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การบ6าน

ใหTลองหาสถานการณ)ที่เก่ียวขTองกับการประมาณคSาที่ไดTเรียนในช้ัน
เรียน โดยนักศึกษาจะเลือกสถานการณ)แบบใดก็ไดTตามที่ยกตัวอยSาง

• ใหTนักศึกษาเขียนอธิบายสถานการณ)

• จากนั้นตั้งปcญหาเก่ียวกับการประมาณคSา

• อธิบายหลักการประมาณคSาและตอบปcญหา / แสดงแนวคิดจาก
ปcญหาที่นักศึกษาตั้งขึ้น

ตัวอยSางที่นSาสนใจจะถูกอัพโหลดขึ้นบนแฟนเพจ และตัวอยSางเด็ด ๆ 
ที่นSาสนใจจะคัดเลือกมาออกเปjนขTอสอบกลางภาค

ปล. เทอมน้ีไมSมีคะแนนการบTาน / quiz แตSควรทำเพ่ือฝoกการคิดของนักศึกษาเอง

206100



3

ทักษะการแก6ป?ญหา 206100
ทักษะแหBงศตวรรษท่ี 21 (21 Century Skills)

Ref. (1)—Fostering Social and Emotional Learning through Technology, World Economic Forum March 2016
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การแก6ป?ญหา 206100

รูปจาก Wikipedia

George Pólya (Pólya György) 
(December 13, 1887 – September 7, 1985) 
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ข้ันตอนการแก6ป?ญหาของโพลยา 206100
ทำความเข6าใจป?ญหา

วางแผนแก6ป?ญหา

ทำตามแผนและแก6ป?ญหา

ตรวจสอบผลลัพธ_ท่ีได6

- โจทย_ถามหาอะไร
- โจทย_ให6ข6อมูลอะไรมาบ6าง

เลือกวิธีการแก6ป?ญหาท่ีเหมาะสม
• Trial & Error ?
• หา pattern

• Illustrate ขTอมูลที่มี

• สรTางแผนภาพ / ตาราง

• รSางภาพการแกTปcญหา

• เชื่อมโยงความรูTที่มีอยูSกSอน
• ตัดความเปjนไปไดTหลายกรณี

• ใชT sense

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลจากคำตอบ 
เชSน ใชTการประมาณมาชSวยตรวจสอบ



ซ้ือเสื้อ 3 ตัว แตSละตัวราคาเทSา ๆ กัน

จะตTองจSายเงินท้ังหมดเทSาไร
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ชBวยคิดหนBอย 206100

ข6อมูลไมBเพียงพอในการแก6โจทย_ป?ญหา 
เนื่องจากไมBทราบวBา เส้ือแตBละตัวราคาเทBาใด

ขั้นตอนท่ี 1 : ทำความเข6าใจป?ญหา
โจทย_ถามหาอะไร เงินที่ตTองจSาย

โจทย_ให6อะไรมา

1. จำนวนเส้ือ 3 ตัว

2. แตSละตัวราคาเทSากัน

ขั้นตอนท่ี 2 : วางแผนแก6ป?ญหา

จำนวนเงินที่จSายทั้งหมด = จำนวนเส้ือ ´ ราคาเส้ือ



ไปสหกรณ)เพื่อไปซื้อกระดาษ A4 พบวSา 

• กระดาษยี่หTอสองเอ แพ�คละ 100 แผSน 

จำหนSายราคาแพ�คละ 35 บาท

• กระดาษยี่หTอแนวคิด หนึ่งรีม (500 แผSน) 

จำหนSายราคารีมละ 125 บาท

ถTาตTองการใชTกระดาษ 1000 แผSน ควรซื้อกระดาษยี่หTอใดมาใชT 
(สมมติวSากระดาษสองยี่หTอใชTแทนกันไดT)
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ชBวยคิดหนBอย 206100

ขั้นตอนท่ี 1 : ทำความเข6าใจป?ญหา
โจทย_ถามหาอะไร ควรซื้อกระดาษยี่หTอใดดี

โจทย_ให6อะไรมา

1. กระดาษยี่หTอสองเอ : แพ�คละ 100 แผSน แพ�คละ 35 บาท

2. กระดาษยี่หTอแนวคิด : รีมละ 500 แผSน ราคารีมละ 125 บาท
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ชBวยคิดหนBอย 206100
ขั้นตอนท่ี 1 : ทำความเข6าใจป?ญหา
โจทย_ถามหาอะไร ควรซื้อกระดาษยี่หTอใดดี

โจทย_ให6อะไรมา

1. กระดาษยี่หTอสองเอ : แพ�คละ 100 แผSน แพ�คละ 35 บาท

2. กระดาษยี่หTอแนวคิด : รีมละ 500 แผSน ราคารีมละ 125 บาท

ขั้นตอนท่ี 2 : วางแผนแก6ป?ญหา
เปรียบเทียบจากราคาตSอแผSนของแตSละยี่หTอ ดTวยการคำนวณวSา

ราคาตSอแผSน = 
ราคาตSอหSอ
จำนวนแผSน

ขั้นตอนท่ี 3 : แก6ป?ญหา

ราคาตSอแผSนของสองเอ = 
!"
#$$ = 0.35

ราคาตSอแผSนของแนวคิด = 
#*"
"$$ = 0.25

ขั้นตอนท่ี 4 : ตรวจสอบความสมเหตุสมผล

กระดาษสองเอ ราคารวม= 0.35×100 = 35
กระดาษแนวคิด ราคารวม= 0.25×500 = 125

ควรซื้อกระดาษแนวคิด 
เพราะราคาตSอหนSวยถูกกวSา

ขTอมูลจำนวนกระดาษที่ตTองการ
ไมSตTองใชTก็ไดT



ตTองการส่ังอาหารบุฟเฟต)สำหรับจัดคSายรับนTองใหมSจากรTานอาหาร 
ภายใตTงบประมาณหัวละ 30 บาท 

โดยรTานคTาใหTเลือกอาหารแตSละประเภท อยSางละหนึ่งอยSาง

ประเภทผัด ผัดผักรวม หรือ ผัดตับตTนหอม

ประเภทต6ม แกงจืดลูกรอก หรือ ตTมยำไกS

อาหารวBาง ซSาหริ่ม หรือ ผลไมTรวม

จะมีจำนวนวิธีในการจัดอาหารที่แตกตSางกันไดTก่ีวิธี
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ชBวยคิดหนBอย 206100

ขั้นตอนท่ี 1 : ทำความเข6าใจป?ญหา
โจทย_ถามหาอะไร จัดอาหารไดTอยSางไรบTาง

โจทย_ให6อะไรมา

1. อาหารแตSละประเภทมีสองอยSางใหTเลือก

2. มีประเภทอาหารใหTเลือก 3 ประเภท
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ชBวยคิดหนBอย 206100

ขั้นตอนท่ี 2 : วางแผนแก6ป?ญหา
ลองวาดแผนภาพเพื่อดูวSาจะเปjนไปไดTอยSางไรบTาง

ขั้นตอนท่ี 3 : แก6ป?ญหา

จัดไดT 8 แบบที่เปjนไปไดT

ขTอมูลจำนวนราคาตSอหัวไมSตTองใชTก็ไดT
เพราะรTานคTากำหนดมาใหTเลือกสามประเภทอยูSแลTว

ขั้นตอนท่ี 1 : ทำความเข6าใจป?ญหา
โจทย_ถามหาอะไร จัดอาหารไดTอยSางไรบTาง

โจทย_ให6อะไรมา

1. อาหารแตSละประเภทมีสองอยSางใหTเลือก

2. มีประเภทอาหารใหTเลือก 3 ประเภท

ประเภทผัด ผัดผักรวม หรือ ผัดตับตTนหอม

ประเภทต6ม แกงจืดลูกรอก หรือ ตTมยำไกS
อาหารวBาง ซSาหร่ิม หรือ ผลไมTรวม

ผัด ต6ม อาหารวBาง

ผัดผักรวม

ผัดตับตTนหอม

แกงจืดลูกรอก

ตTมยำไกS

แกงจืดลูกรอก

ตTมยำไกS

ซSาหร่ิม
ผลไมTรวม
ซSาหร่ิม
ผลไมTรวม
ซSาหร่ิม
ผลไมTรวม
ซSาหร่ิม
ผลไมTรวม
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บินคุ6ม คุณภาพครบ 206100

ใหTนักศึกษาแบSงกลุSมกลุSมละ 3 – 4 คน 
สมมติวSาเพ่ือนในกลุSมคนหน่ึง จะเดินทางไปเท่ียวท่ีประเทศจีน ชSวงเดือนกรกฎาคม

ใหTนักศึกษาวางแผนโดยใชTขั้นตอนการแกTปcญหาของโพลยา

เพ่ือใหTจองตั๋วเคร่ืองบินไดTในราคาท่ีถูกท่ีสุด

อยSาลืมวิเคราะห)วSา ขTอมูลใดขาด ขTอมูลใดเกิน 
ถTาขTอมูลใดขาดใหTถามเพ่ือนเพ่ิมเติม
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ทำไมๆๆๆๆๆๆๆๆ 206100

ใหTนักศึกษาใชTขั้นตอนการแกTปcญหาของโพลยาในการนับคำวSา “ทำไม” ในเพลง ทำไม
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การบ6าน ฝากลองคิดดู 206100

โจทย)จากหนังสือ : 

สาขาคณิตศาสตร)ประถมศึกษา สสวท. (2545). เอกสารเสริมความรูTทางคณิตศาสตร) เร่ืองความรูTสึกเชิงจำนวน (Number Sense)
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สอนเด็กให6แก6ป?ญหาอยBางไร 206100

เอกสารใหTไปศึกษาเพิ่มเติม หนังสือ คูBมือการใช6หลักสูตร กลุBมสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร_

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา หนTาที่ 62 - 70

(อัพโหลดไฟล)ไวTใหTในเว็บไซต)กระบวนวิชาแลTว)


