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ความมุ่งหมายของงานวิจัย ได้ แก่ (1) เพื่ อศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิต ศาสตร์ ของครู และนัก เรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (2) เพื่อ พัฒ นากิจกรรมการเรี ย นการสอนเรขาคณิต ที่เสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 60/60 (3) เพื่อ ศึกษาความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนห้ องเรี ย นพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เสริมสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ (4) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ นที่ เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนกา รสอน
เรขาคณิตที่เสริมสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ โดยมี กลุม่ เป้าหมายเป็ นนักเรี ยนและครู ห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคาแหง และโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ที่ได้ จาก
การเลือกแบบเจาะจง และมี นกั เรี ยน 4 คนเป็ นนักเรี ยนเป้าหมายเพื่อศึกษาเชิงลึก ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนและครู ห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (1.1) ครู และนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยมี คะแนนเฉลี่ยของความเชื่ อที่เกี่ ยวกับคณิตศาสตร์ ความเชื่ อที่เกี่ ยวกับการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ า งสรรค์ ท างเรขาคณิ ต และความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอนการแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต อยู่อ ยู่ ในระดับ ม าก (1.2) นัก เรี ย นมี
ประสบการณ์ น้อยในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทาให้ นกั เรี ยนไม่ปรากฏการคิดหาผลเฉลยและรู ปแบบของผลเฉลย โดยคิดหาผลเฉลยได้ เพียงผลเฉลย
เดี ยว เมื่ อ นักเรี ยนส่วนใหญ่คิด หาผลเฉลยหรื อรู ปแบบผลเฉลยใดผลเฉลยหนึ่งได้ แล้ วนัก เรี ยนจะหยุด คิดหาผลเฉลยอื่ น ๆ ในทัน ที ด้ านความคิดยื ดหยุ่ น
นักเรี ยนไม่ปรากฏการเขียนเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยทาให้ การจัดกลุ่มมี ความซ ้าซ้ อน ด้ านความคิดริเริ่ มและความคิดละเอียดลออ นักเรี ยนไม่ปรากฏ
การคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยและรู ปแบบของผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม (1.3) หลักสูตรเรขาคณิตและการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ นนไม่
ั ้ ได้ มุ่งเน้ นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทังการแก้
้
ปัญหาอย่างสร้ างส รรค์ ทาให้
นัก เรี ย นขาดประสบการณ์ ในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ (2) กิ จกรรมการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 68.62/67.34 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
60/60(3) นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริมสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ สงู กว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
ที่ระดับนัยสาคัญ .01 และ (4) เมื่อนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการ
แก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหามากขึ ้น ด้ านความคิดคล่อง นักเรี ยนสามารถคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากในเวลาที่กาหนดและคิดหาผลเฉลยได้ หลายรู ปแบบที่
แตกต่างกัน ด้ านความคิดยืดหยุ่น นักเรี ยนสามารถคิดสร้ างเกณฑ์และเขี ยนคาอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่ชดั เจนขึ ้น ด้ านความคิดริ เริ่ม นักเรี ยน
สามารถสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่มี ผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่างจากผลเฉลยเดิ มและมี รูป แบบผลเฉลยแปลกใหม่แ ตกต่ างจากรู ป แบบเดิ มได้ แ ละด้ า น
ความคิดละเอี ยดลออ นักเรี ยนสามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีรายละเอี ยดของสถานการณ์ปัญหาที่ครบถ้ วนและชัดเจนมากขึ ้น และมี ผลเฉลยจานวน
มากที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรู ปแบบมากขึ ้น

คาสาคัญ : กิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ , การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต, การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ , การตังปั
้ ญหา
ทางคณิตศาสตร์

จ
บทคัดย่อภาษาอัง กฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL ACTIVITIES TO ENHANCE MATHEMATICAL
CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY THROUGH PROBLEM SOLVING AND PROBLEM
POSING IN GEOMETRY FOR ENRICHMENT SCIENCE CLASSROOM STUDENTS IN LOWER
SECONDARY SCHOOL
TEERACHAT RUEANGSUKANAN
DOCTOR OF EDUCATION
2018
Dr. Rungfa Janjaruporn

The purposes of this research were as follows (1) to study the status of mathematics instruction related to creative
problem solving for geometry students and teachers in the enriched science classroom for lower secondary level students; (2) to develop
instructional activities to enhance mathematical creative problem solving ability through problem solving and posing in geometry for enriched
science classroom students in lower secondary school with an efficiency according to a criteria of 60/60; (3) to study the effects on
mathematical creative problem solving ability and then (4) to study the effects on the performance of students in terms of mathematical
creative problem solving. The target group consisted of Mattayomsuksa III students and math teachers at Ramkhamhaeng University
Demonstration School and Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary). They were selected using the purposive
sampling method and then four of the participants were as selected as target students for the case study. The results of the study were as
follows: (1) In studying the status of mathematics instruction related to creative problem solving for geometry students and teachers in an
enriched science classroom for lower secondary students, (1.1) beliefs related to mathematical creative problem-solving among students and
teachers at a high level. Furthermore, the beliefs associated with mathematics, mathematical creative problem -solving and teaching and
learning in mathematical creative problem solving at high level. (1.2) Students lacked problem-solving experience. The students could not
solve a problems using more than one solution and problems with more than one category of solutions. On the aspect of flexibility, students
could not provide appropriate rules to classify the solutions. In terms of the aspect of originality and elaboration, students could not create
situations with more than one solution and a variety of solution types; (1.3) the geometry curriculum and mathematics teachers in enrichment
science classroom did not focus on mathematics skills and processes and mathematical creative problem-solving. Also, Students had
misconceptions about mathematical creative problem solving; (2) the efficiency criterion of the instructional activities to enhance
mathematical creative problem-solving in an enriched science classroom of Mattayomsuksa III students was 60/60 and had an average of
68.62/67.34; (3) based on their scores on the test and tasks, it was found that the number of students who scored higher than sixty percent
was more than sixty percent of the total number of students at a statistical of .01; and (4) when instructional activities were conducted, there
was evidence that the students worked on more problems. In term of fluency, students had the ability to solve problems with more than one
solution, or more than one category of solutions. In term of flexibility, students had the ability to select the solution or group of solutions such
that they felt corresponded with the given situation or conditions, and provide appropriate rules for the categories of solutions. In term of
originality, students crated situations with more than one solution and a variety of solution types. In term of elaboration, students crated the
situations with more than one possibility, for example, providing clear details. These performances supported the findings that students with
experience of geometry instructional activities could develop their mathematical creative problem-solving ability.

Keyword : Mathematics Instructional Activities, Geometric Creative Problem Solving, Mathematical Problem Solving, Mathematical Problem
Posing
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในชีวิตประจาวันกิจกรรมที่เราทาอยูเ่ ป็ นประจาก็คือ “การแก้ ปัญหา” ปั ญหาที่เราแก้ นนมี
ั้
ทังปั
้ ญหาที่แก้ ได้ งา่ ยโดยใช้ เพียงความรู้หรื อประสบการณ์เดิม และปั ญหาที่มีความยุง่ ยากซับซ้ อน
จนเราไม่สามารถแก้ ปัญ หาได้ ในทันที เราจึงต้ อ งอาศัยความรู้ ทักษะและกระบวนการร่ วมกับ
เทคนิควิธีที่หลากหลายในการแก้ ปัญหาซับซ้ อ นเหล่านัน้ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555c, น. 6) โดยเฉพาะปั ญหาที่มีความซับซ้ อนบางปั ญหา เมื่อแก้ ปัญหาได้ แล้ ว
จะส่งผลให้ เกิดนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ในวงกว้ าง เช่น ปั ญหาข้ อจากัดของเครื่ องมือ/
อุปกรณ์ ที่ใช้ ศึกษาวิจัยระบบขนาดเล็กในระดับอะตอมทางวิทยาศาสตร์ ด้ วยขีดจากัดของกล้ อง
จุ ล ทรรศน์ เ ชิ ง แสง (Optical Microscope) ที่ ไ ม่ ส ามารถศึ ก ษาในระบบที่ ต่ า กว่ า เซลล์ ไ ด้
นักคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงพยายามแก้ ปัญ หาและสร้ างนวัตกรรมเพื่อ ศึกษาระบบที่มี
ขนาดเล็กในระดับนาโน (Nano) คือกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microsope) จนนาไปสู่
การวิจัยและพัฒนาในสาขานาโนเทคโนโลยีที่สร้ างสรรค์นวัตกรรมอันเป็ นประโยชน์มากมาย เช่น
การสร้ างหุ่น ยนต์ นาโนเซลล์เม็ ดเลือ ดแดงเที ยม (Respirocyte) และนาโนคอมพิวเตอร์ ดีเอ็ นเอ
(DNA Nanocomputer) ที่ น ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาด้ า นชี วเคมี แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เป็ นต้ น
(โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หวั ,
2554, น. 250-262) กระบวนการสร้ างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าวล้ วนเกิดจากความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของมนุษย์ทงสิ
ั ้ ้น
การแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็ นกระบวนการท างาน
ของสมองอย่า งเป็ นขัน้ ตอนที่ ส ามารถคิ ด แก้ ปั ญ หาได้ ส าเร็ จ ซึ่ง เป็ นการรวบรวมความคิ ด ที่
หลากหลาย แปลกใหม่เพื่อตังเป็
้ นสมมติฐาน แล้ วนาผลที่ได้ จากการทดสอบสมมติฐานไปใช้ เป็ น
แนวคิดและแนวทางในการแก้ ปัญหาต่ อไป เรี ยกกระบวนการลักษณะนี ้ว่า การแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ (The Creative Problem Solving Process) (อารี พันธ์ มณี , 2547, น. 6-7 อ้ างอิงจาก
Torrance, 1962) การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยกระบวนการที่สาคัญ 2 กระบวนการ
คือ การแก้ ปัญหาและการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ โดยการแก้ ปัญหานัน้ โพลยา (Polya, 1957, pp. 519) นักการศึกษาชาวอเมริ กันได้ ทาการศึกษากระบวนการแก้ ปัญหาและอธิบายขันตอนส
้
าคัญ 4
ขันตอนของกระบวนการแก้
้
ปัญหา ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ทาความเข้ าใจปั ญหา ขันตอนนี
้
้เป็ นขันเริ
้ ่ มต้ นของ
การแก้ ปัญหาที่ต้องการให้ นักเรี ยนคิดเกี่ ยวกับปั ญ หา และตัดสินว่าอะไรคือ สิ่งที่ต้อ งการค้ นหา
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นัก เรี ยนต้ องท าความเข้ าใจปั ญ หาและระบุ ส่วนสาคัญ ของปั ญ หา ขัน้ ที่ 2 วางแผนแก้ ปั ญ หา
ขันตอนนี
้
้ต้ องการให้ นกั เรี ยนค้ นหาความเชื่อ มโยงหรื อความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลและตัวไม่ร้ ูค่า
แล้ วนาความสัมพันธ์ นนมาผสมผสานกั
ั้
บประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหา เพื่อกาหนดแนวทางหรื อ
แผนในการแก้ ปัญหา และเลือ กยุทธวิธีในการแก้ ปัญ หา ขันที
้ ่ 3 ดาเนินการตามแผน ขันตอนนี
้
้
ต้ อ งการให้ นักเรี ยนลงมื อปฏิ บัติต ามแนวทางหรื อแผนที่วางไว้ โดยเริ่ มจากการตรวจสอบความ
เป็ นไปได้ ของแผน เพิ่ ม เติ มรายละเอี ยดต่าง ๆ ของแผนให้ ชัด เจน แล้ วลงมื อ ปฏิ บัติ จ นกระทั่ง
สามารถหาคาตอบได้ ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล ขัน้ ตอนนี ต้ ้ อ งการให้ นัก เรี ยนมองย้ อ นกลับ ไปยัง
คาตอบที่ได้ มา โดยเริ่ มจากการตรวจสอบความถูกต้ อง ความสมเหตุสมผลและยุทธวิธีในการ
แก้ ปั ญ หาที่ ใ ช้ ส าหรั บ การคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ กิ ล ฟอร์ ด (Guilford, 1967, pp. 145-151)
นักจิ ต วิทยาชาวอเมริ กัน ได้ ทาการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ ตัวประกอบ (factor analysis) ของ
สติปัญญาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ในการศึกษากิลฟอร์ ดได้ เสนอแบบจาลองโครงสร้ างของ
สมรรถภาพทางสมอง หรื อ แบบจ าลองโครงสร้ างทางสติ ปั ญ ญา (The structure of intellect
model) ซึ่งเป็ น แบบจ าลองที่ ครอบคลุมสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ และอธิ บายว่า ในบรรดา
สมรรถภาพทางสมองเหล่านัน้ ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ เป็ น ความสามารถทางสมองที่ คิ ด ได้
กว้ างไกลหลายทิศ ทางที่เรี ยกว่าลักษณะการคิดอเนกนัยหรื อ การคิดแบบกระจาย (divergent
thinking) ประกอบด้ วย ความคิ ด คล่อ ง (fluency) ความคิด ยื ดหยุ่น (flexibility) ความคิ ดริ เริ่ ม
(originality) และความคิดละเอียดลออ (elaboration)
เพื่ อ ให้ ต ระหนัก ถึ งความส าคัญ ของการแก้ ปั ญ หาและความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ สภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่งชาติของสหรัฐ อเมริ กา (National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM)) ได้ กาหนดให้ การแก้ ปัญหาเป็ นมาตรฐานหนึ่งในทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ที่ควรส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และได้ กล่าวถึงจุ ดเน้ นสาคัญของการ
แก้ ปั ญ หาว่า การแก้ ปัญ หาต้ อ งเป็ น จุด มุ่งหมายและกระบวนการสาคัญ ในการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ระดั บ โรงเรี ย น (National Council of Teacher of Mathematics, 2000, p. 52)
นอกจากนี ้ ครู ลิ ก และรู ด นิ ก (Krulik & Rudnick) ได้ ก ล่า วไว้ ในหนั ง สื อ ประจ าปี ค.ศ. 1999:
Developing Mathematical Reasoning in Grades K–12 ของสภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริ กาว่า การสอนให้ คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ ต้องเป็ นจุดเน้ นสาคัญ ของการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ในระดับโรงเรี ยน (Krulik &
Rudnick, 1999, pp. 138-139) ส าหรั บ ประเทศไทยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
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ได้ ให้ ความสาคัญกับแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กทักษะ กระบวนการ
คิด และการประยุกต์ความรู้ เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา โดยกาหนดไว้ ในมาตรา 24 หมวดที่ 4 ว่าด้ วย
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ซึง่ 2 ใน 6 ข้ อ คือ (1) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ เ พื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญ หา และ (2) จัดกิ จกรรมให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ ร้ ู
อย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2553, น. 9) เพื่ อ ให้ บรรลุผลตาม
เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กาหนดสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่จาเป็ นสาหรับผู้เรี ยนทุกคน
ไว้ 6 สาระ ซึง่ ได้ แก่ (1) จานวนและการดาเนินการ (2) การวัด (3) เรขาคณิต (4) พีชคณิต (5) การ
วิเคราะห์ ข้อ มูลและความน่าจะเป็ น และ (6) ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ (สานัก
วิช าการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 2-3) สาหรับสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ ได้ ก าหนดมาตรฐานการเรี ย นรู้ ไว้ ดัง นี ้ มาตรฐาน 6.1 มี ค วามสามารถในการ
แก้ ปั ญ หา การให้ เหตุ ผ ล การสื่อ สาร การสื่ อ ความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการน าเสนอ
การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กับศาสตร์ อื่น ๆ และมี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
จากความสาคัญของการแก้ ปัญ หาและความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ทีกล่าวถึงในหลักสูตร
คณิ ตศาสตร์ ของประเทศไทย การแก้ ปั ญ หาและความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ เป็ นสิ่งที่นักเรี ยนควร
เรี ยนรู้ ฝึ กฝนและพัฒนาให้ เกิดขึ ้น แต่ในการจัดการเรี ยนการสอนที่ผ่านมา ครู สว่ นใหญ่ ม่งุ เน้ นที่
เนื อ้ หาคณิ ต ศาสตร์ จึ ง ท าให้ ไม่ ค้ ุ นเคยกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ สภาพปั ญหาดังกล่าวสะท้ อนได้ จากรายงานผลการประเมิน PISA
2012 และ PISA 2015 ใน Phase II สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2560,
น. 15-32) พบว่า คะแนนเฉลี่ยคณิ ตศาสตร์ PISA 2012 ของนักเรี ยนไทย (427 คะแนน) ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย (494 คะแนน) และมีนกั เรี ยนประมาณครึ่ งหนึ่งยังรู้เรื่ องคณิตศาสตร์ ไม่ถึงระดับพื ้นฐาน
และคะแนนเฉลี่ยคณิ ตศาสตร์ PISA 2015 ของนักเรี ยนไทย (415 คะแนน) ต่ากว่าค่าเฉลี่ย (490
คะแนน) เช่นกัน โดยภาพรวมทังประเทศมี
้
นกั เรี ยนหนึ่งในสาม (32.2%) ตอบข้ อสอบถูก และอีก
สองในสาม ตอบผิ ด หรื อ ไม่ ต อบ ในจ านวนนี ม้ ี นัก เรี ย นมากกว่า ครึ่ งที่ ต อบผิ ด (64.6%) เมื่ อ
วิเคราะห์ผลการประเมินด้ านการแก้ ปัญ หาที่เกี่ยวข้ อ งกับเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์ PISA 2015 ยังคง
เหมื อ นกั บ เนื อ้ หาการประเมิ น ใน PISA 2012 กล่ า วคื อ ประกอบด้ ว ย 4 เนื อ้ หา ได้ แ ก่ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ปริ ภูมิและทรงเรขาคณิต ปริ มาณและความไม่แน่นอนและข้ อมูล
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ผลการตอบข้ อสอบพบว่า เนือ้ หาที่นกั เรี ยนทาได้ มากที่สุด คือ ปริ มาณ (40.1%) รองลงมา คือ
ความไม่แน่นอนและข้ อมูล (32.8%) ส่วนเนื ้อหาที่นักเรี ยนตอบได้ น้อยที่สุด คือ ปริ ภูมิและทรง
เรขาคณิต (25.7%) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ PISA 2012 พบว่าในเกือบทุกเนื ้อหาคณิตศาสตร์ สัดส่วน
นัก เรี ย นที่ต อบถูก ใน PISA 2015 มี ส ัดส่ว นที่ น้ อ ยลง ยกเว้ น เนื อ้ หาเรื่ อ งการเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ สาหรับ PISA 2015 เนื ้อหาเรื่ องปริ ภมู ิและทรงเรขาคณิต พบว่านักเรี ยนทาข้ อสอบ
ได้ น้อยที่สดุ สอดคล้ องกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ในโครงการศึกษาแนวโน้ มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 (Trends in
International Mathematics and Science Study 2011; TIMSS 2011) พ บ ว่ า คะแนนเฉลี่ ย
จาแนกตามเนื ้อหาวิชาในสาระเรขาคณิต (415 คะแนน) ของนักเรี ยนไทยอยู่ในระดับต่าสุดเช่นกัน
เมื่ อ เที ยบกับสาระจ านวน (425 คะแนน) พี ช คณิ ต (425 คะแนน) และข้ อ มูลและโอกาส (431
คะแนน) (โครงการ TIMSS 2011 THAILAND สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
, 2556, น. 3-4)
สาหรับความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์นนั ้ ผลการประเมิ นมาตรฐานการศึกษาของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยรอบที่สอง พบว่า มาตรฐานที่ 4
นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี วิจ ารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสยั ทัศน์ เป็ นมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยจากของการประเมินน้ อ ยที่สดุ (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2557) และผลการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้ าน
ความคิ ด เริ่ ม สร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นระดับ มั ธ ยมศึก ษาที่ ศึก ษาโดยทอแรนซ์ แ ละยามาโมโต
(Torrance and Yamamoto) พบว่า ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนจะลดลงอย่างต่อ เนื่อ ง
ในช่วงระหว่างชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จนถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และจะมีพฒ
ั นาการคงที่จนจบชัน้
มัธยมศึกษา (Torrance, 1962, pp. 97-98) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ โรบินสัน ที่พบว่า
เด็กนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (อายุ 13-15 ปี ) มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์เพียงร้ อยละ 10
ซึ่ง ต่ า กว่า นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษา (อายุ 8-10 ปี ) และเด็ ก (อายุ 3-5 ปี ) ที่ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ร้อยละ 32 และร้ อยละ 98 ตามลาดับ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่น ๆ, 2558, น. 95)
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมีความสามารถใน
การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตและพัฒนาการด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับต่า จึง เป็ นสิ่ง
สาคัญที่ครูควรให้ ความสนใจและเสริ มสร้ างให้ เกิดขึ ้นกับนักเรี ยน ซึ่งการแก้ ปัญหาและความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เป็ นกระบวนการที่ซ ับซ้ อ นและต้ อ งอาศัยองค์ ประกอบสาคัญ หลายด้ านในการ
เกื อ้ หนุน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมี กระบวนการฝึ กฝนและพัฒนาที่เหมาะสม โดยนักการศึก ษา
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และนัก วิจัย ได้ พ ยายามศึก ษา ค้ น คว้ าและหาวิ ธีพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาและ
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ดงั จะเห็นได้ จากผลการศึกษาของ สิริวรรณ จันทร์ กลู (2554, น. 212-215)
ได้ ทาการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ซึ่งเผยแพร่ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2551 จานวน 147 เล่ม จาก 8 มหาวิทยาลัย
จากการสังเคราะห์เชิงปริ มาณด้ านวัตถุประสงค์การวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ
ที่มุ่งศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถของกลุ่มทดลองกับกลุม่ ปกติ และจากการสังเคราะห์เชิ ง
คุณ ภาพด้ านการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ พบว่ า ส่ว นใหญ่ เป็ น งานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การ
แก้ ปัญหาโดยใช้ สื่อสิง่ พิมพ์เพื่อพัฒนาการแก้ ปัญหาตามลาดับขันตอนและมี
้
การใช้ เครื่ องคานวณ
เชิ งกราฟและเครื่ อ งคิ ด เลขเพื่ อ แก้ ปั ญ หา ส่วนการสัง เคราะห์ เชิ งคุณ ภาพด้ า นความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ พบว่ า งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ มี ก ารพัฒ นาหลัก สูต รที่
เสริ มสร้ างความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใช้ สื่อ สิ่งพิมพ์ในการแสดงความหลากหลายของคาตอบและ
พบลักษณะของนักเรี ยนที่มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สงู คือ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ สูง จากจุ ด เน้ นของวัตถุป ระสงค์ ก ารวิจัยและแนวคิ ด ในการพัฒ นา
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาและความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ดังกล่าว งานวิจัยส่วนใหญ่ ใช้ การ
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณเป็ นหลักเพื่อตอบคาถามการวิจัย แต่ในทางกลับกันงานวิจัยที่ใช้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการอธิบายลักษณะของพฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์อย่างลุม่ ลึกอาจ
ยังไม่เป็ นจุดเน้ น สาคัญ เท่าที่ควร เพราะฉะนันการศึ
้
กษาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์จึงควรใช้ วิธีการเชิงปริ มาณและเชิ งคุณ ภาพเพื่อ ให้ ได้ ข้อ มูลเชิงปริ มาณในภาพกว้ าง
และข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ลมุ่ ลึกในการตอบคาถามวิจยั ซึ่งวิธีการแบบผสมผสานนี ้จะนาผลจากการ
วิจัย มาวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บและหาข้ อ สรุ ป ร่ วมกั น นอกจากนี น้ ัก การศึก ษายังได้ เสนอแนะ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยเสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ โดยครู นิกและรู ดนิกได้ เสนอแนะไว้ ว่าการเสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ครู ควรกระตุ้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
โดยการขยายการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การแก้ ปัญหาไปสูก่ ารสร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ (Krulik
& Rudnick, 1999, p. 139) กระบวนการดัง กล่า วเป็ นการขยายแนวคิ ด การแก้ ปั ญ หาไปสู่ตัง้
ปั ญหานัน่ เอง ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ วรรณพร เลิศอาวาส (2554, น. 102-104) ที่พบว่า
เมื่อ นักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหามากขึ ้นนักเรี ยนมีพัฒนาการด้ าน
ความคิ ด คล่อ งและความคิ ด ยื ด หยุ่ น ซึ่ ง เป็ นองค์ ป ระกอบพื น้ ฐานส าคัญ ของความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์สูงขึ ้นตามลาดับ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ อาพันธ์ ช นิต เจนจิต (2546, น. 61-65)
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ที่พบว่าผลการใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิตโดยใช้ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ช่วยให้
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ที่ประกอบด้ วยความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ ม
และความคิดละเอี ยดลอออยู่ในระดับดี นอกจากนี ้ยังมี ผลการวิจัยต่างประเทศที่ช่วยสนับสนุน
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งการแก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาคื อ โบนอตโตและซานโต (Bonotto &
Santo, 2015, p. 121) พบว่า การแก้ ปัญ หาและการตังปั
้ ญหามี ความสัมพันธ์ กับความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ โดยการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาจะช่วยพัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และความรู้
ทางคณิ ตศาสตร์ ไปพร้ อม ๆ กัน สอดคล้ อ งกับซิงเกอร์ และวอลกา (Singer & Voica, 2015, pp.
166-168) ที่พบว่า การแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาเป็ นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ กนั ซึ่งการตัง้
ปั ญหา/การขยายหรื อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ได้
ด้ วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวทาให้ ผ้ วู ิจัยสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ผ่า นการ
แก้ ปัญ หาและการตัง้ ปั ญ หาทางเรขาคณิ ต สาหรับ นักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ แนวทางการศึกษาจากการพัฒนากรอบแนวคิดในการแก้ ปัญหาของ
โพลยา และขันตอน/วิ
้
ธีการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ (Wilson; et al,
1993, p. 6) ซึ่ ง มี จุ ด เน้ น ส าคัญ อยู่ ที่ ค วามเป็ นพลวัต และมี ล าดับ ขัน้ ตอนไม่ ต ายตัว สามารถ
พิจารณากลับไปยังขันตอนก่
้
อนหน้ าได้ และพัฒนากรอบแนวคิดในการตังปั
้ ญหาจากบราวน์และ
วอลเทอร์ (Brown & Walter, 2005, pp. 64-65) ซึ่ ง มี จุ ด เน้ นส าคั ญ อยู่ ที่ ก ระบวนการสร้ าง
สถานการณ์ ใหม่ที่เป็ นลาดับขันสามารถน
้
าไปใช้ ตงปั
ั ้ ญหาได้ ทงปั
ั ้ ญหาที่เกิดจากการขยายปั ญหา
เดิมที่เคยแก้ มาแล้ ว/ปั ญหาที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาใหม่ ซึ่งเป็ นกระบวนการวิจยั แบบผสมผสานระหว่าง
วิธีการเชิงปริ มาณในการศึกษาความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์
และวิ ธีก ารเชิ งคุณ ภาพในการศึกษาพฤติ กรรมเชิ ง ลึก ของการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์ เพื่อนาผลการวิจยั มาวิเคราะห์เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพตลอดจนเปรี ยบเทียบและ
หาข้ อสรุปในการแปลผลข้ อมูลร่วมกัน
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คาถามการวิจัย
1. สภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้ อ งกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ ข องครู แ ละนั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
เป็ นอย่างไร
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ควรเป็ นอย่างไร
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนห้ องเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจ กรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่
เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็ นอย่างไร
4. พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เสริ มสร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็ นอย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
2. เพื่ อพัฒ นากิ จกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ นักเรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60
3. เพื่ อ ศึก ษาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
4. เพื่ อ ศึก ษาพฤติ ก รรมการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ย น
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น ที่เรี ยนด้ วยกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
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ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ แนวทางในการศึกษาสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับครู และนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2. ได้ แนวทางในการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ตที่ เสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
3. ได้ แนวทางส าหรับครู ในการเสริ มสร้ างความสามารถและพฤติกรรมการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ย นห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้ น
4. ได้ แ นวทางส าหรั บ นั ก วิ จั ย ในการสร้ างกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับเนื ้อหาคณิตศาสตร์ อื่น ๆ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ส าหรั บ การศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรียน
กลุ่ มเป้ าหมายสาหรั บศึกษาสภาพการเรี ยนการสอน คือ นักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษ
วิท ยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิท ยาลัยรามคาแหง และโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่มีการส่งเสริ มห้ องเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 18 คน
โดยทาการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตของนักเรี ยนใน 2 ด้ านประกอบด้ วย (1) ด้ าน
ความเชื่ อที่ เกี่ ย วกับ การแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต ของนัก เรี ย น และ (2) ด้ า น
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยน
ครู ผ้ ูส อนระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ในสาระเรขาคณิ ต โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหง และโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึ่งเป็ น
โรงเรี ยนที่มีการส่งเสริ มห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ได้ จากการ
เลือกแบบเจาะจง จานวน 6 คน โดยทาการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตของครูใน 2
ด้ าน ประกอบด้ วย (1) ด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู
และ (2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ต
ของครู
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2. สาหรับการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริมสร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเครื่องมือ
กลุ่มนาร่ อง
กลุม่ นาร่อง คือ นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 21 คน โดยเป็ นเวลานอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนักเรี ยนในรายวิชาคณิตศาสตร์ พื ้นฐาน แล้ ว
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ มี ระดับ คะแนนสูง ปานกลาง และต่า โดยแบ่งนักเรี ย นในการ
พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และ
หาคุณภาพของเครื่ องมือ 3 ครัง้ ดังนี ้
2.1 การหาประสิ ท ธิ ภ าพรายบุ ค คล เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนั ย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 3 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ
1 คน
2.2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพกลุ่ มย่ อย เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนั ย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยน จานวน 6 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ
2 คน
2.3 การหาประสิ ท ธิ ภ าพภาคสนาม เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยน จานวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ หาประสิทธิภาพรายบุคคลและกลุม่ ย่อย
3. ส าหรั บ การศึ ก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม) จานวน 1 ห้ อ งเรี ยน 20 คน ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยได้ จากการเลือกแบบเจาะจง
นอกจากนัน้ ผู้วิจัยเลือกนักเรี ยนเป้าหมาย (Target Student) เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งได้ จากสัมภาษณ์ ครู ประจาชันของนั
้
กเรี ยนที่เป็ นกลุม่
ตัวอย่างเกี่ยวกับความกล้ าแสดงออก การสือ่ สารและนาเสนอแนวคิดของนักเรี ยนแต่ละคน และใช้
การพิจารณาจากงานเขียน การสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
จากช่วงแรกของกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งนักเรี ยนเป้าหมายนี ้ได้ จ ากการเลือกแบบเจาะจง
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จ านวน 4 คน จากกลุ่ม ตัว อย่ า ง 20 คน แบ่ ง เป็ นนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ สงู 1 คน นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ปานกลาง 2 คน และที่
มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ต่ า 1 คน เพื่ อ ศึก ษาเชิ งลึก เกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมการ
แก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ด้านความคิ ดคล่อ ง ความคิ ด ยืด หยุ่น ความคิ ดริ เริ่ ม และความคิ ด
ละเอี ย ดลออ โดยผู้วิจัยใช้ กล้ อ งวิดีโอช่วยในการบัน ทึกรายละเอี ยดของพฤติ กรรม ขณะลงมื อ
แก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา และสัมภาษณ์กระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนเป้าหมาย
แต่ละคน หลังสิ ้นสุดคาบเรี ยนแต่ละครัง้
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
เวลาที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 22 คาบเรี ยน
แบ่งเป็ นระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการทดลองการแก้ ปัญหาสลับกับการตังปั
้ ญหา 18 คาบเรี ยน
และระยะเวลาในการทดสอบหลัง เรี ย น 4 คาบเรี ย น คาบเรี ย นละ 90 นาที โดยเป็ นเวลา
นอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นเนื ้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง เรขาคณิต ไม่เกินระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์
แบบแผนการวิจัย
การเก็ บ รวมรวมข้ อ มูล ของงานวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ แ บบแผนการวิ จัย แบบกลุ่ม เดี ย วมี ก าร
ทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest-Only Design) ซึ่งเป็ นแบบแผนการวิจัยที่เลือกใช้
กลุม่ ตัวอย่างเพียงกลุม่ เดียว มีการให้ ตวั แปรอิสระกับกลุม่ เป้าหมาย และทาการทดสอบหลังการ
ทดลอง แล้ วพิจารณาผลการทดลอง โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพกับข้ อมูลที่ได้ จากผลการทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหา
ทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวแปรตาม ได้ แก่
1. ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
2. พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้ วย
2.1 พฤติกรรมด้ านความคิดคล่อง
2.2 พฤติกรรมด้ านความคิดยืดหยุน่
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2.3 พฤติกรรมด้ านความคิดริ เริ่ ม
2.4 พฤติกรรมด้ านความคิดละเอียดลออ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ ท างคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง เรขาคณิ ต
ซึง่ นักเรี ยนเผชิญอยูแ่ ละต้ องการค้ นหาผลเฉลย โดยที่ยงั ไม่ร้ ูวิธีการหรื อขันตอนที
้
่จะได้ ผลเฉลยของ
สถานการณ์นนในทั
ั ้ นที
2. การแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง กระบวนการในการประยุก ต์ ค วามรู้ ทางคณิ ต ศาสตร์
กระบวนการแก้ ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาและประสบการณ์ ที่มีอยู่ เพื่อใช้ ในการค้ นหาผล
เฉลยของปั ญหาทางคณิตศาสตร์
3. กระบวนการแก้ ปัญ หา หมายถึง ขันตอน/วิ
้
ธีการแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ตาม
แนวคิดของโพลยา และขันตอน/วิ
้
ธีการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ ซึ่ง
ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การทาความเข้ าใจปั ญหา การวางแผนแก้ ปัญ หา การดาเนินการ
ตามแผน และการตรวจสอบผล
4. การตั ้ง ปั ญหา หมายถึ ง กระบวนการในการคิ ด สถานการณ์ หรื อ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ โดยอาศัยข้ อมูลหรื อเงื่อนไขที่กาหนดให้ ซึง่ สถานการณ์หรื อปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ที่
ได้ อาจมีหลายขันตอน
้
มีความซับซ้ อน หรื อใช้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ งา่ ย ยากแตกต่างกัน
5. กระบวนการตัง้ ปั ญ หา หมายถึง ขันตอน/วิ
้
ธีการตังปั
้ ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ตาม
แนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่นาไปใช้ ตงปั
ั ้ ญหาได้ ทงปั
ั ้ ญหาที่เกิดจากการ
ขยายปั ญหาเดิมที่เคยแก้ มาแล้ ว/ปั ญหาที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาใหม่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การ
คัดเลือกประเด็นสถานการณ์ เริ่ มต้ น การหาลักษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ เริ่ มต้ น การ
เปลีย่ นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ การสร้ างสถานการณ์ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา
6. การแก้ ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ หมายถึ ง กระบวนการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา ประสบการณ์ที่มีอยูแ่ ละกระบวนการ
คิดสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นความคิดหลายทิศทางที่สามารถเปลี่ยนวิธีการแก้ ปัญ หาได้ ตลอดจนการ
นาไปสูผ่ ลผลิตทางความคิดหรื อคิดหายุทธวิธี/ผลเฉลยได้ อย่างหลากหลาย ลุม่ ลึก และแปลกใหม่
โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ ด ดังนี ้
6.1 ความคิดคล่ อง หมายถึง ความสามารถในการคิดหายุทธวิธี/ผลเฉลยได้ อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ ว ในปริ มาณที่มากและแตกต่างกันภายในเวลาที่จากัด ซึ่งในที่นี ้พิจารณาจาก
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ความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนในด้ านการคิดหาผลเฉลยในการแก้ ปัญหาได้ จานวน
มากในเวลาที่กาหนด
6.2 ความคิ ด ยื ด หยุ่ น หมายถึ ง ความสามารถในการคิ ด ปรั บ เปลี่ ย นตาม
สถานการณ์ คิดแล้ วเลือกนาไปใช้ ให้ ตรงกับสถานการณ์หรื อเงื่อนไขที่กาหนดหรื อจัดหมวดหมู่ของ
ยุทธวิธี/ผลเฉลยให้ มีความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ ้าซ้ อนกัน ซึง่ ในที่นี ้พิจารณาจาก
ความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนในด้ านการคิดแล้ วจัดหมวดหมู่ของผลเฉลยให้ มีความ
แปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ ้าซ้ อน
6.3 ความคิดริ เริ่ม หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ ได้ ยทุ ธวิธี/ผลเฉลยของ
ปั ญหาที่มีลกั ษณะแปลกใหม่แตกต่างจากแนวคิดเดิม ซึง่ ในที่นี ้พิจารณาจากความสามารถในการ
ตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนในด้ านการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจาก
ผลเฉลยเดิม
6.4 ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ ได้ ความคิดที่มี
รายละเอี ยดอย่า งลุ่ม ลึก หลายแง่มุม ของยุท ธวิ ธี/ผลเฉลยของปั ญ หา ซึ่งในที่ นี พ้ ิ จ ารณาจาก
ความสามารถในการตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนในด้ านการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยใน
การแก้ ปัญหาที่มีความหลากหลาย/ครบถ้ วน ละเอียดชัดเจน
7. ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ า งสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ หมายถึ ง
ความสามารถของนักเรี ยนในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ ด้ านความคิ ดคล่อ ง ด้ านความคิดยืด หยุ่น ด้ าน
ความคิดริ เริ่ ม และด้ านความคิดละเอียดลออ โดยพิจารณาจาก
7.1 คะแนนจากใบกิ จ กรรมรายบุ ค คลระหว่า งเรี ย น ซึ่ งแบ่ งกิ จ กรรมรายบุ ค คล
ออกเป็ น 3 ระยะ ระยะที่ 1-3 ระยะละ 20 คะแนน (รวม 3 ระยะคิดเป็ นร้ อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
7.2 คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ หลังเรี ยน ร้ อยละ 40 ของคะแนนเต็ม
8. พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนใน
ด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
8.1 พฤติกรรมด้ านความคิดคล่อง
8.2 พฤติกรรมด้ านความคิดยืดหยุน่
8.3 พฤติกรรมด้ านความคิดริ เริ่ ม
8.4 พฤติกรรมด้ านความคิดละเอียดลออ
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โดยพิจารณาจากงานเขียนของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา และผลการ
สังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเกี่ ยวกับการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรม
และแบบสัมภาษณ์การแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาช่วยในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
9. สภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ตที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การแก้ ปั ญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยน หมายถึง ข้ อ มูลตามสภาพจริ งเกี่ยวกับการ
เรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ นในสาระเรขาคณิ ต ห้ อ งเรี ยนพิ เศษ
วิ ท ยาศาสตร์ โดยศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ของครู แ ละนั ก เรี ย นใน 3 ด้ าน
ประกอบด้ ว ย (1) ความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต (2)
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต และ (3) การจัดการเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต
10. กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญหาและการตัง้ ปั ญหาทางเรขาคณิ ต หมายถึง
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 18 แผน ซึ่งเป็ นแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ด้านการแก้ ปัญหาจานวน 9 แผน สลับกับแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการตังปั
้ ญหาจานวน 9
แผน แผนละ 1 คาบเรี ย น คาบเรี ย นละ 90 นาที ซึ่งแต่ล ะแผนการจัดการเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ สื่อการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ กระบวนการแก้ ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา/
กระบวนการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ และกระบวนการตังปั
้ ญหาตาม
แนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ ในระหว่างลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม นักเรี ยนจะได้ มีการแลกเปลี่ยน
แนวคิดในการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา ตลอดจนได้ ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาที่ไม่ค้ นุ เคย
(non-routine problem) ซึ่งแต่ละปั ญหามี ยุทธวิธีมากกว่าหนึ่งยุทธวิธี/ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผล
เฉลย โดยใช้ เนื ้อหาเรขาคณิตในการดาเนินการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาไม่เกินชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
นอกจากนันนั
้ กเรี ยนได้ ฝึกฝนและมีประสบการณ์ ในการค้ นหายุทธวิธีและผลเฉลยของปั ญหาทาง
คณิตศาสตร์ มากกว่าหนึ่งยุทธวิธีและมากกว่าหนึ่งผลเฉลยในเวลาที่กาหนด หายุทธวิธี/ผลเฉลย
ของปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับสถานการณ์หรื อเงื่อนไขที่กาหนดและฝึ กการตังปั
้ ญ หา
เพื่อขยายความคิดในการแก้ ปัญหา ภายหลังการแก้ ปัญหาและตัง้ ปั ญหานักเรี ยนได้ มีสว่ นร่ วมใน
การนาเสนอผลการแก้ ปัญหาและตัง้ ปั ญหา อภิปรายผลหน้ าชันเรี
้ ยน โดยมีครูเป็ นผู้เปิ ดประเด็น
อภิปรายเกี่ยวกับผลการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
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11. แบบสั งเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ หมายถึง แบบบันทึกที่
ผู้วิจัย สร้ างขึน้ เพื่ อ บัน ทึกพฤติ กรรมด้ านความคิ ด คล่อ ง ความคิ ด ยืด หยุ่น ความคิ ดริ เริ่ มและ
ความคิดละเอียดลออ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นขณะลงมือแก้ ปั ญหาและตังปั
้ ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้ วย แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบบันทึกภาคสนาม
(field note) ในแต่ละคาบเรี ยนผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย จานวน 2 คน ทาหน้ าที่เป็ นผู้ส ังเกตและผู้
บันทึกพฤติกรรมด้ านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ
ของนัก เรี ย นขณะลงมื อ แก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หา นอกจากนัน้ ยัง มี ก ล้ อ งวิ ดี โอช่ ว ยในบัน ทึ ก
รายละเอียดบรรยากาศการทากิ จกรรม บทสนทนาและพฤติกรรมด้ านความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออของนักเรี ยนขณะลงมือแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
12. แบบสัมภาษณ์ การแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ หมายถึง แบบสัมภาษณ์ ที่ผ้ วู ิจัย
สร้ างขึ น้ เพื่ อ สอบถามเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ การแก้ ปั ญหาและการตั ง้ ปั ญหาของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นนักเรี ยนเป้าหมายแต่ละคน หลังสิ ้นสุดคาบเรี ยนการแก้ ปัญหาและการ
ตังปั
้ ญหาแต่ละครัง้ โดยผู้วิจยั ทาหน้ าที่เป็ นผู้สมั ภาษณ์นกั เรี ยนเป้าหมายแต่ละคนหลังสิ ้นสุดคาบ
เรี ยนแต่ละครัง้
13. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง แบบทดสอบอัตนัยที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น เพื่อ ตรวจสอบความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทงั ้ 4 ด้ านคือ ด้ านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ มและ
ความคิดละเอียดลออ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต ซึง่ แบบทดสอบอัตนัยเป็ นปั ญหาที่ไม่ค้ นุ เคยที่
ใช้ ความรู้ เรขาคณิตไม่เกินชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 4 ข้ อ โดยแบ่งเป็ นการแก้ ปัญหา จานวน 2
ข้ อ และการตัง้ ปั ญ หา จ านวน 2 ข้ อ โดยแต่ล ะข้ อ มี เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบรู บ ริ ก (Rubric
Scoring)
14. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง คุณภาพของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เมื่อนาไปใช้ ในชันเรี
้ ยนแล้ วทาให้ นกั เรี ยนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่กาหนดไว้ ในงานวิจัยนี ้ใช้ E1/E2 โดยคิดค่า E1 เป็ นค่าเฉลีย่ ร้ อยละ
ของคะแนนที่นกั เรี ยนได้ จากใบกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรี ยนจานวน 3 ครัง้ และ E2 เป็ นค่าเฉลี่ย
ร้ อยละของคะแนนที่นักเรี ยนได้ จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ห ลัง เรี ย น โดยมี เกณฑ์ ก ารตัด สิ น E1 /E2 เป็ น 60/60 ส าหรั บ การ
พิจารณาตรวจสอบ
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สมมติฐานในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปั ญ หาและการตังปั
้ ญ หาทางเรขาคณิ ต สาหรับ นักเรี ยนห้ อ งเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 60/60
2. นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการ
แก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิ ตศาสตร์ สงู กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมี จานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวน
นักเรี ยนทังหมด
้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปั ญหาและการตังปั
้ ญ หาทางเรขาคณิ ต สาหรับนักเรี ยน
ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั มีกรอบแนวคิดดังนี ้
ผลการการศึกษาสภาพ
การเรี ยนการสอน ด้ าน
ความเชื่อ ด้ านความ
สามารถในกาแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทาง
เรขาคณิต และด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้
ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางเรขาคณิต

ผลการศึกษากรอบ
แนวคิดการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ตาม
ทฤษฎีโครงสร้ างทาง
สติปัญญาของกิลฟอร์ ด
ใน 4 ด้ าน ประกอบด้ วย
(1) ความคิดคล่อง
(2) ความคิดยืดหยุ่น
(3) ความคิดริเริ่ม
(4) ความคิดละเอียดลออ

ผลการศึกษาแนวการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผ่านการแก้ ปัญ หาและตัง้
ปัญหา ประกอบด้ วย
(1) แนวคิดการ
แก้ ปัญหาของโพลยา/
วิลสันและคณะ
(2) แนวคิดการตัง้ ปั ญ หา
ของบราวน์และวอลเทอร์

ผลการศึกษาแนว
ทางการวัดผลและ
ป ระเมิ น ผล ก าร
เรี ยนรู้ และการให้
คะแนนรูบริก
(Rubric Scoring)

กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริมสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ตามแนวคิดของกิลฟอร์ ด ประกอบด้ วย
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ม
และความคิดละเอียดลออ
โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ ด ประกอบด้ วยพฤติกรรม
ด้ านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น
ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ
โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต สาหรับนักเรี ยน
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องแล้ วนาเสนอในหัวข้ อต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 สภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
1.1 การประเมินผลระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทางเรขาคณิต
1.2 การประเมินผลระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับการคิดสร้ างสรรค์
1.3 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครู และนักเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนใน
สาระเรขาคณิต
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
2.1 ความหมายของการแก้ ปั ญ หา ความคิ ดสร้ างสรรค์ และการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์
2.2 กระบวนการแก้ ปัญหาและการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
2.3 ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา
2.4 แนวการพัฒนาการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ตอนที่ 3 แนวการจั ด การเรี ย นการสอนการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์
3.1 แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหา
3.2 แนวการประเมินผลการแก้ ปัญหา
3.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการตังปั
้ ญหา
3.4 แนวการประเมินผลการตังปั
้ ญหา
3.5 แนวการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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ตอนที่ 1 สภาพการเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์
1.1 การประเมินผลระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทางเรขาคณิต
โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ (Programme for International
Student Assessment หรื อ PISA) มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพระบบการศึ ก ษาของ
ประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโครงการ PISA ประเมินความรู้และทักษะของนักเรี ยนที่มีอายุ 15
ปี ในด้ าน การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
และเป็ น สิ่งที่ ประชากรจ าเป็ น ต้ อ งมี เพื่อ การพัฒ นาและการแข่งขัน ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ประเทศไทยเข้ าร่ วมการประเมินผลมาตังแต่
้ แรกโดยการประเมินรอบแรก (Phase I : PISA 2000
PISA 2003 และ PISA 2006) และการประเมินรอบสอง (Phase II : PISA 2009 PISA 2012 และ
PISA 2015) ซึ่งผลการประเมิ น PISA 2012 และ PISA 2015 ใน Phase II สถาบัน ส่งเสริ ม การ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2560, น. 15-32) พบว่า คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ PISA 2012
ของนักเรี ยนไทย (427 คะแนน) ต่ากว่าค่าเฉลี่ย (494 คะแนน) และมีนกั เรี ยนประมาณครึ่งหนึ่งยัง
รู้เรื่ องคณิตศาสตร์ ไม่ถึงระดับพื ้นฐาน และคะแนนเฉลีย่ คณิตศาสตร์ PISA 2015 ของนักเรี ยนไทย
(415 คะแนน) ต่ากว่าค่าเฉลี่ย (490 คะแนน) เช่นกัน โดยภาพรวมทังประเทศมี
้
นักเรี ยนหนึ่งใน
สาม (32.2%) ตอบข้ อสอบถูก และอี ก สองในสาม ตอบผิ ดหรื อ ไม่ ต อบ ในจานวนนี ม้ ี นัก เรี ย น
มากกว่าครึ่งที่ตอบผิด (64.6%) จากผลคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ PISA 2012 และ PISA 2015 ที่
ผ่านมาสะท้ อนให้ เห็นว่านักเรี ยนรู้เรื่ องคณิตศาสตร์ มีแนวโน้ มลดลง
เมื่ อวิเคราะห์ ผลการประเมิ นด้ านการแก้ ปัญ หาที่เกี่ ยวข้ องกับ เนื ้อหาคณิ ตศาสตร์
PISA 2015 ยังคงเหมื อนกับเนือ้ หาการประเมินใน PISA 2012 กล่าวคือ ประกอบด้ วย 4 เนือ้ หา
ได้ แก่ การเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์ ปริ ภูมิและทรงเรขาคณิต ปริ มาณและความไม่แน่นอน
และข้ อ มูล ผลการตอบข้ อ สอบพบว่า เนื อ้ หาที่ นัก เรี ย นท าได้ ม ากที่ สุด คื อ ปริ ม าณ (40.1%)
รองลงมา คื อ ความไม่ แน่น อนและข้ อ มูล (32.8%) ส่วนเนื อ้ หาที่นักเรี ยนตอบได้ น้ อ ยที่สุด คื อ
ปริ ภูมิและทรงเรขาคณิ ต (25.7%) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ PISA 2012 จะเห็นว่า ในเกื อบทุกเนื ้อหา
คณิ ตศาสตร์ สัดส่วนนักเรี ยนที่ตอบถูกใน PISA 2015 มี สดั ส่วนที่น้อยลง ยกเว้ นเนื ้อหาเรื่ องการ
เปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์ ทังใน
้ PISA 2012 และ PISA 2015 เนื ้อหาเรื่ องปริ มาณเป็ นเนื ้อหา
ที่นกั เรี ยนทาข้ อสอบได้ มากที่สดุ ส่วน PISA 2015 เนื ้อหาเรื่ องปริ ภมู ิและทรงเรขาคณิต นักเรี ยนทา
ข้ อสอบได้ น้อยที่สุด ต่างจาก PISA 2012 ที่นักเรี ยนทาข้ อสอบเนื ้อหาเรื่ อ งการเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ ได้ น้ อยที่สุด ดังตาราง 1 ร้ อยละของนักเรี ยนที่ท าข้ อ สอบถูก จาแนกตามเนื ้อหา
ระหว่าง PISA 2012 กับ PISA 2015
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ตาราง 1 ร้ อยละของนักเรี ยนที่ทาข้ อสอบถูกจาแนกตามเนื ้อหาระหว่าง PISA 2012 กับ PISA
2015
เนือ้ หา
การเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์
ปริ ภมู ิและทรงเรขาคณิต
ปริ มาณ
ความไม่แน่นอนและข้ อมูล
เฉลีย่ รวม

PISA 2012
28.2
28.8
43.0
41.7
35.5

PISA 2015
29.4
25.7
40.1
32.8
32.2

ที่มา: สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2560). สรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ น
PISA 2015: 31
นอกจากนี โ้ ครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study) ซึ่งเป็ นโครงการประเมินผลในระดับนานาชาติที่ประเมินผลนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
และชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ โดยมี IEA (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement) เป็ นองค์กรที่ดาเนินการเรื่ องการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในระดับนานาชาติ การประเมินผลวิชาคณิ ตศาสตร์ ครอบคลุม
ทังด้
้ านเนื ้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และด้ านพฤติกรรมการเรี ยนรู้ รวมทังกระบวนการคิ
้
ดที่นกั เรี ยนใช้ ใน
การเรี ย นรู้ เนื อ้ หาคณิ ตศาสตร์ นัน้ ๆ เนื อ้ หาวิช าที่ ป ระเมิ น สาหรั บ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4 และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มี ความแตกต่างกัน แต่พ ฤติกรรมการเรี ยนรู้ ที่ ถูกประเมิ น จะเหมื อ นกันทัง้ 2
ระดับ ชัน้ คือ ความรู้ การแก้ ปัญ หา และการใช้ (ให้ ) เหตุผล โดยมี ช่วงคะแนน 0 – 1,000 และ
ก าหนดให้ ค่ า กลางของการประเมิ น คื อ 500 คะแนน นอกจากนี ย้ ั ง ได้ จั ด ก าหนดเกณ ฑ์
ความสามารถ เพื่อจาแนกนักเรี ยนเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
(1) ระดับ 4 หรื อระดับก้ าวหน้ า (Advanced International Benchmark) มีระดับ
คะแนนตังแต่
้ 625 คะแนนขึ ้นไป
(2) ระดับ 3 หรื อ ระดั บ สูง (High International Benchmark) มี ร ะดั บ คะแนน
ตังแต่
้ 550 - 624 คะแนน
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(3) ระดับ 2 หรื อระดับ ปานกลาง (Intermediate International Benchmark) มี
ระดับคะแนนตังแต่
้ 475 - 549 คะแนน
(4) ระดั บ 1 หรื อ ระดั บ ต่ า (Low International Benchmark) มี ร ะดั บ คะแนน
ตังแต่
้ 400 - 474 คะแนน
โครงการ TIMSS 2011 THAILAND สถาบั น ส่ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (2556, น. 11) พบว่าคะแนนเฉลีย่ วิชาคณิตศาสตร์ โครงการ TIMSS 2011 ของนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 (427 คะแนน) ต่ ากว่าค่ากลางของการประเมิ น (500 คะแนน) และเมื่ อ
พิจารณาคะแนนเฉลีย่ จาแนกตามเนื ้อหาวิชา พบว่าคะแนนเฉลีย่ ในสาระเรขาคณิต (415 คะแนน)
ของนัก เรี ย นไทยอยู่ ในระดับ ต่ า สุด เมื่ อ เที ย บกับ สาระจ านวน (425 คะแนน) พี ช คณิ ต (425
คะแนน) และข้ อ มูลและโอกาส (431 คะแนน) และเฉลี่ยวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ในโครงการ TIMSS
2015 ของนัก เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (431 คะแนน) ต่ ากว่าค่ากลางของการประเมิ น (500
คะแนน) เช่นกัน ผลคะแนนจัดอยูใ่ นอันดับที่ 26 ของประเทศที่เข้ าร่วมการประเมินจากทังหมด
้
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ประเทศ จ านวนนั ก เรี ย นแสดงเป็ นร้ อยละจ าแนกตามระดั บ ความสามารถทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก และ
ประเทศไทย โดยประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็ นอันดับต้ น ๆ นักเรี ยนส่วนใหญ่ มีความสามารถ
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับ ก้ า วหน้ า และมี นัก เรี ยนที่มี ค วามสามารถทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ในระดับต่า เล็กน้ อย ในทางกลับกันประเทศไทยนักเรี ยนส่วนใหญ่ มีความสามารถ
ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า และมี นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถทางการเรี ย น
คณิ ต ศาสตร์ ในระดับก้ าวหน้ าอยู่เพี ย งเล็ก น้ อ ย (โครงการ TIMSS 2015 THAILAND สถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2558, น. 4)
จากผลการประเมิ น ระดับ นานาชาติ PISA 2012, PISA 2015, TIMSS 2011 และ
TIMSS 2015 ที่ผ่านมานักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นของประเทศไทยมีผลการประเมิ นด้ าน
การแก้ ปัญหาอยู่ในระดับต่า และเมื่อพิจารณาถึงสาระการเรี ยนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ก็คือ
สาระเรขาคณิตนัน่ เอง
1.2 การประเมินผลระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับการคิดสร้ างสรรค์
ผลการศึก ษาเกี่ ยวกับ พัฒ นาการด้ านความคิด เริ่ ม สร้ างสรรค์ ของนัก เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาในต่างประเทศ ทอแรนซ์ทอแรนซ์และยามาโมโต (Torrance and Yamamoto) พบว่า
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนจะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
จนถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และจะมีพฒ
ั นาการคงที่จนจบชันมั
้ ธยมศึกษา (Torrance, 1962, pp.

21
97-98) ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ โรบินสัน ที่พบว่าเด็กนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
(อายุ 13-15 ปี ) มี ค วามคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ เพี ยงร้ อยละ 10 ซึ่งต่ากว่านักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
(อายุ 8-10 ปี ) และเด็ ก (อายุ 3-5 ปี ) ที่ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ร้อยละ 32 และร้ อยละ 98
ตามลาดับ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่น ๆ, 2558, น. 95)
สาหรับประเทศไทย อารี พันธ์ มณี (2547, น. 70-71; อ้ างอิงจาก อารี รังสินนั ท์ และ
คณะ, 2552) ได้ ท าการศึ ก ษาความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องเด็ ก ชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 - 6 และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1, 2 และ 3 จานวน 2,918 คน พบว่า
(1) พัฒนาการความคิดคล่องตัวในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
3 มี ลกั ษณะคงที่ ในชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 - 6 จะพัฒ นาสูงสุดในชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และจะ
ลดลงต่าสุดในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และเริ่ มสูงขึ ้นในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
(2) พัฒนาการความคิดริ เริ่ ม เริ่ มพัฒนาสูงขึ ้นระหว่างชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 - 6
และจะต่าลงในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และพัฒนาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
(3) พัฒนาการความคิดตกแต่งค่อนข้ างจะคงที่ในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 - 6 และ
พัฒนาสูงขึ ้นในชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และลดต่าสุดในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และมีการพัฒนาในชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
นอกจากนี ผ้ ลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาของประเทศไทยยังสะท้ อ นให้ เห็ นว่าพัฒ นาการด้ านความคิด ของ
เด็ ก ไทยโดยเฉพาะความคิ ด สร้ างสรรค์ ยัง อยู่ใ นระดับ ต่ า เนื่ อ งจากมาตรฐานที่ 4 นัก เรี ย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสยั ทัศน์ เป็ นมาตรฐานการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ (สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2557)
จากผลการประเมิ นระดับชาติและนานาชาติเกี่ ยวกับ ความคิดสร้ างสรรค์ที่ผ่านมา
พบว่าพัฒนาการของความคิดสร้ างสรรค์จะค่อย ๆ ลดลงหรื อพัฒนาได้ ช้าเมื่ออายุเพิ่มขึ ้น นัน่ คือ
ความคิดสร้ างสรรค์จะแปรผกผันกับอายุ โดยมีนกั จิตวิทยา ริ บอท (Torrance, 1962, pp. 95-96;
อ้ างอิงจาก Ribot, 1906) ให้ เหตุผลและอธิบายประกอบว่า พัฒนาการและความแตกต่างระหว่าง
จินตนาการและเหคุผลเป็ นองค์ประกอบสาคัญ เนื่องจากในวัยเด็กเราจะมีจินตนาการสูงแต่การใช้
เหตุผลจะอยู่ในระดับต่า และเมื่ ออายุถึงจุด ๆ หนึ่งจิ นตนาการและการใช้ เหตุผลจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน หลังจากนันการใช้
้
เหตุผลจะสูงขึ ้นแต่จินตนาการก็จะเริ่ มลดลง นัน่ คือเราจะไม่สามารถ
คิดอะไรที่แปลกใหม่หรื อใช้ จินตนาการได้ หลากหลายหลังจากที่ผา่ นพ้ นช่วงวัยรุ่นไปแล้ วนัน่ เอง
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1.3 มโนทัศน์ ท่ ีคลาดเคลื่ อ นของครู และนั กเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอนในสาระเรขาคณิต
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555b, น. 61-80) ได้ กล่าวถึง
ลักษณะความคลาดเคลือ่ นของครูและนักเรี ยนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 มโนทัศน์ที่ครู และนักเรี ยนมักเข้ าใจคลาดเคลื่อน ประเด็นนี ้ครอบคลุม
เนื ้อหาคณิตศาสตร์ บทนิยาม ทฤษฎี กฎ สูตร ข้ อเท็จจริ ง และการดาเนินการทางคณิตศาสตร์
ประเด็นที่ 2 การสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอที่อาจ
ทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อน ทัง้ ที่ครู อ าจมี มโนทัศน์ ที่ ถูกต้ อ ง แต่การสื่อ สารกับนักเรี ยนอาจไม่
ชัดเจนพอทาให้ เข้ าใจผิด หรื อไม่มีการสื่อความหมายที่ ลกึ ซึ ้งในทางคณิตศาสตร์ ที่มากพอ ทาให้
นักเรี ยนเข้ าใจไม่ชดั เจน จนอาจเป็ นความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นในบางครัง้
ประเด็นที่ 3 มโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นเกี่ยวกับความหมายของคาที่ใช้ ในคณิตศาสตร์
ในหนังสือ เรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ช่ วงชัน้ ที่ 3 บางเนื ้อหามี ค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งให้ นักเรี ยนยอมรั บ
ข้ อ ตกลงหรื อความหมายของค าบางคาและนาไปใช้ ก่อ น โดยยังไม่ไ ด้ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจที่
ชัดเจน เนื่องจากมีข้อจากัดทางความรู้ พื ้นฐานของนักเรี ยน และลาดับขันตอนเนื
้
้อหาที่ต้องจัดให้
เหมาะสมกับนักเรี ยน
ประเด็นที่ 4 ความคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่น ๆ ความคลาดเคลื่อนในประเด็นนี ้ไม่
อยู่ใน 3 ประเด็นที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แต่เป็ นความคลาดเคลื่อนที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้ หรื อ
แก้ ปัญหาคณิตศาสตร์
ในส่ ว นของเนื อ้ หาสาระเรขาคณิ ต พบว่ า ครู แ ละนั ก เรี ย นยั ง มี ค วามเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ ยวกับการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ของส่วนของเส้ นตรงและมุม เมื่ อใช้ สื่อความหมายในแง่
ของการเรี ยกชื่อ และในแง่ของขนาด นอกจากนันครู
้ ยงั ขาดความเข้ าใจเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับของ
เนือ้ หาที่ต้อ งมีความต่อเนื่องและการให้ เหตุผล เช่น มักมีคาถามว่าทาไมไม่สอนสมบัติที่นาไปสู่
ความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี่ยมให้ ครบทุกความสัมพันธ์ ในคราวเดียวกันคือ ด.ม.ด.,
ม.ด.ม., ด.ด.ด., ม.ม.ด., และ ฉ.ด.ด. ในการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น สาหรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ น
และพบบ่อยแสดงได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 2 แสดงมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นและมโมทัศน์ที่ถกู ต้ องในสาระเรขาคณิต
มโนทัศน์ ท่ ีคลาดเคลื่อน
มโนทัศน์ ท่ ถี ูกต้ อง
1. สับสนเกี่ยวกับการใช้ สญ
ั ลักษณ์ เช่น AB , AB , 1. สัญลักษณ์เหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับส่วนของเส้ นตรง และ
เส้ นตรง โดยใช้ ดงั นี ้
m(AB) และ AB
AB แทนเส้ นตรง AB (ใช้ เมื่อต้ องการเรี ยกชื่อเส้ นตรง
นัน้ ๆ)
AB แทนส่วนของเส้ นตรง AB หรื อใช้ แทนด้ านของ
รูปสามเหลี่ยม เช่น

AB แทนด้ าน AB

m(AB) แทนความยาวของส่วนของเส้ นตรง AB
AB แทนความยาวของส่วนของเส้ นตรง AB เช่นกัน
2. ขาดความเข้ าใจเกี่ยวกับในข้ อตกลงเกี่ยวกับการใช้ 2. ในชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 1 มีข้ อ ตกลงใช้ สัญ ลัก ษณ์
ˆ เช่น ABC
ˆ แทนมุม B ที่ มี BA และ BC เป็ นแขน
สัญ ลัก ษณ์ แทนมุม และขนาดของมุม เช่น ABC

ˆ
และ m(ABC)

ˆ แทนขนาดของ ABC
ˆ
ของมุม และใช้ m(ABC)
แต่เพื่อความสะดวกในการนาไปใช้ เกี่ยวกับขนาดของ
ˆ แทนการเรี ย กชื่ อ ABC
ˆ และแทนขนาด
มุม ABC
ˆ ด้ วย
ของ ABC
ดังนัน้ ในการเรี ยนการสอน ทัง้ ครูและนักเรี ยนจะต้ อ ง
อ่ า น เขี ย น หรื อเรี ยกชื่ อ ของมุ ม ให้ ถู ก ต้ องตาม
สถานการณ์ เช่น เมื่อเขียนว่า
ˆ = CDE
ˆ ต้ องอ่ า นว่า ขนาดของมุ ม ABC
ˆ
ABC
ˆ ซึ่งข้ อความ
เท่ากับขนาดของมุม CDE
ˆ = CDE
ˆ มีความหมายอย่างเดียวกับ
ABC
ˆ = m(CDE)
ˆ
m(ABC)

3. ครูขาดความเข้ าใจในการสอนเนื ้อหา โดยสอนรูป
สาม เห ลี่ ย ม สอ งรู ป ที่ เท่ ากั น ทุ กป ระก าร ซึ่ ง มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ ม .ม .ด . ไป พ ร้ อ ม ๆ กั บ
ความสั ม พั น ธ์ ด.ม.ด., ม.ด.ม., ด.ด.ด. ในคราว
เดียวกัน

3. การสอนรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ
ซึ่งมีความสัมพันธ์ แบบ ม.ด.ม. ควรสอนหลังจากที่ รัก
เรี ย นได้ พิ สูจ น์ แ ล้ ว ว่ า “ผลบวกมุ ม ภายในของรู ป
สามเหลี่ ยมเท่ ากับ 180O ” ซึ่งทฤษฎี บทนี ต้ ้ อ งเรี ยนรู้
ผ่านเนื ้อหาเรื่ องเส้ นขนานก่อน ครูไม่ควรสอนนักเรี ยน
แบบให้ จดจาสมบัตทิ างเรขาคณิตโดยปราศจากการให้
เหตุผลที่สมเหตุสมผล ตามพื ้นฐานความรู้ของนักเรี ยน
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ตาราง (2) ต่อ
มโนทัศน์ ท่ ีคลาดเคลื่อน
4. สับสนในการใช้ เครื่ องหมาย = และ 

มโนทัศน์ ท่ ถี ูกต้ อง
4. ในเรขาคณิ ตเครื่ อ งหมาย “=” แทนการเท่ากันใน
ลัก ษณะการใช้ ที่ ไม่ถูก ต้ อ ง เช่น AB = CD และ เชิ งปริ ม าณ หรื อ ต้ อ งการสื่ อ ว่าเป็ น รู ป เรขาคณิ ต
เดี ย วกัน ในขณะที่ เครื่ อ งหมาย “  ” แทนความ
เขียน  ABC   DEF
เท่ า กั น ทุ ก ประการของรู ป เรขาคณิ ต โดยรู ป
เรขาคณิ ตสองรู ป เท่ า กั น ทุ ก ประการ ก็ ต่ อ เมื่ อ
เค ลื่ อ น ที่ รู ป ห นึ่ ง ไป ทั บ อี ก รู ป ห นึ่ ง ได้ ส นิ ท
ตัวอย่างเช่น
(1) เมื่ อ ส่ว นของเส้ นตรง AB และส่วนของเส้ น ตรง
CD ยาวเท่ า กั น เขี ย นแสดงได้ เป็ น AB = CD หรื อ

AB  CD ในขณะที่ถ้าเขียนว่า AB = CD ยังถือ
ว่าใช้ ถูกต้ องแต่ไม่ค่อยนิยมเขียนกัน และนิยมเขียน
เป็ น AB = AB และ AB  AB
(2) เมื่ อ ABˆC และ DEˆF ที่ มี ข นาดเท่ า กั น เขี ย น

ˆ = m(DEF)
ˆ หรื อ ABˆC
แสดงได้ เป็ น m(ABC)
ˆF อย่างไรก็ตามในหนังสือเรี ยน ได้ อ นุโลมว่า
 DE
เมื่อนักเรี ยนได้ เรี ยนเรื่ องความเท่ากันทุกประการของ
มุ ม แล้ ว ก็ ใ ห้ เขี ย น ABˆC = DEˆF ได้ โดยต้ อ ง
ระมัดระวังในการอ่านให้ ถกู ต้ องตามสถานการณ์ด้วย
(3) เมื่อมี  ABC และ  DEF เท่ากันทุกประการ
เขียนแสดงได้ เป็ น  ABC   DEF ในขณะที่
ถ้ าเขียนว่า  ABC   DEF ยังถื อ ว่าใช้ ถูกต้ อ ง
แต่ ไ ม่ นิ ยม ใช้ และนิ ยมเขี ย นเป็ น  ABC



DEF
5. ไม่สามารถเชื่อมโยงมโนทัศน์เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม
ที่เป็ นรูปสี่เหลี่ยมด้ านขนานได้ เช่น ไม่ทราบว่ารูป
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปี ยกปูนเป็ นรูปสี่เหลี่ยมด้ านขนาน

5. พิจารณาจากบริบทของรูปสี่เหลี่ยมด้ านขนานที่วา่
รูปสี่เหลี่ยมด้ านขนานคือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนาน
กันสองคู่ ดังนันจะได้
้
วา่ รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน เป็ นรูป
สี่เหลี่ยมด้ านขนานด้ วย เพียงแต่วา่ รูปสี่เหลี่ยมด้ าน
ขนานที่ด้านทังสี
้ ่ยาวเท่ากันและมีมมุ ทุกมุม
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ตาราง (2) ต่อ
มโนทัศน์ ท่ ีคลาดเคลื่อน

มโนทัศน์ ท่ ถี ูกต้ อง
เป็ น มุ ม ฉากเรี ย กว่ า รู ป สี่ เหลี่ ย มจั ตุรั ส ส าหรั บ รู ป
สี่เหลี่ยมที่ด้านขนานที่ด้านทัง้ สี่ยาวเท่ากันและทุกมุม
ไม่เป็ นมุมฉาก เรี ยกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน และ
รูปสี่เหลี่ยมด้ านขนานที่ ด้านตรงข้ ามยาวเท่ากันและ
ทุก มุม เป็ น มุม ฉาก เรี ย กว่า รู ป สี่เหลี่ ยมมุม ฉาก ใน
ทานองเดียวกันจากบทนิยามของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
จะได้ วา่ รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าเป็ นรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากด้ วย
6. มีความคลาดเคลื่อ นเกี่ยวกับการเขียนสัญ ลักษณ์ 6. เมื่อกาหนดรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ คล้ ายกัน หรื อ
แทนรูปสามเหลี่ยมสองรู ปที่ คล้ ายกัน หรื อ เท่ากันทุก เท่า กัน ทุกประการ จะต้ อ งเขีย นสัญ ลัก ษณ์ แทนรู ป
ประการ กล่าวคือ ไม่ตระหนักถึงการเป็ นด้ านคู่ที่สมนัย สามเหลี่ ย มโดยล าดับ ตัว อัก ษรตามด้ า นคู่ที่ ส มนั ย
กัน หรื อมุมคูท่ ี่สมนัยกัน เช่น
หรื อมุมคูท่ ี่สมนัยกัน เช่น

C

C

D

A
เขียนเป็ น

E

 ABC ~  DBE

D

E

A

E

E

โจทย์กาหนดให้ CB  AE ที่จดุ B
และ CAˆ B = DEˆB ซึ่งจะทาให้ ได้ วา่
ACˆ B = EDˆ B ใน ก ารส รุ ป เป็ น รู ป ส าม เห ลี่ ย ม ที่
คล้ ายกันที่ถกู ต้ อง จะต้ องเขียนแสดงเป็ น

 ABC ~  EBD
AB สมนัยกับ EB
BC สมนัยกับ BD
AC สมนัยกับ ED
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ส าหรั บ มโนทัศ น์ ที่ ค ลาดคลื่ อ นของนัก เรี ย นระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนต้ น ในสาระ
เรขาคณิ ตเกี่ ยวกับ เรื่ องความเท่ากันทุกประการของ นวลศรี ชานาญกิ จ (2544, น. 359-360)
พบผลการวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถาบัน ส่ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข้ า งต้ น
ซึ่งสามารถขยายความเพิ่มเติมได้ ดงั นี ้ นักเรี ยนมี ความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อ นกับกับลักษณะของ
ด.ม.ด., ม.ม.ด. ว่าเป็ นลักษณะที่แสดงด้ านสองด้ านหรื อมุมหนึง่ มุมของรู ปสามเหลีย่ ม โดยจะเป็ น
ด้ านหรื อมุมใดก็ ได้ นอกจากนี น้ ักเรี ยนบางส่วนยังเข้ าใจว่ารู ปสามเหลี่ยมสองรู ป ที่มีด้านยาว
เท่ากัน สองคู่และมุม เท่า กัน หนึ่งมุ ม ย่อ มเท่ากัน ทุก ประการเสมอ ซึ่งมโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่อ น
ดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับเรื่ องการวัด การหาพื ้นที่ของรูปเรขาคณิตเนื่องจากนักเรี ยนมีความ
สับสนเกี่ยวกับการใช้ สญ
ั ลักษณ์ และการหาส่วนสูงของรูปเรขาคณิต โดยอัมพร ม้ าคนอง (2557,
น. 117-118) ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ มโนทัศ น์ ที่ คลาดเคลื่อ นในสาระเรขาคณิ ต เรื่ อ งของ
เส้ นตรงกับความยาว มุมที่เท่ากัน และส่วนสูงของรูปสามเหลีย่ ม ดังนี ้
(1) มโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่ นเกี่ยวกับเส้ นตรงกับความยาว “เส้ นตรงที่วดั ความยาว
ได้ เท่ากันเป็ นเส้ นตรงที่เท่ากัน” เช่น เส้ นตรง AB เท่ากับเส้ นตรง MN ความคลาดเคลือ่ นนี ้ เกิดจาก
ความเข้ าใจผิดที่ว่า เส้ นตรงมีความยาวจากัด จึงสามารถวัดความยาวของเส้ นตรงเป็ นค่าคงตัวได้
ทาให้ นาค่าคงตัวเหล่านีม้ าใช้ ในการเปรี ยบเทียบความยาวของเส้ นตรง โดยมโนทัศน์ ที่ถูกต้ อ ง
คือ เส้ นตรงมีความยาวไม่จากัด เราสามารถต่อเส้ นตรงออกไปได้ เรื่ อย ๆ อย่างไม่สิ ้นสุดทังสองข้
้
าง
จึง ไม่ ส ามารถวัด ความยาวของเส้ น ตรงเป็ น ค่า ใดค่ า หนึ่งได้ ด้ วยเหตุผ ลดังกล่าว จึ ง ไม่ มี ก าร
เปรี ยบเทียบความยาวของเส้ นตรง ซึ่งแตกต่างจากส่วนของเส้ นตรงที่เป็ นส่วนหนึ่งของเส้ นตรงที่มี
จุดปลายสองข้ าง จึงสามารถวัดความยาวของส่วนของเส้ นตรงและนามาเปรี ยบเทียบกันได้ เช่น
ความยาวของส่วนของเส้ นตรง CD เท่ากับ 5 เซนติเมตร ความยาวของส่วนของเส้ นตรง EF เท่ากับ
5 เซนติเมตร ส่วนของเส้ นตรง CD จึงยาวเท่ากับส่วนของเส้ นตรง EF
(2) มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ ยวกับมุมที่เท่ากัน “มุมบางคู่ที่แขนของมุมทับกัน
สนิทจะเป็ นมุมเดียวกัน” เช่น มุมที่มีขนาด 0 องศา กับมุมที่มีขนาด 360 องศา หรื อมุมที่มีขนาด
60 องศา กับมุมที่มีขนาด 300 องศา ความคลาดเคลื่อนนี ้เกิดจากการพิจารณาว่าแขนทังสองของ
้
ขนาดมุม 0 องศา กับแขนทังสองของมุ
้
มขนาด 360 องศา อยู่ในตาแหน่งเดียวกันและทับกันสนิท
เช่นเดียวกันกับแขนทังสองคู
้
่ของมุมที่มีขนาด 60 องศา กับมุมที่มีขนาด 300 องศา ที่ทบั กันสนิท
ซึ่งแสดงถึงความไม่เข้ าใจเกี่ ยวกับมุมที่เท่ากัน บางครัง้ ความคลาดเคลื่อ นนี ้ยังเกิ ดจากการน า
ความรู้ เรื่ องฟั งก์ ชันตรี โกณมิติมาใช้ ในการให้ เหตุผลอย่างไม่ถูกต้ อง เช่น sin 0o เท่ากับ sin 360o
ดังนัน้ มุมที่มีขนาด 60 องศา กับมุมที่มีขนาด 360 องศา จึงเป็ นมุมที่เท่ากัน
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โดยมโนทัศน์ที่ถูกต้ องเป็ นดังนี ้ มุมที่มีขนาด 0 องศา กับมุมที่มีขนาด 360 องศา
ไม่ใช่มมุ เดียวกัน เพราะแขนทังสองของมุ
้
มที่มีขนาด 0 องศา ทามุมกัน 0 องศา ในขณะที่แขนของ
มุมที่มีขนาด 360 องศา ทามุมกัน 360 องศา หรื ออาจอธิ บายโดยใช้ ภาษาอย่างไม่เป็ นทางการได้
ว่า มุมที่มีขนาด 0 องศาแขนทังสองอยู
้
่ในตาแหน่งเดียวกันโดยไม่มีการหมุน แต่มุมที่มีข นาด 360
องศา มีแขนหนึง่ แขนหมุนรอบจุดศูนย์กลางไปหนึง่ รอบ แล้ วจึงมาอยู่ในตาแหน่งเดียวกับอีกแขนที่
เหลือ สาหรับความคลาดเคลื่อนที่อธิ บายว่า sin 0o เท่ากับ sin 360o ดังนัน้ ดังนันมุ
้ มที่มีขนาด 0
องศากับมุมที่มีขนาด 360 องศา เป็ นมุมเดียวกัน อาจอธิ บายได้ ว่า ฟั งก์ ชันไซน์ไม่ใช่ฟังก์ ชันหนึ่ง
ต่อหนึ่ง ดังนัน้ อาจมีมุมอื่นอีกมากมายที่ไม่เท่ากับ 0 องศา แต่มีคา่ ของฟั งก์ไซน์เท่ากับค่าของ sin
0o เช่น มุม ที่ มีขนาด 180 องศา มุม ที่ มีขนาด 540 องศา มโนทัศน์ ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถใช้
อธิ บ ายในท านองเดี ย วกัน ได้ ว่า มุม ที่ มี ข นาด 60 องศา กับ มุม ที่ มี ข นาด 360 องศา ไม่ ใช่ มุ ม
เดียวกัน
(3) มโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่อ นเกี่ ย วกับ ส่ว นสูง ของรู ป สามเหลี่ย ม ความคลาด
เคลื่ อ นส่ว นใหญ่ เกิ ด จากความคุ้ น เคยของรู ป สามเหลี่ ย มที่ มี ค วามสูง อยู่ภ ายในรู ป โดยไม่
จาเป็ นต้ องสร้ างเพิ่มเติม โดยมโนทัศน์ที่ถูกต้ องนันต้
้ องพิจารณาส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมต้ องตัง้
ฉากกับส่วนที่ลากต่อจากฐานของรูปเดิม
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
2.1 ความหมายของการแก้ ปัญหา ความคิดสร้ างสรรค์ และการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์
สภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่งชาติของสหรัฐ อเมริ กา ได้ ระบุไว้ ในหนังสือ ประจาปี ค.ศ.
1980: การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับโรงเรี ยน (Problem Solving in School Mathematics)
ว่า “การแก้ ปัญหาต้ องเป็ นจุดเน้ นที่สาคัญของการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ” ซึง่ สิ่งนี ้ทาให้ นกั การ
ศึก ษาทั่ว โลกหัน มาสนใจศึก ษาการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ในทุ กระดับ ชั น้ ในบรรดานัก
การศึ กษาเหล่านัน้ มี นักการศึ กษาส าคัญ หลายคนได้ ให้ ความหมายของ “ปั ญ หา” และ “การ
แก้ ปัญหา” ไว้ ดงั นี ้
แฟรงค์ เลสเตอร์ (Frank Lester, 1978, p. 54) ได้ ให้ คาจ ากัดความของ “ปั ญ หา”
(problem) ว่าเป็ น “สถานการณ์ ที่บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลได้ กระทาต่องานนันเพื
้ ่อให้ ได้ วิธีหาคาตอบ
ที่สมบูรณ์ ” ซึ่งคาจากัดความดังกล่าวได้ รับการสนับสนุนจาก เรย์ ซัยแดม และลินด์ควิสท์ (Reys,
Suydam, & Lindquist, 2004, p. 98) ซึ่งให้ คาจากัดความไว้ ว่า “ปั ญหาเป็ นสถานการณ์ ที่บุคคล
ต้ องการบางสิ่ง แต่ไม่ร้ ู ทันทีว่าอะไรที่ต้อ งทาเพื่อให้ ได้ สิ่งนันมา”
้
นอกจากนัน้ โพซาเมนเทียและ
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ครู ลิก (Posamentier & Krulik, 1998, p. 1) ได้ ให้ ค าจ ากัดความว่า “ปั ญ หาเป็ น สถานการณ์ ที่
บุคคลเผชิญและต้ องการค้ นหาคาตอบโดยวิถีทางการหาคาตอบยังไม่ร้ ูในทันที ” ขณะที่ ครูลิกและ
รู น ด์ นิ ก (Krulik & Rudnick, 1993, p. 6) ยัง ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความเช่ น เดี ย วกั น ว่า “ปั ญ หาเป็ น
สถานการณ์ที่บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลต้ องการที่จะค้ นหาคาตอบ แต่ยงั ไม่มีวิถีทางที่จะหาคาตอบ”
ส าหรั บ ประเทศไทย สมเดช บุ ญ ประจัก ษ์ (2543, น. 2) กล่า วว่า “ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ ปัญหาที่ต้องใช้ ความรู้ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ในการหา
คาตอบ” ส่วน เอนก จันทรจรู ญ (2545, น. 6) กล่าวว่า “ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึง คาถาม
หรื อสถานการณ์ ที่ต้องการคาตอบ โดยที่ผ้ แู ก้ ปัญหาส่วนใหญ่ไม่สามารถหาคาตอบได้ ทนั ที ต้ องใช้
ความรู้ และทักษะในการแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ช่วยหาคาตอบของคาถามหรื อสถานการณ์
นัน้ ๆ ”
นอกจากนี ้ รุ่ งฟ้า จันท์ จ ารุ ภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 5) และ สถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555a, น. 7) กล่าวในทานองเดียวกันว่า “ปั ญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ ที่เกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ ซึ่งเผชิ ญ อยู่และต้ อ งการค้ นหา
คาตอบ โดยที่ยงั ไม่ร้ ูขนตอน/วิ
ั้
ธีการที่จะได้ คาตอบของสถานการณ์นนในทั
ั ้ นที”
นักการศึก ษาข้ างต้ น ต่างเห็น ว่า “ปั ญ หาเป็ นสถานการณ์ ที่ บุคคลหรื อ กลุ่มบุ คคล
ต้ องการค้ นหาคาตอบแต่ยงั ไม่ร้ ู ทนั ทีวา่ อะไรที่ต้องทาเพื่อให้ ได้ คาตอบนันมา”
้
ถ้ าปั ญหานันง่
้ าย
เกิ นไปจนบุคคลรู้ วิธีการหาคาตอบหรื อ คาตอบทันทีแล้ วปั ญหานันก็
้ ไม่ใช่ปัญ หาอี กต่อ ไป และ
ปั ญหาสาหรับผู้เรี ยนคนหนึง่ อาจไม่ใช่ปัญหาสาหรับผู้เรี ยนอีกคนหนึง่ ก็ได้
นอกจากความหมายของปั ญ หา นั ก การศึ ก ษายั ง ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความของ
“การแก้ ปัญหา” อีกในหลากหลายความหมาย เช่น แฟรงค์ เลสเตอร์ (Frank Lester, 1978, p. 54)
ได้ ให้ คาจากัดความว่า “การแก้ ปัญหา (Problem Solving) เป็ นเซตของการกระทาที่มีตอ่ งานของ
การแก้ ปัญหา” ขณะที่ โพลยา (Polya, 1981, p. ix) ได้ ให้ คาจากัดความว่า “การแก้ ปัญหาเป็ น
การค้ น หาแนวทางการหลบหลีกความยากล าบากและอุป สรรค เพื่ อ ให้ บ รรลุจุ ดมุ่ งหมายที่ ไม่
สามารถส าเร็ จ ได้ ในทั น ที ” ส่ ว นครู ลิ ก และรู น ด์ นิ ก (Krulik & Rudnick, 1987, p. 4) ได้ ให้
คาจากัดความว่า “การแก้ ปัญหาเป็ นกระบวนการซึ่งบุคคลใช้ ทกั ษะและความเข้ าใจที่มีอยูใ่ นการ
แก้ ปัญ หาหรื อสถานการณ์ ที่ไม่ค้ ุนเคย” ขณะที่ สภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่งชาติของสหรัฐ อเมริ กา
(National Council of Teacher of Mathematics, 2000, p. 52) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความว่า “การ
แก้ ปัญหาเป็ นการดาเนินการต่องานที่วิธีการหาคาตอบยังไม่ร้ ูมาก่อน”
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สาหรับประเทศไทย ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2537, น. 62) ได้ ให้ คาจากัดความว่า “การ
แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ หมายถึง การหาวิธีการเพื่ อ ให้ ได้ คาตอบ ซึ่งผู้แ ก้ ปั ญ หาจะต้ อ งใช้
ความรู้ ความคิ ด และประสบการณ์ เดิ มประมวลเข้ ากับสถานการณ์ ใหม่ ที่ ก าหนดให้ ในปั ญหา”
นอกจากนี ้ รุ่ งฟ้ า จันท์ จารุ ภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 5) และสถาบัน ส่งเสริ ม การสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2555a, น. 7) กล่ าวในท านองเดี ยวกั น ว่ า “การแก้ ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ขันตอน/กระบวนการ
้
แก้ ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา และประสบการณ์ ที่มีอยู่ไปใช้ ในการค้ นหาคาตอบของปั ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ”
ส าหรั บ งานวิ จั ย นี ้ ผู้ วิ จั ย ให้ ค วามหมายของปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ และการ
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้
ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ซึ่งนักเรี ย น
เผชิ ญ อยู่ แ ละต้ องการค้ นหาผลเฉลย โดยที่ ยัง ไม่ ร้ ู วิ ธี ก ารหรื อ ขัน้ ตอนที่ จ ะได้ ค าตอบของ
สถานการณ์นนในทั
ั ้ นที
การแก้ ปัญหาทางคณิต ศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาและประสบการณ์ ที่มีอยู่ เพื่อใช้
ในการค้ นหาผลเฉลยของปั ญหาทางคณิตศาสตร์
ส าหรั บ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ นั น้ กิ ล ฟอร์ ด (Guilford, 1967, pp. 145-151)
ซึ่งเป็ น นัก จิ ต วิท ยาชาวอเมริ กัน และคณะ ได้ ท าการศึก ษาและวิจัย การวิ เคราะห์ ตัว ประกอบ
(Factor Analysis) ของสติปัญ ญาอย่างต่อ เนื่อ งมานานกว่า 20 ปี โดยเน้ นศึกษาเรื่ อ งความคิ ด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ความมีเหตุมีผลและการแก้ ปัญหา ในการศึกษากิลฟอร์ ดได้ นาเสนอ แบบจาลอง
โครงสร้ างของสมรรถภาพทางสมอง หรื อแบบจาลองโครงสร้ างทางสติปัญญา (The structure of
intellect model ที่เรี ยกว่า SI) ซึง่ แบบจาลองนี ้ได้ ครอบคลุมสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ เป็ นสมรรถภาพทางสม องหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ เป็ น
ความสามารถทางสมองที่ คิ ด ได้ ก ว้ างไกลหลายทิ ศ ทาง หรื อ ที่เรี ยกว่า ความคิ ด อเนกนัย หรื อ
ความคิดแบบกระจาย (Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้ วย ความคิดคล่อง (fluency) ความคิด
ยืดหยุน่ (flexibility) ความคิดริ เริ่ ม (originality) และความคิดละเอียดลออ (elaboration)
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กิลฟอร์ ดได้ ให้ ความหมายของความคิดคล่องและความคิดยืดหยุน่ ดังนี ้
ความคิดคล่ อง เป็ นความสามารถของบุคคลในการคิดหาผลเฉลย (solution)
ได้ อ ย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ ว และมี ผลเฉลยในปริ มาณที่มากในเวลาที่จากัด ซึ่งกิ ลฟอร์ ดเชื่อ ว่า
ผู้ที่มีความคิดคล่องมากจะมี โอกาสสร้ างผลเฉลยที่แปลกและเฉียบคมได้ มากกว่าผู้ที่มีความคิด
คล่องน้ อยกว่า โดยแบ่งความคิดคล่องออกเป็ น
(1) ความ คิ ด คล่ อ งแค ล่ ว ทางด้ าน ถ้ อ ยค า (Word Fluency) ซึ่ ง เป็ น
ความสามารถในการใช้ ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่ว
(2) ความคิดคล่องแคล่วทางด้ านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency)
ซึ่งเป็ น ความสามารถที่ จะคิด หาถ้ อ ยคาที่เหมื อ นกัน หรื อ คล้ า ยกันได้ ม ากที่ สุดเท่า ที่จ ะมากได้
ภายในเวลาที่กาหนด
(3) ความคล่อ งแคล่วทางด้ านการแสดงออก (Expressional Fluency) ซึ่ง
เป็ นความสามารถในการใช้ วลีหรื อประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้ ได้ ประโยคที่ต้องการ
(4) ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) ซึง่ เป็ นความสามารถ
ที่จะคิดสิง่ ที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด
ความคิดยืดหยุ่ น เป็ นความสามารถของบุคคลในการคิดหาผลเฉลยได้ หลาย
ประเภทและหลายทิศทาง ซึ่งกิ ลฟอร์ ดเชื่อ ว่า ผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นสูงจะมี โอกาสสร้ างสรรค์ สิ่ง
ใหม่ ๆ ได้ มากกว่าผู้ที่คิดซ ้า ๆ อยูใ่ นแนวทางเดิมตลอดเวลา โดยแบ่งความคิดยืดหยุน่ ออกเป็ น
(1) คว าม คิ ดยื ดห ยุ่ น ที่ เกิ ดขึ น้ ทั น ที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายามคิดได้ หลายอย่าง อย่างอิสระ
(2) ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ทางด้ านการดั ด แปลง (Adaptive Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะคิดได้ หลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิง่ หนึง่ ไปเป็ นหลายสิง่ ได้
ความคิดริ เริ่ ม เป็ นความสามารถในการสร้ างสิ่งใหม่ และแนวคิดแปลกใหม่ที่
เกิดขึ ้นของตนเอง ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา หรื อความคิดง่าย ๆ
ความคิ ด ริ เริ่ ม หรื อ ที่ เรี ย กว่า Wild Idea เป็ นความคิ ด ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสัง คม
ความคิดริ เริ่ มอาจเกิดจากการนาเอาความรู้ เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้ เกิดสิ่งใหม่ขึ ้นมา
เช่น การคิดประดิษฐ์ เครื่ องบินได้ สาเร็ จก็ได้ จากกแนวคิดการทาเครื่ องร่อนเป็ นต้ น
ความคิดริ เริ่ มจึงเป็ นลักษณะความคิดที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกเป็ นความคิ ดที่
แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใครคิดหรื อนึกถึงมาก่อน ความคิดริ เริ่ มจาต้ อง
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อาศัยลักษณะความกล้ าคิด กล้ าทดลองเพื่อ ทดสอบความคิดของตน บ่อยครั ง้ ที่ความคิดริ เริ่ ม
จ าเป็ น ต้ อ งอาศัย ความคิ ด จิ น ตนาการ คิ ด เรื่ อ งและคิ ด ฝั น จากจิ น ตนาการหรื อ ที่ เรี ย กว่า เป็ น
ความคิดจินตนาการประยุกต์ คือไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวแต่จาเป็ นต้ องสร้ างผลงานให้ เกิดคูก่ นั
ความคิดละเอียดลออ เป็ นความสามารถในการจัดระบบความคิดเพื่อให้ เกิ ด
ความคิดที่มีรายละเอียด ลุม่ ลึก ทุกแง่มุมของกระบวนการการแก้ ปัญหาที่เผชิญอยู่จนกระทัง่ ทา
ให้ ผลงานที่กาลังดาเนินการประสบความสาเร็ จ
จากแนวคิดของกิ ลฟอร์ ดข้ างต้ น อารี พันธ์ ม ณี (2547, น. 39-41) ยังได้ กล่าว
เสริ มว่า ความคิดคล่องนับว่าเป็ นความสามารถอันดับแรกในการที่จ ะพยายามเลือ กเฟ้นให้ ได้
ความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สดุ ก่อนอื่นจึงจาเป็ นต้ องคิด คิดออกมาให้ ได้ มาก หลาย ๆ อย่างและ
แตกต่างกัน แล้ วจึงนาเอาความคิดที่ได้ ทงหมดมาพิ
ั้
จารณาแต่ละอย่างเปรี ยบเทียบกันว่าความคิด
อันใดจะเป็ นความคิ ดที่ดีที่ สุด และให้ ประโยชน์ ค้ ุมค่ามากที่สุด โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณา เช่น ประโยชน์ที่ใช้ เวลา การลงทุน ความยากง่าย บุคลากรเป็ นต้ น ส่วนความคิดยืดหยุ่น
จะเป็ นเสริ มให้ ความคิ ดคล่องมี ความแปลกแตกต่างกันออกไป หลีกเลี่ยงการซ ้าซ้ อ น หรื อ เพิ่ ม
คุณภาพความคิดให้ มากขึ ้นด้ วยการจัดเป็ นหมวดหมู่และหลักเกณฑ์ยิ่งขึ ้น นับได้ วา่ ความคิดคล่อง
และความคิดยืดหยุน่ เป็ นความคิดพื ้นฐานที่จะนาไปสูค่ วามคิดสร้ างสรรค์ได้ หลายหมวดหมู่หลาย
ประเภท ตลอดจนสามารถเตรี ยมทางเลือกไว้ หลาย ๆ ทาง ความคิดยืดหยุ่นจึงเป็ นความคิดเสริ ม
คุณภาพให้ ดีขึ ้น และแม้ ว่าลักษณะความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยลักษณะความคิดหลาย
ลักษณะเช่น ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม แต่ลกั ษณะความคิดละเอียดลออก็จะ
ขาดเสีย มิ ได้ หากปราศจากความคิ ด ละเอี ย ดลออแล้ วก็ ไม่ อ าจท าให้ เกิ ด ผลงานหรื อ ผลผลิต
สร้ างสรรค์ ขึน้ มาได้ และตรงจุดนีท้ ี่ เป็ นจุดสาคัญ ของความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ที่มุ่งเน้ นผลผลิต
สร้ างสรรค์เป็ นสาคัญด้ วย
นอกจากนี ้ สถาบัน ส่งเสริ ม การสอนวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555a, น.
116-122) ได้ กล่าวสนับสนุนว่า “ความคิดคล่อ งเป็ นความสามารถในการคิดเพื่อ ให้ ได้ ผลเฉลย
จานวนมากที่แตกต่างกันหรื อหลากหลายวิธี การคิดให้ ได้ ผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกันหรื อวิธี
ที่หลากหลายเป็ นตัวบ่งบอกถึงความเข้ าใจและความคล่องแคล่วของสมองของนักเรี ยนที่จะกลั่ น
เอาผลเฉลยของปั ญ หาออกมา” ในด้ านของ “ความคิดยืดหยุ่นนันเป็
้ นความสามารถในการคิด
ปรั บเปลี่ยนตามสถานการณ์ คิดแล้ วเลือก/นาไปใช้ ให้ ตรงกับสถานการณ์ หรื อเงื่อ นไขที่กาหนด
ความคิดยืดหยุ่นจึงเป็ นตัวเสริ มให้ ความคิ ดคล่องมีความแปลกแตกต่างกันออกไป จึงนับได้ ว่าทัง้
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นต่างก็ เป็ นพื ้นฐานที่นาไปสู่ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซึ่งใน
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ความคิดคล่องที่มีการคิดให้ ได้ ผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกัน ผู้ที่มีความคิดยืดหยุ่นยังต้ องจัด
หมวดหมู่ของผลเฉลยให้ มีความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ ้าซ้ อนกัน จากนันจึ
้ งนาเอา
ความคิดที่ได้ ทงหมดมาพิ
ั้
จารณาเปรี ยบเทียบกันว่า ความคิดใดจะเป็ นความคิดที่ดีที่สดุ และให้
ประโยชน์ค้ มุ ค่าโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ประโยชน์ที่ได้ เวลา การลงทุน ความ
ยากง่าย” ในขณะที่ “ความคิดริ เริ่ ม เป็ นความสามารถในการคิดเพื่อ ให้ ได้ ความคิดที่มีลกั ษณะ
แปลกใหม่แตกต่างจากความคิดพื ้น ๆ เป็ นความคิดที่เกิดขึ ้นครัง้ แรกแตกต่างจากความคิดพื ้น ๆ ที่
มีอยู่เดิมและอาจไม่เคยมีใครมีใครคิดหรื อนึกมาก่อ น ผู้ที่มีความคิดริ เริ่ มจะต้ อ งมีความคิดนอก
กรอบ กล้ าลองเพื่อทดสอบความคิดของตน และย่อยครัง้ ที่ต้องอาศัยความคิดจินตนาการในการ
ประยุก ต์ กล่า วคื อ ต้ อ งคิ ด สร้ างและหาทางท าให้ เกิ ด ผลงานด้ ว ย ดังเช่ น นัก คณิ ต ศาสตร์ ที่
สร้ างสรรค์ผลงานให้ คนรุ่นต่อ ๆ มาได้ ศกึ ษา เกิดเป็ นองค์ความรู้ ใหม่” และ “ความคิดละเอียดลออ
เป็ นความสามารถในการคิดเพื่อให้ ได้ ความคิดที่มีรายละเอียดอย่างลุม่ ลึกหลายแง่มุมของคาตอบ
แต่ละปั ญหาจนกระทัง่ สามารถสร้ างผลงานหรื อชิ น้ งานได้ สาเร็ จ ความคิดละเอี ยดลออเป็ นส่วน
เสริ มให้ องค์ ประกอบสาคัญสามข้ อ ข้ า งต้ นมี ความสมบูรณ์ นาไปสู่ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ที่มี
ประสิทธิภาพ”
สาหรั บ งานวิจัยนี ้ ผู้วิจัย ให้ ค วามหมายของความคิด คล่อ ง ความคิด ยื ดหยุ่น
ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ ดังนี ้
ความคิดคล่ อง หมายถึง ความสามารถในการคิดหายุทธวิธี/ผลเฉลยได้ อย่า ง
คล่องแคล่ว รวดเร็ ว ในปริ มาณที่มากและแตกต่างกันภายในเวลาที่จากัด ซึ่งในที่นี ้พิจารณาจาก
ความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนในด้ านการคิดหาผลเฉลยในการแก้ ปัญหาได้ จานวน
มากในเวลาที่กาหนด
ความคิ ด ยื ด หยุ่ น หมายถึ ง ความสามารถในการคิ ด ปรั บ เปลี่ ย นตาม
สถานการณ์ คิดแล้ วเลือกนาไปใช้ ให้ ตรงกับสถานการณ์หรื อเงื่อนไขที่กาหนดหรื อจัดหมวดหมู่ของ
ยุทธวิธี/ผลเฉลยให้ มีความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ ้าซ้ อนกัน ซึง่ ในที่นี ้พิจารณาจาก
ความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนในด้ านการคิดแล้ วจัดหมวดหมู่ของผลเฉลยให้ มีความ
แปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ ้าซ้ อน
ความคิดริเริ่ ม หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ ได้ ยุทธวิธี/ผลเฉลยของ
ปั ญหาที่มีลกั ษณะแปลกใหม่แตกต่างจากแนวคิดเดิม ซึง่ ในที่นี ้พิจารณาจากความสามารถในการ
ตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนในด้ านการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจาก
ผลเฉลยเดิม
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ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ ได้ ความคิดที่มี
รายละเอี ยดอย่า งลุ่ม ลึก หลายแง่มุม ของยุท ธวิ ธี/ผลเฉลยของปั ญ หา ซึ่งในที่ นี พ้ ิ จ ารณาจาก
ความสามารถในการตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนในด้ านการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยใน
การแก้ ปัญหาที่มีความหลากหลาย/ครบถ้ วน ละเอียดชัดเจน
สาหรับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ พบว่า การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เป็ น
กระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ ้นมากว่า 50 ปี โดยเป็ นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ กับความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นเป้าหมายหนึง่ ของการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และยังเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของการสอน “กระบวนการคิ ด ” ที่ ถูก น าไปขยายต่อ และน าไปใช้ กับ การเรี ย นการสอนทั่วไป
(Treffinger & et al., 2005b)
โดยมีนกั การศึกษาได้ สรุปความหมายของการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไว้ ดังนี ้
เทรฟฟิ งเกอร์ และคนอื่ น ๆ (Treffinger & et al., 2006) ได้ ให้ ความหมายว่า การแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการที่ใช้ ในการพัฒนาศักยภาพด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
โดยผ่านกรอบทฤษฎีการพัฒนาและการวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา ซึ่งสอดคล้ องกับ ทอแรนซ์ (อารี
พันธ์ มณี , 2547, น. 6-7; อ้ างอิงจาก Torrance, 1965) ที่กล่าวว่า การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
เป็ นกระบวนการทางานของสมองอย่างเป็ นขันตอน
้
และสามารถคิดแก้ ปัญหาได้ สาเร็ จ ซึ่งเป็ น
กระบวนการไวต่ อ ปั ญ หาหรื อ สิ่ง ที่ บ กพร่ อ งขาดหายไป แล้ วจึ ง รวบรวมความคิ ด ขัน้ ต้ น เป็ น
สมมติฐานขัน้ ต่อจากนันก็
้ ทาการรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ ขึ ้นต่อไป จึงเป็ น
การรายงานผลที่ ได้ รั บ จากการทดสอบสมมติ ฐ าน เพื่ อ เป็ นแนวคิ ด และแนวทางใหม่ ต่ อ ไป
นอกจากนี ้ เลวินและรี ด (สิทธิ ชัย ชมพูพาทย์ , 2554, น. 12; อ้ างอิงจาก Lewin & Reed, 1998)
ยังได้ กล่าวสนับสนุนเพิ่มเติมว่า การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการที่ผสานกันระหว่าง
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และความคิดวิจรณญาณเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา
สาหรับประเทศไทย อาพันธ์ ช นิต เจนจิต (2546, น. 7) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า
การแก้ ปัญหาที่ใช้ กระบวนการคิดในการทาความเข้ าใจปั ญหาโดยการคิดหาข้ อเท็จจริ งและปั ญหา
หาแนวคิ ด /วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ ห ลากหลาย แล้ วพิ จ ารณาตัด สิน ใจเลือ กวิธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ มี
ประสิท ธิ ภ าพที่ สุด และเป็ นแนวคิด ที่ แปลกใหม่ เป็ นของตนเอง มี การน าเสนอแนวคิด /วิธี การ
แก้ ปัญหาและคาตอบของปั ญหาได้ อย่างละเอียดชัดเจน เป็ นที่ยอมรับและสามารถนาไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหาต่อ ๆ ไป และเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ได้ ระบุเพิ่มเติมว่า การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
เป็ นกระบวนการของความคิดสร้ างสรรค์ ที่ ประกอบด้ วยความคิดที่หลากหลาย เพื่อ ช่วยขยาย
กรอบความคิด ส่วนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือการเชื่อมโยงเหตุผลเพื่อนามาเปรี ยบเทียบหา
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ผลกระทบและทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา (สิทธิชยั ชมพูพาทย์, 2554, น.12;
อ้ างอิงจาก เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2552) จากความหมายของการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ของนักการศึกษาข้ างต้ นสามารถแสดงการเปรี ยนเทียบองค์ประกอบที่ใช้ ในการให้ ความหมายของ
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 3 แสดงการเปรี ยบเทียบความหมายและองค์ประกอบของการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์

นักการศึกษา/นักวิจยั
เทรฟฟิ งเกอร์ (Treffinger)
ทอแรนซ์ (Torrance)
เลวินและรี ด (Lewin & Reed)
อาพันธ์ ชนิต เจนจิต
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

องค์ประกอบของการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
องค์ประกอบด้ าน
องค์ประกอบด้ านความคิด
การแก้ ปัญหา
คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ คิดวิจารณญาณ















จากการเปรี ย บเที ย บความหมายและองค์ ป ระกอบของการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ พบว่าการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นกระบวนการที่ผสานเชื่ อมโยงกันระหว่าง 2
กระบวนการที่สาคัญคือ กระบวนการแก้ ปัญหาและกระบวนการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ส าหรั บ งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ ให้ ค วามหมายของการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ แ ละ
องค์ประกอบดังนี ้
การแก้ ปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ หมายถึง กระบวนการประยุก ต์ ความรู้ ท าง
คณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา ประสบการณ์ที่มีอยูแ่ ละกระบวนการ
คิดสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นความคิดหลายทิศทางที่สามารถเปลี่ยนวิธีการแก้ ปัญ หาได้ ตลอดจนการ
นาไปสูผ่ ลผลิตทางความคิดหรื อคิดหายุทธวิธี/ผลเฉลยได้ อย่างหลากหลาย ลุม่ ลึก และแปลกใหม่
โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ ด คือ
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม และความคิดละเอียดลออ
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2.2 กระบวนการแก้ ปัญหาและการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
กระบวนการแก้ ปัญหาและกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มีรายละเอียดและ
ขันตอนที
้
่แตกตางกันดังนี ้
กระบวนการแก้ ปัญหา
เนื่ อ งจากการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ เป็ นทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ อย่างหนึ่งที่นกั เรี ยนจะต้ องฝึ กฝนพัฒนาให้ เกิดขึ ้น แต่มีนักเรี ยนจานวนมากไม่ร้ ู ว่า
จะต้ อ งดาเนิ นการแก้ ปั ญ หานัน้ อย่างไร หรื อ มี ก ระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างไร เพื่ อ ให้ นัก เรี ย น
ประสบผลสาเร็ จในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ครู ควรปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ กระบวนการ
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาหรับกระบวนการแก้ ปัญหาที่ยอมรับและนามาใช้ กนั อย่างแพร่หลาย
คือ กระบวนการแก้ ปั ญ หาตามแนวคิ ด ของโพลยา (Polya, 1957, pp. 5-19) ซึ่งประกอบด้ ว ย
ขันตอนส
้
าคัญ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ทาความเข้ าใจปั ญ หา ขันตอนนี
้
้เป็ นขันเริ
้ ่ มต้ นของการแก้ ปัญหาที่
ต้ องการให้ นกั เรี ยนคิดเกี่ ยวกับปั ญหา และตัดสินว่าอะไรคือ สิ่งที่ต้อ งการค้ นหา นักเรี ยนต้ อ งทา
ความเข้ าใจปั ญหาและระบุสว่ นสาคัญของปั ญหา ซึ่งได้ แก่ ตัวไม่ร้ ูคา่ ข้ อมูลและเงื่อ นไข ในการทา
ความเข้ าใจปั ญหานักเรี ยนต้ องพิจารณาส่วนสาคัญของปั ญหาอย่างถี่ถ้วน พิจารณาซ ้าไปซ ้ามา
พิจารณาหลากหลายมุมมอง หรื ออาจใช้ วิธีตา่ ง ๆ ช่วยในการทาความเข้ าใจปั ญหา เช่น การเขียน
ภาพ การเขียนแผนภูมิ หรื อการเขียนสาระของปั ญหาด้ วยถ้ อยคาของตนเอง
ขันที
้ ่ 2 วางแผนแก้ ปัญหา ขันตอนนี
้
้ต้ องการให้ นกั เรี ยนค้ นหาความเชื่อมโยง
หรื อ ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล และตัว ไม่ ร้ ู ค่ า แล้ ว น าความสัม พั น ธ์ นัน้ มาผสมผสานกั บ
ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหา เพื่อกาหนดแนวทางหรื อแผนในการแก้ ปัญหา และเลือกยุทธวิธีใน
การแก้ ปัญหา
ขันที
้ ่ 3 ดาเนินการตามแผน ขันตอนนี
้
้ต้ องการให้ นักเรี ยนลงมือ ปฏิบัติตาม
แนวทางหรื อแผนที่วางไว้ โดยเริ่ มจากการตรวจสอบความเป็ นไปได้ ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนให้ ชัดเจน แล้ วลงมือปฏิบตั ิจนกระทัง่ สามารถหาคาตอบได้ ถ้ าแผนหรื อยุทธวิธีใน
การแก้ ปั ญ หาที่ เลื อ กไว้ ไ ม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ นั ก เรี ย นต้ อ งค้ น หาแผนหรื อ ยุ ท ธวิ ธี ใ นการ
แก้ ปัญหาใหม่
ขันที
้ ่ 4 ตรวจสอบผล ขันตอนนี
้
้ต้ องการให้ นกั เรี ยนมองย้ อนกลับไปยังคาตอบ
ที่ได้ มา โดยเริ่ มจากการตรวจสอบความถูกต้ อง ความสมเหตุสมผลและยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาที่
ใช้ แล้ วพิจารณาว่ามีคาตอบหรื อมียทุ ธวิธีในการแก้ ปัญหาอย่างอื่นอีกหรื อไม่
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เนื่ องจากคนส่ว นใหญ่ ม องว่ากระบวนการแก้ ปั ญ หาตามแนวคิ ดของโพลยา
จะต้ องด าเนิ น การตาม ขั น้ ตอ นเป็ น แนวเส้ น ตรง โด ยไม่ มี การกระท าย้ อ นกลั บ ซึ่ ง
รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 14) ได้ แสดงไว้ ดังภาพประกอบ 2
อ่านปัญหา

อ่านปัญหา

ตัดสินใจ

ทาความเข้ าใจปัญหา

ดาเนินการแก้ ปัญหา

วางแผนแก้ ปัญหา

ตรวจสอบผล

ดาเนินการแก้ ปัญหา

ตรวจสอบผล

ภาพประกอบ 2 กระบวนการแก้ ปัญหาเป็ นแนวเส้ นตรง
ที่ ม า : Rungfa Janjaruporn. (2 0 0 5 ). The Development of a Problem-Solving
Instructional Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving
Mathematical Problems and Their Beliefs Related to Problem Solving. p. 14.
วิล สัน และคณะ (Wilson; et al, 1993, pp. 60-62) จึงเสนอแนะกระบวนการ
แก้ ปั ญ หาที่เป็ นพลวัต (Dynamic Problem–Solving Process) ซึ่งเป็ น กระบวนการแก้ ปัญ หาที่
สนับสนุนกระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยาในรู ปแบบที่แสดงความเป็ นพลวัต มีลาดับไม่ตายตัว
สามารถวนไปเวียนมาได้ ซึง่ รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 15) ได้ แสดงไว้
ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัต
ที่ ม า : Rungfa Janjaruporn. (2 0 0 5 ). The Development of a Problem-Solving
Instructional Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving
Mathematical Problems and Their Beliefs Related to Problem Solving. p. 15.
จากกระบวนการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัตในภาพประกอบ อธิ บายได้ ดงั นี ้ เมื่อต้ อง
เผชิญกับสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหา นักเรี ยนจะต้ องเริ่ มทาความเข้ าใจกับปั ญหาก่อน หลังจากนัน้
วางแผนแก้ ปั ญ หา ดาเนิ นการตามแผนที่วางไว้ จนกระทั่งหาค าตอบได้ สุดท้ ายตรวจสอบผล
พิจารณาความถูกต้ อง ความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
สาหรั บ ทิ ศ ทางของลูก ศรนัน้ เป็ นการพิ จ ารณาหรื อ ตัด สิน ใจที่ จ ะเคลื่อ นการ
กระทาจากขันตอนหนึ
้
่งไปสูอ่ ีกขันตอนหนึ
้
ง่ หรื อพิจารณาย้ อนกลับไปขันตอนก่
้
อนหน้ าเมื่อมีปัญหา
หรื อข้ อสงสัย เช่น เมื่อนักเรี ยนทาความเข้ าใจปั ญหา และคิดว่ามีความเข้ าใจปั ญหาดีแล้ ว ก็เคลือ่ น
การกระทาไปสูข่ นวางแผนแก้
ั้
ปัญหา และดาเนินการแก้ ปัญหาตามแผนที่วางไว้ แต่ไม่สามารถหา
คาตอบได้ นักเรี ยนก็ อาจจะย้ อนกลับไปวางแผนใหม่ หรื ออาจต้ องกลับไปทาความเข้ าใจปั ญหา
ใหม่ เพื่อปรับปรุงวิธีการแก้ ปัญหาให้ ดียิ่งขึ ้น
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สาหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ให้ ความหมายของกระบวนการแก้ ปัญหา ดังนี ้
กระบวนการตัง้ ปั ญหา หมายถึง ขันตอน/วิ
้
ธีการตังปั
้ ญหาทางคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่นาไปใช้ ตงปั
ั ้ ญ หาได้ ทงปั
ั ้ ญหาที่เกิ ด
จากการขยายปั ญหาเดิมที่เคยแก้ มาแล้ ว/ปั ญหาที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาใหม่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การคัดเลือกประเด็นสถานการณ์ เริ่ มต้ น การหาเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ เริ่ มต้ น การ
เปลีย่ นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ การสร้ างสถานการณ์/ปั ญหา และการวิเคราะห์ปัญหา
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นขันตอน/วิ
้
ธีในการคิดหายุทธวิธี
และผลเฉลยได้ อย่างหลากหลาย แปลกใหม่ โดยมี นกั การศึกษาแบ่งรายละเอียดและขันตอนไว้
้
ดังนี ้
ทอแรนซ์และเมเยอร์ (อารี พันธ์ มณี , 2547, น.7-8; อ้ างอิงจาก Torrance &
Mymer, 1972) ได้ อธิบายกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์แบ่งออกเป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
ขันที
้ ่ 1 การพบความจริ ง (Fact-Finding) ในขันนี
้ ้เริ่ มต้ นตังแต่
้ ความรู้สึก
กังวลใจ มีความสับสนวุน่ วาย(Mess) เกิดขึ ้นในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ วา่ เป็ นอะไร จากจุดนี ้
ก็พยายามตังสติ
้ และพิจารณาดูวา่ ความยุง่ ยาก วุน่ วาย สับสน หรื อสิง่ ที่ทาให้ กงั วลใจนั่นคืออะไร
ขัน้ ที่ 2 การค้ นพบปั ญ หา (Problem-Finding) ขัน้ นี เ้ กิ ดต่อ จากขันที
้ ่1
เมื่อได้ พิจารณาโดยรอบคอบแล้ ว จึงสรุ ปว่า ความกังวลใจ ความสับสนวุ่นวายในใจนันก็
้ คือการมี
ปั ญหาเกิดขันนั
้ น่ เอง
ขันที
้ ่ 3 การตังสมมติ
้
ฐาน (Idea-Finding) ขันนี
้ ้ก็ตอ่ จากขันที
้ ่ 2 เมื่อรู้วา่ มี
ปั ญหาเกิดขึ ้นก็จะพยายามคิดและตังสมมติ
้
ฐานขึน้ และรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐานในขันต่
้ อไป
ขัน้ ที่ 4 การค้ น พบคาตอบ (Solution-Finding) ในขันนี
้ ้ก็ จ ะพบค าตอบ
จากการทดสอบสมมติฐานในขันที
้ ่3
ขันที
้ ่ 5 ยอมรับผลจากการค้ นพบ (Acceptance-Finding) ขันนี
้ ้เป็ นการ
ยอมรับคาตอบที่ได้ จากการพิสจู น์ เรี ยบร้ อยแล้ วที่จะแก้ ปัญหาให้ สาเร็ จได้ อย่างไร และต่อจากจุด
นีก้ ารแก้ ปั ญ หาหรื อ การค้ นพบยังไม่จ บตรงนี แ้ ต่ที่ได้ จ ากการค้ นพบจะน าไปสู่หนทางที่จ ะเกิ ด
แนวคิดหรื อสิง่ ใหม่ตอ่ ไปเรี ยกว่า New Challenges
นอกจากนีเ้ ทรฟฟิ งเกอร์ (Treffinger & et al., 2005a, pp. 19-20) ยังเสนอ
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (CPS Version 6.1TM) ไว้ ดงั นี ้
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ขั น้ ที่ 1 การเข้ าใจความท้ าทาย (Understanding the Challenges)
ประกอบด้ วยการตรวจสอบชี ้แจง กาหนดเป้าหมาย โอกาสหรื อความท้ าทายต่อการแก้ ปัญหา เน้ น
หลักหรื อกระบวนการคิดโดยตรง โดยอาจใช้ เพียงขันตอนเดี
้
ยว หรื อ 3 ขันตอนย่
้
อย ประกอบด้ วย
การสร้ างโอกาส การสารวจข้ อมูล และการวางกรอบของปั ญหา
ขัน้ ที่ 2 การหาทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หา (Generating Idea) ซึ่ ง มี
ขันตอนเดี
้
ยวประกอบด้ วยการสร้ างทางเลือ กที่น่าจะเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญ หา โดยการระดม
สมอง ซึ่งเป๋ นส่วนสาคัญในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ การสร้ างความคิดใหม่โดยใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ คือ คิดอย่างคล่องแคล่ว คิดยืดหยุน่ คิดหลากหลาย คิดแปลกใหม่รวมถึงการปรับปรุ ง
แนวคิดจากการรับฟั งผู้อื่น ชึ่งจะช่วยให้ หลุดกรอบจากความคิดเดิม ๆ
ขันที
้ ่ 3 ขัน้ เตรี ยมการแก้ ปั ญ หา (Preparing for Action) คือ การสารวจ
วิธีการที่ทาให้ ทางเลือกที่สร้ างขึ ้นในขันที
้ ่ 2 เป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหาจริ ง ๆ และเตรี ยมการแก้ ไข
จะนาไปสู่ความสาเร็ จได้ ดดยใช้ ขนั ้ ตอนใดขันตอนหนึ
้
่งหรื อ ขันตอนย่
้
อ ยดังนี ้ การพัฒ นาวิธีการ
แก้ ปัญหา หรื อการสร้ างการยอมรับ
จากกระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ข้ างต้ น ในงานวิจัย นี ้ผู้วิจัย ได้
นามาประยุกต์กบั กระบวนการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยา และกระบวนการ
แก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การทา
ความเข้ าใจปั ญหา การวางแผนแก้ ปัญหา การดาเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล โดยใช้
กระบวนการกลุม่ ในการร่วมมือแก้ ปัญหาเพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นแนวคืดในการแก้ ปัญหา และเกิด
การยอมรั บ แนวคิด ใหม่ ๆ อัน จะนาไปสู่ยุทธวิธีและผลเฉลยในการแก้ ปั ญ หาที่ แปลกใหม่และ
หลากหลาย
2.3 ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา
ในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ นอกจากความรู้ เกี่ยวกับเนื ้อหาคณิ ตศาสตร์ และ
ความเข้ าใจในกระบวนการแก้ ปัญ หาแล้ ว สิ่งสาคัญ อี กประการหนึ่งที่ ผ้ ูแก้ ปั ญ หาจะต้ อ งรู้ คื อ
ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา เพราะถ้ าผู้แก้ ปัญหาคุ้นเคยกับยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาก็จะเป็ นประโยชน์
ในการนา ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาเหล่านัน้ ไปใช้ แก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ยุทธวิธีในการ
แก้ ปัญหาที่ใช้ แก้ ปัญหาได้ ดีและพบได้ บอ่ ยในคณิตศาสตร์ มีดงั นี ้
การค้ นหาแบบรูป เป็ นการวิเคราะห์ปัญหา และค้ นหาความสัมพันธ์ ของข้ อมูล
ที่มีลกั ษณะเป็ นระบบ หรื อเป็ นแบบรูปในสถานการณ์ ปัญหานัน้ ๆ แล้ วคาดเดาคาตอบ ซึง่ คาตอบ
ที่ได้ จะยอมรับว่าเป็ นคาตอบที่ถกู ต้ อง เมื่อผ่านการตรวจสอบยืนยัน การค้ นหาแบบรูปไม่เพียงแต่
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เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการแก้ ปัญหาเท่านัน้ หากแต่ยงั ช่วยให้ ผ้ แู ก้ ปัญหา ได้ พฒ
ั นาความรู้สกึ เชิง
จานวน (Number sense) และทักษะการสื่อสาร ซึง่ เป็ นทักษะที่ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถประมาณ
และคาดคะเนคาตอบก่อนจะคิดคานวณจริ ง ตลอดจนสามารถสะท้ อ นความรู้ ความเข้ าใจใน
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดของตนเองได้ (Posamentier & Krulik, 1998, p. 41;
Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p. 34; สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
2555a, น. 12)
การสร้ างตาราง เป็ นการนาข้ อมูลที่โจทย์กาหนดให้ สรุปลงในตาราง เพื่อช่วยให้
ผู้แก้ ปัญหาสามารถวิเคราะห์ หา ค้ นหาความสัมพันธ์ ของข้ อมูล อันจะนาไปสูก่ ารค้ นพบแบบรู ป
หรื อข้ อชี ้แนะอื่น ๆ ตลอดจน ช่วยไม่ให้ หลงลืม หรื อสับสนในกรณีใดกรณีหนึง่ เมื่อต้ องแสดงกรณีที่
เป็ นไปได้ ทงหมดของปั
ั้
ญหา (Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p. 34; สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555a, น. 13)
การเขี ย นภาพหรื อ แผนภาพ เป็ นการอธิ บ ายสถานการณ์ และแสดง
ความสัมพันธ์ ของข้ อมูลต่าง ๆ ของปั ญหาด้ วยภาพหรื อแผนภาพ ยุทธวิธีนี ้ผู้แก้ ปัญหาจะต้ องนา
ข้ อ มูล ในสถานการณ์ ปั ญ หา วาดออกมาเป็ น ภาพที่ สมั พัน ธ์ กัน การวาดภาพจะช่ วยบรรยาย
สถานการณ์ ได้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ น้ และง่า ยต่ อ การท าความเข้ า ใจ ภาพที่ ว าดนัน้ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งใส่
รายละเอี ย ดให้ ค รบถ้ ว นวาดเฉพาะส่ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ปั ญ หาเท่านัน้ (Posamentier & Krulik,
1998, p. 139; Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p. 34; สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555a, น. 16)
การแจงกรณีท่ ีเป็ นไปได้ ทงั ้ หมด เป็ นการพิจารณาทุกกรณีที่เป็ นไปได้ อย่างมี
ระบบโดยอาจจะแบ่งออกเป็ นกรณี ย่อย ๆ แล้ วค่อยขจัดบางกรณี ที่เป็ นไปไม่ได้ ออก หลังจากนัน้
ค่อยพิจารณากรณีที่เหลือ ในบางครัง้ อาจใช้ ยทุ ธวิธีนี ้ร่วมกับยุทธวิธีการค้ นหาแบบรูป และยุทธวิธี
การสร้ างตาราง (Posamentier & Krulik, 1998, 187; Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p.35;
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555a, น. 17)
การคาดเดาและตรวจสอบ เป็ นการพิจารณาข้ อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปัญหา
ก าหนดมาให้ ผสมผสานกับ ประสบการณ์ เดิ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาสร้ างข้ อ ความคาดการณ์ แล้ ว
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อความคาดการณ์ นนั ้ ถ้ าการคาดเดาไม่ถูกต้ อ งก็ คาดเดาใหม่โดย
อาศัยประโยชน์จากความไม่ถูกต้ องของการคาดเดาในครัง้ แรก ๆ เป็ นกรอบในการคาดเดาคาตอบ
ของปั ญหาครัง้ ต่อไป ผู้แก้ ปัญหาควรคาดเดาอย่างมีเหตุผลและมี ทิศทาง เพื่อให้ สิ่งที่ คาดเดานัน้
ใกล้ เคียงคาตอบที่ต้องการมากที่สุด โอกาสที่จะประสบความสาเร็ จในการใช้ ยุทธวิธีนี ้ขึ ้นอยู่กับ
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ข้ อมูลที่ได้ จากการเดาเมื่อครัง้ ก่อนหน้ า (Posamentier & Krulik, 1998, p. 165; Reys, Suydam
& Lindquist, 2004, p. 36; สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555a, น. 21)
การเขียนสมการ เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ ของข้ อมูลที่ปัญหากาหนดให้ อยู่
ในรู ปของสมการ หรื อบางครัง้ อาจเป็ นอสมการก็ได้ ในการใช้ ยุทธวิธีนี ้ผู้แก้ ปัญหาต้ อ งวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา เพื่อหาว่าข้ อมูลและเงื่อนไขที่โจทย์กาหนดมาให้ มีอะไรบ้ าง และสิ่งที่ต้องการ
หาคื ออะไร หลังจากนัน้ กาหนดตัวแปรแทนสิ่งที่ต้อ งการหา หรื อ แทนสิ่งที่ เกี่ ยวข้ อ งกับข้ อ มูล ที่
กาหนดมาให้ แล้ วเขียนสมการ หรื ออสมการแสดงความสัมพันธ์ ของข้ อมูลเหล่านัน้ หลังจากนันใช้
้
สมบัติ ของการเท่ากันเพื่ อแก้ สมการ และหลังจากสิ ้นสุดการแก้ ส มการ ต้ อ งตรวจคาตอบของ
สมการตามเงื่อนไขของปั ญหา ถ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขของปั ญหา ถือว่าคาตอบที่ได้ เป็ นคาตอบที่
ถูกต้ อง โดยทัว่ ไปแล้ วยุทธวิธีนีม้ ักใช้ ในทางพีชคณิ ต (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 2555a, น. 21-22)
การคิดแบบย้ อนกลับ เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาที่พิจารณาจากผลย้ อนกลับไปสู่
เหตุโดยเริ่ มจากข้ อมูลที่ได้ ในขันตอนสุ
้
ดท้ าย แล้ วคิดย้ อ นขันตอนกลั
้
บมาสู่ข้อ มูลที่ได้ ในขันตอน
้
เริ่ ม ต้ นการคิ ดแบบย้ อ นกลับ ใช้ ได้ ดี กับ การแก้ ปั ญ หาที่ต้ อ งการอธิ บายถึงขันตอนการได้
้
มาซึ่ง
คาตอบยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาส่วนใหญ่จะเริ่ มจากนาข้ อมูลที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้ วดาเนินการ
ไปจนกระทัง่ ได้ คาตอบ แต่สาหรับยุทธวิธีการคิดแบบย้ อนกลับ ผู้แก้ ปัญหาจะต้ องเปลีย่ นมุมมองที่
มีต่อปั ญหาเสียใหม่ โดยพิจารณาปั ญหาโดยรวมจากการทาย้ อ นกลับ ยุทธวิธีนี ้จะใช้ เมื่ อทราบ
ผลลัพธ์ ของสถานการณ์ ปัญ หา แต่ไม่ ทราบจุดเริ่ มต้ นของสถานการณ์ ปั ญหา (Posamentier &
Krulik, 1998, p. 17; Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p. 36; สถา บั น ส่ ง เสริ ม กา รสอ น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555a, น. 24)
การเปลี่ ยนมุมมอง เป็ นการเปลี่ยนการคิด หรื อ มุมมองให้ แตกต่างไปจากที่
คุ้น เคยหรื อที่ ต้ องท าตามขัน้ ตอนที ละขัน้ เพื่ อ ให้ แ ก้ ปั ญ หาได้ ง่ายขึ ้น ยุทธวิธีนี ม้ ักใช้ ใ นกรณี ที่
แก้ ปัญหาด้ วยยุทธวิธีอื่นได้ ยาก สิง่ สาคัญของยุทธวิธีนี ้ก็คือ การเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างไปจาก
เดิ ม (Posamentier & Krulik, 1998, p. 70; Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p. 38; สถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555a, น. 29)
การแบ่ งเป็ นปั ญหาย่ อย เป็ นการแบ่งปั ญหาใหญ่ หรื อปั ญหาที่มีความซับซ้ อน
หลายขันตอนออกเป็
้
นปั ญหาย่อย หรื อเป็ นส่วน ๆ ซึง่ ในการแบ่งเป็ นปั ญหาย่อยนันผู
้ ้ แก้ ปัญหาอาจ
ลดจานวนของข้ อมูลลง หรื อเปลี่ยนข้ อมูลให้ อยู่ในรู ปที่ค้ นุ เคยและไม่ซบั ซ้ อ น หรื อเปลี่ยนให้ เป็ น
ปั ญ หาที่ค้ นุ เคย เช่น ปั ญหาเดิมประกอบด้ วยตัวเลขหลายหลัก หรื อ มี รูปแบบที่ยุ่งยากซับซ้ อ น
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ดังนันวิ
้ ธีการแก้ ปัญหาจึงไม่ชัดเจน การแบ่งปั ญหาออกเป็ นปั ญหาย่อย ๆ ที่คล้ ายคลึงกับปั ญหา
เดิมจะช่วยให้ สามารถหาวิธีแก้ ปัญหาได้ งา่ ยยิ่งขึ ้น (Posamentier & Krulik, 1998, p. 97; Reys,
Suydam & Lindquist, 2004, p. 37; สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ,
2555a, น. 31)
การให้ เหตุผลทางตรรกศาสตร์ เป็ นการอธิ บายข้ อความ หรื อข้ อมูลที่ปรากฏ
อยู่ในปั ญหานันว่
้ าเป็ นจริ ง โดยใช้ เหตุผลทางตรรกศาสตร์ ช่วยในการแก้ ปัญหา บางปั ญหาใช้ การ
ให้ เหตุผลทางตรรกศาสตร์ ร่วมกับการคาดเดาและตรวจสอบ และ การเขียนภาพหรื อแผนภาพ จน
ทาให้ ไม่สามารถแยกการให้ เหตุผลทางตรรกศาสตร์ ออกจากยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาอื่นได้ ชัดเจน
(Posamentier & Krulik, 1998, p. 17; สถาบัน ส่ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ,
2555a, น. 32)
การให้ เหตุผลทางอ้ อม ยุทธวิธีนี ้ผู้แก้ ปัญหาจะต้ องแสดงให้ ได้ วา่ เป็ นไปไม่ได้ ที่
ข้ อความ จะเป็ นเท็จ โดยการสมมติว่า ข้ อความ ดังกล่าวเป็ นเท็จ แล้ วทาให้ เกิดข้ อ ขัดแย้ ง หรื อ
นาไปสู่สิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ ดังนัน้ จึงสรุ ปว่า ข้ อ ความ ดังกล่าวเป็ นจริ ง (สถาบัน ส่งเสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555a, น. 35)
ยุท ธวิธีในการแก้ ปั ญ หา เปรี ยบเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่วยให้ ผ้ ูแก้ ปัญ หาประสบ
ความส าเร็ จ ในการแก้ ปั ญ หา ยุ ท ธวิ ธี ในการแก้ ปั ญ หาเหล่า นี จ้ ะช่ ว ยให้ ผ้ ูแ ก้ ปั ญ หาสามารถ
แก้ ปัญ หาได้ อ ย่างมี ประสิทธิ ภ าพ การช่วยให้ นัก เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และใช้ ยุท ธวิธี ในการแก้ ปั ญ หา
เหล่านี ้ได้ ดีนนครู
ั ้ ควรจัดหาปั ญหาหลาย ๆ แบบให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกแก้ ปัญหา
สาหรับการวิจัยนี ้ ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา หมายถึง วิธีที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น การสร้ างตาราง การแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ ทงหมด
ั้
การ
เขียนภาพหรื อแผนภาพ การค้ นหาแบบรู ป การเขียนสมการ การคาดเดาและตรวจสอบ การคิด
แบบย้ อนกลับและอื่น ๆ
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2.4 แนวการพัฒนาการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
การเสริ มสร้ างและพัฒนาการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้อง
ให้ การส่งเสริ มกระบวนการคิดเพื่อให้ เกิดกระบวนการคิดที่หลากหลาย ลุม่ ลึก ทุกแง่ทกุ มุมเพื่อช่วย
ให้ ก ารแก้ ปั ญ หาเป็ น ไปอย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพและเกิ ด ผลลัพ ธ์ ที่ แปลกใหม่ แตกต่า ง และเป็ น
ประโยชน์ โดยการเสริ มสร้ างการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นสิ่งจาเป็ นในสังคมปั จจุบนั เพราะ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และมี ปัญ หาใหม่ ๆ เกิ ดขึ ้นตลอดเวลา การฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนได้
เรี ยนรู้ จากกระบวนการและวิธีการคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ ปัญหานันเป็
้ นสิ่งที่จาเป็ นเพราะสังคมกาลัง
ต้ องการบุคคลที่มีการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มาช่วยกันแก้ ปัญหาของชุมชน โดยมีสมมติฐาน
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (Basic Assumtion) ดังนี ้
(1) ทุกคนย่อมมีขีดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
(2) การฝึ กอบรมสามารถเพิ่มพูนเสริ มสร้ างการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
(3) กระบวนการของการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เหมือนกันหมดในกิจกรรมทุก
แขนงและในสาขาวิชา (วิชยั วงษ์ ใหญ่, 2523, น. 9)
สมมติฐานดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดของทอแรนซ์ (อารี พันธ์ มณี , 2547, น. 89
อ้ างอิงจาก Torrance, 1965) ที่กล่าวว่า การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สามารถพัฒนาได้ ด้วยการ
สอน ฝึ กฝนและการฝึ กปฏิบตั ิที่ถกู วิธี นอกจากนี ้โรเจอร์ ส (อารี พันธ์ มณี , 2547, น. 89 อ้ างอิงจาก
Rogers, 1959) ก็ ให้ ค วามเห็น เช่ น เดี ยวกัน กับ นัก การศึก ษาท่า นอื่ น ดังนี ้ “การแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ไม่สามารถบังคับให้ เกิดขึ ้นได้ แต่สามารถส่งเสริ มให้ เกิดขึ ้นได้ ” การฝึ กฝนความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีกระบวนการคิด จินตนาการในการ
ประยุกต์ที่จะนาไปสู่การคิดค้ นสิ่งประดิษฐ์ ที่แปลกใหม่ที่คนส่วนใหญ่ คาดคิดไม่ถึงหรื อ มองข้ าม
ตลอดจนส่งเสริ ม ให้ นักเรี ย นมี นิ สยั กระตื อ รื อ ร้ น ไม่ ย่อ ท้ อ อยากรู้ อยากเห็น อยากค้ น คว้ าและ
ทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2555a, น. 13)
ดังนันการแก้
้
ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์จึงควรได้ รับการเสริ มสร้ างหรื อพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัวนักเรี ยน
และถื อ เป็ นเป้ า หมายหลัก ที่ พ่ อ แม่ ครู และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นัก เรี ย นพึ ง ตระหนัก ถึ ง
ความส าคัญ ให้ ค วามสนใจอย่างจริ งจัง และสนับ สนุน เป็ นพิ เศษ เพื่ อ ให้ เด็ ก มี โอกาสพัฒ นา
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของตนอย่างเต็มที่ จะได้ เจริ ญเติบโตเป็ นเด็กที่มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
และเป็ นผู้ใหญ่ที่มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ อันเป็ นสิง่ ที่ประเทศชาติต้องการยิ่ง
ทอร์ แรนซ์ (อารี พันธ์ ม ณี , 2547, น. 91-92 อ้ างอิ งจาก Torrance, 1959) ซึ่งเป็ น
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริ กัน ได้ ทาการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ การแก้ ปัญหาอย่าง
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สร้ างสรรค์ แ ละการเรี ย นการสอน ในการศึ ก ษาทอร์ แ รนซ์ ได้ เสนอ หลัก ในการส่ง เสริ ม หรื อ
เสริ มสร้ างการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ที่เน้ นการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างครู กับนักเรี ยนเป็ นสาคัญไว้
หลายประการ ดังนี ้
(1) ครู ควรส่งเสริ มให้ นักเรี ยนถามและให้ ความสนใจต่อ ค าถามแปลก ๆ ของ
นักเรี ยน โดยไม่ควรมุ่งเน้ นคาตอบที่ถกู แต่เพียงอย่างเดียว ในการแก้ ปัญหาแม้ นกั เรี ยนจะใช้ วิธีเดา
และตรวจสอบ ครู ค วรจะยอมแล้ ว กระตุ้ น ให้ นัก เรี ย นได้ วิ เคราะห์ ค้ น หา ใช้ การสัง เกตและ
ประสบการณ์ที่มีอยูเ่ พื่อพิสจู น์การเดาของตน
(2) ครู ค วรตัง้ ใจฟั งและเอาใจใส่ต่อ ความคิดแปลก ๆ ของนักเรี ย นด้ วยใจเป็ น
กลาง เมื่อนักเรี ยนแสดงความคิดเห็นในเรื่ องใด แม้ จะเป็ นความคิดที่ยงั ไม่เคยได้ ยินมาก่อน ครู ก็
อย่าเพิ่งตัดสินใจและลิดรอนความคิดนัน้ แต่ควรรับฟั งไว้ ก่อน
(3) ครูควรกระตือรื อ้ ร้ นต่อคาถามแปลก ๆ ของนักเรี ยนด้ วยการตอบคาถามอย่าง
มีชีวิตชีวา หรื อชี ้แนะให้ นกั เรี ยนหาคาตอบจากแหล่งต่าง ๆ ด้ วยตนเอง
(4) ครูควรแสดงให้ นกั เรี ยนเห็นว่าความคิดของนักเรี ยนนันมี
้ คุณค่าและนาไปใช้
ให้ เกิ ดประโยชน์ ได้ เช่น จากภาพที่นักเรี ยนวาด ครู อ าจนาไปเป็ นลวดลายถ้ วยชามหรื อ ภาชนะ
เป็ นปฏิ ทิ น บัต ร ส.ค.ส. เป็ นต้ น ซึ่ ง จะท าให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความภู มิ ใจและมี ก าลังใจที จ ะคิ ด
สร้ างสรรค์ตอ่ ไป
(5) ครู ควรกระตุ้นและส่งเสริ มให้ นักเรี ย นเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ควรให้ โอกาสและ
เตรี ย มการให้ นักเรี ย นเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง และยกย่อ งนัก เรี ย นที่ มี ก ารเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง ครู อ าจ
เปลี่ยนบทบาทเป็ นผู้ชีแ้ นะ ลดการอธิ บายและการบรรยายลงบ้ าง แต่เพิ่มการให้ นักเรี ยนมี สว่ น
ริ เริ่ มกิจกรรมด้ วยตนเองมากขึ ้น
(6) ครูควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ค้ นคว้ าอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ โดยไม่ต้อง
ใช้ วิธีขดู่ ้ วยคะแนน หรื อการสอบ การตรวจสอบ เป็ นต้ น
(7) ครู ควรพึงระลึกว่าการพัฒ นาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในนักเรี ยนจะต้ องใช้
เวลาพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
(8) ครู ควรส่งเสริ มให้ นักเรี ยนใช้ จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชย เมื่ อ
นักเรี ยนมีจินตนาการที่แปลกและมีคณ
ุ ค่า
นอกจากนี ้ วอล์ลาช (Gallagher & Gallagher, 1994, p. 328 อ้ างอิงจาก Wallas,
1926)

45
ได้ นาเสนอกระบวนการพัฒนาความคิดที่นาไปสู่การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งประกอบด้ วย
ขันตอนส
้
าคัญ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
(1) ขันเตรี
้ ยม (Preparation) เป็ นขันเตรี
้ ยมข้ อมูลที่จะนามาใช้ ในการแก้ ปัญหา
(2) ขันฟั
้ กตัว (Incubation) เป็ นขันตอนที
้
่อยู่ในความสับ สนวุ่นวายทังข้
้ อมูลเก่า
และใหม่ ซึง่ ยังไม่ได้ นามาจัดระบบความคิดใหม่
(3) ขัน้ ความคิ ด กระจ่ า ง (Illumination) เป็ น ขัน้ ของการจัด ระบบแนวคิ ด หรื อ
กระบวนการแก้ ปัญหาได้ อย่างชัดเจน
(4) ขัน้ ทดสอบความคิ ด หรื อ พิ สูจ น์ ใ ห้ เ ห็ น จริ ง (Verification) เป็ นขัน้ ที่ ไ ด้ รั บ
ความคิด 3 ขันข้
้ างต้ น เพื่อพิสจู น์วา่ ความคิดนี ้เป็ นจริ ง
ขณะที่ ทอร์ แ รนซ์ (อารี พัน ธ์ ม ณี , 2547, น. 6-8 อ้ างอิ งจาก Torrance & Myers,
1972) ได้ จาแนกกระบวนการเกิดการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เป็ น 5 ขันตอน
้
คือ
(1) การค้ นหาความจริ ง เป็ นการพิจารณาหาคาตอบอันเกิดจากความรู้ สกึ กังวล
หรื อสับสนวุน่ วายในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าเกิดขึ ้นได้ อย่างไร จากสาเหตุอะไร ต้ องพิจารณา
ดูวา่ สิง่ ที่ทาให้ เกิดความรู้สกึ เหล่านันคื
้ ออะไร
(2) การค้ นพบปั ญหาเป็ นการเข้ าใจปั ญ หาที่เกิ ดขึ ้นหรื อ มองเห็น ปั ญหาเมื่ อได้
พิจารณาโดยรอบคอบแล้ ว
(3) การตังสมมติ
้
ฐ าน เป็ นการรวบรวมความคิดและตังสมมติ
้
ฐานแล้ วรวมรวม
ข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมุติฐานนัน้
(4) การค้ น พบค าตอบ เป็ น การค้ นพบค าตอบหลังจากที่ ทดสอบแนวคิ ดและ
สมมติฐาน
(5) การยอมรั บผลจากการค้ นพบ เป็ นการยอมรั บ คาตอบที่ได้ จ ากการพิสูจ น์
และพัฒนาแนวคิดต่อไปว่าสิง่ ที่ค้นพบจะนาไปสูก่ ารเกิดแนวคิดและข้ อค้ นพบใหม่ตอ่ ไปที่เรี ยกว่า
สิง่ ใหม่ที่ท้าทาย
วิชัย วงษ์ ใหญ่ (2523, น. 5-6) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขันตอนการพั
้
ฒนาความคิด
ของนักเรี ยนเพื่อนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
(1) เปิ ด ใจกว้ าง (Receptivity openness) การเปิ ด ใจกว้ างต้ อ งอาศัยที่ ต นเอง
เป็ นหลักใหญ่ 2 ประการคือ ต้ องพัฒนาจิตใจของตนเองให้ เป็ นบุคคลที่มีใจกว้ างขวาง และมีความ
มัน่ ใจและความเชื่อมัน่ ว่าจะทาอะไร
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(2) การให้ เวลาพักความคิด (Incubation) ความคิดจะเกิ ดขึ ้นได้ ดีนนขึ
ั ้ ้นอยู่กับ
การยัว่ ยุอันเป็ นพื ้นฐานอันดับแรก แต่จะเกิดความคิดสร้ างสรรค์ต่อไปได้ อย่างดีนนั ้ ควรจะมีการ
พักความคิดเพื่อที่จะรวบรวมสิง่ ต่าง ๆ อันจะเป็ นหนทางไปสูก่ ารพัฒนา ซึง่ จะช่วยให้ ได้ มีอิสรภาพ
เสรี ในการแสดงออกจากการนึกคิดที่ดดู ซึมจากสิง่ กระตุ้น
(3) การมี อิ ส ระเสรี ในการแสดงออก (Freedom to Made of Expression) การ
คิดได้ มีการพักดูดซึมจากสิ่งที่กระตุ้นและพร้ อ มที่จะแสดงออก แต่ถ้าความคิดนี ้ขาดอิ สระเสรี ใน
การแสดงออก หรื อถูกขีดจากัดวงโดยเฉพาะในการแสดงออก จะทาให้ ความคิดสร้ างสรรค์หยุดชัก
และไม่พรั่งพรู ออกมาเท่าที่ควร เพราะฉนันการสร้
้
างบรรยากาศในการแสดงออกให้ มีอิสระเสรี นนั ้
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
(4) บรรยากาศที่จะช่วยอานวยต่อความคิดสร้ างสรรค์และการประเมินผลขึ ้นอยู่
กั บ ต้ น คิ ด ข อ งแ ต่ ล ะ บุ ค ค ล (A Climate with External to Evaluate for Creative Worker
Expression) การสร้ างเสริ มบรรยากาศที่จะช่วยอานวยต่อความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งจาเป็ นยิ่งที่
จะต้ องคานึงถึง การประเมิ นผลความคิดสร้ างสรรค์ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับ ต้ นคิดของแต่ละบุคคล โปรด
ระลึกว่าต้ นคิดของแต่ละบุคคลเป็ นสิ่งมี ค่า ไม่ควรนาเอาต้ นคิด (Originality) ไปเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานอื่นเพื่อการประเมินผล
พงษ์ เทพ บุญศรี โรจน์ (2546, น. 13-18) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขันตอนการพั
้
ฒนา
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ดังนี ้
(1) คิดกาหนดปั ญ หาให้ ชัดเจน เป็ นขันเริ
้ ่ มต้ นของกระบวนการคิดเพื่อ กาหนด
เป้าหมายของการคิดให้ ชดั เจน จะช่วยให้ กระบวนการคิดมีลาดับขันและเป็
้
นไปอย่างถูกทิศทาง
(2) คิดหาคาตอบที่หลากหลาย เป็ นขันที
้ ่ต้องการให้ นกั เรี ยนคิดหาคาตอบที่นา่ จะ
เป็ นไปได้ ให้ มากที่สดุ และหลากหลายแนวทางหลังจากที่ประเด็นปั ญหามีความชัดเจนแล้ ว
(3) คิดพิจารณาไตร่ ตรอง วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน รอบคอบและสมเหตุสมผล เป็ น
ขันที
้ ่ต้องการให้ นักเรี ยนนาความรู้ เดิมหรื อ ประสบการณ์ มาช่วยในการพิจ ารณา แล้ ววิเคราะห์
ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
(4) ตัดสินใจ เป็ นขันที
้ ่ต้อ งการให้ นกั เรี ยนตัดสินใจเลือกใช้ คาตอบหรื อแนวทาง
ในการแก้ ปั ญ หา และสามารถกลับไปดูคาตอบแล้ วตัด สินใจเลือ กคาตอบหรื อ แนวทางในการ
แก้ ปัญหาใหม่ได้ ถ้ าคาตอบหรื อแนวทางที่เลือกไว้ ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้
ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ให้ ได้ ผลจริ งนัน้
นอกจากจากบทบาทและขัน้ ตอนการพัฒ นาความคิ ด ของนัก เรี ย นเพื่ อ น าไปสู่ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
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สร้ างสรรค์ของครู โรงเรี ยนจะต้ องคานึงถึงการจัดบรรยากาศในโรงเรี ยนและในห้ องเรี ยน การจัด
และเลือ กใช้ วัสดุอุป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอนหรื อ สื่อ การสอนประเภทต่าง ๆ ด้ วย บรรยากาศที่
ก่อให้ เกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ได้ แก่ บรรยากาศที่เต็มไปด้ วยการยอมรับและการกระตุ้นให้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่วา่ จะเป็ นการอภิปราย หรื องานวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนต้ องมีอิสระ
ที่จะสร้ างสรรค์ได้ ตามความพอใจ
ตอนที่ 3 แนวการจัดการเรียนการสอนการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
3.1 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่ านการแก้ ปัญหา
ในการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ครูควร
จะมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหา ดังนี ้
วิธีสอนการแก้ ปัญหา
ในการสอนการแก้ ปัญหา ครู ควรรู้ว่าจะต้ องสอนวิธีใดและสอนอย่างไร ชอร์ เดอร์ และ
เลสเทอร์ และบารู ดี (สมเดช บุญประจักษ์ , 2543, น. 32 อ้ างอิงจาก Schroeder & Lester, 1989,
pp. 31-33; Baroody, 1993, pp. 2-31) แนะนาวิธีสอนการแก้ ปัญหาไว้ 3 วิธี ดังนี ้
(1) การสอนเกี่ ย วกับ การแก้ ปั ญ หา (Teaching about Problem Solving) เป็ น
การสอนที่เน้ นกระบวนการแก้ ปัญ หาและยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา โดยทั่วไปมักใช้ กระบวนการ
แก้ ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
(2) การสอนการแก้ ปัญหา (Teaching for Problem Solving) เป็ นการสอนที่เน้ น
การนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ ใช้ แก้ ปัญหา โดยมีความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนจะเกิดขึ ้นได้ ถ้ านักเรี ยนได้ นาความรู้และทักษะที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ แก้ ปัญหาในชีวิต
จริ ง
(3) การสอนโดยใช้ การแก้ ปัญหา (Teaching via Problem Solving) แนวทางนี ้
จะใช้ ปัญหาเป็ นสื่อในการเรี ยนรู้ แนวคิดใหม่ เชื่อมโยงแนวคิด พัฒนาทักษะและสร้ างความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ กล่าวคือ ใช้ ปัญหาในการศึกษาเนื ้อหาคณิตศาสตร์ โดยการแสดงความสัมพันธ์ ของ
เนื ้อหาคณิตศาสตร์ กบั โลกที่เป็ นจริ ง ใช้ ปัญหาในการแนะนาและทาความเข้ าใจเนื ้อหา บางครัง้ ใช้
ปั ญหาในการกระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ ความรู้ในการแก้ ปัญหา
การสอนกระบวนการแก้ ปัญหา
การสอนกระบวนการแก้ ปัญหาจะให้ ความสาคัญกับกระบวนการแก้ ปัญหา โดยใน
ที่นีจ้ ะยึดกระบวนการแก้ ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา และกระบวนการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัต
ตามแนวคิดของวิลสันและคณะเป็ นหลัก โดยครู จะแนะนาให้ นกั เรี ยนรู้ จกั กระบวนการแก้ ปัญหา
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ทัง้ สองแบบในคาบแรกของการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญ หา หลังจากนัน้ จะส่งเสริ ม ให้ นักเรี ยน
ตระหนักถึงความก้ าวหน้ าในการใช้ กระบวนการแก้ ปัญหาของตนเองในขณะที่กาลังแก้ ปัญหา การ
ทาเช่นนี ้ไม่เพียงแต่นกั เรี ยนจะได้ รับประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาเท่านัน้ แต่ยงั ได้ ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีแก้ ปัญหาอีกด้ วย ต่อไปนี ้เป็ นข้ อแนะนาการสอนการแก้ ปัญหาในแต่ละขัน้
(1) ขัน้ ท าความเข้ า ใจปั ญ หา ในขัน้ นี ค้ รู ค วรถามนัก เรี ย น หรื อ เป็ นผู้น าการ
อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา เพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจสถานการณ์ ปั ญหาได้ ดียิ่งขึ ้น เป็ น
ต้ นว่า โจทย์ถามหาอะไร โจทย์กาหนดข้ อมูลอะไรมาให้ บ้าง มีเงื่อนไขอะไรบ้ างที่นกั เรี ยนจะต้ อ ง
พิจารณา การทาปั ญหาให้ น่าสนใจโดยทาให้ เป็ นรู ปธรรม การให้ นกั เรี ยนเล่าสถานการณ์ ปัญหา
ด้ วยภาษาของนักเรี ยนเอง สิง่ เหล่านี ้จะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจปั ญหาได้ ดียิ่งขึ ้น
(2) ขันวางแผนแก้
้
ปัญหา ครูควรกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา
ที่มีโอกาสนาไปใช้ แก้ ปัญหาได้ จริ ง โดยการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ อภิปราย ในขันนี
้ ้นักเรี ยนควร
มองหาแนวคิดหลัก (Key Concept) เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา หรื อทา
ปั ญหานันให้
้ สมั พันธ์ กับปั ญหาอื่นที่นกั เรี ยนคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้ ว หรื อสารวจข้ อมูล ที่โจทย์กาหนด
มาให้ อย่างถี่ถ้วน (Polya, 1957, p. 10)
(3) ขัน้ ด าเนิ นการตามแผน ในขันด
้ าเนิน การตามแผน หรื อ ในขณะที่นักเรี ย น
กาลัง แก้ ปัญหา ครูควรเดินสารวจและคอยซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาที่นกั เรี ยนกาลัง
ดาเนินการอยูค่ วบคูไ่ ปกับตังใจฟั
้ งนักเรี ยน ครูควรให้ นกั เรี ยนเป็ นทังผู
้ ้ แก้ ปัญหาและเป็ นผู้อธิ บาย
เกี่ ย วกับการแก้ ปั ญ หาด้ วยตนเอง ในขัน้ นี โ้ พลยาแนะน าค าถามที่ เป็ น ประโยชน์ ดังนี ้ (Polya,
1957, pp. 12-13)
(4) ขันตรวจสอบ
้
ในขันนี
้ ้ครู ควรนานักเรี ยนอภิปรายหลังจากที่ได้ แก้ ปัญหาแล้ ว
โดยอภิปรายเกี่ ยวกับ ยุทธวิธีในการแก้ ปัญ หาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับปั ญ หานี ้ ความยากง่ายของ
ปั ญหา และกระบวนการแก้ ปัญหา เป็ นต้ น ในขันนี
้ ้โพลยาแนะนาดังนี ้ (Polya, 1957, pp. 14-15)
ให้ นัก เรี ย นตรวจค าตอบ หรื อ ในบางกรณี อ าจต้ อ งให้ นัก เรี ย นพิ สูจ น์ คาตอบ ให้ นักเรี ยนเขี ย น
อธิบายคาตอบที่สอดคล้ องกับคาถามโจทย์และตรวจสอบว่าคาตอบนันสมเหตุ
้
สมผลหรื อไม่ ตอบ
ในสิ่งที่โจทย์ถามหรื อไม่ และพิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่จะหาคาตอบได้ อีกหรื อไม่ และถ้ าเป็ นไปได้
ให้ นักเรี ยนพิจารณาปั ญหาอื่ น ๆ ที่สมั พันธ์ กันซึ่งสามารถนาวิธีการแก้ ปัญ หาแบบเดียวกันนี ้ไป
ใช้ ได้
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การสอนยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา
การจัด การเรี ยนการสอนแบบนี ้จะให้ ค วามส าคัญ กับ ยุท ธวิ ธีในการแก้ ปั ญ หาที่
หลากหลาย ประสบการณ์จากการใช้ ยทุ ธวิธีในการแก้ ปัญหาหลาย ๆ แบบจะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ
กระบวนการแก้ ปัญหา และสามารถเลือ กใช้ ยุทธวิธีในการแก้ ปัญ หาได้ ดีขึ ้น ดังนันครู
้ ควรเลือ ก
ปั ญหาที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่สามารถใช้ ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ ที่มีติดตัวมา
ตังแต่
้ เด็ก และเมื่อนักเรี ยนเรี ยนในระดับชันที
้ ่สงู ขึ ้นพวกเขาจะเข้ าใจยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาได้ ดี
มากยิ่งขึน้ และมี ทกั ษะในการแก้ ปัญ หาที่ดีขึ ้นด้ วย เมื่ อ มาถึงขันนี
้ ้ครู ควรแนะนายุทธวิธีในการ
แก้ ปัญหาใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน (Charles, Lester, & O’Daffer, 1987, pp. 9-10)
ในการสอนยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาได้
หลากหลาย หลังจากนักเรี ยนแก้ ปัญหาเสร็ จ ครูควรนานักเรี ยนอภิปรายเกี่ยวกับคาตอบที่ได้ และ
ยุท ธวิ ธี ในการแก้ ปั ญ หาที่ ใช้ หลังจากการอภิ ป รายควรให้ นัก เรี ย นตั ด สิน ใจว่า ยุท ธวิ ธี ในการ
แก้ ปัญหาใดมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสาหรับการแก้ ปัญหาข้ อนันมากที
้
่สดุ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ ปัญหา
NCTM (National Council of Teacher of Mathematics, 1 9 8 9 , pp. 7 5 -7 6 )
แนะนาว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหาควรให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ เล็ก ๆ
เพราะการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ จะช่วยให้ (1) นักเรี ยนได้ แก้ ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุม่ ซึ่งแต่ละคน
ในกลุม่ ต่างก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน (2) นักเรี ยนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปั ญหาภายใต้ เงื่อนไข
สถานการณ์ ที่กาหนด อภิป รายถึงยุทธวิธีในการแก้ ปัญ หา อภิปรายถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ ตรวจสอบกระบวนการแก้ ปัญหาและแบ่งปั นคาถามกับนักเรี ยนในกลุม่ ตนเองและนักเรี ยน
ในห้ องเรี ยน และ (3) นักเรี ยนสามารถอภิปรายกันในกลุม่ ของตัวเอง สามารถถามคาถามข้ อสงสัย
ของแต่ละคน ออกความเห็น รับฟั งความคิดของสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม่ ค้ นหาข้ อบกพร่องของคน
อื่น ๆ พร้ อมทังเขี
้ ยนสรุ ป สิ่งที่ค้นพบเป็ นงานของกลุ่ม กล่าวโดยสรุ ปก็คือการเรี ยนรู้ ร่ วมกันเป็ น
กลุม่ มีประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหา เพราะนักเรี ยนแต่ละคนจะได้ บูรณา
การความรู้ เก่ าของตัวเองเข้ า กับ ความรู้ ใหม่ ที่ ได้ จ ากการอภิป ราย ทัง้ ภายในกลุ่ม และภายใน
ห้ องเรี ยน ทาให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้ใหม่และแก้ ปัญหาได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้การเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ ยัง
ช่วยส่งเสริ มการคิดอย่างมี วิจารณญาณ การคิดในระดับสูงและช่วยพัฒนาความสามารถในการ
แก้ ปัญหาของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี
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3.2 แนวการประเมินผลการแก้ ปัญหา
เนื่องจากการแก้ ปัญหาเกี่ยวข้ องกับการระลึกถึงข้ อเท็จจริ ง (Recall of fact) การใช้
ทักษะและขันตอนวิ
้
ธีในการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย ความสามารถในการประเมินความคิด และ
ความก้ าวหน้ าของตนเองในขณะที่กาลังแก้ ปัญหาและความสามารถในด้ านอื่น ๆ อีกหลายด้ าน
ดังนันการประเมิ
้
นผลการแก้ ปัญหาจึงเป็ นงานที่ซบั ซ้ อน ครูจะต้ องรู้วา่ จะประเมินความก้ าวหน้ าใน
การแก้ ปัญหาของนักเรี ยนได้ อย่างไร โดยทัว่ ไปแล้ วจะประเมินความก้ าวหน้ าในการแก้ ปัญหาของ
นักเรี ยน 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมการใช้ ทกั ษะและยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาที่หลากหลาย และ
ด้ านเจตคติและความเชื่อเกี่ยวกับการแก้ ปัญหา
ชาร์ เลส เลสเทอร์ แ ละโอแดฟเฟอร์ (Charles, Lester, & O’Daffer, 1987, pp. 1561) แนะนาวิธีประเมินผลการแก้ ปัญหาไว้ 4 วิธี ได้ แก่ (1) การสังเกตและการถามคาถามนักเรี ยน
(2) การประเมินโดยใช้ ข้อมูลจากการประเมินตนเองของนักเรี ยน (3) การให้ คะแนนแบบรูบริ ก และ
(4) การใช้ แบบทดสอบ
การสังเกตและการถามคาถามนักเรียน
การสังเกตและการถามคาถามนักเรี ยนเป็ นวิธีการประเมินที่มีคณ
ุ ค่ามาก สามารถใช้
ประเมินในขณะที่นกั เรี ยนแก้ ปัญหาเป็ น รายบุคคล หรื อแก้ ปัญหาเป็ นกลุม่ โดยครู จะประเมินใน
ขณะที่เดิน ตรวจตราไปยังกลุ่ม ต่าง ๆ ขณะที่ นักเรี ยนกาลังลงมื อ แก้ ปั ญ หา ข้ อ มูลที่ได้ จ ากการ
ประเมิ นทาให้ ครู ทราบถึงระดับความสามารถ ความเชื่ อ และเจตคติเกี่ ยวกับการแก้ ปัญ หาของ
นักเรี ยน ในขณะที่ครูสงั เกตและถามคาถามนักเรี ยน ครูจะต้ องบันทึ กข้ อมูลที่ได้ ยอ่ ๆ และบันทึก
ให้ ต รงประเด็ น การบัน ทึ ก ควรกระท าทัน ที ที่ ได้ ข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ ค รู ใ ช้ ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ประกอบด้ วยแบบบันทึกผลการสังเกต (Comment Card) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
และ มาตราการประเมิน (Rating Scale)
ก่อนเริ่ มประเมิน ครู ควรเตรี ยมเลือกประเด็นที่ต้องการประเมินและเจตคติที่ต้องการ
ประเมินไว้ ลว่ งหน้ า พร้ อมทังเตรี
้ ยมเครื่ องมือที่จะใช้ ในการบันทึกข้ อมูลจากการประเมิน เช่น แบบ
บันทึกผลการสังเกต แบบตรวจสอบรายการและมาตราการประเมิ น เป็ น ต้ น และเตรี ย มเลือ ก
นักเรี ยนที่ต้องการประเมินไว้ ด้วย ในการเลือกนักเรี ยนที่จะประเมินนันครู
้ ไม่ควรเลือกครัง้ ละหลาย
คน ในการท ากิ จ กรรมครั ง้ หนึ่งไม่ ค วรเกิ น 4 คน เมื่ อ พร้ อมแล้ วครู ก็ ส ามารถประเมิ น นัก เรี ย น
เป้าหมายได้ ในขณะที่พวกเขาแก้ ปัญหา ในขันตอนนี
้
้ครู สามารถสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหา
ตังใจฟั
้ งการพูดคุยของนักเรี ยนเป้าหมาย ทังการพู
้
ดคุยกับครูและการพูดคุยกับเพื่อน ๆ ด้ วยกันเอง
และครูสามารถถามคาถามนักเรี ยนเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการจะประเมินด้ วยก็ได้ หลังจากได้ ข้อมูล
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ครูควรบันทึกข้ อมูลย่อ ๆ หรื อทาเครื่ องหมายไว้ และควรจะบันทึกทันทีที่ได้ ข้อมูลไม่ควรปล่อยทิ ้งไว้
นานเพราะอาจลืมได้ (Charles, Lester, & O’Daffer, 1987, p. 20)
การประเมินโดยใช้ ข้อมูลจากการประเมินตนเองของนักเรียน
การประเมินตนเองเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ ในการประเมินผลการแก้ ปัญหา การประเมิ น
ด้ วยวิธีนี ้จะได้ รับประโยชน์มากน้ อยแค่ไหนขึ ้นอยู่กับสิง่ ที่นกั เรี ยนเขียนสะท้ อนเกี่ยวกับความรู้ สกึ
ความเชื่อ ความตังใจ
้ รู ปแบบการคิดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาออกมามากน้ อย และตรง
ตามความเป็ นจริ งแค่ไหน การประเมินตนเองแบ่งออกเป็ น 2 แบบ ได้ แก่ (1) การให้ นกั เรี ยนเขียน
สะท้ อนความคิดเห็นต่อการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และ (2) การให้ นักเรี ยนประเมินผลการ
รายงาน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) การให้ นักเรี ยนเขียนสะท้ อนความคิดเห็นต่อการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การประเมินตนเองแบบนี ้ทาได้ โดย หลังจากนักเรี ยนแก้ ปัญหาเสร็ จใหม่ ๆ ให้ นกั เรี ยนหวนนึกถึง
ประสบการณ์ ข ณะที่ ก าลัง แก้ ปั ญ หา แล้ ว เขี ย นอธิ บ ายว่า ตนเองคิ ด อย่า งไรในขณะที่ ก าลัง
แก้ ปั ญ หา แนวค าถามที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ การเขี ยนสะท้ อ นความคิด เห็ นต่อ การแก้ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ก่อนจะใช้ วิธีนี ้ประเมินการแก้ ปัญหา ครู ควรบอกนักเรี ยนให้ เขียนตามความเป็ น
จริ ง และเขียนให้ มากที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี ้จะเป็ นข้ อมูลทาให้ ครู ทราบถึงระดับความสามารถใน
การแก้ ปัญหาของนักเรี ยนแต่ละคน เพื่อครู จะได้ หาทางช่วยเหลือ หรื อส่งเสริ มให้ แต่ละคนเป็ นนัก
แก้ ปัญหาที่ดีได้ ตอ่ ไป
(2) การให้ นกั เรี ยนประเมินผลการรายงาน แบบประเมินผลการรายงานหรื อการ
บันทึกประสบการณ์ การแก้ ปัญหา เป็ นชุดของข้ อคาถามที่ให้ นักเรี ยนตรวจสอบความสามารถใน
การแก้ ปัญหาและเจตคติตอ่ การแก้ ปัญหาของตนเอง
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การให้ คะแนนแบบรูบริก
เนื่องจาก ในการแก้ ปัญ หานักเรี ยนจะต้ อ งเขียนอธิ บายขันตอนการคิ
้
ด ดังนันการ
้
ประเมินความก้ าวหน้ าจากงานเขียนของนักเรี ยน จึงเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ครูต้องศึกษาให้ เข้ าใจ การให้
คะแนนแบบรู บริ ก เป็ นการให้ คะแนนที่ประเมินผลจากงานที่นกั เรี ยนทา หรื อพฤติกรรมที่นกั เรี ยน
แสดงออก มี ก ารกาหนดระดับ คะแนนพร้ อมระบุ รายละเอี ยดของผลงาน หรื อ พฤติก รรมของ
นักเรี ยนไว้ อย่างชัดเจน และเป็ นรู ปธรรม ซึ่งการให้ คะแนนแบบรู บริ กที่ นิยมใช้ ในการประเมินงาน
เขียนมี 2 แบบ คือ การให้ คะแนนแบบวิเคราะห์ และการให้ คะแนนแบบองค์รวม ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี ้
(1) การให้ ค ะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Scoring) เป็ น การให้ ค ะแนนตาม
องค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น เมื่อต้ องการประเมินความสามารถในการแก้ ปัญหา
อาจแยกพิจารณาเป็ น ความสามารถในการทาความเข้ าใจปั ญหา ยุทธวิธีที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา
และการสรุปคาตอบของปั ญหา ในการให้ คะแนนจะกาหนดเกณฑ์ของคะแนนในแต่ละด้ านแล้ ว
รายงานผล โดยจาแนกเป็ นด้ าน ๆ และอาจสรุ ปรวมคะแนนทุกด้ านด้ วยก็ได้ การให้ คะแนนแบบ
วิเคราะห์ มักนามาใช้ ในการประเมิ นผลที่มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ วินิจ ฉัยหาจุดเด่น หรื อ จุดด้ อ ยของ
นักเรี ยนในแต่ละด้ าน แล้ วนาผลการประเมินที่ได้ ไปส่งเสริ มจุดเด่น หรื อแก้ ไขจุดด้ อยเหล่านัน้ การ
ประเมิ น ผลโดยการให้ ค ะแนนแบบวิ เคราะห์ จะมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึน้ เมื่ อ ใช้ ร่ว มกับ วิธี ก าร
ประเมินผลอย่างอื่น เช่น การสังเกตและการใช้ คาถาม ตัวอย่างการให้ คะแนนแบบวิเคราะห์
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ตาราง 4 ตัวอย่างการให้ คะแนนแบบวิเคราะห์
ขัน้ ตอนที่
พิจารณา
ขันการท
้
า
ความเข้ าใจ
ปั ญหา
ขันวางแผน
้
แก้ ปัญหา

คะแนน

ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรียน

0
1
2
0
1
2

นักเรี ยนเข้ าใจปั ญหาผิดทังหมด
้
นักเรี ยนเข้ าใจปั ญหาผิดบางส่วน
นักเรี ยนเข้ าใจปั ญหาถูกต้ องทังหมด
้
นักเรี ยนไม่ได้ พยายามวางแผนแก้ ปัญหา หรื อ วางแผนไม่เหมาะสม
แผนการแก้ ปัญหาบางส่วนเหมาะสมและใช้ แก้ ปัญหาได้
วางแผนได้ เหมาะสมและสามารถใช้ แก้ ปัญหาได้
ไม่มีคาตอบ หรื อ คาตอบผิดอันเป็ นผลมาจากการวางแผนที่
ไม่เหมาะสม
ผิ ด พลาดในขัน้ ค านวณค าตอบ หรื อ ตอบค าถามถู ก ต้ องแต่ ไ ม่
ครบถ้ วน
ตอบคาถามและระบุหน่วยคาตอบได้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง

0
ขันได้
้
คาตอบ

1
2

ที่มา: Charles, Lester, & O’Daffer. (1987). How to Evaluate Progress in Problem
Solving. p. 30.
(2) การให้ คะแนนแบบองค์ ร วม (Holistic Scoring) เป็ นการให้ คะแนนที่
ประเมินผลงานของนักเรี ยน โดยการกาหนดระดับคะแนนพร้ อมระบุรายละเอียดของผลงาน หรื อ
พฤติกรรมของนักเรี ยนที่ควรมีเป็ นภาพรวมของการทางานทังหมด
้
ไม่ต้องแยกแยะเป็ นด้ าน ๆ การ
ให้ คะแนนแบบองค์รวมมักนามาใช้ ในการประเมินผลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อตัดสิน หรื อสรุ ปผลการ
เรี ยนของนักเรี ยนเป็ นการประเมินที่เหมาะสาหรับการประเมินที่มีพิสยั กว้ าง ๆ และต้ องการผลที่
เป็ น ภาพรวมกว้ าง ๆ การประเมิ น ผลด้ วยวิธีนี จ้ ะมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ ้นเมื่ อ ใช้ ร่ว มกับ วิธี การ
ประเมินผลอย่างอื่น เช่น การสังเกตและการใช้ คาถาม
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การใช้ แบบทดสอบ
แบบทดสอบที่ใช้ ในการประเมินผลการแก้ ปัญหามี 2 ประเภท ได้ แก่
(1) แบบทดสอบชนิ ด เลื อ กตอบ (Multiple-Choice Test) แบบทดสอบชนิ ด
เลือกตอบประกอบด้ วยข้ อคาถาม ซึง่ แต่ละคาถามจะมีตวั เลือกหลาย ๆ ตัวเลือกให้ นกั เรี ยนเลือกที่
คิดว่าถูกต้ องที่สดุ เพียงตัวเลือกเดียว
(2) แบบทดสอบชนิ ด เติ ม ค าตอบ (Completion Test) แบบทดสอบชนิ ด เติ ม
คาตอบเป็ นแบบทดสอบที่ประกอบด้ วยข้ อสอบที่เว้ นช่องว่างเอาไว้ เ พื่อให้ นกั เรี ยนเติม คา ตัวเลข
ชุดของสัญลักษณ์ หรื อ ประโยค ที่คิดว่าถูกต้ องลงในช่องว่าง
ในการใช้ วิธีข้างต้ นเพื่อประเมินความก้ าวหน้ าของการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน ชาร์ เลส
เลสเทอร์ และโอแดฟเฟอร์ (Charles, Lester, & O’Daffer, 1987, p. 15) แนะนาว่าควรจะขึ ้นอยู่
กับ ปั จจัยต่อไปนี ้ ผลลัพ ธ์ ที่ได้ จากการแก้ ปัญ หา หรื อ ทักษะที่ต้อ งการจะวัด จานวนนักเรี ยนที่
ต้ อ งการประเมิ น ในขณะนัน้ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการประเมิ น ประสบการณ์ ในการสอนและการ
ประเมิ น การแก้ ปัญ หาของครู ความตัง้ ใจของครู ที่จ ะนาเอาผลการประเมิ น ไปใช้ ต่อ และวัส ดุ
อุปกรณ์ในการประเมินที่สามารถหาได้ ในเวลานัน้
ตาราง 5 ตัวอย่างการให้ คะแนนแบบองค์รวม

คะแนน

0

1

-

กาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบองค์ รวม
ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรียน
นักเรี ยนส่งกระดาษเปล่า
นักเรี ยนลอกโจทย์ซ ้า โดยไม่ปรากฏร่องรอยการนาข้ อมูลมาดาเนินการแต่อย่างใด
นักเรี ยนเขียนเฉพาะคาตอบ แต่เป็ นคาตอบที่ผิดโดยไม่ปรากฏวิธีทา
นักเรี ยนแสดงวิธีทาหลังจากเขียนข้ อมูลที่โจทย์กาหนดให้ ซงึ่ มีร่องรอยแสดงให้ เห็นว่า
นักเรี ยนเข้ าใจปั ญหา แต่วิธีหาคาตอบไม่ถกู ต้ อง
นักเรี ยนเลือกใช้ ยทุ ธวิธีในการแก้ ปัญหาได้ เหมาะสมแต่ไม่สามารถหาคาตอบได้
และไม่มีร่องรอยว่าเปลีย่ นไปใช้ ยทุ ธวิธีในการแก้ ปัญหาอื่น
นักเรี ยนพยายามแก้ ปัญหาย่อยแต่ไม่สาเร็ จ
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ตาราง 5 (ต่อ)

คะแนน

2

3
4
-

กาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบองค์ รวม
ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรียน
นักเรี ยนเลือกใช้ ยทุ ธวิธีในการแก้ ปัญหาไม่เหมาะสมและไม่ได้ คาตอบที่ถกู ต้ อง
แต่มีร่องรอยแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนเข้ าใจปั ญหา
นักเรี ยนเลือกใช้ ยทุ ธวิธีในการแก้ ปัญหาได้ เหมาะสม แต่
(1) ไม่ได้ คาตอบ หรื อ (2) นายุทธวิธีในการแก้ ปัญหาไปใช้ ผิดทาให้ ได้ คาตอบผิด
นักเรี ยนสามารถแก้ ปัญหาย่อยได้ แต่ไม่มีร่องรอยว่าทาได้ มากกว่านัน้
นักเรี ยนหาคาตอบได้ ถกู ต้ อง แต่
(1) ครูไม่เข้ าใจวิธีการที่นกั เรี ยนเขียนอธิบาย หรื อ (2) ไม่แสดงวิธีทา
นักเรี ยนเลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาที่สามารถนาไปสูก่ ารหาคาตอบที่ถกู ต้ องได้ แต่
เข้ าใจปั ญหาบางส่วนผิด หรื อละเลยเงื่อนไขบางอย่างในสถานการปั ญหา
นักเรี ยนเลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาถูกต้ อง แต่
(1) ตอบปั ญหาผิดโดยไม่มีเหตุผลปรากฏ หรื อ
(2) ตัวเลขบางส่วนในคาตอบถูกต้ อง แต่ไม่ได้ เขียนคาตอบ หรื อเขียนคาตอบผิด หรื อ
(3) ไม่ปรากฏคาตอบ
นักเรี ยนเขียนคาตอบถูกต้ อง และมีร่องรอยว่าเลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาได้ เหมาะสม
แต่วิธีที่ใช้ ไม่สมบูรณ์
นักเรี ยนเลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาถูกต้ อง (แต่ไม่สมบูรณ์) ซึง่ ไม่สง่ ผลต่อการเข้ าใจ
ปั ญหาผิดหรื อ เลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาผิดแต่อาจผิดจากการลอกโจทย์ผิด หรื อ
คิดคานวณผิด
เลือกยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาได้ ถกู ต้ อง และได้ คาตอบที่ถกู ต้ อง

ที่มา: Charles, Lester, & O’Daffer. (1987). How to Evaluate Progress in Problem
Solving. p. 35.
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3.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่ านการตัง้ ปั ญหา
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ นอกจากกิ จ กรรมการแก้ ปัญ หาแล้ ว ครู
สามารถจัดกิจกรรมการตังปั
้ ญหา (Problem Posing หรื อ Posing a Problem) ได้ อีกด้ วย ซึ่ง อิ ง
ลิ ช (English, 1997, p. 173) ก ล่ า ว ว่ า กา รจั ด กิ จ ก รรม ก า รเรี ย น รู้ ผ่ า น ก า รตั ้ง ปั ญ ห า
ในชัน้ เรี ยน จะช่วยส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น มีความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่นมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ ลดความกลัวและความวิตก
กังวลในการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ตลอดจนทาให้ ครู และนักเรี ยนตระหนักถึงการรับรู้ ความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนและความคิดที่มีอยู่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หาและพัฒ นาความรู้
พื ้นฐานของนักเรี ยนได้
ซิลเวอร์ (Silver & Cai, 1997) ได้ กล่าวเสริ มอี กว่า การตังปั
้ ญหาและการแก้ ปัญหา
เป็ นหัวใจของคณิ ตศาสตร์ แ ละการคิ ดเชิ งคณิ ตศาสตร์ อี กทัง้ เป็ น ลัก ษณะหนึ่งของกิ จ กรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ หรื อ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในสาขาอื่ น ๆ ซึ่งสิ่งนี ้ทาให้
นัก การศึก ษาทั่วโลกหันมาสนใจศึกษาการแก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ในทุก
ระดับชัน้ ในบรรดานักการศึกษาเหล่านัน้ มีนกั การศึกษาสาคัญหลายท่านได้ ให้ ความหมายของ “การ
ตังปั
้ ญหา” ไว้ ดงั นี ้
สภาครู ค ณิ ตศาสตร์ แห่งชาติ ของสหรัฐ อเมริ กา (National Council of Teacher of
Mathematics, 1991, p. 95) กล่าวว่า การตังปั
้ ญหาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ สร้ างปั ญหา
จากสถานการณ์ ที่ ก าหนด และการสร้ างปั ญ หาใหม่ โดยการปรั บ เปลี่ย นเงื่อ นไขของปั ญ หาที่
กาหนดให้ ซึง่ สอดคล้ องกับ ซิลเวอร์ (Lowrie, 2002 อ้ างอิงจาก Silver, 1994) ที่กล่าวว่า การตัง้
ปั ญหามี 2 ลักษณะ คือ การสร้ างปั ญหาใหม่ และการปรับเปลีย่ นปั ญหาจากสถานการณ์ที่กาหนด
ส าหรั บ หลัก การของมอสส์ (Moses) และคณะ (ทรงชัย อัก ษรคิ ด , 2555, น. 43
อ้ างอิงจาก Reys & et al., 2004, pp. 77- 78) ซึง่ ช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ การตังปั
้ ญหามีหลักการที่
สาคัญ 4 ข้ อดังนี ้
(1) ให้ นัก เรี ย นมุ่ง ความสนใจไปที่ ช นิ ด ของข้ อ มู ล และเงื่ อ นไขแบบต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับปั ญหา โดยแบ่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาแบ่งเป็ น 3 แบบ ได้ แก่
ข้ อมูลที่ให้ นกั เรี ยนโดยตรง (สิง่ ที่นกั เรี ยนรู้แล้ ว)
ข้ อมูลที่ให้ ม่งุ หมายให้ นกั เรี ยนค้ นหา (สิง่ ที่นกั เรี ยนยังไม่ร้ ู)
ข้ อมูลที่ให้ แบบจากัดที่สมั พันธ์ กบั คาตอบ (เงื่อนไข)
(2) เริ่ มจากหัวข้ อเรื่ องหรื อแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่นกั เรี ยนสนใจ
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(3) ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนใช้ สิ่งที่คลุมเครื อขณะที่นักเรี ยนแก้ ปัญหาไปยัง การสร้ าง
ปั ญหาใหม่
(4) ให้ นกั เรี ยนขยายหรื อจากัดขอบเขตของปั ญหา
นอกจากนี บ้ ราวน์ แ ละวอลเทอร์ (Brown & Walter, 2005, pp. 64-65) ยั ง ได้
เสนอแนะกระบวนการตังปั
้ ญหา ซึง่ มีขนตอนในการจั
ั้
ดกิจกรรมดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การคัดเลือกประเด็นสถานการณ์เริ่ มต้ น (Choosing a Starting Point)
ขัน้ ที่ 2 การหาลัก ษณ ะ/เงื่ อ นไขของประเด็ น สถานการณ์ เริ่ ม ต้ น (Listing
Attributes)
ขันที
้ ่ 3 การเปลีย่ นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ (What-If-Not-Ing)
ขันที
้ ่ 4 การสร้ างสถานการณ์ปัญหา (Question Asking or Problem Posing)
ขันที
้ ่ 5 การวิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)
สาหรับประเทศไทย เครื อวัลย์ ไวแสง (2549, น. 6) ให้ ความหมายของการตังปั
้ ญหา
ว่าหมายถึง การยอมรับปั ญหาและการท้ าทายปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ตามกรอบทฤษฎีของบราว์
และวอลเทอร์ ซึ่งการตัง้ ปั ญ หาแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แ ก่ ระยะที่ 1 คื อ การยอมรั บ ปั ญ หา
(accepting) ว่าเป็ นปั ญหาของตนเอง เมื่อเป็ นปั ญหาของตนเองจึงอยากจะแก้ ปัญหา พฤติกรรมที่
แสดงออกว่ามี การยอมรับปั ญหา คือ มี การพูดถึงเงื่อนไขที่โจทย์กาหนดให้ ตีความโจทย์ ปัญหา
มี ความพยายามที่ จะหาค าตอบ เสี่ยงตังค
้ าถามโดยที่อ าจจะไม่มีวิธีก ารหาคาตอบเลย มี ก าร
ตี ค วามหมายของคณิ ตศาสตร์ ระยะที่ 2 คื อ การท้ าทายปั ญ หา (Challenging) ได้ แก่
การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขของปั ญ หา การตัง้ ค าถามเชิ ง “ถ้ าเป็ นอย่ า งนี แ้ ล้ ว จะเป็ นอย่ า งไร
(What if…)” หรื อ “ถ้ าไม่เป็ นอย่างนันแล้
้ วจะเป็ นอย่างไร (What if not…)”
สาหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ให้ ความหมาย การตังปั
้ ญหาและกระบวนการตังปั
้ ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ดงั นี ้
การตั ้ง ปั ญหา หมายถึ ง กระบวนการในการคิ ด สถานการณ์ ห รื อ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ โดยอาศัยข้ อมูลหรื อเงื่อนไขที่กาหนดให้ ซึง่ สถานการณ์หรื อปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ที่
ได้ อาจมีหลายขันตอน
้
มีความซับซ้ อน หรื อใช้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ งา่ ย ยากแตกต่างกัน
กระบวนการตั ้ง ปั ญ หา หมายถึ ง ขัน้ ตอน/วิ ธี ก ารตัง้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ตามแนวคิดของบราวน์ และวอลเทอร์ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่นาไปใช้ ตงปั
ั ้ ญหาได้ ทงปั
ั ้ ญหาที่เกิ ด
จากการขยายปั ญหาเดิมที่เคยแก้ มาแล้ ว/ปั ญหาที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาใหม่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การคัดเลือกประเด็นสถานการณ์ เริ่ มต้ น การหาลักษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์
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เริ่ มต้ น การเปลีย่ นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ การสร้ างสถานการณ์ปัญหา และการวิเคราะห์
ปั ญหา
3.4 แนวการประเมินผลการตัง้ ปั ญหา
การประเมิ นผลการตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนอาจประเมิ นได้ จ ากการวิเคราะห์ การตัง้
ปั ญ หา เช่น ในการประเมิ นการตัง้ ปั ญ หาของนักเรี ยน ซิลเวอร์ และไซ (Silver & Cai, 1996, p.
526) ได้ สรุปวิธีการวิเคราะห์ผลการตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนไว้ ดังภาพประกอบ 4

ผลการตังปั
้ ญหา

ไม่เป็ นคาถามทาง
คณิตศาสตร์

ปัญหาแก้ ได้

วิเคราะห์ความซับซ้ อน
ทางคณิตศาสตร์

เป็ นคาถามทาง
คณิตศาสตร์

ไม่เป็ นคาถาม

ปัญหาแก้ ไม่ได้

วิเคราะห์ความ
ซับซ้ อนทาง
ภาษา

ภาพประกอบ 4 ผลการตังปั
้ ญหาของนักเรี ยน ตามแนวคิดของซิลเวอร์ และไซ
ที่ ม า: Silver, E. A. & Cai J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by
middle school student. Journal for Research in Mathematics Education. 27(5): p. 526.
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ในท านองเดี ย วกัน ลัง และ ซิ ล เวอร์ (Leung, 1997, p. 83 อ้ างอิ ง จาก Leung &
Silver. 1997) ได้ ประเมินการตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนจาก 2 องค์ประกอบ คือ
(1) ประเภทของปั ญหา ซึง่ พิจารณา 3 ด้ าน ดังนี ้
ด้ านเนื ้อหา (Content) ประกอบด้ วย ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับคณิตศาสตร์ และ
ปั ญหาที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคณิตศาสตร์
ด้ านความเป็ นไปได้ (Feasibility of Initial State) ประกอบด้ วย ปั ญ หาที่ มี
เหตุผล และปั ญหาที่ไม่มีเหตุผล
ด้ านข้ อมูลที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา (Data Required in Solving) ประกอบด้ วย
ปั ญหาที่ให้ ข้อมูลไม่เพียงพอ ปั ญหาที่ให้ ข้อมูลเพียงพอ และปั ญหาที่ให้ ข้อ มูลเกินความต้ องการต่อ
การแก้ ปัญหา
(2) ความซับ ซ้ อ นทางด้ า นภาษาและโครงสร้ างของปั ญ หา ซึ่งพิ จ ารณาจาก
ข้ อกาหนด (assignment) ความสัมพันธ์ และ ข้ อเท็จจริ งหรื อเงื่อนไขที่กาหนด
นอกจากนี ้ เควก มี ก ลิ น และลาย ไว ลั ง (Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng,
2007) ได้ เสนอเกณฑ์ การประเมิ น การตังปั
้ ญ หาของนักเรี ย น โดยแบ่งระดับ ความซับ ซ้ อ นของ
ปั ญหาไว้ เป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
ตาราง 6 ระดับความซับซ้ อนของปัญหา
ความซับซ้ อนต่า

ความซับซ้ อนปานกลาง

ความซับซ้ อนสูง

ในระดับนี ้ จะใช้ เพียงความจาและ
ใช้ ความรู้ที่ เรี ยนมาแล้ ว ใช้ วิธีก าร
แก้ ปั ญ หาที่ ค้ นุ เคยอย่างอัต โนมัติ
โดยไม่ใช้ ความคิด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ในการแก้ ปั ญ หาลั ก ษณ ะบาง
ประการของความซับซ้ อนต่า คือ

ใน ระดั บ นี ้ ต้ อ งอ าศั ย ความคิ ด
ยืดหยุ่น และมีแนวทางที่หลากหลาย
มากกว่าความซับซ้ อ นต่า ใช้ วิธีการ
คิด หลายขัน้ ตอน ผู้แ ก้ ปั ญ หาต้ อ ง
ตัดสินใจว่าจะทาอะไร โดยใช้ วธิ ีที่ไม่
เป็ น ทางการในการให้ เหตุผ ลและ
ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาลักษณะบาง
ประการของความซับซ้ อนปานกลาง
คือ

ในระดับนี ้ ต้ องอาศัยทักษะขันสู
้ ง
คื อ การให้ เหตุผ ล การวางแผน
การวิเคราะห์ การตัดสิน ใจ และ
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ คาตอบ
ที่เป็ นที่ ยอมรับ จะต้ อ งอาศัยการ
คิด อย่ างเป็ น นามธรรมและสง่ า
งามลั ก ษณ ะบางประการของ
ความซับซ้ อนสูง คือ
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ตาราง 6 (ต่อ)
ความซับซ้ อนต่า

ความซับซ้ อนปานกลาง

ความซับซ้ อนสูง

- จดจาข้ อเท็จจริงหรื อสมบัตไิ ด้
- ค านวณผลบวก ผลต่า ง ผลคูณ
หรื อผลหารได้
- แก้ ปั ญ หาตาม ขั น้ ตอ นอ ย่ า ง
เฉพาะเจาะจง
- แก้ ปัญหาขันตอนเดี
้
ยว
- ใช้ ข้ อ มูล จากกราฟ ตาราง หรื อ
รูปภาพ

- น า เส น อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง
คณิตศาสตร์ มากกว่าหนึ่งแนวทาง
- แสดงเหตุผลในแต่ละขัน้ ตอนของ
การแก้ ปัญหา
- แปลความหมายของการนาเสนอ
- แก้ ปัญหาหลายขันตอน
้
- ขยายแบบรูป
- ใช้ ข้ อ มู ล จากกราฟ ตาราง หรื อ
รูปภาพในการแก้ ปัญหา
- แปลความหมายของการอภิ ปราย
อย่างง่ายได้

- อธิบ ายการน าเสนอที่ แ ตกต่า ง
และสามารถนาไปใช้ แก้ ปัญหาได้
- ใช้ ก ารแก้ ปั ญ หาหลายขัน้ ตอน
และมีหลายจุดที่ต้องตัดสินใจ
- ใช้ รูปทัว่ ไปของแบบรูป
- แก้ ปัญหาได้ มากกว่าหนึ่งวิธี
- อธิบายและแสดงเหตุผลในการ
แก้ ปัญหา
- อธิบาย เปรี ยบเทียบ และความ
แตกต่างของวิธีการแก้ ปัญหา
- วิเคราะห์เงื่อนไขจากคาตอบ
- เ กิ ด ก า ร ใ ห้ เห ตุ ผ ล ท า ง
คณิตศาสตร์

ที่ ม า : Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng. (2007). Using problem-posing as an
assessment tool. (Online).
การให้ คะแนนการตัง้ ปั ญหา โดยแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานการตังปั
้ ญหา
และการแบ่งระดับความซับ ซ้ อนทางคณิ ตศาสตร์ ของปั ญ หาสามามรถเขียนเป็ น เกณฑ์ การให้
คะแนนแบบองค์รวมสาหรับการตังปั
้ ญหาได้ ดงั นี ้ (ทรงชัย อักษรคิด, 2555, น. 99-100)
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ตาราง 7 กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการตังปั
้ ญหาแบบองค์รวม

คะแนน
4
ยอดเยี่ยม
3
ดี
2
พอใช้
1
ยังต้ องปรับปรุง
0
ยังไม่พยายาม

กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนแบบองค์รวม
ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรี ยน
ตังปั
้ ญหาที่มีความซับซ้ อนระดับสูง
ตังปั
้ ญหาที่มีความซับซ้ อนระดับปานกลาง
ตังปั
้ ญหาที่มีความวับซ้ อนระดับต่า
แสดงการตัง้ ปั ญ หาไม่เป็ นคาถามหรื อ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ หรื อเป็ น
ปั ญหาที่เป็ นไปไม่ได้ /หาคาตอบไม่ได้ เพราะเงื่อนไขไม่สมบูรณ์
ไม่แสดงการตังปั
้ ญ หา(เสนอกระดาษเปล่า) หรื อ เพียงคัดลอกข้ อ มูลจาก
ข้ อมูลที่กาหนด

จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการตัง้ ปั ญหาดัง กล่า ว สรุ ป ได้ ว่ า ครู อ าจ
ประเมิ น ผลการตัง้ ปั ญ หาของนักเรี ย นในขันแรก
้
โดยตรวจสอบว่าเป็ น ปั ญ หาหรื อ คาถามทาง
คณิ ตศาสตร์ หรื อไม่ ขัน้ ที่สองตรวจสอบดูว่าเป็ นปั ญหาที่แก้ ได้ /มีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ และขันที
้ ่
สามตรวจสอบดูว่าเป็ นปั ญ หาที่ตงมานั
ั้
นมี
้ ความซับซ้ อ นทางคณิ ตศาสตร์ อ ยู่ในระดับใด ซึ่งใน
งานวิจยั นี ้แบ่งลักษณะของปั ญหาที่ตงขึ
ั ้ ้นออกเป็ น (1) ปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ที่มี 1 เงื่อนไข และ
1 ขัน้ ตอน (2) ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ม ากกว่า 1 เงื่ อ นไข และ 1 ขัน้ ตอน (3) ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ที่มี 1 เงื่อนไข และ มากกว่า 1 ขันตอน
้
และ (4) ปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ที่มีมากกว่า 1
เงื่อนไข และมากกว่า 1 ขันตอน
้
3.5 แนวการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน
การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการสาคัญที่ช่วยให้
สื่อหรื อชุดการสอนที่นาไปใช้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น. 720) ได้ ให้ ความหมายของประสิทธิ ภาพ ความหมายของการทดสอบประสิทธิ ภาพ ความจาเป็ นที่
ต้ อ งหาประสิท ธิ ภ าพ การก าหนดเกณฑ์ ป ระสิท ธิ ภ าพ วิ ธี ก ารค านวณหาประสิ ท ธิ ภ าพ การ
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ตีความหมายผลการคานวณ ขันตอนการทดสอบประสิ
้
ทธิ ภาพ และการเลือกนักเรี ยนมาทดสอบ
ประสิทธิภาพไว้ ดงั นี ้
ประสิ ท ธิ ภาพ (Eifficiency) หมายถึง สภาวะหรื อ คุณ ภาพของสมรรถนะในการ
ดาเนิน งานเพื่ อให้ งานมี ความส าเร็ จ โดยใช้ เวลา ความพยายามและค่าใช้ จ่ายคุ้ม ค่าที่ สุดตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ เพื่ อให้ ได้ ผลลัพธ์ โดยกาหนดเป็ นอัต ราส่วนหรื อ ร้ อ ยละระหว่างปั จ จัย
นาเข้ า กระบวนการ และผลลัพธ์ (Ratio between input, process and output) ประสิทธิภาพเน้ น
การด าเนิ น การที่ ถู ก ต้ อง หรื อ กระท าสิ่ ง ใด ๆ อย่ า งถู ก วิ ธี (Doing the thing right) ค าว่ า
ประสิทธิ ภาพมักสลับกับคาว่า ประสิทธิ ผล (Effectiveness) ซึ่งเป๋ นคาที่คลุมเครื อไม่เน้ นปริ มาณ
และมุ่งให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ และเน้ นการทาสิ่งที่ถูกที่ควร (Doing the thing right) ดังนันสองค
้
านี ้
จึงมักใช้ คกู่ นั คือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทดสอบประสิ ท ธิภ าพ หมายถึง การนาสื่อ หรื อ ชุดการสอนไปทดสอบด้ วย
กระบวนการสองขัน้ ตอน คื อ การทดสอบประสิท ธิ ภ าพใช้ เบื อ้ งต้ น (Try Out) และทดสอบ
ประสิทธิ ภาพสอนจริ ง (Trail Run) เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขันตอนที
้
่กาหนดใน 3 ประเด็น คือ
การทาให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความรู้ เพิ่มขึน้ การช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนผ่านกระบวนการเรี ยนและทาแบบประเมิ น
สุดท้ ายได้ ดี และการทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความพึงพอใจ นาผลที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไข
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพใช้เบื ้องต้น เป็ นการนาสือ่ หรื อชุดการสอนที่ผลิตขึ ้นเป้น
ต้ นแบบ (Prototype) แล้ วไปทดสอบประสิทธิ ภาพใช้ ตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ในแต่ละระบบ เพื่อ
ปรับปรุ งประสิธิภาพเพื่อปรับปรุ งชุดสื่อการสอนให้ เท่ากับเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ และปรับปรุ งจนถึง
เกณฑ์
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสอนจริ ง หมายถึ ง การน าสื่อ หรื อ ชุ ด การสอนที่ ไ ด้
ทดสอบประสิทธิ ภาพใช้ และปรับปรุ งจนได้ คุณภาพถึงเกณฑ์ แล้ วแต่ละหน่วย ทุกหน่วยในแต่ละ
วิช าไปสอนจริ งในชัน้ เรี ย นหรื อในสถานการณ์ ก ารเรี ยนที่ แท้ จ ริ งในช่วงเวลาหนึ่ง อาทิ 1 ภาค
การศึกษาเป็ นอย่างน้ อย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นครัง้ สุดท้ าย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นครัง้
สุดท้ ายก่อนนาไปเผยแพร่และผลิตออกมาเป็ นจานวนมาก การทดสอบประสิทธิภาพทัง้ 2 ขันตอน
้
จะต้ องผ่ายการวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนา (Research and Development-R&D) โดยต้ องดาเนินการ
วิ จั ย ในขัน้ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพเบื อ้ งต้ น และอาจทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพซ า้ ในขัน้ ทดสอบ
ประสิทธิภาพใช้ จริ งด้ วยก็ได้ เพื่อประกันคุณภาพของสถาบับการศึกษาทางไกลนานาชาติ
ความจาเป็ นที่ต้องหาประสิทธิภาพ การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรื อชุดการ
สอนมีความจาเป็ นด้ วยเหตุผล 3 ประการ คือ
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สาหรับหน่วยงานผลิ ตสือ่ หรื อชุดการสอน การทดสอบประสอบประสิทธิ ภาพช่วย
ประกันคุณภาพของสื่อหรื อชุดการสอนว่าอยูใ่ นขันสู
้ ง เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็ นจานวน
มาก
ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ สื่ อ หรื อชุ ด การสอน สื่ อ หรื อ ชุ ด การสอนที่ ผ่ า นการทดสอบ
ประสิท ธิ ภ าพจ าทาหน้ าที่ เป็ นเครื่ อ งมื อ ช่วยสอนได้ ดี ในการสร้ างสภาพการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตามที่ม่งุ หวัง
สาหรับผูผ้ ลิ ตสือ่ หรื อชุดการสอน การทดสอบประสิทธิ ภาพจะทาให้ ผ้ ผู ลิตมั่นใจ
ได้ วา่ เนื ้อหาสาระที่บรรจุลงในสื่อหรื อชุดการสอนมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเข้ าใจ อันจะช่วยให้
ผู้ผลิตมี ความช านาญสูงขึน้ เป็ นการประหยัดแรงสมองแรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรี ยม
ต้ นแบบ
การกาหนดเกณฑ์ ประสิทธิภาพ
ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสือ่ หรื อชุดการ
สอนที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เป็ นระดับที่ผลิตสื่อหรื อชุดการสอนจะพึง
พอใจว่า หากสื่อหรื อชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนันแล้
้ ว สื่อหรื อชุดการสอนนันก็
้ มีคณ
ุ ค่า
ที่จะนาไปสอนนักเรี ยนและคุ้มแก่การผลิตออกมาเปนจานวนมาก
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทาได้ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรี ยน 2
ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) กาหนดค่าประสิทธิ ภาพเป็ น E1 = Efficiency of
Process (ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ) และพฤติ ก รรมสุ ด ท้ าย (ผลลั พ ธ์ ) ก าหนดค่ า
ประสิทธิภาพเป็ น E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ )
ประเมิ นพฤติ กรรมต่อเนือ่ ง (Transitional Behavior) คือ ประเมินผลต่อเนื่อง ซึ่ง
ประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อยของผู้เรี ยน เรี ยกว่า “กระบวนการ” (Process) ที่เกิดจากการประกอบ
กิ จ กรรมกลุ่ม ได้ แ ก่ การท าโครงงาน การท ารายงานเป็ นกลุ่ม และรายบุ ค คล ได้ แ ก่ ง านที่
มอบหมายและกิจกรรมอื่นใดที่ผ้ สู อนกาหนด
ประเมิ นพฤติ กรรมสุดท้าย (Terminal Behavior) คือ ประเมิ นผลลัพธ์ (Product)
ของผู้เรี ยน โดยพิจารณาจาการสอบหลังเรี ยนและการสอยไล่ ประสิทธิภาพของสื่อหรื อชุดการสอน
จะกาหนดเป็ นเกณฑ์ ที่ผ้ สู อนคาดหมายว่าผู้เรี ยนจะเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมเป็ นที่พึงพอใจ โดย
กาหนดให้ ผลเฉลีย่ ของคะแนนการทางาน และประกอบกิจกรรมของผู้เรี ยนทังหมดต่
้
อร้ อยละของ
ผลการประเมิ น หลัง เรี ย นทั ง้ หมด นั่ น คื อ E1/E2 = เท่ า กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
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วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ
วิธี ก ารค านวณหาประสิท ธิ ภ าพกระท าได้ 2 วิ ธี คื อ โดยใช้ สูต รและการค านวณ
ธรรมดา
ก. โดยใช้ สตู ร กระได้ โดยใช้ สตู รต่อไปนี ้
x
x
สูตรที่ 1 E1  N  100 หรื อ  100
A
A
เมื่อ E1
คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 x คือ คะแนนรวมของแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมหรื องานที่ทาระหว่าง
เรี ยนทังที
้ ่เป็ นกิจกรรมในห้ องเรี ยน นอกห้ องเรี ยนหรื ออนไลน์
A
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กปฏิบตั ิ ทุกชิ ้นรวมกัน
N
คือ จานวนผู้เรี ยน
F
F
สูตรที่ 2 E 2  N  100 หรื อ  100
B
B
เมื่อ E2
คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
F คือ คะแนนเต็ม
B
คื อ คะแนนเต็ ม ของการประเมิ น สุ ด ท้ ายของแต่ ล ะหน่ ว ย
ประกอบด้ วยผลการสอบหลังเรี ยนและคะแนนจากการประเมินงานสุดท้ าย
N
คือ จานวนผู้เรี ยน
ข. โดยใช้ วิธีการคานวณโดยไม่ใช้ สตู ร หากจาสูตรไม่ได้ หรื อไม่อยากใช้ สตู ร ผู้ผลิตสื่อ
หรื อชุดการสอนก็ตามก็สามารถใช้ วิธีการคานวณธรรมดาหาค่า E1 และ E2 ได้ ด้ วยวิธีการคานวณ
ธรรมดา สาหรับ E1 คือค่าประสิทธิ ภาพของงาน และแบบฝึ กปฏิบตั ิ กระทาได้ โดยการนาคะแนน
งานทุกชิ ้นของนักเรี ยนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน และหาค่าเฉลีย่ และเทียบส่วนโดยเป็ น
ร้ อยละ สาหรับ E2 คือค่าประสิทธิ ภาพผลลัพธ์ ของการประเมินหลัง เรี ยนของแต่ละสื่อหรื อชุดการ
สอน กระทาได้ โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรี ยน และคะแนนจากงานสุดท้ ายของนักเรี ยน
ทังหมดรวมกั
้
นหาค่าเฉลีย่ แล้ วเทียบส่วนร้ อย เพื่อหาค่าร้ อยละ
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การตีความผลการคานวณ
หลังจากคานวณหาค่า E1 และ E2 ได้ แล้ วผู้หาประสิทธิ ภาพต้ อ งตีความหมายของ
ผลลัพธ์ โดยยึดหลักการและแนวทางดังนี ้
ความคลาดเคลื ่อ นของผลลัพ ธ์ ให้ มี ความคลาดเคลื่อ นหรื อ ความแปรปรวนของ
ผลลัพธ์ ได้ ไม่เกิน .05 (ร้ อยละ 5) จากช่วงต่าไปสูง =  2.5 นันให้
้ ผลลัพธ์ ของค่า E1 หรื อ E2 ที่ถือ
ว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ มีคา่ ต่ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.5%
หากคะแนน E1 หรื อ E2 ห่างกันเกิน 5% แสดงว่า กิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนทากับการสอบ
หลังเรี ยนไม่สมดุลกัน เช่น ค่า E1 มากกว่า E2 แสดงว่างานที่มอบหมายอาจจะง่ายกว่าการสอบ
หรื อหากค่า E2 มากกว่าค่า E1 แสดงว่าการสอบง่ายกว่าหรื อไม่สมดุลกับงานที่มอบหมายให้ ทา
จาเป็ นท่จะต้ องปรับแก้ หากสือ่ หรื อชุดการสอนได้ รับการออกแบบและพัฒนาอย่างดีมีคณ
ุ ภาพ ค่า
E1 หรื อ E2 ที่คานวณได้ จากการทดสอบประสิทธิ ภาพ จะต้ องใกล้ เคียงกันและห่างกันไม่เกิน 5%
ซึง่ เป็ นตัวชี ้ที่จะยืนยันว่านักเรี ยนได้ มีการเปลีย่ นพฤติกรรมต่อเนื่องตามลาดับขัน้ หรื อไม่ก่อนที่จะมี
การเปลี่ยนพฤติกรรมขัน้ สุดท้ าย หรื ออี กนัยหนึ่งต้ อ งประกันได้ ว่านักเรี ยนมี ความรู้ จ ริ งไม่ใช่ท า
กิจกรรมหรื อทาสอบได้ เพราะการเดา
ขัน้ ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี ่ยว (1:1) เป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพที่ผ้ สู อน 1
คนทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรื อชุดการสอนกับผู้เรี ยน 1-3 คน โดยใช้ เด็ก อ่อน ปานกลาง และเก่ง
โดยระหว่างการทดสอบต้ องสังเกตพฤติกรรม นาคะแนนที่คานวณมาหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึง
เกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื ้อหาสาระและกิจกรรมระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนให้ ดีขึ ้น
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพที่ผ้ ูสอน 1
คน ทดสอบประสิทธิภาพสือ่ หรื อชุดการสอนกับผู้เรี ยน 6 -10 คน (คละผู้เรี ยนที่เก่ง ปานกลางและ
อ่อน) โดยระหว่างการทดสอบต้ องสังเกตพฤติกรรม นาคะแนนที่คานวณมาหาประสิทธิภาพ หาก
ไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื ้อหาสาระและกิจกรรมระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนให้ ดีขึ ้น
โดยระหว่ า งการทดสอบต้ องสั ง เกตพฤติ ก รรม น าคะแนนที่ ค านวณ มาหา
ประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื ้อหาสาระและกิจกรรมระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบ
หลังเรี ยนให้ ดีขึ ้น แล้ วนาไปทดสอบประสิทธิ ภาพภาคสนามซ ้ากับนักเรี ยนต่างกลุม่ อาจทดสอบ
ประสิทธิภาพ 2-3 ครัง้ จนได้ คา่ ประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขนต
ั ้ ่า
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การเลือกนักเรียนมาทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี ่ยว (1:1) เป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพที่ผ้ สู อน 1
คนทดสอบประสิทธิภาพสือ่ หรื อชุดการสอนกับผู้เรี ยน 1-3 คน ให้ ทดสอบประสิทธิ ภาพกับเด็กอ่อน
เสียก่อน แล้ วทาการทดสอบกับเด็กปานกลาง และเด็กเก่งตามลาดับ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพที่ผ้ ูสอน 1
คน ทดสอบประสิทธิ ภาพสื่อหรื อชุดการสอนกับผู้เรี ยน 6 -10 คน โดยให้ ผ้ เู รี ยนคละกันทังเด็
้ กเก่ง
ปานกลางและอ่อน
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพภาคสนาม (1:100) เป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพที่ผ้ สู อน
1 คน ทดสอบประสิทธิ ภาพสื่อหรื อ ชุดการสอนกับผู้เรี ยนทังชั
้ น้ กับนักเรี ยน 30-40 คน หรื อ 100
คน สาหรับสือ่ หรื อชุดการสอนรายบุคล (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, น. 7-20)
สาหรับงานวิจัยนี ้ผู้วิจยั พิจารณาเกณฑ์การตัดสิน E1/E2 เป็ น 60/60 และกลุม่ นาร่อง
ที่ใช้ ในการทดสอบประสิทธิ ภาพ คือ นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 21 คน โดยเป็ นเวลานอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนักเรี ยนในรายวิชาคณิตศาสตร์
พื ้นฐาน แล้ วแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีระดับคะแนนสูง ปานกลาง และต่า โดยแบ่งนักเรี ยน
ในการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ และหาคุณภาพของเครื่ องมือ 3 ครัง้ ดังนี ้
การห าประสิ ท ธิ ภ าพ รายบุ ค คล เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนั ย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 3 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ
1 คน
การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่ อย เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัยและหาประสิทธิภาพ
ของกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ใช้
นักเรี ยน จานวน 6 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ 2 คน
การหาประสิ ท ธิ ภ าพภาคสนาม เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนั ย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยน จานวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ หาประสิทธิภาพรายบุคคลและกลุม่ ย่อย
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ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
4.1 งานวิจัยในประเทศ
อาพันธ์ ชนิต เจนจิ ต (2546) ได้ พัฒนากิจ กรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตโดยใช้ การ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์ และศึกษาผลการใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่พฒ
ั นาขึ ้นกับนักเรี ยน
ดังกล่าว ในด้ านความสามารถในการแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตอย่างสร้ างสรรค์และด้ านพฤติกรรม
การคิดแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ที่ประกอบด้ วย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ มและความคิด
ละเอี ยดลออ ผลการวิจัยพบว่ากิ จ กรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตโดยใช้ การแก้ ปั ญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ อาจนาไปใช้ ได้ กับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิ ตศาสตร์ ของทุกโรงเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการนาร่ อ งศูนย์ พัฒ นาอัจ ฉริ ยภาพเด็กและเยาวชน
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เมื่ อ พิ จ ารณาจาก (1) นัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษทาง
คณิตศาสตร์ ที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิตโดยใช้ การ แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
สามารถสอบผ่านเกณฑ์ 75 มากกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
ที่ระดับ นัยสาคัญ .10
(2) นักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่างที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตโดยใช้ การแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ มีพฤติกรรมการคิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หลังเรี ยนที่ประกอบด้ วย ความคิด
ยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ อยูใ่ นระดับดีทกุ ด้ าน
รุ จิ อ าภา รุ จิ ย าปนนท์ (2550) ได้ พั ฒ นากิ จ กรรมการสอนคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ก าร
แก้ ปัญหาปลายเปิ ดเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ การทดสอบด้ วยแบบวัดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์
การสังเกตพฤติกรรมความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และการสัมภาษณ์ ผลการศึ กษา
พบว่า นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ปฏิบตั ิด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้
การแก้ ปัญหาปลายเปิ ดมีคะแนนความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
ตัง้ แต่ร้อยละ 60 ขึน้ ไปของคะแนนเต็ ม เป็ น จานวนไม่ มากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนนักเรี ย น
ทังหมดที
้
่ระดับนัยสาคัญ .05
สมพร หลิม เจริ ญ (2552) ได้ พัฒ นาหลัก สูต รเสริ ม เพื่ อ ส่ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์
สาหรั บ นัก เรี ย นช่ วงชัน้ ที่ 2 และประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพเสริ ม ฯ โดยมี ขัน้ ตอนการด าเนิ น งาน 4
ขันตอน
้
คือ ขันตอนที
้
่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ขันตอนที
้
่ 2 การพัฒนาหลักสูตร และประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ขันตอนที
้
่3
การตรวจสอบประสิทธิ ภาพของหลักสูตร ผลการศึกษา ได้ องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ให้
นักเรี ยนเกิ ด ความคิ ดสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วยคุณ ลัก ษณะ 2 มิ ติ คือ 1) มิ ติด้านการคิ ด ได้ แ ก่
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ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ ม และ 2) มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพได้ แก่
ความอยากรู้ อยากเห็ น และความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง หลัก สูต รเสริ ม ส าหรั บ ส่ง เสริ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์ สาหรั บนักเรี ยนช่วงชัน้ ที่ 2 ที่พัฒ นาขึ ้นในครัง้ นี เ้ ป็ นหลักสูตรที่ไม่ยืดเนื ้อหาเป็ นหลัก
(Content Free) ผลการวิจัยพบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ สูง
กว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุมอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีระดับ
การคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริ มอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินหลักสูตรเสริ มพบว่าประสิทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ ที่กาหนด หลังการทดลองผู้วิจัยได้ ดาเนินการปรั บปรุ งแผนการสอน ด้ านระยะเวลา
ด้ านภาษาในคาชีแ้ จงในแผนการสอนบางหน่วยเพื่ อ ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น แล้ วจัดทา เป็ นหลักสูตร
เสริ มเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
สิทธิ ชัย ชมพูพ าทย์ (2554) ได้ พัฒ นาพฤติกรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ การแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ข องครู และนัก เรี ย นในโรงเรี ย นส่งเสริ ม นัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ การวิจัยปฏิบตั การเชิงวิพากษ์ โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย
ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้ าร่ วมการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนการ
สอนเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ด้ า นภาษาและวาทกรรม กิ จ กรรมและการปฏิ บั ติ
ความสัมพันธ์ และสังคมดีขึ ้น ครูและนักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้นในแต่ละวงรอบของการวิจัย หลังยุติการวิจยั แล้ วครู ยงั จัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเพื่อการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และนักเรี ยนยังใช้ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ในการ
เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ที่ได้ รับ
การพัฒนามี 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันรั
้ บรู้ปัญหา ขันระดมความคิ
้
ด ขันวางแผน
้
ขันปฏิ
้ บตั ิ และขันสรุ
้ ป
และกรองความคิด โดยแต่ละขันมี
้ กลวิ ธีที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการสอน ได้ แก่ การเร้ าความสนใจ
การวางเป้าหมาย เน้ นความคิดระดับสูง เน้ นการอภิปรายและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ กากับติดตาม ใช้
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย สอนแบบตังค
้ าถาม การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และการบันทึก
ศิ ริ พ ร แก้ วอ่ อ น (2557) ได้ ศึ ก ษาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์
เปรี ยบเทียบผลต่างคะแนนแก้ ปัญหาอย่างสร้ งสรรค์และเจตคติตอ่ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อ นและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒ นาความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลายในโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 26 คน ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มากกว่าก่อ น
เข้ าร่วมการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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นักเรี ยนกลุม่ ควบคุมมีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์น้อยกว่าก่อน
เข้ าร่วมการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีเจตคติต่อการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มากกว่าก่อนเข้ าร่ วม
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรี ยนกลุม่ ควบคุมมีเจตคติต่อการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไม่แตกต่างจากก่อน
เข้ าร่วมการทดลอง
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีผลต่างคะแนนความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .005
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีเจตคติตอ่ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มากกว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .005
4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
เฮย์ลอ็ ก (Haylock, 1987) ได้ ศกึ ษาการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนอายุ 11-12 ปี ในประเทศอังกฤษ จานวน 280 คน โดยมี วตั ถุประสงค์ คือ เพื่อ ทาความ
เข้ าใจและประเมิ น ลัก ษณะการแก้ ปั ญ หาและความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นักเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้ วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่น
ของการคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ โดยแบ่ งนัก เรี ย นเป็ น 4 กลุ่ม ตามคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ คือ กลุม่ สูงมาก (Very High) กลุม่ สูง (Above Average) กลุม่ ปานกลาง (Average)
และกลุ่ม ต่ า (Below Average) พบว่า นัก เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ สูง มี
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่นของการคิดและความสามารถใน
การคิดแบบอเนกนัยสูงกว่า กลุม่ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ต่า
วาร์ เนอร์ และคณะ (Warner & et al., 2003) ได้ ทาการศึกษาว่า ความคิดยืดหยุ่นทาง
คณิตศาสตร์ มีสว่ นช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจอย่างไร โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษา
ความคิดยืดหยุน่ ทางคณิตศาสตร์ และการพัฒนาความรู้ความเข้ า ใจทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
เกรด 6 และเกรด 7 จานวน 10 คน ซึ่งเป็ นนักเรี ยนที่มีระดับความสามารถคละความสามารถกัน
และเป็ นอาสามัครเข้ าร่วมกิจกรรมนี ้ โดยใช้ เวลานอกเวลาเรี ยน จานวน 12 สัปดาห์ ในการดาเนิน
กิจกรรมผู้วิจยั แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุม่ จานวน 3-5 คน เพื่อนาเสนอและอภิปรายผล ผลการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จาก วี ดิ โอเทป ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา และการสัม ภาษณ์ พบว่า นัก เรี ย นมี
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พัฒนาการด้ านความรู้ความเข้ าใจทางคณิตศาสตร์ สงู ขึ ้น และความรู้ ความเข้ าใจทางคณิตศาสตร์
มีความสัมพันธ์ กบั ความคิดยืดหยุน่ ทางคณิตศาสตร์
ไลฟน์ (Livne, Livne, & Wight, 2008) ได้ ศึก ษาความคิด สร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์
ผ่า นการแก้ ปั ญ หาปลายเปิ ดซึ่ งมี ผ ลเฉลยหลายผลเฉลย ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ ใช้ โปรแกรม
RUReady ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ ช่ว ยพัฒ นาทัก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ ในด้ านพี ช คณิ ต ผ่า นทางการ
แก้ ปัญหาปลายเปิ ด และกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่ วม คือ นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา เกรด 11 และ
เกรด 12 จานวน 112 คน (ชาย 47 คน หญิ ง 65 คน) ประเทศสหรั ฐอเมริ กา โดยมี วตั ถุประสงค์
หลักของการศึกษา คือ 1) ศึกษาความสามารถของนักเรี ยนในการหาผลเฉลยทัง้ 2 ประเภทคือ ผล
เฉลยโดยตรง และผลเฉลยที่แปลกใหม่ แตกต่างกันหรื อไม่ 2) ศึกษาความสามารถของนักเรี ยนใน
การหาผลเฉลยด้ านผลเฉลยโดยตรง และผลเฉลยที่แปลกใหม่ ผ่านการใช้ โปรแกมคอมพิวเตอร์
หลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองหรื อไม่ โดยผลการศึกษาพบว่า
1) ความสามารถในการหาผลเฉลยที่แตกต่างกัน ทัง้ 2 ประเภทก่อ นและหลังการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน
2) ความสามารถในการหาผลเฉลยโดยตรงหลังการทดลองสูงกว่าก่อ นการทดลอง
และความสามารถในการหาผลเฉลยที่แปลกใหม่หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองเช่นกัน
อิสร็ อก อัตตุน และเทอร์ ลีนา (Isrok’atun & Tiurlina, 2014) ได้ ศึกษาความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการเรี ยนรู้ โดยใช้ สถานการณ์ จริ ง (SituationBased Learning) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ น กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย การค้ นหาวัตถุป ระสงค์ (Objective
Finding) การค้ นหาความจริ ง (Fact-Finding) การค้ นพบปั ญ หา (Problem-Finding) การ
ตัง้ สมมติ ฐ าน (Idea-Finding) การค้ น พบค าตอบ (Solution-Finding) การยอมรั บ ผลจากการ
ค้ นพบ (Acceptance Finding) มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สูงกว่ากลุ่ม ควบคุม ที่ ได้ รับ การจัด การเรี ยนการสอนปกติ นอกจากนี ผ้ ลการวิ จัย ยังระบุ อี กว่า
ขันตอนที
้
่มีความสาคัญที่สดุ ในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ คือ ขันการค้
้
นหา
ความจริ ง ซึ่งเป็ นขันการพิ
้
จารณาหาคาตอบอันเกิดจากความรู้สกึ กังวลหรื อสับสนวุน่ วายในจิตใจ
แต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าเกิดขึ ้นได้ อย่างไร จากสาเหตุอะไร และขันตอนที
้
่สง่ ผลกระทบน้ อยที่สดุ
ต่อการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ คือ ขันการยอมรั
้
บผลจากการค้ นพบ ซึ่งเป็ นขันของการยอมรั
้
บ
คาตอบที่ได้ จากการพิสจู น์ และพัฒนาแนวคิดต่อไปว่าสิ่งที่ค้นพบจะนาไปสูก่ ารเกิดแนวคิดและ
ข้ อค้ นพบใหม่ตอ่ ไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ เพื่ อ ศึกษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต
ที่เกี่ ย วข้ องกับการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยน และพัฒ นา
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญ หาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิ ต แล้ วศึกษาความสามารถและ
พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตัง้ ปั ญหาทาง
เรขาคณิตของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ข้ อมูลที่เก็บรวบรวม
จากการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ นามา
วิเคราะห์ ทงั ้ เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณ ภาพ การวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิ งปริ มาณนันใช้
้ ในการประเมิ น
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ และการวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิ ง
คุณภาพใช้ ในการประเมินพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ โดยผู้วิจัย
แบ่งการดาเนินการเป็ น 3 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรียน
1.1 การกาหนดกลุม่ เป้าหมายสาหรับศึกษาสภาพการเรี ยนการสอน
1.2 การก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรี ยน
1.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การกาหนดกลุม่ นาร่อง
2.2 การกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒ นากิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สำหรับนักเรี ยนและหาคุณภาพของเครื่ องมือ
2.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนและหาคุณภาพของเครื่ องมือ
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ระยะที่ 3 การศึ ก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
3.1 การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
3.2 การก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
3.3 การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการดาเนินการใน 3 ระยะดังกล่าวสามารถแสดงความสัมพันธ์ และรายละเอียดของ
ขันตอนการวิ
้
จยั ดังภาพประกอบต่อไป

73
ระยะในการดาเนินการวิจัย

ระยะที่ 1
การศึกษาสภาพการเรี ยนการ
สอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ของ
ครูและนักเรี ยน

ระยะที่ 2
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่เสริมสร้ างความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
สาหรับนักเรี ยน และหาคุณภาพ
ของเครื่ องมือ

ระยะที่ 3
กำรศึกษำควำมสำมำรถ
และพฤติกรรมในกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ทำง
คณิตศำสตร์ของนักเรียน

ขัน้ ตอนในการดาเนินการวิจัย

1.1 การกาหนดกลุม่ เป้าหมายสาหรับศึกษาสภาพการเรี ยนการสอน
1.2 การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรี ยนการ
สอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรี ยน
(1) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร (2) การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
1.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การกาหนดกลุม่ นาร่อง
2.2 การกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่เสริมสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยนและหาคุณภาพของเครื่ องมือ
2.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.4 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
หาคุณภาพเครื่ องมือ
(1) การหาประสิทธิภาพรายบุคคล
(2) การหาประสิทธิภาพรายกลุ่มย่อย
(3) การหาประสิทธิภาพภาคสนาม
3.1 การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
3.2 การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถ
และพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
3.3 การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
เก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
(2) พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ภาพประกอบ 5 ระยะและขันตอนในการด
้
าเนินการวิจยั
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรียน
ในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรี ยนมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการดังนี ้
1.1 การกาหนดเป้ าหมายสาหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน
กลุ่ มเป้ าหมายส าหรั บศึ กษาสภาพการเรี ย นการสอน คือ นักเรี ย นห้ อ งเรี ย น
พิเศษวิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง และโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่มีการส่งเสริ มห้ องเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 18 คน
โดยทาการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตของนักเรี ยนใน 2 ด้ านประกอบด้ วย (1) ด้ าน
ความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วกับ การแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต ของนัก เรี ย น และ (2) ด้ า น
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยน
ครู ผ้ ูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในสาระเรขาคณิ ต โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง และโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึ่งเป็ น
โรงเรี ยนที่มีการส่งเสริ มห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ได้ จากการ
เลือกแบบเจาะจง จานวน 6 คน โดยทาการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตของครู ใน 2
ด้ าน ประกอบด้ วย (1) ด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู
และ (2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ต
ของครู
1.2 การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรียน
การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ อง
กับการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยนได้ ผู้วิจัยดาเนินการดังนี ้
1.2.1 การวิเคราะห์เชิงเอกสาร และ 1.2.2 การสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
1.2.1 การวิเคราะห์ เชิงเอกสาร
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการในขันตอนนี
้
้ คือ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตของครูและนักเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เอกสารและงานวิจัยนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ มี
ดังนี ้
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รายงานการประเมินผลระดับชาติและนานาชาติท่ ีเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทาง
เรขาคณิต
ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์คะแนนเฉลี่ยที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ ความ
เข้ าใจ เรื่ อ งเรขาคณิ ต ของนัก เรี ย นแต่ล ะประเทศที่ เข้ า ร่ วมโครงการ รวมทัง้ ประเทศไทย จาก
รายงานโครงการประเมิ นผลนักเรี ยนร่ วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรื อ PISA) PISA 2012 และ PISA 2015 เมื่ อ วิ เคราะห์ ผลการประเมิ น ด้ า นการ
แก้ ปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เนื อ้ หาคณิ ต ศาสตร์ PISA 2015 ประกอบด้ ว ย 4 เนื อ้ หา ได้ แ ก่ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ปริ ภูมิและทรงเรขาคณิต ปริ มาณและความไม่แน่นอนและข้ อมูล
พบว่าเนื ้อหาที่นักเรี ยนทาได้ มากที่สดุ คือ ปริ มาณ (40.1%) รองลงมา คือ ความไม่แน่นอนและ
ข้ อมูล (32.8%) ส่วนเนื ้อหาที่นกั เรี ยนตอบได้ น้อยที่สดุ คือ ปริ ภูมิและทรงเรขาคณิต (25.7%) และ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ PISA 2012 พบว่า ในเกือบทุกเนื ้อหาคณิตศาสตร์ สัดส่วนนักเรี ยนที่ตอบถูก
ใน PISA 2015 มี สดั ส่วนที่น้อยลง ยกเว้ นเนื ้อหาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ทังใน
้
PISA 2012 และ PISA 2015 เนื ้อหาเรื่ องปริ มาณเป็ นเนื ้อหาที่นกั เรี ยนทาข้ อสอบได้ มากที่สดุ ส่วน
PISA 2015 เนือ้ หาเรื่ องปริ ภูมิและทรงเรขาคณิ ต นักเรี ยนทาข้ อ สอบได้ น้อยที่สดุ ต่างจาก PISA
2012 ที่นกั เรี ยนทาข้ อสอบเนื ้อหาเรื่ องการเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์ ได้ น้อยที่สดุ ดังตาราง 8
ตาราง 8 ร้ อยละของนักเรี ยนที่ทาข้ อสอบถูกจาแนกตามเนื ้อหาระหว่าง PISA 2012 กับ PISA
2015
เนื ้อหา
การเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์
ปริ ภมู ิและทรงเรขาคณิต
ปริ มาณ
ความไม่แน่นอนและข้ อมูล
เฉลีย่ รวม

PISA 2012
28.2
28.8
43.0
41.7
35.5

PISA 2015
29.4
25.7
40.1
32.8
32.2

ที่มา: สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2560). สรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ น
PISA 2015: 31.
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รายงานผลการประเมิ นโครงการศึกษาแนวโน้ มการจัดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ และ
วิ ท ยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study) TIMSS 2011 และ
TIMSS 2015 พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โ ครงการ TIMSS 2011 ของนั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (427 คะแนน) ต่ากว่าค่ากลางของการประเมิน (500 คะแนน) และเมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามเนือ้ หาวิชา พบว่าคะแนนเฉลี่ยในสาระเรขาคณิ ต (415 คะแนน) ของ
นักเรี ยนไทยอยู่ในระดับต่าสุดเมื่ อเทียบกับสาระจานวน (425 คะแนน) พีช คณิ ต (425 คะแนน)
และข้ อมูลและโอกาส (431 คะแนน) และเฉลี่ยวิช าคณิ ตศาสตร์ ในโครงการ TIMSS 2015 ของ
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 (431 คะแนน) ต่ า กว่า ค่า กลางของการประเมิ น (500 คะแนน)
เช่นกัน ผลคะแนนจัดอยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศที่เข้ าร่วมการประเมินจากทังหมด
้
39 ประเทศ
จานวนนักเรี ยนแสดงเป็ นร้ อยละจาแนกตามระดับความสามารถทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก โดยประเทศที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงเป็ นอันดับต้ น ๆ นักเรี ยนส่วนใหญ่ มีความสามารถทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ
ก้ าวหน้ า และมี นกั เรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในระดับต่าเล็กน้ อ ย ในทาง
กลับกันประเทศไทยนักเรี ยนส่วนใหญ่ มีความสามารถทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับต่า
และมี นัก เรี ย นที่ มี ความสามารถทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในระดับ ก้ าวหน้ าอยู่เพี ย งเล็กน้ อ ย
(โครงการ TIMSS 2015 THAILAND สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2558,
น. 4)
จากผลการประเมิ น ระดับ นานาชาติ PISA 2012, PISA 2015, TIMSS 2011 และ
TIMSS 2015 ที่ ผ่านมานัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ของประเทศไทยมี ค่า เฉลี่ย ผลการ
ประเมิ น ด้ า นการแก้ ปั ญ หา PISA 2012 และ PISA 2015 ที่ ล ดลง และผลการประเมิ น TIMSS
2011 และTIMSS 2015 ลดลงเช่นกัน ซึ่งเมื่ อ พิจารณาถึงสาระการเรี ยนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้ อ ย
ที่สดุ ก็คือ สาระเรขาคณิตนัน่ เอง
รายงานการประเมินผลระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับการคิดสร้ างสรรค์
ในงานวิจัยนีผ้ ้ วู ิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์คะแนนเฉลี่ยที่เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการ
คิดสร้ างสรรค์ โดยผลการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านความคิดเริ่ มสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาในต่างประเทศ ทอแรนซ์และยามาโมโต (Torrance and Yamamoto) พบว่า ความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนจะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จนถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และจะมีพฒ
ั นาการคงที่จ นจบชันมั
้ ธยมศึกษา (Torrance, 1962, pp. 97-98)
ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึก ษาของ โรบิ น สัน ที่ พ บว่า เด็ ก นัก เรี ย นระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
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(อายุ 13-15 ปี ) มี ค วามคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ เพี ยงร้ อยละ 10 ซึ่งต่ากว่านักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
(อายุ 8-10 ปี ) และเด็ ก (อายุ 3-5 ปี ) ที่ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ร้อยละ 32 และร้ อยละ 98
ตามลาดับ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่น ๆ, 2558, น. 95) นอกจากนี ้ผลการประเมินมาตรฐาน
การศึก ษาของส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาของประเทศไทยยัง
สะท้ อนให้ เห็นว่าพัฒนาการด้ านความคิดของเด็กไทยโดยเฉพาะความคิดสร้ างสรรค์ยงั อยูใ่ นระดับ
ต่ า เนื่ อ งจากมาตรฐานที่ 4 นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด สัง เคราะห์ มี
วิจารณญาณ มี ความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมี วิสยั ทัศน์ เป็ นมาตรฐานการประเมิ นที่มี
ค่าเฉลีย่ น้ อยที่สดุ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2557)
จากผลการประเมิ นระดับชาติและนานาชาติเกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ที่ผ่านมา
พบว่าพัฒนาการของความคิดสร้ างสรรค์จะค่อย ๆ ลดลงหรื อพัฒนาได้ ช้าเมื่ออายุเพิ่มขึ ้น นัน่ คือ
ความคิดสร้ างสรรค์จะแปรผกผันกับอายุ โดยมีนกั จิตวิทยา ริ บอท (Torrance, 1962, pp. 95-96
อ้ างอิงจาก Ribot, 1906) ให้ เหตุผลและอธิบายประกอบว่า พัฒนาการและความแตกต่างระหว่าง
จินตนาการและเหตุผลเป็ นองค์ประกอบสาคัญ เนื่องจากในวัยเด็กเราจะมีจินตนาการสูงแต่การใช้
เหตุผลจะอยู่ในระดับต่า และเมื่ ออายุถึงจุด ๆ หนึ่งจิ นตนาการและการใช้ เหตุผลจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน หลังจากนันการใช้
้
เหตุผลจะสูงขึ ้นแต่จินตนาการก็จะเริ่ มลดลง นัน่ คือเราจะไม่สามารถ
คิดอะไรที่แปลกใหม่หรื อใช้ จินตนาการได้ หลากหลายหลังจากที่ผา่ นพ้ นช่วงวัยรุ่นไปแล้ วนั่นเอง
มโนทัศน์ ท่ คี ลาดเคลื่อนของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในสาระเรขาคณิต
ในงานวิ จัย นี ผ้ ้ ูวิ จัย วิ เคราะห์ แ ละสังเคราะห์ ม โนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นของครู แ ละ
นักเรี ยนในการเรี ยนการสอนเรขาคณิต จากเอกสารของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (2555b, น. 61-80) นวลศรี ช านาญกิ จ (2544, น. 359-360) และอัม พร ม้ าคนอง
(2557, น. 117-118) พบว่าลักษณะความคลาดเคลือ่ นของครูและนักเรี ยนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
ประเด็ น ที่ 1 มโนทั ศ น์ ที่ ค รู แ ละนั ก เรี ย นมั ก เข้ า ใจคลาดเคลื่ อ น ประเด็ น นี ้
ครอบคลุม เนือ้ หาคณิ ตศาสตร์ บทนิ ยาม ทฤษฎี กฎ สูต ร ข้ อ เท็จ จริ ง และการด าเนิ นการทาง
คณิตศาสตร์
ประเด็นที่ 2 การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอที่
อาจทาให้ เกิดความคลาดเคลือ่ น ทังที
้ ่ครูอาจมีมโนทัศน์ที่ถูกต้ อง แต่การสื่อสารกับนักเรี ยนอาจไม่
ชัดเจนพอทาให้ เข้ าใจผิด หรื อไม่มีการสื่อความหมายที่ ลกึ ซึ ้งในทางคณิตศาสตร์ ที่มากพอ ทาให้
นักเรี ยนเข้ าใจไม่ชดั เจน จนอาจเป็ นความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นในบางครัง้
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ประเด็ น ที่ 3 มโนทั ศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ ความหมายของค าที่ ใ ช้ ใน
คณิตศาสตร์ ในหนังสือเรี ยนคณิตศาสตร์ ช่วงชันที
้ ่ 3 บางเนื ้อหามีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ นกั เรี ยน
ยอมรับข้ อตกลงหรื อความหมายของคาบางคาและนาไปใช้ ก่อน โดยยังไม่ได้ ให้ ความรู้ความเข้ าใจ
ที่ชดั เจน เนื่องจากมีข้อจากัดทางความรู้พื ้นฐานของนักเรี ยน และลาดับขันตอนเนื
้
้อหาที่ต้องจัดให้
เหมาะสมกับนักเรี ยน
ประเด็นที่ 4 ความคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่น ๆ ความคลาดเคลือ่ นในประเด็นนี ้
ไม่อยู่ใน 3 ประเด็นที่กล่าวไว้ ข้างต้ น แต่เป็ นความคลาดเคลื่อ นที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้
หรื อแก้ ปัญหาคณิตศาสตร์
ในส่ ว นของเนื อ้ หาสาระเรขาคณิ ต พบว่ า ครู แ ละนั ก เรี ย นยั ง มี ค วามเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ ยวกับการใช้ ส ัญลักษณ์ ของส่วนของเส้ นตรงและมุม เมื่ อใช้ สื่อความหมายในแง่
ของการเรี ยกชื่อ และในแง่ของขนาด นอกจากนันครู
้ ยงั ขาดความเข้ าใจเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับของ
เนือ้ หาที่ต้องมีความต่อเนื่องและการให้ เหตุผล เช่น มักมีคาถามว่าทาไมไม่สอนสมบัติที่นาไปสู่
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลีย่ มให้ ครบทุกความสัมพันธ์ ในคราวเดียวกันคือ ด.ม.ด., ม.
ด.ม., ด.ด.ด., ม.ม.ด., และ ฉ.ด.ด. ในการเรี ยนการสอน ครู สบั สนเกี่ยวกับการใช้ สญ
ั ลักษณ์ เช่น
AB , AB , m(AB) และ AB ขาดความเข้ าใจเกี่ยวกับในข้ อตกลงเกี่ยวกับการใช้ สญั ลักษณ์แทน
ˆ และไม่ สามารถเชื่ อ มโยงมโนทัศ น์ เกี่ ย วกับ รู ป
มุม และขนาดของมุม เช่ น ABˆC และ m(ABC)
สีเ่ หลี่ยมที่เป็ นรูปสี่เหลีย่ มด้ านขนานได้ ซึง่ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับ
เรื่ องการวัด การหาพื ้นที่ของรูปเรขาคณิตเนื่องจากนักเรี ยนมีความสับสนเกี่ยวกับการใช้ สญ
ั ลักษณ์
และการหาส่วนสูงของรูปเรขาคณิต
1.2.2 การสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการในขันตอนนี
้
้ คือ เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรี ยน มีรายละเอียดดังนี ้
การสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากครู
ในการส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามจากครู กลุ่ม เป้ า หมายเป็ นครู
คณิตศาสตร์ ที่สอนเนื ้อหาเรขาคณิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
จานวน 6 คน จากโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง และโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึง่ ทังสองโรงเรี
้
ยนเป็ นโรงเรี ยนที่มีการส่งเสริ มห้ องเรี ยนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ กลุม่ เป้าหมายทัง้ 6 คน ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงโรงเรี ยนละ 3 คน เพื่อสอบถาม
และสัมภาษณ์ สภาพการเรี ยนการสอนของครู ใน 2 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านความเชื่อ ที่เกี่ยวกับการ
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แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู และ (2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ อง
กับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู
การสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากนักเรียน
ในการสารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลภาคสนามจากนัก เรี ย น กลุ่ม เป้าหมายเป็ น
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 18 คน จากโรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึ่ง
ทังสองโรงเรี
้
ยนเป็ นโรงเรี ยนที่มีการส่งเสริ มห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุม่ เป้าหมายทัง้ 18 คน
ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงโรงเรี ยนละ 9 คน เพื่อสอบถามและทดสอบความสามารถของนักเรี ยน
ได้ แก่ (1) ด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ตของนักเรี ยน และ
(2) ด้ านความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยน
1.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้ างและหาคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วิจัยที่ใช้ ในการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอน
เรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ แ บ่ง ออกเป็ น 1.3.1 การสร้ างและหา
คุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากครู และ 1.3.2 การสร้ าง
และหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากนักเรี ยน ดังนี ้
1.3.1 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจและเก็บรวบรวม
ข้ อมูลภาคสนามจากครู
เครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากครู ประกอบด้ วย
1) แบบสอบถามความเชื่ อ ที่เกี่ ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ต
สาหรับครู เป็ นแบบสอบถามที่ดดั แปลงมาจากรุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005,
pp. 127-130) เพื่อสารวจและตรวจสอบความเชื่ อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
เรขาคณิตของครูที่สอนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้ น โดยแบบสอบถาม
ความเชื่อแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (2) ด้ านความเชื่อที่
เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ต และ (3) ด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรี ยน
การสอนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ต แบบสอบถามฉบับ นี ้มี จานวน 30 ข้ อ มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่วนแบบประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ ซึง่ แต่ละข้ อสามารถเลือกแสดง
ความเชื่อได้ 4 ลักษณะ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
โดยก ำหนดเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนน 4 3 2 และ 1 ตำมล ำดับ ถ้ ำ ควำมเชื่ อ นัน้ เป็ น
ควำมเชื่ อทำงบวก ในขณะที่ ก ำหนดเกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนน 1 2 3 และ 4 ถ้ ำ ควำมเชื่ อ นัน้ เป็ น
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ควำมเชื่อทำงลบ สำหรับเกณฑ์กำรแปลผลดัดแปลงมำจำกสถำบันส่งเสริ มกำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี โดยกำหนดคะแนนควำมเชื่อดังนี ้
ถ้ ามีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 3.50 – 4.00 ระดับมากที่สดุ
ถ้ ามีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 2.50 – 3.49 ระดับมาก
ถ้ ามีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 1.50 – 2.49 ระดับน้ อย
ถ้ ามีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 1.00 – 1.49 ระดับน้ อยที่สดุ
2) แบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับ สภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตและความรู้ เกี่ ยวกับ
ศาสตร์ การสอนในเนื ้อหาสาหรับครู เป็ นแบบสัมภาษณ์ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
แนวการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตและความรู้ เกี่ยวกับศาสตร์ การสอนในเนื ้อหาสาหรั บครู ที่สอน
ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน
ดังนี ้ ด้ านสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต และด้ านความรู้ เกี่ ยวกับศาสตร์ การสอนในเนื ้อหา
แบบสัมภาษณ์ ฉบับ นีม้ ี จ านวน 15 ข้ อ ซึ่งประเด็ น การสัม ภาษณ์ เปิ ด โอกาสให้ ค รู ผ้ ูสอนแสดง
แนวคิดในการตอบคาถามอย่างอิสระ
การสร้ างและหาคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล
ภาคสนามจากครู ผู้วิจยั สร้ างแบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
เรขาคณิ ตที่ มี ข้อ ค าถามจ านวน 36 ข้ อ และแบบสัม ภาษณ์ เกี่ ย วกับ สภาพการเรี ย นการสอน
เรขาคณิตและความรู้ เกี่ยวกับศาสตร์ การสอนในเนื ้อหาสาหรับครู มีข้อความจานวน 20 ข้ อ เสนอ
ต่อ คณะกรรมการควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งแก้ ไข เมื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไขตาม
ค าแนะน าจนผ่า นการพิ จ ารณาแล้ ว จึ งน าเสนอต่อ ผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่า น เพื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยคัดเลือกข้ อความที่มีค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป และน ามา
ปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามที่
กาหนด
1.3.2 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจและเก็บรวบรวม
ข้ อมูลภาคสนามจากนักเรียน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ภาคสนามจากนั ก เรี ย น
ประกอบด้ วย
1) แบบสอบถามความเชื่ อ ที่เกี่ ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ต
สาหรับนักเรี ยน เป็ นแบบสอบถามที่ดดั แปลงมาจากรุ่ งฟ้า จันท์จารุ ภรณ์ (Rungfa Janjaruporn,
2005, pp. 127-130) เพื่อสารวจและตรวจสอบความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
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ทางเรขาคณิตของนักเรี ยน โดยแบบสอบถามความเชื่อแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านความ
เชื่ อ ที่ เกี่ ย วกับ คณิ ต ศาสตร์ (2) ด้ านความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วกับ การแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท าง
เรขาคณิต และ (3) ด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
เรขาคณิ ต แบบสอบถามฉบับ นี ม้ ี จ านวน 30 ข้ อ มี ลกั ษณะเป็ น มาตราส่วนแบบประมาณค่า
(Rating Scale) 4 ระดับ ซึง่ แต่ละข้ อสามารถเลือกแสดงความเชื่อได้ 4 ลักษณะ คือ เห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
โดยกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 4 3 2 และ 1 ตามลาดับถ้ าความเชื่อนันเป็
้ นความ
เชื่อทางบวก ในขณะที่กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 1 2 3 และ 4 ถ้ าความเชื่อนันเป็
้ นความเชื่อทาง
ลบ สาหรับเกณฑ์การแปลผลดัดแปลงมาจากสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยกาหนดคะแนนความเชื่อดังนี ้
ถ้ ามีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 3.50 – 4.00 ระดับมากที่สดุ
ถ้ ามีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 2.50 – 3.49 ระดับมาก
ถ้ ามีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 1.50 – 2.49 ระดับน้ อย
ถ้ ามีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 1.00 – 1.49 ระดับน้ อยที่สดุ
2) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ต
เป็ นแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้ เพื่อสารวจและตรวจสอบความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ตพื ้นฐานผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหา ซึ่งเป็ นแบบทดสอบอัตนัย
จานวน 2 ข้ อ โดยแต่ละข้ อแบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี ้ ตอนที่ 1 การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิต สาหรับ
วัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ด้ านความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่น และ
ตอนที่ 2 การตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิ ต สาหรับวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ด้ านความคิดริ เริ่ ม และความคิดละเอียดลออ
การสร้ างและหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนามจากนักเรี ยน ผู้วิจยั สร้ างแบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางเรขาคณิ ตทีมีข้อคาถามจานวน 36 ข้ อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต มีข้อ คาถามจานวน 4 ข้ อ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริ ญญา
นิพนธ์ เพื่อ พิจารณาปรั บปรุ งแก้ ไข เมื่ อ ปรั บปรุ งแก้ ไขตามคาแนะน าจนผ่านการพิจ ารณาแล้ ว
จึงนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยคัดเลือกข้ อ ความที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป
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และนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ แบบสอบถามและแบบทดสอบ
ตามที่กาหนด
1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับ
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แบ่งออกเป็ น 1.4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากครู และ
1.4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากนักเรี ยน ดังนี ้
1.4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากครู
1) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความเชื่ อ ที่ เกี่ ยวกับการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท าง
เรขาคณิตไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับครูที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
2) สัมภาษณ์ ครู ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพการเรี ยน
การสอนเรขาคณิตและความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ การสอนในเนื ้อหา
1.4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากนักเรียน
ผู้ วิ จั ย น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ท าง
เรขาคณิ ต และแบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ตไป
เก็บรวบรวมข้ อมูลกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แบ่งออกเป็ น 1.5.1 การวิเคราะห์ข้อ มูลภาคสนามจากครู และ 1.5.2
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากนักเรี ยน ดังนี ้
1.5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามจากครู
1) นาแบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต
ของครู มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2) น าผลการสัม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ สภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต และความรู้
เกี่ยวกับศาสตร์ การสอนในเนื ้อหาของครูมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน
นาแบบสอบถามความเชื่อ ที่เกี่ยวกับ การแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ต
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต ของนักเรี ยนมา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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ระยะที่ 2 การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ สริ ม สร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในระยะที่ 2 การพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน และหาคุณภาพของเครื่ องมือ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการดังนี ้
2.1 การกาหนดกลุ่มนาร่ อง
กลุม่ นาร่อง คือ นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 21 คน โดยเป็ นเวลานอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนักเรี ยนในรายวิชาคณิตศาสตร์ พื ้นฐาน แล้ ว
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ มีระดับ คะแนนสูง ปานกลาง และต่ า โดยแบ่งนักเรี ยนในการ
พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และ
หาคุณภาพของเครื่ องมือ 3 ครัง้ ดังนี ้
2.1.1 การหาประสิ ท ธิ ภ าพรายบุ ค คล เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 3 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ
1 คน
2.1.2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพกลุ่ มย่ อ ย เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยน จานวน 6 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ
2 คน
2.1.3 การหาประสิ ท ธิ ภ าพภาคสนาม เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยน จานวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ หาประสิทธิภาพรายบุคคลและกลุม่ ย่อย
2.2 การก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
เสริมสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียนและหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ นาผลที่ได้ จากการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของครู และนักเรี ยน ทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญาของ
กิ ล ฟอร์ ด ด้ า นความคิ ด คล่อ ง ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ความคิ ด ริ เริ่ ม และความคิ ด ละเอี ย ดลออ
กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยา/วิลสันและคณะ กระบวนการตังปั
้ ญหาของบราวน์และวอลเทอร์
และแนวทางการวัดผลประเมินผลมากาหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรี ยนการสอนดังนี ้
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2.2.1 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญหาและการตัง้ ปั ญหาทาง
เรขาคณิต
กิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิตสาหรับ
นัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี จุ ด มุ่ ง หมายหลัก คื อ เพื่ อ
เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ (1)
ด้ านความคิ ดคล่อ ง (2) ด้ านความคิด ยื ดหยุ่น (3) ด้ า นความคิ ดริ เริ่ ม และ (4) ด้ านความคิ ด
ละเอียดลออ
2.2.2 ขอบเขตของกิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญหาและการตัง้ ปั ญหาทาง
เรขาคณิต
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญ หาทางเรขาคณิ ต สาหรับนักเรี ยน
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้ น ประกอบด้ ว ย แผนการจัด การเรี ย นรู้
จานวน 18 แผน แบ่งเป็ นระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการทดลองการแก้ ปัญหา 9 แผน สลับกับการ
ตังปั
้ ญหา 9 แผน และระยะเวลาในการทดสอบหลังเรี ยน 4 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 90 นาที โดย
เป็ นเวลานอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย จุดประสงค์
การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ สื่อการเรี ยนรู้ กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ กระบวนการแก้ ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
กระบวนการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ และการตังปั
้ ญหาซึง่ ในระหว่าง
ลงมื อ ปฏิ บัติ กิ จ กรรม นัก เรี ย นจะได้ มี ก ารแลกเปลี่ย นแนวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาโดยได้ เรี ย นรู้
กระบวนการแก้ ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา กระบวนการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัตตามแนวคิดของ
วิลสันและคณะ ซึง่ กระบวนการแก้ ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาเป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาที่ได้ รับ
การยอมรับและแพร่หลายทัว่ โลก ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขันที
้ ่ 1 ทาความเข้ าใจปั ญหา (Understanding the Problem)
ขันที
้ ่ 2 วางแผนแก้ ปัญหา (Devising a Plan)
ขันที
้ ่ 3 ดาเนินการตามแผน (Carry Out a Plan)
ขันที
้ ่ 4 ตรวจสอบผล (Looking Back)
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ส าหรั บ กระบวนการแก้ ปั ญ หาที่ เป็ น พลวัต ตามแนวคิ ด ของวิ ล สัน และคณะเป็ น
กระบวนการแก้ ปัญหาที่สนับสนุนกระบวนการแก้ ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาในรู ปแบบที่แสดง
ความเป็ นพลวัต มีลาดับไม่ตายตัว สามารถวนไปเวียนมาได้ ดังภาพประกอบ

สถานการณ์ ปัญหา

ทาความเข้ าใจปั ญหา
ปั ญหา

วางแผนแก้ ปัญหา

ตรวจสอบผล

ดาเนินการตามแผน

ภาพประกอบ 6 กระบวนการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัต ตามแนวคิดของวิลสันและคณะ
ที่มา: Wilson and et al. (1993). Mathematical Problem Solving. P. 60.
ตลอดจนได้ ฝึกฝนประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาที่ไม่ค้ นุ เคย (non-routine problem)
ซึง่ แต่ละปั ญหามียทุ ธวิธี/ผลเฉลยมากกว่าหนึง่ ผลเฉลย โดยใช้ เนื ้อหาคณิตศาสตร์ ในการแก้ ปัญหา
เรื่ อง เรขาคณิ ต ที่ไม่เกินชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 นักเรี ยนได้ ฝึกฝนและมีประสบการณ์ ในการค้ นหา
ยุทธวิธี/ผลเฉลยของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ มากกว่าหนึ่งยุทธวิธี/ผลเฉลยในเวลาที่กาหนด หา
ยุท ธวิ ธี /ผลเฉลยหรื อ กลุ่ม ของยุท ธวิ ธี / ผลเฉลยของปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์หรื อเงื่อนไขที่กาหนด
นอกจากนัน้ นัก เรี ย นยัง ได้ มี โอกาสฝึ ก การตัง้ ปั ญ หาเพื่ อ ขยายความคิ ด ในการ
แก้ ปัญหาตามแนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ (Brown & Walter, 2005, pp. 64-65) ซึ่งมีจุดเน้ น
สาคัญ อยู่ที่ กระบวนการสร้ างสถานการณ์ ใหม่ที่ เป็ นลาดับขันสามารถน
้
าไปใช้ ตงปั
ั ้ ญ หาได้ ทัง้
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ปั ญหาที่เกิดจากการขยายปั ญหาเดิมที่เคยแก้ มาแล้ วและปั ญหาที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาใหม่ มีขนตอน
ั้
ในการจัดกิจกรรมดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การคัดเลือกประเด็นสถานการณ์เริ่ มต้ น (Choosing a Starting Point)
ขัน้ ที่ 2 การหาลัก ษณ ะ/เงื่ อ นไขของประเด็ น สถานการณ์ เริ่ ม ต้ น (Listing
Attributes)
ขันที
้ ่ 3 การเปลีย่ นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ (What-If-Not-Ing)
ขันที
้ ่ 4 การสร้ างสถานการณ์ปัญหา (Question Asking or Problem Posing)
ขันที
้ ่ 5 การวิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem)
ในระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรมแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญ หานักเรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) โดยนักเรี ยนต้ องแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาเป็ นกลุม่ ซึ่ง
ในแต่ละกลุม่ ประกอบด้ วยนักเรี ยน 4 คน แบบคละความสามารถ กล่าวคือ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สงู 1 คน นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ปาน
กลาง 2 คน และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ต่า 1 คน โดยนักเรี ยนแต่ละคนต้ องมี
ส่วนร่วมในการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของกลุม่
ภายหลังการแก้ ปัญ หาและตังปั
้ ญ หานักเรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการนาเสนอผลการ
แก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา ซึง่ การอภิปรายผลหน้ าชันเรี
้ ยน ได้ แก่ กระบวนการแก้ ปัญหา ยุทธวิธีใน
การแก้ ปัญหา ลักษณะยุทธวิธี/ผลเฉลยและเกณฑ์ในการจัดกลุม่ ยุทธวิธี/ผลเฉลย โครงสร้ างของ
ปั ญหาที่แปลกใหม่ วิธีการที่แปลกใหม่ และความซับซ้ อนของปั ญหา จากนันให้
้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วม
ในการอภิปรายผลการแก้ ปั ญหาและตังปั
้ ญ หาเหล่านัน้ และเพื่อ ให้ มีความเข้ าใจตรงกันครู และ
นักเรี ยนจะร่วมกันสรุปผลการแก้ ปัญหาที่ถกู ต้ องอีกครัง้
2.2.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้ างความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ า งสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ผ่ า นการแก้ ปั ญ หาและการตั ง้ ปั ญ หาทาง
เรขาคณิต
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญ หาทางเรขาคณิ ต สาหรับนักเรี ยน
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้ น ประกอบด้ ว ย แผนการจัด การเรี ย นรู้
จานวน 18 แผน แบ่งเป็ นระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการทดลองการแก้ ปัญหา 9 แผน สลับกับการ
ตัง้ ปั ญ หา 9 แผน และระยะเวลาในการทดสอบหลังเรี ยน 2 คาบเรี ย น คาบเรี ยนละ 90 นาที
ซึ่งผู้ วิ จัย ท าหน้ า ที่ เป็ นครู ผ้ ูส อน โดยใช้ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนผ่า นการแก้ ปั ญ หา
(Problem Solving Approach) และการขยายแนวคิดการแก้ ปัญหาผ่านการตังปั
้ ญหา
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เพื่อศึกษาความสามารถและการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ผู้วิจยั ได้ แบ่งกิจกรรมการเรี ยนการสอนออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี ้
ตาราง 9 กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ช่วงที่

คาบเรี ยน
1
2

ช่วงที่ 1

3-4
5
6
7 - 10

ช่วงที่ 2

11
12

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การแนะนากระบวนการแก้ ปัญหา
- นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาเป็ นกลุม่ ผ่านการแก้ ปัญหาอย่าง่าย
- การแนะนากระบวนการตังปั
้ ญหา
- นักเรี ยนลงมือตังปั
้ ญหาและแก้ ปัญหาเป็ นกลุม่ ผ่านสถานการณ์ที่
มีเงื่อนไขไม่ซบั ซ้ อน
- การฝึ กฝนกระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
- นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาสลับการตังปั
้ ญหาเป็ นกลุม่
- นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาเป็ นรายบุคคล
- เพื่อตรวจสอบและสะท้ อนความคิดเห็นต่อการแก้ ปัญหา
- นักเรี ยนลงมือตังปั
้ ญหาเป็ นรายบุคคล
- เพื่อตรวจสอบและสะท้ อนความคิดเห็นต่อการตังปั
้ ญหา
- การฝึ กฝนกระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
- นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาสลับการตังปั
้ ญหาเป็ นกลุม่ ผ่าน
สถานการณ์ที่มีเงื่อนไข ซับซ้ อน
- นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาเป็ นรายบุคคล
- เพื่อตรวจสอบและสะท้ อนความคิดเห็นต่อการแก้ ปัญหา
- นักเรี ยนลงมือตังปั
้ ญหาเป็ นรายบุคคล
- เพื่อตรวจสอบและสะท้ อนความคิดเห็นต่อการตังปั
้ ญหา
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ตาราง 9 (ต่อ)
ช่วงที่

คาบเรี ยน
13 - 16

ช่วงที่ 3

17
18

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การฝึ กฝนกระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
- นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาสลับการตังปั
้ ญหาเป็ นกลุม่ ผ่าน
สถานการณ์ที่มีเงื่อนไขซับซ้ อน
- นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาเป็ นรายบุคคล
- เพื่อตรวจสอบและสะท้ อนความคิดเห็นต่อการแก้ ปัญหา
- นักเรี ยนลงมือตังปั
้ ญหาเป็ นรายบุคคล
- เพื่อตรวจสอบและสะท้ อนความคิดเห็นต่อการตังปั
้ ญหา

ช่ วงที่ 1 (คาบเรี ยน 1 - 6) กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในคาบเรี ยนที่ 1 - 2 เป็ นการแนะนา
แนวคิ ดเกี่ ยวกับกระบวนการแก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาเพื่อ สารวจความคิด คล่อ ง ความคิ ด
ยืด หยุ่น ความคิ ด ริ เริ่ ม และความคิ ด ละเอี ย ดลออของนัก เรี ยนที่ มี อ ยู่เดิ ม โดยนักเรี ย นลงมื อ
แก้ ปัญ หาที่ ไม่ค้ ุนเคยอย่างง่าย ไม่ ซ ับ ซ้ อนและตังปั
้ ญ หาร่ วมกัน เป็ น กลุ่ม ในคาบเรี ย นที่ 3 - 4
เป็ นการฝึ กฝนกระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา โดยให้ นกั เรี ยนลงมือแก้ ปัญหาและตัง้ ปั ญหา
เป็ นกลุ่ม ส าหรั บ คาบเรี ย นที่ 5 – 6 เป็ นการตรวจสอบความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาเป็ นรายบุคคล
ช่ วงที่ 2 (คาบเรี ย น 7 – 12) กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ในคาบเรี ยน 7 – 9 เป็ น การเปิ ด
โอกาสให้ นักเรี ย นได้ เรี ยนรู้ และมี ป ระสบการณ์ มากขึ ้นในการแก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หา โดยให้
นัก เรี ยนลงมื อแก้ ปั ญ หาที่ ไม่ค้ ุนเคย มี ความซับซ้ อ นมากยิ่ งขึ น้ และตัง้ ปั ญ หาร่ วมกัน เป็ น กลุ่ม
เพื่อ เสริ มสร้ างความคิด คล่อ ง ความคิ ดยืด หยุ่น ความคิดริ เริ่ ม และความคิด ละเอี ยดลออของ
นัก เรี ย น สาหรั บ คาบเรี ยนที่ 11 – 12 เป็ น การตรวจสอบความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาเป็ นรายบุคคล
ช่ วงที่ 3 (คาบเรียน 13 – 18) ซึ่งเป็ นช่วงสุดท้ ายของกิจกรรมการเรี ยนการสอน ใน
คาบเรี ยนที่ 13 – 16 ยังคงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และมีประสบการณ์ มากขึ ้นใน
การแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา โดยให้ นกั เรี ยนลงมือแก้ ปัญหาที่ไม่ ค้ นุ เคย มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
และตังปั
้ ญหาร่วมกันเป็ นกลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม และ
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ความคิดละเอียดลออของนักเรี ยน สาหรับคาบเรี ยนที่ 17 – 18 เป็ นการตรวจสอบความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาเป็ นรายบุคคล
สาหรับขัน้ ตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละคาบเรี ยนได้ ดัดแปลงมา
จากแนวคิดของรุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 53) โดยการจัดกิจกรรมแต่
ละคาบเรี ยนผู้วิจัยแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน ประกอบด้ วย การจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนผ่านการ
แก้ ปัญหา และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการตังปั
้ ญหา ดังภาพประกอบ 7-8
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เริ่ม

ครูนาเสนอ “สถานการณ์ปัญหา”
ครู “สร้ างแรงจูงใจ” เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนแก้ ปัญหา

นักเรี ยน “แก้ ปัญหา” เป็ นรายกลุ่ม/รายบุคคล โดยใช้ กระบวนการ
แก้ ปัญหา ดังนี ้

ครูสงั เกต
พฤติกรรม
ด้ าน
ความคิด
คล่อง
และ
ความคิด
ยืดหยุ่น

ขัน้ ที่ 1 ขันท
้ าความเข้ าใจปั ญ หา เป็ นขันตอนที
้
่ ผ้ นู ากลุ่ม
แจ้ งให้ สมาชิกในกลุ่มได้ ทราบ ร่ วมกันทาความเข้ าใจรายละเอียดของ
ปัญหา และระบุประเด็นสาคัญของปัญหา
ขัน้ ที่ 2 วางแผนแก้ ปัญหา เป็ น ขัน้ ตอนที่ ส มาชิก ในกลุ่ม
ร่วมกันนาเสนอแนวทางที่เป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา
ขัน้ ที่ 3 ขันด
้ าเนินการตามแผน เป็ นขัน้ ตอนที่ ให้ สมาชิก
แต่ละคนในกลุม่ ดาเนินการแก้ ปัญหาตามแนวทางที่เลือก แล้ วนาเสนอ
แนวคิดที่คาดว่าจะเป็ นผลเฉลยของตนออกมา

นักเรี ยนใช้
ความรู้ และ
ประสบ
การณ์เพื่อ
แก้ ปัญหา

ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล เป็ นขัน้ ตอนที่ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม
ร่วมกันตรวจสอบและคัดเลือกผลเฉลยที่ซา้ ซ้ อนหรื อไม่น่าจะเป็ นไปได้
ทิ ้งไป เพื่อให้ เหลือเฉพาะผลเฉลยของปัญหาเท่านัน้ และตรวจสอบผล
เฉลยว่าตรงกับเงื่อนไขอื่น ๆ ของปัญหาหรื อไม่
หมายเหตุ: กระบวนการแก้ ปัญหาขัน้ ที่ 1-4 มีความเป็ นพลวัต
สามารถเวียนและสลับไปมาได้

นักเรี ยน “นาเสนอ” ผลการแก้ ปัญหา

ครูและนักเรี ยนร่ วมกัน “สรุป” ผลการแก้ ปัญหา
จบ

ครูนา
นาเสนอผล
เฉลยของ
สถานการณ์
เพิม่ เติม
(ถ้ ามี)

ภาพประกอบ 7 ขันตอนที
้
่ 1 การจัดกิจกรรมการแก้ ปัญหาในแต่ละคาบเรี ยน
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เริ่ม

ครูนาเสนอ “สถานการณ์ หรื อเงื่อนไขเดิม”
ครูแจ้ งข้ อตกลงของข้ อมูลและเงื่อนไขที่ควรมีในการตังปั
้ ญหาใหม่

ครูสงั เกต
พฤติกรรม
ด้ าน
ความริเริ่ ม
และ
ความคิด
ละเอียดลออ

นักเรี ยน “ตัง้ ปั ญ หา” เป็ น รายกลุ่ม/รายบุคคล โดยด าเนินการตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 การคัดเลือกประเด็นสถานการณ์ เริ่ มต้ น เป็ นขันที
้ ่
สมาชิกในกลุม่ ร่วมกันคัดเลือกประเด็น เพื่อให้ ได้ มาซึ่งปัญหา
ขัน้ ที่ 2 การหาลักษณะ/เงื่อ นไขของประเด็นสถานการณ์
เริ่มต้ น เป็ นขันที
้ ่ให้ สมาชิกในกลุ่มสังเกตลักษณะ/เงื่อนไขของประเด็นที่
คัดเลือกมา โดยให้ เขียนอธิบายมาหลาย ๆ ข้ อ
ขัน้ ที่ 3 การเปลี่ยนเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ เป็ น
ขันตอนที
้
่พยายามมองต่างมุมของประเด็นในแต่ละข้ อว่า ถ้ า ไม่เป็ นไป
ตามลักษณะ/เงือ่ นไข แล้ ว จะเกิ ดอะไรขึ้นบ้าง
ขัน้ ที่ 4 การสร้ างสถานการณ์ ปัญ หา เป็ น ขัน้ ตอนที่ เมื่ อ
เปลี่ยนมุมมองในขันที
้ ่ 3 แล้ วให้ ตงปั
ั ้ ญ หาออกไป เป็ นการตังปั
้ ญ หาที่
หลากหลายอย่างอิสระ
ขัน้ ที่ 5 การวิเคราะห์ปัญหา เป็ นขันที
้ ่วเิ คราะห์
ความเป็ น ไปได้ ของปั ญ หาว่ามี ความเหมาะสมของยุท ธวิธี/ผลเฉลย
ความรู้ที่ใช้ ในการแก้ ปัญหานันหรื
้ อไม่

นักเรี ยน “นาเสนอ” ผลการตังปั
้ ญหาและแก้ ปัญหา

ครูและนักเรี ยนร่ วมกัน “สรุป” ผลการตังปั
้ ญหา
และแก้ ปัญหา

นักเรี ยนใช้
ความรู้ และ
ประสบ
การณ์เพื่อ
ตังปั
้ ญหา
และ
แก้ ปัญหา

ครูนา
นาเสนอผล
ตัวอย่างการ
ตังปั
้ ญหา
และการ
แก้ ปัญหา

จบ

ภาพประกอบ 8 ขันตอนที
้
่ 2 การจัดกิจกรรมการตังปั
้ ญหาในแต่ละคาบเรี ยน
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2.2.4 การกาหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่ านการ
แก้ ปัญหาและการตัง้ ปั ญหาทางเรขาคณิต
วิเคราะห์ สารวจสภาพปั ญหา

กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนการสอน

ประเมินผล(คิดคล่อง/คิดยืดหยุ่น)

กิจกรรมการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหา
กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนการสอน

ประเมินผล(คิดริ เริ่ม/คิดละเอียดลออ)

กิจกรรมการเรี ยนการสอนการตัง้ ปั ญหา




กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนการสอน

ประเมินผล(คิดคล่อง/คิดยืดหยุ่น)

กิจกรรมการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหา
กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนการสอน

ประเมินผล(คิดริ เริ่ม/คิดละเอียดลออ)

กิจกรรมการเรี ยนการสอนการตัง้ ปั ญหา
ประเมินผลหลังเรี ยน
หมายเหตุ : การจัดลาดับของกิจกรรมในแต่ละคาบเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้เรี ยน

ภาพประกอบ 9 การกาหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน
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2.2.5 บททบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่ านการแก้ ปัญหา
และการตัง้ ปั ญหาทางเรขาคณิต
ในแต่ละคาบเรี ยนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู มีบทบาทสาคัญในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนดังนี ้
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกกระบวนการ
คิ ด และท างานร่ ว มกั น เป็ นกลุ่ ม และแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาและตั ง้ ปั ญ หาที่
หลากหลาย
(2) เปิ ด โอกาสให้ นัก เรี ย นมี ส่ว นร่ วมในการแก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หา ให้ นัก เรี ย น
อธิบายแนวคิดของตนเอง
(3) สร้ างแรงจู งใจให้ นักเรี ย นอยากแก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หา เช่น การเชื่ อ มโยงให้
นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการแก้ ปัญหากับชีวิตจริ ง เป็ นต้ น
(4) ยอมรับฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนไม่ว่านักเรี ยนจะแก้ ปัญหาหรื อตังปั
้ ญหาได้
ถูกต้ องหรื อไม่
(5) สนับสนุนให้ นกั เรี ยนคิดหายุทธวิธีที่หลากหลาย และผลเฉลยด้ วยตนเองก่อน
(6) สนับสนุนให้ นกั เรี ยนลงมือแก้ ปัญหาตามขันตอนและกระบวนการแก้
้
ปัญหา
(7) สนับสนุนให้ นกั เรี ยนขยายแนวคิด หรื อจากัดขอบเขตของการตังปั
้ ญหา
(8) สังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของนักเรี ยน
(9) ตังค
้ าถามกระตุ้นเพื่อให้ นกั เรี ยนลงมือแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
(10) นาเสนอยุทธวิธี ผลการแก้ ปัญหา ผลการตังปั
้ ญหาที่แตกต่างจากนักเรี ยน
(11) นาอภิปรายร่วมกับนักเรี ยนในประเด็นการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
2.2.6 บททบาทของนั กเรี ยนในการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนผ่ านการ
แก้ ปัญหาและการตัง้ ปั ญหาทางเรขาคณิต
ในแต่ละคาบเรี ยนของกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนมีบทบาทสาคัญในกิจกรรม
การเรี ยนการสอนดังนี ้
(1) นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหา และตังปั
้ ญหาด้ วยตนเอง
(2) มีสว่ นร่วมในกลุม่ ด้ วยการนาเสนอยุทธวิธี และผลเฉลยของการแก้ ปัญหา
(3) มีสว่ นร่วมในกลุม่ ด้ วยการนาเสนอแนวคิด และผลการตังปั
้ ญหา
(4) ใช้ ยทุ ธวิธีที่หลากหลาย และแก้ ปัญหาตามขันตอนและกระบวนการแก้
้
ปัญหา
(5) ยอมรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกในกลุม่
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(6) รวมกันตรวจสอบผลการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของสมากชิกในกลุม่ และในชัน้
เรี ยน
(7) มีสว่ นร่วมในการอภิปรายกับครูเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาระหว่าง
การลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ และช่วงท้ ายของกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้ างและหาเครื่ องมือที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของ
นัก เรี ย น ผู้ วิจั ย แบ่ งออกเป็ น 2.3.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย และ 2.3.2 ขัน้ ตอนในการสร้ าง
เครื่ องมือ ดังนี ้
2.3.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) เครื่ อ งมื อสาหรับจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญ หาและการตังปั
้ ญ หาทางเรขาคณิ ตสาหรับ นักเรี ย น
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ (2) เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวัด ผล
ประเมิ น ผลการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ สาหรั บ นัก เรี ยนห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น
(1) เครื่องมือสาหรั บจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่ านการแก้ ปัญหาและการ
ตัง้ ปั ญหาทางเรขาคณิ ตสาหรั บนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
เครื่ องมือสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหา
ทางเรขาคณิ ตส าหรั บ นั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ประกอบด้ วย แผนการจัด การเรี ย นรู้ จ านวน 18 แผน ซึ่ง เป็ นแผนการจัด การเรี ย นรู้ ด้ า นการ
แก้ ปัญหาจานวน 9 แผน สลับกับแผนการจัดการเรี ยนรู้ด้านการตังปั
้ ญหาจานวน 9 แผน แผนละ 1
คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 90 นาที ซึง่ แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้ วย จุดประสงค์การเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ สือ่ การเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ กระบวนการแก้ ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา/กระบวนการแก้ ปัญหาที่เป็ นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะ และกระบวนการตัง้
ปั ญหาตามแนวคิดของบราวน์ และวอลเทอร์ ซึ่งในระหว่างลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม นักเรี ยนจะได้ มี
การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ ปัญ หาและตังปั
้ ญหา ตลอดจนได้ ฝึกฝนประสบการณ์ ในการ
แก้ ปั ญ หาที่ ไม่ ค้ ุน เคย (non-routine problem) ซึ่งแต่ล ะปั ญ หามี ยุท ธวิ ธี ม ากกว่า หนึ่งยุท ธวิ ธี /
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ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย โดยใช้ เนื อ้ หาคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หาเรื่ อ ง
เรขาคณิต ที่ไม่เกินระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
(2) เครื่ องมือสาหรั บการวัดผลประเมินผลความสามารถและพฤติกรรมการ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
เครื่ องมือสาหรับการวัดผลประเมินผลการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยน
ห้ องเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ประกอบด้ วย แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทาง แบบสังเกตพฤติ กรรมการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ และแบบสัมภาษณ์กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มีรายละเอียดดังนี ้
แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิตศาสตร์
แบบทดสอบอัตนัยที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น เพื่อ ตรวจสอบความสามารถในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ทงั ้ 4 ด้ าน คือ ด้ านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ มและความคิด
ละเอียดลออ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการ
แก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาทางเรขาคณิ ต ซึ่งแบบทดสอบอัต นัย เป็ นปั ญ หาที่ ไม่ ค้ ุนเคยที่ ใช้
ความรู้เรขาคณิตไม่เกินชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 4 ข้ อ โดยแบ่งเป็ นการแก้ ปัญหา จานวน 2
ข้ อ และการตัง้ ปั ญ หา จ านวน 2 ข้ อ โดยแต่ล ะข้ อ มี เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบรู บ ริ ก (Rubric
Scoring) และมีเกณฑ์การให้ คะแนนแบบวิเคราะห์ดงั ตาราง 10 – 11
ตาราง 10 การให้ คะแนนแบบวิเคราะห์ด้านการแก้ ปัญหาของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาการ
ตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ด้ านที่ 1 การทาความเข้ าใจปั ญหา
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง เพียงบางส่วน
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาไม่ถกู ต้ อง

คะแนน
2
1
0
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ตาราง 10 (ต่อ)
ด้ านที่ 2 การวางแผนแก้ ปัญหา
คะแนน
2
 อธิ บายความรู้ ที่จะนาไปใช้ ในการแก้ ปัญ หา และ ขันตอน/ยุ
้
ทธวิธีที่จ ะนาไปใช้ ใน
การแก้ ปัญหาได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
1
 อธิบายความรู้ที่จะนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา หรื อ ความรู้ที่จะนาไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหา ได้ ถกู ต้ อง เพียงบางส่วน
0
 อธิ บ ายความรู้ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หา หรื อ ความรู้ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหา ไม่ถกู ต้ อง
ด้ านที่ 3 การดาเนินการตามแผน
กรณีท่ ี 1 ผลเฉลยมีจานวนจากัด (ความสามารถในการคิดคล่ อง)
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ อง และ ครบถ้ วน
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ อง แต่ไม่ ครบถ้ วน
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ องเพียงบางส่วน
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ไม่ถกู ต้ อง
 ไม่แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา
ด้ านที่ 1 การทาความเข้ าใจปั ญหา
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง เพียงบางส่วน
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาไม่ถกู ต้ อง

คะแนน
8
6
4
2
0
คะแนน
2
1
0

ด้ านที่ 2 การวางแผนแก้ ปัญหา

คะแนน

 อธิ บายความรู้ ที่จะนาไปใช้ ในการแก้ ปัญ หา และ ขันตอน/ยุ
้
ทธวิธีที่จ ะนาไปใช้ ใน
การแก้ ปัญหาได้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
 อธิ บ ายความรู้ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หา หรื อ ความรู้ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหา ได้ ถกู ต้ อง เพียงบางส่วน
 อธิ บ ายความรู้ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หา หรื อ ความรู้ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหา ไม่ถกู ต้ อง

2
1
0
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ตาราง 10 (ต่อ)
ด้ านที่ 3 การดาเนินการตามแผน
กรณีท่ ี 1 ผลเฉลยมีจานวนจากัด (ความสามารถในการคิดคล่ อง)
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ อง และ ครบถ้ วน
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ อง แต่ไม่ ครบถ้ วน
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ องเพียงบางส่วน
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ไม่ถกู ต้ อง
 ไม่แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา
ด้ านที่ 3 การดาเนินการตามแผน
กรณีท่ ี 2 ผลเฉลยมีจานวนไม่ จากัด (ความสามารถในการคิดคล่ อง)
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ อง มากกว่า 14 ผลฉลย*
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ อง จานวน 8- 14 ผลเฉลย*
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ถูกต้ อง จานวน 1- 7 ผลเฉลย*
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา ไม่ถกู ต้ อง
 ไม่แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหา

คะแนน
8
6
4
2
0
คะแนน
8
6
4
2
0

ด้ านที่ 3 การดาเนินการตามแผน
คะแนน
(ความสามารถในการคิดยืดหยุ่น)
6
 เขียนอธิบายเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ของผลเฉลยได้ เป็ นระบบ และ ชัดเจน
4
 เขียนอธิ บายเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ของผลเฉลยได้ เป็ นระบบ แต่ ไม่ชัดเจน พอสื่อ
ให้ เข้ าใจได้
2
 เขียนอธิบายเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ของผลเฉลย ไม่เป็ นระบบ
 ไม่เขียนอธิบายเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ของผลเฉลย

0

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้ คะแนน* ด้ านความคิดคล่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามจานวนผลเฉลย
ของแต่ละกิจกรรม
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ตาราง 10 (ต่อ)
ด้ านที่ 4 การสรุปคาตอบ
 สรุปคาตอบ ถูกต้ อง และ ครบถ้ วน
 สรุปคาตอบ ถูกต้ อง เพียงบางส่วน
 สรุปคาตอบ ไม่ถกู ต้ อง

คะแนน
2
1
0

ตาราง 11 การให้ คะแนนแบบวิเคราะห์ด้านการตังปั
้ ญหาของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาการ
ตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ด้ านที่ 1 การคัดเลือกประเด็นปั ญหา
 ระบุ ประเด็ นปั ญ หาเริ่ มต้ นและแสดงการคัด เลือ กประเด็น เริ่ ม ต้ นได้ ถูกต้ อ ง และ
ครบถ้ วน
 ระบุประเด็นปั ญหาเริ่ มต้ นและแสดงการคัดเลือกประเด็นเริ่ มต้ นได้ ถกู ต้ องบางส่วน
 ไม่ระบุหรื อแสดงการคัดเลือกประเด็นเริ่ มต้ น

คะแนน
2
1
0
คะแนน
2

ด้ านที่ 2 การหาลักษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ เริ่มต้ น
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาที่เลือกมาได้ ถกู ต้ อง และ ครบถ้ วน
1
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาที่เลือกมาได้ ถกู ต้ องเพียงบางส่วน
 ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาที่เลือกมาไม่ถกู ต้ อง
0
หรือไม่ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา
ด้ านที่ 3 การดาเนินการเปลี่ยนเงื่อนไข
คะแนน
2
 แสดงการปรับเปลีย่ นข้ อมูล/เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง และ ครบถ้ วน
1
 แสดงการปรับเปลีย่ นข้ อมูล/เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ ถกู ต้ องเพียงบางส่วน
 แสดงการปรับเปลีย่ นข้ อมูล/เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาไม่ถกู ต้ อง
0
หรือไม่แสดงการปรับเปลีย่ นข้ อมูล/เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา
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ตาราง 11 (ต่อ)
ด้ านที่ 4 การสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่
(ความสามารถในการคิดริเริ่ม)
 สร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ที่มีมากกว่า 2 เงื่อนไข และขันตอนในการแก้
้
ปัญหา
มากกว่า 2 ขันตอน
้
 สร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มีมากกว่า 2 เงื่อนไข และขันตอนในการแก้
้
ปัญหา
2 ขันตอน
้
หรื อ สร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาใหม่ ที่ มี 2 เงื่อ นไข และขัน้ ตอนในการแก้ ปั ญ หา
มากกว่า 2 ขันตอน
้
 สร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มีมากกว่า 2 เงื่อนไข และขันตอนในการแก้
้
ปัญหา
1 ขันตอน
้
หรื อ สร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาใหม่ ที่ มี 1 เงื่อ นไข และขัน้ ตอนในการแก้ ปั ญ หา
มากกว่า 2 ขันตอน
้
หรือ สร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มี 2 เงื่อนไข และขันตอนในการแก้
้
ปัญหา
2 ขันตอน
้
 สร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มี 1 เงื่อนไข และขันตอนในการแก้
้
ปัญหา 2 ขันตอน
้
หรือ สร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มี 2 เงื่อนไข และขันตอนในการแก้
้
ปัญหา
1 ขันตอน
้

คะแนน
6
5

4

3

1
 สร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มี 1 เงื่อนไขและขันตอนในการแก้
้
ปัญหา 1 ขันตอน
้
 ไม่แสดงการสร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่
0
ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์ แนวทางแก้ ปัญหา
คะแนน
(ความสามารถในการคิดละเอียดลออ)
4
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหาใหม่ ถูกต้ อง และ ครบถ้ วนทุกกรณี
3
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหาใหม่ ถูกต้ อง แต่ ไม่ครบถ้ วนทุกรณี
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหาใหม่ ถูกต้ องเพียงบางส่วน
2
 แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหาใหม่ ไม่ถกู ต้ อง
1
 ไม่แสดงผลเฉลยที่ได้ จากการแก้ ปัญหาใหม่
0
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นแบบบันทึกที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
เพื่ อ บั น ทึ ก พฤติ ก รรมด้ านความคิ ด คล่อ ง ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ความคิ ด ริ เริ่ ม และความคิ ด
ละเอี ยดลออ ของนักเรี ยนระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ นขณะลงมื อ แก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้ วย แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึกภาคสนาม
แบบสัมภาษณ์ การแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
แบบสัมภาษณ์ กระบวนการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ ที่ผ้ ูวิจัย
สร้ างขึน้ เพื่ อสอบถามเชิ งลึกเกี่ ย วกับ กระบวนการแก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หาของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นนักเรี ยนเป้าหมายแต่ละคน หลังสิ ้นสุดคาบเรี ยนการแก้ ปั ญหาและตัง้
ปั ญหาแต่ละครัง้
2.3.2 ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือ
ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์มีดงั นี ้
(1) กาหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเครื่องมือแต่ ละชนิด
กาหนดจุ ด มุ่งหมายของเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ จัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนผ่านการ
แก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาทางเรขาคณิ ตส าหรั บนัก เรี ยนห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น และเครื่ องมื อ สาหรับการวัดผลประเมิ นผลการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์
สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
(2) ดาเนิ นการสร้ างเครื่ องมื อสาหรั บจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่ านการ
แก้ ปัญหาและการตัง้ ปั ญหาทางเรขาคณิ ตสาหรั บนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สร้ างแผนการจัด การเรี ยนรู้ โดยเริ่ ม จากการรวบรวมสถานการณ์ ทางเรขาคณิ ต
ที่น่าสนใจ และสามารถแก้ ปัญ หาและตังปั
้ ญ หาจากสถานการณ์ ดังกล่าวได้ หลังจากนันน
้ ามา
ปรับเปลีย่ นเงื่อนไขให้ เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยน แล้ วแสดงกระบวนการในการค้ นหา
ผลเฉลย/ยุทธวิธีที่เป็ นไปได้ สุดท้ ายเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 18 แผน ซึ่งเป็ นแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ด้านการแก้ ปัญหาจานวน 9 แผน สลับกับแผนการจัดการเรี ย นรู้ ด้านการตังปั
้ ญหา
จานวน 9 แผน แผนละ 1 คาบเรี ยน ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย จุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ สือ่ การเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
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นาแผนการจัดการเรี ยนรู้เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิ จารณา
ปรับปรุ งแก้ ไข เมื่อปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุม
ปริ ญ ญานิพนธ์ แล้ ว จึงนาเสนอต่อผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หลังจากนัน้ ผู้วิจัยคัด เลือ กแผนการสอนที่มี ค่าดัช นี ค วาม
สอดคล้ อง IOC ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป และนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
ได้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามที่กาหนด
นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปทดลองกับกลุม่ นาร่ องจานวน 21 คน ซึ่งเป็ นนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลังจากทดลองใช้ กบั กลุม่ นาร่องแล้ วปรับแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ มีความเหมาะสม
เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ทดลองต่อไป
(3) ดาเนินการสร้ างเครื่องมือสาหรับการวัดผลประเมินผลการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
การสร้ างเครื่ องมือสาหรับการวัดผลประเมินผลการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับ
นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิ ทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ประกอบด้ วย แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ แบบสัง เกตพฤติ ก รรมการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และแบบสัมภาษณ์การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
สร้ า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์
สร้ างแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบอัตนัยที่ใช้ ความรู้เรขาคณิตไม่เกินชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 4 ข้ อ โดยแบ่งเป็ นการ
แก้ ปัญหา จานวน 2 ข้ อ และการตังปั
้ ญหา จานวน 2 ข้ อ
น าแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ เสนอต่ อ
คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข เมื่อปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
จนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ แล้ ว จึงนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หลังจากนัน้
ผู้วิจัยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป และนามาปรับปรุ ง
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ แบบทดสอบตามที่กาหนด
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นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไปใช้ กับกลุม่ นา
ร่องจานวน 21 คน ซึง่ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)
และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็ นรายข้ อ แล้ วคัดเลือ กข้ อ ที่มีความยากง่ายตังแต่
้ 0.20 – 0.80 และ
อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป จานวน 4 ข้ อ
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coeffcient)
สร้ างแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
สร้ างแบบสังเกตพฤติ กรรมการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งประกอบด้ วย แบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) และแบบบันทึกภาคสนาม (field note)
น าแบบสังเกตพฤติ ก รรมการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ เสนอต่อ คณะกรรมการ
ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข เมื่ อปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาจนผ่านการ
พิจ ารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ แล้ ว จึงนาเสนอต่อ ผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั คัดเลือก
แบบสังเกตพฤติกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป และนามาปรับปรุงแก้ ไข
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ แบบสังเกตพฤติกรรมตามที่กาหนด
สร้ างแบบสัมภาษณ์ การแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
สร้ างแบบสัมภาษณ์ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อสอบถามเชิงลึกเกี่ยวกับการ
แก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของนักเรี ยน
นาแบบสัม ภาษณ์ การแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เสนอต่อ คณะกรรมการควบคุม
ปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข เมื่อปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาจนผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ แล้ ว จึงนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หา และความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ หลังจากนันผู
้ ้ วิจัย คัด เลือ กแบบ
สัม ภาษณ์ ที่ มี ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป และน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ แบบสัมภาษณ์ตามที่กาหนด
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2.4 การหาประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของ
เครื่องมือ
ในการหาประสิทธิ ภาพของของกิจกรรมการเรี ยนการสอนและหาคุณภาพของเครื่ องมือ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการใช้ กบั กลุม่ นาร่องดังนี ้
2.4.1 การหาประสิ ท ธิ ภ าพรายบุ ค คล เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 3 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้ นกั เรี ยนทาความเข้ าใจ
สถานการณ์ปัญหาและข้ อคาถาม แล้ วลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย จากนันน
้ าข้ อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2
แล้ วเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด ถ้ าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจยั ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อ
ใช้ ในการทดลองขันต่
้ อไป
2.4.2 การการหาประสิทธิภาพกลุ่ มย่ อย เพื่อ ตรวจสอบความเป็ นปรนัยและหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 6 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้ นกั เรี ยนทาความเข้ าใจ
สถานการณ์ปัญหาและข้ อคาถาม แล้ วลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย จากนันน
้ าข้ อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2
แล้ วเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด ถ้ าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจยั ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อ
ใช้ ในการทดลองขันต่
้ อไป
2.4.3 การหาประสิ ท ธิ ภ าพภาคสนาม เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นักเรี ยนจ านวน 12 คน ที่ได้ จ ากการเลือ กแบบเจาะจง โดยให้ นักเรี ยนท าความ
เข้ า ใจสถานการณ์ ปั ญ หาและข้ อ คาถาม แล้ วลงมื อ ปฏิ บัติกิ จ กรรม เพื่ อ หาประสิท ธิ ภ าพของ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและหาคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย จากนัน้ น าข้ อ มู ล มาหา
ประสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 แล้ ว เที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนด ถ้ าไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ผู้วิ จั ย
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อใช้ ในการทดลองขันต่
้ อไป
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ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ในระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการ ดังนี ้
3.1 การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒประสานมิ ต ร (ฝ่ ายมั ธ ยม) จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย น 20 คน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง ซึง่ ระยะเวลาในการทดลองเป็ นเวลา
นอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ
นอกจากนัน้ ผู้วิจัยเลือกนักเรี ยนเป้าหมาย (Target Student) เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งได้ จากสัมภาษณ์ ครู ประจาชันของนั
้
กเรี ยนที่เป็ นกลุม่
ตัวอย่างเกี่ยวกับความกล้ าแสดงออก การสือ่ สารและนาเสนอแนวคิดของนักเรี ยนแต่ละคน และใช้
การพิจารณาจากงานเขียน การสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
จากช่วงแรกของกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งนักเรี ยนเป้าหมายนี ้ได้ จ ากการเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 4 คน จากกลุ่ม ตั ว อย่ า ง 20 คน แบ่ ง เป็ นนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ สงู 1 คน นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ปานกลาง 2 คน และที่
มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าคณิ ตศาสตร์ ต่า 1 คน เพื่ อ ศึก ษาเชิ งลึกเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการ
แก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ด้านความคิ ดคล่อ ง ความคิ ด ยืด หยุ่น ความคิ ดริ เริ่ ม และความคิ ด
ละเอี ยดลออ โดยผู้วิจัยใช้ ก ล้ องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอี ยดของพฤติกรรม ขณะลงมื อ
แก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา และสัมภาษณ์กระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนเป้าหมาย
แต่ละคน หลังสิ ้นสุดคาบเรี ยนแต่ละครัง้
3.2 การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปัญ หา
อย่า งสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย น ผู้วิ จัย ศึก ษากรอบแนวคิ ด การแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ ด ด้ าน (1) ความคิดคล่อง (2) ความคิด
ยืดหยุ่น (3) ความคิดริ เริ่ ม และ (4) ความคิ ละเอี ย ดลออ และกรอบแนวคิดการแก้ ปัญ หาของ
โพลยา/วิลสันและคณะ ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การทาความเข้ าใจปั ญหา การวางแผน
แก้ ปัญหา การดาเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล นอกจากนี ้ยังได้ ศึกษากรอบแนวคิดใน
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การตัง้ ปั ญ หาของบราวน์ แ ละวอลเทอร์ ประกอบด้ วย 5 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ การคัด เลือ กประเด็ น
สถานการณ์ เริ่ มต้ น การหาลักษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์เริ่ มต้ น การเปลีย่ นเงื่อนไขของ
ประเด็นสถานการณ์ การสร้ างสถานการณ์ ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา กรอบแนวคิดดังกล่าว
น ามาก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ดงั นี ้
ความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ต ศาสตร์ หมายถึ ง
ความสามารถของนักเรี ยนในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ ด้ านความคิ ดคล่อ ง ด้ านความคิดยืด หยุ่น ด้ าน
ความคิดริ เริ่ ม และด้ านความคิดละเอียดลออ โดยพิจารณาจาก
คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรี ยน ซึ่งแบ่งกิจกรรมรายบุคคลออกเป็ น 3
ระยะ ระยะที่ 1 - 3 ระยะละ 20 คะแนน (รวม 3 ระยะคิดเป็ นร้ อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
คะแนนจากแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิตศาสตร์ หลังเรี ยน ร้ อยละ 40 ของคะแนนเต็ม
พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนใน
ด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ พฤติกรรมด้ านความคิดคล่อง พฤติกรรมด้ านความคิดยืดหยุ่น พฤติกรรมด้ าน
ความคิดริ เริ่ ม และพฤติกรรมด้ านความคิดละเอียดลออ
โดยพิ จ ารณาจากงานเขีย นของนัก เรี ย นในการแก้ ปั ญ หา (ด้ า นความคิ ด คล่อ งและ
ความคิดยืดหยุน่ ) และตังปั
้ ญหา (ด้ านความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ) และผลการสังเกต
ของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
สัมภาษณ์การแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาช่วยในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็ น
3.3.1 แบบแผนการวิจยั และ 3.3.2 การดาเนินการทดลอง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.3.1 แบบแผนการวิจัย
การเก็ บรวมรวมข้ อมูลของงานวิจัยครัง้ นี ้ใช้ แบบแผนการวิจัย แบบกลุม่ เดียวมีการ
ทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest-Only Design) ซึง่ เป็ นแบบแผนการวิจัยที่เลือกใช้
กลุม่ ทดลองเพียงกลุม่ เดียว มีการให้ ตวั แปรอิสระกับกลุม่ ตัวอย่าง และทาการทดสอบหลังการ
ทดลอง แล้ วพิจารณาผลการทดลอง โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพกับข้ อมูลที่ได้ จากผลการทดลอง
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3.3.2 การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยใช้ เวลาในการดาเนินการทดลองทังหมด
้
20 คาบเรี ยน คาบเรี ยนเรี ยนละ 90
นาที โดยแบ่งเป็ นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหาสลับกับการตังปั
้ ญหา
ทางเรขาคณิ ต จ านวน 18 คาบเรี ย น และเวลาในการทดสอบหลัง เรี ย น 4 คาบเรี ย น ซึ่ ง มี
รายละเอียดในการดาเนินการทดลองดังนี ้
ผู้วิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหา
ทางเรขาคณิต ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้ เวลานอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ ในแต่
ละคาบเรี ยนผู้วิจัยทาหน้ าที่เป็ นผู้สอนและผู้สงั เกตการณ์ โดยมีนิสิตปริ ญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์
จ านวน 2 คน ท าหน้ า ที่เป็ น ผู้ช่ วยวิ จัย บันทึกพฤติก รรมในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ของ
นักเรี ย นเป้ าหมายและสมาชิ ก ในกลุ่ม ขณะลงมื อ แก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หา ในระหว่า งการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี การใช้ กล้ อ งวิดีโอเพื่ อ บันทึกรายละเอี ย ดของการจัดกิ จ กรรมและ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนเป้าหมายหลังสิ ้นสุดกิจกรรม
ผู้วิจัยให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
เพื่อ ตรวจสอบความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทงั ้ 4 ด้ าน คือ ด้ านความคิดคล่อ ง
ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิตหลังสิ ้นสุด
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ความสามารถและพฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการ
แก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาทางเรขาคณิ ต และ 3.4.2 สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี ้
3.4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญหาและการ
ตัง้ ปั ญหาทางเรขาคณิต
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถ
ในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ผ่า นการแก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาทาง
เรขาคณิตมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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(1) นาคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังเรี ยนมาหาค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(2) หาจานวนนักเรี ยนที่มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มากกว่า
ร้ อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนเต็ม
(3) ทดสอบสมมติฐานที่ว่านักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ย นการสอนผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิ ต
มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สงู กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็มมีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
โดยการทดสอบทวินาม
(4) นาแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ และงานเขียนของนักเรี ยนมาวิเคราะห์
พฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ในด้ านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ ม
และความคิดละเอียดลออ โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.4.2 สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ได้ แก่ ดัชนีความสอดคล้ อง ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา
(2) สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้ อยละ
(3) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ การทดสอบทวินาม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ความมุ่งหมายของการวิจัยครัง้ นี ้ คื อ เพื่ อ ศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ต ที่
เกี่ ยวข้ องกับการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษ
วิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่
เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ แล้ ว ศึก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมผู้วิจัยนามาวิเคราะห์ทงเชิ
ั ้ งปริ มาณและ
คุณภาพ แล้ วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการ
เรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ระยะที่ 2
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
และระยะที่ 3 การศึก ษาความสามารถและพฤติ กรรมในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ เรี ย นด้ ว ย
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
ในการศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ผู้วิจัยได้ ศกึ ษา (1) ความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ต
(2) ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ต และ (3) การจัดการเรี ยนการ
สอนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต ผลการศึกษามีดงั นี ้
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ตอนที่ 1 ความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิต
ผู้วิจยั ศึกษาความเชื่อ 3 ด้ าน ได้ แก่ (1) ความเชื่อที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (2) ความเชื่อที่
เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ต และ (3) ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยนและครู
ผลการวิ จั ย พบว่า ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนจาก
แบบสอบถามความเชื่ อที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ตของนักเรี ยน
และครู ในแต่ละข้ อ แต่ละด้ านและทังฉบั
้ บปรากฏผลดังตาราง 12 และตาราง 13
ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเชื่ อที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน
ข้ อ

ความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ มีความซับซ้ อน และเป็ นวิชาที่เกี่ยวกับการท่องจาการทา
1
ตามขั ้นตอนการคิดคานวณ
คณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่สามารถนาไปใช้ แก้ ปัญหาประกอบการตัดสินใจ
2
ในชีวิตประจาวัน
3 ผลลัพธ์ในวิชาคณิตศาสตร์ อาจยืดหยุ่นปรับเปลีย่ นได้ ตามยุทธวิธี
การท่ อ งจ าสูต ร ท าตามขัน้ ตอนที่ ต ายตัว การคิ ด ค านวณเป็ น สิ่ง ที่
4
สาคัญที่สดุ ในวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ช่วยเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนที่มีเหตุผล มีการ
5
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็ นระบบ
6 ผลลัพธ์ในวิชาคณิตศาสตร์ มีความเที่ยงตรงแม่นยา และตายตัวเสมอ
คณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับการดาเนินการเลขคณิ ต ประกอบด้ วย
7
บวก ลบ คูณ หาร
คณิ ต ศาสตร์ เป็ น วิช าที่ ช่ว ยเสริ ม สร้ างให้ ผ้ ูเรี ย นคิด ค านวณได้ อ ย่า ง
8
รวดเร็ วเท่านั ้น
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิ ช าเชิ ง สร้ างสรรค์ ที่ ว่ า ด้ วยเหตุ ผ ลความจริ ง
9
กระบวนการคิดและการแก้ ปัญหา
10 คณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีความรู้ตายตัว ไม่สามารถสร้ างเพิ่มใหม่ได้
สรุ ปผลด้ านความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

S.D.

ระดับ

1.89 0.47

น้ อย

3.22 0.55

มาก

3.06 0.64

มาก

1.83 0.71

น้ อย

3.28 0.75

มาก

2.71 0.86

มาก

2.06 0.73

น้ อย

2.94 0.80

มาก

3.44 0.51

มาก

3.50 0.51
2.74 0.91

มาก
มาก
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้ อ ความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิต
การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตเป็ นกระบวนการที่มีลาดับขั ้นตอนแน่นอน
11 ตายตัวและมียุทธวิธีที่เหมาะสมกับการแก้ ปัญ หานัน้ ๆ เพียงยุทธวิธี
เดียว
การแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ช่วยให้ เกิดนวัตกรรมหรื อ สิ่งประดิษฐ์ ที่
12
แปลกใหม่
13 การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตสามารถแก้ ได้ มากกว่าหนึง่ ยุทธวิธี
การแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ตเป็ นกระบวนที่สามารถ
14
ฝึกฝนและพัฒนาได้
การมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาคาตอบที่ถูกต้ องของสถานการณ์ /ปั ญหา
15 ทางคณิ ตศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์
16 การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตที่ดีที่สดุ ควรมีวิธีเดียวเท่านั ้น
การแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต ไม่ ส ามารถเรี ย นรู้ และ
17
พัฒนาได้
การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ เป็ น กระบวนการที่ มี ป ระโยชน์ แ ละ
18
นาไปใช้ ในชีวิตจริ งได้
ในการแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตควรใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์เข้ ามา
19
ช่วยเพื่อหายุทธวิธีที่ แปลกใหม่ เหมาะสมกับการแก้ ปัญหานั ้น ๆ
การแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นกระบวนการที่มีประโยชน์ สงู สุดใน
20
ห้ องเรี ยนเท่านั ้น
สรุ ปผลด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
ทางเรขาคณิต

S.D.

ระดับ

1.72 0.46

น้ อย

3.22 0.94

มาก

1.94 0.87

น้ อย

3.22 1.06

มาก

1.89 0.96

น้ อย



1.44 0.51 น้ อยที่สดุ
3.44 0.51

มาก

3.22 0.43

มาก

3.28 0.57

มาก

1.94 0.73

น้ อย

2.53 1.05

มาก
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้ อ
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิต
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรใช้ สถานการณ์ ปัญ หาที่นักเรี ยน
คุ้นเคย
แบบวัดผลสัมฤทธิ์เป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในการวัดความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์
ควรมี ลัก ษณะเฉพาะเจาะจง และสอดคล้ อ งกั บ กระบวนการคิ ด
สร้ างสรรค์
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นรายกลุ่มช่วยให้ นักเรี ยนเกิดการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และมีความคิดสร้ างสรรค์ได้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนค้ นหาวิธีการหา
คาตอบที่หลากหลาย และขยายแนวคิดของปัญหาจะช่วยพัฒนาความ
สร้ างสรรค์ได้
กิจกรรมที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์นั ้น
ควรมีลกั ษณะหลากหลาย ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับกระบวนคิด
สร้ างสรรค์ก็ได้
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ งเน้ น เฉพาะรายบุ ค คลและให้ ค้ น หา
คาตอบเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้ นกั เรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ได้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนแสวงหาคาตอบจะช่วยให้
นักเรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนควรใช้ สถานการณ์ ปั ญ หาที่แ ก้ ไ ด้
มากกว่าหนึง่ ยุทธวิธี
แบบวัด การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ค วรมี ข้ อ ค าถามเฉพาะและ
สอดคล้ องกับกระบวนคิดสร้ างสรรค์
สรุ ปผลด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการแก้ ปัญหา
อย่ างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิต
รวมทัง้ ฉบับ

S.D.

ระดับ

1.89 0.47

น้ อย

2.22 0.73

น้ อย

2.89 0.47

มาก

3.33 0.59

มาก

3.44 0.62

มาก

3.39 0.61

มาก

2.44 0.70

น้ อย

2.00 0.84

น้ อย

2.11 0.58

น้ อย

3.17 0.94

มาก

2.69 0.85

มาก

2.65 0.94

มาก
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเชื่อที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีความซับซ้ อน และเป็ นวิชาที่เกี่ยวกับการท่อ งจา
การทาตามขันตอนการคิ
้
ดคานวณ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่สามารถนาไปใช้ แก้ ปัญ หาประกอบการ
ตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
ผลลัพ ธ์ ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อ าจยื ด หยุ่ น ปรั บ เปลี่ ย นได้ ต าม
ยุทธวิธี
การท่องจาสูตร ทาตามขันตอนที
้
่ตายตัว การคิดคานวณเป็ นสิง่ ที่
สาคัญที่สดุ ในวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ช่วยเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนที่มีเหตุผล
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็ นระบบ
ผลลัพธ์ ในวิชาคณิตศาสตร์ มีความเที่ยงตรงแม่นยา และตายตัว
เสมอ
คณิ ตศาสตร์ เ ป็ นวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น การเลขคณิ ต
ประกอบด้ วย บวก ลบ คูณ หาร
คณิ ต ศาสตร์ เป็ น วิ ชาที่ ช่ วยเสริ ม สร้ างให้ ผ้ ูเรี ย นคิ ด คานวณได้
อย่างรวดเร็ วเท่านัน้
คณิ ตศาสตร์ เป็ น วิช าเชิ งสร้ างสรรค์ ที่ ว่าด้ ว ยเหตุผลความจริ ง
กระบวนการคิดและการแก้ ปัญหา
คณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีความรู้ตายตัว ไม่สามารถสร้ างเพิ่มใหม่
ได้
สรุปผลด้ านความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

S.D.

ระดับ

3.00 0.63

มาก



3.67 0.52 มากที่สดุ
2.83 0.98

มาก

2.67 0.52

มาก

4.00 0.00 มากที่สดุ
2.33 0.52

น้ อย

3.00 0.00

มาก

3.67 0.52 มากที่สดุ
3.33 0.52

มาก

3.33 0.52

มาก

3.18 0.70

มาก
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทาง
เรขาคณิต
การแก้ ปัญ หาทางเรขาคณิ ตเป็ น กระบวนการที่มี ลาดับ ขันตอน
้
แน่นอน ตายตัวและมี ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับการแก้ ปัญ หานัน้ ๆ
เพียงยุทธวิธีเดียว
การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ช่ ว ยให้ เกิ ด นวั ต กรรม หรื อ
สิง่ ประดิษฐ์ ที่แปลกใหม่
การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตสามารถแก้ ได้ มากกว่าหนึง่ ยุทธวิธี
การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต เป็ นกระบวนที่
สามารถฝึ กฝนและพัฒนาได้
การมุ่งเน้ น ให้ ผ้ ูเรี ยนแสวงหาคาตอบที่ ถูกต้ อ งของสถานการณ์ /
ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ช่ ว ยเสริ ม สร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตที่ดีที่สดุ ควรมีวิธีเดียวเท่านัน้
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตไม่สามารถเรี ยนรู้และ
พัฒนาได้
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการที่มีประโยชน์และ
นาไปใช้ ในชีวิตจริ งได้
ในการแก้ ปัญหาทางเรขาคณิ ตควรใช้ กระบวนการคิดสร้ างสรรค์
เข้ ามาช่วยเพื่อหายุทธวิธีที่ แปลกใหม่ เหมาะสมกับการแก้ ปัญหา
นัน้ ๆ
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการที่มีประโยชน์สงู สุด
ในห้ องเรี ยนเท่านัน้
สรุปผลด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิต



S.D. ระดับ

3.33 0.52

มาก

3.33 0.52

มาก

3.00 0.89

มาก
มาก
ที่สดุ

3.67 0.52
1.67 0.52

น้ อย

3.33 0.52

มาก
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

4.00 0.00
3.67 0.52
3.00 0.00

มาก

2.67 1.37

มาก

3.17 0.87

มาก
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อ
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิต
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรใช้ สถานการณ์ ปัญ หาที่นักเรี ยน
คุ้นเคย
แบบวัดผลสัมฤทธิ์เป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในการวัดความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
กิจกรรมที่เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์
ควรมี ลัก ษณะเฉพาะเจาะจง และสอดคล้ อ งกั บ กระบวนการคิ ด
สร้ างสรรค์
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นรายกลุ่มช่วยให้ นักเรี ยนเกิดการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และมีความคิดสร้ างสรรค์ได้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนค้ นหาวิธีการหา
คาตอบที่หลากหลาย และขยายแนวคิดของปัญหาจะช่วยพัฒนาความ
สร้ างสรรค์ได้
กิจกรรมที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์นั ้น
ควรมีลกั ษณะหลากหลาย ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับกระบวนคิด
สร้ างสรรค์ก็ได้
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ งเน้ น เฉพาะรายบุ ค คลและให้ ค้ น หา
คาตอบเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้ นกั เรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ได้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนแสวงหาคาตอบจะช่วยให้
นักเรี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนควรใช้ สถานการณ์ ปั ญ หาที่แ ก้ ไ ด้
มากกว่าหนึง่ ยุทธวิธี
แบบวัด การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ค วรมี ข้ อ ค าถามเฉพาะและ
สอดคล้ องกับกระบวนคิดสร้ างสรรค์
สรุ ปผลด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการแก้ ปัญหา
อย่ างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิต
รวมทัง้ ฉบับ

S.D.

ระดับ

3.00 0.89

มาก

1.67 0.52

น้ อย

2.33 1.03

น้ อย

3.00 0.00

มาก

3.00 0.00

มาก

2.67 0.52

มาก

2.67 0.52

น้ อย

2.33 0.52

น้ อย

3.33 0.52

มาก

2.67 0.79

มาก

2.67 0.71

มาก

3.01 0.64

มาก
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จากตาราง 12 ข้ างต้ น เมื่อพิจารณาความเชื่อของนักเรี ยนทังฉบั
้ บคะแนนของความเชื่อที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตเท่ากับ 2.65 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 แสดงว่านักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ของความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของนักเรี ยนแต่ละด้ าน
คะแนนของความเชื่ อที่เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 2.74 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91 ในขณะที่ คะแนนของความเชื่ อ ที่เกี่ ยวกับ การแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ทาง
เรขาคณิตมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 2.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 สาหรับคะแนนของ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ตมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ตเท่ากับ 2.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ซึ่งแสดงว่านักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ความเชื่อ
ทังสามด้
้
านอยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเชื่อของนักเรี ยนแต่ละข้ อ พบว่า คะแนนของความเชื่อที่
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตน้ อยที่สดุ 2 อันดับแรกซึ่งเป็ นความเชื่ อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ และ
ระดับน้ อย ได้ แก่ (1) ความเชื่อที่วา่ “การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตที่ดีที่สดุ ควรมีวิธีเดียวเท่านัน”
้ ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 1.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และ (2) ความเชื่ อที่ว่า “การ
แก้ ปั ญ หาทางเรขาคณิ ต เป็ นกระบวนการที่ มี ล าดับ ขัน้ ตอนแน่ น อน ตายตัว และมี ยุ ท ธวิ ธี ที่
เหมาะสมกับการแก้ ปัญหานัน้ ๆ เพี ยงยุทธวิธีเดียว” มี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 1.72 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ซึ่งทัง้ สองเป็ นความเชื่ อ ที่เกี่ ยวกับการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทาง
เรขาคณิต สาเหตุที่นกั เรี ยนมี คะแนนเฉลี่ยของความเชื่อ อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ และระดับน้ อย อาจ
เนื่อ งมาจากนักเรี ย นไม่ ค้ ุ นเคยกับ การแก้ ปั ญ หาที่ มีห ลายผลเฉลยและใช้ ยุท ธวิธีแ ก้ ปั ญ หาได้
มากกว่าหนึ่งยุทธวิธี ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ครู ที่ให้ ข้อมูลว่า “ในการจัดการเรี ยนการ
สอนสาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ นนั ้ ครู ต้องกระชับเวลาในการสอน จึงมุ่งเน้ นให้
นัก เรี ย นท าแบบฝึ ก หัด ในแบบเรี ย นเพี ย งอย่า งเดี ย ว และแบบฝึ ก หัด ในแบบเรี ย นส่ว นใหญ่ มี
คาตอบเพียงคาตอบเดียวและใช้ ยุทธวิธีเพียงยุทธวิ ธีเดียวในการแก้ ปัญ หาเท่านัน”
้ จึงส่งผลให้
นักเรี ยนมีความเชื่อเช่นนัน้
สาหรับตาราง 13 เมื่อพิจารณาความเชื่อของครูทงฉบั
ั ้ บคะแนนของความเชื่อที่เกี่ยวข้ อง
กับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.01 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 ซึ่ง แสดงว่า ครู มี ค วามเชื่ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท าง
เรขาคณิตอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความเชื่อของครูแต่ละด้ าน คะแนนของความเชื่อที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลีย่ เลขคณิตเท่ากับ 3.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ในขณะที่
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คะแนนของความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ตมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 3.17และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และคะแนนของความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอนการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต มี ค่ า เฉลี่ย เลขคณิ ต เท่ า กับ 2.67 และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึง่ แสดงว่าครูมีความเชื่อทังสามด้
้
านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
อย่างไรก็ ตาม เมื่ อพิจารณาความเชื่อ ของครู แต่ละข้ อ พบว่า คะแนนของความเชื่ อที่มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้ อยที่สดุ 2 อันดับแรก ซึ่งเป็ นความเชื่อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้ อย ได้ แก่
(1) ความเชื่ อที่ ว่า “การมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนแสวงหาคาตอบที่ถูกต้ อ งของสถานการณ์ /ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 1.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ (2) ความเชื่ อที่ว่า “แบบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ น
เครื่ องมื อสาคัญ ในการวัดความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ” มี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 1.67และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยทังสองความเชื
้
่อ เป็ นความเชื่อ ที่เกี่ยวกับการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตและความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต ตามลาดับ
สาเหตุที่ครูมีคะแนนเฉลีย่ ของความเชื่อ อยูใ่ นระดับน้ อย อาจเนื่องมาจากในการจัดการ
เรี ยนการสอนครู ม่งุ เน้ นให้ นักเรี ยนค้ นหาผลเฉลยของสถานการณ์ ปัญหามากกว่าการส่งเสริ มให้
นักเรี ยนใช้ ยุทธวิธีที่หลากหลายในการแก้ ปัญหาและใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อการตัดสิน
ผลการเรี ย น ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการสัม ภาษณ์ ค รู ที่ให้ ข้ อ มูล ว่า “ในการจั ดการเรี ยนการสอน
คณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นักเรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ครู ส่ว นใหญ่ จ ะใช้ แ บบฝึ กหัด และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ อ ยู่ในแบบเรี ย น ซึ่งเน้ นการคิด คานวณให้ ได้ คาตอบที่ ถูกต้ อ งเป็ น
สาคัญ” จึงส่งผลให้ ครูมีความเชื่อเช่นนัน้
จากผลการวิเคราะห์ความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
และครู ข้างต้ น แม้ ว่านักเรี ยนและครู จะมีความเชื่ออยู่ในระดับมาก แต่มีความเชื่ อบางความเชื่อที่
ต้ องปรับปรุ ง ซึ่งล้ วนเป็ นความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต สาหรับ
นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มี ความเชื่ อ ที่เกี่ ยวกับ การแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ตที่ต้องปรั บปรุ ง ทังนี
้ ้เนื่อ งมาจากการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ไม่ ได้ มุ่ง เน้ น ทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ รวมทัง้ การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์
ซึง่ สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ครู ผ้ สู อนที่ให้ ข้อมูลตรงกันว่า “ครูสว่ นใหญ่จัดการเรี ยนการสอน
สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้ นที่เนื ้อหาสาระเรขาคณิ ตเพียงอย่างเดียว
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ไม่ ได้ จัด การเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ร วมทัง้ การ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตเลย”
ตอนที่ 2 ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิต
ผู้วิจัยศึกษาความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ความคิด
คล่อง (2) ความคิดยืดหยุ่น (3) ความคิดริ เริ่ ม และ (4) ความคิดละเอี ยดลออ โดยพิจารณาจาก
ผลงานการแก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หาในแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต
2.1 ความคิดคล่ อง
ในการศึกษาความคิดคล่อง ผู้วิจยั พิจารณาความคล่องแคล่วของนัก เรี ยนในการคิด
หาผลเฉลยของปั ญหาจานวนมากที่แตกต่างกันและมีหลายรู ปแบบขณะลงมือแก้ ปัญหาที่กาหนด
ภายในเวลาที่ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นักเรี ยนแสดงออกมี 2 ลักษณะ ได้ แก่ (1)
นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหาผลเฉลยได้ เพียงผลเฉลยเดียวเท่านัน้ และ (2) นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหา
รูปแบบของผลเฉลยได้ เพียงรูปแบบเดียว ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) นักเรียนส่ วนใหญ่ คิดหาผลเฉลยได้ เพียงผลเฉลยเดียวเท่ านัน้
ในการคิดหาผลเฉลยของปั ญหาจานวนมาก ที่แตกต่างกันภายในเวลาที่จากัด
นัน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยของปั ญหาในข้ อที่ 1 และข้ อที่ 2 ได้ เพียงผลเฉลยเดียวเท่านัน้
กล่าวคือ เมื่อนักเรี ยนคิดหาผลเฉลยแรกได้ แล้ วนักเรี ยนจะหยุดคิดหาผลเฉลยอื่น ๆ ในทันที
ตัวอย่างเช่น ในการแก้ ปัญหาข้ อที่ 1 เรื่ องการแปลงทางเรขาคณิต (Geometric
transformation) ซึง่ เป็ นปั ญหาที่ต้องการให้ นกั เรี ยนใช้ ความรู้เรื่ องการแปลงทางเรขาคณิต คิดหา
ผลเฉลยเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ของรู ปเรขาคณิ ตสองรู ป ที่แตกต่างกันให้ ได้ จานวนความสัมพันธ์
มากที่สุด ซึ่งปั ญหานีม้ ี ผลเฉลยไม่จากัด แต่ในระยะเวลา 20 นาที นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหาผล
เฉลยได้ เพียงผลเฉลยเดียวเท่านัน้ ดังภาพประกอบ 10
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นักเรี ยนแสดงผลการแก้ ปัญหาโดยการเขียนรูป
ประกอบ และคิดหาผลเฉลยที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง
กับ ตัวอย่างผลเฉลยที่กาหนดให้ ในแบบทดสอบ

ภาพประกอบ 10 ผลเฉลยเพียงผลเฉลยเดียวในการแก้ ปัญหาข้ อที่ 1
ในการแก้ ปัญหาข้ อที่ 2 เรื่ อง ปั ญหาการหาพื ้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมบนกระดาษจุด
ซึ่งเป็ น ปั ญ หาที่ ต้อ งการให้ นัก เรี ยนคิ ดหาผลเฉลยเกี่ ยวกับ วิธี การหาพื น้ ที่ ของรู ป สี่เหลี่ย มเมื่ อ
กาหนดจุดมุม ทัง้ 4 จุดมุม บนกระดาษจุดขนาด 7x7 ตารางหน่วย ที่แตกต่างกันให้ ได้ จานวน
วิธีการมากที่สุด ในระยะเวลา 20 นาที นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหาผลเฉลยได้ เพียงผลเฉลยเดียว
เช่นกัน ดังภาพประกอบ 11

ภาพประกอบ 11 ผลเฉลยเพียงผลเฉลยเดียวในการแก้ ปัญหาข้ อที่ 2
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(2) นักเรียนคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ เพียงรูปแบบเดียว
ในการคิดหาผลเฉลยของปั ญหาที่มีหลากหลายรู ปแบบและแตกต่างกันภายใน
เวลาที่กาหนดนัน้ เนื่องจากนักเรี ยนคิดหาผลเฉลยได้ เพียงผลเฉลยเดียว จึงทาให้ มีรูปแบบของผล
เฉลยเพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ ดังภาพประกอบ 10 และ ภาพประกอบ 11 ข้ างต้ น ทังนี
้ ้สาเหตุที่ทา
ให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก นักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ วิธีการแก้ ปัญหาที่ค้ นุ เคยและ
เลียนแบบวิธีการจากการแก้ ปัญหาของผลเฉลยที่ให้ ไว้ เป็ นตัวอย่าง โดยไม่คิดหาผลเฉลยที่แปลก
ใหม่ นอกจากนีน้ ักเรี ยนยังใช้ ความรู้ คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ ปัญ หาเฉพาะในระดับชันที
้ ่นักเรี ยน
กาลังศึกษา และขาดการเชื่อมโยงความรู้อื่น ๆ ในการแก้ ปัญหา
จากพฤติกรรมของนักเรี ยนข้ างต้ น พบว่า นักเรี ยนไม่ปรากฏการคิดหาผลเฉลย
ของปั ญหาจานวนมากที่แตกต่างกัน และมีหลายรู ปแบบได้ ซึ่งสอดคล้ องผลการศึกษาความเชื่อ
ของนักเรี ยนที่พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า “การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิ ตที่ดีที่สดุ ควรมี
ผลเฉลยหรื อยุทธวิธีเดียวเท่านัน”
้ จึงทาให้ นกั เรี ยนไม่พยายามคิดหาผลเฉลยอื่ นอีกหลังจากหาผล
เฉลยแรกได้ แล้ ว สาเหตุที่ทาให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมดังกล่าวสะท้ อนจากผลการสัมภาษณ์ของครู ที่
ให้ ข้อมูลว่า “ในการจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
นัน้ ครู จะมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหาเพื่อค้ นหาผลเฉลยที่ถูกต้ องเพียงผลเฉลยเดียว และในการนาเสนอ
ผลเฉลยของการแก้ ปั ญ หาดัง กล่า วครู จ ะเป็ น ผู้น าเสนอยุท ธวิธี ที่ เหมาะสมเพี ย งยุท ธวิ ธีเดี ย ว
เช่นกัน”
2.2 ความคิดยืดหยุ่น
ในการศึกษาความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการคิด
สร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลย และความชัดเจนของคาอธิ บายเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผล
เฉลยขณะลงมือแก้ ปัญหาที่กาหนด ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกมี 2 ลักษณะ
ได้ แก่ (1) นัก เรี ย นส่วนใหญ่ ไม่ ป รากฏการคิด สร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่ม ของผลเฉลยได้ และ (2)
นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่มีคาอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่ชดั เจน ซึง่ รายละเอียดมีดงั นี ้
(1) นั ก เรี ยนส่ วนใหญ่ ไม่ ป รากฎการคิ ดสร้ างเกณฑ์ การจัด กลุ่ ม ของผล
เฉลยได้
ในการคิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยนันนั
้ กเรี ยนส่วนใหญ่ ไม่ปรากฎการ
คิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ และไม่แสดงร่ องรอยการเขียนคาอธิ บายเกณฑ์การจัด
กลุ่มของ ผลเฉลยของปั ญ หาในข้ อ ที่ 1 และข้ อ 2 แม้ ว่ามี นักเรี ยนบางคนสามารถคิดและเขียน
คาอธิ บายเกณฑ์ การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ แต่เป็ นเกณฑ์ที่ไม่ซบั ซ้ อน และสามารถจัดกลุม่ ของผล
เฉลยได้ เพียง 2 กลุม่ เท่านัน้ ตัวอย่างเช่น ในการแก้ ปัญหาข้ อที่ 1 และข้ อที่ 2 เมื่อนักเรี ยนคิดหาผล

120
เฉลยได้ แ ล้ ว นัก เรี ยนต้ อ งคิด สร้ างเกณฑ์ ก ารจัด กลุ่ม ของผลเฉลยที่มี อ ยู่ นักเรี ย นส่วนใหญ่ ไม่
สามารถคิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ เลย แต่มีนกั เรี ยนบางคนสามารถคิดและเขียน
คาอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ แต่เป็ นเกณฑ์ที่ไม่ซบั ซ้ อน ทาให้ จัดกลุม่ ของผลเฉลย
ได้ เพียง 2 กลุม่ เท่านัน้ ดังภาพประกอบ 12 - 13

ภาพประกอบ 12 การคิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่ไม่ซบั ซ้ อน และจัดกลุม่ ของผล
เฉลยได้ เพียง 2 กลุม่ เท่านัน้ ในการแก้ ปัญหาข้ อที่ 1 ของนักเรี ยน

ภาพประกอบ 13 การคิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่ไม่ซบั ซ้ อน เขียนเพียงวลีหรื อ
ประโยคสันๆ
้ และจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ เพียง 2 กลุม่ เท่านัน้ ในการแก้ ปัญหาข้ อที่ 2 ของนักเรี ยน
(2) นั ก เรี ย นส่ วนใหญ่ ไม่ มี ค าอธิ บ ายเกณฑ์ ก ารจัด กลุ่ ม ของผลเฉลยที่
ชัดเจน
ในการเขียนคาอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยนันนั
้ กเรี ยนส่วนใหญ่เขียน
คาอธิ บายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยแบบสัน้ ๆ เป็ นเพียงวลีหรื อประโยคสัน้ ๆ ซึ่งไม่ได้ มีการ
อธิ บายหรื อขยายความของคาเหล่านัน้ ทาให้ เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยไม่ชัดเจนและขาด
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ความหลากหลายส่งผลให้ จดั กลุม่ ของผลเฉลยได้ จานวนน้ อยเพียง 2 กลุม่ เท่านัน้ ดังภาพประกอบ
12 – 13 จากพฤติกรรมข้ างต้ น พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ปรากฏการคิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่
ของผลเฉลย และไม่ปรากฏการเขียนคาอธิ บายเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลย แสดงให้ เห็นว่า
นักเรี ยนขาดประสบการณ์ ในการสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลย ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ผลการ
สัมภาษณ์ ของครูผ้ สู อนที่พบว่า “ในการจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ครู คณิ ตศาสตร์ สว่ นใหญ่ มุ่งเน้ นการให้ ความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหา การทา
ข้ อ สอบแข่งขันที่ เป็ น ข้ อสอบปรนัย เพื่อ กระชับเวลาในการสอน มากกว่ามุ่งเน้ น การส่งเสริ มให้
นัก เรี ย นท าข้ อสอบอัตนัย และการเขีย นแสดงแนวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาที่ ต้ อ งใช้ เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนดังกล่าวเป็ นระยะเวลานาน
2.3 ความคิดริเริ่ม
ในการศึกษาความคิดริ เริ่ มผู้วิจัยพิจ ารณาความสามารถของนักเรี ยนในการสร้ าง
สถานการณ์ให้ มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบขณะลงมือตังปั
้ ญหาเป็ น
รายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกมี 2 ลักษณะ ได้ แก่ (1) นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ไม่ปรากฎการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่ที่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม และ
(2) นักเรี ยนส่วนใหญ่ ไม่ปรากฎการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบของผลเฉลยแปลกใหม่ที่
แตกต่างจากรูปแบบเดิม ซึง่ รายละเอียดมีดงั นี ้
(1) นั กเรี ยนส่ วนใหญ่ ไม่ ปรากฎการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลย
แปลกใหม่ ท่ แี ตกต่ างจากผลเฉลยเดิม
ในการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาให้ มีผลเฉลยแปลกใหม่และแตกต่างจากผล
เฉลยเดิมนัน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่แสดงร่ อยรอยการสร้ างสถานการณ์ ปัญหา จึงทาให้ ไ ม่สามารถ
สร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่และแตกต่างจากผลเฉลยเดิมได้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจาก
นัก เรี ย นไม่ ค้ ุน เคยกั บ การสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาเพื่ อ ขยายแนวคิ ด ของการแก้ ปั ญ หาด้ ว ย
กระบวนการตัง้ ปั ญ หา ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ผลการสัม ภาษณ์ ค รู แ ละผลการศึก ษาความเชื่ อ ของ
นัก เรี ยนที่ เ ชื่ อ ว่า “การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ มุ่งเน้ น ให้ ผ้ ูเรี ยนแสวงหาคาตอบจะช่ว ยให้ เกิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์ได้ ” สะท้ อนให้ เห็นว่าในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ของครู
ส่วนใหญ่ ม่งุ เน้ นที่การหาคาตอบของสถานการณ์ ปัญหาเป็ นสาคัญ ขาดการขยายแนวคิดในการ
แก้ ปัญหาผ่านกระบวนการตังปั
้ ญหา ทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถระบุเงื่อนไขที่จาเป็ นและพอเพียงใน
การสร้ างสถานการณ์ใหม่เพื่อให้ ได้ ผลเฉลยที่แปลกใหม่และแตกต่างจากผลเฉลยเดิม
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(2) นั ก เรี ยนไม่ ป รากฎการสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี รูป แบบของผล
เฉลยแปลกใหม่ ท่ แี ตกต่ างจากรูปแบบเดิม
ในการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาให้ มีรูปแบบของผลเฉลยแปลกใหม่ที่แตกต่าง
จากรู ปแบบเดิมนันนั
้ กเรี ยนส่วนใหญ่ไม่แสดงร่อยรอยการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาเลยจึงทาให้ ไม่
สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบของผลเฉลยที่แปลกใหม่แตกต่างจากรู ปแบบเดิมได้
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนไม่ค้ นุ เคยกับการขยายแนวคิดในการแก้ ปัญหาด้ วยกระบวนการตัง้
ปั ญหา ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ของครู ที่ให้ ข้อ มูลว่า “ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนคณิตศาสตร์ ของครู สว่ นใหญ่ม่งุ เน้ นการแก้ ปัญหาที่เป็ นข้ อสอบแข่งขันที่มีเพียงคาตอบเดียว
หรื อวิธีการแก้ ปัญหาเพียงวิธีเดียว” นอกจากนี ้ผลการสัมภาษณ์ ครู ยงั ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ครู สว่ น
ใหญ่ยงั ไม่เคยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการตังปั
้ ญหาเพื่อขยายแนวคิดของการแก้ ปัญหา
ในชัน้ เรี ย น เพราะครู ผ้ ูส อนไม่ ท ราบว่า การแก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาเป็ น กระบวนการที่ มี
ความสัมพันธ์ และส่งเสริ มซึ่งกันและกัน” ซึง่ ผลการสัมภาษณ์ ดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าการจัดการ
เรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ของครู ส่ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นท าให้ นั ก เรี ย นขาดการฝึ ก
ประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา จึงไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีรูปแบบของ
ผลเฉลยที่แปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมได้
2.4 ความคิดละเอียดลออ
ในการศึกษาความคิดละเอียดลออของนักเรี ยน ผู้วิจยั พิจารณาความคิดละเอียดลออ
ของนักเรี ยนในการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญ หาใหม่ที่มีรายละเอี ยดของปั ญ หาที่ครบถ้ วนและมี
ความชั ด เจนและเป็ นสถานการณ์ ปั ญ หาใหม่ ที่ มี ผ ลเฉลยจ านวนมากที่ แ ตกต่ า งกั น และมี
หลากหลายรู ปแบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกมี 2 ลักษณะ ได้ แก่ (1)
นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ปรากฎการสร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มีรายละเอียดของปั ญหาที่ครบถ้ วน
และมีความชัดเจนได้ และ (2) นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ปรากฎการสร้ างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มีผล
เฉลยจานวนมากที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบได้ ซึง่ รายละเอียดมีดงั นี ้
(1) นั ก เรี ย นส่ วนใหญ่ ไม่ ปรากฎการสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี
รายละเอียดของปั ญหาที่ครบถ้ วนและชัดเจนได้
ในการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรายละเอี ยดของปั ญหาที่ครบถ้ ว นและมี
ความชัด เจนนัน้ นักเรี ย นส่ว นใหญ่ ไม่แ สดงร่ อ ยรอยการสร้ างสถานการณ์ ปัญ หา จึงท าให้ ไม่
สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีมีรายละเอียดของปั ญหาที่ครบถ้ วนและมีความชัดเจนทังนี
้ ้
อาจเนื่ อ งมาจากนัก เรี ย นส่วนใหญ่ ไม่ ค้ ุน เคยกับ กระบวนการตัง้ ปั ญ หาที่ ให้ นัก เรี ย นคิ ด สร้ าง
สถานการณ์ ปัญหาด้ วยตนเองซึ่งสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ครู เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการ

123
สอนคณิตศาสตร์ และการแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตที่ให้ ข้อมูลว่า “ปั ญหาที่ครูใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนส่วนใหญ่เป็ นโจทย์ที่พบในแบบเรี ยนซึง่ มีวิธีการแก้ ปัญหาเพียงวิธีเดียวหรื อเป็ นการพิสจู น์
แค่วิธีเดียวเท่านัน”
้
(2) นั กเรี ยนส่ วนใหญ่ ไม่ ปรากฎการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ ท่ ีมีผล
เฉลยจานวนมากที่แตกต่ างกันและมีหลากหลายรูปแบบได้
ในการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ที่ผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกันและมี
หลากหลายรู ปแบบนัน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่แสดงร่อยรอยการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่เลย จึง
ทาให้ ไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่ที่ผลเฉลยของปั ญหาจานวนมากที่แตกต่างกันและมี
หลากหลายรูปแบบได้ ซึง่ ลักษณะของพฤติกรรมของนักเรี ยนที่พบนัน้ ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมด้ าน
การคิ ด สร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี ผลเฉลยในการแก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามหลากหลาย/ครบถ้ ว น
ละเอียดชัดเจนเนื่องจากนักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ค้ นุ เคยกับกระบวนการตังปั
้ ญหาและการแก้ ปัญหาที่
มีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ครู เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอนการแก้ ปัญหาทางเรขาคณิตที่พบว่า “ปั ญหาที่ครู ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนส่วนใหญ่เป็ น
โจทย์ที่พบในแบบเรี ยนซึ่งมีวิธีการแก้ ปัญหาเพียงวิธีเดียวหรื อ เป็ นการพิสูจน์ แค่วิธีเดียวเท่านัน”
้
เช่นกัน
ตอนที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
ทางเรขาคณิต
ในการศึกษาแนวการจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
ทางเรขาคณิ ตของครู ผ้ ูวิจัยพิจารณาความรู้ ความเข้ าใจและประสบการณ์ การสอนของครู ที่เป็ น
กลุม่ เป้าหมาย จานวน 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านหลักสูตร (2) ด้ านครู (3) ด้ านนักเรี ยน และ (4) ด้ าน
ศาสตร์ การสอนในเนื ้อหาของครู ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ด้ านหลักสูตร
ผลจากการสัมภาษณ์ครูที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย ครูให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเรขาคณิต
ที่ใช้ สอนนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ดงั นี ้
(1) หลั ก สู ต รเรขาคณิ ตที่ ใ ช้ สอนเป็ นหลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ นทั ก ษะและ
กระบวนการการทางคณิ ต ศาสตร์ มุ่ง เน้ นแต่เนื ้อหาเรขาคณิ ต เป็ น หลัก โดยให้ นักเรี ยน เรี ยนรู้
ทฤษฎีบท กฎ สูตร และบทนิยามเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเท่านัน้
(2) หลักสูตรเรขาคณิ ตที่ใช้ สอนเป็ นหลักสูตรที่ไม่มุ่งเน้ นการเชื่ อ มโยงระหว่าง
เนื ้อหาและการประยุกต์ใช้ มุ่งเน้ นแต่การพิสจู น์ทฤษฎีบท และการทาข้ อสอบแข่งขันเท่านัน้
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(3) หลัก สูต รเรขาคณิ ต ที่ ใ ช้ ส อนเป็ นหลัก สูต รที่ ไม่ มุ่ ง เน้ น การบู ร ณาการกั บ
เนื ้อหาวิชาอื่น ส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่เ ห็นความสาคัญของเนื ้อหาเรขาคณิต ไม่สามารถนาความรู้ ไป
แก้ ปัญหาร่วมกับเนื ้อหาวิชาอื่นได้
3.2 ด้ านครู
ผลจากการสัมภาษณ์ครูที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย ครูให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจ
และประสบการณ์การสอนนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ดงั นี ้
(1) ครู ใช้ วิธีสอนแบบบรรยายและยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ไม่ได้ ใช้ วิธี
สอนหรื อรู ปแบบการสอนที่ช่วยส่งเสริ มระดับการคิดทางเรขาคณิ ตเนื่อ งจากผู้สอนขาดความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับรู ปแบบ วิธีการสอน และเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิต
ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
(2) ครู ใช้ แ บบเรี ย นหรื อ ข้ อ สอบแข่งขัน ซึ่ง เป็ นปั ญ หาที่ นัก เรี ย นคุ้น เคยและมี
คาตอบหรื อยุทธวิธีเดียวในการแก้ ปัญหา เนื่องจากผู้สอนขาดความรู้ความเข้ าใจในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนเรขาคณิตเพื่อเสริ มสร้ างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้ าน
การแก้ ปัญหาและความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
(3) ครู ไม่ ได้ จัด กิ จ กรรมที่ เสริ ม สร้ างการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ เนื่ อ งจาก
ผู้สอนขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่เสริ มสร้ างความคิ ด
สร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหา
(4) ครู ใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการตัดสินผลการเรี ยนเท่านัน้ เนื่องจาก
ผู้ส อนขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการวัด และประเมิ น ผลเกี่ ย วกับ ทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้ านการแก้ ปัญหาและความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต
(5) ครูมกั ให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดในแบบเรี ยนเพียงอย่างเดียว เพื่อกระชับเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
(6) ครู มีภาระงานที่นอกเหนือ จากการสอนจานวนมาก ทาให้ มีเวลาไม่เพียงพอ
ต่อ การสร้ างหรื อ พัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
3.3 ด้ านนักเรียน
ผลจากการสั ม ภาษณ์ ครู ที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ า หมาย ครู ใ ห้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ความรู้
ความสามารถของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ดงั นี ้
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(1) นักเรี ยนมีความเข้ าในที่คลาดเคลื่อนในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทาให้
นักเรี ยนไม่สามารถหาคาตอบที่แตกต่างกันจานวนมาก หรื อเลือกใช้ ยุทธวิธีที่หลากหลายในการ
แก้ ปัญหาได้
(2) นักเรี ยนไม่ดาเนินการแก้ ปัญหาตามขันตอนกระบวนการแก้
้
ปัญหา จึงทาให้
ไม่สามารถแก้ โจทย์ปัญหาทางเรขาคณิตได้
3.4 ด้ านศาสตร์ การสอนในเนือ้ หาของครู
ผลจากการสัมภาษณ์ ครู ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย ครูให้ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์ การสอนใน
เนื ้อหาเราขาคณิต ดังนี ้
(1) ครู มีมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อ นเกี่ ยวกับ เรขาคณิ ตระดับสูง ทาให้ ไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้ นกั เรี ยนได้ อย่างเต็มที่
(2) ครู มี ม โนทัศน์ ที่ คลาดเคลื่อ นในการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่
เสริ มสร้ างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทาให้ ไม่สามารถพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่เสริ มสร้ างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

126
ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เสริ มสร้ างความสามารถใน
การแก้ ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ในการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่เสริ มสร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ นักเรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ผู้วิ จัย ได้ น าผลที่ ได้ จ ากการศึก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของครู และนักเรี ยน ทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญาของ
กิ ล ฟอร์ ด ด้ า นความคิ ด คล่อ ง ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ความคิ ด ริ เริ่ ม และความคิ ด ละเอี ย ดลออ
กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยา/วิลสันและคณะ กระบวนการตังปั
้ ญหาของบราวน์และวอลเทอร์
และแนวทางการวัดผลประเมิ นผลมากาหนดกรอบแนวคิดเพื่ อ สร้ างกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
และทดลองหาประสิท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน โดยการกาหนดกลุ่มนาร่ อ งในการ
พัฒ นาและหาประสิท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน 3 ครั ง้ ซึ่งกลุ่ม นาร่ อ งเป็ นนักเรี ย น
ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน
21 คน ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยพิ จ ารณาจากคะแนนดิบ ของนัก เรี ยนในรายวิช า
คณิ ตศาสตร์ พืน้ ฐาน แล้ วแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี ระดับสูง ปานกลาง ต่า โดยผลการ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล
ในการทดลองหาประสิท ธิ ภ าพรายบุ คคล มี ความมุ่งหมายเพื่ อ หาประสิท ธิ ภ าพของ
กิจ กรรมการเรี ยนการสอนและเครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย ใช้ นกั เรี ยนจานวน 3 คน ที่ได้ จ ากการ
เลือ กแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน โดยให้ นักเรี ยนลงมื อแก้ ปัญ หาและตัง้
ปั ญหาในแต่ละกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกลุม่ และนาคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ ที่
1 – 3 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไปวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ โดยคิดค่า E1 เป็ นค่าเฉลี่ยร้ อ ยละของคะแนนที่นักเรี ยนได้ จ ากกิจ กรรม
รายบุคคลระหว่างเรี ยนจานวน 3 ครัง้ และ E2 เป็ นค่าเฉลีย่ ร้ อยละของคะแนนที่นกั เรี ยนได้ จากการ
ทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังเรี ยน โดย
มีเกณฑ์การตัดสิน E1/E2 เป็ น 60/60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตาราง 14
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
E1

E2

E1/E2

61.24

60.50

61.24/60.50

จากตาราง 14 พบว่า กิจกรรมการเรี ยนการสอน เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น มี ประสิทธิ ภาพเท่ากับ 61.24/60.50 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี
ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการทดลองหาประสิทธิ ภาพรายบุคคล มีข้อค้ นพบในการ
ปรับปรุง ดังนี ้
1. ควรปรับปรุ งภาษาที่ใช้ ในการอธิ บายสถานการณ์ ปัญหารายกลุม่ เช่น เงื่อนไขที่
ขาดความรัดกุมของสถนการณ์ ปัญหาข้ อที่ 1 เกี่ยวกับการสร้ างรู ปสามเหลี่ยมมุมหน้ าจั่ว และมี
บางสถานการณ์ปัญหาที่มีประโยคที่ซ ้าซ้ อน และขาดความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน เป็ นต้ น
2. ควรปรั บ ปรุ งภาษาและข้ อ ค าถามในใบกิ จ กรรมการรายบุ ค คล เช่ น ประโยค
คาถามให้ นักเรี ย นหายุท ธวิธี ที่ ห ลากหลายในการสร้ างรู ป เรขาคณิ ต (แก้ ไขเป็ น หาผลเฉลยที่
หลากหลาย) และปรั บปรุ งข้ อคาถามของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ จานวน 4 ข้ อ ให้ กระชับขึ ้น เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีข้อเสนอแนะ/ข้ อค้ นพบในการปรับปรุ ง ดังนี ้ การแก้ ปัญหาที่ไม่ค้ นุ เคยใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ระยะที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 และ 9 รายกลุม่ ที่มีจานวนเฉลยมากเกินไป
ซึง่ ควรปรับจานวนของผลเฉลยให้ มีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา
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ตอนที่ 2 การทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่มย่ อย
ในการทดลองหาประสิทธิ ภาพกลุม่ ย่อย เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัย ใช้ นัก เรี ย น จานวน 6 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม ที่ได้ จ ากการหา
ประสิทธิภาพรายบุคคล ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ 2 คน โดยให้
นักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาในแต่ละกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกลุม่ และนาคะแนน
จากใบกิ จ กรรมรายบุ ค คลครั ง้ ที่ 1 – 3 และคะแนนจากแบบทดสอบวัด ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ โดยคิดค่า E1 เป็ นค่าเฉลี่ยร้ อ ยละ
ของคะแนนที่นกั เรี ยนได้ จากกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรี ยนจานวน 3 ครัง้ และ E2 เป็ นค่าเฉลี่ย
ร้ อยละของคะแนนที่นักเรี ยนได้ จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังเรี ยน โดยมีเกณฑ์ การตัดสิน E1/E2 เป็ น 60/60 ผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลแสดงดังตาราง 15
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพเป็ นกลุม่ ย่อยของกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
E1

E2

E1/E2

64.14

63.50

64.14/63.50

จากตาราง 15 พบว่า กิจกรรมการเรี ยนการสอน เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น มี ประสิท ธิ ภาพเท่ากับ 64.14/63.50 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี
ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการทดลองหาประสิทธิ ภาพเป็ นกลุม่ ย่อย มีข้อค้ นพบใน
การปรับปรุง ดังนี ้
2.1 ช่ วงที่ 1 (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 1 - 6) นั ก เรี ย นได้ ให้ ข้ อคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ระยะเวลาในการอ่านและท าความเข้ าใจใบกิ จ กรรมการแก้ ปัญ หาและตังปั
้ ญ หาควรมี มากขึ ้น
เนื่อ งจากต้ องใช้ เวลาในการอภิปรายกลุ่ม และภาษาที่ใช้ เนื ้อหา/ข้ อ ความในบางกิจ กรรมยาว
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เกิ นไป โดยผู้วิจัยปรั บความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความชัดเจนของข้ อ คาถามสาหรับใบ
กิจกรรมรายกลุม่ และบุคคล และขยายระยะเวลาในช่วงกิจกรรมที่ 1- 2 ให้ มากขึ ้นเพื่อให้ นกั เรี ยน
สร้ างความคุ้นเคยในการทากิ จกรรมรายกลุ่ม ตลอดจนปรับจานวนผลเฉลยในใบกิ จ กรรมย่อ ย
รายบุคคล คาบเรี ยนที่ 5 – 6 ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับแนวคิดในการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
ในช่วงที่ 1 คาบเรี ยนที่ 1 – 4
2.2 ช่ วงที่ 2 (กิจกรรมการเรียนรู้ 7 - 12) นักเรี ยนได้ ให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาที่
ใช้ ในสถานการณ์ ปั ญ หา การใช้ ค าถามกระตุ้น ของผู้วิจัยมี ค วามสาคัญ ในการคิ ด หาผลเฉลย
ตลอดจนความสาคัญการได้ เรี ยนรู้กระบวนการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนกลุม่ อื่น ซึง่ ผู้วิจัยปรับความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความชัดเจนของข้ อคาถาม การใช้ คาถามกระตุ้นในแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ และเพิ่มระยะเวลาในการนาเสนอผลการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาสาหรับกลุม่ ที่คิดหาผล
เฉลยที่ ห ลากหลาย แปลกใหม่ หรื อ สามารถสร้ างสถานการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ แตกต่ า งจาก
สถานการณ์ เดิม ตลอดจนปรับเกณฑ์การให้ คะแนนแบบรู บริ กและจานวนผลเฉลยในใบกิจกรรม
ย่อยรายบุคคล คาบเรี ยนที่ 11 – 12 ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับแนวคิดในการแก้ ปัญหาและตัง้
ปั ญหาในช่วงที่ 2 คาบเรี ยนที่ 7 – 10
2.3 ช่ วงที่ 3 (กิจกรรมการเรี ยนรู้ 13 – 18) นักเรี ยนได้ ให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาษา
ที่ใช้ ในสถานการณ์ ปัญหา และการจัดลาดับความยากง่ายของกิจกรรมการเรี ยนรู้ในช่วงที่ 3 โดย
ผู้วิจัยปรับความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความชัดเจนของข้ อคาถามสาหรับใบกิจกรรม และ
การใช้ คาถามกระตุ้นในแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อ ช่วยให้ นักเรี ยนสามารถแสดงแนวคิดในการ
แก้ ปั ญ หา/ตัง้ ปั ญ หา ตลอดจนปรั บ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบรู บ ริ ก และจานวนผลเฉลยในใบ
กิ จ กรรมย่ อ ยรายบุ ค คล คาบเรี ย นที่ 17 – 18 ให้ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ในการ
แก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หาในช่ วงที่ 3 คาบเรี ยนที่ 13 – 16 นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัย ยังปรั บ ข้ อ ความ/ข้ อ
คาถามในแบบทดสอบให้ มีความเป็ นปรนัยรัดกุม มากยิ่งขึ ้น
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ตอนที่ 3 การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม
ในการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อหาประสิทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและเครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย อี กครัง้ ผู้วิจัย ใช้ นักเรี ยน จานวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง
รายบุคคลและกลุม่ ย่อย โดยผู้วิจัยให้ นกั เรี ยนลงมือแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาในแต่ละกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนเป็ น กลุ่ม และน าคะแนนจากใบกิ จ กรรมรายบุค คลครัง้ ที่ 1 – 3 และคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
โดยคิดค่า E1 เป็ นค่าเฉลี่ยร้ อยละของคะแนนที่นักเรี ยนได้ จ ากกิ จ กรรมรายบุคคลระหว่างเรี ยน
จานวน 3 ครัง้ และ E2 เป็ นค่าเฉลี่ยร้ อ ยละของคะแนนที่นักเรี ยนได้ จ ากการทาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังเรี ยน โดยมีเกณฑ์การตัดสิน
E1/E2 เป็ น 60/60 เช่นเดียวกับการหาประสิทธิภาพรายกลุม่ ย่อย ซึง่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดัง
ตาราง 16
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพภาคสนามของกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิต
ที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
E1

E2

E1/E2

68.62

67.34

68.62/67.34

จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เสริ มสร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 68.62/67.34 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์
60/60 แสดงว่า กิจกรรมการเรี ยนการสอน เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการทดลองหาประสิทธิ ภาพเป็ นกลุม่ ย่อย มีข้อ
ค้ นพบในการปรับปรุง ดังนี ้
3.1 ช่ วงที่ 1 (กิจ กรรมการเรี ยนรู้ 1 - 6) นักเรี ยนได้ ให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนสอนที่ผ้ ูวิจัยควรให้ คาแนะนาหรื อ คาถามกระตุ้น และการสรุ ปความรู้ ที่ได้ ว่า
นาไปใช้ ในชี วิตประจ าวัน ได้ อ ย่างไร โดยผู้วิจัย ปรั บ ความเหมาะสมของภาษา และข้ อ คาถาม
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กระตุ้นในแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนค้ นหาผลเฉลยได้ อย่างหลากหลาย และใช้
ยุทธวิธีที่หลากหลายในการแก้ ปัญหา
3.2 ช่ วงที่ 2 (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 7 - 12) นักเรี ยนได้ ให้ ข้อ คิ ดเห็นเกี่ ยวกับการ
นาเสนอผลการแก้ ปัญ หาควรให้ ทุกกลุม่ ได้ อ อกมานาเสนอผลการแก้ ปัญ หาและตังปั
้ ญหา เพื่อ
แลกเปลี่ยนยุทธวิธีการแก้ ปัญหา ซึ่งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ยุทธวิธีจากสมาชิกกลุม่ อื่น เพื่อใช้ ใน
การแก้ ปัญ หาอื่ น ๆ ต่อไป ผู้วิจัยได้ นาข้ อคิดเห็นดังกล่าวไปขยายเวลาในการนาเสนอเพื่อ ให้ ทุก
กลุม่ ได้ มีโอกาสนาเสนอผลการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
3.3 ช่ วงที่ 3 (กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 13 – 18) นัก เรี ย นได้ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่มที่ช่วยกันแก้ ปัญ หาหรื อตังปั
้ ญหาที่มีความซับซ้ อน โดยผู้วิจัยนา
ข้ อ คิดเห็นของนักเรี ยนไปใช้ เพื่อขยายระยะเวลาในการแก้ ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุม่ ในช่วงที่ 3 เพิ่ม
มากขึ ้น และนาผลที่ได้ จากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมและการทาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มาปรับเกณฑ์การให้ คะแนนแบบรู บริ กของกิจกรรมที่มีจานวนเฉลย
ไม่จากัดให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
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ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยน
ด้ วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เสริมสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
ในการศึ ก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ เรี ย นด้ ว ย
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ ผู้วิจัยนาข้ อมูล ที่ได้ จ ากการเก็ บ รวบรวมมาวิเคราะห์ ทงเชิ
ั ้ งปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 ความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ และตอนที่ 2 พฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
1.1 การวิ เ คราะห์ ความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิตศาสตร์
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน ผู้วิจัยนาคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ ที่ 1 – 3 (คาบเรี ยนที่ 5 - 6, 11 - 12 และ
17 - 18) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์
มาหาค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตาราง 17
ตาราง 17 ค่าเฉลีย่ เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้
ที่ 1 – 3 (คาบเรี ยนที่ 5 - 6, 11 - 12 และ 17 - 18) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย

แหล่งที่มาของคะแนน
1. ใบกิจกรรมย่อยรายบุคคล
2. แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ท าง
คณิตศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต

60

(x)
41.16

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
คิดเป็ นร้ อยละของ
คะแนนเต็ม
68.60

40

28.18

70.45

2.32

100

69.34

68.88

7.93

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
6.31
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จากตาราง 17 พบว่า ค่าเฉลีย่ เลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกกรมย่อยรายบุคคลเท่ากับ
41.16 คิดเป็ นร้ อยละ 68.60 ของคะแนนเต็ม โดยมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.31 ในขณะ
ที่คา่ เฉลีย่ เลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ต ศาสตร์ เท่ า กั บ 28.18 คิ ด เป็ นร้ อยละ 70.45 ของคะแนนเต็ ม โดยมี ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.32 ส่งผลให้ คา่ เฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมย่อยรายบุคคลและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 68.68 คิด
เป็ นร้ อยละ 68.88 ของคะแนนเต็ม โดยมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.93
1.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ ว่า นัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต้ น ที่ เรี ย นด้ วยกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญ หาและการตังปั
้ ญ หาทางเรขาคณิ ต
มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ สงู กว่าเกณฑ์ ร้อ ยละ 60 ของ
คะแนนเต็มมีจานวนมากกว่าร้ อ ยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
ผู้วิจัยได้ รวมคะแนนจากใบ
กิจกรรมรายบุคคลและคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ แล้ วหาจานวนนักเรี ยนที่มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทาง
คณิตศาสตร์ ตงแต่
ั ้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนเต็ม หลังจากนันท
้ าการทดสอบสมมติฐานของการ
วิจยั แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 18
ตาราง 18 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั

กลุม่ เป้าหมาย

จานวนนักเรี ยน
(คน)

จานวนนักเรี ยนที่มีความความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์
(ร้ อยละ)

กลุม่ เป้าหมาย
ที่ใช้ ในการทดลอง

20

18 (90.00)

**ที่ระดับนัยสาคัญ .01

P-Value

0.0036**
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จากตาราง 18 พบว่า นักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่
เรี ยนด้ วยกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ต ศาสตร์ ผ่า นการแก้ ปั ญ หาและการตัง้ ปั ญ หาทางเรขาคณิ ต มี ค วามสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ตศาสตร์ สูงกว่า เกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มี จานวน
มากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
ที่ระดับนัยสาคัญ .01
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่
เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาและ
การตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิ ต ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจานวน 2 คน ได้ ร่วมกันวิเคราะห์ (1) ผลงาน
เขี ยนของกลุ่ ม เป้ าหมายในการแก้ ปั ญ หาและตังปั
้ ญ หาทางเรขาคณิ ต (2) ผลการสั งเกต
พฤติกรรมของนักเรียนเป้ าหมายขณะลงมือแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต (3) ผลการ
สัมภาษณ์ ระหว่างผู้วิจยั และนักเรี ยนเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาทาง
เรขาคณิต โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ แบบสัมภาษณ์กระบวนการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และกล้ องวีดิทศั น์ในการบันทึกรายละเอียดของการลงมือแก้ ปัญหาและ
ตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต
สาหรับพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจยั พิจารณาการ
แสดงออกของนักเรี ยนในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ (1) พฤติกรรมด้ านความคิดคล่อง (2) พฤติกรรมด้ าน
ความคิดยืดหยุน่ (3) พฤติกรรมด้ านความคิดริ เริ่ ม และ (4) พฤติกรรมด้ านความคิดละเอี ยดลออ
ขณะลงมือแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต
การนาเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ผู้วิจัยอธิ บายพฤติ กรรมของนักเรี ยนทัง้ ชัน้ เรี ยน และนักเรี ยนเป้าหมายจ านวน 4 คน ซึ่งได้ แ ก่
ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว และรวงข้ าว (นามสมมติ) โดยที่ย้ งุ ข้ าวเป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูง มีความมัน่ ใจในตนเอง มีความเป็ นผู้นา ชอบความท้ าทาย ชอบซักถามและอธิบายแนวคิด
ต่าง ๆ ให้ เพื่ อ น ๆ ฟั ง ขวัญ ข้ าวและต้ นข้ าวเป็ น นักเรี ย นที่มี ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนปานกลาง
มีความมั่นใจในตนเอง ชอบซักถามและพูดคุยกับเพื่อน ส่วนรวงข้ าวเป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่า ชอบฟั งเพื่อนแสดงความคิดเห็น และมีความตังใจในการท
้
างาน
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เพื่ออธิ บ ายพฤติกรรมในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ย น
ห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่
เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาและ
การตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิตแต่ละด้ าน ผู้วิจยั แบ่งกิจกรรมการเรี ยนการสอนออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1
คาบเรี ยนที่ 1 – 6
ช่วงที่ 2
คาบเรี ยนที่ 7 - 12
ช่วงที่ 3
คาบเรี ยนที่ 13 - 18
ในแต่ละช่วงของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยเลือกคาบเรี ยนที่นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เด่ นชัด มาอธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมของนักเรี ยน ดังนี ้
ช่วงที่ 1 ผู้วิจัยเลือกคาบเรี ยนที่ 1 และคาบเรี ยนที่ 2 มาอธิ บายว่าพฤติกรรมในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนที่มี อยูเ่ ดิมผ่านการแก้ ปัญหาที่ไม่ค้ นุ เคยอย่างง่ายและการ
ตังปั
้ ญหาเป็ นว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้ าง
ช่วงที่ 2 ผู้วิจยั เลือกคาบเรี ยนที่ 9 และคาบเรี ยนที่ 10 มาอธิ บายว่าพฤติกรรมในการ
แก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ของนัก เรี ย นผ่านการแก้ ปั ญ หาที่ ไม่ ค้ ุน เคยและการตัง้ ปั ญ หาว่า มี
อะไรบ้ างที่เปลีย่ นแปลง และเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
ช่วงที่ 3 ผู้วิจยั เลือกคาบเรี ยนที่ 15 และคาบเรี ยนที่ 16 มาอธิบายว่าพฤติกรรมในการ
แก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ของนัก เรี ย นผ่านการแก้ ปั ญ หาที่ ไม่ ค้ ุน เคยและการตัง้ ปั ญ หาว่า มี
อะไรบ้ างที่เปลีย่ นแปลงในช่วงที่ 2 และยังแสดงอยูอ่ ย่างสม่าเสมอในช่วงที่ 3
2.1 พฤติกรรมด้ านความคิดคล่ อง
ในการศึกษาพฤติกรรมด้ านความคิดคล่องของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจัยพิ จ ารณาความสามารถของนักเรี ยนในการคิด หาผลเฉลยได้
จานวนมากในเวลาที่กาหนด และการคิดหาผลเฉลยได้ หลายรู ปแบบที่แตกต่างกัน ขณะนักเรี ยน
ลงมือแก้ ปัญหาทางเรขาคณิต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกมี 2 ด้ าน ได้ แก่
ด้ า นการคิ ด หาผลเฉลยได้ จ านวนมากในเวลาที่ ก าหนด และด้ านการคิด หาผลเฉลยได้ ห ลาย
รูปแบบที่แตกต่างกัน
2.1.1 ด้ านการคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากในเวลาที่กาหนด
ในการศึกษาพฤติกรรมการคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากในเวลาที่กาหนด ขณะ
นักเรี ย นลงมื อ แก้ ปั ญ หาทางเรขาคณิ ต ซึ่งเป็ น สถานการณ์ ปั ญ หาที่ ไม่ ค้ ุน เคยและมี ผลเฉลย
มากกว่าหนึ่งผลเฉลย จากการวิเคราะห์ ผลงานเขียนของนักเรี ยน ผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นัก เรี ย นเป้าหมายของผู้วิจั ยและผู้ช่วยวิจัย และผลการสัม ภาษณ์ ระหว่างผู้วิจัย และนัก เรี ย น
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เป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญ หา พบว่า นักเรี ยนมี พฤติกรรมด้ านการคิดหาผลเฉลยได้
จานวนมากในเวลาที่กาหนดอยู่ 2 ลักษณะ ได้ แก่ นักเรี ยนคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากขึ ้นในเวลา
ที่กาหนด และนักเรี ยนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้ เร็ วขึ ้น มีรายละเอียดดังนี ้
(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากขึน้ ในเวลาที่กาหนด
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 1 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
“การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด ” ซึ่งเป็ นปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ต้องการ
ให้ นกั เรี ยนสร้ างรูปสามเหลีย่ มมุมฉากลงในกระดาษจุดให้ มีพื ้นที่แตกต่างกันมากที่สดุ โดยกาหนด
ขนาดของกระดาษจุดแต่ละรู ปและเงื่อนไขในการสร้ างมาให้ และมีเวลาในการแก้ ปัญหาเพื่อคิดหา
ผลเฉลย 30 นาที ซึง่ สถานการณ์ปัญหานี ้มีทงหมด
ั้
18 ผลเฉลย (ดูรายละเอียดสถานการณ์ ปัญหา
และผลเฉลยในภาคผนวก) นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหาผลเฉลยได้ ป ระมาณ 10 ผลเฉลย (ร้ อ ยละ
55.55 ของจ านวนผลเฉลยทัง้ หมด) มี นักเรี ย นบางคนได้ ผลเฉลยน้ อ ยสุด 7 ผลเฉลย (ร้ อยละ
38.89 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
และมี นกั เรี ยนได้ มากที่สุด 15 ผลเฉลย (ร้ อ ยละ 83.33 ของ
จานวนผลเฉลยทังหมด)
้
สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ 15 ผลเฉลย (ร้ อยละ
83.33 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
ขวัญข้ าว และต้ นข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ 10 ผลเฉลย (ร้ อยละ
55.56 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
ในขณะที่ รวงข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ 7 ผลเฉลย (ร้ อยละ 38.89
ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
ในช่ ว งที่ 2 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 9 เมื่ อ นัก เรี ย นได้ รั บ ใบ
กิ จ กรรม “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิ ต เพื่อ เพิ่ม ปริ ม าณน า้ ในตู้ป ลา” ซึ่งเป็ น ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ที่ต้องการหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน 3 แบบแล้ วเติมลงในตู้ปลาเพื่อ
ทาให้ มีความจุของน ้าในตู้ปลาตามความจุที่ต้องการ โดยกาหนดลักษณะของตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉากและเงื่อนไขของทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน 3 แบบ และมีเวลาในการแก้ ปัญหาเพื่อคิดหา
ผลเฉลย 30 นาที ซึ่งสถานการณ์ ปัญหานี ้มีทงหมด
ั้
24 ผลเฉลย นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหาผลเฉลย
ได้ ประมาณ 20 ผลเฉลย (ร้ อยละ 83.33 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
มีนกั เรี ยนบางคนได้ ผลเฉลย
น้ อยสุด 10 ผลเฉลย (ร้ อยละ 41.67 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
และมีนกั เรี ยนได้ มากที่สดุ 24
ผลเฉลย (ร้ อยละ 100 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว และ ขวัญ
ข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ 100 ผลเฉลย (ร้ อยละ 100 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
ในขณะที่ ต้ นข้ าว
คิดหาผลเฉลยได้ 20 ผลเฉลย (ร้ อยละ 83.33 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
และรวงข้ าว คิดหาผล
เฉลยได้ 14 ผลเฉลย (ร้ อยละ 58.33 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
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ในช่ ว งที่ 3 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 15 เมื่ อ นัก เรี ย นได้ รั บ ใบ
กิ จ กรรม “การหาปริ ม าตรของทรงกลมในกล่อ งทรงสี่ เหลี่ ย มมุ ม ฉาก” ซึ่ ง เป็ นปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ต้องการหาปริ มาตรของทรงกลมซึ่งมีความสัมพันธ์ กันเพื่อ จัดวางลงในกล่องทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยกาหนดเงื่อนไขของการวางและปริ มาตรของทรงกลมที่แตกต่างกัน 3 แบบ
และมีเวลาในการแก้ ปัญหาเพื่อคิดหาผลเฉลย 30 นาที ซึ่งสถานการณ์ ปัญหานี ้มีทงหมด
ั้
45 ผล
เฉลย นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหาผลเฉลยได้ ประมาณ 40 ผลเฉลย (ร้ อ ยละ 88.89 ของจานวนผล
เฉลยทังหมด)
้
มี นักเรี ยนบางคนได้ ผลเฉลยน้ อ ยสุด 30 ผลเฉลย (ร้ อ ยละ 66.67 ของจานวนผล
เฉลยทังหมด)
้
และมีนกั เรี ยนได้ มากที่สดุ 45 ผลเฉลย (ร้ อ ยละ 100 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
สาหรั บนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ 43 ผลเฉลย (ร้ อ ยละ 95.56 ของจานวนผล
เฉลยทัง้ หมด) ในขณะที่ ขวัญข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ 45 ผลเฉลย (ร้ อ ยละ 100 ของจานวนผล
เฉลยทังหมด)
้
ต้ นข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ 40 ผลเฉลย (ร้ อยละ 88.89 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
และรวงข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ 31 ผลเฉลย (ร้ อยละ 68.89 ของจานวนผลเฉลยทังหมด)
้
จากรายละเอี ย ดของข้ อ มู ล ทัง้ 3 ช่ ว งในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ 1, 9 และ 15
สามารถสรุปเป็ นตารางได้ ดงั นี ้
ตาราง 19 จานวนและร้ อยละของผลเฉลยที่นกั เรี ยนหาได้ จากจานวนผลเฉลยทังหมด
้
กิจกรรมการ
เรี ยนรู้
ช่วง คาบ
ที่ เรี ยน
1

1

2

9

3

15

จานวน
ของผล
เฉลย
ทังหมด
้
18
ผลเฉลย
24
ผลเฉลย
45
ผลเฉลย

จานวนของผลเฉลย
จานวนของผลเฉลย
ที่นกั เรี ยนหาได้ (ร้ อยละ)
ที่นกั เรี ยนเป้าหมายหาได้ (ร้ อยละ)
น้ อย
มาก
โดย
ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว รวงข้ าว
ที่สดุ
ที่สดุ
เฉลี่ย
10
15
10
15
10
10
7
(38.89) (83.33) (55.55) (83.33) (55.56) (55.56) (38.89)
10
24
20
24
24
20
14
(41.67) (100) (83.33) (100)
(100) (83.33) (58.33)
30
45
40
43
45
40
31
(66.67) (100) (88.89) (95.56) (100) (88.89) (68.89)
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จากตาราง 19 สรุ ปได้ ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหาผล
เฉลยได้ ประมาณร้ อยละ 50 ของจานวนผลเฉลยทังหมด
้
ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อ นักเรี ยนได้ ลงมื อ
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ นกั เรี ยนมีประสบการณ์ สามารถคัดเลือกประเด็นสาคัญ
และเลือกใช้ ยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหา ดังนันนั
้ กเรี ยนส่วนใหญ่จึงคิดหาผลเฉลยได้ มาก
ขึน้ เช่ น กัน ซึ่งนัก เรี ย นยังคงคิ ด หาผลเฉลยได้ ม ากขึน้ จนสิ ้นสุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในช่ ว งที่ 3
สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ในช่วงแรก ต้ นข้ าว และรวงข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของจานวนผลเฉลยทัง้ หมด ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่ อ ต้ นข้ าว และรวงข้ าว ได้ ลงมื อ แก้ ปัญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ ม ากขึน้ ต้ น ข้ า ว และรวงข้ า ว คิ ด หาผลเฉลยได้ ม ากขึน้ อย่างสม่ า เสมอจนสิ ้นสุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในช่วงที่ 3 ในขณะที่ช่วงแรก ยุ้งข้ าว และขวัญข้ าว คิดหาผลเฉลยได้ มากกว่า
ร้ อยละ 50 ของจ านวนผลเฉลยทัง้ หมด และยังคงคิดหาผลเฉลยได้ มากขึ ้นอย่างสม่ าเสมอจน
สิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในช่วงที่ 3 ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4
คน ที่ พ บว่าสาเหตุที่ ท าให้ ส ามารถคิด หาผลเฉลยได้ จานวนมากขึ ้นนันเนื
้ ่ อ งมาจากนักเรี ย นมี
ประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่มีผลเฉลยมากกว่า 1 ผลเฉลย และได้ แลกเปลีย่ น
ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาจากสมาชิกในกลุม่ /การนาเสนอผลเฉลยและยุทธวิธีจ ากเพื่อ นต่างกลุ่ ม
หน้ าชัน้ เรี ยน จึงทาให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้กระบวนการแก้ ปัญหาและเลือกใช้ ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา
ได้ อย่างเหมาะสม
(2) นักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ ละผลเฉลยได้ เร็วขึน้
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 1 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
“การหาพื ้นที่ของรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด” นักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ เวลาประมาณ 3 - 5
นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก ใช้ เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2 และใช้ เวลา
ประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่น ๆ ซึ่งผลเฉลยที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่คิด
หาได้ นนจะอยู
ั้
ใ่ นรู ปแบบเดียวกัน สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว และขวัญข้ าวใช้ เวลาประมาณ
3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้ เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2 จากนัน้
ใช้ เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่น ๆ ในขณะที่ ต้ นข้ าว และรวง
ข้ าว ใช้ เวลามากกว่า 5 นาที ในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้ เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิด
หาผลเฉลยที่ 2 จากนันใช้
้ เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่น ๆ ซึ่ง
เป็ นผลเฉลยที่อยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน นอกจากนันเมื
้ ่อสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1 ผู้วิจยั สัมภาษณ์
เกี่ ยวกับกระบวนการแก้ ปัญ หาและยุทธวิธีที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน
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พบว่า นักเรี ยนเป้าหมายใช้ ยทุ ธวิธีเดาและตรวจสอบจึงทาให้ ใช้ ระยะเวลานานในการคิดหาผลผล
เฉลยแรกและผลเฉลยอื่น ๆ ที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่กาหนด ดังภาพประกอบ 14

นักเรี ยนเป้าหมายแสดงร่องรอยการแก้ ปัญหา ด้ วยยุทธวิธีการเดา และตรวจสอบ

ภาพประกอบ 14 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่ เป้าหมายด้ วยยุทธวิธีเดาและตรวจสอบใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1 “การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด”
ในช่ ว งที่ 2 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 9 เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ รั บ
ใบกิจกรรม “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” นักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้
เวลาประมาณ 3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก ใช้ เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่
2 และใช้ เวลาประมาณ 30 วิ น าที ในการคิ ด หาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่ น ๆ ซึ่งผลเฉลยที่
นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหาได้ นนั ้ จะมี รูปแบบของผลเฉลยที่แตกต่างกัน สาหรั บนักเรี ยนเป้าหมาย
ยุ้งข้ าว และขวัญข้ าวใช้ เวลาประมาณ 3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้ เวลาประมาณ 20
วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2 จากนันใช้
้ เวลาประมาณ 20 วินาที ในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และ
ผลเฉลยอื่น ๆ ในขณะที่ ต้ นข้ าว และรวงข้ าว ใช้ เวลาน้ อ ยกว่า 5 นาที ในการคิดหาผลเฉลยแรก
และใช้ เวลาประมาณ 30 วิน าที ในการคิ ดหาผลเฉลยที่ 2 จากนันใช้
้ เวลาประมาณ 30 วิ นาที
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ในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่น ๆ ซึ่งเป็ นผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกัน นอกจากนัน้
เมื่อสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9 ผู้วิจยั สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญหาและยุทธวิธีที่ใช้ ใน
การแก้ ปัญหาของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน พบว่า นักเรี ยนเป้าหมายใช้ ยทุ ธวิธีการสร้ างตารางใน
การคิดหาผลผลเฉลยแรกและผลเฉลยอื่น ๆ ที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งทาให้ นกั เรี ยนคิด
หาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้ เร็ วขึ ้น ดังภาพประกอบ 15

นักเรี ยนเป้าหมายแสดงร่องรอยการแก้ ปัญหา ด้ วยยุทธวิธีการสร้ างตาราง

ภาพประกอบ 15 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่ เป้าหมายด้ วยยุทธวิธีการสร้ างตารางใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9 “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา”
ในช่ ว งที่ 3 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 15 เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ รั บ
ใบกิจกรรม “การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่องทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก” นักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ เวลา
ประมาณ 3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก ใช้ เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2
และใช้ เวลาน้ อยกว่า 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่ น ๆ ซึ่งนักเรี ยนส่วนใหญ่
ยังคงคิดหาผลเฉลยได้ หลายรูปแบบแตกต่างกัน สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว และขวัญข้ าวใช้
เวลาน้ อยกว่า 3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้ เวลาน้ อ ยกว่า 20 วินาที ในการคิดหาผล
เฉลยที่ 2 ผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่น ๆ ในขณะที่ ต้ นข้ าว และรวงข้ าว ใช้ เวลาน้ อยกว่า 5 นาที
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ในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้ เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2 จากนันใช้
้ เวลา
น้ อยกว่า 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่น ๆ ซึง่ เป็ นผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่าง
กัน นอกจากนันเมื
้ ่อสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 15 ผู้วิจยั สัมภาษณ์ เกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญหา
และยุทธวิธีที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน พบว่า นักเรี ยนเป้าหมายยังคง
เลือกใช้ ยุทธวิธีการสร้ างตาราง รวมกับการเขียนภาพ ในการคิดหาผลผลเฉลยแรกและผลเฉลย
อื่น ๆ ที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่กาหนด ซึง่ เป็ นยุทธวิธีที่เหมาะสมและทาให้ นกั เรี ยนคิดหาผลเฉลย
แต่ละผลเฉลยได้ เร็ วขึ ้น ดังภาพประกอบ 16

ร่องรอยการใช้ ยทุ ธวิธี การสร้ างตาราง

ร่องรอยการใช้ ยทุ ธวิธี การเขียนภาพ

ภาพประกอบ 16 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่ เป้าหมายด้ วยยุทธวิธีการสร้ างตารางการ
เขียนภาพในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 15 “การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่องทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก”
จากข้ อ มูล ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า นัก เรี ย นส่ว นใหญ่ ใช้ เวลาประมาณ 3 - 5 นาที
ในการคิ ด หาผลเฉลยแรก ใช้ เวลาประมาณ 30 วิ น าที ในการคิ ด หาผลเฉลยที่ 2 และใช้ เวลา
ประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่น ๆ ซึ่งผลเฉลยที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่คิด
หาได้ นนจะอยู
ั้
่ในรูปแบบเดียวกัน ต่อ มาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ นกั เรี ยนสามารถเลือกใช้ ยทุ ธวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับการ
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แก้ ปัญ หา ส่งผลให้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ ใช้ เวลาเร็ วขึ ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 3 นาที ในการคิดหาผล
เฉลยแรก ใช้ เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2 ผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่ น ๆ
ซึง่ ผลเฉลยที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่คิดหาได้ นนจะมี
ั้
รูปแบบของผลเฉลยที่แตกต่างกัน สาหรับในช่วงที่
3 นักเรี ยนส่วนใหญ่ยงั คงใช้ เวลาเร็ วขึ ้นในการคิดหาผลเฉลย โดยใช้ เวลาประมาณ 3 นาทีในการ
คิดหาผลเฉลยแรก ใช้ เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 2 และใช้ เวลาน้ อยกว่า 20
วินาทีในการคิดหาผลเฉลยที่ 3 และผลเฉลยอื่นๆ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ของนักเรี ยน
เป้ าหมายทัง้ 4 คน ที่ พ บว่า สาเหตุ ที่ ท าให้ นัก เรี ย นคิ ด หาผลเฉลยแต่ล ะผลเฉลยได้ เร็ ว ขึน้ นัน้
เนื่องมาจากนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มากขึ ้น และได้ แลกเปลี่ยน
ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาจากสมาชิกในกลุม่ /การนาเสนอผลเฉลยและยุทธวิธีจ ากเพื่อ นต่างกลุ่ม
หน้ าชัน้ เรี ยน จึงทาให้ นักเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนและเลือ กใช้ ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาได้ อ ย่าง
เหมาะสม เช่น ยุทธวิธีการสร้ างตาราง การเขียนภาพ เป็ นต้ น ทาให้ คิดหาผลเฉลยได้ เร็ วขึ ้นและ
หลากหลายรูปแบบ
2.1.2 ด้ านการคิดหาผลเฉลยได้ หลายรูปแบบที่แตกต่ างกัน
ในการศึกษาการคิดหาผลเฉลยได้ หลายรู ปแบบที่แตกต่างกันของนักเรี ยน ผู้วิจัย
พิจารณาจานวนรูปแบบของผลเฉลยที่นกั เรี ยนหาได้ ลักษณะของผลเฉลยในแต่ละรูปแบบ และ
ขันตอนในการคิ
้
ดหาผลเฉลย ซึ่งปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ นี ้แต่ละปั ญหามี
รูปแบบของผลเฉลยมากกว่าหนึ่งรูปแบบ (มีอย่างน้ อยสามรู ปแบบ) จากการวิเคราะห์ผลงานเขียน
ของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลการสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาของผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจยั พบว่า นักเรี ยนคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้ จานวนมากขึน้ และนักเรี ยน
มีขนตอนในการคิ
ั้
ดหาผลเฉลยที่กระชับขึ ้น มีรายละเอียดดังนี ้
(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่ างกันได้ จานวนมากขึน้
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 1 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
“การหาพื ้นที่ของรู ปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด” โดยนักเรี ยนจะต้ องสร้ างรูปสามเหลีย่ มมุม
ฉากลงในกระดาษจุดให้ มีพื ้นที่แตกต่างกันมากที่สดุ ซึ่งปั ญหานี ้ถ้ าพิจารณารู ปแบบของผลเฉลย
จากลักษณะของมุมที่ฐานของรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากกับด้ านของกระดาษจุด มี รูปแบบของผล
เฉลยทังหมด
้
4 รูปแบบ ซึง่ ได้ แก่
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รูปแบบที่ 1 ด้ านของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากขนานกับด้ านของกระดาษจุด
ดังภาพประกอบ 17 (กลุม่ ที่ 1)
รูปแบบที่ 2 ด้ านของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากทามุม 45 องศา
กับด้ านของกระดาษจุด ดังภาพประกอบ 17 (กลุม่ ที่ 2)
รูปแบบที่ 3 ด้ านของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากทามุมระหว่าง 0 องศาถึง
45 องศากับด้ านของกระดาษจุด ดังภาพประกอบ 17 (กลุม่ ที่ 3)
รูปแบบที่ 4 ด้ านของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากทามุมระหว่าง 45 องศาถึง
90 องศากับด้ านของกระดาษจุด ดังภาพประกอบ 17 (กลุม่ ที่ 4)

รู ป แบบที่
1

รู ป แบบที่
2

รู ป แบบที่
3

ภาพประกอบ 17 รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1
“การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด”

รู ป แบบที่
4
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จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหากิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1
และผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจัย พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่คิดหารู ปแบบของผลเฉลยได้ 2
รูปแบบเท่านัน้ ได้ แก่ รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว คิดหารูปแบบ
ของผลเฉลยได้ 3 รูปแบบ ได้ แก่ รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 ดังภาพประกอบ 18

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 1

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 2

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 3

ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1
“การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด” ของ ยุ้งข้ าว
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ในขณะที่ ขวัญข้ าว และต้ นข้ าว คิดหารู ปแบบของผลเฉลยได้ 2 รู ปแบบ ได้ แก่
รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ดังภาพประกอบที่ 19

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 1

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 2

ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1
“การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด” ของ ขวัญข้ าว
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สาหรับ รวงข้ าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 1 รูปแบบ ดังภาพประกอบที่ 20

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 1

ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1
“การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด” ของ รวงข้ าว
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ในช่ ว งที่ 2 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 9 เมื่ อ นัก เรี ย นได้ รั บ ใบ
กิจกรรม “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” โดยนักเรี ยนจะต้ องหา
วิธีก ารในการเติ ม ทรงเรขาคณิ ต ที่ แ ตกต่า งกัน 3 แบบให้ ได้ ห ลากหลายรู ป แบบตามเงื่อ นไขที่
กาหนด ซึ่งปั ญหานี ้ถ้ าพิจารณารูปแบบของผลเฉลยจากจานวนชิ ้นของวัตถุชนิดที่ 1 ที่มีปริ มาตร
มากที่สดุ แล้ วพบว่ามีรูปแบบของผลเฉลยทังหมด
้
5 รูปแบบ ได้ แก่
รูปแบบที่ 1 จานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 ที่มีปริ มาตรมากที่สดุ
(300 ลบ.หน่วย) จานวน 5 ชิ ้น
รูปแบบที่ 2 จานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 ที่มีปริ มาตรมากที่สดุ
(300 ลบ.หน่วย) จานวน 4 ชิ ้น
รูปแบบที่ 3 จานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 ที่มีปริ มาตรมากที่สดุ
(300 ลบ.หน่วย) จานวน 3 ชิ ้น
รูปแบบที่ 4 จานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 ที่มีปริ มาตรมากที่สดุ
(300 ลบ.หน่วย) จานวน 2 ชิ ้น
รูปแบบที่ 5 จานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 ที่มีปริ มาตรมากที่สดุ
(300 ลบ.หน่วย) จานวน 1 ชิ ้น
ดังตาราง 20
ตาราง 20 รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9 “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อ
เพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา”
รูปแบบ
ของผล
เฉลย
รูปแบบ
ที่ 1
รูปแบบ
ที่ 2

ผล
เฉลยที่

จานวน(ชิน้ )ของ
วัตถุชนิดที่ 1
(300 ลบ.หน่ วย)

จานวน(ชิน้ )ของ
วัตถุชนิดที่ 2
(200 ลบ.หน่ วย)

1
2
3
4
5

5
5
4
4
4

2
1
3
2
1

จานวน(ชิน้ )
รวมปริมาตรของ
ของ
วัตถุทัง้ 3 ชนิด
วัตถุชนิดที่ 3
(ลบ.หน่ วย)
(10 ลบ.หน่ วย)
2
1,920
22
1,920
12
1,920
32
1,920
52
1,920
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ตาราง 20 (ต่อ)

รูปแบบ
ที่ 3

รูปแบบ
ที่ 4

รูปแบบ
ที่ 5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1

2
22
42
62
82
12
32
52
72
92
112
2
22
42
62
82
102
122
142

1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920

จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหากิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9
และผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจัย พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่คิดหารู ปแบบของผลเฉลยได้ 5
รูปแบบ แต่มีบางรู ปแบบที่ได้ จานวนของผลเฉลยไม่ครบ สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญ
ข้ าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 5 รูปแบบและจานวนผลเฉลยครบ 24 ผลเฉลย ดังภาพประกอบ
21 ในขณะที่ต้นข้ าว คิดหารู ปแบบของผลเฉลยได้ 5 รู ปแบบเช่นกัน แต่ได้ ผลเฉลยเพียง 20 ผล
เฉลย
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ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 1

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 2

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 3

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 4

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 5

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9
“การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” ของ ขวัญข้ าว

150
ในขณะที่ รวงข้ าว คิดหารู ปแบบของผลเฉลยได้ 4 รู ป แบบ ได้ แก่ รู ป แบบที่ 1
รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 ดังภาพประกอบที่ 22

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 1

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 2

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 3

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 4

ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9
“การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” ของ รวงข้ าว
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ในช่ ว งที่ 3 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 15 เมื่ อ นัก เรี ย นได้ รับ ใบ
กิ จ กรรม “การหาปริ ม าตรของทรงกลมในกล่อ งทรงสี่เหลี่ย มมุม ฉาก” โดยนักเรี ยนจะต้ อ งหา
ปริ มาตรของทรงกลมซึง่ มีความสัมพันธ์ กนั เพื่อจัดวางลงในกล่องทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉากตามเงื่อนไขที่
กาหนด ซึง่ ปั ญหานี ้ถ้ าพิจารณารู ปแบบของผลเฉลยจากจานวนลูกบอลทรงกลมชนิดที่ 1 ที่มีรัศมี
มากที่สดุ แล้ วพบว่ามีรูปแบบของผลเฉลยทังหมด
้
3 รูปแบบ ดังตาราง 21 ได้ แก่
รูปแบบที่ 1 จานวนลูกบอลทรงกลมชนิดที่ 1 ที่มีรัศมีมากที่สดุ จานวน 3 ลูก
รูปแบบที่ 2 จานวนลูกบอลทรงกลมชนิดที่ 1 ที่มีรัศมีมากที่สดุ จานวน 2 ลูก
รูปแบบที่ 3 จานวนลูกบอลทรงกลมชนิดที่ 1 ที่มีรัศมีมากที่สดุ จานวน 1 ลูก
ตาราง 21 รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9 “การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่องทรง
สีเ่ หลีย่ มมุมฉาก”

รูปแบบ
ผลเฉลยที่

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

ผลเฉลยที่

จานวน
ลูกบอลชนิดที่ 1
(รัศมี 10.5 หน่ วย)

จานวน
ลูกบอลชนิดที่ 2
(รัศมี 5.25 หน่ วย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
6
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11
10
9
8
7

จานวน
ลูกบอลชนิดที่ 3
(รัศมี 2.625
หน่ วย)
8
16
24
32
40
48
56
8
16
24
32
40
48
56
64
72
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ตาราง 21 (ต่อ)

รูปแบบ
ผลเฉลยที่

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ผลเฉลยที่

จานวน
ลูกบอลชนิดที่ 1
(รัศมี 10.5 หน่ วย)

จานวน
ลูกบอลชนิดที่ 2
(รัศมี 5.25 หน่ วย)

จานวน
ลูกบอลชนิดที่ 3
(รัศมี 2.625
หน่ วย)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
5
4
3
2
1
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

80
88
96
104
112
120
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160
168
176
184
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จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหากิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่
9 และผลการสังเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่คิดหารู ปแบบของผลเฉลย
ได้ 3 รู ปแบบ แต่มีบางรู ปแบบที่ได้ จานวนของผลเฉลยไม่ครบ สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว
ต้ นข้ าว และรวงข้ าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 3 รู ปแบบ แต่มีบางรูปแบบที่ได้ จานวนผลเฉลย
ไม่ครบหรื อไม่ถกู ต้ อง ดังภาพประกอบที่ 23

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2 และ
รูปแบบที่ 3 (ครบ
ทัง้ 3 รูปแบบ)
ซึ่งในแต่ละรูปแบบ
มีผลเฉลยที่ไม่
ถูกต้ องปรากฏอยู่
เช่น จานวนลูก
บอลขนาดใหญ่
กลาง และเล็ก
คือ 2, 16, 8

ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 15
“การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่องทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก” ของ รวงข้ าว
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ในขณะที่ ขวัญ ข้ าว คิดหารู ป แบบของผลเฉลยได้ 3 รู ป แบบ และมี จานวนผล
เฉลยครบถ้ วน ดังภาพประกอบ 24

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 1

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 2

ตัวอย่างร่อยรอย
การคิดหาผลเฉลย
ในรูปแบบที่ 3

ภาพประกอบ 24 ตัวอย่างรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 15
“การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่องทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก” ของ ขวัญข้ าว

155
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่
คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ ประมาณร้ อยละ 50 ของจานวนรูปแบบของผลเฉลยทังหมด
้
ต่อมา
ในช่วงที่ 2 เมื่ อนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ นักเรี ยน
สามารถเลือ กใช้ ยุท ธวิ ธีที่ หลากหลายและเหมาะสมกับ การแก้ ปั ญ หา ส่งผลให้ นักเรี ย นคิ ดหา
รู ปแบบของผลเฉลยมากขึ ้น กล่าวคือ ในคาบเรี ยนที่ 9 นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดหารู ปแบบของผล
เฉลยได้ ครบถ้ วน ซึ่งนักเรี ยนยังคงคิดหารู ปแบบของผลเฉลยได้ มากขึ ้นจนสิ ้นสุดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ ที่ 3 สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน ที่พบว่าสาเหตุที่ทาให้
นักเรี ยนคิดหารู ปแบบของผลเฉลยได้ จานวนมากขึ ้นนัน้ เนื่องมาจากนักเรี ยนมีประสบการณ์ ใน
การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มากขึ ้น และได้ แลกเปลี่ยนยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาจากสมาชิกใน
กลุม่ /การนาเสนอผลเฉลยและยุทธวิธีจากเพื่อนต่างกลุ่มหน้ าชันเรี
้ ยน จึงทาให้ นักเรี ยนสามารถ
ปรั บ เปลี่ย นและเลื อ กใช้ ยุท ธวิ ธี ในการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่า งเหมาะสม ท าให้ คิ ด หาผลเฉลยได้
หลากหลายรูปแบบมากขึ ้น
(2) นักเรียนมีขัน้ ตอนในการคิดหาผลเฉลยที่กระชับขึน้
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 1 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
“การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด” นักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ เวลามากในการคิดหา
ผล เนื่องจากนักเรี ยนใช้ ยทุ ธวิธีการเดาและตรวจสอบ รวมทังคิ
้ ดหาผลเฉลยทังหมดในกระดาษทด
้
แล้ ว ตอบในกระดาษค าตอบ ท าให้ เมื่ อ ใกล้ เวลาที่ ก าหนดนัก เรี ย นต้ อ งรี บ เขี ย นผลเฉลยใน
กระดาษคาตอบ ซึ่งบางครัง้ ทาให้ เขียนผลเฉลยได้ ไม่ครบ สาหรับนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมายทัง้ 4 คน
ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว และรวงข้ าว ใช้ ระยะเวลาในการคิดหาผลเฉลยแรกนานกว่าผลเฉลยอื่น ๆ
โดยคิดหาผลเฉลยทังหมดในกระดาษทดแล้
้
วตอบในกระดาษคาตอบ ดังภาพประกอบ 25
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ร่องรอยการ
คิดหาผลเฉลย
ในกระดาษทด
ของนักเรี ยน
กลุม่ ตัวอย่าง
ด้ วยยุทธวิธี
เดาและ
ตรวจสอบ

ภาพประกอบ 25 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยในกระดาษทดของกลุม่ เป้าหมายด้ วยยุทธวิธีเดาและ
ตรวจสอบในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1“การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด”
ในช่ ว งที่ 2 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 9 เมื่ อ นัก เรี ย นได้ รั บ ใบ
กิจ กรรม “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิ ตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” นักเรี ยนส่วนใหญ่ ใช้
เวลาในการคิดหาผลเฉลยน้ อยลงกว่าช่วงแรก เนื่องจากนักเรี ยนปรับเปลีย่ นยุทธวิธีการสร้ างตาราง
ซึ่งช่วยให้ นักเรี ยนเห็นความสัมพันธ์ หรื อแบบรู ป (pattern) ของผลเฉลย ทาให้ สามารถคิดหาผล
เฉลยได้ อย่างเป็ นขันตอนและกระชั
้
บขึ ้น นอกจากนี ้นักเรี ยนยังแสดงการคิดคานวณควบคู่ไปกับ
การค้ นหาเฉลยแต่ละผลเฉลย ส่งผลให้ นกั เรี ย นใช้ เวลาน้ อยลงกว่าช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้
ดังภาพประกอบ 26
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ร่องรอยการคิด
หาผลเฉลยของ
นักเรี ยนกลุม่
ตัวอย่าง โดย
การสร้ างตาราง
และพยายาม
มองหา
ความสัมพันธ์
หรื อแบบรูป
(pattern) ของ
ผลเฉลยที่
จานวนชิ ้น
ลดลงครัง้ 20
ชิ ้น

ภาพประกอบ 26 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่ เป้าหมายในกระดาษคาตอบด้ วยยุทธวิธีการ
สร้ างตารางในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9 “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิต
เพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา”
ในช่ ว งที่ 3 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 15 เมื่ อ นัก เรี ย นได้ รับ ใบ
กิจ กรรม “การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่อ งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” นักเรี ยนส่วนใหญ่ รวมทัง้
นักเรี ย นเป้า หมายยังคงใช้ เวลาในการคิ ด หาผลเฉลยน้ อ ยลงกว่า ช่ วงแรก เนื่ อ งจากนัก เรี ย น
ปรับเปลีย่ นยุทธวิธีการสร้ างตาราง ซึง่ ช่วยให้ นกั เรี ยนเห็นความสัมพันธ์ หรื อแบบรูป (pattern) ของ
ผลเฉลยเช่นกัน ทาให้ สามารถคิดหาผลเฉลยได้ อย่างเป็ นขันตอนและกระชั
้
บขึ ้น ดังภาพประกอบ
27
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ร่องรอยการคิด
หาผลเฉลย โดย
การสร้ างตาราง
และมองหา
ความสัมพันธ์
หรื อแบบรูป
(pattern) ของ
ผลเฉลยที่

ภาพประกอบ 27 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่ เป้าหมายในกระดาษคาตอบด้ วยยุทธวิธีการ
สร้ างตารางในกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 15
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้นกั เรี ยนส่วนใหญ่
ใช้ เวลามากในการคิดหาผล เนื่องจากนักเรี ยนใช้ ยุทธวิธีการเดาและตรวจสอบ รวมทังคิ
้ ดหาผล
เฉลยทังหมดในกระดาษทด
้
แล้ วตอบในกระดาษคาตอบ ทาให้ เมื่อใกล้ เวลาที่กาหนดนักเรี ยนต้ อง
รี บเขียนผลเฉลยในกระดาษคาตอบ ซึง่ บางครัง้ ทาให้ เขียนผลเฉลยได้ ไม่ครบ ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อ
นักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการแก้ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ นกั เรี ยนสามารถเลือ กใช้
ยุท ธวิธี ที่ห ลากหลายและเหมาะสมกับ การแก้ ปั ญ หา ส่งผลให้ นัก เรี ยนส่วนใหญ่ แ ละนัก เรี ย น
เป้าหมายจึงใช้ เวลาน้ อยลงกว่าช่วงแรกในการคิดหาผลเฉลย ซึ่งนักเรี ยนคิดไปเขียนไป และรู้จัก
ปรับเปลี่ยนในการแก้ ปัญหา เช่น ยุทธวิธีการสร้ างตาราง การแจงกรณีที่เป็ นไปได้ เป็ นต้ น ซึ่งช่วย
ให้ นักเรี ยนเห็นความสัมพันธ์ หรื อแบบรู ป (pattern) ของผลเฉลยทาให้ คิดหาผลเฉลยได้ รวดเร็ ว
เป็ นขันตอน
้
และกระชับมากขึ ้น โดยยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นนี ้จนสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในช่วง
ที่ 3 ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ นกั เรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คนเกี่ยวกับขันตอนในการคิ
้
ดหาผล
เฉลยที่กระชับขึ ้น ที่พบว่า สาเหตุที่ทาให้ นักเรี ยนคิดหาผลเฉลยที่เป็ นขันตอนและกระชั
้
บขึ ้นนัน้
เนื่องมาจากนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มากขึ ้น และได้ แลกเปลี่ยน
ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาจากสมาชิกในกลุม่ /การนาเสนอผลเฉลยและยุทธวิธีจ ากเพื่ อ นต่างกลุ่ม
หน้ าชัน้ เรี ยน จึงทาให้ นักเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนและเลือ กใช้ ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาได้ อ ย่าง
เหมาะสม ทาให้ คิดหาผลเฉลยได้ อย่างเป็ นขันตอน
้
และกระชับมากขึ ้น
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2.2 พฤติกรรมด้ านความคิดยืดหยุ่น
ในการศึกษาความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการคิด
สร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลย และความชัดเจนของคาอธิ บายเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผล
เฉลยขณะลงมือแก้ ปัญหาที่กาหนด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นักเรี ยนแสดงออกมี 2 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการคิดสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึ ้น และด้ านการเขียนคาอธิ บาย
เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่ชดั เจนขึ ้น
2.2.1 ด้ านการคิดสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึน้
ในการศึกษาพฤติกรรมการคิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลย ขณะนักเรี ยน
ลงมื อแก้ ปัญหาทางเรขาคณิต ซึ่งเป็ นสถานการณ์ ปัญหาที่ไม่ค้ นุ เคยและมี ผลเฉลยมากกว่าหนึ่ง
ผลเฉลย จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรี ยน ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนเป้าหมาย
ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในช่วงกิ จกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น พบพฤติกรรมของนักเรี ยนส่วน
ใหญ่ รวมทัง้ นักเรี ยนเป้าหมายสามารถคิด สร้ างเกณฑ์ ก ารจัด กลุ่มของผลเฉลยได้ ชัด เจนขึ ้น มี
รายละเอียดดังนี ้
ในช่วงแรกของกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 1 เมื่ อนักเรี ยนได้ รับใบกิ จกรรม
“การหาพื ้นที่ของรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด ” ช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น ใน
การสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลย ในกิจกรรมนี ้นักเรี ยนส่วนใหญ่สามารถจัดกลุม่ และสร้ าง
เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ แต่เป็ นเกณฑ์ที่ไม่ซบั ซ้ อนสามารถจัดกลุม่ ของผลเฉลยออกเป็ น
2 กลุม่ เท่านัน้ ซึง่ เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่พบมี 2 ลักษณะ ได้ แก่
เกณฑ์ที่ 1
การพิจารณาการสร้ างรูปสามเหลีย่ มมุมฉากหน้ าจัว่ ที่มี
ด้ านประกอบมุมฉากขนานกับเส้ นขอบ (รูปแนวตัง)้
และรูปสามเหลีย่ มมุมฉากหน้ าจัว่ ที่มีด้านประกอบมุมฉาก
ไม่ขนานกับเส้ นขอบ (รูปแนวดิ่ง)
เกณฑ์ที่ 2
การพิจารณาความยาวด้ านประกอบมุมฉากเป็ นจานวนเต็ม
และไม่เป็ นจานวนเต็ม
ในขณะที่มีนักเรี ยนบางส่วนไม่สามารถจัดกลุม่ และสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของ
ผลเฉลยได้ สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว และขวัญข้ าว สามารถจัดกลุม่ ผลเฉลยได้ โดยใช้
เกณฑ์ที่ 1 ในการจัดกลุม่ ของผลเฉลย ต้ นข้ าว สามารถจัดกลุม่ ผลเฉลยได้ เช่นกัน โดยใช้ เกณฑ์ที่
2 ในการจัดกลุม่ ของผลเฉลย ในขณะที่รวงข้ าวไม่สามารถจัดกลุม่ และสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของ
ผลเฉลยได้
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จากเกณฑ์ การจัดกลุม่ ของผลเฉลยข้ างต้ น พบว่า มีนกั เรี ยน 12 คน (ร้ อยละ 60
ของกลุ่ม เป้าหมาย) รวมถึ งนัก เรี ยนเป้า หมาย ได้ แก่ ยุ้งข้ า ว และขวัญ ข้ าว ใช้ เกณฑ์ ที่ 1 การ
พิจารณาการสร้ างรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้ าจั่วที่มี ด้านประกอบมุมฉากขนานกับเส้ นขอบ (รู ป
แนวตัง้ ) และรู ป สามเหลี่ยมมุมฉากหน้ าจั่วที่ มี ด้านประกอบมุม ฉากไม่ข นานกับเส้ น ขอบ (รู ป
แนวดิ่ง) ในการจัดกลุม่ ผลเฉลย ดังภาพประกอบที่ 28

ภาพประกอบ 28 ร่องรอยเกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาการสร้ างรูปสามเหลีย่ มมุมฉากหน้ าจัว่ ที่มีด้าน
ประกอบมุมฉากขนานกับเส้ นขอบ (รูปแนวตัง)้ และรูปสามเหลีย่ มมุมฉากหน้ าจัว่
ที่มีด้านประกอบมุมฉากไม่ขนานกับเส้ นขอบ (รูปแนวดิ่ง) ของ ยุ้งข้ าว
สาหรับเกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาความยาวด้ านประกอบมุมฉากเป็ นจานวนเต็ม
และไม่เป็ นจานวนเต็ม พบว่า มี นักเรี ยน 4 คน (ร้ อยละ 20 ของกลุม่ เป้าหมาย) รวมถึงนักเรี ยน
เป้าหมาย คือ ต้ นข้ าว ใช้ เกณฑ์ที่ 2 ในการจัดกลุม่ ของผลเฉลย ดังภาพประกอบที่ 29

ภาพประกอบ 29 ร่องรอยเกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาความยาวด้ านประกอบมุมฉาก
เป็ นจานวนเต็มและไม่เป็ นจานวนเต็มของ ต้ นข้ าว
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ในขณะที่ มี นัก เรี ย นบางส่ว นจ านวน 4 คน (ร้ อยละ 20 ของกลุ่ม เป้ าหมาย)
รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย คือ รวงข้ าว ไม่สามารถจัดกลุม่ และสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลย
ได้
ในช่วงที่ 2 ของกิ จกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 9 เมื่ อ นักเรี ยนได้ รับใบกิ จกรรม
“การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิ ตเพื่อ เพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” ช่วงกิ จ กรรมพัฒ นาความคิ ด
ยืดหยุน่ ในการสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลย ในกิจกรรมนี ้นักเรี ยนส่วนใหญ่สามารถจัดกลุม่
และสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ ซึ่งเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่พบมี 3 ลักษณะ
ได้ แก่
เกณฑ์ที่ 1
การพิจารณาเกณฑ์จากจานวนวัตถุทรงเรขาคณิต
(ปริ ซมึ ฐานสีเ่ หลีย่ ม)ซึง่ ที่มีปริ มาตรมากที่สดุ
(300 ลูกบาศก์หน่วย)
กลุม่ ที่ 1 : จานวน(ชิ ้น)ของวัตถุชนิดที่ 1 ปริ ซมึ ฐานสีเ่ หลีย่ ม 5ชิ ้น
กลุม่ ที่ 2 : จานวน(ชิ ้น)ของวัตถุชนิดที่ 1 ปริ ซมึ ฐานสีเ่ หลีย่ ม 4ชิ ้น
กลุม่ ที่ 3 : จานวน(ชิ ้น)ของวัตถุชนิดที่ 1 ปริ ซมึ ฐานสีเ่ หลีย่ ม 3ชิ ้น
กลุม่ ที่ 4 : จานวน(ชิ ้น)ของวัตถุชนิดที่ 1 ปริ ซมึ ฐานสีเ่ หลีย่ ม 2ชิ ้น
กลุม่ ที่ 5 : จานวน(ชิ ้น)ของวัตถุชนิดที่ 1 ปริ ซมึ ฐานสีเ่ หลีย่ ม 1ชิ ้น
เกณฑ์ที่ 2
การพิจารณาจานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 วัตถุชนิดที่ 2 และ
วัตถุชนิดที่ 3 ที่มีจานวนชิ ้นแตกต่างกัน
เกณฑ์ที่ 3
การพิจารณาจานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 วัตถุชนิดที่ 2 และ
วัตถุชนิดที่ 3 ที่มีจานวนชิ ้นที่รวมกันแล้ วเป็ นจานวนคู่
หรื อจานวนคี่
สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว สามารถจัดกลุ่มผลเฉลยได้ โดยใช้
เกณฑ์ที่ 1 ในการจัดกลุม่ ของผลเฉลย ต้ นข้ าว สามารถจัดกลุม่ ผลเฉลยได้ เช่นกัน โดยใช้ เกณฑ์ที่ 2
ในการจัดกลุม่ ของผลเฉลย ในขณะที่รวงข้ าวสามารถจัดกลุม่ และสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผล
เฉลยได้ เช่นกัน โดยใช้ เกณฑ์ที่ 3 ในการจัดกลุม่ ของผลเฉลย
จากเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยข้ างต้ น พบว่า มี นกั เรี ยน 8 คน (ร้ อยละ 40
ของกลุ่ม เป้า หมาย) รวมถึ งนักเรี ยนเป้า หมาย ได้ แ ก่ ยุ้งข้ าว และขวัญ ข้ าว ใช้ เกณฑ์ ที่ 1 การ
พิ จ ารณาจากจ านวนวัตถุท รงเรขาคณิ ต (ปริ ซึม ฐานสี่เหลี่ย ม) ซึ่งที่ มี ป ริ ม าตรมากที่ สุด (300
ลูกบาศก์หน่วย) ดังภาพประกอบที่ 30
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ภาพประกอบ 30 ร่องรอยเกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาจากจานวนวัตถุทรง
เรขาคณิต (ปริ ซมึ ฐานสีเ่ หลีย่ ม) ซึง่ ที่มีปริ มาตรมากที่สดุ (300 ลูกบาศก์หน่วย) ของ ขวัญข้ าว
สาหรับเกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาจานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 วัตถุชนิดที่ 2 และ
วัตถุชนิดที่ 3 ที่มีจานวนชิน้ แตกต่างกัน พบว่า มี นกั เรี ยน 4 คน (ร้ อยละ 20 ของกลุม่ เป้าหมาย)
รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย คือ ต้ นข้ าวใช้ เกณฑ์ที่ 2 ในการจัดกลุม่ ของผลเฉลยดังภาพประกอบที่ 31

ภาพประกอบ 31 ร่องรอยเกณฑ์ที่ 2 การพิจารณาจานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 วัตถุชนิดที่ 2
และวัตถุชนิดที่ 3 ที่มีจานวนชิ ้นแตกต่างกัน ของ กลุม่ ต้ นข้ าว
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ในขณะที่ มี นัก เรี ย นบางส่ว นจ านวน 4 คน (ร้ อยละ 20 ของกลุ่ม เป้ าหมาย)
รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย คือ รวงข้ าว ใช้ เกณฑ์ ที่ 3 การพิจารณาจานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1
วัตถุชนิดที่ 2 และวัตถุชนิดที่ 3 ที่มีจานวนชิ ้นที่รวมกันแล้ วเป็ นจานวนคู่ หรื อจานวนคี่ ในการจัด
กลุม่ ของผลเฉลย ดังภาพประกอบที่ 32

ภาพประกอบ 32 ร่องรอยเกณฑ์ที่ 3 การพิจารณาจานวน(ชิ ้น) ของวัตถุชนิดที่ 1 วัตถุชนิดที่ 2 และ
วัตถุชนิดที่ 3 ที่มีจานวนชิ ้นที่รวมกันแล้ วเป็ นจานวนคู่ หรื อจานวนคี่ ของกลุม่ รวงข้ าว
ในช่ ว งที่ 3 ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คาบเรี ย นที่ 15 เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ รั บ
ใบกิ จ กรรม “การหาปริ ม าตรของทรงกลมในกล่อ งทรงสี่เหลี่ยมมุม ฉาก” ช่ ว งกิ จ กรรมพัฒ นา
ความคิ ดยื ด หยุ่น ในการสร้ างเกณฑ์ ก ารจัดกลุ่ม ของผลเฉลย ในกิ จ กรรมนี ้นัก เรี ย นส่วนใหญ่
สามารถจัดกลุม่ และสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ ซึ่งเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่
พบมี 1 ลักษณะคือ
เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจากลูกบอลทรงกลมชนิดที่ 1 มีรัศมี 10.5 หน่วย
ซึง่ มีจานวนชิ ้นมากที่สดุ 3 ชิ ้น 2 ชิ ้น และ 1 ชิ ้น
กลุม่ ที่ 1 : จานวน(ชิ ้น)ของลูกบอลชนิดที่ 1 จานวน 3 ชิ ้น
กลุม่ ที่ 2 : จานวน(ชิ ้น)ของลูกบอลชนิดที่ 1 จานวน 2 ชิ ้น
กลุม่ ที่ 3 : จานวน(ชิ ้น)ของลูกบอลชนิดที่ 1 จานวน 1 ชิ ้น
สาหรับนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว และรวงข้ าว สามารถจัด
กลุม่ ผลเฉลยได้ โดยใช้ เกณฑ์ที่ 1 ในการจัดกลุม่ ของผลเฉลย
จากเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยข้ างต้ น พบว่า มีนกั เรี ยน 20 คน (ร้ อยละ
100 ของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง) รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน ใช้ เกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจาก
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ลูก บอลทรงกลมชนิ ด ที่ 1 มี รั ศ มี 10.5 หน่ ว ยซึ่ง มี จ านวนชิ น้ มากที่ สุด 3 ชิ น้ 2 ชิ น้ และ 1 ชิ น้
ดังภาพประกอบที่ 33

ภาพประกอบ 33 ร่องรอยเกณฑ์ที่ 1 การพิจารณาจากลูกบอลทรงกลมชนิดที่ 1 มีรัศมี 10.5 หน่วย
ซึง่ มีจานวนชิ ้นมากที่สดุ 3 ชิ ้น 2 ชิ ้น และ 1 ชิ ้น ของกลุม่ ยุ้งข้ าว
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้นกั เรี ยนส่วนใหญ่
ใช้ เกณฑ์ ที่แตกต่างกันทัง้ หมด 3 เกณฑ์ และเมื่ อ พิจ ารณาเกณฑ์ ดังกล่าว พบว่า ลักษณะของ
เกณฑ์ ที่ใช้ ไม่มีความซับซ้ อน ซึ่งแต่ละเกณฑ์ สามารถจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ เพียง 2 กลุ่ม ย่อ ย
เท่านัน้ ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มากขึ ้น ทา
ให้ นกั เรี ยนสามารถพิจารณาและค้ นหาความสัม พันธ์ ของรู ปแบบผลเฉลย ส่งผลให้ นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ใช้ เกณฑ์ที่มีความแตกต่างมากกว่าในช่วงแรก ซึง่ แต่ละเกณฑ์สามารถจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้
มากกว่า 2 กลุม่ ย่อย และไม่มีความซ ้าซ้ อ นกัน โดยยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นนี ้จนสิ ้นสุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ในช่วงที่ 3 ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ นักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คนเกี่ยวกับการ
สร้ างเกณฑ์ การจัดกลุม่ ของผลเฉลย ที่พบว่า สาเหตุที่ทาให้ นักเรี ยนสามารถสร้ างเกณฑ์การจัด
กลุ่ม ของผลเฉลยที่ ชัด เจนขึน้ นัน้ เนื่ อ งมาจากนัก เรี ย นมี ป ระสบการณ์ ใ นการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ มากขึ ้น และได้ แลกเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยจากสมาชิ กในกลุม่ /การนาเสนอ
เกณฑ์ ก ารจั ด กลุ่ม ของผลเฉลยจากเพื่ อ นต่ า งกลุ่ม หน้ า ชั น้ เรี ย น จึ ง ท าให้ นั ก เรี ย นสามารถ
ปรับเปลี่ยนและเลือกใช้ เกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยในการแก้ ปัญหาได้ อ ย่างเหมาะสมและ
ชัดเจนมากขึ ้น
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2.2.2 ด้ านการเขียนคาอธิบายเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึน้
ในการศึกษาพฤติกรรมการเขียนคาอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลย ขณะ
นักเรี ย นลงมื อ แก้ ปั ญ หาทางเรขาคณิ ต ซึ่งเป็ น สถานการณ์ ปั ญ หาที่ ไม่ ค้ ุน เคยและมี ผลเฉลย
มากกว่าหนึ่งผลเฉลย จากการวิเคราะห์ ผลงานเขียนของนักเรี ยน ผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยนเป้าหมายของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยั ในช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น พบพฤติกรรม
ของนักเรี ยนส่วนใหญ่ รวมทังนั
้ กเรี ยนเป้าหมายสามารถเขียนคาอธิ บายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผล
เฉลยได้ ชดั เจนขึ ้น มีรายละเอียดดังนี ้
ในช่วงแรกของกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 1 เมื่ อนักเรี ยนได้ รับใบกิ จกรรม
“การหาพื น้ ที่ ของรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด ” ช่วงกิ จ กรรมพัฒ นาความคิดยืด หยุ่น
นักเรี ยนส่วนใหญ่ สามารถสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ แต่เกณฑ์ การจัดของผลเฉลย
ส่วนใหญ่ ใช้ คาอธิ บ ายที่สนั ้ เป็ นเพียงวลีหรื อ ประโยคสัน้ ๆ แสดงรายละเอี ยดเป็ นรายข้ อ เพีย ง
1 – 2 ข้ อ โดยแต่ละข้ อขาดการอธิ บายที่ชัดเจน สอดคล้ องกับพฤติกรรมของนัก เรี ยนเป้าหมาย
ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว และต้ นข้ าว ที่เขียนคาอธิ บายเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยเป็ นเพียงวลีหรื อ
ประโยคสัน้ ๆ ในขณะที่มีนกั เรี ยนบางส่วน รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย รวงข้ าว ที่ไม่เขียนคาอธิบาย
เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลย เนื่องจากนักเรี ยนไม่สามารถสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลได้
ในช่วงที่ 2 ของกิ จกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 9 เมื่ อ นักเรี ยนได้ รับใบกิ จ กรรม
“การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิ ตเพื่ อ เพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” ช่วงกิ จ กรรมพัฒ นาความคิ ด
ยืดหยุ่น นักเรี ยนส่วนใหญ่ สามารถสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ และเขียนคาอธิ บาย
เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ ชัดเจนขึ ้น โดยเกณฑ์การจัดกลุม่ ส่วนใหญ่สามารถจัดกลุม่ ของ
ผลเฉลยได้ มากกว่า 2 กลุม่ อีกทังนั
้ กเรี ยนยังเขียนคาอธิ บายเกณฑ์การจัดกลุม่ ผลเฉลยที่กระชับ
ขึ ้น สอดคล้ องกับพฤติกรรมของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว และรวงข้ าว
ที่เขียนอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ กระชับและแสดงรายละเอียดได้ ชัดเจนขึ ้น อีกทัง้
ยังสามารถจัดกลุม่ ของผลเฉลยออกเป็ น 2 กลุม่ หรื อได้ มากกว่า 2 กลุม่
ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ย นที่ 15 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
“การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่องทรงสีเ่ หลี่ยมมุมฉาก” ช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น
นักเรี ยนส่วนใหญ่ สามารถสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ และเขียนคาอธิบายเกณฑ์การ
จัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ ชัดเจนขึ ้น โดยเกณฑ์การจัดกลุม่ ส่ว นใหญ่สามารถจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้
มากกว่า 2 กลุ่ม อี ก ทัง้ นัก เรี ย นยัง เขี ย นค าอธิ บ ายเกณฑ์ ก ารจั ด กลุ่ม ผลเฉลยที่ ก ระชั บ ขึ น้
สอดคล้ องกับพฤติกรรมของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว และรวงข้ าว ที่
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เขียนอธิ บายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ กระชับและแสดงรายละเอียดได้ ชดั เจนขึ ้น อีกทังยั
้ ง
สามารถจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ มากกว่า 2 กลุม่ เช่นกัน
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นกั เรี ยนสามารถ
สร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ แต่เกณฑ์การจัดของผลเฉลยส่วนใหญ่ใช้ คาอธิ บายที่สนั ้
เป็ นเพียงวลีหรื อประโยคสัน้ ๆ แสดงรายละเอียดเป็ นรายข้ อเพียง 1 – 2 ข้ อ โดยแต่ละข้ อขาดการ
อธิ บายที่ชัดเจน ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
มากขึน้ ทาให้ นัก เรี ยนสามารถเขีย นค าอธิ บ ายเกณฑ์ ก ารจัดกลุ่ม ของผลเฉลยได้ ก ระชับ และ
ชัดเจนขึ ้น ไม่มีเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยใดที่ทาให้ เกิ ดผลเฉลยซ ้าซ้ อ น เนื่อ งจากนักเรี ยน
เขียนคาอธิบายได้ ชัดเจนขึ ้น ซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าวยังสามารถจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ มากกว่า 2 กลุม่
โดยนักเรี ยนยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นนี ้จนสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในช่วงที่ 3 ซึ่งสอดคล้ องกับผล
การสัมภาษณ์ นกั เรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คนเกี่ยวกับการสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลย ที่พบว่า
สาเหตุที่ทาให้ นกั เรี ยนเขียนคาอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ ชดั เจนขึ ้นนัน้ เนื่องมาจาก
นักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มากขึ ้น และได้ แลกเกณฑ์ การจัดกลุ่ม
ของผลเฉลยจากสมาชิกในกลุ่ม/การนาเสนอเกณฑ์ การจัดกลุม่ ของผลเฉลยจากเพื่อ นต่างกลุ่ม
หน้ าชัน้ เรี ยน จึงทาให้ นกั เรี ยนสามารถเขียนคาอธิ บายเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ กระชับ
และชัดเจนมากขึ ้น
2.3 พฤติกรรมด้ านความคิดริเริ่ม
ในการศึกษาความคิดริ เริ่ มผู้วิจัยพิจ ารณาความสามารถของนักเรี ยนในการสร้ าง
สถานการณ์ ให้ มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่างกันและมีหลากหลายรู ปแบบขณะลงมื อตังปั
้ ญหา
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นักเรี ยนแสดงออกมี 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสร้ างสถานการณ์
ปั ญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม และด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มี
รูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม
2.3.1 ด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่ างจาก
ผลเฉลยเดิม
ในการศึก ษาพฤติ ก รรมการสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี ผ ลเฉลยแปลกใหม่
แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ขณะนักเรี ยนลงมื อตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิ ต จากการวิเคราะห์ผลงาน
เขียนของนักเรี ยน ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนเป้าหมายของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในช่วง
กิจกรรมพัฒนาความคิดริ เริ่ ม พบพฤติกรรมของนักเรี ยนส่วนใหญ่รวมทังนั
้ กเรี ยนเป้าหมายในการ
สร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม มีรายละเอียดดังนี ้
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ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 2 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรมการ
ตัง้ ปั ญ หา “การหาพื น้ ที่ข องรู ป สามเหลี่ยมมุม ฉากบนกระดาษจุด ” นัก เรี ย นส่วนใหญ่ รวมถึ ง
นัก เรี ย นเป้ า หมาย ยุ้ งข้ า ว ขวัญ ข้ า ว และต้ นข้ า ว จ านวน 16 คน (คิ ด เป็ นร้ อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย) สร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่มี โครงสร้ าง ประกอบด้ วย เงื่อ นไข 1 เงื่อ นไข และ
ขันตอนในการแก้
้
ปัญหามากกว่า 1 ขันตอน
้
โดยมีการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขในการสร้ างรูปเรขาคณิต
2 ลักษณะ ได้ แก่
(1) การปรับเปลี่ยนเงื่อ นไขในการสร้ างรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้ าจั่ว เป็ นการ
สร้ างรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส
(2) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการสร้ างรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้ าจั่ว เป็ นการ
สร้ างรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
จึ งท าให้ นัก เรี ย นส่ว นใหญ่ รวมถึ งนัก เรี ย นเป้ า หมาย ยุ้งข้ า ว ขวัญ ข้ าว และ
ต้ น ข้ า วสามารถสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี ผ ลเฉลยแปลกใหม่ แ ตกต่ า งจากผลเฉลยเดิ ม
ดังภาพประกอบ 34 - 35
ในขณะที่นกั เรี ยนบางส่วน รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย คือ รวงข้ าว จานวน 4 คน
(คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของกลุม่ เป้าหมาย) ไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่
แตกต่างจากผลเฉลยเดิม
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ร่องรอยการ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขที่
(1)

ร่องรอยการ
คิดหาผล
เฉลยจาก
สถานการณ์
ปัญหาจาก
การ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขที่
(1) ที่
นักเรี ยน
ตังขึ
้ ้น

ภาพประกอบ 34 ร่องรอยการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาคาบเรี ยนที่ 2 เพื่อสร้ าง
สถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของ ขวัญข้ าว
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ร่องรอยการ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขที่
(2)

ร่องรอยการ
คิดหาผล
เฉลยจาก
สถานการณ์
ปัญหาจาก
การ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขที่
(2) ที่
นักเรี ยน
ตังขึ
้ ้น

ภาพประกอบ 35 ร่องรอยการปรับเปลีย่ นเงื่อนไข (2) ของสถานการณ์ปัญหาคาบเรี ยนที่ 2 เพื่อ
สร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของ ต้ นข้ าว
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ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 10 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
การตังปั
้ ญหา “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” นักเรี ยนส่วนใหญ่
รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว และต้ นข้ าว จานวน 20 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
กลุม่ เป้าหมาย) สร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีโครงสร้ าง ประกอบด้ วย เงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข
และขัน้ ตอนในการแก้ ปัญ หามากกว่า 1 ขันตอน
้
โดยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสถานการณ์
ปั ญหา 2 ลักษณะ ได้ แก่
(1) การปรับเปลีย่ นปริ มาตรทรงเรขาคณิตของวัตถุทงั ้ 3 ชนิด
(2) การปรับเปลีย่ นจานวนของวัตถุทรงเรขาคณิตที่ใช้ โดยไม่ต้องครบทัง้ 3 แบบ
จึงทาให้ นกั เรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว
และรวงข้ าว สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญ หาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่างจากผลเฉลยเดิ ม
ดังภาพประกอบที่ 36 - 37
ร่องรอยการ
ปรับเปลี่ยน
ปริมาตรแต่
ยังคงใช้
จานวนวัตถุ
ทัง้ 3 ที่เติม
ในตู้ปลา
ดังเงื่อนไข
ที่ (1)
ตัวอย่าง
ร่องรอยการ
คิดหาผล
เฉลยจาก
การ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไข
ที่ (1)

ภาพประกอบ 36 ร่องรอยการปรับเปลีย่ นเงื่อนไข (1) ของสถานการณ์ปัญหาคาบเรี ยนที่ 10
เพื่อสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของกลุม่ ขวัญข้ าว
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ร่องรอยการ
ปรับเปลี่ยน
จานวนของ
วัตถุทรง
เรขาคณิตที่ใช้
โดยไม่ต้องครบ
ทัง้ 3 แบบ
ดังเงื่อนไข
ที่ (2)

ร่องรอยการ
คิดหาผลเฉลย
จากการ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไข
ที่ (2)

ภาพประกอบ 37 ร่องรอยการปรับเปลีย่ นเงื่อนไข (2) ของสถานการณ์ปัญหาคาบเรี ยนที่ 10 เพื่อ
สร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของกลุม่ ต้ นข้ าว
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ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 16 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
การตัง้ ปั ญ หา “การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่อ งทรงสี่เหลี่ย มมุม ฉาก” นักเรี ย นส่วนใหญ่
รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว และต้ นข้ าว จานวน 20 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
กลุม่ เป้าหมาย) สร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีโครงสร้ าง ประกอบด้ วย เงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข
และขัน้ ตอนในการแก้ ปัญ หามากกว่า 1 ขันตอน
้
โดยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสถานการณ์
ปั ญหา 3 ลักษณะ ได้ แก่
(1) การปรับเปลีย่ นปริ มาตรของทรงกลมทัง้ 3 ชนิด
(2) การปรับเปลีย่ นจานวน และปริ มาตรของทรงกลม 3 ชนิด
จึงทาให้ นกั เรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว
และรวงข้ าว สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญ หาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่างจากผลเฉลยเดิ ม
ดังภาพประกอบที่ 38 - 39
ร่องรอยการ
ปรับเปลี่ยน
รัศมีของ
ทรงกลม
ดังเงื่อนไข
ที่ (1)
ร่องรอยการ
คิดหาผล
เฉลยจาก
การ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไข
ที่ (1)

ภาพประกอบ 38 ร่องรอยการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาคาบเรี ยนที่ 16 เพื่อสร้ าง
สถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของกลุม่ รวงข้ าว
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ร่องรอยการ
ปรับเปลี่ยน
รัศมีและ
จานวนชิ ้น
ดังเงื่อนไข
ที่ (2)

ร่องรอยการ
คิดหาผล
เฉลยจาก
การ
ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไข
ที่ (2)
ซึ่งทาให้
ได้ ผลเฉลยที่
แปลกใหม่
และรูปแบบ
ผลเฉลยที่
เพิม่ มากขึ ้น

ภาพประกอบ 39 ร่องรอยการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาคาบเรี ยนที่ 16 เพื่อสร้ าง
สถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของกลุม่ ยุ้งข้ าว
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จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่
จานวน 16 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของกลุม่ เป้าหมาย) สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผล
เฉลยแปลกใหม่ แ ตกต่า งจากผลเฉลยเดิ ม ซึ่งสถานการณ์ ดังกล่าวมี โครงสร้ าง ประกอบด้ ว ย
เงื่อ นไข 1 เงื่อนไข และขัน้ ตอนในการแก้ ปัญ หามากกว่า 1 ขันตอน
้
ในขณะที่นักเรี ยนบางส่วน
จานวน 4 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย) ไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผล
เฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิมได้ ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการ
คัดเลือกประเด็น ปั ญหา พิจารณาลักษณะ/เงื่อ นไขปั ญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขของปั ญ หา
ส่งผลให้ นกั เรี ยนกลุม่ เป้าหมาย จานวน 20 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกลุม่ เป้าหมาย) สามารถ
สร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี ผ ลเฉลยแปลกใหม่ แ ตกต่ า งจากผลเฉลยเดิ ม ได้ โดยนั ก เรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย) ยังคงแสดงพฤติกรรม
สม่าเสมอจนสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในช่วงที่ 3 ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ของนักเรี ยน
เป้าหมายทัง้ 4 คน ที่พบว่าสาเหตุที่ทาให้ นกั เรี ยนสามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญ หาที่มีผลเฉลย
แปลกใหม่ แตกต่างจากผลเฉลยเดิม นัน้ เนื่ อ งมาจากนัก เรี ยนมี ป ระสบการณ์ ในการคัดเลือ ก
ประเด็นปั ญหา พิจารณาลักษณะ/เงื่อนไขปั ญหา และเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของปั ญหา ตลอดจนได้
อภิป รายแลกเปลี่ยนร่ วมกันในกลุม่ /การน าเสนอผลการตังปั
้ ญ หาของเพื่อ นต่างกลุ่ม จึงท าให้
สามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิมได้
2.3.3 ด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี รู ป แบบผลเฉลยแปลกใหม่
แตกต่ างจากรูปแบบเดิม
ในการศึกษาพฤติกรรมการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลก
ใหม่แตกต่างจากรู ปแบบเดิม ขณะนักเรี ยนลงมือตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต จากการวิเคราะห์ผลงาน
เขียนของนักเรี ยน ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนเป้าหมายของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในช่วง
กิจกรรมพัฒนาความคิดริ เริ่ ม พบพฤติกรรมของนักเรี ยนส่วนใหญ่รวมทังนั
้ กเรี ยนเป้าหมายในการ
สร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม มีรายละเอียดดังนี ้
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 2 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรมการ
ตัง้ ปั ญ หา “การหาพื น้ ที่ ของรู ป สามเหลี่ย มมุม ฉากบนกระดาษจุด ” นัก เรี ย นบางส่ว น รวมถึ ง
นักเรี ยนเป้าหมาย ต้ นข้ าว จ านวน 4 คน (คิดเป็ นร้ อ ยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย) สามารถสร้ าง
สถานการณ์ ปัญ หาที่ มีรูป แบบผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่างจากรู ป แบบเดิม เนื่อ งจากนักเรี ย น
ปรับเปลีย่ นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาในการสร้ างรูปสามเหลีย่ มมุมฉากหน้ าจัว่ เป็ นการสร้ าง
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า จึงทาให้ รูปแบบของผลเฉลยเปลีย่ นแปลงไป ในขณะที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่ รวมถึง
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นัก เรี ย นเป้ า หมาย ยุ้ ง ข้ า ว ขวัญ ข้ า ว และรวงข้ า ว จ านวน 16 คน (คิ ด เป็ นร้ อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้าหมาย) ไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรู ป
แบบเดิม เนื่องจากนักเรี ยนปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสถานการณ์ ปัญหาในการสร้ างรู ปสามเหลี่ยม
มุม ฉากหน้ า จั่ว เป็ นการสร้ างรู ป สี่เหลี่ย มจัตุรั ส ซึ่ งมี ล ัก ษณะของรู ป แบบผลเฉลยเหมื อ นกั บ
สถานการณ์ปัญหาในคาบเรี ยนที่ 1
ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 10 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
การตังปั
้ ญหา “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิ ตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” นักเรี ยนบางส่วน
รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว และต้ นข้ าว จานวน 8 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของกลุม่ เป้าหมาย)
สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรู ปแบบเดิม เนื่องจาก
นัก เรี ยนปรั บ เปลี่ย นเงื่ อนไขของสถานการณ์ ปั ญ หา โดยการปรั บ เปลี่ย นจ านวนของวัต ถุทรง
เรขาคณิ ตที่ใช้ ซึ่งไม่ต้องครบทัง้ 3 แบบ จึงทาให้ รูปแบบของผลเฉลยเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่
นักเรี ยนส่วนใหญ่ รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย ขวัญข้ าว และรวงข้ าว จานวน 12 คน (คิดเป็ นร้ อยละ
60 ของกลุม่ เป้าหมาย) ไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่าง
จากรู ปแบบเดิม เนื่องจากนักเรี ยนปรับเปลี่ยนเงื่อนไขปริ มาตรทรงเรขาคณิ ตของวัตถุทงั ้ 3 ชนิด
เท่านัน้ ซึง่ มีลกั ษณะของรูปแบบผลเฉลยเหมือนกับสถานการณ์ปัญหาในคาบเรี ยนที่ 9
ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 16 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
การตังปั
้ ญหา “การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่องทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก” นักเรี ยนบางส่วน รวมถึง
นักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว และขวัญ ข้ าว จานวน 8 คน (คิดเป็ นร้ อ ยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมาย)
สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรู ปแบบเดิม เนื่องจาก
นักเรี ยนปรับเปลีย่ นเงื่อนไขของสถานการณ์ ปัญหา โดยการปรับเปลี่ยนจานวน และขนาดของทรง
กลมทัง้ 3 ชนิด จึงทาให้ รูปแบบของผลเฉลยเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่ รวมถึง
นักเรี ยนเป้าหมาย ต้ นข้ าว และรวงข้ าว จานวน 12 คน (คิดเป็ นร้ อ ยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย)
ไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรู ปแบบเดิม ซึ่งมี
ลักษณะของรูปแบบผลเฉลยเหมือนกับสถานการณ์ปัญหาในคาบเรี ยนที่ 15
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนจานวน 4
คน (คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของกลุม่ เป้าหมาย) สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลย
แปลกใหม่แตกต่างจากรู ปแบบเดิม ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการคัดเลือ ก
ประเด็นปั ญหา พิจารณาลักษณะ/เงื่อนไขปั ญ หา และเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขของปั ญหา ส่งผลให้
นักเรี ยน จานวน 8 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของกลุม่ เป้าหมาย) ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ ้น สามารถสร้ าง
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สถานการณ์ ปัญ หาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรู ปแบบเดิมได้ โดยนักเรี ยนจาก
กลุ่มเป้าหมาย ยังคงแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอจนสิ ้นสุดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ในช่วงที่ 3 ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ผลการสัม ภาษณ์ ของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน ที่พ บว่าสาเหตุที่ ทาให้ นักเรี ย น
สามารถสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี รูป แบบผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่า งจากรู ป แบบเดิ ม นัน้
เนื่ องมาจากนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการคัดเลือ กประเด็นปั ญ หา พิจ ารณาลักษณะ/เงื่อ นไข
ปั ญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปั ญหา ตลอดจนได้ อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันในกลุม่ /การ
นาเสนอผลการตังปั
้ ญหาของเพื่อนต่างกลุม่ จึงทาให้ สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบ
ผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมได้
2.4 พฤติกรรมด้ านความคิดละเอียดลออ
ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมด้ านความคิ ด ละเอี ย ดลออ ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาความคิ ด
ละเอี ยดลออของนัก เรี ยนในการคิ ดสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาใหม่ ที่มี รายละเอี ย ดของปั ญ หาที่
ครบถ้ วนและมีความชัดเจน และเป็ นสถานการณ์ ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกัน
และมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกมี 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
การคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ที่มีรายละเอียดของสถานการณ์ ปัญหาที่ครบถ้ วนและมีความ
ชัดเจนมากขึ ้น และด้ านการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกัน
และมีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้น
2.4.1 ด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญ หาที่มีรายละเอี ยดของสถานการณ์
ปั ญหาที่ครบถ้ วนและชัดเจนมากขึน้
ในการศึกษาพฤติกรรมการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรายละเอียดของปั ญหาที่
ครบถ้ วนและชัดเจน ขณะนักเรี ยนลงมื อตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิ ต จากการวิเคราะห์ ผลงานเขียน
ของนัก เรี ย น ผลการสัง เกตพฤติ ก รรมของนัก เรี ย นเป้า หมายของผู้วิ จัย และผู้ช่ ว ยวิ จัย ในช่ ว ง
กิจกรรมพัฒนาความคิดละเอียดลออ พบพฤติกรรมของนักเรี ยนส่วนใหญ่รวมทังนั
้ กเรี ยนเป้าหมาย
ในการสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี รายละเอี ยด ขอ งปั ญ หาที่ ครบ ถ้ วน และชั ด เจ น
มีรายละเอียดดังนี ้
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 2 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรมการ
ตังปั
้ ญหา “การหาพื ้นที่ของรู ปสามเหลีย่ มมุมฉากบนกระดาษจุด” นักเรี ยนส่วนใหญ่สามารถสร้ าง
สถานการณ์ปัญหาได้ แต่สถานการณ์ปัญหาที่สร้ างขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นเพียงคาอธิบายที่สนั ้ เป็ นเพียง
วลีหรื อประโยคสัน้ ๆ แสดงรายละเอียดเป็ นรายข้ อเพียง 1 – 2 ข้ อ โดยแต่ละข้ อขาดการอธิ บายที่
ชัด เจน สอดคล้ อ งกับ พฤติ กรรมของนัก เรี ย นเป้าหมาย ยุ้งข้ า ว ขวัญ ข้ า ว และต้ น ข้ า ว ที่ ส ร้ าง

177
สถานการณ์ ปัญ หาเป็ นเพียงวลีหรื อ ประโยคสัน้ ๆ ในขณะที่มีนักเรี ยนบางส่วน รวมถึงนักเรี ยน
เป้าหมาย รวงข้ าว ไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่นาไปสูก่ ารหาผลเฉลยได้
ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 10 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
การตังปั
้ ญหา “การหาปริ มาตรของทรงเรขาคณิ ตเพื่อเพิ่มปริ มาณน ้าในตู้ปลา” นักเรี ยนส่วนใหญ่
สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาได้ และสถานการณ์ ปัญหาที่สร้ างมีความกระชับ ชั ดเจน แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขที่สาคัญมากขึ ้น สอดคล้ องกับพฤติกรรมของนักเรี ยนเป้า หมาย ยุ้งข้ าว ขวัญ
ข้ าว ต้ นข้ าว และรวงข้ าว ที่สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาได้ โดยสถานการณ์ ปัญหาที่สร้ างมี
ความกระชับ ชัดเจน และแสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่สาคัญมากขึ ้นเช่นกัน
ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 16 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
การตัง้ ปั ญหา “การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่อ งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” นักเรี ยนส่วนใหญ่ ยัง
สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาได้ โดยสถานการณ์ ปัญหาที่สร้ างมี ความกระชับ ชัดเจน แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขที่สาคัญมากขึน้ อีกทังยั
้ งมีภาพประกอบเพื่อขยายความสถานการณ์ ปัญหา
สอดคล้ องกับพฤติกรรมของนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญข้ าว ต้ นข้ าว และรวงข้ าว ที่สามารถ
สร้ างสถานการณ์ ปั ญหาได้ โดยสถานการณ์ ปั ญหาที่ ส ร้ างมี ค วามกระชั บ ชั ด เจน แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขที่สาคัญมากขึ ้น อีกทังยั
้ งมีภาพประกอบเพื่อขยายความสถานการณ์ ปัญหาที่
สร้ างขึ ้นเช่นกัน
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่
สามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาได้ แต่สถานการณ์ ปัญหาที่สร้ างขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นเพียงคาอธิ บาย
ที่สนั ้ เป็ นเพียงวลีหรื อประโยคสัน้ ๆ แสดงรายละเอียดเป็ นรายข้ อเพียง 1 – 2 ข้ อ โดยแต่ละข้ อขาด
การอธิ บายที่ชัดเจน ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการคัดเลือกประเด็นปั ญหา
พิ จ ารณาลัก ษณะ/เงื่ อ นไขปั ญ หา และเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขของปั ญ หา ส่ง ผลให้ นัก เรี ย น
กลุ่ม เป้าหมายส่วนใหญ่ สามารถสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาได้ และสถานการณ์ ปัญ หาที่สร้ างมี
ความกระชับ ชัดเจน แสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่สาคัญมากขึ ้น โดยนักเรี ยนกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่ ยังคงแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอจนสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในช่วงที่ 3 ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการสัม ภาษณ์ ของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้ 4 คน ที่พ บว่าสาเหตุที่ท าให้ นักเรี ยนสามารถสร้ าง
สถานการณ์ ปั ญ หาที่มี รายละเอี ย ดของปั ญ หาที่ ครบถ้ วนและชัด เจนมากขึ ้นนัน้ เนื่อ งมาจาก
นักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการคัดเลือ กประเด็น ปั ญ หา พิ จ ารณาลักษณะ/เงื่อ นไขปั ญ หา และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปั ญหา ตลอดจนได้ อ ภิปรายแลกเปลี่ยนร่ วมกันในกลุม่ /การนาเสนอผล
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การตังปั
้ ญหาของเพื่อนต่างกลุ่ม จึงทาให้ สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรายละเอี ยดของ
ปั ญหาที่ครบถ้ วนและชัดเจนมากขึ ้นได้
2.4.2 ด้ านการคิด สร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ ท่ ีมีผลเฉลยจานวนมากที่
แตกต่ างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้
ในการศึกษาพฤติกรรมการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจานวน
มากที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรู ปแบบมากขึ ้น ขณะนักเรี ยนลงมื อตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิ ต
จากการวิเคราะห์ ผลงานเขียนของนักเรี ยน ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนเป้าหมายของ
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในช่ว งกิจกรรมพัฒนาความคิดละเอียดลออ พบพฤติกรรมของนักเรี ยนส่วน
ใหญ่ รวมทัง้ นักเรี ยนเป้าหมายในการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญ หาใหม่ที่มีผลเฉลยจานวนมากที่
แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้น มีรายละเอียดดังนี ้
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 2 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรมการ
ตังปั
้ ญหา “การหาพื ้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด ” นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง รวมถึง
นักเรี ยนเป้าหมาย ต้ นข้ าว จานวน 4 คน (ร้ อยละ 20 ของกลุม่ เป้าหมาย)สามารถสร้ างสถานการณ์
ปั ญหาที่มีผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรู ปแบบมากขึ ้น ดังภาพประกอบที่
47 สาหรับนักเรี ยนส่วนใหญ่ รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว และขวัญ ข้ าว ไม่สามารถสร้ าง
สถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้น ในขณะ
ที่ นักเรี ยนเป้าหมาย รวงข้ าว ไม่สามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาและค้ าหาผลเฉลยได้ สาเร็ จ
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ตัวอย่าง
ร่องรอยการตัง้
ปัญหาและการ
แก้ ปัญหาใหม่ที่
มีจานวนผล
เฉลยและ
รูปแบบของผล
เฉลยมากขึ ้น
โดยการเปลี่ยน
เงื่อนไขการ
สร้ างจากรูป
สามเหลี่ยมมุม
ฉากหน้ าจัว่
เป็ นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า

ภาพประกอบ 40 ร่องรอยการสร้ างสถานการณ์และการแก้ ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจานวนมาก
ที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้นในคาบเรี ยนที่ 2 ของกลุม่ ต้ นข้ าว
ในช่วงที่ 2 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 10 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
การตัง้ ปั ญ หา “การหาปริ ม าตรของทรงเรขาคณิ ตเพื่ อ เพิ่ มปริ ม าณน ้าในตู้ป ลา” นักเรี ย นกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง รวมถึ ง นั ก เรี ย นเป้ า หมาย ยุ้ งข้ า ว และต้ นข้ าว จ านวน 8 คน (ร้ อยละ 40 ของ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่มี จ านวนเพิ่มขึน้ สามารถสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่มีผลเฉลยจานวนมากที่
แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้น
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ตัวอย่าง
ร่องรอยการ
การเปลี่ยน
เงื่อนไขในการ
ตังปั
้ ญหา

ตัวอย่าง
ร่องรอยการตัง้
ปัญหาและการ
แก้ ปัญหาใหม่
ที่มีจานวน
รูปแบบของผล
เฉลยมากขึ ้น
โดยการเปลี่ยน
เงื่อนไขการ
การใช้ วตั ถุทรง
เรขาคณิตทัง้ 3
แบบ

ภาพประกอบ 41 ร่องรอยการสร้ างสถานการณ์และการแก้ ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจานวนมาก
ที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้นในคาบเรี ยนที่ 10 ของกลุม่ ยุ้งข้ าว
ในช่วงที่ 3 ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบเรี ยนที่ 16 เมื่อนักเรี ยนได้ รับใบกิจกรรม
การตังปั
้ ญหา “การหาปริ มาตรของทรงกลมในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
รวมถึงนักเรี ยนเป้าหมาย ยุ้งข้ าว ขวัญข้ า ต้ นข้ าว และรวงข้ าว จานวน 20 คน (ร้ อยละ 100 ของ
กลุ่ม เป้าหมาย) สามารถสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มีผ ลเฉลยจ านวนมากที่แ ตกต่างกัน และมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ ้น
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ตัวอย่าง
ร่องรอยการ
การเปลี่ยน
เงื่อนไขในการ
ตังปั
้ ญหา

ตัวอย่าง
ร่องรอยการตัง้
ปัญหาและ
การแก้ ปัญหา
ใหม่ที่มีจานวน
รูปแบบของผล
เฉลยมากขึ ้น
โดยการ
เปลี่ยนเงื่อนไข
การการใช้ ทรง
กลมทัง้ 3
แบบ

ภาพประกอบ 42 ร่องรอยการสร้ างสถานการณ์และการแก้ ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจานวนมาก
ที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้นในคาบเรี ยนที่ 16 ของนักเรี ยนตัวอย่าง
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จากข้ อมู ล ข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่ า นั ก เรี ย นจ านวน 4 คน (ร้ อยละ 20 ของ
กลุ่ม เป้าหมาย) สามารถสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มีผ ลเฉลยจ านวนมากที่ แ ตกต่างกัน และมี
หลากหลายรู ปแบบ ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการคัดเลือกประเด็นปั ญหา
พิ จ ารณาลัก ษณะ/เงื่อนไขปั ญ หา และเปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขของปั ญ หา ส่งผลให้ นัก เรี ย นจาก
กลุ่ม เป้า หมายสามารถสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี ผ ลเฉลยจ านวนมากที่ แ ตกต่า งกัน และมี
หลากหลายรู ปแบบมากขึ ้น โดยนักเรี ยนจากกลุม่ เป้าหมาย ยังคงแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
จนสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในช่วงที่ 3 ซึง่ สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ของนักเรี ยนเป้าหมายทัง้
4 คน ที่พบว่าสาเหตุที่ทาให้ นกั เรี ยนสามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยจานวนมากที่
แตกต่างกัน และมี ห ลากหลายรู ปแบบมากขึ ้นนัน้ เนื่ อ งมาจากนักเรี ยนมี ป ระสบการณ์ ในการ
คัดเลือกประเด็นปั ญหา พิจารณาลักษณะ/เงื่อ นไขปั ญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขของปั ญ หา
ตลอดจนได้ อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันในกลุม่ /การนาเสนอผลการตังปั
้ ญหาของเพื่อนต่างกลุ่ม
จึงทาให้ สามารถสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกันและมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ ้นได้
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีดาเนินการวิจัยโดยสังเขป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
2. เพื่ อพัฒ นากิ จกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ นักเรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60
3. เพื่ อ ศึก ษาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
4. เพื่ อ ศึก ษาพฤติ ก รรมการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ตศาสตร์ ของนัก เรี ย น
ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น ที่เรี ยนด้ วยกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
เรขาคณิตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปั ญ หาและการตังปั
้ ญ หาทางเรขาคณิ ต สาหรับ นักเรี ยนห้ อ งเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 60/60
2. นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการ
แก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิ ตศาสตร์ สงู กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมี จานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวน
นักเรี ยนทังหมด
้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็ น 3 ระยะ ประกอบด้ วย ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรี ยน
การสอนเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข องครู แ ละ
นัก เรี ย น ระยะที่ 2 การพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรี ยน และหาคุณภาพของเครื่ องมือ และระยะที่ 3 การศึกษา
ความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ระยะที่ 1 การศึก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรียน
ในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยนมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการดังนี ้
1.1 การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายสาหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน
กลุ่มเป้ าหมายสาหรั บศึกษาสภาพการเรี ยนการสอน คือ นักเรี ยนห้ องเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง และโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่มีการส่งเสริ มห้ องเรี ยน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 18 คน
โดยทาการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตของนักเรี ยนใน 2 ด้ านประกอบด้ วย (1) ด้ าน
ความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วกับ การแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต ของนัก เรี ย น และ (2) ด้ า น
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยน
ครู ผ้ ู สอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นในสาระเรขาคณิ ต โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิ ตร (ฝ่ าย
มัธยม) ซึ่งเป็ น โรงเรี ยนที่มี การส่งเสริ มห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2560 ได้ จ ากการเลือ กแบบเจาะจง จานวน 6 คน โดยท าการศึกษาสภาพการเรี ย นการสอน
เรขาคณิ ต ของครู ใ น 2 ด้ า น ประกอบด้ ว ย (1) ด้ า นความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วกั บ การแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู และ (2) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู
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1.2 การก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอน
เรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ของครู แ ละ
นักเรียน
การก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรี ยนได้ ผู้วิจยั ดาเนินการ
ดังนี ้ (1) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
สภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตของครู และนักเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ต ศาสตร์ และ (2) การส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม เพื่ อ สอบถามและ
สัมภาษณ์ สภาพการเรี ยนการสอนของครูใน 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหา
อย่า งสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต ของครู และด้ า นการจัด การเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู และเพื่อสอบถามและทดสอบความสามารถของ
นักเรี ยน ได้ แก่ ด้ านความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิ ตของนักเรี ยน
และด้ านความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยน
1.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือวิจัยที่ใช้ ในการศึกษาสภาพการเรี ยนการ
สอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์แบ่งออกเป็ น (1) เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
สารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ภาคสนามจากครู ได้ แก่ แบบสอบถามความเชื่ อ ที่ เกี่ ยวกับ การ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตสาหรับครู เพื่อสารวจและตรวจสอบความเชื่อที่เกี่ยวกับ
การแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต ของครู ที่ ส อนห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิ ทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น และแบบสัม ภาษณ์ เกี่ ย วกับ การจัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ ยวข้ อ งกับการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวการเรี ยนการสอน
เรขาคณิ ต และความรู้ เกี่ ย วกั บ ศาสตร์ ก ารสอนในเนื อ้ หาส าหรั บ ครู ที่ ส อนห้ องเรี ย นพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และ (2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาคสนามจากนักเรี ยน ได้ แก่ แบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
เรขาคณิตสาหรับนักเรี ยน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
เรขาคณิต เป็ นแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
หลังจากที่สร้ างเครื่ องมือเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั นาเครื่ องมือวิจยั ทังหมดเสนอ
้
ต่อ คณะกรรมการควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งแก้ ไข เมื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขตาม
ค าแนะน าจนผ่า นการพิ จ ารณาแล้ ว จึ งน าเสนอต่อ ผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่า น เพื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยคัดเลือกข้ อความที่มีค่า
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ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป และน ามา
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ เครื่ องมือวิจยั ตามที่กาหนด
1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ที่ใช้ ในการศึกษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์แบ่งออกเป็ น (1) การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจาก
ครู โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตไป
เก็ บรวบรวมข้ อมูลกับครู ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย และสัมภาษณ์ ครู ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายโดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตและความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ การสอนในเนื ้อหา
และ (2) การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจากนักเรี ยน ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต และแบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์แบ่งออกเป็ น (1) การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากครู
โดยนาแบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ต ของครู มา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และนาผลการสัม ภาษณ์ ของครู ม าวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิ งคุณ ภาพ และ (2) การ
วิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามจากนักเรี ยน โดยนาแบบสอบถามความเชื่อ ที่เกี่ยวกับ การแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางเรขาคณิตของนักเรี ยนมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริมสร้ างความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับ นักเรี ยน และหาคุณภาพของเครื่ องมือ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ
ดังนี ้
2.1 การกาหนดกลุ่มนาร่ อง
กลุ่ ม น าร่ อง คื อ นัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 21 คน โดยเป็ นเวลานอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนักเรี ยนในรายวิชาคณิตศาสตร์
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พื ้นฐาน แล้ วแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีระดับคะแนนสูง ปานกลาง และต่า โดยแบ่งนักเรี ยน
ในการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ และหาคุณภาพของเครื่ องมือ 3 ครัง้ ดังนี ้
2.1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัยและ
หาประสิทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 3 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ
1 คน
2.1.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่ อย เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัยและหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยน จานวน 6 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ
2 คน
2.1.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัยและ
หาประสิทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยน จานวน 12 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ หาประสิทธิภาพรายบุคคลและกลุม่ ย่อย
2.2 การกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เสริมสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียนและหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ
ในการกาหนดกรอบแนวคิด ผู้วิจัยได้ นาผลที่ได้ จากการศึกษาสภาพการเรี ยนการ
สอนเรขาคณิ ตที่เกี่ ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของครูและนักเรี ยน ทฤษฎีโครงสร้ าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ ด ด้ านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ ม และความคิด
ละเอียดลออ กระบวนการแก้ ปัญหาของโพลยา/วิลสันและคณะ กระบวนการตังปั
้ ญหาของบราวน์
และวอลเทอร์ และแนวทางการวัดผลประเมินผลมากาหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน โดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
คณิ ตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญ หาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิ ต สาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษ
วิท ยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ย นรู้ จานวน 18 แผน
แบ่งเป็ นระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการทดลองการแก้ ปัญ หา 9 แผน สลับกับการตังปั
้ ญหา 9
แผน และระยะเวลาในการทดสอบหลังเรี ยน 2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 90 นาที โดยเป็ น เวลา
นอกเหนื อ จากเวลาเรี ย นปกติ ซึ่ง มี จุด มุ่งหมายหลัก คือ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ (1) ด้ านความคิดคล่อง (2) ด้ านความคิดยืดหยุ่น (3)
ด้ านความคิดริ เริ่ ม และ (4) ด้ านความคิดละเอียดลออ ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะได้
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เรี ยนรู้ ก ระบวนการแก้ ปัญ หาตามแนวคิ ดของโพลยา กระบวนการแก้ ปั ญ หาที่เป็ นพลวัต ตาม
แนวคิด ของวิล สัน และคณะ และกระบวนการตังปั
้ ญ หาตามแนวคิ ดของบราวน์ แ ละวอลเทอร์
ตลอดจนได้ ฝึกฝนประสบการณ์ ในการแก้ ปัญ หาที่ไม่ค้ ุนเคย (non-routine problem) ซึ่งแต่ล ะ
ปั ญ หามี ยุทธวิธี/ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย โดยใช้ เนื ้อหาคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ ปัญหาเรื่ อ ง
เรขาคณิ ต ที่ ไม่เกินชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
นัก เรี ย นได้ มี ส่ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ (Cooperative learning) การน าเสนอผลการ
แก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา และการอภิปรายผลหน้ าชันเรี
้ ยน
2.3 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ด้านการแก้ ปัญหา
และการตังปั
้ ญ หาจ านวน 18 แผน แผนละ 1 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 90 นาที ซึ่งแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ประกอบด้ วย จุดประสงค์การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ สือ่ การเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้
การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ และ (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทงั ้ 4 ด้ าน คือ ด้ านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ มและ
ความคิดละเอียดลออ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ เป็ นแบบบันทึกที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น เพื่อ บันทึกพฤติกรรมด้ านความคิดคล่อ ง ความคิ ด
ยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นขณะลงมือ
แก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้ วย แบบตรวจสอบรายการ และแบบบันทึก
ภาคสนาม และ (4) แบบสัมภาษณ์ กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อสอบถามเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นที่เป็ นนักเรี ยนเป้าหมายแต่ละคน หลังสิ ้นสุดคาบเรี ยนการแก้ ปัญหาและตัง้
ปั ญหาแต่ละครัง้
หลังจากที่สร้ างเครื่ องมือเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั นาเครื่ องมือวิจยั ทังหมดเสนอ
้
ต่อ คณะกรรมการควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งแก้ ไข เมื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไขตาม
ค าแนะน าจนผ่า นการพิ จ ารณาแล้ ว จึ งน าเสนอต่อ ผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่า น เพื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยคัดเลือกข้ อความที่มีค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป และน ามา
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ เครื่ องมือวิจยั ตามที่กาหนด
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2.4 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและหา
คุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาประสิทธิ ภาพของของกิจ กรรมการเรี ยนการสอนและหาคุณภาพของ
เครื่ องมื อ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการใช้ กับกลุ่มนาร่ อง ซึ่งเป็ นนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร์ ชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง จ านวน 21 คน ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ดังนี ้
2.4.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัยและ
หาประสิทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 3 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้ นกั เรี ยนทาความเข้ าใจ
สถานการณ์ปัญหาและข้ อคาถาม แล้ วลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั จากนันน
้ าข้ อมูลมาหาประสิทธิ ภาพ E1/E2
แล้ วเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด ถ้ าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจยั ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อ
ใช้ ในการทดลองขันต่
้ อไป
2.4.2 การการหาประสิ ทธิภาพกลุ่ มย่ อย เพื่อ ตรวจสอบความเป็ นปรนัย
และหาประสิทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 6 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้ นกั เรี ยนทาความ
เข้ า ใจสถานการณ์ ปั ญ หาและข้ อ คาถาม แล้ วลงมื อ ปฏิ บัติกิ จ กรรม เพื่ อ หาประสิท ธิ ภ าพของ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและหาคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย จากนัน้ น าข้ อ มู ล มาหา
ประสิ ท ธิ ภ าพ E1 /E2 แล้ ว เที ย บกับ เกณฑ์ ที่ ก าหนด ถ้ าไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อใช้ ในการทดลองขันต่
้ อไป
2.4.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัยและ
หาประสิทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 12 คน ทีไ่ ด้ จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้ นกั เรี ยนทาความเข้ าใจ
สถานการณ์ปัญหาและข้ อคาถาม แล้ วลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั จากนันน
้ าข้ อมูลมาหาประสิทธิ ภาพ E1/E2
แล้ วเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด ถ้ าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจยั ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อ
ใช้ ในการทดลองขันต่
้ อไป
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ระยะที่ 3 การศึ ก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ในระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการดังนี ้
3.1 การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) จานวน 1 ห้ องเรี ยน 20 คน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง ซึง่ ระยะเวลาในการทดลองเป็ นเวลา
นอกเหนือจากเวลาเรี ยนปกติ
นอกจากนัน้ ผู้วิจัยเลือ กนักเรี ยนเป้าหมาย (Target Student) เพื่อศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งได้ จากสัมภาษณ์ ครูประจาชันของนั
้
กเรี ยนที่
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับความกล้ าแสดงออก การสื่อสารและนาเสนอแนวคิดของนักเรี ยนแต่ละ
คน และใช้ การพิจารณาจากงานเขียน การสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์จากช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งนักเรี ยนเป้าหมายนี ้ได้ จากการเลือกแบบ
เจาะจงจานวน 4 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน แบ่งเป็ นนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
คณิตศาสตร์ สงู 1 คน นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ปานกลาง 2 คน และที่
มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าคณิ ตศาสตร์ ต่า 1 คน เพื่ อ ศึก ษาเชิ งลึกเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการ
แก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ด้านความคิ ดคล่อ ง ความคิ ด ยืด หยุ่น ความคิ ดริ เริ่ ม และความคิ ด
ละเอี ยดลออ โดยผู้วิจัยใช้ กล้ องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอี ยดของพฤติกรรม ขณะลงมื อ
แก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา และสัมภาษณ์กระบวนการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของนักเรี ยนเป้าหมาย
แต่ละคน หลังสิ ้นสุดคาบเรี ยนแต่ละครัง้
3.2 การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรม
ในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
การก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ผู้วิจัยศึกษากรอบแนวคิดการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ ตามทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญ ญาของกิลฟอร์ ด ด้ าน (1) ความคิดคล่อ ง (2)
ความคิ ด ยื ด หยุ่ น (3) ความคิ ด ริ เริ่ ม และ (4) ความคิ ด ละเอี ย ดลออ และกรอบแนวคิ ด การ
แก้ ปัญหาของโพลยา/วิลสันและคณะ ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การทาความเข้ าใจปั ญหา
การวางแผนแก้ ปัญหา การดาเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล นอกจากนี ้ยังได้ ศกึ ษากรอบ
แนวคิดในการตัง้ ปั ญ หาของบราวน์ และวอลเทอร์ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การคัดเลือ ก

191
ประเด็นสถานการณ์ เริ่ มต้ น การหาลักษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ เริ่ มต้ น การเปลี่ยน
เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ การสร้ างสถานการณ์ ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา
3.3 การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและเก็ บรวบรวมข้ อ มูล ผู้วิจัยแบ่ง
ออกเป็ น (1) แบบแผนการวิจัย โดยการเก็บรวมรวมข้ อมูลของงานวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบแผนการวิจัย
แบบกลุ่มเดียวมี การทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest-Only Design) ซึ่งเป็ นแบบ
แผนการวิจัยที่เลือกใช้ กลุม่ ทดลองเพียงกลุม่ เดียว มีการให้ ตวั แปรอิสระกับกลุม่ ตัวอย่าง และทา
การทดสอบหลังการทดลอง แล้ วพิจ ารณาผลการทดลอง โดยใช้ การวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิ งปริ มาณ
และการวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิ งคุณ ภาพกับข้ อ มูลที่ ได้ จ ากผลการทดลอง และ (2) การดาเนิ นการ
ทดลอง ใช้ เวลาในการดาเนินการทดลองทังหมด
้
20 คาบเรี ยน คาบเรี ยนเรี ยนละ 90 นาที โดย
แบ่งเป็ นเวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญ หาสลับ กับการตังปั
้ ญหาทาง
เรขาคณิ ต จ านวน 18 คาบเรี ย น และการทดสอบหลัง เรี ย น 4 คาบเรี ย น ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยใช้ เวลานอกเหนือจากเวลาปกติ ในแต่ละคาบเรี ยนผู้วิจยั ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอน
และผู้สงั เกตการณ์ โดยมีนิสิตปริ ญญาเอกสาขาคณิ ตศาสตร์ จานวน 2 คน ทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วย
วิจัย บันทึกพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนเป้าหมายและสมาชิกในกลุ่ม
ขณะลงมือแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีการใช้ กล้ องวิดีโอ
เพื่อบันทึกรายละเอียดของการจัดกิจกรรมและสัมภาษณ์นกั เรี ยนเป้าหมายหลังสิ ้นสุดกิจกรรม
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ ยวกับ ความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปั ญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็ น (1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ น
การแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ผู้วิจยั นาคะแนน
จากใบกิ จ กรรมรายบุ ค คลและคะแนนแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังเรี ยนมาหาค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วหา
จานวนนักเรี ยนที่มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์มากกว่าร้ อยละ 60 ขึ ้นไปของ
คะแนนเต็ม จากนันทดสอบสมมติ
้
ฐานที่วา่ นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต มี
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อ ยละ 60 ของ
คะแนนเต็ มมี จ านวนมากกว่าร้ อ ยละ 60 ของจานวนนักเรี ย นทัง้ หมด โดยการทดสอบทวินาม
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยั พิจารณาจากงานเขียน พฤติกรรมการแสดงออกขณะ
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ลงมือแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหาของนักเรี ยน โดยนาแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ และงาน
เขียนของนักเรี ยนมาวิเคราะห์พฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ในด้ านความคิดคล่อ ง
ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ และ (2) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ได้ แก่ ดัชนีความสอดคล้ อง ค่าความยากง่าย
ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ และการทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ การทดสอบทวิ
นาม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัยแบ่งเป็ น 3 ระยะ ตามวิธีการดาเนินการวิจัย ประกอบด้ วย
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยน ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรี ยน และหาคุณภาพของเครื่ องมือ และ
ระยะที่ 3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยน
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรียน
ในการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ และครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้วิจยั ศึกษา (1) ความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยน
และครู (2) ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรี ยน และ (3) การ
จัดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู
1.1 ความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิตของ
นักเรียนและครู
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของความ
เชื่อที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ความเชื่อแต่ละด้ าน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ความเชื่อที่เกี่ยวกับ
การแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต และความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอนการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความ
เชื่อของนักเรี ยนแต่ละข้ อ คะแนนของความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้ อยที่สดุ 2 อันดับแรกซึง่ เป็ น
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ความเชื่อที่มีคา่ เฉลีย่ อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ และระดับน้ อย ได้ แก่ (1) ความเชื่อที่วา่ “การแก้ ปัญหา
ทางเรขาคณิตที่ดีที่สดุ ควรมีวิธีเดียวเท่านัน”
้ และ (2) ความเชื่อที่วา่ “การแก้ ปัญหาทางเรขาคณิต
เป็ นกระบวนการที่มีลาดับขันตอนแน่
้
นอน ตายตัวและมียทุ ธวิธีที่เหมาะสมกับการแก้ ปั ญหานัน้ ๆ
เพียงยุทธวิธีเดียว” ซึ่งความเชื่อทังสองเป็
้
นความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทาง
เรขาคณิ ต ทัง้ นี อ้ าจเนื่ อ งมาจากนัก เรี ย นไม่ ค้ ุน เคยกับ การแก้ ปั ญ หาที่ มี ห ลายผลเฉลย และ
สามารถใช้ ยุทธวิธีแก้ ปัญหาได้ มากกว่าหนึ่งยุทธวิธี สอดคล้ อ งกับผลการสัมภาษณ์ ครู ที่กล่าวว่า
ในการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครูต้องกระชับเวลาในการสอน
จึงมุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดในแบบเรี ยนเพียงอย่างเดียว และแบบฝึ กหัดในแบบเรี ยนส่วน
ใหญ่มีคาตอบเพียงคาตอบเดียวและใช้ ยทุ ธวิธีเพียงยุทธวิธีเดียวในการแก้ ปัญหาเท่านัน้ ความเชื่อ
ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง หรื อ ควรปรั บ ปรุ ง ดัง กล่า วจะส่ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัย ของ อารี ย์ คงสวัส ดิ์ (2544, น. 58) ที่ พ บว่า ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน
คณิตศาสตร์ สง่ ผลต่อ ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ในขณะที่ครู ห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น มี ความเชื่อ ที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตของอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความ
เชื่อแต่ละด้ าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความเชื่อที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ความเชื่อที่เกี่ยวกับการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิต และความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเชื่อของครู
แต่ละข้ อ คะแนนของความเชื่อที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตน้ อ ยที่สุด 2 อันดับแรก ซึ่งเป็ นความเชื่ อที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้ อย ได้ แก่ (1) ความเชื่ อ ที่ว่า “การมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนแสวงหาคาตอบที่
ถูกต้ องของสถานการณ์ /ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์ ” และ (2) ความเชื่ อ ที่ ว่า “แบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการวัด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ” ซึ่งความเชื่อทังสองเป็
้
นความเชื่อที่เกี่ยวกับการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตและความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนการแก้ ปั ญหา
อย่างสร้ างสรรค์ ทางเรขาคณิ ต ทัง้ นี ้อาจเนื่องมาจากในการจัดการเรี ยนการสอนครู ที่มุ่งเน้ นให้
นัก เรี ย นค้ น หาผลเฉลยของสถานการณ์ ปั ญ หามากกว่า การส่ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นใช้ ยุ ท ธวิ ธี ที่
หลากหลายในการแก้ ปั ญ หาและใช้ แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ เพื่ อ การตัด สิ น ผลการเรี ย น
สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์ ครู ที่กล่าวว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ส่วนใหญ่ ครู จ ะใช้ แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบวัด ผลส าฤทธิ์ ที่อ ยู่ในแบบเรี ยน ซึ่งเน้ นการคิ ด
ค านวณให้ ได้ ค าตอบที่ ถู ก ต้ อ งเป็ นส าคัญ ดัง นัน้ ความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนการ
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แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นความเชื่ อของครู ที่อยู่ในระดับต่าจะส่งผลต่อ การเรี ยนการสอน
สอนของนักเรี ยน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ชุติมา คาธะนี (2551, น. 47) ที่พบว่า ครู ที่มี
ความเชื่อโน้ มเอียงตามทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู้ใด จะส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ของครู ซึง่ สะท้ อน
ผลไปสูน่ กั เรี ยน
1.2 ความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่ า งสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต ของ
นักเรียน
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไม่ปรากฏการคิดหาผล
เฉลยและรู ปแบบของผลเฉลย โดยคิดหาผลเฉลยได้ เพียงผลเฉลยเดียว เมื่อนักเรี ยนส่วนใหญ่คิด
หาผลเฉลยหรื อรู ปแบบผลเฉลยใดผลเฉลยหนึง่ ได้ แล้ วนักเรี ยนจะหยุดคิดหาผลเฉลยอื่น ๆ ในทันที
ด้ านความคิดยืดหยุ่น พบว่า นักเรี ยนไม่ปรากฏการเขียนเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยทาให้ การ
จัดกลุม่ มีความซ ้าซ้ อน ด้ านความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ พบว่า นักเรี ยนไม่ปรากฏการ
คิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยและรู ปแบบของผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลย
เดิ ม จากผลการศึก ษาดังกล่า วสะท้ อนให้ เห็ น ว่า กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ข อง
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นยังอยู่ในระดับต่า สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Simpson
(1922, อ้ างใน อารี พันธ์ มณี , 2547, น. 58) ที่พบว่า ความคิดสร้ างสร้ างด้ านการจินตนาการจะ
ลดลงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เมื่อย่างเข้ าสู่ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และลดลงเรื่ อย ๆ จนถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
1.3 การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทาง
เรขาคณิตของครู
ครู มีประสบการณ์ น้อ ยในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ส่งผลให้ หลักสูตรเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
ไม่ได้ ม่งุ เน้ นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทังการแก้
้
ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ทาให้
นัก เรี ย นขาดประสบการณ์ ในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ทัง้ นี อ้ าจเนื่ อ งมาจากหลักสูต ร
เรขาคณิ ต ส าหรั บ นัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ ได้ ถู ก ออกแบบในการเสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยตรง สอดคล้ อ งกับ สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555b, น. 129) ที่พบว่า ครู สว่ นใหญ่ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ มการคิด โดยมุ่งเน้ นที่เนื ้อหา และทักษะการคิดคานวณ บอก
วิธีทาและให้ นักเรี ยนแก้ ปัญหาตามตัวอย่างที่กาหนด ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อ น
และขาดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
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ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเครื่องมือ
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก เรี ย น และหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ พบว่า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
เรขาคณิ ตที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ
นั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
68.62/67.34 ซึ่ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เรขาคณิ ต ที่
เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 60/60 ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ได้ สร้ างขึ ้นตามแนวคิดกระบวนการแก้ ปัญหาของ โพลยา วิลสัน
และคณะ ซึ่งมีจุดเน้ นสาคัญอยู่ที่ความเป็ นพลวัตและมีลาดับขันตอนไม่
้
ตายตัวสามารถพิจารณา
กลับไปยังขันตอนก่
้
อนหน้ าได้ และกระบวนการตังปั
้ ญ หาของบราวน์ และวอลเทอร์ ซึ่งมี จุดเน้ น
สาคัญ อยู่ที่กระบวนการสร้ างสถานการณ์ ใหม่ที่เป็ นลาดับขันสามารถน
้
าไปใช้ ตงปั
ั ้ ญ หา ได้ ทงั ้
ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการขยายปั ญ หาเดิ ม ที่ เคยแก้ มาแล้ ว /ปั ญ หาที่ ส ร้ างสรรค์ ขึ น้ มาใหม่ ซึ่ ง
กระบวนการแก้ ปั ญ หาและการตั ง้ ปั ญ หาดัง กล่า วเป็ นกระบวนการที่ ส ัม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงกั น
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ วรรณพร เลิศอาวาส (2554, น. 102-104) ที่พบว่า เมื่อ นักเรี ยนมี
ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญ หามากขึ ้น นักเรี ยนจะมี พัฒนาการด้ านความคิด
คล่องและความคิดยืดหยุ่นซึ่งเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานสาคัญของความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์สงู ขึ ้น
และการศึกษาของ ซิงเกอร์ และวอลกา (Singer & Voica, 2015, pp. 166-168) ยังช่วยสนับสนุน
ว่า การแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาเป็ นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ กัน โดยการตังปั
้ ญหา/การ
ขยายหรื อ ปรั บ เปลี่ย นสถานการณ์ ปั ญ หาจะช่วยพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ได้
ตลอดจนได้ มีการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิตที่เกี่ ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนัก เรี ย นในระยะที่ 1 เพื่ อ ใช้ เป็ นกรอบแนวคิ ด ใน
การศึกษาพฤติกรรมการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ และเป็ นแนวทางในการสร้ างเกณฑ์ การให้
คะแนนแบบวิเคราะห์รายด้ าน ซึง่ ช่วยให้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถเสริ มสร้ าง
ความสามารถและพฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ได้
นอกจากนี ้ในระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรมแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา นักเรี ยนได้ มีสว่ นร่วมใน
การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) และการนาเสนอผลการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา
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ร่ วมกัน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ฮุตแมนและโรตัน (อารี พันธ์ มณี , 2547, น. 132-133
อ้ างอิงจาก Houtman & Rowton, 1976) ที่พบว่า นักเรี ยนที่ครูอนุญาตให้ อภิปรายแนวคิดในการ
แก้ ปัญ หาร่ วมกันจะมีความคิดสร้ างสรรค์ สูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับอนุญ าตให้ อ ภิปรายแนวคิด
ดังกล่าว
ระยะที่ 3 การศึ ก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ในการศึ ก ษาความสามารถและพฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ เรี ย นด้ ว ย
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทาง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 ความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์ และตอนที่ 2 พฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิจ กรรม
การเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ น
การแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ สงู กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวน
นัก เรี ยนทัง้ หมด ที่ ระดับ นัย ส าคัญ .01 ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของ อาพัน ธ์ ช นิ ต เจนจิ ต
(2546, น. 49) ที่พบว่า นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ที่เรี ยนด้ วยกิจ กรรมการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สามารถสอบผ่านเกณฑ์ 75 มากกว่าร้ อยละ 75
ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
ที่ระดับนัยสาคัญ .01 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ ได้ ส ร้ างตามคิ ด กระบวนการแก้ ปั ญ หาของโพลยา วิ ล สัน และคณะ และ
กระบวนการตัง้ ปั ญ หาของบราวน์ และวอลเทอร์ ซึ่งเป็ นกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่นักเรี ยนได้
เรี ยนรู้กระบวนการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหา ตลอดจนได้ ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาที่
ไม่ ค้ ุน เคย (non-routine problem) ซึ่งแต่ละปั ญ หามี ยุท ธวิ ธี/ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย ใน
ระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรมแก้ ปัญหาและ ตังปั
้ ญหา นักเรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning) การนาเสนอผลการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหา และการอภิปรายผลหน้ าชัน้
เรี ยน
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์
จากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลการสังเกต
ของผู้วิ จัยและผู้ช่ วยวิจัย และผลการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับ กระบวนการแก้ ปั ญ หาและตัง้ ปั ญ หา
พบว่า เมื่อนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาและตังปั
้ ญหามากขึ ้น นักเรี ยนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ด้ านความคิดคล่อง ด้ านความคิด
ยืดหยุน่ ด้ านความคิดริ เริ่ ม และด้ านความคิดละเอียดลออ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 พฤติกรรมด้ านความคิดคล่ อง
ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมด้ านความคิ ด คล่ อ งของนั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั พิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการคิดหาผล
เฉลยได้ จานวนมากในเวลาที่กาหนด และการคิดหาผลเฉลยได้ หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ขณะ
นักเรี ยนลงมื อแก้ ปัญหาทางเรขาคณิ ต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นักเรี ยนแสดงออกมี 2
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากในเวลาที่กาหนด และด้ านการคิดหาผลเฉลยได้
หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน
2.1.1 ด้ านการคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากในเวลาที่กาหนด
ในการศึกษาพฤติกรรมการคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากในเวลาที่กาหนด
ขณะนักเรี ยนลงมือแก้ ปัญหาทางเรขาคณิ ต ซึ่งเป็ นสถานการณ์ ปัญหาที่ไม่ค้ นุ เคยและมีผลเฉลย
มากกว่าหนึ่งผลเฉลย จากการวิเคราะห์ ผลงานเขียนของนักเรี ยน ผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นัก เรี ย นเป้า หมายของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย และผลการสัม ภาษณ์ ระหว่างผู้วิจัย และนัก เรี ย น
เป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญ หา พบว่า นักเรี ยนมี พฤติกรรมด้ านการคิดหาผลเฉลยได้
จานวนมากในเวลาที่กาหนดอยู่ 2 ลักษณะ ได้ แก่ นักเรี ยนคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากขึ ้นในเวลา
ที่กาหนด และนักเรี ยนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้ เร็ วขึ ้น มีรายละเอียดดังนี ้
(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากขึน้ ในเวลาที่กาหนด
ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในด้ านการคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากขึ ้นในเวลาที่กาหนด พบว่า เมื่อ
นักเรี ยนได้ ลงมือแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ นกั เรี ยนมีประสบการณ์ สามารถคัดเลือก
ประเด็นสาคัญและเลือกใช้ ยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหา ดังนันนั
้ กเรี ยนส่วนใหญ่จึงคิดหา
ผลเฉลยได้ มากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ วรรณพร เลิศอาวาส (2554, น. 102) ที่พบว่า เมื่อนักเรี ยนมี
ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหามากขึ ้น นักเรี ยนสามารถคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากขึ ้นในเวลาที่
กาหนด
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(2) นักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ ละผลเฉลยได้ เร็วขึน้
ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นในด้ านคิ ด หาผลเฉลยแต่ล ะผลเฉลยได้ เร็ วขึน้ พบว่า เมื่ อ นักเรี ย นมี
ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ นักเรี ยนสามารถเลือกใช้ ยุทธวิธีที่
หลากหลายและเหมาะสมกับการแก้ ปัญ หา จากในช่วงแรกของกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้
ยุทธวิธีเดาและตรวจสอบนักเรี ยนได้ ปรับเปลีย่ นให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาในช่วงที่ 2 และ
ช่วงที่ 3 คือการใช้ ยุทธวิธีการเขียนภาพ และการสร้ างตาราง ส่งผลให้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่ใช้ เวลาใน
การคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยเร็ วขึ ้น ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ณัฏฐพงษ์ เจริ ญ ทิพย์ (2542, น. 147)
ทีก่ ล่าวว่า ความไวต่อปั ญหาเป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดขึ ้นอย่างฉับพลัน เนื่องจากการได้ รับรู้
หรื อการได้ ประสบกับเหตุการณ์ในด้ านต่าง ๆ
2.1.2 ด้ านการคิดหาผลเฉลยได้ หลายรูปแบบที่แตกต่ างกัน
ในการศึกษาการคิดหาผลเฉลยได้ หลายรู ปแบบที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
ผู้วิจัยพิจารณาจานวนรูปแบบของผลเฉลยที่นกั เรี ยนหาได้ ลักษณะของผลเฉลยในแต่ละรู ปแบบ
และขัน้ ตอนในการคิ ดหาผลเฉลย ซึ่งปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ ในกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ นี ้แต่ละ
ปั ญ หามีรูปแบบของผลเฉลยมากกว่าหนึ่งรู ปแบบ (มี อ ย่างน้ อ ยสามรู ปแบบ) จากการวิเคราะห์
ผลงานเขีย นของนัก เรี ย นในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ และผลการสังเกตพฤติ กรรมการ
แก้ ปัญหาของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั พบว่า นักเรี ยนคิดหาผลเฉลยที่มี รูปแบบแตกต่างกันได้ จานวน
มากขึ ้น และนักเรี ยนมีขนตอนในการคิ
ั้
ดหาผลเฉลยที่กระชับขึ ้น มีรายละเอียดดังนี ้
(1) นั กเรี ยนคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่ างกันได้ จานวนมาก
ขึน้
ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในด้ านคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้ จานวนมากขึ ้น พบว่า
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้ เพียง
บางส่วน เมื่ อนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ม ากขึ ้น ทาให้ นักเรี ย น
สามารถเลือกใช้ ยทุ ธวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับการแก้ ปัญหา ตลอดจนการได้ แลกเปลี่ยน
กระบวนการแก้ ปัญหากับเพื่อนในกลุม่ /หน้ าชันเรี
้ ยน ซึ่งนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้การแจงกรณีที่เป็ นไปได้
ของรู ปแบบผลเฉลยทัง้ หมด ส่งผลให้ นักเรี ยนคิ ดหารู ปแบบของผลเฉลยมากขึ ้น ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าว ณัฏฐพงษ์ เจริ ญทิพย์ (2542, น. 147) เรี ยกว่า ความคิดแหวกแนว เป็ นพฤติกรรมในการ
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คิดหาผลเฉลยของนักเรี ยนบางคนนักเรี ยนบางคนที่แตกต่างจากนักเรี ยนคนอื่น และเป็ นผลเฉลย
หรื อรูปแบบผลเฉลยที่มีความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
(2) นักเรียนมีขัน้ ตอนในการคิดหาผลเฉลยที่กระชับขึน้
ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนในด้ านการมีขนตอนในการคิ
ั้
ดหาผลเฉลยที่กระชับขึ ้น พบว่า ในช่วงแรก
ของกิจกรรมการเรี ยนรู้นกั เรี ยนส่วนใหญ่ใช้ เวลามากในการคิดหาผล เนื่องจากนักเรี ยนใช้ ยุทธวิธี
การเดาและตรวจสอบ รวมทัง้ คิดหาผลเฉลยทังหมดในกระดาษทด
้
แล้ วตอบในกระดาษคาตอบ
ทาให้ เมื่ อใกล้ เวลาที่กาหนดนักเรี ยนต้ อ งรี บเขียนผลเฉลยในกระดาษคาตอบ ซึ่ งบางครั ง้ ทาให้
เขียนผลเฉลยได้ ไม่ ครบ เมื่ อนักเรี ยนมี ป ระสบการณ์ ในการแก้ ปัญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ มากขึน้
ทาให้ นักเรี ยนสามารถเลือ กใช้ ยุท ธวิธี ที่ห ลากหลายและเหมาะสมกับ การแก้ ปั ญ หา ส่งผลให้
นักเรี ยนส่วนใหญ่ และนักเรี ยนเป้าหมายจึงใช้ เวลาน้ อ ยลงกว่าช่วงแรกในการคิดหาผลเฉลย ซึ่ ง
นักเรี ยนคิดไปเขียนไป และรู้จักปรับเปลี่ยนในการแก้ ปัญหา เช่น ยุทธวิธีการสร้ างตาราง การแจง
กรณี ที่เป็ นไปได้ เป็ นต้ น ซึ่งช่วยให้ นกั เรี ยนเห็นความสัมพันธ์ หรื อแบบรู ป (pattern) ของผลเฉลย
ทาให้ คิดหาผลเฉลยได้ รวดเร็ ว เป็ นขันตอน
้
และกระชับมากขึ ้น สอดคล้ องกั บ ธี รเชษฐ์ เรื องสุข
อนั น ต์ (2554, น. 107) เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ ลงมื อ แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ท าให้ นั ก เรี ย นมี
ประสบการณ์ ในการกาหนดและพิจารณาปั ญหา ทบทวนประเด็นและคัดเลือกปั ญหา นักเรี ยนจึง
ใช้ เวลาน้ อยลงในการคิดหาผลเฉลยและปรับขึ ้นตอนในการคิกหาผลเฉลยให้ กระชับขึ ้น
2.2 พฤติกรรมด้ านความคิดยืดหยุ่น
ในการศึกษาความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการ
คิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลย และความชัดเจนของคาอธิ บายเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผล
เฉลยขณะลงมือแก้ ปัญหาที่กาหนด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกมี 2 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการคิดสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ ชัดเจนขึ ้น และด้ านการเขียนคาอธิ บาย
เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่ชดั เจนขึ ้น
2.2.1 ด้ านการคิดสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึน้
ผลการวิเคราะห์ งานเขี ยนของนัก เรี ยนในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนในด้ านการคิดสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่ชดั เจนขึ ้น พบว่า เมื่อ
นักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ นกั เรี ยนสามารถพิจารณา
และค้ นหาความสัมพันธ์ ของรูปแบบผลเฉลย ส่งผลให้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่ใช้ เกณฑ์ที่มีความแตกต่าง
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มากกว่าในช่วงแรก ซึง่ แต่ละเกณฑ์มีสามารถจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ มากกว่า 2 กลุม่ ย่อย และไม่มี
ความซา้ ซ้ อนกัน โดยในการสร้ างเกณฑ์ การจัดกลุ่มดังกล่าวยังมี ส่วนช่วยให้ นักเรี ยนพยายาม
ค้ นหาผลเฉลยในแต่ละเกณฑ์ มากยิ่งขึ ้น สอดคล้ อ งกับ อารี พันธ์ มณี (2547, น. 40-41) ที่พบว่า
ความคิดยืดหยุ่นจะเป็ นตัวเสริ มให้ ความคิดคล่องมีความแปลกแตกต่างออกไป หลีกเลี่ยงความ
ซ ้าซ้ อน หรื อเพิ่มคุณภาพความคิดให้ มากขึ ้นด้ วยการจัดเป็ นหมวดหมู่และหลักเกณฑ์ยิ่ งขึ ้น
2.2.2 ด้ านการเขียนคาอธิบายเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจน
ขึน้
ผลการวิเคราะห์ งานเขี ยนของนัก เรี ยนในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในด้ านการเขียนคาอธิ บายเกณฑ์ การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึ ้น
พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนสามารถสร้ างเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้
แต่เกณฑ์ การจัดของผลเฉลยส่วนใหญ่ ใช้ คาอธิ บายที่สนั ้ เป็ นเพียงวลีหรื อประโยคสัน้ ๆ แสดง
รายละเอี ย ดเป็ น รายข้ อ เพี ยง 1 – 2 ข้ อ โดยแต่ล ะข้ อ ขาดการอธิ บ ายที่ ชัด เจน เมื่ อ นัก เรี ย นมี
ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ม ากขึ ้น ทาให้ นักเรี ยนสามารถเขียนคาอธิ บาย
เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยได้ กระชับและชัดเจนขึ ้น ไม่ มีเกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยใดที่ทา
ให้ เกิดผลเฉลยซ ้าซ้ อน สอดคล้ องกับธี รเชษฐ์ เรื องสุขอนันต์ (2554, น. 109) เมื่อนักเรี ยนได้ ลงมือ
แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ท าให้ นัก เรี ยนมี ป ระสบการณ์ ในการกาหนดและพิจ ารณาปั ญ หา
ทบทวนประเด็ น และคัด เลื อ กปั ญ หา นัก เรี ย นสามารถใช้ เกณฑ์ ก ารจั ด กลุ่ม ของผลเฉลยที่
หลากหลายและกระชับมากขึน้ และอธิ บายความหมายของประโยคเหล่านันได้
้ ชัดเจนมากขึ ้น
เช่นกัน
2.3 พฤติกรรมด้ านความคิดริเริ่ม
ในการศึกษาความคิดริ เริ่ มผู้วิจยั พิจารณาความสามารถของนักเรี ยนในการสร้ าง
สถานการณ์ให้ มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบขณะลงมือตังปั
้ ญหา ซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกมี 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญหา
ที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม และด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบ
ผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม

201
2.3.1 ด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่ าง
จากผลเฉลยเดิม
ผลการวิเคราะห์ งานเขี ยนของนัก เรี ยนในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจัย และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการตังปั
้ ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนในด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจาก
ผลเฉลยเดิม พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่ สามารถสร้ างสถานการณ์
ปั ญ หาที่ มี ผ ลเฉลยแปลกใหม่ แ ตกต่า งจากผลเฉลยเดิ ม ซึ่ง สถานการณ์ ดังกล่า วมี โครงสร้ าง
ประกอบด้ วย เงื่อนไข 1 เงื่อนไข และขันตอนในการแก้
้
ปัญหามากกว่า 1 ขันตอน
้
เมื่อนักเรี ยนมี
ประสบการณ์ ในการคัดเลือกประเด็นปั ญหา พิจารณาลักษณะ/เงื่อนไขปั ญหา และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของปั ญหา ส่งผลให้ นกั เรี ยนสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผล
เฉลยเดิมได้ ซึ่งสถานการณ์ ดงั กล่าวมีโครงสร้ าง ประกอบด้ วย เงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข และ
ขันตอนในการแก้
้
ปัญหามากกว่า 1 ขันตอน
้
ซึง่ สอดคล้ องกับ วรรณพร เลิศอาวาส (2554, น. 103)
ที่พบว่า เมื่ อนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการตังปั
้ ญ หามากขึ ้น นักเรี ยนสามารถตังสถานการณ์
้
ที่
สอดคล้ องกับสถานการณ์หรื อเงื่อนไขที่กาหนดได้ หลายโครงสร้ างที่แตกต่างกัน
2.3.3 ด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่
แตกต่ างจากรูปแบบเดิม
ผลการวิเคราะห์ งานเขี ยนของนัก เรี ยนในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจัย และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการตังปั
้ ญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นในด้ า นการสร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาที่ มี รู ป แบบผลเฉลยแปลกใหม่
แตกต่า งจากรู ป แบบเดิ ม พบว่า เมื่ อ นั ก เรี ย นมี ป ระสบการณ์ ใ นการคัด เลื อ กประเด็ น ปั ญ หา
พิจารณาลักษณะ/เงื่อนไขปั ญหา และเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของปั ญหา ตลอดจนการได้ แลกเปลีย่ น
กระบวนการตัง้ ปั ญ หากับเพื่ อนในกลุ่ม/หน้ าชัน้ เรี ยน ซึ่งนักเรี ยนได้ เรี ย นรู้ จากการปรั บเปลี่ย น
เงื่อนไขของสถานการณ์ ปัญหา และการแจงกรณีที่ เป็ นไปได้ ของรูปแบบผลเฉลยทังหมด
้
ส่งผลให้
นักเรี ยนสามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมได้
สอดคล้ องกับกรมวิชาการ (2534, น. 15) และอารี พันธ์ มณี (2547, น. 37) ที่พบว่า นักเรี ยนที่มี
ความคิดริ เริ่ ม จะมีพฤติกรรมที่ชอบการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงสิง่ ต่าง ๆ ให้ งาน มีความแปลกใหม่
กว่าเดิม
2.4 พฤติกรรมด้ านความคิดละเอียดลออ
ในการศึก ษาพฤติ ก รรมด้ า นความคิ ด ละเอี ย ดลออ ผู้วิ จัย พิ จ ารณาความคิ ด
ละเอี ย ดลออของนัก เรี ย นในการคิ ด สร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาใหม่ ที่ มี รายละเอี ย ดของปั ญ หา
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ที่ครบถ้ วนและมีความชัดเจน และเป็ นสถานการณ์ ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจานวนมากที่ แตกต่าง
กันและมีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกมี 2 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ที่มีรายละเอียดของสถานการณ์ ปัญหาที่ ครบถ้ วนและมี
ความชัด เจนมากขึน้ และด้ านการคิ ด สร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาใหม่ ที่ มี ผลเฉลยจ านวนมากที่
แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้น
2.4.1 ด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญหาที่มีรายละเอียดของสถานการณ์
ปั ญหาที่ครบถ้ วนและชัดเจนมากขึน้
ผลการวิเคราะห์ งานเขี ยนของนัก เรี ยนในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจัย และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการตังปั
้ ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในด้ านการสร้ างสถานการณ์ ปัญ หาที่มีรายละเอี ยดของสถานการณ์
ปั ญหาที่ครบถ้ วนและชัดเจนมากขึ ้น พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่
สามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาได้ แต่สถานการณ์ ปัญหาที่สร้ างขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นเพียงคาอธิ บาย
ที่สนั ้ เป็ นเพียงวลีหรื อประโยคสัน้ ๆ แสดงรายละเอียดเป็ นรายข้ อเพียง 1 – 2 ข้ อ โดยแต่ละข้ อขาด
การอธิ บายที่ชัดเจน ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อนักเรี ยนมี ประสบการณ์ ในการคัดเลือกประเด็นปั ญหา
พิจารณาลักษณะ/เงื่อนไขปั ญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปั ญหา ส่งผลให้ นกั เรี ยนสามารถ
สร้ างสถานการณ์ ปั ญ หาได้ และสถานการณ์ ปั ญ หาที่ ส ร้ างมี ค วามกระชั บ ชั ด เจน แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขที่สาคัญมากขึ ้น
2.4.2 ด้ านการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญหาใหม่ ท่ ีมีผลเฉลยจานวนมาก
ที่แตกต่ างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้
ผลการวิเคราะห์ งานเขี ยนของนัก เรี ยนในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ผลการสังเกตของผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจัย และผลการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการตังปั
้ ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนในด้ านการคิดสร้ างสถานการณ์ ปัญ หาใหม่ที่มี ผลเฉลยจานวนมากที่
แตกต่างกันและมี หลากหลายรู ปแบบมากขึ ้น พบว่า เมื่อนักเรี ยนมีประสบการณ์ ในการคัดเลือ ก
ประเด็นปั ญหา พิจารณาลักษณะ/เงื่อนไขปั ญ หา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปั ญหา ส่งผลให้
นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างสามารถสร้ างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยจานวนมากที่แตกต่างกันและมี
หลากหลายรู ปแบบมากขึ ้น สอดคล้ องกับผลการศึกษาของอุษณี ย์ อนุรทธ์ วงศ์ (2555, น. 173)
คุ ณ ลัก ษณะทางความคิ ด หรื อ พฤติ ก รรมของความคิ ด สร้ างสรรค์ ที่ เกิ ด ขึน้ นั น้ ต้ อ งมี ค วาม
ละเอียดลออ มีแง่มมุ ทางความคิดที่แตกต่างจากคนอื่น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการเรียนการสอน
ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ครู ต้องเข้ าใจบทบาทระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เช่น
ควรส่งเสริ มพฤติกรรมของนักเรี ยนในการแก้ ปัญหาที่ท้าทาย มี หลายผลเฉลย หลายยุทธวิธี และ
เปิ ด โอกาสให้ นัก เรี ยนร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นอย่างอิ สระ ไม่ ปิ ดกัน้ การแสดงความคิ ดเห็ นการ
สื่อ สารของนัก เรี ย น เป็ นต้ น ซึ่ ง เป็ นการเสริ ม สร้ างพฤติ ก รรมพื น้ ฐานของนัก คิ ด สร้ างสรรค์
นอกจากนี ้ในการจัดกรรมการเรี ยนการสอนครูต้องสร้ างข้ อตกลงกับนักเรี ยนเกี่ยวกับการไม่วิพากษ์
วิจ ารณ์ ก ารคิ ด แก้ ปั ญ หาหรื อ การหาผลเฉลยอื่ น ๆ ของเพื่ อ นในห้ อ ง อี ก ทัง้ ยังน าแนวการจัด
กิ จ กรรมไปใช้ ในการพัฒ นากิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่เสริ มสร้ างทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ในด้ านอื่น ๆ ได้
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ในการส ารวจและศึก ษาสภาพการเรี ย นการสอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ของครู พบว่า ครูมีความเชื่อและความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นเกี่ยวกับศาสตร์ การสอนใน
เนื ้อหาเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไป
นักวิจัยควรพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมครู เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นทักษะการคิดขัน้
สูง
สาหรับ การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน เป็ นการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมผ่านการแก้ ปัญหาและการตัง้
ปั ญหาทางเรขาคณิต พบว่า ในช่วงการแก้ ปัญหา เพื่อพัฒนาความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น
นักเรี ยนสามารถคิดหาผลเฉลยได้ จานวนมากที่แตกต่างกันในเวลาที่กาหนด และสามารถสร้ าง
เกณฑ์การจัดกลุม่ ของผลเฉลยที่ชัดเจนขึ ้น แต่ในช่วงการตังปั
้ ญหา เพื่อพัฒนาความคิดริ เริ่ มและ
ความคิดละเอียดลออ แม้ ว่านักเรี ยนจะสามารถค้ นผลผลเฉลยที่แ ปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลย
เดิมได้ แต่เมื่อพิจารณารู ปแบบของผลเฉลย แต่รูปแบบของผลเฉลยไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม จึง
ส่ง ผลให้ ค ะแนนความคิ ด ริ เริ่ ม และความคิ ด ละเอี ย ดลออ ต่ ากว่าคะแนนความคิ ด คล่อ งและ
ความคิดยืดหยุน่ ดังนันในการวิ
้
จัยครัง้ ต่อไปควรพัฒนาความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ ที่
มุ่งเน้ นการคิดสร้ างทังผลเฉลย
้
และรู ปแบบของผลเฉลยที่แปลกใหม่ แตกต่างจากผลเฉลยเดิมให้
มากขึ ้น นอกจากนี ้ในช่วงกระบวนการพัฒนาความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ นักเรี ยนต้ อง
ใช้ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากกว่าความคิดคล่องและความคิด ยืดหยุ่นที่
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เป็ นความคิดพืน้ ฐาน ในการพัฒ นาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ โดยการขยายหรื อ เพิ่มช่วยเวลาใน
ค้ นหาผลเฉลย และรู ปแบบของผลเฉลยที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ซึ่งคาดว่าพฤติกรรมด้ าน
ความคิดละเอียดลออที่นกั เรี ยนแสดงออกจะชัดเจนขึ ้น นอกจากนี ้การความคิดริ เริ่ มและความคิด
ละเอียดลออ
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การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. เครื่ องมือสาหรั บ ศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู แ ละนั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
เครื่ องมือสาหรับ ศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิ ตที่เกี่ ยวข้ อ งกับการแก้ ปัญหา
อย่ า งสร้ างสรรค์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข องครู แ ละนั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ประกอบด้ วย (1) แบบสอบถามความเชื่อ ที่ เกี่ ยวกับ การ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตสาหรับครู (2) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพการเรี ยนการ
สอนเรขาคณิตและความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ การสอนในเนื ้อหาสาหรับครู (3) แบบสอบถามความเชื่อ
ที่ เกี่ ย วกั บ การแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท างเรขาคณิ ต ส าหรั บ นัก เรี ย น (4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยน
โดยผู้วิจยั ดาเนินการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ ความเที่ย งตรงเชิ งเนื ้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ แ ละความ
ชัดเจนของข้ อคาถาม โดยใช้ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของเครื่ องมือวิจัยสาหรับ การศึกษา
สภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิต ซึง่ ผู้วิจยั ดาเนินการดังนี ้
1. วิเคราะห์ ความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา โดยใช้ ดัช นีความสอดคล้ อ ง(IOC) ของ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึง่ ผู้วิจยั ดาเนินการดังนี ้
คะแนน +1 สาหรับข้ อสอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อ
คะแนน 0 สาหรับข้ อสอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
หรื อไม่
คะแนน -1 สาหรับข้ อสอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเห็นว่าไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
คานวณค่า IOC ของแต่ละกิจ กรรมการเรี ยนรู้ แล้ วเลือกกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีค่า IOC
(ชานนท์ จันทรา, 2554, น. 14-54 - 14-55) ตังแต่
้ .05 ขึ ้นไป
R
โดยใช้ สตู รการคานวณ IOC คือ IOC =
N
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้ อง
R คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้ จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
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ตาราง 22 ดัชนีความสอดคล้ องของแบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตสาหรับครูและนักเรี ยน
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อที่
29
30

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3

1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ตาราง 23 ดัชนีความสอดคล้ องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ในระยะที่ 1
ข้ อที่
1
2

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3

1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้

2. เครื่ องมื อ ส าหรั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียน
เครื่ องมือสาหรับการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยน ในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน เครื่ องมือวิจยั และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยผู้วิจัย
ดาเนินการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ ความเที่ย งตรงเชิ งเนื ้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ แ ละความ
ชัดเจนของข้ อคาถาม โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อ ง (IOC) ของเครื่ องมือ วิจัยสาหรับกิจ กรรมการ
เรี ยนการสอนและหาประสิทธิ ภาพของเครื่ องมือที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซงึ่ ผู้วิจยั ดาเนินการดังนี ้
1. วิเคราะห์ ความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง (IOC) ของ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึง่ ผู้วิจยั ดาเนินการดังนี ้
คะแนน +1 สาหรับข้ อสอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อ
คะแนน 0 สาหรับข้ อสอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
หรื อไม่
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คะแนน -1 สาหรับข้ อสอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเห็นว่าไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
คานวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู้ แล้ วเลือกกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่มีค่า IOC ตังแต่
้ .05
R
ขึ ้นไป โดยใช้ สตู รการคานวณ IOC คือ IOC =
N
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้ อง
R คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้ จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
ตาราง 24 ดัชนีความสอดคล้ องของกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือ ในระยะที่ 2
แผนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 25 ดัชนีความสอดคล้ องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ในระยะที่ 2
ข้ อที่
1
2
3
4

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC

แปลผล

3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

2.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองกับกลุม่ นาร่องสาหรับการพัฒนากิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ดังนี ้
2.2.1 การหาประสิท ธิ ภ าพรายบุ ค คล เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยนจานวน 3 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ ละ
1 คน
2.2.2 การหาประสิท ธิ ภ าพกลุ่ม ย่อ ย เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญหาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นกั เรี ยน จานวน 6 คน ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง
2.2.3 การหาประสิทธิ ภาพภาคสนาม เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ น ปรนัย และหา
ประสิท ธิ ภาพของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ใช้ นัก เรี ย น จ านวน 12 คน ที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ่ม หาประสิท ธิ ภ าพรายบุ ค คลและกลุ่ม ย่อ ย
ซึง่ สูตรการคานวณหาประสิทธิภาพ คือ
x
x
สูตรที่ 1 E1  N  100 หรื อ  100
A
A
เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 x คือ คะแนนรวมของแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมหรื องานที่ทาระหว่างเรี ยนทัง้
ที่เป็ นกิจกรรมในห้ องเรี ยน นอกห้ องเรี ยนหรื ออนไลน์
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A
N

คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กปฏิบตั ิ ทุกชิ ้นรวมกัน
คือ จานวนผู้เรี ยน
F
F
สูตรที่ 2 E 2  N  100 หรื อ  100
B
B
เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
 F คือ คะแนนเต็ม
B
คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ ายของแต่ละหน่วย ประกอบด้ วยผล
การสอบหลังเรี ยนและคะแนนจากการประเมินงานสุดท้ าย
N
คือ จานวนผู้เรี ยน
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, น. 10)
ตาราง 26 คะแนนการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนในระยะที่ 2
การหาประสิทธิภาพ
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3

E1
61.24
64.14
68.62

E2
60.50
63.50
67.34

E1/E2
61.24/60.50
64.14/63.50
68.62/67.34

2.3 วิเคราะห์ ห าค่า ความยากง่า ยและค่า อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เป็ นรายข้ อ โดยใช้ ค่าความยาก (Difficulty index:
p) และค่าอานาจจ าแนก (Discrimination index: D หรื อ r) ของแบบทดสอบ ซึ่งดาเนินการโดย
การนาแบบทดสอบที่ได้ จากการทดลองกับนักเรี ยนภาคสนามมาคานวณค่าความยากและค่า
อานาจจาแนกแล้ วคัดเลือกข้ อสอบที่มีคา่ ความยากตังแต่
้ 0.20-0.80 และมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้
0.20 ขึ ้นไป จานวน 4 ข้ อ โดยใช้ สตู รการคานวณคือ

ค่ าความยากง่ าย
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S +S   2NXmin 
p= u l
2N Xmax  Xmin 
p
คือ ค่าความยากง่าย
SU
คือ ผลรวมของคะแนนนักเรี ยนในกลุม่ สูง
Sl
คือ ผลรวมของคะแนนนักเรี ยนในกลุม่ ต่า
คือ จานวนนักเรี ยนทังหมดในกลุ
้
ม่ ต่าหรื อกลุม่ สูง
N

เมื่อ

Xmax
Xmin

คือ คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้ สงู สุด
คือ คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้ ต่าสุด

ดัชนีอานาจจาแนก

Su  Sl
N  Xmax  Xmin 
คือ ค่าอานาจจาแนก
r
SU
คือ ผลรวมของคะแนนนักเรี ยนในกลุม่ สูง
Sl
คือ ผลรวมของคะแนนนักเรี ยนในกลุม่ ต่า
คือ จานวนนักเรี ยนทังหมดในกลุ
้
ม่ ต่าหรื อกลุม่ สูง
N
r=

เมื่อ

Xmax

คือ คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้ สงู สุด
คือ คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้ ต่าสุด

Xmin
(ชานนท์ จันทรา, 2554, น. 14-56 - 14-57)

ตาราง 27 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
ข้ อที่
1
2
3
4

p
0.58
0.36
0.50
0.34

r
0.48
0.43
0.45
0.40
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2.4 วิเคราะห์ ห าความเชื่ อ มั่น ของแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปัญ หา
อย่างสร้ างสรรค์โดย การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (–Coefficient) ของครอนบัค ค่าความเชื่อมั่น
คือ
 k 2
  Si 
k
 1- i=1 
=
k -1  S2 



เมื่อ 
k
S2i




คือ สัมประสิทธิ์คา่ ความเชื่อมัน่
คือ จานวนข้ อในแบบทดสอบ
คือ ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละข้ อ
คือ ความแปรปรวนของข้ อมูลทังหมด
้

S2
(ชานนท์ จันทรา, 2554, น. 14-57)
โดยค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ คานวณโดยวิธีห าสัมประสิทธิ์ แ อลฟา (–Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
เท่ากับ 0.78
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ภาคผนวก ข
ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
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ตาราง 28 คะแนนของนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมายที่เรี ยนโดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ าง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น

คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนน
ใบกิจกรรมรายบุคคล
(คะแนนเต็ม 60)
40.55
49.50
30.24
52.18
36.25
40.25
55.25
48.12
36.25
35.67
32.52
35.85
42.50
41.62
38.45
42.68
41.55
40.54
39.82
43.50

คะแนนแบบทดสอบ
(คะแนนเต็ม 40)

คะแนนรวม
(คะแนนเต็ม 100)

28.50
30.00
24.50
32.50
25.50
26.50
28.00
26.50
28.00
28.00
24.00
26.50
30.50
29.00
25.50
29.50
30.50
31.00
28.50
30.50

69.05
79.50
54.74
84.68
61.75
66.75
83.25
74.62
64.25
63.67
56.52
62.35
73.00
70.62
63.95
72.18
72.05
71.54
68.32
74.00
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การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
การทดสอบสมมติฐานเกี่ ยวกับนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นที่เรี ยนด้ วยกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต โดยใช้ สถิติทดสอบ
ทวินาม (Binomial test) ดังนี ้
จากคะแนนของนักเรี ยน 20 คน ให้ เครื่ องหมายบวกแทนคะแนนที่มากกว่า 60 และให้
เครื่ องหมายลบแทนคะแนนที่น้อยกว่า 60 ส่วนคะแนนที่เท่ากับ 60 ตัดทิ ้ง จะได้ วา่
ให้ x
แทน จานวนเครื่ องหมายบวก
n
แทน จานวนเครื่ องหมายทังหมด
้
ดังนัน้ x  18 และ n  20
1) สมมติฐานของการทดสอบ คือ
H 0 : p  0.60
H1 : p  0.60

2) ตัวสถิติทดสอบคือ Pr ( x  18 เมื่อ p  0.60 )
3) ขอบเขตวิกฤติ คือ ปฏิเสธ H 0 ถ้ า Pr ( x  18 เมื่อ p  0.60 )   เมื่อ   .01
4) ฟั งก์ชนั ความน่าจะเป็ น (Probability function) ของตัวแปรสุม่ x
ที่มีการแจกแจงทวินาม คือ
 20 
x
n x
 0.6 1  0.6
 x 
f x   


0

เมื่อ x  18, 19, 20

เมื่อ x อื่น

จะได้ Pr ( x  18 เมื่อ p  0.60 ) = f 18  f 19   f  20   0.0036
เนื่องจาก 0.0036  0.01 เพราะฉะนันจึ
้ งปฏิเสธ H 0
นั่น คื อ นัก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ เรี ย นด้ ว ย
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่า งสร้ างสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์ ผ่านการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต มีความสามารถในการแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สงู กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจานวนมากกว่าร้ อยละ
60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
ที่ระดับนัยสาคัญ .01
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่ อ งมือที่ใช้ ในการวิจัย ซึ่งได้ แก่
เครื่ อ งมื อส าหรั บ ศึก ษาสภาพการเรี ย นการสอนเรขาคณิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ของครู และนักเรี ยนห้ อ งเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย (1) แบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตสาหรับครู (2) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพการเรี ยนการสอนเรขาคณิต
และความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ การสอนในเนื ้อหาสาหรับครู (3) แบบสอบถามความเชื่อที่เกี่ยวกับการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตสาหรับ นักเรี ยน (4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางเรขาคณิตสาหรับนักเรี ยน และเครื่ องมือสาหรับการพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์สาหรับ นักเรี ยน ซึ่ง
ได้ แก่ (1) กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ผา่ นการแก้ ปัญหาและการตังปั
้ ญหาทางเรขาคณิต (2) แบบสังเกตพฤติกรรมการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (3) แบบสัมภาษณ์ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และ (4) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ มีดงั นี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่
อาจารย์ประจากลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ผู้อานวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
3. อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้ าย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ธีรเชษฐ์ เรื องสุขอนันต์
16 มิถนุ ายน 2527
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545 มัธยมศึกษา
จาก โรงเรี ยนมัธยมด่านสาโรง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2549 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2554 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2562 การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กศ.ด) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
15/38 สุขมุ วิท 113 สาโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
10270

