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ตัวชี้วัด
ว	4.2	ป.1/1	แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก	การเปรียบเทียบ
ว	4.2	ป.1/2	แสดงล�าดับขั้นตอนการท�างาน	หรือแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ	สัญลักษณ์	หรือข้อความ

นักเรียนรÙ้หรือäม่ว่า 
การแก้ปัญหาให้ประสบ
¤วามส�าเรçจท�าäด้อย่างäร

การแก้ปัญหา
อย่างàปš¹¢Ñé¹µอ¹

Symbol
(สัญลักÉ³�)Problem solving

(การแก้ปัญหา)

Picture
(รÙปภาพ)

Text
(ข้อ¤วาม)

9 + 0 =  

5 + 3 =  

6 + 1 =  
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	 ในชีวิตประจ�าวัน	 นักเรียนทุกคนคง
เคยพบกบัปัญหาต่าง ๆ 	เช่น	ปัญหาการเรียน	

ปัญหาการเล่นกับเพื่อน	ปัญหาการเล่นเกม	เป็นต้น		 	
		 	 นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ประสบความ
ส�าเร็จกันได้อย่างไร

การแก้ปัญหา
แต่ละปัญหา ใช้วิธี

แก้เหมือนกัน
หรือไม่

 1.  ¡ารá¡Œ»˜ญËาค×ÍÍะäร  

กระบวนการแก้ปัญหา

 ไม่มีกาวติดกระดาÉวิเ¤ราะห� และท�า¤วามเข้าใจปัญหา

การแก้ปัญหา ¤ือ การหา¤�าตอบ 
ให้ข้อสงสัยหรือประเดçน¤�า¶ามที่เกิดขÖ้น

วางแ¼นการแก้ปัญหา   หาวัสดุอุปกร³�ที่มีภายในบ้าน 
เพื่อน�ามาใช้ติดกระดาÉแทนกาว

ลงมือแก้ปัญหา    ใช้ยาสี¿ันติดกระดาÉห่อ
  ของขวัญแทนกาว

ตรวจสอบ¼ลการแก้ปัญหา  ห่อของขวัญให้แม่ได้ส�าเรçจ

บอลต้องการห่อของขวัญวันเกิดให้
¤Ø³แม่แต่พบว่าที่บ้านäม่มีกาวติด

กระดาÉ บอล¤วรแก้ปัญหานีอ้ย่างäร

ปัญหา ¤ือ ข้อสงสัยหรือประเดçนที่ต้องการแก้ปัญหา
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	 	 พจิารณาภาพดงัต่อไปนี	้จากนัน้พดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็

ภายในห้องเรียนเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแก้ปญหาของแต่ละภาพ

	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	
	1.	ทักษะการแก้ปัญหา	 2.		ทักษะการสื่อสาร

©ันไม่มีช้อนกินข้าว 
จะท�าอย่างไรดีนะ

©ันไม่มีเก้าอี้นั่ง 
จะท�าอย่างไรดีนะ

ภาพที่ 2.1 สถานการณปญหาบนโตะอาหาร
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	 ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้

ทีแ่ตกต่างกัน	การแก้ปัญหาอย่างง่าย	มดัีงน้ี

ขั้นตอน 
การแก้ปัญหา
แต่ละขั้นตอน 
แตกต่างกัน

อย่างไร

 2.  วิธีการแก้ปัญหา

ไชโย! ใส่ได้พอดี
ทุกชิ้นเลย

ชิ้นนี้น่าจะใส่ 
ลงในช่อง 

รูปสี่เหลี่ยมได้
พอดี

อ้าว! ท�าไม 
ใส่ไม่พอดีล่ะ

ถ้าอย่างนั้นลองเอาชิ้นนี้
ใส่ลงในช่องวงกลมดูสิ

		 2.1	การลองผิดลองถูก 
		 การลองผิดลองถูก	คือ	การแก้ปัญหาโดยการทดลอง	
เหมาะส�าหรบัปัญหาทีย่งัไม่ทราบแน่ชัดถงึวิธแีก้ปัญหา	อาจ
ต้องใช้เวลาในการทดลองหาวธีิแก้ปัญหาหลาย ๆ 	วธิ	ีจนกว่า
จะประสบความส�าเร็จ

ภาพที่ 2.2 การลองผิดลองถูก

25ขั้นตอนการแก้ปัญหา
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	 	 พิจารณาภาพดังต่อไปนี้	 เพื่อค้นหาเส้นทางให้ฟาใสสามารถ	

เก็บสตรอว์เบอร์รีไปฝากคุณยายจํานวน	 15	 ผลได้ลงในสมุด	 โดย

	 						เส้นทางที่ลากต้องเชื่อมต่อกัน

	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	
	1.	ทักษะการแก้ปัญหา	 2.	ทักษะการคิดเชิงค�านวณ

บ้านคุณยายภาพที่ 2.3 เสนทางการเดินทางของฟาใสไปบานคุณยาย

ฟาใส

	 						เส้นทางที่ลากต้องเชื่อมต่อกัน

บ้านคุณยายบ้านคุณยายบ้านคุณยายบ้านคุณยายบ้านคุณยายบ้านคุณยาย
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		 2.2	การเปรียบเทียบ	
		 การเปรยีบเทยีบ	คอื	การเทียบเคียงของสิง่ของ	2	สิง่
ขึ้นไป	เพื่อให้เห็นลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	เหมือนกัน	หรือ

แตกต่างกัน	โดยอาศัยการสังเกต	

		 จากภาพด้านล่าง	ภาพใดแตกต่างจากภาพอื่น

(ก) (ข) (ค) (ง)

 (ก) (ค) (ง)

ภาพ (ก) ภาพ (ค) และภาพ (ง) 
มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน

ภาพ (ข) แตกต่างจากพวก เพราะมี
ลักษณะไม่เปนทรงกลมเหมือนภาพอื่น

ดังนั้น	ภาพ	(ข)	เปนภาพที่แตกต่างจากภาพอื่น
(ข)

ดังนั้น	ภาพ	(ค)	เปนภาพที่แตกต่างจากภาพอื่น

ภาพ (ก) และภาพ (ข) มีลักษณะเหมือนกัน 
เนื่องจากสุนัขและแมวมีขา 4 ขา และไม่มีปก

ภาพ (ค) แตกต่างจากพวก เพราะเปน
ไก่มีขา 2 ขา และเปนสัตวมีปก

(ก) (ข) (ค)

(ค)

(ก) (ข)

(ค)(ค)

ภาพที่ 2.4 การเปรียบเทียบลักษณะของผลไม

ภาพที่ 2.5 การเปรียบเทียบลักษณะของสัตว 27
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	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	
	ทักษะการแก้ปัญหา

	 	 ให้นักเรียนพิจารณาภาพต่อไปนี้	แล้วตอบคําถามให้ถูกต้อง	

บันทึกลงในสมุด

	 1.	ภาพใดเป็นภาพเต็มของภาพด้านซ้าย

	 2.		ภาพใดเมื่อประกอบกันแล้ว	จะมีลักษณะเหมือนภาพเต็ม

ด้านซ้าย

	 3.	กล่องใบใดบ้างที่มีขนาดเท่ากัน

(ก) (ข) (ค)

ก
ข

ค

ง จ

ภาพที่ 2.6 ภาพประกอบกิจกรรมฝกทักษะ

ภาพที่ 2.7 ภาพประกอบกิจกรรมฝกทักษะ

ภาพที่ 2.8 ภาพประกอบกิจกรรมฝกทักษะ
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