกโจทยปญหาจากงายไปหายากได  กจ็ะทําใหนักเรยีนมีความเชื่อมั่นตัวเอง
วา แกโจทยปญหานั้นเปน 
 5.  เทคนิคการแปลความและสรุปความเปนประโยคสญัลกัษณ ครูควรฝกใหนักเรยีนสามารถ
คิดวิเคราะหขอความที่เปนสิง่กําหนดให  กบัสิ่งที่โจทยตองการทราบวามีความสัมพันธกันอยางไร  จะ
มีลูทางในการหาคําตอบหรือแกโจทยปญหาไดดวยวธิีใด  โดยครูผูสอนตอง 
“ไมบอกใหรู  แตหนูคิดวธิีไดเอง” 
 6.  เทคนิคการเขียนแสดงวธิทํีา  ครูควรฝกใหนักเรียนเขยีนขอความแสดงวิธีทําในแตละขอ
อยางสั้น ๆ แตตองชัดเจนและรดักุม  สื่อความหมายไดดีตามเจตนาของโจทยปญหานั้นและหาวิธีทํา
หลาย ๆวธิี  เทาที่จะสามารถคิดได  เพ่ือใหนักเรียนไดเทคนิคการเขียนหลาย ๆ รูปแบบ 



 
องคประกอบที่จําเปนในการแกปญหา 
 

Donovab  John and Jeral  Rising  ( อางในยุพิน  พิพิธกุล: 2537)   กลาววา การแกปญหา 
จะตองประกอบดวย 

1. การมองเห็นภาพ  ซึ่งหมายความวา      ผูทีจ่ะแกไขจะมองทะลแุละกวางไกลมองเห็น 
แนวทางทีจ่ะคดิแกปญหา 

2. การจินตนาการ  ในการคิดแกปญหานั้นจะตองรูจกัจินตนาการวาควรจะเปนอยางไร 
เพ่ือเปนแนวทางในการคิดแกปญหา 

1. การจัดทําอยางมีทักษะ  เมื่อมองเห็นแนวทางแลวกล็งมอืทําอยางมีระบบ มีข้ันตอน  
ทําดวยความชาํนาญการ 

 4.    การวิเคราะห จะตองรูจกัวิเคราะหตามขั้นตอนที่กระทํานั้น 
 5.    การสรุป  เมื่อลงมือกระทําจนมองเห็นรูปแบบแลวกส็ามารถสรุปได 

6. การโยงความคิด  การสัมพนัธความคิดเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งในการแกปญหา  เมื่อ 
โจทยพูดถึงเรือ่งอะไร  ก็สามารถทีจ่ะสัมพันธถึงเรื่องตอไปและมองเห็นแนวทางได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กระบวนการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาของโพลยา 

( Polya’ Problem  Solving  Steps ) 
 

โพลยา  ไดจัดลําดับขั้นในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไว  4  ข้ัน ดังนี้ 
 
       ขั้นที่หนึ่ง    ทําความเขาใจปญหา  ผูแกปญหาตองพจิารณาวาเรากาํลังจะแกปญหาใด 

เชน  ถาเปนปญหาขอความ  ตองพิจารณาวาโจทยตองการใหหาอะไร  มีขอมูลอะไรที่นํามาใชในการ
แกปญหา  มีเง่ือนไขหรือขอจํากัดอะไรบาง  ขอมูลอะไรท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหานั้น  ขอมูลทีใ่หมา
เพียงพอทีจ่ะแกปญหานั้นไดหรือไม  หรือใหขอมูลที่เกินความจําเปนหรือไม  หรือมขีอมูลที่ขัดแยงกัน
หรือไม  

 
ขั้นที่สอง    การวางแผนแกปญหา  ผูแกปญหาอาจพิจารณาวาเคยพบปญหานั้นมากอน 

หรือไม หรือเคยเห็นปญหาที่เหมือน ๆกันหรือคลายคลึงกนับางหรือไม  ผูแกปญหาเห็นความเกี่ยวของ
ในการแกปญหานั้นหรือไม  รูทฤษฎีอะไรที่จะนํามาชวยในการแกปญหาหรือไม  พิจารณาสิ่งท่ีโจทย
ถามหรือตวัไมทราบคา  เปรยีบเทียบกับปญหาที่คุนเคยที่มีตัวไมทราบคาเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน  
พิจารณาวาจะนําปญหาที่คุนเคยนั้นมาชวยในการแกปญหาใหมไดหรือไม   หรือจะนําผลที่ไดจาก
ปญหากอน ๆมาแกปญหาใหมน้ีไดหรือไม  ผูแกปญหาจะใชวธิีอะไร  แจกแจงสิ่งทีจ่ะสามารถนํามา
ชวยแกปญหา 
   

ขั้นที่สาม  ดําเนินการตามแผน  ผูแกปญหาดําเนินการตามแผนโดยเริ่มตรวจสอบ 
แตละขั้นของแผน  ปรับปรงุแผน  แลวลงมือปฏิบัติจนสามารถหาคําตอบได 
   

ขั้นที่สี่  ตรวจสอบผลทีไ่ด หรอืการมองยอนกลับ  กลาวคอื  ผูแกปญหาสามารถ 
ตรวจสอบการดําเนินการแตละขั้นวาถูกตองหรือไม  ผูแกปญหาสามารถตรวจสอบผลลพัธวาถูกตอง
หรือไม  สามารถตรวจสอบวามีเหตุผลสนบัสนุนหรือไม  ไดรับผลแตกตางกันหรือไม  เห็นความคลาด
เคลื่อนตาง ๆหรือไม  สามารถใชผลลัพธหรือวิธกีารนัน้กับปญหาอื่น ๆไดหรือไม 

 
 
 
 
 



ตวัอยางการจดักจิกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการแกโจทยปญหาของโพลยา 
เรื่องการแกโจทยปญหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม 

************************************ 
 

1.  สาระที ่ 2   การวัด                
                            
2. มาตรฐานการเรียนรู 

1. แกปญหาเกี่ยวกับการวดัได                             
 
3. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 

1.  นําความรูเกีย่วกับการวัดไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆได                                                                          
 

4.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาเกีย่วกับพื้นที่ของรปูสี่เหลี่ยมใหสามารถวิเคราะหโจทยหาคําตอบ  

และแสดงวิธทีําได 
 

5. สาระการเรียนรู 
1. โจทยปญหาการหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยม             
 

6. ภาระชิ้นงาน 

แบบฝกทักษะ 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู 

7.1 จุดประสงค 
นักเรียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบโจทยปญหาที่กําหนดใหถูกตองอยางนอย 7 ขอใน  
 10  ขอ 
โดยใชกระบวนการแกโจทยปญหา  4  ข้ัน คือ 
1)  นักเรียนวิเคราะหโจทยไดถกูตอง                                                                                                    
2)  นักเรียนวางแผนการแกปญหาและเขยีนประโยคสัญลักษณไดถูกตอง                                                           
3) นักเรียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบไดถกูตอง        
4) นักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดถูกตอง    

 
 



7.2  การจัดกจิกรรมกาเรียนรู 
 

1) ครูแจงเนื้อหาแลวรวมกันสนทนาเพื่อนําไปสูจุดประสงคการเรยีนรู                     
2) ทบทวนเรื่องการหาความยาวรอบรูปและพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยม  

 
 
 
 

 
ใหนักเรียนอานกลอนที่กําหนดแลวชวยกนัคิดหาคําตอบ ตอบคําถาม  ดังนี ้
2.1 สี่เหลี่ยมรูปนี้เปนสี่เหลี่ยมอะไร 
2.2 สี่เหลี่ยมรูปนีม้ีความยาวรอบรูปเทาไร    หาไดอยางไร                   
2.3 สี่เหลี่ยมรูปนีม้ีความยาวดานละเทาไร   หาไดอยางไร 
2.4 สี่เหลี่ยมรูปนีม้ีพ้ืนที่เทาไร  หาไดอยางไร 
2.5 นักเรียนสรุปวธิีคิด  แสดงความคิดเห็น 

3) ครูกําหนดโจทยปญหาในกระดานดังนี ้  
 
 
 

 

 

ขั้นที่  1  ทําความเขาใจโจทย 
               ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหหรือทําความเขาใจโจทยปญหาโดยตอบคําถามตอไปนี ้

- โจทยขอน้ีกลาวถึงเรื่องอะไร  (การปลกูหญาบนพ้ืนสนาม) 
- โจทยตองการทราบเรื่องอะไร (ปูหญาเต็มสนามจะตองใชหญากี่แผนและจายเงนิ

คาซ้ือหญาเทาไร)                                          
- โจทยกําหนดอะไรใหบาง  (ความกวาง ความยาวของสนาม และขนาดของแผน

หญาที่จะซ้ือมาปูสนาม  ราคาของหญา  1  แผน )         
- ขนาดของความกวาง  ความยาวของสนามและขนาดความกวางความยาวของแผน

หญาแตกตางกันในเรื่องใด (หนวยวัดความยาวแตกตางกัน) 
- เมื่อปูหญาจนเต็มสนามแลว  พื้นที่ของหญาท่ีปูจะเทากับพ้ืนที่ของสนามหรือไม 

( เทากัน)  

สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร     นาํหญารูปสี่เหลีย่ม
จัตุรัสยาวดานละ  50 เซนติเมตร   ปูจนเตม็สนาม      จะตองใชหญากีแ่ผน  
ถาหญาราคาแผนละ  25  บาท และ คิดเปนเงินคาหญาท้ังหมดเทาไร 

ท่ีดินรูปสี่เหลีย่มจตุัรัส              เอาสายวดัรอบความยาวเกาสิบสอง 
อยากใหหาคาพื้นท่ีท่ีจับจอง          เพราะจะตองจายภาษกีรมท่ีดิน



ขั้นที่ 2  วางแผนแกปญหา 

 ใหนักเรียนชวยกนัวางแผนเพื่อแกปญหาโจทยโดยใชแผนภาพดังนี ้
                  50 ซม.                                      20  เมตร                                                      

                     50ซม. 
 
 
                                                                                                                 10 เมตร 
 

  
 
 

- จากแผนภาพจะหาจํานวนแผนหญาที่ปูไปตามความยาวของสนามนักเรยีนจะหา
ไดอยางไร (เอาความยาวของสนามหารดวยความยาวของแผนหญา  1 แผน ) 

- ถาตองการจะหาจํานวนแผนหญาที่ปูไปตามความกวางของสนามจะหาไดอยางไร 
(เอาความกวางของสนามหารดวยความกวางของแผนหญา 1 แผน ) 

- เมื่อตองการทราบจํานวนแผนหญาทีใชท้ังหมดนักเรียนจะทําอยางไร (เอาจํานวน
แผนหญาทั้งหมดที่ปูไปตามความยาวของสนามจนเต็ม 1 แถว  คูณดวยจํานวน
แผนหญาที่ใชปูไปตามความกวางของสนามจนเต็ม 1 แถว ) 

- นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายวาจะมีวธิอ่ืีนในการคิดหาจํานวนแผนหญาท่ีใช 
      ปูในสนามทั้งหมดไดอีกหรือไม  และหาไดอยางไร ( หาได ,   คือ  นับจํานวน 
      แผนหญา ,  หาพ้ืนที่ของสนามแลวหารดวยพ้ืนที่ของแผนหญา 1 แผน ) 
- นักเรียนคิดวามีวิธใีดที่คิดหาจํานวนแผนหญาไดสะดวกและรวดเร็วที่สุด (หา

พ้ืนที่ของสนามแลวหารดวยพื้นท่ีของแผนหญาท่ีใชป1ู แผน ) 
- จากวธิีหาจํานวนแผนหญา  โดยใชพืน้ที่ของสนามหารดวยพืน้ที่ของแผนหญา 1  

แผน  จะตองใชกระบวนการคิดคํานวณดวยวธิีใดบาง ( คูณและหาร ) 
- จากโจทยขอนี ้ ในการคิดคํานวณจํานวนแผนหญา  เขียนเปนประโยคสญัลักษณ

ไดอยางไร    [ ( 2,000  ×  1,000 )  ÷ (50  ×  50 )  =     ] 
- มีวิธีคิดหาราคาหญาไดอยางไร   
                        (  นําราคาหญา  1  แผน   ×   จํานวนแผนหญาทั้งหมดที่ใชปูสนาม  ) 
 

 
 

 



ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน 
 

1. ใชกระบวนการกลุม   
- กลุมท่ี  1  หาพ้ืนที่ของหญา  1  แผน ( พ้ืนที่หญา 1 แผน  50 × 50  =  2,500 ตาราง

เซนติเมตร ) 
- กลุมท่ี  2  หาพ้ืนที่ของสนามโดยทําใหพ้ืนที่ของสนามมีหนวยเปนตาราง

เซนติเมตร   
2. นักเรียนและครูชวยกนัแสดงวิธีคิดหาคําตอบ ดังนี ้
 
วธิีทํา 
 สนามหญากวาง 10 เมตร คิดเปน                10 ×  100       =    1,000    เซนติเมตร 
 สนามหญายาว    20  เมตร  คิดเปน             20 ×  100       =    2,000    เซนติเมตร 
สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา                  =    กวาง  ×  ยาว 
ดังนั้นสนามมพีื้นที ่                              1,000  ×  2,000  =  2,000,000   ตาราง
เซนติเมตร 
หญารูปส่ีเหลีย่มจัตรุัสยาวดานละ                                             50          เซนติเมตร 
ดังนั้นหญา  1  แผน มีพื้นที่                               50 × 50  =    2,500   ตารางเซนติเมตร   
จํานวนหญาทีใ่ชปูสนามหาไดจาก         พืน้ท่ีสนาม หาร  ดวยพ้ืนที่หญา 1   แผน 
ดังนั้นใชหญาปูสนามทั้งหมด       2,000,000    ÷  2,500     =  800       แผน 

 
หญา  1  แผน  ราคา                                                                25           บาท 
ดังนั้น    หญา  800  แผน  ราคา         25   ×    800      =       20,000     บาท 
                                       ตอบ      ใชหญาท้ังหมด  800  แผน 
                                                     คิดเปนเงินคาหญา  20,000  บาท                                                            

      
ขั้นที่ 4  ตรวจสอบ 

นักเรียนและครรูวมกันอภิปรายวา  จะตรวจสอบไดอยางไรวา  คําตอบที่หาไดนั้น 
ถูกตองหรือไม 

-  ถาเอาแผนหญาที่หาไดทั้งหมดคือ  800  แผน  คูณกับพ้ืนที่ของหญา 1 แผน  แลวได
เทากับ    พ้ืนที่ของสนาม  คําตอบที่หาไดน้ีถูกตอง ดังนี ้

                              2,000,000    ÷  2,500     =  800         ดังนั้น  ผลหาร   ×  ตัวหาร  =  ตัวตั้ง   
                              น่ันคือ   800  ×   2,500   =   2,000,000   



 หรืออาจตรวจสอบไดวา 
                              พ้ืนท่ีของสนามรูปสี่เหลี่ยมคือ  ความกวาง ×  ความยาว 
                              พ้ืนท่ีของสนาม  ÷  ความกวางของสนาม   =  ความยาวของสนาม 
                               พื้นท่ีของสนาม  ÷  ความยาวของสนาม    =  ความกวางของสนาม                      
                               ดังนั้นสนามยาว            =   2,000,000   ÷  ( 10 × 100 ) 
                                                                     =   2,000,000    ÷   1,000  =  2,000  ซม.  =  20   เมตร 
                               สนามกวาง                    =   2,000,000   ÷  ( 20 × 100 ) 
                                                                     =   2,000,000    ÷   2,000  =  1,000  ซม.  =  10   เมตร 

- นอกจากวธิีนีแ้ลวยังมวีธิีอ่ืนอีกหรือไมใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น 
4. นักเรียนรวมกันสรุปวิธีหาคําตอบ 

 5. นักเรียนทําแบบฝกทักษะโจทยปญหาการหาพื้นท่ีรูปส่ีเหลี่ยม 
 
8.แหลงเรียนรู 

หนังสือเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่  6 
 โจทยปญหาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม 
 กลอน 
 
9.  กระบวนการวัดผลประเมนิผล 

9.1  สิ่งที่จะประเมิน 
1. ผลการทําแบบฝกทักษะ 

9.2 เครือ่งมือประเมิน 
แบบฝกทักษะ 

9.3 เกณฑการประเมิน 
ทําถูก        8  -  10   ขอ                ดี 
ทําถูก        5  -  7    ขอ                 ปานกลาง  
ทําถูก        0  -   4   ขอ                 ปรับปรุง 
 

10  บันทึกการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

    
 
 



บันทึกหลังสอน 
1. ผลการสอน  จากการทดสอบหลังสอน 
 โดยรวมนกัเรยีนมีคะแนนหลังสอนรอยละ.................................................................................. 
 นักเรียนไดคะแนนหลังสอนอยูในเกณฑดี...........................คน  คิดเปนรอยละ........................... 
 นักเรียนไดคะแนนหลังสอนอยูในเกณฑปานกลาง.............คน  คิดเปนรอยละ........................... 
 นักเรียนไดคะแนนหลังสอนอยูในเกณฑตองปรับปรุง...........คน  คิดเปนรอยละ........................ 
2. ผลการจดักจิกรรม 
 

ปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
3.  สรุป  
      ผลการสอนอยูในเกณฑ    
        ดี  ปานกลาง         ปรับปรุง 
     ผลการจดักจิกรรมอยูในเกณฑ 
               ดี                       ปานกลาง                    ปรับปรุง  
 
นักเรียนที่ควรสอนซอมเสริมไดแก 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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