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 การแกปญหาเปนกระบวนการคนหาคําตอบที่ผูแกปญหาไมรูวิธีการซึ่งนําไปสูคําตอบลวงหนามา
กอน โดยในกระบวนการหาคําตอบนั้นผูแกปญหาจะตองดึงเอาความรูและศักยภาพที่ตนเองมีออกมาใช 
สําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรผานการแกปญหานั้น นักเรียนจะตองพัฒนาความเขาใจแนวคิดตางๆ ทาง
คณิตศาสตรอยูเสมอ นักเรียนควรไดรับโอกาสอยูบอยๆ และตอเนื่องในการคิดวางแผน เพียรพยายาม
อดทน และแกปญหาที่ซับซอนตางๆ โดยมีครูเปนผูสนับสนุนใหนักเรียนไดสะทอนความคิดเห็นของตนเอง
ออกมา 
 การเรียนรูการแกปญหาในคณิตศาสตรนั้น นักเรียนควรไดแนวทางตางๆ อยางหลากหลายของการ
คิด ควรมีคุณลักษณะไมยอทอ มีความใฝรู กระตือรือรน รวมทั้งมีความมั่นใจในสถานการณที่ไมคุนเคย
ตางๆ โดยจะเปนประโยชนแกนักเรียนไดแมจะไมไดอยูในหองเรียนคณิตศาสตรที่โรงเรียนก็ตาม การเปน
นักแกปญหาที่ดีนั้นสามารถนําไปสูสถานภาพที่ดีในชีวิตประจําวันภายนอกหองเรียน ในชุมชนสังคม หรือ
ในสถานที่ทํางานตางๆ ภายภาคหนาของนักเรียนตอไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________  
* บทความนี้ไดตีพิมพในนิตยสารคณิตศาสตร MY MATHS ปที ่3 ฉบับที ่6-7 เลมที่ 30-31 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550  
** อาจารยประจําสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 



 2

 ครูผูสอนควรนําการแกปญหาสอดแทรกอยูกับการเรียนเนื้อหาสาระทั้งหมดของคณิตศาสตร ไม
ควรแยกการแกปญหาออกมาเรียนเปนเนื้อหาเพียงเรื่องหนึ่ง หรือเปนบทเรียนบทหนึ่งโดดๆ ในคณิตศาสตร 
การแกปญหาในคณิตศาสตรควรสอดแทรกรวมอยูในสาระการเรียนรูทั้ง 5 สาระในหลักสูตร (สาระที่ 1 : 
จํานวนและการดําเนินการ สาระที่ 2 : การวัด สาระที่ 3 : เรขาคณิต สาระที่ 4 : พีชคณิต และสาระที่ 5 : 
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน) เนื้อเร่ืองหรือสถานการณที่อยูในปญหาทางคณิตศาสตรตางๆ นั้น 
ครูผูสอนสามารถสรางขึ้นมาอยางหลากหลายไดจากประสบการณที่คุนเคยในชีวิตจริงของนักเรียน ทั้งใน
ชีวิตประจําวันที่โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ครูก็สามารถนําเอามาประยุกตใชสรางเปนปญหาทาง
คณิตศาสตรไดซึ่งเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรรอบตัวหรือในโลกของการทํางาน ครูผูสอนพึงระลึกไวประการ
หนึ่งวา ปญหาที่ดีจะตองบูรณาการเรื่องตางๆ หลายๆ เร่ืองไวดวยกันในตัวปญหา และนั่นจะเปนการ
สะทอนใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร 
 

              
 

 
สรางความรูใหมๆ ทางคณิตศาสตรผานการแกปญหา 
   คําถามของครูผูสอนขอหนึ่งคือ ในการลงมือปฏิบัติการสอนจริงๆ แลวนั้น ครูจะนําการแกปญหาไป
ชวยใหนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางไร...? ซึ่งแนนอนวาปญหาที่ดีจะทําใหนักเรียนมีโอกาสเติมเต็ม
และขยายศักยภาพตางๆ ที่นักเรียนไดเรียนรู  
 ในระดับประถมศึกษา  แนวคิด (concept) ทางคณิตศาสตรสวนใหญสามารถไดรับการแนะนํา
ผานปญหาตางๆ ที่มาจากโลกของเด็กได ยกตัวอยางเชน สมมุติวานักเรียนชั้น ป.4 สงสัยและตองการ
คนหาวาเพื่อนๆ นักเรียนของตนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายในชั้น ป.4 ทั้ง 6 หองเรียนนี้ ใสรองเทานักเรียน
เบอรอะไรกันบาง...? และรองเทานักเรียนยี่หออะไรที่เปนที่นิยมใสกันมากที่สุด…? ในการแกปญหานี้เด็ก
จะตองเรียนรูจากการลงมือสํารวจปฏิบัติจริง โดยอาศัยความรูทางคณิตศาสตรในเร่ืองวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล การบันทึกขอมูล การนําเสนอขอมูล และใชทักษะการบวก การเปรียบเทียบจํานวนตางๆ อยาง
ถูกตอง      
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   ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แนวคิดในเรื่องสัดสวนอาจไดรับการแนะนําผานการสํารวจของ
นักเรียน ยกตัวอยางเชน ใหนักเรียนทําสูตรน้ําสมปนเพื่อเปดรานขาย ซึ่งใหสวนผสมระหวางน้ําเชื่อมกับ
น้ําสมค้ันในปริมาณตางๆ แลวใหนักเรียนรวมกันกําหนดรสชาติที่อรอยถูกใจและเปนมาตรฐานของน้ําสม
ปนนั้น (เชน กําหนดน้ําเชื่อม 2 ชอนโตะ กับน้ําสมค้ัน 5 ชอนโตะ ในการทําน้ําสมปน 1 แกว เปนมาตรฐาน
ของรสชาติในการขาย) เนื่องจากในการขายน้ําสมปนบางครั้งตองปนครั้งเดียวใหได 2 แกว 3 แกว หรือ 4 
แกวจึงจะรวดเร็วตามที่ลูกคาสั่ง ดังนั้นปญหานี้จึงยากสําหรับนักเรียนที่ไมเขาใจในเรื่องสัดสวน แตหาก
ครูผูสอนใชความคิดและพยายามใชคําถามเพื่อการแนะนําที่ดีแกนักเรียนแลว ในทายที่สุดก็สงผลให
นักเรียนตองใชความรูในเรื่องสัดสวนในการทําน้ําสมปนแบบไมรูตัวได  
 

                  
 

   ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลายๆ เนื้อหาของหลักสูตรก็สามารถไดรับการแนะนําผาน
ปญหาตางๆ จากเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรหรือการประยุกตใช การแกปญหาควรไดรับการนําไปใชเพื่อ
ชวยใหนักเรียนพัฒนาความคลองแคลวในทักษะกระบวนการที่สําคัญตางๆ  ยกตัวอยางเชน ครูอาจ
กําหนดสถานการณปญหาถามนักเรียนตอไปนี้ 
  ในกระเปากางเกงของครูมีเหรียญเงินประเภทตางๆ อยูมากมาย มีทั้งเหรียญสิบบาท 
เหรียญหาบาท เหรียญสองบาท เหรียญหนึ่งบาท เหรียญหาสิบสตางค และเหรียญยี่สิบหาสตางค แตครูไม
รูหรอกวาจํานวนเหรียญของแตละประเภทมีอยูเทาไร ถาครูลวงหยิบข้ึนมา 3 เหรียญจากกระเปากางเกง 
จํานวนเงินรวมของทั้งสามเหรียญจะเปนกี่บาทไดบาง...? 
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การแกปญหานี้ดูเหมือนวานักเรียนจะใชความรูคณิตศาสตรที่จําเปนเพียงแคเร่ืองคาของเงิน
ประเภทตางๆ และความเขาใจเกี่ยวกับการบวกเทานั้นซึ่งเปนเรื่องพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายอยูแลว แตเปาหมายทางคณิตศาสตรที่สําคัญของปญหานี้กลับอยูที่การใหนักเรียนฝกคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบเกี่ยวกับผลลัพธที่จะเปนไปได รวมทั้งการจัดการและการเขียนนําเสนอการคิดของ
นักเรียน 
 บทบาทของครูในการเลือกปญหาและงานทางคณิตศาสตรที่ดีนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก การ
วิเคราะหและการปรับเปลี่ยนปญหา การคาดหวังใหความคิดทางคณิตศาสตรสามารถแสดงออกมาไดใน
การแกปญหา และการคาดหวังใหนักเรียนรูจักการตั้งคําถามตางๆ ดวยตนเอง ส่ิงตางๆ เหลานี้ครูสามารถ
ตัดสินใจเลือกปญหาที่เหมาะสมที่จะชวยเพิ่มเติมเปาหมายทางคณิตศาสตรในหองเรียนได ความจรงิแลวมี
ปญหาตางๆ มากมายที่นาสนใจและนาจะทําใหนักเรียนเรียนดวยความสนุก แตนั่นไมไดหมายความวาจะ
นําไปสูการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในหองเรียนเสมอไป การเลือกสถานการณ
ปญหาอยางชาญฉลาด รวมทั้งการใชและการดัดแปลงปญหาจากเนื้อหาสาระทางการเรียนการสอนนี้
นับวาเปนสวนที่ยากพอควรสําหรับครูคณิตศาสตร  
 
แกปญหาที่เกิดข้ึนในคณิตศาสตรรวมทั้งในเนื้อหาวิชาอื่นๆ  
 ผูที่มองโลกเปนคณิตศาสตร มักจะไดรับการขนานนามวามี “ลักษณะนิสัยเปนคณิตศาสตร” ซึ่งนัก
แกปญหาที่ดีโดยธรรมชาติแลวมักจะคิดวิเคราะหสถานการณตางๆ อยางระมัดระวังและรอบคอบในบริบท
ทางคณิตศาสตร และคิดตั้งปญหาขึ้นมาภายใตสถานการณที่พวกเขาพบเห็น  
 ในชวงแรกๆ ของการฝกแกปญหา นักแกปญหาจะพิจารณาในกรณีงายๆ กอนที่จะพยายามทําใน
ส่ิงที่ยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น  โดยพวกเขาจะพิจารณาถึงประสบการณการคิดวิเคราะหที่เคยทําผานมา
มากมายอยางงายๆ ของตนเองกอน  

ตัวอยางเชน งานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่นําเสนอขอมูลในชีวิตจริงเกี่ยวกับบริการ
การสงพิซซาถึงบาน (delivery) ของสองบริษัท และถามวาบริษัทไหนที่ใหบริการสงพิซซาไดดีกวากัน...? 
คําตอบที่ไดมาสวนมากของนักเรียนมักจะมองไปที่ “ระยะเวลาเฉลี่ย” ที่ลูกคาตองคอยพนักงานสงของแต
ละบริษัท วาบริษัทใดจะนําพิซซามาสงไดถูกตองตรงเปาหมาย (ไมหลงทาง) และรวดเร็วกวากัน  



 5

กราฟเสนเปรียบเทียบแสดงเวลาการ
สง พิซซาถึงบานของสองบริษัท
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 จากตัวอยางปญหาขางตนนักเรียนตองใชการคิดวิเคราะหและการประเมินตัดสินใจในขอมูลที่
ตนเองมีอยางระมัดระวัง นักเรียนสามารถนําความรูในคณิตศาสตรเปนเครื่องมือเพื่อตอบโจทยนี้ได โดยใช
ความสามารถเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล การลงจุด (plotting) และการสรางกราฟระหวางตัวแปร 
“ระยะเวลา (นาที)” และ “ครั้งที่ใชบริการ” ของทั้งสองบริษัท ซึ่งจําเปนตองมีจํานวนขอมูลมากพอเพื่อให
เห็นแนวโนมและความแตกตางสําหรับการลงสรุปได     
 การลงมือปฏิบัติงานจริงของนักเรียนในลักษณะดังกลาวจะบมเพาะลักษณะนิสัยในการคิด
วิเคราะหอยางรอบคอบของนักเรียน และจะนําไปสูความรูความเขาใจที่สมบูรณในสถานการณที่เกิดขึ้น 
ครูผูสอนสามารถชวยสรางลักษณะนิสัยเหลานี้สําหรับนักเรียนทุกระดับชั้นไดโดยใชการถามคําถามตางๆ 
ที่ชวยใหนักเรียนคนหาคณิตศาสตรในโลกและประสบการณของตนเอง และโดยการสนับสนุนใหกําลังใจ
นักเรียนไมใหยอทอกับปญหาตางๆ ที่นาสนใจและทาทายความสามารถ 
 การตั้งปญหาที่เกีย่วของกับชีวิตของนกัเรียนและอยางเปนธรรมชาติของเด็กเล็กๆ เชน 
    ฉันแปลกใจวาจะตองใชเวลานานเทาไรในการนับหนึง่จนถึงหนึง่ลาน...? 
    ฉันอยากรูวาโทรทัศนชองใดที่มีรายการที่เหมาะสําหรับเด็ก (2-12 ป) มากกวากัน และ
ชองใดที่มีรายการเฉพาะที่ไมเหมาะแกเด็กและเยาวชนมากกวากัน...? 
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 ครูและผูปกครองสามารถสนับสนุนใหนักเรียนไดแกปญหาทางคณิตศาสตรจากโลกของพวกเขา 
ครูเปนผูแสดงบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาลักษณะนิสัยการแกปญหาของนักเรียนไดโดยการสรางและ
ดํารงรักษาสภาพแวดลอมตางๆ ในหองเรียน เร่ิมต้ังแตเด็กเล็กๆ ระดับปฐมวัยซึ่งเปนวัยที่ควรไดรับการ
สนับสนุนใหสํารวจ ใหลองเสี่ยง แบงปนความสําเร็จและความผิดพลาดตางๆ แกเพื่อนนักเรียนดวยกัน 
รวมทั้งการใชคําถามที่ดีของครูในอันที่จะกระตุนกระบวนการคิดของนักเรียน นักเรียนจะพัฒนาความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตน และเต็มใจที่จะสํารวจปญหาตางๆ ซึ่งเปนไปไดที่พวกเขาอาจจะตั้งปญหา
ข้ึนมาเองจากความสงสัยของตน และแกปญหาที่ทาทายนั้นไดอยางไมยอทอ 
  
ปรับใชความหลากหลายของยุทธวิธีในการแกปญหาที่เหมาะสม 
 มีนักการศึกษาคณิตศาสตรหลายทานที่กลาวถึงยุทธวิธีตางๆ ในการแกปญหา โดยผูที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและเปนที่รูจักกันอยางดีคือ จอรจ โพลยา (George Polya, 1887-1985) 
ยุทธวิธีที่กลาวถึงบอยๆ ไดแก 
       การใชแผนภาพ (using diagrams)  
        การมองแบบรูป (looking for patterns) 
        การเขียนสิ่งที่เปนไปไดทั้งหมด (listing all possibilities) 
        การพยายามหาคาหรือกรณีพิเศษ (trying special values or cases) 
        การทาํยอนกลับ (working backward) 
        การเดาและตรวจสอบ (guessing and checking) 
        การสรางปญหาที่คลายกัน (creating an equivalent problem) 
        การทาํปญหาใหงายลง (creating a simpler problem)  
 

 คําถามที่เกิดขึ้นอยางแนนอนสําหรับครูผูสอนก็คือ เราจะสอนยุทธวิธีตางๆ เหลานี้อยางไร...? ครู
จะตองใสใจจริงๆ จังๆ หรือไม และจะบูรณาการกับเนื้อหาในหลักสูตรคณิตศาสตรอยางไร...?   
 ผูเขียนขอยกตัวอยางสถานการณปญหาตัวอยางหนึ่งเกี่ยวกับการตัดเคก เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนวา
เราจะมีวิธีการสอนการแกปญหาโดยใชยุทธวิธีตางๆ ขางตนนั้นไดอยางไร ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

George Polya 
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 สถานการณปญหา 
 

 “ทศ” และ “พี” สองพี่นองกําลังชวยกันเอาขนมเคกรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชิ้นใหญชิ้นหนึ่งออกจาก
ตูอบและทิ้งใหขนมเคกเย็นซักพักหนึ่งกอนที่จะตัดแบงกินกันสองคน  โดยการแบงจะใชมีดตัดบนหนาเคก
เพียงแคคร้ังเดียวเทานั้นอยางยุติธรรม 
 ชวงเวลาที่ทศและพีกําลังรออยูนั้น ทั้งสองคนไมอยูในหองทําขนม และเปนเวลาพอดีที่ “เอก” 
พี่ชายคนโตเขามาในหองและตัดขนมเคกเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชิ้นเล็กๆ ชิ้นหนึ่งไปกิน ดวยความหิว
และรีบเรง เอกจึงไมไดคิดที่จะตัดที่มุมหรือที่ขอบของขนมเคก 
 

 
 

 เมื่อทศและพีกลับมา พวกเขาจะแบงขนมเคกที่เหลืออยูอยางไร ...? โดยใชวิธีการตัดบนหนาเคก
เพียงแคคร้ังเดียวอยางยุติธรรม 
 
 คําตอบของปญหานี้คงไมไดมาแบบทันทีทันใดอยางแนนอน ซึ่งตามขอเสนอแนะของโพลยา ทาน
ไดแนะนํายุทธวิธีการแกปญหาแบบหนึ่งโดยใหเราพยายามคิดแกปญหาโดยทําปญหาใหงายลง (creating 
a simpler problem) หรือใชยุทธวิธีการสรางปญหาที่คลายกัน (creating an equivalent problem) 
ลักษณะที่สําคัญของปญหานี้ก็คือรูปรางของขนมเคกชิ้นใหญและชิ้นเล็กที่ถูกตัดออกไปซึ่งหนาเคกเปนรูป
ส่ีเหลี่ยมมุมฉากทั้งสองชิ้น ดังนั้นครูอาจแนะนําใหนักเรียนคิดแปลกออกไปไดวา “ถาหนาเคกมันไมใชรูป
ส่ีเหลี่ยมมุมฉากละ...? ซึ่งถามันเปนรูปวงกลมละ...?”  

ถาเรามีรูปวงกลมวงใหญแลวหักเอาชิน้สวนรูปวงกลมวงเล็กขางในออกไป ดังรูปตอไปนี ้
 

 
 

เราก็จะเห็นวาวิธีการมันงายขึ้นเลยทีเดียว นั่นก็คือทําไดโดยการตัดหนึ่งครั้งใหผานจุดศูนยกลางของทั้ง
วงกลมวงเล็กและวงกลมวงใหญ ซึ่งเราก็จะไดการแบงขนมเคกรูปวงกลมออกเปนสองสวนที่เทาๆ กัน  

จากนั้นก็ใหเรากลับไปที่ขนมเคกที่มีหนาเคกเปนรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากของเราแลวพยายามหาจุด
ศูนยกลาง (ในที่นี้ก็คือจุดตัดของเสนทแยงมุม) ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากแตละรูป แลวก็ทําการตัดหนาเคกให
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ผานจุดศูนยกลางทั้งสองนี้ นั่นก็คือวิธีการแกปญหาโดยใชยุทธวิธีการทําปญหาใหงายลงหรือการสราง
ปญหาที่คลายกันตามที่โพลยาไดแนะนํานั่นเอง 

 
                         

 
 
 
 หากเรามองวายุทธวิธีการแกปญหาตางๆ นี้เปนสวนประกอบอยางหนึ่งของเครื่องมือทาง
คณิตศาสตร ดังนั้นเราก็ตองใสใจที่จะสอนใหนักเรียนเรียนรูถึงการใชยุทธวิธีตางๆ ในการแกปญหา 
 ในระดับประถมศึกษา ครูผูสอนสามารถชวยเด็กแยกประเภทและเปรียบเทียบใหเห็นถึงการใช
ประโยชนจากยุทธวิธีตางๆ ได ซึ่งโอกาสที่จะใชยุทธวิธีตางๆ ในการแกปญหาจะตองไดรับการปลูกฝงตาม
ธรรมชาติในหลักสูตรผานไปยังดานเนื้อหา และเมื่อนักเรียนเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนก็ควร
ไดรับการฝกทักษะในการยอนระลึกถึงยุทธวิธีตางๆ ที่ตนเคยเรียนรูผานมาแลว นําไปใชประโยชนในการ
แกปญหาอยางเหมาะสม และสามารถตัดสินใจไดวาจะใชยุทธวิธีเหลานี้เมื่อไรและอยางไร จนกระทั่งถึงใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนควรไดรับโอกาสที่จะไดใชยุทธวิธีตางๆ ที่เปดกวาง โดยสามารถ
ตัดสินใจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงใหเปนยุทธวิธีของตนเอง
ได 
 ประสบการณทางคณิตศาสตรแรกเริ่มที่สุดของเด็กนั้นมาจากการแกปญหา ยุทธวิธีที่แตกตางเปน
ส่ิงจําเปนในประสบการณของนักเรียนหลังจากที่ไดรับปญหาทางคณิตศาสตรที่เปดกวางและหลากหลาย 
นักเรียนจะตองรูถึงยุทธวิธีตางๆ เหลานี้เมื่อจําเปนจะตองใชแกปญหา และเมื่อนักเรียนไดออกมาทํา
กิจกรรมตางๆ ในหองเรียน ครูก็ควรสนับสนุนนักเรียนใหบันทึกสิ่งที่นักเรียนไดทําไป ตัวอยางเชน หลังจาก
นักเรียนคนหนึ่งออกมาบอกผลลัพธและวิธีการที่ตนใช ครูอาจจะแสดงหรือระบุยุทธวิธีโดยกลาววา “มัน
เหมือนกับวาหนูไดสรางการเขียนอยางเปนระบบระเบียบในการหาผลลัพธนั่นเอง แลวมีใครที่สามารถจะ
แกปญหาในวิธีการอื่นๆ ไดอีกไหม...?” การใชคําพูดแบบนี้ จะชวยพัฒนาดานภาษาและการมีสวนรวมที่จะ
ชวยใหนักเรียนคนอื่นๆ เขาใจวานักเรียนคนดังกลาวนั้นกําลังทําอะไร ซึ่งคําพูดของครูดังกลาวยังแนะนําให
นักเรียนทุกคนเห็นดวยวาการแกปญหาหนึ่งๆ นั้น ไมจําเปนตองใชไดเพียงยุทธวิธีการหนึ่งใดเพียงแบบ
เดียว ยุทธวิธีการตางๆ ในการแกปญหาสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาอยางยืดหยุน หาก
สถานการณปญหายิ่งซับซอนมากขึ้น เราก็อาจจะตองใชยุทธวิธีการใหมๆ ที่ดีและละเอียดรอบคอบมากขึ้น 
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