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แนวทางการพัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร 
ระดับประถมศึกษา 

 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544  ในสาระการเรียนรูกลุมคณิตศาสตรไดกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูดานทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไว  5  มาตรฐาน  ในการจัดการเรียนรู 
ผูสอนจะตองจัดกิจกรรม  กาํหนดสถานการณ  หรือปญหา  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานดานทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร  ไดแกทกัษะการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายและ
การนําเสนอ  การเชื่อมโยงและการคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 การจะพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร นั้น  ตองคํานึงถึงองคประกอบหลายอยาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ทักษะการคิด  ซ่ึงผูสอนควรจัดการเรียนรูโดยใหโอกาสผูเรียนนาํเสนอแนวคิดของผูเรียน
แตละคน  หรือแนวคดิของกลุมเปนสิ่งสําคัญที่ผูสอนควรปฏิบัติใหมีบอย ๆ อยางไรก็ตามการเริ่มตนพัฒนา    
ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร  ผูสอนจะตองสรางพื้นฐานใหผูเรียนเกดิความรูความเขาใจเกีย่วกับ 
ความคิดรวบยอด (Concept)  มีทักษะการคิดคาํนวณหรือการดําเนินการทางคณิตศาสตร  เนื่องจากลักษณะ 
การเรียนรูคณติศาสตรตองอาศัยความรูพื้นฐานที่ตอเนื่องกัน  ในการจัดการเรียนรูคณติศาสตร   
ระดับประถมศึกษา  ผูสอนควรใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมไดฝกทักษะ/กระบวนการ   
โดยฝกการสังเกต  ฝกใหเหตผุล  และหาขอสรุปจากสื่อรูปธรรม  หรือแบบจําลองตาง ๆ กอน  และขยายองค
ความรูสูนามธรรมใหสูงขึ้นตามความสามารถของผูเรียน  ผูสอนจึงตองหารูปแบบหรอืวิธีการสอนที่สามารถ
นําไปจัดใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาเรยีนและเหมาะสมตอผูเรียน  การเรียนรูเนื้อหาหนึ่ง ๆ อาจใชรูปแบบ
ของการเรียนรูหลายรูปแบบผสมผสานกันได  และผูสอนตองคํานึงถึงการบูรณาการดานความรู  ดานทักษะ/
กระบวนการ  และสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  โดยสอดแทรกในการเรียนรูทุกเนือ้หาสาระ 
ใหครบถวนเพือ่ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 

การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา 
 กระบวนการแกปญหาเปนสวนสําคัญมากในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร  เพราะเมื่อนกัเรียนมีทกัษะใน
กระบวนการแกปญหา  นักเรียนจะเรียนรูวาวิธีการแกปญหาสามารถทําหลายวิธีและเปนไปไดที่ปญหาหนึ่ง ๆ  
มีไดหลายคําตอบ  ในการแกปญหานักเรยีนตองใชความสามารถในการสํารวจ  รวมทั้งมีการคิดเกีย่วกับ 
ตัวปญหาและการใชเหตุผลในการหาคําตอบของปญหาทั้งแบบทั่วไปหรือปญหาที่แปลกใหม 
 การแกปญหาเปนความสามารถในเชิงบูรณาการ  ซ่ึงมักพบอยูในชวีิตประจําวนั  ครูควรใชปญหาตาง ๆ 
ในการกระตุนความคิดและเลือกปญหาที่เหมาะสมกับนกัเรียน 
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 การจัดการเรยีนรูคณิตศาสตรมิใชวาผูสอนจะใหความสําคัญตอทักษะการคิดคํานวณมากเกินไป   
ทุกทานคงยอมรับกันโดยทัว่ไปวา  นักเรยีนที่มีเจตคติทีด่ีตอวิชาคณติศาสตร  มีเพียงจํานวนนอยคน  นักเรยีน
สวนมากไมเขาใจเนื้อหาสาระคณิตศาสตร  และไมตระหนักในคุณคาและประโยชนของวิชาคณิตศาสตร   
นักเรียนมักจะมีความคิดเสมอวาการเรียนวชิาคณิตศาสตร  เปนวิชาท่ีเก่ียวกับการคิดคาํนวณที่ยากตอ 
ความเขาใจ   สาเหตุหนึ่งอาจจะเปนเพราะวาการเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนสวนใหญมักจะสอน
คณิตศาสตรโดยมุงความสนใจไปที่  การดาํเนินการทางคณิตศาสตรหรือการคิดคํานวณ  และใหความสําคัญ
ตอทักษะการคิดคํานวณมากเกินไป  มีเวลานอยเกินไปในการสอนภาพรวมที่สมบูรณของวิชาคณติศาสตร  
โดยแทจริงแลวคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีลักษณะบูรณาการ  ไมใชเปนการหาขอเท็จจริงที่ดําเนินการตาม           
กฎเกณฑหรือวิธีการตาง ๆ แตเพยีงอยางเดียว   
 การสอนใหนกัเรียนคดิอยางหลากหลาย  คิดคนละวิธี  แตอาจจะไดคาํตอบอยางเดยีวกัน  ซ่ึงมี
ประโยชนกับนักเรียนมากทาํใหนกัเรียนไดฝกคิด  และผูสอนจะไดไมจํากัดความคิดของนักเรียน  ไมวาจะ
สอนที่ไหน  อยางไร  เมื่อไหร  ที่โรงเรียนหรือแมที่บาน  อยาลืมวาควรจะกระตุนและเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดคิดวิเคราะหแกปญหาดวยตนเอง  เนนที่  “ กระบวนการ ” มากกวา “ คําตอบ ”  แตเพียงอยางเดยีวเมื่อ      
คิดเปนแลว  ความคิดกจ็ะแตกยอดออกไปเรื่อย ๆ  เมื่อถึงเวลานั้นแลวนกัเรียนอาจคิดสรางสรรค  ผลงานอื่น ๆ   
ไดมากมายอยางที่อาจคิดไมถึงก็ได 
 ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียน  ควรเริ่มตนจากการพจิารณาวามีองคประกอบอะไรบาง   
ที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่กลาวถึงตอไปนี้  
จะเนนองคประกอบที่เกี่ยวของกับผูเรียน  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีทักษะและความสามารถในการแกปญหา        
ส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงถึงดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา  ปจจัยสําคัญในการทําความเขาใจ
ปญหา  ประการแรก  คือ  ทักษะการอาน  การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาทกัษะการอานสามารถทําไดในเวลาเรียน
คณิตศาสตร  โดยเฉพาะโจทยตัวอยางหรอืแบบฝกทักษะเกีย่วกับการแกโจทยปญหา  ผูสอนไมควรเริ่มตน  
โดยมุงแสดงวธีิทําเพื่อหาคําตอบของปญหาเลยทีเดยีวแตควรฝกใหอาน  และทําความเขาใจขอความใน     
โจทยปญหากอน  ซ่ึงอาจฝกเปนรายบุคคล  หรือฝกเปนกลุมโดยอภิปรายรวมกนัถึงสาระสําคัญของโจทย
ปญหาความเปนไปไดของคําตอบที่ตองการ  ความพอเพยีงหรือความเกนิพอของขอมูลที่กําหนดให   
ประการที่สอง  การใชกลยุทธวิธีที่ชวยเพิ่มความเขาใจปญหาไดชัดเจนขึ้น  เชน  การเขียนแผนภาพ  หรือ 
สรางแบบจําลอง  เพื่อแสดงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ของปญหา  ชวยทําใหปญหามีความเปนรูปธรรม
มากขึ้นและทําใหเขาใจไดงายขึ้น  ประการท่ีสาม  การใชลักษณะปญหาคลายกับปญหาในชวีิตจริงมาให 
นักเรียนฝกและทําความเขาใจ  เชน  ปญหาที่กําหนดขอมูลใหเพยีงพอหรือกําหนดขอมูลเกินความจาํเปน   
เพื่อใหผูเรียนฝกวิเคราะหวาขอมูลที่กําหนดใหขอมูลใดใชไดบาง  หรือวาขอมูลที่กําหนดใหเพียงพอหรือไม
ตองการขอมูลใดเพิ่มเติมอกีบาง 
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 2.  ความสามารถในการวางแผนแกปญหา  การแกโจทยปญหาของนักเรยีนในระดับประถมศึกษา  
กอนที่นักเรียนแสดงวิธีทําจะเขียนประโยคสัญลักษณแสดงความสัมพันธ  ของขอมูลตาง ๆ ที่โจทยกําหนด 
ใหกอน  เชน 

  จัดขนมใสกลอง  กลองละ  6  ช้ิน  มีขนมทั้งหมด  120  ช้ิน  จัดใสไดกีก่ลอง 
  เขียนเปนประโยคสัญลักษณ  จะได        120 ÷ 6  =    

แตถาโจทยปญหามีความซับซอนขึ้น  มีการคิดตั้งแต  2  ขั้นตอนขึ้นไป  การเขียนประโยคสัญลักษณทําได ยาก
สําหรับนักเรียน  ดังนั้นควรสงเสริมใหนักเรียนเขยีนลําดบัขั้นตอนการคิดอยางคราว ๆ กอนแสดงวธีิทํา  เชน   
 มีขนม  120  ช้ิน  จัดใสกลองกลองละ  6  ช้ิน  แลวนําไปขาย  ราคากลองละ  10  บาท  ขายหมดจะได
เงินเทาไร 
 
  ขั้นตอนการคดิ 
   หากอนวามีขนมกี่กลองแลวนํามาคูณกับ  10  จะไดคําตอบ 
 
 การเขียนประโยคสัญลักษณ  หรือการเขียนแสดงขั้นตอนการคิด  เปนการวางแผนในการแกปญหา  
ซ่ึงถานักเรียนไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอยอมสงผลในทางที่ดีตอการพัฒนาความสามารถในการวางแผน
แกปญหา 
 การพัฒนาความสามารถการวางแผนแกปญหานั้นผูสอนควรใชวิธีการกระตุนใหนกัเรียนคดิดวยตนเอง  
ไมใชบอกวิธีการแกปญหากับนักเรยีนโดยตรง  อาจใชคําถามถามนําแลวเวนระยะใหนักเรยีนคิดหาคําตอบ      
คําตอบหลาย ๆ  คําตอบของนักเรียนจะทําใหเห็นแนวทางในการแกปญหาคอย ๆ ปรากฏชัดขึ้น  การสงเสริม   
ใหนกัเรียนวางแผนการคิดอาจอยูในรูปการบอกหรือเขียนแผนลําดับขัน้ตอนการคิด  จะทําใหมองเห็นภาพรวม
ของการแกปญหาและการแกปญหาแตละปญหา  ควรสงเสริมใหนักเรียนใชยุทธวิธีในการแกปญหามากกวา   
1  รูปแบบ  เพือ่ใหนกัเรียนมคีวามยืดหยุนในการคิดไมยึดติดในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่โดยเฉพาะจะทําให      
นกัเรียนเกดิการคิดวางแผนแกปญหาใหม  ซ่ึงทําใหมีการฝกวางแผนมากขึ้น   ดังนั้นผูสอนควรจัดหาปญหาให
นักเรียนฝกคิดบอย ๆ  ควรเปนปญหาที่นาสนใจและทาทาย  เหมาะสมกบัความสามารถของนักเรียนการให
นักเรียนไดมีโอกาสแกปญหาบอย ๆ จะทําใหมีประสบการณในการแกปญหาโดยใชยุทธวิธีที่หลากหลาย
สามารถพิจารณาเลือกเพื่อนาํไปใชในการวางแผนแกปญหาใหม ๆ ได 
 3.  ความสามารถในการดําเนนิการแกปญหา    หลังจากทาํความเขาใจปญหา  และวางแผนแกปญหา    
แลว  ขั้นตอนตอไปเปนการพัฒนาความสามารถในการดําเนินการแกปญหา  ซ่ึงขั้นตอนนี้ตองอาศัยทักษะ         
การคิดคํานวณ  หรือการดําเนินการทางคณิตศาสตร  ในขั้นดําเนนิการแกปญหานีน้กัเรียนตองตีความ  ขยายความ  
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางละเอียดชัดเจนตามลําดับขั้นตอน  สามารถสรางใหเกิดขึน้ไดอยางชา ๆ ในตัวผูเรียน 
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จากการทําโจทยปญหาในแบบฝกหัดนัน่เอง  โดยการฝกใหนักเรยีนวางแผนจัดลําดบัความคิดกอนแลวจึง      
แสดงวิธีการหาคําตอบตามลําดับความคิดเห็น  สําหรับปญหาที่มีการคิดคํานวณถานกัเรียนไดรับการฝกมา      
อยางพอเพยีง  ก็จะไมเปนปญหาแตอยางใด  แตสําหรับปญหาที่ตองการคําอธิบายการใหเหตุผลจะตองไดรับ 
การฝกฝนซึ่งผูสอนสามารถกระทําไดโดยการสรางกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและฝกการใชความคิดการใหเหตุผล 
ของนักเรยีนไดจากกจิกรรมการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไป  เชน  การสรางโจทยปญหาทีต่องการคําอธิบาย 
นอกเหนือไปจากโจทยปญหาที่สําคัญเปนปริมาณ  เชน 
 
 รานคาขายเครื่องคิดเลขราคาเครื่องละ  185  บาท  ถาซื้อ  3  เครื่องจะราคา    550  บาท 
 และถาซื้อเปนโหลจะราคาโหลละ  2,160  บาท  วิชัยตองการซื้อเครื่องคิดเลข  30  เครื่อง 
 วิชัยควรเลือกซื้อเครื่องคิดเลขอยางไร  เพราะเหตใุด  จงแสดงเหตุผล 
 
 4.  ความสามารถในการตรวจสอบ    การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ  กระบวนการแกปญหา
ตองอาศัยทักษะการคิดคํานวณ  การประมาณคําตอบ  เมื่อนักเรียนวางแผนแกปญหาแลว  กอนคิดคํานวณควร 
ฝกใหนกัเรียน  ประมาณหรอืคาดคะเนคําตอบกอน  จากนั้นจึงคดิคํานวณแลวเทียบกับคําตอบที่ไดกับคําตอบที่
คาดคะเนไวเพือ่พิจารณาความเปนไปไดของคําตอบ  เมื่อไดคําตอบแลวการตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 
แตเพยีงอยางเดียวนั้นยังอาจไมเพียงพอ  ผูสอนควรกระตุนใหนักเรยีนรูจักแปลความหมายของคําตอบนั้นวามี
ความสอดคลองกบัปญหาหรือไมมีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด  ผูสอนตองชี้แนะใหนักเรยีนเห็นวา 
การแปลความหมายของคําตอบนี้มีความสําคัญเทากับวิธีการหาคําตอบ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนักเรียนพิจารณา 
ความสมเหตุสมผลของคําตอบอาจอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน  (number  sense)  หรือความรูสึกเชิงปริภูมิ  
(spatial  sense) 
 
กลยุทธการแกปญหา 
 การแกปญหามีกลยุทธที่ใชแกปญหาอยูหลายวิธี  เชน 
– การคาดเดา  และการตรวจสอบ 
– การเขียนแจกแจงรายการ  หรือการสรางตาราง 
– การใชแบบรูป 
– การสรางแบบจําลอง 
– การตัดออก 
– การทําใหอยูในรูปอยางงาย 
– การทํายอนกลับ 
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ปญหาทางคณติศาสตรปญหาหนึ่ง ๆ  สามารถแกไดโดยใชกลยุทธที่หลากหลาย  อาจใชกลยุทธ 
วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือใชกลยุทธมากกวา  1  วิธี  ประกอบกันก็ได  การเลือกและใชกลยุทธการแกปญหาเปน
ส่ิงสําคัญพอ ๆ กัน  ถาผูแกปญหากําหนดกลยุทธในการแกปญหาไดไมเหมาะสมกับปญหาก็จะไมสามารถ
แกปญหาไดในทํานองเดยีวกันถึงแมวาผูแกปญหาเลือกกลยุทธไดเหมาะสมแตไมสามารถปรับใชได
สอดคลองกับสถานการณปญหา  การแกปญหาก็ไมประสบความสําเร็จเชนกัน  ดังนั้นผูสอนตองพิจารณา
ปรับใชใหเหมาะสม  เพราะปญหาบางปญหามีกลยุทธในการแกปญหาเฉพาะที่แตกตางไปจากปญหาทั่ว ๆ 
ไป  ถาใชกลยทุธที่  ไมถูกตองอาจทําใหยุงยาก  ในที่นี้จะขอนําเสนอกลยุทธในการแกปญหาเพยีงบางวิธี
ดังนี ้

1. กลยุทธการแกปญหาโดยการคาดเดาและการตรวจสอบ 
การแกปญหาโดยการคาดเดาและการตรวจสอบ  เปนกลยุทธพื้นฐานทีน่ํามาใชแกปญหาอยูเสมอใน 

ระดับประถมศึกษา  นกัเรียนใชกลยุทธนีอ้ยูบอย ๆ  เชน  ในการหารยาวนกัเรียนจะตองคาดเดา  ผลหาร  
แลวลองนําผลหารนั้นไปคณูกับตัวหาร  ตรวจสอบผลคูณที่ไดวามากกวาตัวตั้ง  หรือนอยกวาตัวตั้งมากไป
หรือไม  เมื่อตรวจสอบแลวก็ปรับ  ผลหารใหมใหเหมาะสม  จนกระทั่งไดผลหารที่ถูกตอง  เชน 
 ตัวอยางที่  1 4,927  ÷ 17   =    

(1)  เดา  17 4927    นํา  3  มาคูณตวัหารจะได  3 × 17  =  51 

(2)  ตรวจสอบ 17 4927  3 × 17  =  51  มากเกินไป 
 

(3)  แกไข  (เดาใหม) 17 4927        แกไขใหมหาจํานวนมาคูณตัวหารทําเชนนี้เร่ือยไป 
          จนไดผลหารที่ใกลเคยีงหรือไดผลหารเทากัน 
          ในที่นี้คอื  นํา  2 × 17  =  34 

 
ตัวอยางที่  2 5,725  ÷ 13   =    

(1)  เดา  13 5725  นํา  3  มาคูณตวัหารจะได  3 × 13  =  39 

(2)  ตรวจสอบ 13 5725  3 × 13  =  39  นอยเกนิไป 
 
 
 

(3)  แกไข  (เดาใหม) 13 5725     แกไขใหมหาจํานวนมาคูณตัวหารทําเชนนี้เร่ือยไป 
          จนไดผลหารที่ใกลเคียง  หรือไดผลหารเทากัน 

3 

3 
51   . 

2 
34   . 

3 

3 

39   . 

4 
52    . 
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          ในที่นี้คือ  นํา  4 ×13  =  52 
 การแกปญหาโดยการคาดเดาและการตรวจสอบนั้น  ตองคาดเดาอยางมีเหตุผลเพื่อใหส่ิงที่คาดเดา
นั้นใกลเคยีงคาํตอบที่ตองการใหมากที่สุด  นอกจากนี้ยังมปีญหาอื่น ๆ อีกโดยอาศยัการคาดเดาและการ
ตรวจสอบ  จะขอยกตัวอยางพอสังเขป  ดังนี้ 

ตัวอยางปญหาท่ีแกปญหาโดยอาศัยการคาดเดาและการตรวจสอบ 
 

ฉันคิดถึงจํานวนสองจํานวน  ถานําจํานวนทั้งสองนั้นบวกกนัจะได  136   
แตถานําจํานวนมากลบดวยจํานวนนอยจะได  36  จงหาจํานวนสองจํานวนนั้น 

 
แนวคิด 
(1) เดาวาจาํนวนสองจํานวนนัน้คือ  100  และ  36   

100 + 36  =  136   เปนจริงตามโจทย 
100 – 36  =    64   ไมเปนจริงตามโจทย 

(2) ผลลบตองนอยลง  จึงควรลดตัวตั้ง  และเพิ่มตัวลบ  เดาวาจํานวนสองจํานวนนั้น                                         
คือ  90  และ  46   

90 + 46  =  136    เปนจริงตามโจทย 
90 – 46  =    44  ไมเปนจริงตามโจทย 

(3) ผลลบตองนอยลง  จึงควรลดตัวตั้ง  และเพิ่มตัวลบ  เดาวาจํานวนสองจํานวนนั้น                                        
คือ  80  และ  56  

80 + 56  =  136  เปนจริงตามโจทย 
80 – 56  =    24  ไมเปนจริงตามโจทย 

(4) ผลลบนอยเกนิไป  จึงควรเพิ่มตัวตั้ง  และลดตัวลบ  เดาวาจํานวนสองจํานวนนั้นคือ  85 และ  51   
85 + 51  =  136  เปนจริงตามโจทย 
85 – 51  =    34  ไมเปนจริงตามโจทย 

(5) ผลลบนอยไปเล็กนอย  จึงควรเพิ่มตัวตั้งและลดตัวลบ  เดาวาจํานวนสองจํานวนนั้นคอื  86  และ  50 
86 + 50  =  136  เปนจริงตามโจทย 
86 – 50  =    36  เปนจริงตามโจทย 
จะเห็นไดวา  การคาดเดาและการตรวจสอบนี้  จะตองการเดา  ตรวจสอบและปรับปรุงการเดาไป 

ตามลําดับจนกระทั่งไดคําตอบที่ถูกตอง 
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2. กลยุทธการแกปญหาโดยการแจกแจงรายการ  หรือการสรางตาราง 

การใชกลยุทธวิธีสรางตารางในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ชวยใหมองเห็นความเกีย่วของ   
ความสัมพันธกันของขอมูลไดชัดเจนขึ้น  และการใชตารางแสดงขอมูลชวยทําใหเปนระบบ  มีระเบียบ  
บางครั้งนักเรียนอาจมีปญหาในการหาคําตอบของปญหาที่ไมสามารถแปลงโจทยปญหาใหอยูในรูป
ประโยคสัญลักษณได  ซ่ึงเปนขั้นตอนหนึ่งใหนกัเรียนปฏิบัติในการแกโจทยปญหาเมือ่นักเรียนไมสามารถ
หาคําตอบตามขั้นตอนวิธีที่ครูสอนในชั้นเรยีนและไมทราบแนวทางในการแกปญหาโดยใชวิธีอ่ืน ๆ อาจจะ
ทําใหนกัเรียนรูสึกทอแทและลมเลิกความพยายาม  ทีจ่ะแกปญหาตอไปได  ทั้งที่ความจริงแลวปญหาที่
นักเรียนพบ  อาจไมยากอยางที่นักเรียนคิด  กลยุทธการแกปญหาโดยการแจกแจง  หรือการสรางตาราง  
เปนวิธีหนึ่งทีช่วยใหการแกปญหาเปนเรื่องที่งายขึ้นตอนกัเรียน  เชน 

ตัวอยางโจทย 

 ผลบวกของจํานวนนับสองจาํนวนเปน  49  ถานําจํานวนที่นอยลบออกจากจํานวนที่มาก   
จะไดผลลบเปน  17  จงหาจาํนวนสองจํานวนนัน้ 

แนวคิด  อาจใชการแจกแจงรายการเพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง  โดยการคาดเดา  และการตรวจสอบ   
เร่ิมจากจํานวนสองจํานวน  ไดแก  48 และ 1  เนื่องจาก  48 + 1  =  49  แต  48 – 1  =  47  ดังนั้นตอง 
ลดตัวตั้งและเพิ่มตัวลบตามลําดับ  ดังแสดงจากตาราง  ดงันี้ 
 

จํานวนที่มาก 48 44 40 36 32 
จํานวนที่นอย 1 5 9 13 17 

ผลบวก 49 49 49 49 49 
ผลลบ 47 39 31 23 15 

 
 เนื่องจากเมื่อลดตัวตั้งจาก  36  เปน  32  และเพิ่มตวัลบจาก  13  เปน  17  ทําใหผลลบเปน  15   
ซ่ึงนอยกวา  17  เล็กนอย  ดงันั้นตัวตั้งจึงอยูระหวาง  36  และ  32  โดยตัวตั้งจะมากกวา  32  เล็กนอย   
และตัวลบจะนอยกวา  17  เล็กนอย  จึงตรวจสอบโดยใหจํานวนที่มากคือ  33  และจํานวนที่นอยคือ  16   
ซ่ึงจะได  33 + 16  =  49  และ  33 – 16  =  17  เปนคําตอบที่ถูกตอง 
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3. กลยุทธการแกปญหาโดยการใชแบบรปู 

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ระดับประถมศึกษาไดกําหนดใหมกีารจัดการเรยีนรูคณิตศาสตร 
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ  ซ่ึงมีการกําหนดจํานวน  หรือ  กําหนดภาพใหอยาง
มีระบบและมคีวามสัมพันธกัน  แลวใหนกัเรียนหาจํานวนตอไปวาเปนจํานวนใด  หรือภาพตอไปจะเปน 
ภาพอะไร  นักเรียนตองวิเคราะห  สังเกต  หรืออาจใชตารางชวยในการหาความสัมพนัธของจํานวนจาก
แบบรูปหรือหาความสัมพันธของภาพจากแบบรูปที่กําหนดใหลักษณะตาง ๆ เชน  แบบรูปของรูปเรขาคณิต
หรือรูปอื่น ๆ ที่สัมพันธกันในลักษณะรูปราง  หรือขนาด  หรือสี  แบบรูปมีความสําคัญมากตอการพัฒนา
ความเขาใจทางคณิตศาสตรในหลายเรื่อง  ไมวาจะเปนเรื่องการนับเพิ่ม  การนับลด  ตารางการคูณ   
การหารูปทั่วไปของขอมูล  การใชกลยุทธการแกปญหาโดยการใชแบบรูปเปนอีกวธีิหนึ่งที่เปนพืน้ฐาน 
การนําไปสูการใหเหตุผล  จากการสังเกต  ขอมูลแลวสรุปการใหเหตุผลแบบนี้เปนการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
(inductive  reasoning)  ขอสรุปที่ไดอาจจะถูกตองหรือไมถูกตองก็ได  ดังนั้นขอสรุปของแตละคน
สังเกตเห็นอาจแตกตางกันได  ในการจัดการเรียนการสอนนักเรยีนจึงควรตองเรียนรูดังนี ้
 –    การวิเคราะหความสัมพันธของแบบรูป  และหารูปทั่วไปจากแบบรูปจากการสังเกต 
 –    การตรวจสอบรูปทั่วไปจากขอมูลที่กําหนดให 
 –    การสรางแบบแผนการพสูิจน  เพื่อตรวจสอบรูปทั่วไป 
 
ตัวอยางการแกปญหาโดยใชแบบรูป 
(1)  พิจารณาแบบรูปที่กําหนดให  จํานวนใน         คือจํานวนใด 

 128  ,    124  ,     120  ,    116  , 

       แนวคิด     จาก   128   ลดลงเปน   124   แสดงวาลดลง   4 
   124 ลดลงเปน 120 แสดงวาลดลง 4 
   120 ลดลงเปน 116 แสดงวาลดลง 4 
  จะเห็นวา   128  ,  124  ,  120  ,  116  แสดงจํานวนที่ลดลงทีละ  4 
  ดังนั้น        116  ลดลง  4  เปน  112 
  จํานวนใน         คือ   112 
(2) พิจารณาความสัมพันธของแบบรูปที่กําหนดใหตอไปนี ้

. . . 

       จงหาวารูปที่  25  คือรูปใด 
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แนวคิดท่ี  1 จากแบบรูปทีก่ําหนดให   รูปที่  1  ,  2  ,  3    คือ 

     รูปที่  4  ,  5  ,  6    คือ 

     รูปที่  7  ,  8  ,  9    คือ 

  จากการนับตามลําดับ  จะไดดังนี ้

     รูปที่ 1       2       3 

       4       5       6 

      7       8       9 
      ––     ––      –– 

 

  รูปที่  25  ตรงกับ          ดังนัน้         คือคําตอบที่ตองการ 
  
แนวคิดท่ี  2 แบบรูปมีรูปเรขาคณิต  3  รูป  คือ                           ตามลําดับ 
  ถาตองการรูปที่เทาใด  คิดไดจากการนํา  3  ไปหารจํานวนอันดับที่   
  ของรูปที่ตองการนั้น ถาหารแลวเหลือเศษ   1   คือรูป 
     ถาหารแลวเหลือเศษ   2   คือรูป 
     ถาหารแลวเหลือเศษ   3   คือรูป 
  จากโจทยตองการรูปที่  25  เมื่อ  25 ÷ 3  ได  8  เหลือเศษ  1 
  ดังนั้น  รูปที่  25  คือ 
 
4. กลยุทธการแกปญหาโดยการสรางแบบจําลอง 

กลยุทธการแกปญหาโดยการวาดรูป  หรือการสรางแบบจําลองเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถใชอธิบายความคิดรวบยอด (Concept)  หรือแนวคิดทางคณิตศาสตร  อาจใชเปนสื่อรูปธรรม 
หรือการใชแผนภาพ  การสรางแบบจําลองเพื่อชวยในการแกปญหาทีก่ลาวถึง  เปนแบบจําลองงาย ๆ เชน  
การวาดรูปจะชวยทําใหเกิดความเขาใจปญหาคณิตศาสตรไดงายขึ้น  และการสรางแบบจําลองตองพิจารณา
ใหเหมาะสมกบัปญหา  หรืออาจมีแบบจําลองที่เหมาะสมมากกวาหนึ่งแบบสําหรับปญหาที่กําหนดใหจะ
เลือกแบบจําลองใดขึ้นอยูกบัความสามารถในการรับรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญในปญหา หรือบางครั้งอาจใช
แบบจําลองเพือ่ชวยจดัระบบขอมูลใหเขาใจเพิ่มขึ้น  แบบจําลองอาจชวยใหเห็นกระบวนการ ซ่ึงสามารถ 
นํามาประยกุตใชแกปญหา 

25 
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ตัวอยางปญหาท่ีใชแบบจําลองเปนกลยุทธในการแกปญหา 

ตัวอยางที่  1    การเดินทางจากบานไปโรงเรียน  สุนิสาเดนิทางออกจากบานไปทางทศิเหนือ  500  เมตร   
เมื่อถึงสี่แยกแลวเล้ียวไปทางทิศตะวนัตก  100  เมตร  จนถึงสามแยกเลี้ยวไปทางทิศเหนืออีก  200  เมตร   
จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  400  เมตร  และเดนิทางไปทิศตะวันตกเฉียงใต  300  เมตร   
ถึงโรงเรียน  สุนิสาเดินทางไปโรงเรียนเปนระยะทางเทาใด  (มาตราสวน  1 ซม.  :  100 ม. ) 

 
จากโจทยอาจใชการวาดรปูใหงายตอการเขาใจแลวหาคาํตอบโดยการวัดไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มาตราสวน   1  ซม.    :   100  ม.  
 
 

• 

•  
น 

• 

• 

• • 

โรงเรียน 

300 ม. 400 ม. 

200
 ม.

 

100 ม. 

500
 ม.

 

 บานสุนิสา 
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ตัวอยางที่  2    บานของอุย  บานของอุม  บานของแอน  และบานของอาท  อยูบนดานซายของถนนที่อยูในแนว   
เหนือ – ใต  และมีขอมูลดังนี้ 

(1) บานของอุยอยูถัดจากบานของอุม 
(2) บานของอุยไมไดอยูเหนือสุด 
(3) บานของอาทอยูระหวางบานของแอนและบานของอุย 
(4) บานของแอนอยูดานเหนือของบานอาท 
(5) บานของอุมอยูทางทิศใตของบานแอน 

จงเขียนแผนภาพแสดงที่ตั้งบานของอุย  บานของอุม  บานของแอน  บานของอาท  และถามีสวนสัตวมา 
ตั้งอยูระหวางบานของแอนและบานของอุม  โดยอยูตดิกบับานของอาทแตไมติดกับบานของอุย  จงเขียนที่ตั้ง
ของสวนสัตว 

        แนวคิด  เนื่องจากปญหานี้นักเรยีนตองทดลองสรางแผนภาพ  และปรับเปลี่ยนจนสอดคลองตามเงื่อนไข 
ตามที่โจทยกําหนดใหตามลาํดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานของแอน 

สวนสัตว 

บานของอาท 

บานของอุย 

บานของอุม 

น 

ถน
น 
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5. กลยุทธการแกปญหาโดยการตัดออก 

การแกปญหาโดยการตัดออกเปนกลยุทธหนึ่งที่นํามาใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ในชีวิตจริง  เชน  บางคนอาจใชในเรื่องของการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา  หรือเลือกใชบริการตาง ๆ   
โดยพิจารณาตดัยี่หอสินคาบางยี่หอออกไปโดยพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ  เชน  ราคา ขนาด  คุณภาพ
ของสินคา  การบริการหลังการขาย  หรืออ่ืน ๆ  กระบวนการแกปญหาโดยการตัดออก  อาจดําเนินการ
เลือกใชเงื่อนไขของปญหาตัดสวนที่ไมเกี่ยวของสวนใหญออกไป  ใชการใหเหตุผลในการตัดออกหรือใช
วิธีตรวจสอบคําตอบที่เปนไปได  และคําตอบที่มีขอขัดแยงกับเงื่อนไขตาง ๆ  เชน  
 

ตัวอยางการแกปญหาโดยการตัดออก 
จากจํานวนทีก่าํหนดใหตอไปนี้ 

3625        7954 4556       8970            4140      4360           6643         5450 
1268        3484 2530     12788            9347      5481           9184         4892 
 

จงหาจํานวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดใหทุกขอตอไปนี ้

(1) จํานวนที่หารดวย  5  ลงตัว  (2)   จํานวนคู 
(3)  พหุคณูของ  6                (4)   จํานวนที่มากกวา  4,050  แตนอยกวา  2,240 
 

แนวคิด    
1. เงื่อนไขที่กําหนดใหมีอยู  4  เงื่อนไข  อาจพิจารณาเงื่อนไขขอที่  (4)  กอนก็ได  เนื่องจากงาย

ตอการตัดออก 
สําหรับจํานวนที่สอดคลองกับเงื่อนไข  ขอ (4)   คือ  จํานวนที่มากกวา  4,050  แตนอยกวา  
2,240  ซ่ึงทําใหตัดจํานวนทีไ่มใชคําตอบไปไดสวนหนึ่ง   ดังนั้นจํานวนที่เหลือ                          
ไดแก  3625  4140  7954  4360  5481  4556  6643  9184  8970  5450  และ  4892 

2. จํานวนที่หารดวย  5  ลงตัว  ไดแก  3625  4140  4360  6643  8970 และ  5450 
3. เงื่อนไปตอไปพิจารณาที่เปนจํานวนคู  คือจาํนวนทีห่ารดวย  2  ลงตวั                                                              

ไดแก  4140  4360  8970  และ  5450 
4. พิจารณาเงื่อนไขที่เปนพหุคณูของ  6  เปนอันดับสุดทาย                                                                  

ไดแก  4140  และ  8970 

จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการแกปญหา  จะพบวามีวิธีการทีห่ลากหลายใหนักเรียนได 
ฝกการแกปญหา  ครูมีบทบาทสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอนทีจ่ะใหนกัเรียนมีประสบการณใน 
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การแกปญหาอยางหลากหลาย  และตองตดัสินใจใหโอกาสผูเรียนเรียนรูวิธีการแกปญหาในระดับ 
ความเหมาะสม  หากนกัเรียนที่มีความสามารถสูงอาจใชปญหาที่มีความยากและซับซอนไดตามสมควร   
แตถาเปนนกัเรียนที่มีความสามารถไมมากนักครูอาจเริม่จากปญหางาย ๆ กอน  อยางเชนในการจดัการเรียน
การสอนในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะในการแกปญหาอีกแบบหนึ่งคือการใหนักเรียนไดสรางโจทยปญหา
จากประโยคสญัลักษณ  หรือจากสถานการณที่กําหนดให  เชน   
 

 จงสรางโจทยปญหาจากประโยคสัญลักษณที่กําหนดให 
   350 × 21  =     

ตัวอยางโจทยปญหา 

 ซ้ือตั๋วเขาชมสวนสนุกสําหรับผูใหญใบละ  350  บาท  ซ้ือตั๋ว  21  ใบ  ตองจายเงินทั้งหมดเทาไร 

ครูอาจกําหนดสถานการณอ่ืน ๆ ใหนกัเรียนสรางโจทย  หรือโจทยปญหา  เชน  จากขอมูล 
ที่กําหนดใหตอไปนี้  จงสรางโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหาการลบ  อยางละ  2  ขอ 

ผูเขาชม ฟุตบอล เทนนิส 
จํานวนผูชาย (คน) 5,365 2,190 
จํานวนผูหญิง (คน) 3,407 1,839 

 

 จะเห็นวาการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในดานการแกปญหามีหลากหลายวิธีที่ครูสามารถจัด 
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ะสอดแทรก  เนนย้ําใหนักเรียนไดฝกทกัษะไมเฉพาะปญหาแปลกใหม  หรือ
ปญหาที่ยุงยากเกินความรูความสามารถของผูเรียน  เพราะผูเรียนอาจมพีื้นฐานความรู  และประสบการณ      
ไมมากพอที่จะแกปญหาได  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีเจตคติทีไ่มดีตอการเรียนคณิตศาสตร  เกิดการเบื่อหนาย       
ดังนั้น การสอนการแกปญหาไมใชหวัขอทีแ่ยกออกไปในหลักสูตรเปนสิ่งที่ควบคูกบักิจกรรมการเรียน      
การสอนเชนเดียวกับทักษะและกระบวนการดานอื่น ๆ  ไมวาจะเปนการใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมาย  
การนําเสนอ การเชื่อมโยง  และความคิดสรางสรรค  ดังจะนําเสนอในหวัขอตอไป 

การพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูดวยความเขาใจมใิชเพียงการสอน

ที่ครูอธิบายถึงที่มาของสูตร  กฎ และแนวคิด  การพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนการใหเหตุผลตองสงเสริม  
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดอธิบายเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตน  ไมใชการบอกกฎ  สูตร  หรือวิธีการที่ 
จดจํามา  ผูสอนตองใหความสําคัญกับที่มาของคําตอบมากกวาการไดคาํตอบที่ถูกตองเพียงอยางเดยีว  และ
บรรยากาศภายในชัน้เรียนควรเปนกนัเอง  เปดกวางสําหรับการเสนอแนวคิด  และซกัถามขอสงสัย 
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 กิจกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา  ควรเนนการใหเหตุผลเพื่อใหผูเรียน
สามารถหาขอสรุปที่สมเหตุสมผลได  ใชความรูเดิมแบบจําลอง  สมบัติและความสัมพันธตาง ๆ  ประกอบ 
การอธิบายแนวคิดของตน  สามารถบอกไดวาคําตอบที่ไดและกระบวนการหาคําตอบสมเหตุสมผลหรือไม  
พรอมทั้งใชแบบรูปและความสัมพันธในการวิเคราะหสถานการณหรือปญหาทางคณิตศาสตร 
 ครูผูสอนควรใหการชี้แนะแนวทางเพื่อใหนักเรียนสามารถบรรลุเปาหมายดังที่กลาวมาได   โดยครู
สามารถปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจมากขึ้นโดยสอดแทรกการใหเหตผุลโดยใชคําถามที่
กระตุนใหผูเรียนเกดิกระบวนการคิดจากโจทย  หรือโจทยปญหาทั่ว ๆ ไป  เชน 
 ครูสามารถใชคําถามเกี่ยวกบัสมบัติของจํานวน  เชน 
 –    เพราะเหตใุด  5 × 4  =   4 × 5 
 –    สมบัติดังกลาวสามารถใชกับจํานวนอืน่ ๆ ไดหรือไม 
 –    ความสัมพันธทํานองเดียวกันนี้จะเกดิขึ้นจํานวนสามจํานวนไดหรือไม 
 การสอดแทรกการใหเหตุผลมีอีกทางหนึ่ง  คือ  การใชคําถามปลายเปด  เชน 
 

  คุณแมกําลังจะไปตลาดเพื่อซ้ือ  สบู  ยาสีฟน  ผงซักฟอก  และน้ํามันพืช 
  คุณแมจะทราบไดอยางไรวา  มีเงินเพยีงพอสําหรับซื้อส่ิงของทุกอยางหรือไม 
 

ปญหาดังกลาวไมสามารถใชการดําเนินการของจํานวนในการหาคําตอบ  นักเรียนจะตองใหเหตุผล
เกี่ยวกับความสัมพันธในเชิงปริมาณ  การใชคําถามปลายเปดจะสัมฤทธิ์ผลไดครูตองใจเย็นรูจักมีความยืดหยุน  
เปดใจรับกับคําตอบที่อาจเปนไปไดหลากหลาย  นอกจากนี้ครูตองเปดใจกวางเพื่อรับขอเสนอแนะ  และปญหา
ขอซักถามจากนักเรียน 

ครูสามารถสอดแทรกการใหเหตุผลเกี่ยวกบัเรื่องการนําเสนอขอมูลโดยใชกราฟแทนที่จะใหนกัเรียน
อานขอมูล  แลวตอบคําถามจากกราฟ  ครูอาจใหนกัเรียนเขียนเรื่องจากกราฟที่กําหนดให 

 

เนื้อที่ปาไมของประเทศไทย  พ.ศ. 2541 
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จงเขียนเรื่องเพื่ออธิบายลักษณะของกราฟที่กําหนดให 
ครูอาจอธิบายเหตุผลของตนเองกอน  แลวเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงขอคิดเห็นโดยการใชคําถาม  

เชน 
–    นักเรียนคดิวาครูทําถูกหรือไม 
–    ถาเปนนักเรียน  นักเรียนจะมีวิธีแกปญหานี้อยางไร 
–    เพราะเหตใุดนักเรียนจึงคิดวาวิธีการของนักเรียนนั้นดีกวา 
การใหเหตุผลไมควรจํากดัแคกิจกรรมในชัน้เรียนเทานั้น  ครูจะตองสอดแทรกการใหเหตุผลใน      

การบาน  และในการวัดผลและประเมินผล  การวัดผลและประเมินผลเปนการสื่อใหนักเรียนทราบวาสวนใด            
แงมุมใดในวิชาคณิตศาสตรที่มีความสําคัญ  ถาแบบทดสอบที่ใชกับนกัเรียนเนนไปที่การวัดความจํา  นักเรยีน
ก็จะซึมทราบความคิดที่วา  คณิตศาสตรเปนการทองจําสตูรและวิธีการ  นอกจากนี้  ถาครูไมใสการใหเหตุผล
ลงไปในสวนของการวัดผลและประเมนิผล  ครูก็จะไมสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนทางดานทักษะ 
การใหเหตุผล 
 กิจกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรที่เนนการใหเหตผุลไมเพียงแตจะเปนพื้นฐานที่ดีสําหรับ  
การศึกษาในระดับสูงขึ้นเทานั้น  ประโยชนที่จะไดรับจากการสอดแทรกการใหเหตุผลในกิจกรรมการเรียน
การสอน  ยังมดีังตอไปนี ้

(1) การใหนกัเรียนไดแสดงเหตผุลเปนโอกาสใหนกัเรียนไดทําความเขาใจเนื้อหาและแนวคิดอยาง
ถองแท  อีกทั้งเปนการทบทวนความรูเดิม  ชวยเสริมสรางความเขาใจทีถู่กตองอยูแลวใหสมบูรณ
และแกไขความเขาใจที่ผิด ๆ  

(2) การสอนคณิตศาสตรโดยสอดแทรกการใหเหตุผลชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  
นักเรียนเปนจาํนวนมากมีความเชื่อที่ผิด ๆ วา 
–  คณิตศาสตรคือการทองจํากฎ  ขั้นตอนวิธีการ  และแสดงวิธีทําตามขั้นตอนวิธีที่จดจํามาเพื่อให 
     ไดคําตอบ 
–  ปญหาทางคณิตศาสตรมีเพียงวิธีเดียวในการหาคําตอบที่ถูกตอง 
–  ขั้นตอนวิธีในการหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตรไดถูกกําหนดไวตายตัว 
การเรียนการสอนคณิตศาสตรควบคูไปกับการใหเหตุผล  ทําใหนกัเรียนเรียนรูคณิตศาสตรดวย
ความเขาใจ  และมองเห็นวาคณิตศาสตรมีเหตุมีผลอยูในตนเอง  และไมเกินความสามารถใน    
การเรียนรูและสรางแนวคิดใหม ๆ  

(3) การจัดบรรยากาศในชัน้ขณะเรียนคณิตศาสตรควรเปดโอกาสใหนกัเรยีนไดแสดงเหตุผล           
ทําใหนกัเรียนเห็นในคาและประโยชนของกิจกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรเปนแรงจูงใจ
ใหนกัเรียนตัดสินใจเลือกเรยีนคณิตศาสตรตอไป  ในระดบัที่สูงขึ้น 
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การพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร  สื่อความหมายและการนําเสนอ 
 การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญในการชวยใหนกัเรียน
สามารถเชื่อมโยงระหวางความเขาใจการใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร  นอกจากนีก้ารสื่อสาร  ส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตรยังเปนปจจยัหลักที่ชวยใหนักเรยีนสามารถเชื่อมโยงระหวางรูปแบบตาง ๆ ของการนําเสนอ
แนวคดิทางคณิตศาสตร  เชน  การใชส่ือทีเ่ปนจริง การใชรูปภาพ  กราฟ  และการอธบิายดวยวาจา 
 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา  จงึควรเนนการสื่อสาร   
ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร  เพื่อที่นักเรียนสามารถ 
 –    เห็นความสัมพันธระหวางสื่อที่เปนของจริง  รูปภาพและแผนภาพกับแนวคิดตาง ๆ  

      ทางคณิตศาสตร 
 –    แสดงและอธิบายเกี่ยวกบัแนวคดิและสถานการณตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
 –    เชื่อมโยงระหวางภาษาพดูที่ใชในชีวิตประจําวนักับภาษาและสัญลักษณทางคณติศาสตร 
 –    ตระหนกัถึงความจําเปนและความสําคญัของการนําเสนอ  การอภปิราย  การอาน  การเขียน   

      และการฟงในการเรยีนรูคณิตศาสตร  และการนําไปใช 
 นอกจากทีก่ลาวมาแลว  การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตรยังมีประโยชน
อีกหลายประการ  กลาวคือ 
 (1)  การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนาํเสนอชวยเสริมสรางความเขาใจทางคณิตศาสตรของ        
นักเรียน 
 การที่นักเรยีนไดแสดงความคิดเห็น  มีสวนรวมในการอภิปรายและฟงความคิดเหน็ของนักเรียนคน
อ่ืน ๆ  ชวยใหนักเรียนเขาใจคณติศาสตรไดอยางลึกซึ้งยิง่ขึ้น  การไดฟงความคิดเหน็ของเพื่อนนักเรียนดวยกัน
เปนการรับทางเลือกหรือแนวทางใหมซ่ึงจะทําใหนักเรยีนไดตระหนกัวาแตละคนสามารถมีวิธีคิดไดตาง ๆ  
กัน  และปญหาหรือสถานการณตาง ๆ สามารถมีไดมากกวาหนึ่งคําตอบ 
 การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอชวยสงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกนกัเรียนโดย
การทําใหความคิดถูกสะทอนออกมาใหเหน็อยางชัดเจนยิ่งขึ้น   ซ่ึงกระบวนการดังกลาวบางครั้งทําใหนกัเรียน
ไดคนพบวายังมีบางประเด็นที่ยังขาดความเขาใจ  จึงไมสามารถแกปญหาที่กําหนดใหได  ครูสามารถใช
โอกาสนี้ในการชวยอธิบายในจุดที่นกัเรียนไมเขาใจ 

(2) การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอชวยสรางความเขาใจรวมกนัทางคณิตศาสตร 

การเรียนรูแนวคิดทางคณิตศาสตรผานทางกิจกรรมที่ใหคนพบความรูดวยตนเองและมีการอภิปราย
รวมกันชวยใหนักเรยีนไดแนวคิดเนื้อหาไดดีกวาการเรียนการสอนคณติศาสตรในรูปของกฎและขัน้ตอนวิธี 

ส่ิงที่จําเปนจะตองมีคือการสื่อสารระหวางกันและกันมีขอตกลงรวมกนัทางคณิตศาสตร  เชน       
ระบบจํานวน  กฎและขอตกลงทางคณิตศาสตร  คําจํากัดความ ฯลฯ  การอภิปรายและแลกเปลี่ยน 
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ความคิดเหน็ทาํใหนกัเรียนเล็งเห็นความจําเปนของการมีภาษากลางในการสื่อสาร  ตระหนกัถึงบทบาทของ  
คําจํากัดความและความสําคญัของการอภิปรายและการกําหนดสมมติฐานเบื้องตนใหชัดเจน  เชน                  
ตัวอยางโจทยดังนี ้

กําหนดรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสทีม่ีดานยาวดานละ  1  หนวยส่ีรูป  ใหนํามาวางตอกัน 
เพื่อสรางเปนรูปเรขาคณิตแลวหาความยาวรอบรูปเรขาคณิตที่ตอไดแตละรูป 

นักเรียนกลุมหนึ่งออกมานาํเสนอวารูปทัง้หมดที่ตอไดลวนแตมีความยาวรอบรูปเปนจํานวนคูทัง้สิ้น  
ในขณะที่นกัเรียนอีกกลุมหนึ่งแยงวารูปทีต่อไดมีความยาวรอบรูปเปนจํานวนคี่  การอภิปรายในชัน้เรียนทําให
ครูไดคนพบวาแตละกลุมตีความ  และแปลความหมายของปญหาแตกตางกัน 

กลุมแรกเขาใจวานํารูปสี่เหล่ียมจัตุรัสมาวางตอกัน  รูปสี่เหล่ียมจัตุรัสแตละรูปจะตองมีอยางนอยหนึ่ง
ดานแนบชิดกนัไดสนิทกับรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสอีกรูปหนึ่ง  เชน 

มีความยาวรอบรูป  10  หนวย 
 

 
มีความยาวรอบรูป  8  หนวย 
 
 

 ในขณะที่อีกกลุมเขาใจวาในการนํารูปสี่เหล่ียมจัตุรัสแตละรูปมาวางตอกัน  จะวางตออยางไรก็ได   
ใหมีบางสวนของดานสัมผัสกับรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสอีกรูปหนึ่ง  เชน 
 
 
ในการตั้งคําถามปลายเปด  ครูจึงตองชี้แนะใหนักเรยีนเห็นถึงความสําคัญของสมมติฐานเบื้องตนและ 
คําจํากัดความ 

(3) การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตรชวยสงเสริมศักยภาพในการเรียนรู 

เมื่อครูใหนักเรียนพูดหรือเขยีนแสดงความคิด  เปนการบอกใหรูวาครูใหความสําคัญกับสิ่งที่นักเรียน 
พูดและครูมีความมั่นใจวานกัเรียนสามารถคิดในเชิงคณติศาสตรไดการใหความสําคญัทําใหนักเรียนเกิดความ
มั่นใจและกระตืนรือรนที่จะเรียนรู  และเกดิการเรียนรูอยางมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม  ส่ิงที่กลาวมาไมไดหมายความวา  กิจกรรมที่ใชการสื่อสาร  ส่ือความหมาย  และ 
การนําเสนอทางคณิตศาสตรจะชวยสงเสริมศักยภาพในการเรียนรูเสมอไป  บางกิจกรรม  เชน  การใหนกัเรียน
บอกขั้นตอนการหารยาวไมไดชวยสงเสริมศักยภาพในการเรียนรู  นักเรยีนอาจใชความสามารถในการสื่อสาร
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อธิบายถึงขั้นตอนการหารยาวไดอยางถูกตอง  แตเปนไปไดที่นักเรียนเพียงแคนําสิ่งที่จําไดมาตอบแทนแต     
ไมไดเขาใจแนวคิดของการหารและการนาํไปใช 

(4) การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตรชวยเสริมสรางบรรยากาศใน 
การเรียนรู 
 ตามธรรมชาติแลวนักเรียนมกัจะชอบพูดคยุกับเพื่อน ๆ  การใหนกัเรียนไดทํางานเปนกลุมและ       
เปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกันและกันเปนการลดความเครียดในชั้นเรยีนและ 
ทําใหนกัเรียนกลาที่จะตอบคําถามของครูและกลาที่จะมสีวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

(5) การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตรชวยใหครูเขาใจกระบวนการคิดของ 
นักเรียนมากขึน้ 

การที่ครูตั้งใจฟงนักเรยีนอธบิายกระบวนการคิดของตน  ทําใหครูทราบวานักเรียนคิดอยางไร  มีพัฒนา 
การอยางไร  นกัเรียนมีความเขาใจอยางไร  ทําใหครูมองเห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวา
จะตองสอนเพิม่เติมที่จุดใดเปนพิเศษและมีความเขาใจผดิ ๆ ใดบางที่ครูตองปรับและแกไข 
 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะ/กระบวนการสื่อสาร 
สื่อความหมายและการนําเสนอทางคณติศาสตร 
 การเสริมสรางทักษะการสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตรจึงเปนสวนสําคัญ    
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ตอไปนี้เปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน    
เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนาํเสนอทางคณติศาสตร 

(1) การใชส่ือที่เปนรูปธรรม 
ส่ือที่เปนรูปธรรมสามารถนํามาใชเปนตวักระตุนใหนกัเรียนเกดิการพดูคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และรวมกันอภิปรายในชั้นเรียน  ครูอาจใหนักเรยีนอธบิายลักษณะของสิ่งที่กําหนดให  แลวใหนักเรียนบอกสิ่ง  
ที่ไดคนพบหรืออธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติกับสื่อที่กําหนดให 

(2) การเลือกใชบริบทที่อยูในขอบขายความสนใจของนกัเรยีน 
การเลือกใชบริบทที่อยูในขอบขายความสนใจของนกัเรยีน  เชน  งานอดิเรก  กฬีา  สัตวเล้ียง  ดนตรี   

ส่ิงที่พบในชีวติประจําวนั ฯลฯ  ชวยใหนกัเรียนไดเล็งเห็นคุณคาของคณิตศาสตรวาเปนศาสตรที่เปน
ประโยชนสําหรับการดํารงชีวิต  ตัวอยางเชน  ครูอาจจัดกิจกรรมใหนกัเรียนออกแบบเงินจําลองโดยกําหนด
ชนิดของเงินเหรียญและธนบัตรดวยตนเอง 

(3) การใชคําถาม 
การใชคําถามปลายเปดทําใหนักเรยีนรูจกัสรางคําตอบที่เปนของตนเอง  อีกทั้งยังสงเสริมความคิด 

สรางสรรคนอกเหนือไปจากการชวยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตร 
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 ตัวอยางคําถามปลายเปด  เชน “ นักเรยีนคดิวาจํานวนใดเปนจํานวนที่มากที่สุด ”   
ซ่ึงทําใหสามารถชวยจุดประกายความคดิทีห่ลากหลาย 

(4) การเขียน 
การสื่อสาร  ส่ือความหมายหรือการนําเสนอ  โดยการเขียนเปนทักษะทีสํ่าคัญในการเรียนคณิตศาสตร   

ครูจะตองทําใหนักเรยีนเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนของการเขยีนคําตอบ  นกัเรียนควรจะไดเขาใจวา
เพราะเหตุใดจงึตองเขียนคําอธิบายมาสงครู  ในเมื่อครูเองก็ทราบคาํตอบดีอยูแลว  เพือ่ชวยใหนกัเรยีนสามารถ
เร่ิมตนเขียนได  ครูควรระบส่ิุงที่ตองการใหนักเรยีนเขยีนตอบใหชัดเจนและจําเพาะเจาะจงที่สุด  อาจใชคําถาม
ที่เปดโอกาสใหนักเรยีนแสดงความคิดเหน็  เชน 

“ เพราะเหตใุดนักเรียนจึงคิดวาคําตอบที่ไดสมเหตุสมผล ”  
“ เร่ืองนี้มีความสัมพันธกับเนื้อหาในบททีแ่ลวอยางไร ” 
“ นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร ” 

(5) การใหนกัเรียนทํางานรวมกนัเปนกลุม 
การจัดที่นั่งในชั้นเรียนและการทํางานเปนกลุมเปนสิ่งสําคัญมากที่ตองพิจารณาสําหรับการพัฒนาทกัษะ   

การสื่อสาร  ส่ือความหมาย  และการนําเสนอทางคณิตศาสตร  ครูควรจัดที่นั่งในชั้นเรียนใหเหมาะกับการอภิปราย
รวมกันเปนกลุม  การทํางานรวมกนัเปนกลุมยอยเปนการเปดโอกาสใหคนพบความคิดใหม ๆ  การอภิปราย 
รวมกันทั้งชัน้เปนโอกาสใหแตละกลุมไดเปรียบเทียบแนวคิดและรวบรวมขอมูล 

 สําหรับนักเรียนในชั้นตน ๆ  ครูอาจใหนกัเรียนจับคูกนัทาํงานเปนการเริ่มตนแลวจึงเปล่ียนมาใหทาํงาน
เปนกลุมเมื่อถึงเวลาอันควร 

(6) บทบาทของผูพูดและผูฟง 
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทาง 

คณิตศาสตรครูจะตองสรางประสบการณใหนกัเรียนไดเปนทั้งผูพูดและผูฟง  ครูอาจใหนักเรยีนจบัคูกันแลว
สลับกันถาม - ตอบ 

(7) การสื่อสารสื่อความหมายระหวางครูผูสอนกับนักเรียน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองมกีารสื่อสารสื่อความหมายทาง 

ความคิดระหวางครูและนักเรยีนในชั้น  ครูจะตองสื่อใหนักเรียนเขาใจวาครูคาดหวังใหนกัเรียนเกดิความรู  
และทักษะใดบางในบทเรียน วิธีการตอบคําถามของครู  การจัดการในชั้นเรียน  กฎ  กติกาที่ตั้งไว  รวมไปถึง
การวัดและประเมินผล  บอกใหนกัเรียนทราบวาสิ่งใดที่ครูใหความสําคญั  ส่ิงใดที่ครูคาดหวัง 
 การทําใหช้ันเรียนมีการสงเสริมทักษะกระบวนการสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทาง
คณิตศาสตรเกดิขึ้นไดขึ้นอยูกับครูผูสอน  โดยครูตองพิจารณาควรใหเวลากับกิจกรรมเพื่อพัฒนาทกัษะ 
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การสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทางคณิตศาสตรมากนอยเพียงใด  ครูควรทําแบบอยางที่ดี          
กับการคิดและการสื่อสารความคิดทางคณติศาสตรและใหความสําคัญกับแนวคิดทีแ่ปลกและหลากหลาย         
ของผูเรียน 

ครูจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ส่ือความหมายและการนําเสนอทาง
คณิตศาสตรใหเกิดขึน้กับตวันักเรียนนั้นขึ้นอยูกับเจตคติของครูผูสอนที่มีตอการสื่อสาร  ส่ือความหมาย 
และการนําเสนอทางคณิตศาสตรและเวลาที่ใหกับการสงเสริมและพัฒนาการสื่อสาร  ส่ือความหมายและ 
การนําเสนอทางคณิตศาสตร 

การพัฒนาทักษะ / กระบวนการเชื่อมโยง 
 การจัดการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2544  สถานศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถและมีทักษะตามมาตรฐาน 
การเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนเนื้อหาและกระบวนการเรยีนรูทางคณิตศาสตรที่จะพฒันาผูเรียน
ใหมีความรู  ความสามารถ  ตามที่กําหนดไวในจุดหมายของหลักสูตรประกอบดวยสาระการเรียนรูหลักดังนี ้

 สาระที่  1 จํานวนและการดําเนินการ 
 สาระที่  2 การวัด 
 สาระที่  3 เรขาคณิต 
 สาระที่  4 พชีคณติ 
 สาระที่  5 การวิเคราะหขอมูล  และความนาจะเปน 
 สาระที่  6 ทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตร 

 การจัดกระบวนการเรียนรูผูสอนตองสอนใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรยีนรูใหไดมาตรฐานดาน 
ความรู  ดานทกัษะ/กระบวนการ  ดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม  สําหรับสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ทั้ง  6  สาระดังกลาว  ครูผูสอนสวนใหญมกัเขาใจผิดวาตองสอนแยกจากกันกับการสอนเนื้อหาตาง ๆ  
ทางคณติศาสตร  โดยปราศจากความเชื่อมโยงทําใหนักเรียนตองจดจํามากเกินความจําเปน  ถานักเรียน
สามารถเชื่อมโยงระหวางแนวคิดตาง ๆ ทางคณิตศาสตรจะทําใหนกัเรยีน  สามารถเขาใจเนื้อหาหรือแนวคิด 
ไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 การเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา  ควรมีการรวมการเชื่อมโยงไปสูการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน  มีการบูรณาการเนื้อหาตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตรเขาดวยกนั  นอกจากการ
เชื่อมโยงระหวางเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรดวยกนัแลวยังมีการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  
นอกจากนั้นแลวยังนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนั 
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ตัวอยางกิจกรรม  การฝกทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเนื้อหาตาง ๆ ทางคณิตศาสตร  
เชน 

แบงรูปสี่เหล่ียมผืนผาที่มีขนาดกวาง  12  เซนติเมตร  ยาว  16  เซนติเมตร  
ออกเปน  2  สวน  โดยตัดตามแนวเสนทแยงมุม   ช้ินสวนที่ไดสามารถ
นํามาตอเปนรูปใดไดบาง  รูปใดที่มีความยาวรอบรูปนอยที่สุด 

 
 
 
 
 
 

   ความยาวรอบรูป  72  เซนติเมตร          ความยาวรอบรูป  64  เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

   ความยาวรอบรูป  72  เซนติเมตร              ความยาวรอบรูป  64  เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
                      ความยาวรอบรูป  72  เซนติเมตร 
 

 จากตัวอยางดงักลาวเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมกีารบูรณาการระหวางเนื้อหาสาระ
ตาง ๆ ในคณติศาสตร  เปนการบูรณาการระหวางเรื่องเรขาคณิตกับการวัดครูควรใหผูเรียนไดมีการปฏิบัติ
กิจกรรมจริง  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความรูทําใหผูเรียนคิดวาคณิตศาสตรไมใช
แคการคิดคํานวณเพื่อหาคําตอบของโจทยและโจทยปญหาเทานั้น  ครูอาจมอบหมายงานหรือกิจกรรมให 
ผูเรียนไปศึกษาคนควาความรูที่เกี่ยวของกบักจิกรรมนั้น  แลวนําเสนอผลงานรวมกันอภิปรายและหาขอสรุป 
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ตัวอยางกิจกรรม     การฝกทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงการนําคณิตศาสตรไปใชในศาสตรอ่ืน ๆ เชน 

 การจัดกจิกรรมใหนกัเรียนไดนําคณิตศาสตรไปใชในศาสตรอ่ืน ๆ ที่ไมใชคณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปน
มากซึ่งคณิตศาสตรสามารถนําไปประยุกตใชในวิทยาศาสตร  สังคมศาสตร  การแพทย  การคา  ฯลฯ 
 วิชาสังคมศึกษา  ครูอาจจัดกิจกรรมเกีย่วกับเรื่องปฏิทินโดยใหนกัเรยีนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
อากาศและบันทึกขอมูลในปฏิทินวาวนัใดบางที่ฝนตก  มีเมฆมาก  หรืออากาศแจมใส  นักเรยีนสามารถบันทึก
ขอมูล  นับจํานวนวัน  แลวสรุปสภาพอากาศทั่ว ๆ ไปในรอบสัปดาหหรือเดือนและคาดการณสภาพอากาศ   
ในอนาคต   
 วิชาวิทยาศาสตร  ครูอาจใหนักเรียนเก็บบนัทึกขอมูลของใบไมชนิดตาง ๆ  หรือชนิดของตนไม   
แลวนํามาจําแนกประเภทแลวรวมกนัอภิปรายในประเดน็ตาง ๆ  ไดแก 
 –    เกณฑในการจัดกลุมใบไม 
 –    ความคิดรวบยอดเกีย่วกบัการนับจํานวนนับ  การบวก  การเปรียบเทียบจํานวน 
 –    ประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 จากตัวอยางการจัดกิจกรรมนีจ้ะชวยทําใหนกัเรียนมีทกัษะกระบวนการคดิสามารถนําความคิดที่ไดไป
ประยุกตใชในจริง  มีการสรางความคิดรวบยอด  ทักษะ/กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม (การทํางานเปนทีม  
ความรับผิดชอบ  ฯลฯ)  มีการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับคณิตศาสตร  และมีการเชื่อมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืน ๆ  

การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความคดิริเร่ิมสรางสรรคอาจเริ่มจากการนําเสนอ
ปญหาที่นาสนใจ  ทาทาย  เหมาะสมกับวยัของผูเรียนและเปนปญหาทีผู่เรียนสามารถนําความรูพืน้ฐาน 
ทางคณิตศาสตรที่มีอยูมาใชแกปญหาได  โดยใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อแกปญหา  เปดโอกาสใหผูเรียน
เสนอแนวคิด  ทําใหไดแนวคิดในการแกปญหาที่หลากหลาย  ปญหาทีม่ีหลายคําตอบ  หรือปญหาทีม่ีหลาย
แนวคดิชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียน  การใหผูเรียนไดมีประสบการณในการเรียนรู 
แนวคดิหรือวธีิการหลาย ๆ อยางในการแกปญหาใดปญหาหนึ่ง  เปนสิ่งที่มีคุณคามากกวาการใหผูเรียนมี
ประสบการณในการแกปญหาหลาย ๆ ปญหาโดยใชแนวคิดหรือวิธีการเพียงอยางเดียว   

ตัวอยางปญหาสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ตุกกับติ๊บมีเงนิรวมกนั  9  บาท  แตทั้งสองมีเงินตางกนั  3  บาท 
ตุกกับติ๊บมีเงนิคนละกี่บาท 
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 การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคนอกจากฝกความคิดสรางสรรคจากโจทยหรือโจทยปญหาแลว     
ผูสอนอาจจัดกิจกรรมเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน  การออกแบบ  การประดิษฐ 

 การที่นักเรยีนจะเกดิความคดิสรางสรรคนั้น  ครูควรคํานงึถึงสิ่งตอไปนี้ 
1. ใหนกัเรียนคิดอิสระไมจํากัดรูปแบบมากเกนิไป  จะไดเกดิความคิดสรางสรรค 
2. เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็  โดยคณุเปนเพยีงผูช้ีแนะ 
3. ครูใหนักเรียนซักถามถึงแมจะไมตรงประเด็นไมควรดูถูกแนวคิดของนักเรียน 
4. สรางบรรยากาศใหเกดิความเปนกันเอง  ไมควรมีกฎ  และระเบียบเขมงวดจนเกินไป 
5. ครูควรสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
6. ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ทักษะ / กระบวนการทางคณติศาสตรดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นไมวาจะเปนการพัฒนาทกัษะ/
กระบวนการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  การ
เชื่อมโยง 
ความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร  และเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ  และความคิดริเร่ิมสรางสรรคไมใชเปนเนื้อหา
ใหมที่ครูตองสอนแยกตางหาก  ทุกทกัษะสามารถบูรณาการใหเกดิขึ้นพรอม ๆ กันกับความรูความเขาใจ 
เนื้อหาตางๆ โดยการจดักจิกรรมการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธเชือ่มโยงกันหากผูสอนเขาใจธรรมชาติ 
ของเนื้อหาวิชาแลว  จะพบวาไมใชเร่ืองยากอยางที่หลายคนเขาใจ 
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