
ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  
กชพร  ตุณสุวรรณ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
สาระการเรียนรู้      

สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ   มาตรฐาน ค 1.2    เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
จ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ 1  บวก 
ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์  พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จ านวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 

สาระท่ี 2  การวัด มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  (เงิน) ตัวชี้วัดที่ 1  แก้ปัญหาเกี่ยวกับ เงิน 
(บวก ลบ คูณ)   

สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  ทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ตัวชี้วันที่ 1-6   
ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา   ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง    เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
สถานการณ์ปัญหา 
 “นักเรียนชั้น  ป.3  ต้องการตกแต่งห้องเรียนเพื่อจัดงานปีใหม่  คุณครูให้เงินนักเรียน ไปเลือกซ้ือของในร้าน
ได้ตามชอบใจ  จ านวน 200  บาท และให้เหลือเงินกลับมา  40   บาท  
 
 
 
 
  
 
 
     ลูกโป่ง 5  บาท     ดอกไม้   10  บาท      ต้นคริสต์มาส  20  บาท    ตุ๊กตา    25  บาท     ขนม   15  บาท  
 
 
 ค าสั่ง     1. นักเรียนจะซื้ออะไร เท่าไหร่บ้าง  และต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าไร   



    2. ให้นักเรียน สามารถเลือกซื้อได้มากที่สุดกี่วิธี  อย่างไรบ้าง 
การคาดเดาค าตอบ 
 แนวคิดของนักเรียน  เช่น 
     1. นักเรียน อาจน า 200 – 40  = 160  บาท  แล้วเลือกซื้อของ ต่างๆ ในราคา 160  บาท  เช่น 
         ลูกโป่ง   5   ลูก    25  บาท  
                          ดอกไม้   2   ช่อ   20  บาท 
      ตุ๊กตา    2   ตัว    50  บาท 
                          ตน้คริสต์มาส 1 ต้น   20  บาท 
      ขนม     3   ชิ้น       45  บาท       
      รวมทั้งหมด  160  บาท 
    2. นักเรียนอาจซื้อของ ไปเรื่อยๆ  จนกว่าจะเหลือเงิน 40  บาท   
    3. นักเรียนอาจเลือกซื้อของไม่ครบทุกอย่าง   
    4. วิธีการคิด  ราคาของสิ่งของ นักเรียนอาจแสดงโดยวิธีคูณ  หรือ โดยวิธีบวก  เช่น 
         ลูกโป่ง   5   ลูก   = 5+5+5+5+5 =  25  บาท  หรือ  5 x 5  = 25  บาท 
 
ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์แบบปลายเปิดส าหรับนักเรียน ช่วงช้ันที่ 1 
         การก าหนดค าตอบให้เด็กหาโจทย์ 

 1. ก าหนดโดยไม่มีข้อตกลง 
  เช่น 

 จากตัวเลข 20 จงหาที่มาของตัวเลขนี้โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ค าตอบที่ได้   คือ 10 + 10 
        หรือ        คือ 25 - 5 
                             ฯลฯ 
ซ่ึงเด็กอาจตอบเหมือนกันหรอืต่างกันก็ได้ หรือบางคนอาจตอบหลายวธิก็ีได้  

 2. ก าหนดโดยมีข้อตกลง 
  เช่น 

 จากตัวเลข 20 จงหาที่มาของตัวเลขนี้โดยใช้เครื่องหมาย บวก 
ค าตอบที่ได้   คือ 10 + 10 
        หรือ        คือ 15 + 5 
                             ฯลฯ 
ซ่ึงเด็กอาจตอบเหมือนกันหรอืต่างกันก็ได้ หรือบางคนอาจตอบหลายวธิก็ีได้  

 3. ก าหนดโดยมีข้อตกลงเก่ียวกับตัวเลข 
  เช่น 

จากตัวเลข 20 จงหาที่มาของตัวเลขนี้โดยใช้ตัวเลข 2, 5, 10, 
ค าตอบที่ได้   คือ (2 x 5) + 10 



 

ตารางแสดง การปรับปรุงปัญหาแบบปิด  ให้เป็นปัญหาปลายเปิด 

ปัญหาแบบปิด ปัญหาปลายเปิด 
1. ค่าเฉลี่ยของ 3, 6, 9, 10 เท่ากับเท่าไร ถ้าค่าเฉลี่ยของจ านวน 4 จ านวน  เท่ากับ 7             

จ านวนเหล่านั้นคือจ านวนใด 
2. สวนหลังบ้านรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง10เมตร

และมีความยาว 15 เมตรถ้าต้องการปลูกต้นไม้จะ
มีพ้ืนที่ในการปลูกท้ังหมดเท่าไร 

สวนหลังบ้านรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพ้ืนที่ในการปลูก
ต้นไม้ทั้งหมด150 ตารางเมตรจะมีความกว้าง
และความยาวเท่ากับเท่าไร 

3. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีพ้ืนที่ 150 ตารางเซนติเมตร 
มีฐานยาว 10 ซม. จะมีความสูงเท่าไร 

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งจะมีความยาวฐานและความสูง
เท่ากับเท่าไรถ้ารูปสามเหลี่ยมนี้มีพ้ืนที่เท่ากับ
150 ตารางเซนติเมตร 

4. จงแก้สมการ 4x – 1 = 3 จงยกตัวอย่างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ได้ผลลัพธ์
เท่ากับ 1 

5. แดงมีอายุเป็นสองเท่าของด าถ้าแดงอายุ 7 ปี              
ด าอายุเท่าไร 

แดงและด าอายุเท่าไรถ้าอายุของแดงรวม 
กับด าเท่ากับ 14 ปี 

6. เขียวมีเหรียญ 50 สตางค์ 150เหรียญมี
เหรียญ 25 สตางค์ 540 เหรียญ   เขียวมีเงิน
ทั้งหมด กี่บาท 

เขียวมีเงิน 210 บาทจะน าไปแลกเหรียญ50 สตางค์
และเหรียญ 25 สตางค์ ได้ก่ีเหรียญ 

7. รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม A = 40๐                      

มุม  B = 80๐   จงหามุม C 
มุม A , B และ C เท่ากับเท่าไรถ้ารูป

สามเหลี่ยม ABC มีมุมภายในเท่ากับ 180๐ 
8. ราคาเนื้อหมูในตลาดสด A ราคากิโลกรัม

ละ 80 บาท  ถ้าแม่ต้องการเนื้อหมู 5กิโลกรัม         
แม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดก่ีบาท 

จงหาจ านวน 2 จ านวนที่คูณกันแล้วเท่ากับ 400 
  

9. คุณแม่จะจ่ายเงินประจ าสัปดาห์ให้ส้มทุกเช้าวัน
จันทร์ เป็นเงิน 250 บาทโดยจ่ายเป็นธนบัตร          
ใบละ 20 บาทและธนบัตรใบละ 50บาท ถ้าส้มนับ
ธนบัตรได้ทั้งหมด 7 ใบอยากทราบว่าส้มได้รับ
ธนบัตรใบละ 20 บาทและธนบัตรใบละ50 บาท
อย่างละก่ีใบ 

คุณแม่จ่ายเงินประจ าสัปดาห์ให้ส้มทุกเช้าวันจันทร์
เป็นเงิน 250 บาท ส้มจะได้รับธนบัตรใบละ
20 บาทและธนบัตรใบละ 50 บาท อย่างละก่ีใบ 

  

 


