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ความมุ่งหมายของงานวิจัย ได้แก่ (1) เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (2) เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นให้มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์ 60/60 (3) เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (4) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนกา รสอน
เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรียนและครูห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัรามค าแหง  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท่ีได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง และมีนกัเรียน 4 คนเป็นนกัเรียนเป้าหมายเพ่ือศึกษาเชิงลึก ผลการวิจยั พบวา่ (1) สภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนและครูห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  (1.1) ครูและนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียของความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางเรขาคณิต  และความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตอยู่อยู่ในระดับม าก (1.2) นกัเรียนมี
ประสบการณ์น้อยในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท าให้นกัเรียนไม่ปรากฏการคิดหาผลเฉลยและรูปแบบของผลเฉลย โดยคิดหาผลเฉลยได้เพียงผลเฉลย
เดียว เม่ือนกัเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยหรือรูปแบบผลเฉลยใดผลเฉลยหนึ่งได้แล้วนกัเรียนจะหยุดคิดหาผลเฉลยอ่ืน  ๆ ในทนัที ด้านความคิดยืดหยุ่น 
นกัเรียนไม่ปรากฏการเขียนเกณฑ์การจดักลุ่มของผลเฉลยท าให้การจดักลุ่มมีความซ า้ซ้อน ด้านความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ นกัเรียนไม่ปรากฏ
การคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยและรูปแบบของผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม  (1.3) หลกัสูตรเรขาคณิตและการจัดการเรียนการ
สอนของครูส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นัน้ไม่ได้มุ่งเน้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมทัง้การแก้ปัญหาอย่างสร้างส รรค์ ท าให้
นกัเรียนขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  (2) กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  มีประสิทธิภาพเทา่กบั 68.62/67.34 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
60/60(3) นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สงูกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .01 และ (4) เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหามากขึน้ ด้านความคิดคล่อง นกัเรียนสามารถคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนดและคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบท่ี
แตกต่างกนั ด้านความคิดยืดหยุ่น นกัเรียนสามารถคิดสร้างเกณฑ์และเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยท่ีชดัเจนขึน้ ด้านความคิดริเร่ิม นกัเรียน
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิมและมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมได้และด้าน
ความคิดละเอียดลออ นกัเรียนสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรายละเอียดของสถานการณ์ปัญหาท่ีครบถ้วนและชดัเจนมากขึน้ และมีผลเฉลยจ านวน
มากท่ีแตกต่างกนัและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ 
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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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ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจยั ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ทกุท่านที่ให้ค าน าแนะในการเรียน และการท าปริญญานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการและคณะอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง
ที่ให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการทดลองใช้เคร่ืองมือ 

ขอขอบคุณอาจารย์จิราวรรณ  เทพจินดา อาจารย์จิตติมา ชอบเอียด อาจารย์ธัชพล พลรัตน์ 
อาจารย์อิสริยา ปรมัตถากร อาจารย์จีระศักด์ิ  ดีสะเมาะ อาจารย์นันทชัย นวลสะอาด และอาจารย์ศิรัช
ชรินทร์ ยศวรินทร์ ที่ช่วยเหลอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และให้ค าปรึกษาในการท าวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสินศกัด์ิ และคณุแม่นัยรัตน์ เรืองสขุอนนัต์ และครอบครัวที่ได้ให้ทัง้
ก าลงัใจและก าลังทรัพย์สนับสนุน การศึกษาของผู้ วิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ 
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ ทุกคนที่ให้ก าลงัใจ และความช่วยเหลือจนท าให้ปริญญา
นิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จด้วยดี 

คณุค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์เลม่นี ้ขอมอบเป็นเคร่ืองบชูา พระคณุบดิา มารดาและครู 
อาจารย์ทกุท่าน ท่ีได้อบรมสัง่สอนประสทิธ์ิประสาทความรู้ทัง้ปวงแก่ผู้ วิจยั และขอยกคณุความดีนีใ้ห้แก่ผู้มี
พระคณุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าปริญญานิพนธ์นีท้กุ ๆ ท่าน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ในชีวิตประจ าวนักิจกรรมที่เราท าอยูเ่ป็นประจ าก็คือ “การแก้ปัญหา” ปัญหาท่ีเราแก้นัน้มี
ทัง้ปัญหาท่ีแก้ได้งา่ยโดยใช้เพียงความรู้หรือประสบการณ์เดิม และปัญหาท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อน
จนเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในทันที เราจึงต้องอาศัยความรู้ ทักษะและกระบวนการร่วมกับ
เทคนิควิธีท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหาซับซ้อนเหล่านัน้ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555c, น. 6) โดยเฉพาะปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนบางปัญหา เม่ือแก้ปัญหาได้แล้ว
จะสง่ผลให้เกิดนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในวงกว้าง เช่น ปัญหาข้อจ ากัดของเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ท่ีใช้ศึกษาวิจัยระบบขนาดเล็กในระดบัอะตอมทางวิทยาศาสตร์  ด้วยขีดจ ากัดของกล้อง
จุลทรรศน์ เชิ งแสง (Optical Microscope) ท่ี ไม่ สามารถศึกษาในระบบ ท่ีต ่ ากว่าเซลล์ ได้  
นกัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงพยายามแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อศึกษาระบบท่ีมี
ขนาดเลก็ในระดบันาโน (Nano) คือกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน (Electron Microsope) จนน าไปสู่
การวิจัยและพฒันาในสาขานาโนเทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์นวตักรรมอันเป็นประโยชน์มากมาย เช่น 
การสร้างหุ่นยนต์นาโนเซลล์เม็ดเลือดแดงเทียม (Respirocyte) และนาโนคอมพิวเตอร์ดีเอ็นเอ 
(DNA Nanocomputer) ท่ีน ามาใช้แก้ปัญหาด้านชีวเคมีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 
(โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, 
2554, น. 250-262) กระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมดงักล่าวล้วนเกิดจากความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของมนษุย์ทัง้สิน้  

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็นกระบวนการท างาน
ของสมองอย่างเป็นขัน้ตอนท่ีสามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดท่ี
หลากหลาย แปลกใหม่เพื่อตัง้เป็นสมมติฐาน แล้วน าผลท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานไปใช้เป็น
แนวคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป เรียกกระบวนการลกัษณะนีว้่า การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (The Creative Problem Solving Process) (อารี พนัธ์มณี, 2547, น. 6-7 อ้างอิงจาก 
Torrance, 1962) การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ประกอบด้วยกระบวนการท่ีส าคญั 2 กระบวนการ 
คือ การแก้ปัญหาและการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยการแก้ปัญหานัน้ โพลยา (Polya, 1957, pp. 5-
19) นกัการศึกษาชาวอเมริกันได้ท าการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาและอธิบายขัน้ตอนส าคญั 4
ขัน้ตอนของกระบวนการแก้ปัญหา ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้เร่ิมต้นของ
การแก้ปัญหาท่ีต้องการให้นักเรียนคิดเก่ียวกับปัญหา และตัดสินว่าอะไรคือสิ่งท่ีต้องการค้นหา 
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นักเรียนต้องท าความเข้าใจปัญหาและระบุส่วนส าคัญของปัญหา ขัน้ท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา  
ขัน้ตอนนีต้้องการให้นกัเรียนค้นหาความเช่ือมโยงหรือความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลและตวัไม่รู้ค่า 
แล้วน าความสมัพนัธ์นัน้มาผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางหรือ
แผนในการแก้ปัญหา และเลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการตามแผน  ขัน้ตอนนี ้
ต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนท่ีวางไว้ โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนให้ชัดเจน แล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่ง
สามารถหาค าตอบได้ ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล ขัน้ตอนนีต้้องการให้นักเรียนมองย้อนกลบัไปยัง
ค าตอบท่ีได้มา โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลและยุทธวิธีในการ
แก้ ปัญ หาท่ี ใช้  ส าห รับการคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์  กิลฟอร์ด  (Guilford, 1967, pp. 145-151) 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ท าการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ ( factor analysis) ของ
สติปัญญาอยา่งตอ่เน่ืองมานานกวา่ 20 ปี ในการศกึษากิลฟอร์ดได้เสนอแบบจ าลองโครงสร้างของ
สมรรถภาพทางสมอง หรือแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The structure of intellect 
model) ซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีครอบคลุมสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ และอธิบายว่า ในบรรดา
สมรรถภาพทางสมองเหล่านัน้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้
กว้างไกลหลายทิศทางท่ีเรียกว่าลกัษณะการคิดอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย (divergent 
thinking) ประกอบด้วย ความคิดคล่อง (fluency) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) ความคิดริเร่ิม 
(originality) และความคิดละเอียดลออ (elaboration)  

เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM)) ได้ก าหนดให้การแก้ปัญหาเป็นมาตรฐานหนึ่งในทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีควรสง่เสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และได้กลา่วถึงจุดเน้นส าคญัของการ
แก้ปัญหาว่า การแก้ปัญหาต้องเป็นจุดมุ่งหมายและกระบวนการส าคัญในการเรียนการสอน
คณิ ตศาสตร์ระดับ โรงเรียน  (National Council of Teacher of Mathematics, 2000, p. 52) 
นอกจากนี ้ครูลิกและรูดนิก (Krulik & Rudnick) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ประจ าปี ค.ศ. 1999: 
Developing Mathematical Reasoning in Grades K–12 ของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกาว่า การสอนให้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ต้องเป็นจุดเน้นส าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเ รียน (Krulik & 
Rudnick, 1999, pp. 138-139) ส าห รับประเทศไทยพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
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ได้ให้ความส าคญักับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะ กระบวนการ
คิด และการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24 หมวดท่ี 4 วา่ด้วย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ 2 ใน 6 ข้อ คือ  (1) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (2) จัดกิจกรรมให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553, น. 9)  เพื่อให้บรรลุผลตาม
เปา้หมายของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทกุคน
ไว้ 6 สาระ  ซึง่ได้แก่ (1) จ านวนและการด าเนินการ (2) การวดั (3) เรขาคณิต (4) พีชคณิต (5) การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ (6) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, น. 2-3) ส าหรับสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ดังนี ้มาตรฐาน 6.1 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

จากความส าคญัของการแก้ปัญหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทีกล่าวถึงในหลกัสตูร
คณิตศาสตร์ของประเทศไทย การแก้ปัญหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีนักเรียนควร
เรียนรู้ ฝึกฝนและพฒันาให้เกิดขึน้ แต่ในการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมา ครูสว่นใหญ่มุ่งเน้นท่ี
เนือ้หาคณิตศาสตร์ จึงท าให้ไม่คุ้ นเคยกับการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สภาพปัญหาดงักลา่วสะท้อนได้จากรายงานผลการประเมิน PISA 
2012 และ PISA 2015 ใน Phase II สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560, 
น. 15-32) พบว่า คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ PISA 2012 ของนกัเรียนไทย (427 คะแนน) ต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ย (494 คะแนน) และมีนกัเรียนประมาณคร่ึงหนึ่งยงัรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ไม่ถึงระดบัพืน้ฐาน
และคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ PISA 2015 ของนกัเรียนไทย (415 คะแนน) ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย (490 
คะแนน) เช่นกัน  โดยภาพรวมทัง้ประเทศมีนกัเรียนหนึ่งในสาม  (32.2%) ตอบข้อสอบถูก และอีก
สองในสาม ตอบผิดหรือไม่ตอบ ในจ านวนนีมี้นักเรียนมากกว่าคร่ึงท่ีตอบผิด  (64.6%) เม่ือ
วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาคณิตศาสตร์  PISA 2015 ยังคง
เหมือนกับเนือ้หาการประเมินใน  PISA 2012 กล่าวคือ  ประกอบด้วย  4 เนือ้หา  ได้แก่  การ
เปลี่ยนแปลงและความสมัพันธ์ ปริภูมิและทรงเรขาคณิต ปริมาณและความไม่แน่นอนและข้อมูล 
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ผลการตอบข้อสอบพบว่า เนือ้หาท่ีนกัเรียนท าได้มากท่ีสุด คือ ปริมาณ (40.1%) รองลงมา คือ 
ความไม่แน่นอนและข้อมูล (32.8%) ส่วนเนือ้หาท่ีนักเรียนตอบได้น้อยท่ีสุด คือ ปริภูมิและทรง
เรขาคณิต (25.7%) เม่ือเปรียบเทียบกบั PISA 2012 พบวา่ในเกือบทกุเนือ้หาคณิตศาสตร์ สดัสว่น
นักเรียนท่ีตอบถูกใน PISA 2015 มีสัดส่วนท่ีน้อยลง ยกเว้นเนือ้หาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงและ
ความสมัพนัธ์ ส าหรับ PISA 2015 เนือ้หาเร่ืองปริภมิูและทรงเรขาคณิต พบว่านกัเรียนท าข้อสอบ
ได้น้อยท่ีสดุ สอดคล้องกับผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษา
ในโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 (Trends in 
International Mathematics and Science Study 2011; TIMSS 2011) พบว่า  คะแนน เฉลี่ ย
จ าแนกตามเนือ้หาวิชาในสาระเรขาคณิต (415 คะแนน) ของนกัเรียนไทยอยู่ในระดบัต ่าสดุเช่นกัน
เม่ือเทียบกับสาระจ านวน (425 คะแนน)  พีชคณิต (425 คะแนน) และข้อมูลและโอกาส (431 
คะแนน) (โครงการ TIMSS 2011 THAILAND สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
, 2556, น. 3-4) 

ส าหรับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นัน้ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาของประเทศไทยรอบท่ีสอง พบว่า มาตรฐานท่ี 4 
นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ เป็นมาตรฐานท่ีมีค่าเฉลี่ยจากของการประเมินน้อยท่ีสดุ (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2557) และผลการศกึษาเก่ียวกบัพฒันาการด้าน
ความคิดเร่ิมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีศึกษาโดยทอแรนซ์และยามาโมโต 
(Torrance and Yamamoto) พบว่า ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนกัเรียนจะลดลงอย่างต่อเน่ือง
ในช่วงระหวา่งชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จนถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และจะมีพฒันาการคงท่ีจนจบชัน้
มัธยมศึกษา (Torrance, 1962, pp. 97-98) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โรบินสนั ท่ีพบว่า
เด็กนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น (อายุ 13-15 ปี) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพียงร้อยละ 10 
ซึ่งต ่ากว่านักเรียนชัน้ประถมศึกษา (อายุ 8-10 ปี) และเด็ก (อายุ 3-5 ปี) ท่ีมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ร้อยละ 32 และร้อยละ 98 ตามล าดบั (ไพฑรูย์ สนิลารัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2558, น. 95) 

จากผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบวา่ นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตและพฒันาการด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัต ่า จึงเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีครูควรให้ความสนใจและเสริมสร้างให้เกิดขึน้กับนกัเรียน ซึ่งการแก้ปัญหาและความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนและต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญหลายด้านในการ
เกือ้หนุน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีกระบวนการฝึกฝนและพฒันาท่ีเหมาะสม โดยนักการศึกษา
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และนักวิจัยได้พยายามศึกษา ค้นคว้าและหาวิธีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ดงัจะเห็นได้จากผลการศกึษาของ สริิวรรณ จนัทร์กลู (2554, น. 212-215) 
ได้ท าการสงัเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งเผยแพร่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2551 จ านวน 147 เลม่ จาก 8 มหาวิทยาลยั 
จากการสงัเคราะห์เชิงปริมาณด้านวตัถุประสงค์การวิจยั พบวา่ สว่นใหญ่เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ
ท่ีมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของกลุ่มทดลองกับกลุม่ปกติ  และจากการสงัเคราะห์เชิง
คุณภาพด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหาโดยใช้สื่อสิง่พิมพ์เพื่อพฒันาการแก้ปัญหาตามล าดบัขัน้ตอนและมีการใช้เคร่ืองค านวณ
เชิงกราฟและเคร่ืองคิดเลขเพื่อแก้ปัญหา ส่วนการสังเคราะห์เชิงคุณภาพด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ พบว่า งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการพัฒนาหลักสูตรท่ี
เสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการแสดงความหลากหลายของค าตอบและ
พบลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สงู คือ นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง จากจุดเน้นของวัตถุประสงค์การวิจัยและแนวคิดในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ดังกล่าว งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลกัเพื่อตอบค าถามการวิจัย แต่ในทางกลบักันงานวิจัยท่ีใช้การ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพในการอธิบายลกัษณะของพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์อยา่งลุม่ลกึอาจ
ยังไม่เป็นจุดเน้นส าคัญเท่าท่ีควร เพราะฉะนัน้การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์จึงควรใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณในภาพกว้าง 
และข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีลุม่ลกึในการตอบค าถามวิจยั ซึ่งวิธีการแบบผสมผสานนีจ้ะน าผลจากการ
วิจัยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและหาข้อสรุปร่วมกัน นอกจากนีน้ักการศึกษายังได้เสนอแนะ
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยครูนิกและรูดนิกได้เสนอแนะไว้ว่าการเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ครูควรกระตุ้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
โดยการขยายการจดักิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาไปสูก่ารสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ (Krulik 
& Rudnick, 1999, p. 139) กระบวนการดังกล่าวเป็นการขยายแนวคิดการแก้ปัญหาไปสู่ตัง้
ปัญหานัน่เอง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ วรรณพร เลศิอาวาส (2554, น. 102-104) ท่ีพบว่า
เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหามากขึน้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส าคัญของความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์สูงขึน้ตามล าดับ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ อาพนัธ์ชนิต เจนจิต (2546, น. 61-65) 
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ท่ีพบว่าผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้
นกัเรียนมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ท่ีประกอบด้วยความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม
และความคิดละเอียดลอออยู่ในระดบัดี นอกจากนีย้งัมีผลการวิจัยต่างประเทศท่ีช่วยสนบัสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาคือ โบนอตโตและซานโต (Bonotto & 
Santo, 2015, p. 121) พบว่า การแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหามีความสมัพันธ์กับความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ โดยการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาจะช่วยพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับซิงเกอร์และวอลกา (Singer & Voica, 2015, pp. 
166-168) ท่ีพบวา่ การแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ซึ่งการตัง้
ปัญหา/การขยายหรือปรับเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาจะช่วยพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้ 

ด้วยเหตุผลและความส าคญัดงักลา่วท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพฒันากิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ผ่านการ
แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น  โดยใช้แนวทางการศกึษาจากการพฒันากรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาของ
โพลยา และขัน้ตอน/วิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ (Wilson; et al, 
1993, p. 6) ซึ่งมีจุดเน้นส าคัญอยู่ ท่ีความเป็นพลวัตและมีล าดับขัน้ตอนไม่ตายตัวสามารถ
พิจารณากลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหน้าได้ และพฒันากรอบแนวคิดในการตัง้ปัญหาจากบราวน์และ
วอลเทอร์  (Brown & Walter, 2005, pp. 64-65) ซึ่งมีจุดเน้นส าคัญอยู่ ท่ีกระบวนการสร้าง
สถานการณ์ใหม่ท่ีเป็นล าดบัขัน้สามารถน าไปใช้ตัง้ปัญหาได้ทัง้ปัญหาท่ีเกิดจากการขยายปัญหา
เดิมท่ีเคยแก้มาแล้ว/ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่ง
วิธีการเชิงปริมาณในการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
และวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อน าผลการวิจยัมาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพตลอดจนเปรียบเทียบและ
หาข้อสรุปในการแปลผลข้อมลูร่วมกนั 
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ค าถามการวิจัย 
1. สภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เป็นอยา่งไร 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น
ควรเป็นอยา่งไร 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นอยา่งไร 

4. พฤติกรรมการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นอยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้แนวทางในการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับครูและนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

2. ได้แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิ ตท่ี เสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

3. ได้แนวทางส าหรับครูในการเสริมสร้างความสามารถและพฤติกรรมการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4. ได้แนวทางส าหรับนักวิจัยในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเนือ้หาคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ส าหรับการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่ เก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน  คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีมีการสง่เสริมห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 18 คน 
โดยท าการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตของนกัเรียนใน 2 ด้านประกอบด้วย (1) ด้าน
ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรียน  และ (2) ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน 

ครูผู้ สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระเรขาคณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็น
โรงเรียนท่ีมีการสง่เสริมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ได้จากการ
เลอืกแบบเจาะจง  จ านวน 6 คน  โดยท าการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตของครูใน 2
ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู 
และ (2) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต
ของครู 
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2. ส าหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

กลุ่มน าร่อง 
กลุม่น าร่อง คือ นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 21 คน โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนกัเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน แล้ว
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีระดับคะแนนสูง ปานกลาง และต ่า โดยแบ่งนักเรียนในการ
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
หาคณุภาพของเคร่ืองมือ 3 ครัง้ดงันี ้

2.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
1 คน  

2.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย  เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียน จ านวน 6 คน ท่ีได้จากการเลอืกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
2 คน 

2.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม  เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียน จ านวน 12 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่หาประสทิธิภาพรายบุคคลและกลุม่ยอ่ย 

3. ส าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย  คือ นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 1 ห้องเรียน 20 คน ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดยได้จากการเลอืกแบบเจาะจง 

นอกจากนัน้ผู้ วิจัยเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target Student) เพื่อศึกษาเชิงลกึเก่ียวกับ
พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งได้จากสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่
ตวัอยา่งเก่ียวกบัความกล้าแสดงออก การสือ่สารและน าเสนอแนวคิดของนกัเรียนแตล่ะคน และใช้
การพิจารณาจากงานเขียน การสมัภาษณ์ แบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนเป้าหมายนีไ้ด้จากการเลือกแบบเจาะจง
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จ านวน 4 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน แบ่งเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สงู 1 คน นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง 2 คน และท่ี
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิด
ละเอียดลออ โดยผู้ วิจัยใช้กล้องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรม ขณะลงมือ
แก้ปัญหาและตัง้ปัญหา และสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของนกัเรียนเปา้หมาย
แตล่ะคน หลงัสิน้สดุคาบเรียนแตล่ะครัง้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
เวลาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คาบเรียน 

แบง่เป็นระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการทดลองการแก้ปัญหาสลบักบัการตัง้ปัญหา 18 คาบเรียน 
และระยะเวลาในการทดสอบหลังเรียน 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยเป็นเวลา
นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิต ไม่เกินระดบัชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แบบแผนการวิจัย  
การเก็บรวมรวมข้อมูลของงานวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียวมีการ

ทดสอบหลงัการทดลอง (One Group Posttest-Only Design) ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยท่ีเลอืกใช้
กลุม่ตวัอย่างเพียงกลุม่เดียว มีการให้ตวัแปรอิสระกับกลุม่เป้าหมาย และท าการทดสอบหลงัการ
ทดลอง แล้วพิจารณาผลการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคณุภาพกบัข้อมลูท่ีได้จากผลการทดลอง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหา

ทางเรขาคณิตส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
ตวัแปรตาม ได้แก่ 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
2. พฤติกรรมการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 

2.1 พฤติกรรมด้านความคิดคลอ่ง 
2.2 พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุน่ 
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2.3 พฤติกรรมด้านความคิดริเร่ิม 
2.4 พฤติกรรมด้านความคิดละเอียดลออ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิต 
ซึง่นกัเรียนเผชิญอยูแ่ละต้องการค้นหาผลเฉลย โดยท่ียงัไม่รู้วิธีการหรือขัน้ตอนท่ีจะได้ผลเฉลยของ
สถานการณ์นัน้ในทนัที 

2. การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ เพื่อใช้ในการค้นหาผล
เฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3. กระบวนการแก้ปัญหา หมายถึง ขัน้ตอน/วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของโพลยา และขัน้ตอน/วิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการ
ตามแผน และการตรวจสอบผล 

4. การตั ้งปัญหา  หมายถึง กระบวนการในการคิดสถานการณ์หรือปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยอาศยัข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ก าหนดให้ ซึง่สถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
ได้อาจมีหลายขัน้ตอน มีความซบัซ้อน หรือใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์งา่ย ยากแตกตา่งกนั 

5. กระบวนการตัง้ปัญหา หมายถึง ขัน้ตอน/วิธีการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตาม
แนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีน าไปใช้ตัง้ปัญหาได้ทัง้ปัญหาท่ีเกิดจากการ
ขยายปัญหาเดิมท่ีเคยแก้มาแล้ว/ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
คดัเลือกประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น การหาลกัษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น การ
เปลีย่นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ การสร้างสถานการณ์ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา 

6. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง กระบวนการประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา ยทุธวิธีในการแก้ปัญหา ประสบการณ์ท่ีมีอยูแ่ละกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความคิดหลายทิศทางท่ีสามารถเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้ ตลอดจนการ
น าไปสูผ่ลผลิตทางความคิดหรือคิดหายทุธวิธี/ผลเฉลยได้อยา่งหลากหลาย ลุม่ลกึ และแปลกใหม่ 
โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด ดงันี ้

6.1 ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิดหายุทธวิธี/ผลเฉลยได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ รวดเร็ว ในปริมาณท่ีมากและแตกต่างกันภายในเวลาท่ีจ ากัด  ซึ่งในท่ีนีพ้ิจารณาจาก
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ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในด้านการคิดหาผลเฉลยในการแก้ปัญหาได้จ านวน
มากในเวลาท่ีก าหนด 

6.2 ความคิดยืดห ยุ่น  หมายถึง ความสามารถในการคิดปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ คิดแล้วเลอืกน าไปใช้ให้ตรงกบัสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดหรือจดัหมวดหมู่ของ
ยทุธวิธี/ผลเฉลยให้มีความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ า้ซ้อนกนั ซึง่ในท่ีนีพ้ิจารณาจาก
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนในด้านการคิดแล้วจดัหมวดหมู่ของผลเฉลยให้มีความ
แปลกแตกตา่งกนัออกไปและไม่มีการซ า้ซ้อน 

6.3 ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ยทุธวิธี/ผลเฉลยของ
ปัญหาท่ีมีลกัษณะแปลกใหม่แตกตา่งจากแนวคิดเดิม ซึง่ในท่ีนีพ้ิจารณาจากความสามารถในการ
ตัง้ปัญหาของนกัเรียนในด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจาก
ผลเฉลยเดิม 

6.4 ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ความคิดท่ีมี
รายละเอียดอย่างลุ่มลึก หลายแง่มุมของยุทธวิธี/ผลเฉลยของปัญหา ซึ่งในท่ีนีพ้ิจารณาจาก
ความสามารถในการตัง้ปัญหาของนกัเรียนในด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยใน
การแก้ปัญหาท่ีมีความหลากหลาย/ครบถ้วน ละเอียดชดัเจน 

7. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ด้านความคิดคล่อง ด้านความคิดยืดหยุ่น ด้าน
ความคิดริเร่ิม และด้านความคิดละเอียดลออ โดยพิจารณาจาก 

7.1 คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียน ซึ่งแบ่งกิจกรรมรายบุคคล
ออกเป็น 3 ระยะ ระยะท่ี 1-3 ระยะละ 20 คะแนน (รวม 3 ระยะคิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

7.2 คะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์หลงัเรียน ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม 

8. พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแสดงออกของนกัเรียนใน
ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

8.1 พฤติกรรมด้านความคิดคลอ่ง 
8.2 พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุน่ 
8.3 พฤติกรรมด้านความคิดริเร่ิม 
8.4 พฤติกรรมด้านความคิดละเอียดลออ 
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โดยพิจารณาจากงานเขียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา และผลการ
สงัเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา โดยมีแบบสงัเกตพฤติกรรม
และแบบสมัภาษณ์การแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

9. สภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่ เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียน หมายถึง ข้อมูลตามสภาพจริงเก่ียวกับการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระเรขาคณิต ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ โดยศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตของครูและนักเรียนใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต (2) 
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต และ (3) การจัดการเรียนการสอนท่ี
เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 

10. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศกึษา
ตอนต้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลกัคือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 แผน ซึ่งเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาจ านวน 9 แผน สลบักบัแผนการจดัการเรียนรู้ด้านการตัง้ปัญหาจ านวน 9 
แผน แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ ในกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา/
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ และกระบวนการตัง้ปัญหาตาม
แนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ ในระหวา่งลงมือปฏิบติักิจกรรม นกัเรียนจะได้มีการแลกเปลี่ยน
แนวคิดในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา ตลอดจนได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย 
(non-routine problem) ซึ่งแต่ละปัญหามียุทธวิธีมากกว่าหนึ่งยุทธวิธี/ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผล
เฉลย โดยใช้เนือ้หาเรขาคณิตในการด าเนินการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาไม่เกินชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
นอกจากนัน้นกัเรียนได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการค้นหายทุธวิธีและผลเฉลยของปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากกว่าหนึ่งยุทธวิธีและมากกว่าหนึ่งผลเฉลยในเวลาท่ีก าหนด หายุทธวิธี/ผลเฉลย
ของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดและฝึกการตัง้ปัญหา
เพื่อขยายความคิดในการแก้ปัญหา ภายหลงัการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหานกัเรียนได้มีสว่นร่วมใน
การน าเสนอผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา อภิปรายผลหน้าชัน้เรียน โดยมีครูเป็นผู้ เปิดประเด็น
อภิปรายเก่ียวกบัผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 
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11. แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง แบบบันทึกท่ี
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ เพื่อบันทึกพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและ
ความคิดละเอียดลออ ของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นขณะลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบบนัทึกภาคสนาม 
(field note) ในแต่ละคาบเรียนผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัย จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้สังเกตและผู้
บนัทึกพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ 
ของนักเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา นอกจากนัน้ยังมีกล้องวิดีโอช่วยในบันทึ ก
รายละเอียดบรรยากาศการท ากิจกรรม บทสนทนาและพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออของนกัเรียนขณะลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 

12. แบบสัมภาษณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง แบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึน้เพื่อสอบถามเชิงลึกเก่ียวกับการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีเป็นนกัเรียนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สดุคาบเรียนการแก้ปัญหาและการ
ตัง้ปัญหาแตล่ะครัง้ โดยผู้วิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้สมัภาษณ์นกัเรียนเปา้หมายแตล่ะคนหลงัสิน้สดุคาบ
เรียนแตล่ะครัง้ 

13. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง แบบทดสอบอัตนยัท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทัง้ 4 ด้านคือ ด้านความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและ
ความคิดละเอียดลออ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ซึง่แบบทดสอบอัตนยัเป็นปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยท่ี
ใช้ความรู้เรขาคณิตไม่เกินชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 4 ข้อ โดยแบ่งเป็นการแก้ปัญหา จ านวน 2 
ข้อ และการตัง้ปัญหา จ านวน 2 ข้อ โดยแต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก (Rubric 
Scoring) 

14. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง คณุภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เม่ือน าไปใช้ในชัน้เรียนแล้วท าให้นกัเรียนสามารถบรรลจุุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้ ในงานวิจัยนีใ้ช้ E1/E2 โดยคิดค่า E1 เป็นคา่เฉลีย่ร้อยละ
ของคะแนนท่ีนกัเรียนได้จากใบกิจกรรมรายบุคคลระหวา่งเรียนจ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นคา่เฉลี่ย
ร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียน โดยมีเกณฑ์การตัดสิน E1/E2 เป็น 60/60 ส าหรับการ
พิจารณาตรวจสอบ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์

ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60   

2. นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการ
แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนกัเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัมีกรอบแนวคิดดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
  

ผลการการศกึษาสภาพ
การเรียนการสอน ด้าน
ความเช่ือ ด้านความ 
สามารถในกาแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิต และด้านการ
จดัการเรียนการสอนท่ี
เก่ียวข้องกบัการแก้ 
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางเรขาคณิต 

ผลการศึกษาแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านการแก้ปัญหาและตัง้
ปัญหา ประกอบด้วย 
(1) แนวคดิการ 
แก้ปัญหาของโพลยา/ 
วลิสนัและคณะ 
(2) แนวคิดการตัง้ปัญหา
ของบราวน์และวอลเทอร์ 

ผลการศกึษากรอบ
แนวคดิการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ตาม
ทฤษฎีโครงสร้างทาง
สตปัิญญาของกิลฟอร์ด 
ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ความคดิคลอ่ง  
(2) ความคดิยืดหยุ่น  
(3) ความคดิริเร่ิม 
(4)  ความคดิละเอียดลออ 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ตามแนวคดิของกิลฟอร์ด ประกอบด้วย  

ความคิดคลอ่ง ความคดิยืดหยุ่น ความคดิริเร่ิม
และความคดิละเอียดลออ 

โดยใช้การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

พฤตกิรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตาม
แนวคดิของกิลฟอร์ด ประกอบด้วยพฤตกิรรม

ด้านความคดิคลอ่ง ความคดิยืดหยุ่น  
ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ 

โดยใช้การวเิคราะห์เชิงคณุภาพ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต 

ผลการศึกษาแนว
ทางการวดัผลและ
ป ระเมิ น ผลการ
เรียนรู้ และการให้
คะแนนรูบริก 
(Rubric Scoring) 

 



  17 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนกัเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องแล้วน าเสนอในหวัข้อตอ่ไปนี ้

ตอนที่  1 สภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่ เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

1.1 การประเมินผลระดบัชาติและนานาชาติเก่ียวกบัการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 
1.2 การประเมินผลระดบัชาติและนานาชาติเก่ียวกบัการคิดสร้างสรรค์ 
1.3 มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนของครูและนกัเรียนเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนใน

สาระเรขาคณิต 
ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

2.1 ความหมายของการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

2.2 กระบวนการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
2.3 ยทุธวิธีในการแก้ปัญหา 
2.4 แนวการพฒันาการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

ตอนที่  3 แนวการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ 

3.1 แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหา 
3.2 แนวการประเมินผลการแก้ปัญหา 
3.3 แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการตัง้ปัญหา 
3.4 แนวการประเมินผลการตัง้ปัญหา 
3.5 แนวการหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตอนที่ 4  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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ตอนที่  1 สภาพการเรียนการสอนที่ เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ 

1.1 การประเมินผลระดับชาติและนานาชาติเก่ียวกับการแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (Programme for International 

Student Assessment หรือ  PISA) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโครงการ PISA ประเมินความรู้และทกัษะของนกัเรียนท่ีมีอายุ 15
ปี ในด้าน การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ถือวา่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และเป็นสิ่งท่ีประชากรจ าเป็นต้องมีเพื่อการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ประเทศไทยเข้าร่วมการประเมินผลมาตัง้แต่แรกโดยการประเมินรอบแรก  (Phase I : PISA 2000 
PISA 2003 และ PISA 2006) และการประเมินรอบสอง (Phase II : PISA 2009 PISA 2012 และ 
PISA 2015) ซึ่งผลการประเมิน PISA 2012 และ PISA 2015 ใน Phase II สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560, น. 15-32) พบวา่ คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ PISA 2012 
ของนกัเรียนไทย (427 คะแนน) ต ่ากว่าคา่เฉลี่ย (494 คะแนน) และมีนกัเรียนประมาณคร่ึงหนึ่งยงั
รู้เร่ืองคณิตศาสตร์ไม่ถึงระดบัพืน้ฐาน  และคะแนนเฉลีย่คณิตศาสตร์ PISA 2015 ของนกัเรียนไทย 
(415 คะแนน) ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย (490 คะแนน) เช่นกัน  โดยภาพรวมทัง้ประเทศมีนักเรียนหนึ่งใน
สาม (32.2%) ตอบข้อสอบถูก และอีกสองในสาม ตอบผิดหรือไม่ตอบ ในจ านวนนีมี้นักเรียน
มากกวา่คร่ึงท่ีตอบผิด (64.6%)  จากผลคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ PISA 2012 และ PISA 2015 ท่ี
ผา่นมาสะท้อนให้เห็นวา่นกัเรียนรู้เร่ืองคณิตศาสตร์มีแนวโน้มลดลง 

เม่ือวิเคราะห์ผลการประเมินด้านการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาคณิตศาสตร์ 
PISA 2015 ยงัคงเหมือนกับเนือ้หาการประเมินใน PISA 2012 กลา่วคือ ประกอบด้วย 4 เนือ้หา 
ได้แก่ การเปลีย่นแปลงและความสมัพนัธ์ ปริภูมิและทรงเรขาคณิต ปริมาณและความไม่แน่นอน
และข้อมูล ผลการตอบข้อสอบพบว่า เนือ้หาท่ีนักเรียนท าได้มากท่ีสุด คือ ปริมาณ  (40.1%) 
รองลงมา คือ ความไม่แน่นอนและข้อมูล (32.8%) ส่วนเนือ้หาท่ีนักเรียนตอบได้น้อยท่ีสุด คือ 
ปริภูมิและทรงเรขาคณิต (25.7%) เม่ือเปรียบเทียบกับ PISA 2012 จะเห็นว่า ในเกือบทุกเนือ้หา
คณิตศาสตร์ สดัส่วนนักเรียนท่ีตอบถูกใน PISA 2015 มีสดัส่วนท่ีน้อยลง ยกเว้นเนือ้หาเร่ืองการ
เปลีย่นแปลงและความสมัพนัธ์ ทัง้ใน PISA 2012 และ PISA 2015 เนือ้หาเร่ืองปริมาณเป็นเนือ้หา
ท่ีนกัเรียนท าข้อสอบได้มากท่ีสดุ สว่น PISA 2015 เนือ้หาเร่ืองปริภมิูและทรงเรขาคณิต นกัเรียนท า
ข้อสอบได้น้อยท่ีสุด ต่างจาก PISA 2012 ท่ีนักเรียนท าข้อสอบเนือ้หาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงและ
ความสมัพันธ์ได้น้อยท่ีสุด ดังตาราง 1 ร้อยละของนักเรียนท่ีท าข้อสอบถูก จ าแนกตามเนือ้หา
ระหวา่ง PISA 2012 กบั PISA 2015 
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ตาราง 1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีท าข้อสอบถกูจ าแนกตามเนือ้หาระหวา่ง PISA 2012 กบั PISA 
2015 
 

เนือ้หา PISA 2012 PISA 2015 
การเปลีย่นแปลงและความสมัพนัธ์ 
ปริภมิูและทรงเรขาคณิต 
ปริมาณ 
ความไม่แนน่อนและข้อมลู 

28.2 
28.8 
43.0 
41.7 

29.4 
25.7 
40.1 
32.8 

เฉลีย่รวม 35.5 32.2 

 
ท่ีมา: สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560). สรุปข้อมูลเบือ้งต้น 

PISA 2015: 31 
 

นอกจากนีโ้ครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลในระดบันานาชาติท่ีประเมินผลนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
และชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมี  IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement) เป็นองค์กรท่ีด าเนินการเร่ืองการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาในระดบันานาชาติ  การประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ครอบคลมุ
ทัง้ด้านเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์และด้านพฤติกรรมการเรียนรู้รวมทัง้กระบวนการคิดท่ีนกัเรียนใช้ใน
การเรียนรู้เนือ้หาคณิตศาสตร์นัน้ ๆ เนือ้หาวิชาท่ีประเมินส าหรับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความแตกต่างกัน แต่พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีถูกประเมินจะเหมือนกันทัง้  2 
ระดับชัน้ คือ ความรู้ การแก้ปัญหา และการใช้ (ให้) เหตุผล โดยมีช่วงคะแนน 0 – 1,000 และ
ก าหนดให้ค่ากลางของการประเมินคือ  500 คะแนน นอกจากนีย้ังได้จัดก าหนดเกณ ฑ์
ความสามารถ เพื่อจ าแนกนกัเรียนเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

(1) ระดบั 4 หรือระดบัก้าวหน้า (Advanced International Benchmark) มีระดบั
คะแนนตัง้แต ่625 คะแนนขึน้ไป 

(2) ระดับ  3 หรือระดับสูง (High International Benchmark) มีระดับคะแนน
ตัง้แต ่550 - 624 คะแนน 
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(3) ระดับ 2 หรือระดับปานกลาง (Intermediate International Benchmark) มี
ระดบัคะแนนตัง้แต ่475 - 549 คะแนน 

(4) ระดับ  1 หรือระดับต ่า  (Low International Benchmark) มีระดับคะแนน
ตัง้แต ่400 - 474 คะแนน 

โครงการ TIMSS 2011 THAILAND สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2556, น. 11) พบวา่คะแนนเฉลีย่วิชาคณิตศาสตร์โครงการ TIMSS 2011 ของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (427 คะแนน) ต ่ากว่าค่ากลางของการประเมิน (500 คะแนน) และเม่ือ
พิจารณาคะแนนเฉลีย่จ าแนกตามเนือ้หาวิชา พบวา่คะแนนเฉลีย่ในสาระเรขาคณิต (415 คะแนน) 
ของนักเรียนไทยอยู่ในระดับต ่าสุดเม่ือเทียบกับสาระจ านวน (425 คะแนน)  พีชคณิต (425 
คะแนน) และข้อมูลและโอกาส (431 คะแนน) และเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการ TIMSS 
2015 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (431 คะแนน) ต ่ากว่าค่ากลางของการประเมิน (500 
คะแนน) เช่นกนั ผลคะแนนจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 26 ของประเทศท่ีเข้าร่วมการประเมินจากทัง้หมด 39 
ประเทศ จ านวนนักเรียนแสดงเป็นร้อยละจ าแนกตามระดับความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของประเทศท่ีมีคะแนนสงูสดุ 10 อันดบัแรก และ
ประเทศไทย โดยประเทศท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับต้น ๆ นกัเรียนสว่นใหญ่มีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับก้าวหน้า และมีนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์ในระดบัต ่าเล็กน้อย ในทางกลบักันประเทศไทยนกัเรียนสว่นใหญ่มีความสามารถ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต ่า  และมีนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์ในระดับก้าวหน้าอยู่เพียงเล็กน้อย  (โครงการ TIMSS 2015 THAILAND สถาบัน
สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558, น. 4) 

จากผลการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2012, PISA 2015, TIMSS 2011 และ
TIMSS 2015  ท่ีผ่านมานกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทยมีผลการประเมินด้าน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดบัต ่า  และเม่ือพิจารณาถึงสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสดุก็คือ 
สาระเรขาคณิตนัน่เอง 

1.2 การประเมินผลระดับชาติและนานาชาติเก่ียวกับการคิดสร้างสรรค์ 
ผลการศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการด้านความคิดเร่ิมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาในตา่งประเทศ ทอแรนซ์ทอแรนซ์และยามาโมโต (Torrance and Yamamoto) พบว่า 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนกัเรียนจะลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงระหว่างชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จนถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และจะมีพฒันาการคงท่ีจนจบชัน้มธัยมศกึษา (Torrance, 1962, pp. 
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97-98) ซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ โรบินสนั ท่ีพบว่าเด็กนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
(อายุ 13-15 ปี) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพียงร้อยละ 10 ซึ่งต ่ากว่านักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
(อายุ 8-10 ปี) และเด็ก (อายุ 3-5 ปี) ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ร้อยละ 32 และร้อยละ 98 
ตามล าดบั (ไพฑรูย์ สนิลารัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2558, น. 95) 

ส าหรับประเทศไทย อารี พนัธ์มณี (2547, น. 70-71; อ้างอิงจาก อารี รังสินนัท์ และ
คณะ , 2552) ได้ท าการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี 5 - 6 และ
มธัยมศกึษาปีท่ี 1, 2 และ 3 จ านวน 2,918 คน พบวา่ 

(1) พฒันาการความคิดคลอ่งตวัในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีลกัษณะคงท่ีในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 จะพัฒนาสูงสุดในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และจะ
ลดลงต ่าสดุในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และเร่ิมสงูขึน้ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

(2) พัฒนาการความคิดริเร่ิม เร่ิมพฒันาสงูขึน้ระหว่างชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 - 6 
และจะต ่าลงในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และพฒันาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

(3) พฒันาการความคิดตกแตง่ค่อนข้างจะคงท่ีในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 และ
พฒันาสงูขึน้ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และลดต ่าสดุในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และมีการพฒันาในชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

นอกจากนีผ้ลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังสะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการด้านความคิดของ
เด็กไทยโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ยังอยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากมาตรฐานท่ี 4 นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสยัทศัน์ เป็นมาตรฐานการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา, 2557) 

จากผลการประเมินระดบัชาติและนานาชาติเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีผ่านมา 
พบว่าพฒันาการของความคิดสร้างสรรค์จะคอ่ย ๆ ลดลงหรือพฒันาได้ช้าเม่ืออายุเพิ่มขึน้ นัน่คือ
ความคิดสร้างสรรค์จะแปรผกผนักับอายุ โดยมีนกัจิตวิทยา ริบอท (Torrance, 1962, pp. 95-96; 
อ้างอิงจาก Ribot, 1906) ให้เหตผุลและอธิบายประกอบว่า พฒันาการและความแตกตา่งระหวา่ง
จินตนาการและเหคผุลเป็นองค์ประกอบส าคญั เน่ืองจากในวยัเด็กเราจะมีจินตนาการสงูแตก่ารใช้
เหตุผลจะอยู่ในระดับต ่า และเม่ืออายุถึงจุด ๆ หนึ่งจินตนาการและการใช้เหตุผลจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน หลงัจากนัน้การใช้เหตุผลจะสงูขึน้แต่จินตนาการก็จะเร่ิมลดลง นัน่คือเราจะไม่สามารถ
คิดอะไรที่แปลกใหม่หรือใช้จินตนาการได้หลากหลายหลงัจากท่ีผา่นพ้นช่วงวยัรุ่นไปแล้วนัน่เอง 
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1.3 มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนของครูและนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนในสาระเรขาคณิต 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555b, น. 61-80) ได้กลา่วถึง 
ลกัษณะความคลาดเคลือ่นของครูและนกัเรียนในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

ประเด็นท่ี 1 มโนทศัน์ท่ีครูและนักเรียนมักเข้าใจคลาดเคลื่อน ประเด็นนีค้รอบคลุม
เนือ้หาคณิตศาสตร์ บทนิยาม ทฤษฎี กฎ สตูร ข้อเท็จจริง และการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 

ประเด็นท่ี 2 การสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอท่ีอาจ
ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน ทัง้ท่ีครูอาจมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้อง แต่การสื่อสารกับนักเรียนอาจไม่
ชดัเจนพอท าให้เข้าใจผิด หรือไม่มีการสื่อความหมายท่ีลกึซึง้ในทางคณิตศาสตร์ท่ีมากพอ ท าให้
นกัเรียนเข้าใจไม่ชดัเจน จนอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นในบางครัง้ 

ประเด็นท่ี 3 มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่นเก่ียวกับความหมายของค าท่ีใช้ในคณิตศาสตร์
ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ช่วงชัน้ท่ี 3 บางเนือ้หามีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้นักเรียนยอมรับ
ข้อตกลงหรือความหมายของค าบางค าและน าไปใช้ก่อน โดยยังไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจท่ี
ชดัเจน เน่ืองจากมีข้อจ ากัดทางความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน และล าดบัขัน้ตอนเนือ้หาท่ีต้องจัดให้
เหมาะสมกบันกัเรียน 

ประเด็นท่ี 4 ความคลาดเคลื่อนในลกัษณะอ่ืน ๆ ความคลาดเคลื่อนในประเด็นนีไ้ม่
อยู่ใน 3 ประเด็นท่ีกลา่วไว้ข้างต้น แต่เป็นความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้หรือ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์    

ในส่วนของเนื อ้หาสาระเรขาคณิต พบว่า ครูและนักเรียนยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการใช้สญัลกัษณ์ของสว่นของเส้นตรงและมุม เม่ือใช้สื่อความหมายในแง่
ของการเรียกช่ือ และในแงข่องขนาด นอกจากนัน้ครูยงัขาดความเข้าใจเก่ียวกบัการเรียงล าดบัของ
เนือ้หาท่ีต้องมีความต่อเน่ืองและการให้เหตุผล เช่น มักมีค าถามว่าท าไมไม่สอนสมบัติท่ีน าไปสู่
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมให้ครบทุกความสมัพนัธ์ในคราวเดียวกันคือ ด.ม.ด.,  
ม.ด.ม., ด.ด.ด., ม.ม.ด., และ ฉ.ด.ด. ในการเรียนการสอน เป็นต้น  ส าหรับมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่น
และพบบอ่ยแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 แสดงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่นและมโมทศัน์ท่ีถกูต้องในสาระเรขาคณิต 
 

มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน มโนทัศน์ที่ถูกต้อง 

1. สบัสนเก่ียวกับการใช้สญัลกัษณ์ เช่น AB  , AB  ,

m(AB)   และ AB   
 

1. สญัลกัษณ์เหล่านีเ้ก่ียวข้องกับสว่นของเส้นตรง และ
เส้นตรง โดยใช้ดงันี ้
AB แทนเส้นตรง AB (ใช้เม่ือต้องการเรียกช่ือเส้นตรง
นัน้ ๆ) 
AB  แทนส่วนของเส้นตรง  AB  หรือใช้แทนด้านของ

รูปสามเหล่ียม เช่น AB  แทนด้าน AB 

m(AB)  แทนความยาวของสว่นของเส้นตรง AB 
AB  แทนความยาวของสว่นของเส้นตรง AB เช่นกนั 

2. ขาดความเข้าใจเก่ียวกับในข้อตกลงเก่ียวกับการใช้
สัญลักษณ์แทนมุม  และขนาดของมุม เช่น ABCˆ  

และm(ABC)ˆ   

2. ในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีข้อตกลงใช้สัญลักษณ์ 
เช่น ABCˆ  แทนมุม B ท่ีมี BA  และBC  เป็นแขน

ของมุม  และใช้ m(ABC)ˆ  แทนขนาดของ ABCˆ  
แต่เพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้เก่ียวกับขนาดของ
มุม ABCˆ แทนการเรียกช่ือ ABCˆ  และแทนขนาด
ของABCˆ ด้วย  
ดงันัน้ในการเรียนการสอน ทัง้ครูและนักเรียนจะต้อง
อ่ าน  เขียน  ห รือ เรียก ช่ือของมุมให้ถูก ต้ องตาม
สถานการณ์  เช่น เม่ือเขียนวา่  
ABCˆ  = CDEˆ  ต้องอ่านว่า ขนาดของมุม ABCˆ  
เท่ากบัขนาดของมมุ CDEˆ  ซึ่งข้อความ 
ABCˆ  = CDEˆ  มีความหมายอย่างเดียวกบั 

m(ABC)ˆ  = m(CDE)ˆ   
3. ครูขาดความเข้าใจในการสอนเนือ้หา  โดยสอนรูป
สาม เห ล่ียม สอ ง รูป ท่ี เท่ ากั น ทุ กป ระก าร  ซึ่ ง มี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ บ บ  ม .ม .ด . ไป พ ร้อ ม  ๆ  กั บ
ความสัมพันธ์  ด .ม .ด., ม.ด.ม., ด.ด.ด. ในคราว
เดียวกนั 

3. การสอนรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีเท่ากันทุกประการ  
ซึ่งมีความสัมพนัธ์แบบ ม.ด.ม. ควรสอนหลงัจากท่ีรัก
เรียนได้พิสูจ น์แล้วว่า “ผลบวกมุมภายในของรูป
สามเหล่ียมเท่ากับ 180O ” ซึ่งทฤษฎีบทนีต้้องเรียนรู้
ผา่นเนือ้หาเร่ืองเส้นขนานก่อน  ครูไมค่วรสอนนกัเรียน
แบบให้จดจ าสมบตัทิางเรขาคณิตโดยปราศจากการให้
เหตผุลท่ีสมเหตสุมผล ตามพืน้ฐานความรู้ของนกัเรียน 
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ตาราง (2) ตอ่ 
 

มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน มโนทัศน์ที่ถูกต้อง 
4. สบัสนในการใช้เคร่ืองหมาย = และ   

ลักษณะการใช้ท่ีไม่ถูกต้อง เช่น AB = CD  และ

เขียน  ABC DEF   

4. ในเรขาคณิตเคร่ืองหมาย “=” แทนการเท่ากันใน
เชิงปริมาณ  หรือต้องการส่ือว่าเป็นรูปเรขาคณิต
เดียวกัน  ในขณะท่ีเคร่ืองหมาย “ ” แทนความ
เท่ ากันทุกประการของรูป เรขาคณิ ต   โดย รูป
เรขาคณิ ตสองรูปเท่ ากันทุกประการ  ก็ต่อ เม่ื อ
เค ล่ื อ น ท่ี รู ป ห นึ่ ง ไป ทั บ อี ก รู ป ห นึ่ ง ไ ด้ ส นิ ท  
ตวัอย่างเช่น 
(1) เม่ือส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง 
CD ยาวเท่ากันเขียนแสดงได้เป็น AB = CD หรือ 

AB  CD  ในขณะท่ีถ้าเขียนว่าAB =CDยังถือ
ว่าใช้ถูกต้องแต่ไม่ค่อยนิยมเขียนกัน และนิยมเขียน

เป็น  AB = AB และ AB  AB  

(2) เม่ือ  CBAˆ และ  FEDˆ ท่ี มีขนาดเท่ากันเขียน

แสดงได้เป็น m(ABC)ˆ  = m(DEF)ˆ หรือ CBAˆ

 FEDˆ อย่างไรก็ตามในหนังสือเรียน ได้อนุโลมว่า 
เม่ือนกัเรียนได้เรียนเร่ืองความเท่ากันทุกประการของ

มุม แล้ ว  ก็ ให้ เขียน  CBAˆ = FEDˆ  ได้ โดย ต้อ ง
ระมดัระวงัในการอ่านให้ถกูต้องตามสถานการณ์ด้วย 

(3) เม่ือมี ABC และ DEF เท่ากันทุกประการ  

เขียนแสดงได้เป็น ABC  DEF ในขณะท่ี 

ถ้าเขียนว่า  ABC DEF ยังถือว่าใช้ถูกต้อง

แต่ ไม่นิ ยม ใช้  และนิ ยม เขียน เป็ นABC 

DEF   
5. ไมส่ามารถเช่ือมโยงมโนทศัน์เก่ียวกบัรูปส่ีเหล่ียม
ท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานได้ เช่น ไม่ทราบว่ารูป
ส่ีเหล่ียมจตัรัุส รูปส่ีเหล่ียมมมุฉาก  และรูปส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปนูเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน 

5. พจิารณาจากบริบทของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีวา่  
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนานคือ  รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีด้านขนาน
กนัสองคู ่ดงันัน้จะได้วา่รูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส  รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู  เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมด้านขนานด้วย  เพียงแต่วา่รูปส่ีเหล่ียมด้าน
ขนานท่ีด้านทัง้ส่ียาวเท่ากันและมีมมุทกุมมุ 
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ตาราง (2) ตอ่ 
 

มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน มโนทัศน์ที่ถูกต้อง 
 เป็นมุมฉากเรียกว่ารูปส่ีเห ล่ียมจัตุรัส  ส าหรับรูป

ส่ีเหล่ียมท่ีด้านขนานท่ีด้านทัง้ส่ียาวเท่ากันและทุกมุม
ไมเ่ป็นมมุฉาก  เรียกว่ารูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู  และ
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและ
ทุกมุมเป็นมุมฉาก  เรียกว่ารูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ใน
ท านองเดียวกันจากบทนิยามของรูปส่ีเหล่ียมมมุฉาก 
จะได้วา่รูปส่ีเหล่ียมจัตรัุสและรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมมมุฉากด้วย 

 6. มีความคลาดเคล่ือนเก่ียวกับการเขียนสัญลกัษณ์
แทนรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีคล้ายกัน  หรือเท่ากันทุก
ประการ กลา่วคือ ไม่ตระหนกัถึงการเป็นด้านคู่ท่ีสมนัย
กนั  หรือมมุคูท่ี่สมนยักนั เช่น  
 
 
 
 
 
 
 

เขียนเป็น ABC ~ DBE  
 
 
 

6. เม่ือก าหนดรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีคล้ายกัน  หรือ
เท่ากันทุกประการ  จะต้องเขียนสัญลักษณ์แทนรูป
สามเหล่ียมโดยล าดับตัวอักษรตามด้านคู่ ท่ีสมนัย  
หรือมมุคูท่ี่สมนยักนั เช่น  

 
 
 
 
 
 
 

โจทย์ก าหนดให้ CB    AE ท่ีจดุ B 
และ BACˆ = BEDˆ ซึ่งจะท าให้ได้วา่ 

BCAˆ = BDEˆ ใน ก ารส รุป เป็ น รูป ส าม เห ล่ี ย ม ท่ี
คล้ายกนัท่ีถกูต้อง  จะต้องเขียนแสดงเป็น 

ABC ~ EBD  
AB  สมนยักบั EB  

BC  สมนยักบั BD  

AC  สมนยักบั ED  

 
  

C 

D 

A E E 

C 

D 

A E E 
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ส าหรับมโนทัศน์ท่ีคลาดคลื่อนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระ
เรขาคณิตเก่ียวกับเร่ืองความเท่ากันทุกประการของ นวลศรี ช านาญกิจ (2544, น. 359-360)  
พบผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้างต้น  
ซึ่งสามารถขยายความเพิ่มเติมได้ดงันี ้นักเรียนมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนกับกับลกัษณะของ 
ด.ม.ด., ม.ม.ด. วา่เป็นลกัษณะท่ีแสดงด้านสองด้านหรือมมุหนึง่มมุของรูปสามเหลีย่ม โดยจะเป็น
ด้านหรือมุมใดก็ได้  นอกจากนีน้ักเรียนบางส่วนยังเข้าใจว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปท่ีมีด้านยาว
เท่ากันสองคู่และมุมเท่ากันหนึ่งมุมย่อมเท่ากันทุกประการเสมอ  ซึ่งมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน
ดงักลา่วยงัมีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองการวดั การหาพืน้ท่ีของรูปเรขาคณิตเน่ืองจากนกัเรียนมีความ
สบัสนเก่ียวกบัการใช้สญัลกัษณ์ และการหาสว่นสงูของรูปเรขาคณิต  โดยอมัพร ม้าคนอง (2557, 
น. 117-118) ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนในสาระเรขาคณิต เร่ืองของ
เส้นตรงกบัความยาว มมุท่ีเทา่กนั และสว่นสงูของรูปสามเหลีย่ม ดงันี ้

(1) มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่นเก่ียวกบัเส้นตรงกบัความยาว “เส้นตรงท่ีวดัความยาว
ได้เทา่กนัเป็นเส้นตรงท่ีเทา่กัน” เช่น เส้นตรง AB เทา่กับเส้นตรง MN ความคลาดเคลือ่นนี ้เกิดจาก
ความเข้าใจผิดท่ีว่า เส้นตรงมีความยาวจ ากัด จึงสามารถวดัความยาวของเส้นตรงเป็นคา่คงตวัได้  
ท าให้น าค่าคงตัวเหล่านีม้าใช้ในการเปรียบเทียบความยาวของเส้นตรง โดยมโนทัศน์ท่ีถูกต้อง  
คือ เส้นตรงมีความยาวไม่จ ากดั เราสามารถตอ่เส้นตรงออกไปได้เร่ือย ๆ อย่างไม่สิน้สดุทัง้สองข้าง 
จึงไม่สามารถวัดความยาวของเส้นตรงเป็นค่าใดค่าหนึ่งได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงไม่มีการ
เปรียบเทียบความยาวของเส้นตรง ซึ่งแตกต่างจากสว่นของเส้นตรงท่ีเป็นสว่นหนึ่งของเส้นตรงท่ีมี
จุดปลายสองข้าง จึงสามารถวดัความยาวของสว่นของเส้นตรงและน ามาเปรียบเทียบกันได้ เช่น  
ความยาวของสว่นของเส้นตรง CD เทา่กบั 5 เซนติเมตร ความยาวของสว่นของเส้นตรง EF เทา่กับ 
5 เซนติเมตร  สว่นของเส้นตรง CD จึงยาวเทา่กบัสว่นของเส้นตรง EF 

(2) มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับมุมท่ีเท่ากัน “มุมบางคู่ท่ีแขนของมุมทบักัน
สนิทจะเป็นมุมเดียวกัน” เช่น มุมท่ีมีขนาด 0 องศา กับมุมท่ีมีขนาด 360 องศา หรือมุมท่ีมีขนาด 
60 องศา กบัมมุท่ีมีขนาด 300 องศา ความคลาดเคลื่อนนีเ้กิดจากการพิจารณาวา่แขนทัง้สองของ
ขนาดมุม 0 องศา กับแขนทัง้สองของมุมขนาด 360 องศา อยู่ในต าแหน่งเดียวกนัและทบักนัสนิท  
เช่นเดียวกันกับแขนทัง้สองคู่ของมุมท่ีมีขนาด 60 องศา กับมุมท่ีมีขนาด 300 องศา ท่ีทบักันสนิท  
ซึ่งแสดงถึงความไม่เข้าใจเก่ียวกับมุมท่ีเท่ากัน บางครัง้ความคลาดเคลื่อนนีย้ังเกิดจากการน า
ความรู้เร่ืองฟังก์ชันตรีโกณมิติมาใช้ในการให้เหตุผลอย่างไม่ถูกต้อง เช่น sin 0o เท่ากับ sin 360o 
ดงันัน้ มมุท่ีมีขนาด 60 องศา กบัมมุท่ีมีขนาด 360 องศา จึงเป็นมมุท่ีเทา่กนั 
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โดยมโนทศัน์ท่ีถูกต้องเป็นดงันี ้มุมท่ีมีขนาด 0 องศา กับมุมท่ีมีขนาด 360 องศา
ไม่ใช่มมุเดียวกัน เพราะแขนทัง้สองของมมุท่ีมีขนาด 0 องศา ท ามมุกนั 0 องศา ในขณะท่ีแขนของ
มมุท่ีมีขนาด 360 องศา ท ามมุกนั 360 องศา หรืออาจอธิบายโดยใช้ภาษาอย่างไม่เป็นทางการได้
วา่ มุมท่ีมีขนาด 0 องศาแขนทัง้สองอยู่ในต าแหนง่เดียวกันโดยไม่มีการหมุน แต่มุมท่ีมีขนาด 360 
องศา มีแขนหนึง่แขนหมนุรอบจุดศูนย์กลางไปหนึง่รอบ แล้วจึงมาอยู่ในต าแหนง่เดียวกบัอีกแขนท่ี
เหลือ ส าหรับความคลาดเคลื่อนท่ีอธิบายวา่ sin 0o เท่ากับ sin 360o ดงันัน้ ดงันัน้มุมท่ีมีขนาด 0 
องศากับมุมท่ีมีขนาด 360 องศา เป็นมมุเดียวกัน อาจอธิบายได้ว่า ฟังก์ชันไซน์ไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่ง
ตอ่หนึ่ง ดงันัน้ อาจมีมุมอ่ืนอีกมากมายท่ีไม่เทา่กบั 0 องศา แต่มีคา่ของฟังก์ไซน์เทา่กบัคา่ของ sin 
0o เช่น มุมท่ีมีขนาด 180 องศา มุมท่ีมีขนาด 540 องศา มโนทัศน์ดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้
อธิบายในท านองเดียวกันได้ว่า มุมท่ีมีขนาด 60 องศา กับมุมท่ีมีขนาด 360 องศา ไม่ใช่มุม
เดียวกนั 

(3) มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม ความคลาด
เคลื่อนส่วนใหญ่เกิดจากความคุ้ นเคยของรูปสามเหลี่ยมท่ีมีความสูงอยู่ภายในรูป โดยไม่
จ าเป็นต้องสร้างเพิ่มเติม โดยมโนทศัน์ท่ีถูกต้องนัน้ต้องพิจารณาสว่นสงูของรูปสามเหลี่ยมต้องตัง้
ฉากกบัสว่นท่ีลากตอ่จากฐานของรูปเดิม 

 
ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

2.1 ความหมายของการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้ระบุไว้ในหนังสือประจ าปี ค.ศ.
1980: การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียน (Problem Solving in School Mathematics) 
วา่ “การแก้ปัญหาต้องเป็นจุดเน้นท่ีส าคญัของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์” ซึง่สิ่งนีท้ าให้นกัการ
ศึกษาทั่วโลกหันมาสนใจศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุกระดับชัน้  ในบรรดานัก
การศึกษาเหล่านัน้ มีนักการศึกษาส าคัญหลายคนได้ให้ความหมายของ “ปัญหา” และ “การ
แก้ปัญหา” ไว้ดงันี ้

แฟรงค์ เลสเตอร์ (Frank Lester, 1978, p. 54) ได้ให้ค าจ ากัดความของ “ปัญหา” 
(problem) วา่เป็น “สถานการณ์ท่ีบุคคลหรือกลุม่บุคคลได้กระท าตอ่งานนัน้เพื่อให้ได้วิธีหาค าตอบ
ท่ีสมบูรณ์” ซึ่งค าจ ากัดความดงักลา่วได้รับการสนบัสนุนจาก เรย์ ซยัแดม และลินด์ควิสท์ (Reys, 
Suydam, & Lindquist, 2004, p. 98) ซึ่งให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “ปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีบุคคล
ต้องการบางสิ่ง แต่ไม่รู้ทนัทีว่าอะไรท่ีต้องท าเพื่อให้ได้สิ่งนัน้มา” นอกจากนัน้ โพซาเมนเทียและ 
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ครูลิก (Posamentier & Krulik, 1998, p. 1) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “ปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ี
บุคคลเผชิญและต้องการค้นหาค าตอบโดยวิถีทางการหาค าตอบยงัไม่รู้ในทนัที” ขณะท่ี ครูลิกและ
รูนด์นิก (Krulik & Rudnick, 1993, p. 6) ยังได้ให้ค าจ ากัดความเช่นเดียวกันว่า “ปัญหาเป็น
สถานการณ์ท่ีบุคคลหรือกลุม่บุคคลต้องการที่จะค้นหาค าตอบ แตย่งัไม่มีวิถีทางท่ีจะหาค าตอบ” 

ส าหรับประเทศไทย สมเดช บุญประจักษ์ (2543, น. 2) กล่าวว่า “ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ปัญหาท่ีต้องใช้ความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหา
ค าตอบ” สว่น เอนก จันทรจรูญ (2545, น. 6) กล่าวว่า “ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ค าถาม
หรือสถานการณ์ท่ีต้องการค าตอบ โดยท่ีผู้แก้ปัญหาสว่นใหญ่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทนัที ต้องใช้
ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยหาค าตอบของค าถามหรือสถานการณ์  
นัน้ ๆ ” 

นอกจากนี ้รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 5) และ สถาบัน
สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555a, น. 7) กลา่วในท านองเดียวกันวา่  “ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ซึ่งเผชิญอยู่และต้องการค้นหา
ค าตอบ โดยท่ียงัไม่รู้ขัน้ตอน/วิธีการท่ีจะได้ค าตอบของสถานการณ์นัน้ในทนัที” 

นักการศึกษาข้างต้นต่างเห็นว่า “ปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ต้องการค้นหาค าตอบแต่ยงัไม่รู้ทนัทีวา่อะไรท่ีต้องท าเพื่อให้ได้ค าตอบนัน้มา”  ถ้าปัญหานัน้ง่าย
เกินไปจนบุคคลรู้วิธีการหาค าตอบหรือค าตอบทันทีแล้วปัญหานัน้ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป และ
ปัญหาส าหรับผู้ เรียนคนหนึง่อาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับผู้ เรียนอีกคนหนึง่ก็ได้ 

นอกจากความหมายของปัญหา นักการศึกษายังได้ให้ค าจ ากัดความของ  
“การแก้ปัญหา” อีกในหลากหลายความหมาย เช่น แฟรงค์ เลสเตอร์ (Frank Lester, 1978, p. 54) 
ได้ให้ค าจ ากดัความวา่ “การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นเซตของการกระท าท่ีมีตอ่งานของ
การแก้ปัญหา” ขณะท่ี โพลยา (Polya, 1981, p. ix)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “การแก้ปัญหาเป็น
การค้นหาแนวทางการหลบหลีกความยากล าบากและอุปสรรค เพื่อให้บรรลุจุดมุ่ งหมายท่ีไม่
สามารถส า เร็จได้ ในทัน ที ” ส่วนค รูลิกและรูนด์ นิก  (Krulik & Rudnick, 1987, p. 4) ได้ให้ 
ค าจ ากัดความวา่ “การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลใช้ทกัษะและความเข้าใจท่ีมีอยูใ่นการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย” ขณะท่ี สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 
(National Council of Teacher of Mathematics, 2000, p. 52) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “การ
แก้ปัญหาเป็นการด าเนินการตอ่งานท่ีวิธีการหาค าตอบยงัไม่รู้มาก่อน” 
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ส าหรับประเทศไทย ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537, น. 62) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การหาวิธีการเพื่อให้ได้ค าตอบ ซึ่งผู้ แก้ปัญหาจะต้องใช้
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ท่ีก าหนดให้ในปัญหา”  
นอกจากนี ้รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 5) และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2555a, น. 7) กล่าวในท านองเดียวกันว่า “การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขัน้ตอน/กระบวนการ
แก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์” 

ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งนักเรียน
เผชิญอยู่และต้องการค้นหาผลเฉลย โดยท่ียังไม่ รู้วิ ธีการหรือขัน้ตอนท่ีจะได้ค าตอบของ
สถานการณ์นัน้ในทนัที 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและประสบการณ์ท่ีมีอยู ่เพื่อใช้
ในการค้นหาผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ส าหรับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นัน้  กิลฟอร์ด (Guilford, 1967, pp. 145-151)  
ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันและคณะ ได้ท าการศึกษาและวิจัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ 
(Factor Analysis) ของสติปัญญาอย่างต่อเน่ืองมานานกว่า 20 ปี โดยเน้นศึกษาเร่ืองความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ความมีเหตมีุผลและการแก้ปัญหา ในการศึกษากิลฟอร์ดได้น าเสนอ แบบจ าลอง
โครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง หรือแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The structure of 
intellect model ท่ีเรียกวา่ SI) ซึง่แบบจ าลองนีไ้ด้ครอบคลมุสมรรถภาพทางสมองตา่ง ๆ 

ความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์  เป็นสมรรถภาพทางสมองหนึ่ งของมนุษ ย์  เป็ น
ความสามารถทางสมองท่ีคิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือ ท่ีเรียกว่า ความคิดอเนกนัยหรือ
ความคิดแบบกระจาย (Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วย ความคิดคลอ่ง (fluency) ความคิด
ยืดหยุน่ (flexibility) ความคิดริเร่ิม (originality) และความคิดละเอียดลออ (elaboration)  
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กิลฟอร์ดได้ให้ความหมายของความคิดคลอ่งและความคิดยืดหยุน่ ดงันี ้
ความคิดคล่อง เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาผลเฉลย (solution) 

ได้อย่างคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว และมีผลเฉลยในปริมาณท่ีมากในเวลาท่ีจ ากัด ซึ่งกิลฟอร์ดเช่ือว่า  
ผู้ ท่ีมีความคิดคลอ่งมากจะมีโอกาสสร้างผลเฉลยท่ีแปลกและเฉียบคมได้มากกว่าผู้ ท่ีมีความคิด
คลอ่งน้อยกวา่ โดยแบง่ความคิดคลอ่งออกเป็น 

(1) ความ คิดคล่อ งแคล่วทางด้ าน ถ้อยค า  (Word Fluency) ซึ่ ง เป็ น
ความสามารถในการใช้ถ้อยค าอยา่งคลอ่งแคลว่ 

(2) ความคิดคลอ่งแคลว่ทางด้านการโยงสมัพนัธ์ (Associational Fluency) 
ซึ่งเป็นความสามารถท่ีจะคิดหาถ้อยค าท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) ซึ่ง
เป็นความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กลา่วคือ สามารถท่ีจะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ได้ประโยคท่ีต้องการ 

(4) ความคลอ่งแคลว่ในการคิด (Ideational Fluency) ซึง่เป็นความสามารถ
ท่ีจะคิดสิง่ท่ีต้องการภายในเวลาท่ีก าหนด 

ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาผลเฉลยได้หลาย
ประเภทและหลายทิศทาง ซึ่งกิลฟอร์ดเช่ือว่า ผู้ ท่ีมีความคิดยืดหยุ่นสูงจะมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ ได้มากกวา่ผู้ ท่ีคิดซ า้ ๆ อยูใ่นแนวทางเดิมตลอดเวลา โดยแบง่ความคิดยืดหยุน่ออกเป็น 

(1 )  ความ คิดยื ดหยุ่ น ท่ี เกิ ดขึ น้ ทั น ที  (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถท่ีจะพยายามคิดได้หลายอยา่ง อยา่งอิสระ  

(2) ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดได้หลากหลายและสามารถคิดดดัแปลงจากสิง่หนึง่ไปเป็นหลายสิง่ได้ 

ความคิดริเร่ิม เป็นความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ และแนวคิดแปลกใหม่ท่ี
เกิดขึน้ของตนเอง ลกัษณะความคิดท่ีแปลกใหม่แตกตา่งจากความคิดธรรมดา หรือความคิดงา่ย ๆ 
ความคิดริเร่ิม หรือท่ีเรียกว่า Wild Idea เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึน้มา
เช่น การคิดประดิษฐ์เคร่ืองบินได้ส าเร็จก็ได้จากกแนวคิดการท าเคร่ืองร่อนเป็นต้น 

ความคิดริเร่ิมจึงเป็นลกัษณะความคิดท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรกเป็นความคิดท่ี
แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใครคิดหรือนึกถึงมาก่อน ความคิดริเร่ิมจ าต้อง
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อาศัยลกัษณะความกล้าคิด กล้าทดลองเพื่อทดสอบความคิดของตน บ่อยครัง้ท่ีความคิดริเร่ิม
จ าเป็นต้องอาศัยความคิดจินตนาการ คิดเร่ืองและคิดฝันจากจินตนาการหรือท่ีเรียกว่าเป็น
ความคิดจินตนาการประยกุต์ คือไม่ใช่คิดเพียงอยา่งเดียวแตจ่ าเป็นต้องสร้างผลงานให้เกิดคูก่นั 

ความคิดละเอียดลออ เป็นความสามารถในการจัดระบบความคิดเพื่อให้เกิด
ความคิดท่ีมีรายละเอียด ลุม่ลกึ ทุกแง่มุมของกระบวนการการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่จนกระทัง่ท า
ให้ผลงานท่ีก าลงัด าเนินการประสบความส าเร็จ 

จากแนวคิดของกิลฟอร์ดข้างต้น อารี พันธ์มณี (2547, น. 39-41) ยังได้กล่าว
เสริมว่า ความคิดคล่องนับว่าเป็นความสามารถอันดับแรกในการท่ีจะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้
ความคิดท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุ ก่อนอ่ืนจึงจ าเป็นต้องคิด คิดออกมาให้ได้มาก หลาย ๆ อย่างและ
แตกต่างกนั แล้วจึงน าเอาความคิดท่ีได้ทัง้หมดมาพิจารณาแตล่ะอย่างเปรียบเทียบกนัวา่ความคิด
อันใดจะเป็นความคิดท่ีดีท่ีสุดและให้ประโยชน์คุ้ มค่ามากท่ีสุด โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา เช่น ประโยชน์ท่ีใช้ เวลา การลงทนุ ความยากงา่ย บุคลากรเป็นต้น สว่นความคิดยืดหยุ่น 
จะเป็นเสริมให้ความคิดคลอ่งมีความแปลกแตกต่างกันออกไป หลีกเลี่ยงการซ า้ซ้อน หรือเพิ่ม
คณุภาพความคิดให้มากขึน้ด้วยการจดัเป็นหมวดหมู่และหลกัเกณฑ์ยิ่งขึน้ นบัได้วา่ความคิดคลอ่ง
และความคิดยืดหยุน่ เป็นความคิดพืน้ฐานท่ีจะน าไปสูค่วามคิดสร้างสรรค์ได้หลายหมวดหมู่หลาย
ประเภท ตลอดจนสามารถเตรียมทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง ความคิดยืดหยุ่นจึงเป็นความคิดเสริม
คณุภาพให้ดีขึน้ และแม้ว่าลกัษณะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ประกอบด้วยลกัษณะความคิดหลาย
ลกัษณะเช่น ความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิม แตล่กัษณะความคิดละเอียดลออก็จะ
ขาดเสียมิได้ หากปราศจากความคิดละเอียดลออแล้วก็ไม่อาจท าให้เกิดผลงานหรือผลผลิต
สร้างสรรค์ขึน้มาได้ และตรงจุดนีท่ี้เป็นจุดส าคัญของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีมุ่งเน้นผลผลิต
สร้างสรรค์เป็นส าคญัด้วย 

นอกจากนี ้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2555a, น. 
116-122) ได้กล่าวสนับสนุนว่า “ความคิดคล่องเป็นความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ผลเฉลย
จ านวนมากท่ีแตกตา่งกนัหรือหลากหลายวิธี การคิดให้ได้ผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกตา่งกนัหรือวิธี
ท่ีหลากหลายเป็นตวับ่งบอกถึงความเข้าใจและความคลอ่งแคลว่ของสมองของนกัเรียนท่ีจะกลั่น
เอาผลเฉลยของปัญหาออกมา” ในด้านของ “ความคิดยืดหยุ่นนัน้เป็นความสามารถในการคิด
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ คิดแล้วเลือก/น าไปใช้ให้ตรงกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด  
ความคิดยืดหยุ่นจึงเป็นตวัเสริมให้ความคิดคลอ่งมีความแปลกแตกต่างกันออกไป จึงนบัได้ว่าทัง้
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นต่างก็เป็นพืน้ฐานท่ีน าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ซึ่งใน
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ความคิดคลอ่งท่ีมีการคิดให้ได้ผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกตา่งกนั ผู้ ท่ีมีความคิดยืดหยุ่นยงัต้องจัด
หมวดหมู่ของผลเฉลยให้มีความแปลกแตกตา่งกันออกไปและไม่มีการซ า้ซ้อนกนั จากนัน้จึงน าเอา
ความคิดท่ีได้ทัง้หมดมาพิจารณาเปรียบเทียบกันว่า ความคิดใดจะเป็นความคิดท่ีดีท่ีสดุและให้
ประโยชน์คุ้มคา่โดยค านึงถึงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ประโยชน์ท่ีได้ เวลา การลงทุน ความ
ยากง่าย” ในขณะท่ี “ความคิดริเร่ิม เป็นความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ความคิดท่ีมีลกัษณะ
แปลกใหม่แตกตา่งจากความคิดพืน้ ๆ เป็นความคิดท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกแตกต่างจากความคิดพืน้ ๆ ท่ี
มีอยู่เดิมและอาจไม่เคยมีใครมีใครคิดหรือนึกมาก่อน ผู้ ท่ีมีความคิดริเร่ิมจะต้องมีความคิดนอก
กรอบ  กล้าลองเพื่อทดสอบความคิดของตน และยอ่ยครัง้ท่ีต้องอาศยัความคิดจินตนาการในการ
ประยุกต์  กล่าวคือ  ต้องคิดสร้างและหาทางท าให้เกิดผลงานด้วย ดังเช่นนักคณิตศาสตร์ท่ี
สร้างสรรค์ผลงานให้คนรุ่นต่อ ๆ มาได้ศกึษา เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่” และ “ความคิดละเอียดลออ
เป็นความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ความคิดท่ีมีรายละเอียดอยา่งลุม่ลกึหลายแงมุ่มของค าตอบ
แต่ละปัญหาจนกระทัง่สามารถสร้างผลงานหรือชิน้งานได้ส าเร็จ ความคิดละเอียดลออเป็นสว่น
เสริมให้องค์ประกอบส าคัญสามข้อข้างต้นมีความสมบูรณ์ น าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีมี
ประสทิธิภาพ” 

ส าหรับงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยให้ความหมายของความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ดงันี ้

ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิดหายุทธวิธี/ผลเฉลยได้อย่าง
คลอ่งแคลว่ รวดเร็ว ในปริมาณท่ีมากและแตกต่างกันภายในเวลาท่ีจ ากัด ซึ่งในท่ีนีพ้ิจารณาจาก
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในด้านการคิดหาผลเฉลยในการแก้ปัญหาได้จ านวน
มากในเวลาท่ีก าหนด 

ความคิด ยืดห ยุ่น  หมายถึง ความสามารถในการคิดป รับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ คิดแล้วเลอืกน าไปใช้ให้ตรงกบัสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดหรือจดัหมวดหมู่ของ
ยทุธวิธี/ผลเฉลยให้มีความแปลกแตกต่างกันออกไปและไม่มีการซ า้ซ้อนกนั ซึง่ในท่ีนีพ้ิจารณาจาก
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนในด้านการคิดแล้วจดัหมวดหมู่ของผลเฉลยให้มีความ
แปลกแตกตา่งกนัออกไปและไม่มีการซ า้ซ้อน 

ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ยุทธวิธี/ผลเฉลยของ
ปัญหาท่ีมีลกัษณะแปลกใหม่แตกตา่งจากแนวคิดเดิม ซึง่ในท่ีนีพ้ิจารณาจากความสามารถในการ
ตัง้ปัญหาของนกัเรียนในด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจาก
ผลเฉลยเดิม 
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ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ความคิดท่ีมี
รายละเอียดอย่างลุ่มลึก หลายแง่มุมของยุทธวิธี/ผลเฉลยของปัญหา  ซึ่งในท่ีนีพ้ิจารณาจาก
ความสามารถในการตัง้ปัญหาของนกัเรียนในด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยใน
การแก้ปัญหาท่ีมีความหลากหลาย/ครบถ้วน ละเอียดชดัเจน 

ส าหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบวา่ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการท่ีถูกพฒันาขึน้มากว่า 50 ปี โดยเป็นกระบวนการท่ีมีความสมัพนัธ์กับความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึง่ของการพฒันาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และยงัเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการสอน “กระบวนการคิด” ท่ีถูกน าไปขยายต่อและน าไปใช้กับการเรียนการสอนทั่วไป 
(Treffinger & et al., 2005b) 

โดยมีนกัการศึกษาได้สรุปความหมายของการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้
เทรฟฟิงเกอร์และคนอ่ืน ๆ (Treffinger & et al., 2006) ได้ให้ความหมายว่า การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการพฒันาศกัยภาพด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนกัเรียน
โดยผ่านกรอบทฤษฎีการพัฒนาและการวิเคราะห์การแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ ทอแรนซ์ (อารี  
พนัธ์มณี, 2547, น. 6-7; อ้างอิงจาก Torrance, 1965) ท่ีกลา่วว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เป็นกระบวนการท างานของสมองอย่างเป็นขัน้ตอน และสามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ซึ่งเป็น
กระบวนการไวต่อปัญหาหรือสิ่งท่ีบกพร่องขาดหายไป  แล้วจึงรวบรวมความคิดขัน้ต้นเป็น
สมมติฐานขัน้ ตอ่จากนัน้ก็ท าการรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ตอ่ไป จึงเป็น
การรายงานผลท่ีได้รับจากการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ต่อไป 
นอกจากนี ้เลวินและรีด (สิทธิ ชัย ชมพูพาทย์, 2554, น. 12; อ้างอิงจาก Lewin & Reed, 1998)  
ยงัได้กลา่วสนบัสนุนเพิ่มเติมวา่ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีผสานกันระหวา่ง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความคิดวิจรณญาณเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

ส าหรับประเทศไทย อาพันธ์ชนิต เจนจิต (2546, น. 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การแก้ปัญหาท่ีใช้กระบวนการคิดในการท าความเข้าใจปัญหาโดยการคิดหาข้อเท็จจริงและปัญหา 
หาแนวคิด/วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย แล้วพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดและเป็นแนวคิดท่ีแปลกใหม่ เป็นของตนเอง มีการน าเสนอแนวคิด/วิธีการ
แก้ปัญหาและค าตอบของปัญหาได้อยา่งละเอียดชดัเจน เป็นท่ียอมรับและสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาตอ่ ๆ ไป และเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ ได้ระบุเพิ่มเติมวา่ การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ท่ีประกอบด้วยความคิดท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยขยาย
กรอบความคิด สว่นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือการเช่ือมโยงเหตุผลเพื่อน ามาเปรียบเทียบหา
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ผลกระทบและทางเลอืกท่ีเหมาะสมท่ีสดุเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา (สทิธิชยั ชมพพูาทย์, 2554, น.12; 
อ้างอิงจาก เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2552) จากความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนกัการศกึษาข้างต้นสามารถแสดงการเปรียนเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในการให้ความหมายของ
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความหมายและองค์ประกอบของการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
 

นกัการศกึษา/นกัวิจยั 
องค์ประกอบของการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบด้าน 
การแก้ปัญหา 

องค์ประกอบด้านความคิด 
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ 

เทรฟฟิงเกอร์ (Treffinger)   - 
ทอแรนซ์ (Torrance)   - 

เลวินและรีด (Lewin & Reed)    
อาพนัธ์ชนิต เจนจิต   - 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ    
 

จากการเปรียบเทียบความหมายและองค์ประกอบของการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์พบว่าการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการท่ีผสานเช่ือมโยงกันระหว่าง 2 
กระบวนการท่ีส าคญัคือ กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ส าหรับงานวิจัยนีไ้ด้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
องค์ประกอบดงันี ้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง กระบวนการประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา ยทุธวิธีในการแก้ปัญหา ประสบการณ์ท่ีมีอยูแ่ละกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความคิดหลายทิศทางท่ีสามารถเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้ ตลอดจนการ
น าไปสูผ่ลผลิตทางความคิดหรือคิดหายทุธวิธี/ผลเฉลยได้อยา่งหลากหลาย ลุม่ลกึ และแปลกใหม่ 
โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด คือ 
ความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 
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2.2 กระบวนการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์มีรายละเอียดและ

ขัน้ตอนท่ีแตกตางกนัดงันี ้
กระบวนการแก้ปัญหา 

เน่ืองจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีนกัเรียนจะต้องฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึน้ แต่มีนักเรียนจ านวนมากไม่รู้ว่า
จะต้องด าเนินการแก้ปัญหานัน้อย่างไร หรือมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้นักเรียน
ประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูควรปลูกฝังให้นกัเรียนเข้าใจ กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ียอมรับและน ามาใช้กนัอยา่งแพร่หลาย 
คือ กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya, 1957, pp. 5-19) ซึ่งประกอบด้วย
ขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา  ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้เร่ิมต้นของการแก้ปัญหาท่ี
ต้องการให้นกัเรียนคิดเก่ียวกับปัญหา และตดัสินว่าอะไรคือสิ่งท่ีต้องการค้นหา นักเรียนต้องท า
ความเข้าใจปัญหาและระบุสว่นส าคญัของปัญหา ซึ่งได้แก่ ตวัไม่รู้คา่ ข้อมลูและเงื่อนไข ในการท า
ความเข้าใจปัญหานกัเรียนต้องพิจารณาสว่นส าคญัของปัญหาอย่างถ่ีถ้วน พิจารณาซ า้ไปซ า้มา 
พิจารณาหลากหลายมมุมอง หรืออาจใช้วิธีตา่ง ๆ ช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่น การเขียน
ภาพ การเขียนแผนภมิู หรือการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 

ขัน้ท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา ขัน้ตอนนีต้้องการให้นกัเรียนค้นหาความเช่ือมโยง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่ รู้ค่า แล้วน าความสัมพันธ์นัน้มาผสมผสานกับ
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา และเลอืกยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการตามแผน ขัน้ตอนนีต้้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางหรือแผนท่ีวางไว้ โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียด
ตา่ง ๆ ของแผนให้ชัดเจน แล้วลงมือปฏิบติัจนกระทัง่สามารถหาค าตอบได้ ถ้าแผนหรือยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหาท่ีเลือกไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาใหม่ 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล ขัน้ตอนนีต้้องการให้นกัเรียนมองย้อนกลบัไปยงัค าตอบ
ท่ีได้มา โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตสุมผลและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาท่ี
ใช้ แล้วพิจารณาวา่มีค าตอบหรือมียทุธวิธีในการแก้ปัญหาอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่ 
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เน่ืองจากคนส่วนใหญ่มองว่ากระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
จะ ต้ องด า เนินการตามขัน้ ตอน เป็ นแนว เส้นตรง โดยไม่ มี ก ารก ระท า ย้ อนกลับ  ซึ่ ง 
รุ่งฟา้ จนัท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 14) ได้แสดงไว้ ดงัภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการแก้ปัญหาเป็นแนวเส้นตรง 
 

ท่ี 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. 
 

วิลสนั และคณะ (Wilson; et al, 1993, pp. 60-62) จึงเสนอแนะกระบวนการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัต (Dynamic Problem–Solving Process) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ี
สนบัสนุนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาในรูปแบบท่ีแสดงความเป็นพลวตั มีล าดบัไม่ตายตัว 
สามารถวนไปเวียนมาได้ ซึง่ รุ่งฟา้ จนัท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 15) ได้แสดงไว้
ดงัภาพประกอบ 3 

 
  

อ่านปัญหา 

ตดัสนิใจ 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบผล 

อ่านปัญหา 

ท าความเข้าใจปัญหา 

วางแผนแก้ปัญหา 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบผล 
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตั 
 

ท่ี 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.                   
 

จากกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัในภาพประกอบ อธิบายได้ดงันี  ้เม่ือต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา นกัเรียนจะต้องเร่ิมท าความเข้าใจกับปัญหาก่อน หลงัจากนัน้
วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ จนกระทั่งหาค าตอบได้ สุดท้ายตรวจสอบผล 
พิจารณาความถกูต้อง ความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ 

ส าหรับทิศทางของลูกศรนัน้ เป็นการพิจารณาหรือตัดสินใจท่ีจะเคลื่อนการ
กระท าจากขัน้ตอนหนึ่งไปสูอี่กขัน้ตอนหนึง่ หรือพิจารณาย้อนกลบัไปขัน้ตอนก่อนหน้าเม่ือมีปัญหา
หรือข้อสงสยั เช่น เม่ือนกัเรียนท าความเข้าใจปัญหา และคิดวา่มีความเข้าใจปัญหาดีแล้ว ก็เคลือ่น
การกระท าไปสูข่ัน้วางแผนแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ แต่ไม่สามารถหา
ค าตอบได้ นกัเรียนก็อาจจะย้อนกลบัไปวางแผนใหม่ หรืออาจต้องกลบัไปท าความเข้าใจปัญหา
ใหม่ เพื่อปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึน้ 
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ส าหรับงานวิจยันี ้ ผู้วิจยัให้ความหมายของกระบวนการแก้ปัญหา ดงันี ้
กระบวนการตัง้ปัญหา หมายถึง ขัน้ตอน/วิธีการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ตามแนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีน าไปใช้ตัง้ปัญหาได้ทัง้ปัญหาท่ีเกิด
จากการขยายปัญหาเดิมท่ีเคยแก้มาแล้ว/ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ การคดัเลือกประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น การหาเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น การ
เปลีย่นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ การสร้างสถานการณ์/ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา 

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นขัน้ตอน/วิธีในการคิดหายุทธวิธี

และผลเฉลยได้อย่างหลากหลาย แปลกใหม่ โดยมีนกัการศึกษาแบ่งรายละเอียดและขัน้ตอนไว้
ดงันี ้

ทอแรนซ์และเมเยอร์ (อารี พนัธ์มณี, 2547, น.7-8; อ้างอิงจาก Torrance & 
Mymer, 1972) ได้อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์แบง่ออกเป็นขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง (Fact-Finding) ในขัน้นีเ้ร่ิมต้นตัง้แต่ความรู้สึก
กงัวลใจ  มีความสบัสนวุน่วาย(Mess) เกิดขึน้ในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้วา่เป็นอะไร จากจุดนี ้
ก็พยายามตัง้สติและพิจารณาดวูา่ ความยุง่ยาก วุน่วาย สบัสน หรือสิง่ท่ีท าให้กงัวลใจนั่นคืออะไร 

ขัน้ท่ี 2 การค้นพบปัญหา (Problem-Finding) ขัน้นีเ้กิดต่อจากขัน้ท่ี 1 
เม่ือได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว จึงสรุปว่า ความกังวลใจ ความสบัสนวุ่นวายในใจนัน้ก็คือการมี
ปัญหาเกิดขัน้นัน่เอง 

ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea-Finding) ขัน้นีก็้ตอ่จากขัน้ท่ี 2 เม่ือรู้วา่มี
ปัญหาเกิดขึน้ก็จะพยายามคิดและตัง้สมมติฐานขึน้และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานในขัน้ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบค าตอบ (Solution-Finding) ในขัน้นีก็้จะพบค าตอบ
จากการทดสอบสมมติฐานในขัน้ท่ี 3 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding) ขัน้นีเ้ป็นการ
ยอมรับค าตอบท่ีได้จากการพิสจูน์เรียบร้อยแล้วท่ีจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อยา่งไร  และต่อจากจุด
นีก้ารแก้ปัญหาหรือการค้นพบยังไม่จบตรงนีแ้ต่ท่ีได้จากการค้นพบจะน าไปสู่หนทางท่ีจะเกิด
แนวคิดหรือสิง่ใหม่ตอ่ไปเรียกวา่ New Challenges 

นอกจากนีเ้ทรฟฟิงเกอร์ (Treffinger & et al., 2005a, pp. 19-20) ยังเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (CPS Version 6.1TM) ไว้ดงันี ้
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ขัน้ ท่ี  1 การเข้าใจความท้าทาย  (Understanding the Challenges) 
ประกอบด้วยการตรวจสอบชีแ้จง ก าหนดเปา้หมาย โอกาสหรือความท้าทายตอ่การแก้ปัญหา เน้น
หลกัหรือกระบวนการคิดโดยตรง โดยอาจใช้เพียงขัน้ตอนเดียว หรือ 3 ขัน้ตอนย่อย ประกอบด้วย 
การสร้างโอกาส การส ารวจข้อมลู และการวางกรอบของปัญหา 

ขัน้ ท่ี  2 การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา  (Generating Idea) ซึ่งมี
ขัน้ตอนเดียวประกอบด้วยการสร้างทางเลือกท่ีน่าจะเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  โดยการระดม
สมอง  ซึ่งเป๋นสว่นส าคญัในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสร้างความคิดใหม่โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ คือ คิดอย่างคลอ่งแคลว่ คิดยืดหยุน่ คิดหลากหลาย คิดแปลกใหม่รวมถึงการปรับปรุง
แนวคิดจากการรับฟังผู้ อ่ืน ชึ่งจะช่วยให้หลดุกรอบจากความคิดเดิม ๆ  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้เตรียมการแก้ปัญหา (Preparing for Action) คือการส ารวจ
วิธีการท่ีท าให้ทางเลือกท่ีสร้างขึน้ในขัน้ท่ี 2 เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาจริง ๆ และเตรียมการแก้ไข  
จะน าไปสู่ความส าเร็จได้ดดยใช้ขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งหรือขัน้ตอนย่อยดังนี ้การพฒันาวิธีการ
แก้ปัญหา หรือการสร้างการยอมรับ 

จากกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ข้างต้นในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้
น ามาประยกุต์กบักระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา และกระบวนการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การท า
ความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล โดยใช้
กระบวนการกลุม่ในการร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นแนวคืดในการแก้ปัญหา และเกิด
การยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ อันจะน าไปสู่ยุทธวิธีและผลเฉลยในการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่และ
หลากหลาย 

2.3 ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากความรู้เก่ียวกับเนือ้หาคณิตศาสตร์และ

ความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู้ แก้ปัญหาจะต้องรู้ คือ 
ยทุธวิธีในการแก้ปัญหา เพราะถ้าผู้แก้ปัญหาคุ้นเคยกบัยทุธวิธีในการแก้ปัญหาก็จะเป็นประโยชน์
ในการน า ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสทิธิภาพ ยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาท่ีใช้แก้ปัญหาได้ดีและพบได้บอ่ยในคณิตศาสตร์ มีดงันี ้

การค้นหาแบบรูป เป็นการวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาความสมัพนัธ์ของข้อมูล
ท่ีมีลกัษณะเป็นระบบ หรือเป็นแบบรูปในสถานการณ์ปัญหานัน้ ๆ แล้วคาดเดาค าตอบ ซึง่ค าตอบ
ท่ีได้จะยอมรับวา่เป็นค าตอบท่ีถกูต้อง เม่ือผ่านการตรวจสอบยืนยนั การค้นหาแบบรูปไม่เพียงแต่
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เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการแก้ปัญหาเท่านัน้ หากแต่ยงัช่วยให้ผู้แก้ปัญหา ได้พฒันาความรู้สกึเชิง
จ านวน (Number sense) และทกัษะการสื่อสาร ซึง่เป็นทกัษะท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถประมาณ 
และคาดคะเนค าตอบก่อนจะคิดค านวณจริง ตลอดจนสามารถสะท้อนความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดของตนเองได้ (Posamentier & Krulik, 1998, p. 41; 
Reys,  Suydam & Lindquist, 2004, p. 34; สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555a, น. 12) 

การสร้างตาราง เป็นการน าข้อมูลท่ีโจทย์ก าหนดให้สรุปลงในตาราง เพื่อช่วยให้
ผู้แก้ปัญหาสามารถวิเคราะห์หา ค้นหาความสมัพันธ์ของข้อมูล อันจะน าไปสูก่ารค้นพบแบบรูป 
หรือข้อชีแ้นะอ่ืน ๆ ตลอดจน ช่วยไม่ให้หลงลมื หรือสบัสนในกรณีใดกรณีหนึง่ เม่ือต้องแสดงกรณีท่ี
เป็นไปได้ทัง้หมดของปัญหา (Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p. 34; สถาบนัสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 13) 

การเขียนภาพหรือแผนภาพ  เป็นการอธิบายสถานการณ์  และแสดง
ความสมัพนัธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ของปัญหาด้วยภาพหรือแผนภาพ ยุทธวิธีนีผู้้แก้ปัญหาจะต้องน า
ข้อมูลในสถานการณ์ปัญหา วาดออกมาเป็นภาพท่ีสมัพันธ์กัน การวาดภาพจะช่วยบรรยาย
สถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึน้และง่ายต่อการท าความเข้าใจ ภาพท่ีวาดนัน้ไม่จ าเป็นต้องใส่
รายละเอียดให้ครบถ้วนวาดเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาเท่านัน้ (Posamentier & Krulik, 
1998, p. 139; Reys,  Suydam & Lindquist, 2004, p. 34; สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2555a, น. 16) 

การแจงกรณีที่เป็นไปได้ทัง้หมด เป็นการพิจารณาทุกกรณีท่ีเป็นไปได้อย่างมี
ระบบโดยอาจจะแบ่งออกเป็นกรณีย่อย ๆ แล้วค่อยขจัดบางกรณีท่ีเป็นไปไม่ได้ออก หลงัจากนัน้
คอ่ยพิจารณากรณีท่ีเหลือ ในบางครัง้อาจใช้ยทุธวิธีนีร่้วมกับยุทธวิธีการค้นหาแบบรูปและยุทธวิธี
การสร้างตาราง (Posamentier & Krulik, 1998, 187; Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p.35; 
สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 17) 

การคาดเดาและตรวจสอบ เป็นการพิจารณาข้อมลูและเงื่อนไขตา่ง ๆ ท่ีปัญหา
ก าหนดมาให้ ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวข้องมาสร้างข้อความคาดการณ์ แล้ว
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความคาดการณ์นัน้ ถ้าการคาดเดาไม่ถูกต้องก็คาดเดาใหม่โดย
อาศยัประโยชน์จากความไม่ถูกต้องของการคาดเดาในครัง้แรก ๆ เป็นกรอบในการคาดเดาค าตอบ
ของปัญหาครัง้ต่อไป ผู้แก้ปัญหาควรคาดเดาอย่างมีเหตุผลและมีทิศทาง เพื่อให้สิ่งท่ีคาดเดานัน้
ใกล้เคียงค าตอบท่ีต้องการมากท่ีสุด โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการใช้ยุทธวิธีนีข้ึน้อยู่กับ
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ข้อมูลท่ีได้จากการเดาเม่ือครัง้ก่อนหน้า (Posamentier & Krulik, 1998, p. 165; Reys, Suydam 
& Lindquist, 2004, p. 36; สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 21) 

การเขียนสมการ เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ของข้อมูลท่ีปัญหาก าหนดให้อยู่
ในรูปของสมการ หรือบางครัง้อาจเป็นอสมการก็ได้ ในการใช้ยุทธวิธีนีผู้้แก้ปัญหาต้องวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา เพื่อหาว่าข้อมลูและเงื่อนไขท่ีโจทย์ก าหนดมาให้มีอะไรบ้าง และสิ่งท่ีต้องการ
หาคืออะไร หลงัจากนัน้ก าหนดตัวแปรแทนสิ่งท่ีต้องการหา หรือแทนสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ี
ก าหนดมาให้แล้วเขียนสมการ หรืออสมการแสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลูเหลา่นัน้ หลงัจากนัน้ใช้
สมบัติของการเท่ากันเพื่อแก้สมการ และหลงัจากสิน้สุดการแก้สมการ ต้องตรวจค าตอบของ
สมการตามเงื่อนไขของปัญหา ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของปัญหา ถือว่าค าตอบท่ีได้เป็นค าตอบท่ี
ถูกต้อง โดยทัว่ไปแล้วยุทธวิธีนีม้ักใช้ในทางพีชคณิต (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555a, น. 21-22) 

การคิดแบบย้อนกลับ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพิจารณาจากผลย้อนกลบัไปสู่
เหตุโดยเร่ิมจากข้อมูลท่ีได้ในขัน้ตอนสุดท้าย แล้วคิดย้อนขัน้ตอนกลบัมาสู่ข้อมูลท่ีได้ในขัน้ตอน
เร่ิมต้นการคิดแบบย้อนกลับใช้ได้ดีกับการแก้ปัญหาท่ีต้องการอธิบายถึงขัน้ตอนการได้มาซึ่ง
ค าตอบยุทธวิธีในการแก้ปัญหาสว่นใหญ่จะเร่ิมจากน าข้อมลูท่ีโจทย์ก าหนดมาให้ แล้วด าเนินการ
ไปจนกระทัง่ได้ค าตอบ แตส่ าหรับยทุธวิธีการคิดแบบย้อนกลบั ผู้แก้ปัญหาจะต้องเปลีย่นมมุมองท่ี
มีต่อปัญหาเสียใหม่ โดยพิจารณาปัญหาโดยรวมจากการท าย้อนกลบั ยุทธวิธีนีจ้ะใช้เม่ือทราบ
ผลลพัธ์ของสถานการณ์ปัญหา แต่ไม่ทราบจุดเร่ิมต้นของสถานการณ์ปัญหา (Posamentier & 
Krulik, 1998, p. 17; Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p. 36; สถาบันส่ง เส ริม กา รสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 24) 

การเปล่ียนมุมมอง เป็นการเปลี่ยนการคิด หรือมุมมองให้แตกต่างไปจากท่ี
คุ้นเคยหรือท่ีต้องท าตามขัน้ตอนทีละขัน้ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึน้ ยุทธวิธีนีม้ักใช้ในกรณีท่ี
แก้ปัญหาด้วยยทุธวิธีอ่ืนได้ยาก สิง่ส าคญัของยุทธวิธีนีก็้คือ การเปลี่ยนมุมมองท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม (Posamentier & Krulik, 1998, p. 70; Reys, Suydam & Lindquist, 2004, p. 38; สถาบัน
สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 29) 

การแบ่งเป็นปัญหาย่อย เป็นการแบง่ปัญหาใหญ่ หรือปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน
หลายขัน้ตอนออกเป็นปัญหายอ่ย หรือเป็นสว่น ๆ ซึง่ในการแบง่เป็นปัญหายอ่ยนัน้ผู้แก้ปัญหาอาจ
ลดจ านวนของข้อมูลลง หรือเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปท่ีคุ้นเคยและไม่ซบัซ้อน หรือเปลี่ยนให้เป็น
ปัญหาท่ีคุ้นเคย  เช่น ปัญหาเดิมประกอบด้วยตวัเลขหลายหลกั หรือมีรูปแบบท่ียุ่งยากซับซ้อน 
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ดงันัน้วิธีการแก้ปัญหาจึงไม่ชัดเจน การแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ ท่ีคล้ายคลงึกับปัญหา
เดิมจะช่วยให้สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้งา่ยยิ่งขึน้ (Posamentier & Krulik, 1998, p. 97; Reys, 
Suydam & Lindquist, 2004, p. 37; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2555a, น. 31) 

การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ เป็นการอธิบายข้อความ หรือข้อมูลท่ีปรากฏ
อยู่ในปัญหานัน้วา่เป็นจริง โดยใช้เหตผุลทางตรรกศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหา บางปัญหาใช้การ
ให้เหตผุลทางตรรกศาสตร์ร่วมกบัการคาดเดาและตรวจสอบ และ การเขียนภาพหรือแผนภาพ จน
ท าให้ไม่สามารถแยกการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ออกจากยุทธวิธีในการแก้ปัญหาอ่ืนได้ชัดเจน 
(Posamentier & Krulik, 1998, p. 17; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2555a, น. 32) 

การให้เหตุผลทางอ้อม ยทุธวิธีนีผู้้แก้ปัญหาจะต้องแสดงให้ได้วา่ เป็นไปไม่ได้ท่ี 
ข้อความ จะเป็นเท็จ โดยการสมมติว่า ข้อความ ดังกล่าวเป็นเท็จ แล้วท าให้เกิดข้อขดัแย้ง หรือ
น าไปสู่สิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ ดังนัน้จึงสรุปว่า ข้อความ ดังกล่าวเป็นจริง  (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 35) 

ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ แก้ปัญหาประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ แก้ปัญหาสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
เหลา่นีไ้ด้ดีนัน้ครูควรจดัหาปัญหาหลาย ๆ แบบให้นกัเรียนได้ฝึกแก้ปัญหา  

ส าหรับการวิจัยนี ้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา หมายถึง วิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างตาราง การแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด การ
เขียนภาพหรือแผนภาพ การค้นหาแบบรูป การเขียนสมการ การคาดเดาและตรวจสอบ การคิด
แบบย้อนกลบัและอ่ืน ๆ 
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2.4 แนวการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
การเสริมสร้างและพฒันาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง

ให้การสง่เสริมกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย ลุม่ลกึ ทกุแงท่กุมมุเพื่อช่วย
ให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลพัธ์ท่ีแปลกใหม่ แตกต่าง และเป็น
ประโยชน์ โดยการเสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นในสงัคมปัจจุบนั เพราะ
สงัคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา การฝึกให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากกระบวนการและวิธีการคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหานัน้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเพราะสงัคมก าลงั
ต้องการบุคคลท่ีมีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาช่วยกันแก้ปัญหาของชุมชน  โดยมีสมมติฐาน
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (Basic Assumtion)  ดงันี ้

(1) ทกุคนยอ่มมีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
(2) การฝึกอบรมสามารถเพ่ิมพนูเสริมสร้างการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
(3) กระบวนการของการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์เหมือนกันหมดในกิจกรรมทุก

แขนงและในสาขาวิชา (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2523, น. 9) 
สมมติฐานดงักลา่วสอดคล้องกับแนวคิดของทอแรนซ์ (อารี พนัธ์มณี, 2547, น. 89 

อ้างอิงจาก Torrance, 1965) ท่ีกลา่ววา่ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถพฒันาได้ด้วยการ
สอน ฝึกฝนและการฝึกปฏิบติัท่ีถกูวิธี นอกจากนีโ้รเจอร์ส (อารี พนัธ์มณี, 2547, น. 89 อ้างอิงจาก 
Rogers, 1959) ก็ให้ความเห็นเช่นเดียวกันกับนักการศึกษาท่านอ่ืนดังนี  ้“การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ไม่สามารถบงัคบัให้เกิดขึน้ได้ แตส่ามารถสง่เสริมให้เกิดขึน้ได้” การฝึกฝนความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์จะช่วยให้นกัเรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีกระบวนการคิด จินตนาการในการ
ประยุกต์ท่ีจะน าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่ท่ีคนสว่นใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม   
ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสยักระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ อยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าและ
ทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a, น. 13) 
ดงันัน้การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์จึงควรได้รับการเสริมสร้างหรือพฒันาให้เกิดขึน้ในตวันกัเรียน 
และถือเป็นเป้าหมายหลักท่ีพ่อแม่ ครู และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียนพึงตระหนักถึง
ความส าคัญ ให้ความสนใจอย่างจริงจังและสนับสนุนเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนา
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของตนอย่างเต็มท่ี จะได้เจริญเติบโตเป็นเด็กท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อนัเป็นสิง่ท่ีประเทศชาติต้องการยิ่ง 

ทอร์แรนซ์ (อารี พันธ์มณี , 2547, น. 91-92 อ้างอิงจาก Torrance, 1959)  ซึ่งเป็น
นกัจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้ท าการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่าง
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สร้างสรรค์และการเรียนการสอน  ในการศึกษาทอร์แรนซ์ได้เสนอ หลักในการส่งเสริมหรือ
เสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีเน้นการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกับนกัเรียนเป็นส าคญัไว้
หลายประการ ดงันี ้

(1) ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนถามและให้ความสนใจต่อค าถามแปลก ๆ ของ
นกัเรียน โดยไม่ควรมุ่งเน้นค าตอบท่ีถกูแต่เพียงอยา่งเดียว ในการแก้ปัญหาแม้นกัเรียนจะใช้วิธีเดา
และตรวจสอบ ครูควรจะยอมแล้วกระตุ้ นให้นักเรียนได้วิเคราะห์ ค้นหา ใช้การสังเกตและ
ประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่พื่อพิสจูน์การเดาของตน 

(2) ครูควรตัง้ใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลก  ๆ ของนักเรียนด้วยใจเป็น
กลาง เม่ือนกัเรียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นความคิดท่ียงัไม่เคยได้ยินมาก่อน ครูก็
อยา่เพิ่งตดัสนิใจและลดิรอนความคิดนัน้ แตค่วรรับฟังไว้ก่อน 

(3) ครูควรกระตือรือ้ร้นตอ่ค าถามแปลก ๆ ของนกัเรียนด้วยการตอบค าถามอยา่ง
มีชีวิตชีวา หรือชีแ้นะให้นกัเรียนหาค าตอบจากแหลง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 

(4) ครูควรแสดงให้นกัเรียนเห็นว่าความคิดของนักเรียนนัน้มีคุณค่าและน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น จากภาพท่ีนักเรียนวาด ครูอาจน าไปเป็นลวดลายถ้วยชามหรือภาชนะ 
เป็นปฏิทิน บัตร ส.ค.ส. เป็นต้น ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจและมีก าลังใจทีจะคิด
สร้างสรรค์ตอ่ไป 

(5) ครูควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและ
เตรียมการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องนักเรียนท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจ
เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ ชีแ้นะ ลดการอธิบายและการบรรยายลงบ้าง แต่เพิ่มการให้นักเรียนมีสว่น
ริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองมากขึน้ 

(6) ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้ ค้นคว้าอยา่งตอ่เน่ืองอยูเ่สมอ โดยไม่ต้อง
ใช้วิธีขูด้่วยคะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นต้น 

(7) ครูควรพึงระลึกว่าการพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในนักเรียนจะต้องใช้
เวลาพฒันาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

(8) ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชย เม่ือ
นกัเรียนมีจินตนาการท่ีแปลกและมีคณุคา่ 

นอกจากนี ้วอล์ลาช  (Gallagher & Gallagher, 1994, p. 328 อ้างอิงจาก Wallas, 
1926) 
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ได้น าเสนอกระบวนการพฒันาความคิดท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย
ขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

(1) ขัน้เตรียม (Preparation) เป็นขัน้เตรียมข้อมลูท่ีจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
(2) ขัน้ฟักตวั (Incubation) เป็นขัน้ตอนท่ีอยู่ในความสบัสนวุ่นวายทัง้ข้อมูลเก่า

และใหม่ ซึง่ยงัไม่ได้น ามาจดัระบบความคิดใหม่   
(3) ขัน้ความคิดกระจ่าง (Illumination) เป็นขัน้ของการจัดระบบแนวคิดหรือ

กระบวนการแก้ปัญหาได้อยา่งชดัเจน 
(4) ขัน้ทดสอบความคิดหรือพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขัน้ท่ีได้รับ

ความคิด 3 ขัน้ข้างต้น เพื่อพิสจูน์วา่ความคิดนีเ้ป็นจริง 
ขณะท่ี ทอร์แรนซ์ (อารี พันธ์มณี , 2547, น. 6-8 อ้างอิงจาก Torrance & Myers, 

1972) ได้จ าแนกกระบวนการเกิดการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์เป็น 5 ขัน้ตอน คือ 
(1) การค้นหาความจริง เป็นการพิจารณาหาค าตอบอนัเกิดจากความรู้สกึกังวล

หรือสบัสนวุน่วายในจิตใจแตไ่ม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึน้ได้อยา่งไร จากสาเหตอุะไร ต้องพิจารณา
ดวูา่สิง่ท่ีท าให้เกิดความรู้สกึเหลา่นัน้คืออะไร 

(2) การค้นพบปัญหาเป็นการเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือมองเห็นปัญหาเม่ือได้
พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว 

(3) การตัง้สมมติฐาน เป็นการรวบรวมความคิดและตัง้สมมติฐานแล้วรวมรวม
ข้อมลูตา่ง ๆ เพื่อทดสอบสมมติุฐานนัน้ 

(4) การค้นพบค าตอบ เป็นการค้นพบค าตอบหลงัจากท่ีทดสอบแนวคิดและ
สมมติฐาน 

(5) การยอมรับผลจากการค้นพบ เป็นการยอมรับค าตอบท่ีได้จากการพิสูจน์ 
และพฒันาแนวคิดตอ่ไปวา่สิง่ท่ีค้นพบจะน าไปสูก่ารเกิดแนวคิดและข้อค้นพบใหม่ตอ่ไปท่ีเรียกวา่   
สิง่ใหม่ท่ีท้าทาย 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523, น. 5-6) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับขัน้ตอนการพฒันาความคิด
ของนกัเรียนเพื่อน าไปสูก่ารแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์มีขัน้ตอนดงันี ้

(1) เปิดใจกว้าง (Receptivity openness) การเปิดใจกว้างต้องอาศัยท่ีตนเอง
เป็นหลกัใหญ่ 2 ประการคือ ต้องพฒันาจิตใจของตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีใจกว้างขวาง และมีความ
มัน่ใจและความเช่ือมัน่วา่จะท าอะไร 
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(2) การให้เวลาพักความคิด (Incubation) ความคิดจะเกิดขึน้ได้ดีนัน้ขึน้อยู่กับ
การยัว่ยุอันเป็นพืน้ฐานอันดบัแรก แต่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไปได้อย่างดีนัน้ ควรจะมีการ
พกัความคิดเพื่อท่ีจะรวบรวมสิง่ต่าง ๆ อนัจะเป็นหนทางไปสูก่ารพฒันา ซึง่จะช่วยให้ได้มีอิสรภาพ
เสรี ในการแสดงออกจากการนกึคิดท่ีดดูซมึจากสิง่กระตุ้น 

(3) การมีอิสระเสรีในการแสดงออก (Freedom to Made of Expression) การ
คิดได้มีการพกัดูดซึมจากสิ่งท่ีกระตุ้นและพร้อมท่ีจะแสดงออก แต่ถ้าความคิดนีข้าดอิสระเสรีใน
การแสดงออก หรือถูกขีดจ ากดัวงโดยเฉพาะในการแสดงออก จะท าให้ความคิดสร้างสรรค์หยดุชัก
และไม่พร่ังพรูออกมาเท่าท่ีควร เพราะฉนัน้การสร้างบรรยากาศในการแสดงออกให้มีอิสระเสรีนัน้
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั 

(4) บรรยากาศท่ีจะช่วยอ านวยต่อความคิดสร้างสรรค์และการประเมินผลขึน้อยู่
กั บ ต้ น คิ ด ขอ งแต่ ล ะบุ ค ค ล  (A Climate with External to Evaluate for Creative Worker 
Expression) การสร้างเสริมบรรยากาศท่ีจะช่วยอ านวยต่อความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งท่ี
จะต้องค านึงถึง การประเมินผลความคิดสร้างสรรค์นัน้ขึน้อยู่กับ ต้นคิดของแต่ละบุคคล โปรด
ระลกึว่าต้นคิดของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งมีค่า ไม่ควรน าเอาต้นคิด (Originality) ไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานอ่ืนเพื่อการประเมินผล 

พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2546, น. 13-18) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับขัน้ตอนการพฒันา
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ดงันี ้

(1) คิดก าหนดปัญหาให้ชัดเจน เป็นขัน้เร่ิมต้นของกระบวนการคิดเพื่อก าหนด
เปา้หมายของการคิดให้ชดัเจน จะช่วยให้กระบวนการคิดมีล าดบัขัน้และเป็นไปอยา่งถกูทิศทาง 

(2) คิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย เป็นขัน้ท่ีต้องการให้นกัเรียนคิดหาค าตอบท่ีนา่จะ
เป็นไปได้ให้มากท่ีสดุ และหลากหลายแนวทางหลงัจากท่ีประเด็นปัญหามีความชดัเจนแล้ว 

(3) คิดพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบและสมเหตุสมผล เป็น
ขัน้ท่ีต้องการให้นักเรียนน าความรู้เดิมหรือประสบการณ์มาช่วยในการพิจารณา แล้ววิเคราะห์
ความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ 

(4) ตดัสินใจ เป็นขัน้ท่ีต้องการให้นกัเรียนตดัสินใจเลือกใช้ค าตอบหรือแนวทาง
ในการแก้ปัญหา และสามารถกลบัไปดูค าตอบแล้วตัดสินใจเลือกค าตอบหรือแนวทางในการ
แก้ปัญหาใหม่ได้ ถ้าค าตอบหรือแนวทางท่ีเลอืกไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ให้ได้ผลจริงนัน้ 
นอกจากจากบทบาทและขัน้ตอนการพัฒนาความคิดของนักเรียนเพื่อน าไปสู่ความคิดริเร่ิม
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สร้างสรรค์ของครู โรงเรียนจะต้องค านึงถึงการจัดบรรยากาศในโรงเรียนและในห้องเรียน การจัด
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ด้วย บรรยากาศท่ี
ก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แก่ บรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยการยอมรับและการกระตุ้นให้
แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ไม่วา่จะเป็นการอภิปราย หรืองานวิทยาศาสตร์ นกัเรียนต้องมีอิสระ
ท่ีจะสร้างสรรค์ได้ตามความพอใจ 

 
ตอนที่ 3 แนวการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

3.1 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา 
ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูควร

จะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนการแก้ปัญหา ดงันี ้
วิธีสอนการแก้ปัญหา 
ในการสอนการแก้ปัญหา ครูควรรู้ว่าจะต้องสอนวิธีใดและสอนอยา่งไร ชอร์เดอร์และ 

เลสเทอร์ และบารูดี (สมเดช บุญประจักษ์, 2543, น. 32 อ้างอิงจาก Schroeder & Lester, 1989, 
pp. 31-33; Baroody, 1993, pp. 2-31) แนะน าวิธีสอนการแก้ปัญหาไว้ 3 วิธี ดงันี ้

(1) การสอนเก่ียวกับการแก้ปัญหา (Teaching about Problem Solving) เป็น
การสอนท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาและยุทธวิธีในการแก้ปัญหา โดยทั่วไปมักใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 

(2) การสอนการแก้ปัญหา (Teaching for Problem Solving) เป็นการสอนท่ีเน้น
การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา โดยมีความเช่ือวา่การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนกัเรียนจะเกิดขึน้ได้ ถ้านกัเรียนได้น าความรู้และทกัษะท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

(3) การสอนโดยใช้การแก้ปัญหา (Teaching via Problem Solving) แนวทางนี ้
จะใช้ปัญหาเป็นสื่อในการเรียนรู้แนวคิดใหม่ เช่ือมโยงแนวคิด พฒันาทกัษะและสร้างความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ กลา่วคือ ใช้ปัญหาในการศึกษาเนือ้หาคณิตศาสตร์ โดยการแสดงความสมัพนัธ์ของ
เนือ้หาคณิตศาสตร์กบัโลกท่ีเป็นจริง ใช้ปัญหาในการแนะน าและท าความเข้าใจเนือ้หา บางครัง้ใช้
ปัญหาในการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเก่ียวกับการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา 

การสอนกระบวนการแก้ปัญหา 
การสอนกระบวนการแก้ปัญหาจะให้ความส าคญักับกระบวนการแก้ปัญหา โดยใน

ท่ีนีจ้ะยึดกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา และกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัต
ตามแนวคิดของวิลสนัและคณะเป็นหลกั  โดยครูจะแนะน าให้นกัเรียนรู้จกักระบวนการแก้ปัญหา
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ทัง้สองแบบในคาบแรกของการเรียนการสอนการแก้ปัญหา หลงัจากนัน้จะส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนกัถึงความก้าวหน้าในการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของตนเองในขณะท่ีก าลงัแก้ปัญหา การ
ท าเช่นนีไ้ม่เพียงแตน่กัเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเทา่นัน้ แตย่งัได้ร่วมกนัอภิปราย
เก่ียวกบัวิธีแก้ปัญหาอีกด้วย  ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อแนะน าการสอนการแก้ปัญหาในแตล่ะขัน้ 

(1) ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา ในขัน้นีค้รูควรถามนักเรียน หรือเป็นผู้ น าการ
อภิปรายเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหา เพื่อช่วยให้นกัเรียนเข้าใจสถานการณ์ปัญหาได้ดียิ่งขึน้ เป็น
ต้นว่า โจทย์ถามหาอะไร โจทย์ก าหนดข้อมูลอะไรมาให้บ้าง มีเงื่อนไขอะไรบ้างท่ีนกัเรียนจะต้อง
พิจารณา   การท าปัญหาให้น่าสนใจโดยท าให้เป็นรูปธรรม การให้นกัเรียนเลา่สถานการณ์ปัญหา
ด้วยภาษาของนกัเรียนเอง สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึน้  

(2) ขัน้วางแผนแก้ปัญหา ครูควรกระตุ้นให้นกัเรียนเลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ท่ีมีโอกาสน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง โดยการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้อภิปราย ในขัน้นีน้กัเรียนควร
มองหาแนวคิดหลกั (Key Concept) เพื่อช่วยในการตดัสนิใจเลอืกยทุธวิธีในการแก้ปัญหา หรือท า
ปัญหานัน้ให้สมัพันธ์กับปัญหาอ่ืนท่ีนกัเรียนคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้ว หรือส ารวจข้อมูลท่ีโจทย์ก าหนด
มาให้อยา่งถ่ีถ้วน (Polya, 1957, p. 10) 

(3) ขัน้ด าเนินการตามแผน ในขัน้ด าเนินการตามแผน หรือในขณะท่ีนักเรียน
ก าลงั แก้ปัญหา ครูควรเดินส ารวจและคอยซกัถามนกัเรียนเก่ียวกับการแก้ปัญหาท่ีนกัเรียนก าลงั
ด าเนินการอยูค่วบคูไ่ปกับตัง้ใจฟังนกัเรียน ครูควรให้นกัเรียนเป็นทัง้ผู้แก้ปัญหาและเป็นผู้อธิบาย
เก่ียวกับการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในขัน้นีโ้พลยาแนะน าค าถามท่ีเป็นประโยชน์ ดังนี  ้(Polya, 
1957, pp. 12-13) 

(4) ขัน้ตรวจสอบ ในขัน้นีค้รูควรน านกัเรียนอภิปรายหลงัจากท่ีได้แก้ปัญหาแล้ว 
โดยอภิปรายเก่ียวกับยุทธวิธีในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหานี ้ความยากง่ายของ
ปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น ในขัน้นีโ้พลยาแนะน าดงันี ้(Polya, 1957, pp. 14-15) 
ให้นักเรียนตรวจค าตอบ หรือในบางกรณีอาจต้องให้นักเรียนพิสูจน์ค าตอบ ให้นักเรียนเขียน
อธิบายค าตอบท่ีสอดคล้องกบัค าถามโจทย์และตรวจสอบวา่ค าตอบนัน้สมเหตสุมผลหรือไม่ ตอบ
ในสิ่งท่ีโจทย์ถามหรือไม่ และพิจารณาว่ามีวิธีการอ่ืนท่ีจะหาค าตอบได้อีกหรือไม่ และถ้าเป็นไปได้
ให้นักเรียนพิจารณาปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีสมัพันธ์กันซึ่งสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกันนีไ้ป
ใช้ได้ 
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การสอนยุทธวิธีในการแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนแบบนีจ้ะให้ความส าคัญกับ ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาท่ี

หลากหลาย ประสบการณ์จากการใช้ยทุธวิธีในการแก้ปัญหาหลาย ๆ  แบบจะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจ
กระบวนการแก้ปัญหา และสามารถเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้ดีขึน้  ดงันัน้ครูควรเลือก
ปัญหาท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่สามารถใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ท่ีมีติดตวัมา
ตัง้แต่เด็ก และเม่ือนกัเรียนเรียนในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้พวกเขาจะเข้าใจยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้ดี
มากยิ่งขึน้ และมีทกัษะในการแก้ปัญหาท่ีดีขึน้ด้วย เม่ือมาถึงขัน้นีค้รูควรแนะน ายุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับวยัของนกัเรียน (Charles, Lester, & O’Daffer, 1987, pp. 9-10) 
ในการสอนยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้
หลากหลาย หลงัจากนกัเรียนแก้ปัญหาเสร็จ ครูควรน านกัเรียนอภิปรายเก่ียวกับค าตอบท่ีได้และ
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาท่ีใช้ หลังจากการอภิปรายควรให้นักเรียนตัดสินใจว่ายุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาใดมีประสทิธิภาพและเหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาข้อนัน้มากท่ีสดุ 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหา 
NCTM (National Council of Teacher of Mathematics, 1 9 8 9 , pp. 7 5 -7 6 ) 

แนะน าวา่ ในการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาควรให้นกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่เลก็ ๆ 
เพราะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่จะช่วยให้ (1) นกัเรียนได้แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุม่ ซึ่งแต่ละคน
ในกลุม่ตา่งก็มีจุดมุ่งหมายอยา่งเดียวกนั (2) นกัเรียนสามารถพูดคยุเก่ียวกบัปัญหาภายใต้เงื่อนไข
สถานการณ์ท่ีก าหนด อภิปรายถึงยุทธวิธีในการแก้ปัญหา อภิปรายถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาและแบ่งปันค าถามกบันกัเรียนในกลุม่ตนเองและนกัเรียน
ในห้องเรียน และ (3) นกัเรียนสามารถอภิปรายกนัในกลุม่ของตวัเอง สามารถถามค าถามข้อสงสยั
ของแต่ละคน ออกความเห็น รับฟังความคิดของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุม่ ค้นหาข้อบกพร่องของคน
อ่ืน ๆ พร้อมทัง้เขียนสรุป สิ่งท่ีค้นพบเป็นงานของกลุ่ม กลา่วโดยสรุปก็คือการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุม่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนการแก้ปัญหา เพราะนักเรียนแต่ละคนจะได้บูรณา
การความรู้เก่าของตัวเองเข้ากับความรู้ใหม่ท่ีได้จากการอภิปราย ทัง้ภายในกลุ่มและภายใน
ห้องเรียน ท าให้นกัเรียนได้รับความรู้ใหม่และแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึน้  นอกจากนีก้ารเรียนรู้เป็นกลุม่ยงั
ช่วยสง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดในระดบัสงูและช่วยพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 
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3.2 แนวการประเมินผลการแก้ปัญหา 
เน่ืองจากการแก้ปัญหาเก่ียวข้องกับการระลกึถึงข้อเท็จจริง (Recall of fact) การใช้

ทกัษะและขัน้ตอนวิธีในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ความสามารถในการประเมินความคิด และ
ความก้าวหน้าของตนเองในขณะท่ีก าลงัแก้ปัญหาและความสามารถในด้านอ่ืน ๆ อีกหลายด้าน  
ดงันัน้การประเมินผลการแก้ปัญหาจึงเป็นงานท่ีซบัซ้อน ครูจะต้องรู้วา่จะประเมินความก้าวหน้าใน
การแก้ปัญหาของนกัเรียนได้อยา่งไร โดยทัว่ไปแล้วจะประเมินความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของ
นกัเรียน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้ทกัษะและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย และ
ด้านเจตคติและความเช่ือเก่ียวกบัการแก้ปัญหา 

ชาร์เลส เลสเทอร์และโอแดฟเฟอร์ (Charles, Lester, & O’Daffer, 1987, pp. 15-
61) แนะน าวิธีประเมินผลการแก้ปัญหาไว้ 4 วิธี ได้แก่ (1) การสงัเกตและการถามค าถามนกัเรียน 
(2) การประเมินโดยใช้ข้อมลูจากการประเมินตนเองของนกัเรียน (3) การให้คะแนนแบบรูบริก และ 
(4) การใช้แบบทดสอบ 

การสังเกตและการถามค าถามนักเรียน 
การสงัเกตและการถามค าถามนกัเรียนเป็นวิธีการประเมินท่ีมีคณุคา่มาก สามารถใช้

ประเมินในขณะท่ีนกัเรียนแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล หรือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ โดยครูจะประเมินใน
ขณะท่ีเดินตรวจตราไปยังกลุ่มต่าง ๆ ขณะท่ีนักเรียนก าลงัลงมือแก้ปัญหา ข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินท าให้ครูทราบถึงระดับความสามารถ ความเช่ือและเจตคติเก่ียวกับการแก้ปัญหาของ
นกัเรียน  ในขณะท่ีครูสงัเกตและถามค าถามนกัเรียน ครูจะต้องบนัทึกข้อมลูท่ีได้ยอ่ ๆ และบนัทึก
ให้ตรงประเด็น การบันทึกควรกระท าทันทีท่ีได้ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีครูใช้ในการบันทึกข้อมูล
ประกอบด้วยแบบบันทึกผลการสงัเกต (Comment Card)  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
และ มาตราการประเมิน (Rating Scale)  

ก่อนเร่ิมประเมิน ครูควรเตรียมเลือกประเด็นท่ีต้องการประเมินและเจตคติท่ีต้องการ
ประเมินไว้ลว่งหน้า พร้อมทัง้เตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการบนัทึกข้อมลูจากการประเมิน เช่น แบบ
บันทึกผลการสงัเกต แบบตรวจสอบรายการและมาตราการประเมิน เป็นต้น และเตรียมเลือก
นกัเรียนท่ีต้องการประเมินไว้ด้วย ในการเลือกนกัเรียนท่ีจะประเมินนัน้ครูไม่ควรเลอืกครัง้ละหลาย
คน ในการท ากิจกรรมครัง้หนึ่งไม่ควรเกิน 4 คน เม่ือพร้อมแล้วครูก็สามารถประเมินนักเรียน
เป้าหมายได้ในขณะท่ีพวกเขาแก้ปัญหา ในขัน้ตอนนีค้รูสามารถสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
ตัง้ใจฟังการพดูคยุของนกัเรียนเปา้หมาย ทัง้การพูดคยุกบัครูและการพดูคยุกบัเพื่อน ๆ ด้วยกนัเอง 
และครูสามารถถามค าถามนกัเรียนเปา้หมายในสิ่งท่ีต้องการจะประเมินด้วยก็ได้ หลงัจากได้ข้อมูล
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ครูควรบนัทกึข้อมลูย่อ ๆ หรือท าเคร่ืองหมายไว้และควรจะบนัทึกทนัทีท่ีได้ข้อมลูไม่ควรปลอ่ยทิง้ไว้
นานเพราะอาจลมืได้ (Charles, Lester, & O’Daffer, 1987, p. 20) 

การประเมินโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองของนักเรียน 
การประเมินตนเองเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้ในการประเมินผลการแก้ปัญหา การประเมิน

ด้วยวิธีนีจ้ะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึน้อยู่กับสิง่ท่ีนกัเรียนเขียนสะท้อนเก่ียวกับความรู้สกึ 
ความเช่ือ ความตัง้ใจ รูปแบบการคิดและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาออกมามากน้อย และตรง
ตามความเป็นจริงแคไ่หน  การประเมินตนเองแบง่ออกเป็น 2 แบบ  ได้แก่  (1) การให้นกัเรียนเขียน
สะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ (2) การให้นักเรียนประเมินผลการ
รายงาน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(1) การให้นักเรียนเขียนสะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การประเมินตนเองแบบนีท้ าได้โดย หลงัจากนักเรียนแก้ปัญหาเสร็จใหม่ ๆ ให้นกัเรียนหวนนึกถึง
ประสบการณ์ขณะท่ีก าลังแก้ปัญหา แล้วเขียนอธิบายว่าตนเองคิดอย่างไรในขณะท่ีก าลัง
แก้ปัญหา แนวค าถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเขียนสะท้อนความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ก่อนจะใช้วิธีนีป้ระเมินการแก้ปัญหา ครูควรบอกนกัเรียนให้เขียนตามความเป็น
จริง และเขียนให้มากท่ีสุด เพราะสิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นข้อมูลท าให้ครูทราบถึงระดบัความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนกัเรียนแต่ละคน เพื่อครูจะได้หาทางช่วยเหลือ หรือสง่เสริมให้แตล่ะคนเป็นนกั
แก้ปัญหาท่ีดีได้ตอ่ไป 

(2) การให้นกัเรียนประเมินผลการรายงาน แบบประเมินผลการรายงานหรือการ
บนัทึกประสบการณ์การแก้ปัญหา เป็นชุดของข้อค าถามท่ีให้นักเรียนตรวจสอบความสามารถใน
การแก้ปัญหาและเจตคติตอ่การแก้ปัญหาของตนเอง 
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การให้คะแนนแบบรูบริก 
เน่ืองจาก ในการแก้ปัญหานักเรียนจะต้องเขียนอธิบายขัน้ตอนการคิด ดังนัน้การ

ประเมินความก้าวหน้าจากงานเขียนของนกัเรียน จึงเป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีครูต้องศกึษาให้เข้าใจ  การให้
คะแนนแบบรูบริก เป็นการให้คะแนนท่ีประเมินผลจากงานท่ีนกัเรียนท า หรือพฤติกรรมท่ีนกัเรียน
แสดงออก มีการก าหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน หรือพฤติกรรมของ
นกัเรียนไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม ซึ่งการให้คะแนนแบบรูบริกท่ีนิยมใช้ในการประเมินงาน
เขียนมี 2 แบบ คือ การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ และการให้คะแนนแบบองค์รวม ซึง่มีรายละเอียด
ดงันี ้

(1) การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Scoring) เป็นการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบของสิ่งท่ีต้องการประเมิน  เช่น เม่ือต้องการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
อาจแยกพิจารณาเป็น ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา ยุทธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
และการสรุปค าตอบของปัญหา  ในการให้คะแนนจะก าหนดเกณฑ์ของคะแนนในแต่ละด้านแล้ว
รายงานผล โดยจ าแนกเป็นด้าน ๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทุกด้านด้วยก็ได้  การให้คะแนนแบบ
วิเคราะห์มักน ามาใช้ในการประเมินผลท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยหาจุดเด่น หรือจุดด้อยของ
นกัเรียนในแต่ละด้าน แล้วน าผลการประเมินท่ีได้ไปสง่เสริมจุดเด่น หรือแก้ไขจุดด้อยเหลา่นัน้ การ
ประเมินผลโดยการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ จะมีประสิทธิภาพมากขึน้เม่ือใช้ร่วมกับวิธีการ
ประเมินผลอยา่งอ่ืน   เช่น การสงัเกตและการใช้ค าถาม  ตวัอยา่งการให้คะแนนแบบวิเคราะห์  
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ตาราง 4 ตวัอยา่งการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ 
 

ขัน้ตอนที่
พิจารณา 

คะแนน ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรียน 

ขัน้การท า 
ความเข้าใจ 
ปัญหา 

0 นกัเรียนเข้าใจปัญหาผิดทัง้หมด 
1 นกัเรียนเข้าใจปัญหาผิดบางสว่น 
2 นกัเรียนเข้าใจปัญหาถกูต้องทัง้หมด 

ขัน้วางแผน 
แก้ปัญหา 

0 นกัเรียนไม่ได้พยายามวางแผนแก้ปัญหา หรือ วางแผนไม่เหมาะสม 
1 แผนการแก้ปัญหาบางสว่นเหมาะสมและใช้แก้ปัญหาได้ 
2 วางแผนได้เหมาะสมและสามารถใช้แก้ปัญหาได้ 

ขัน้ได้ 
ค าตอบ 

0 
ไม่มีค าตอบ หรือ ค าตอบผิดอนัเป็นผลมาจากการวางแผนท่ี 
ไม่เหมาะสม 

1 
ผิดพลาดในขัน้ค านวณค าตอบ หรือตอบค าถามถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน 

2 ตอบค าถามและระบุหนว่ยค าตอบได้ครบถ้วนและถกูต้อง 

 
ท่ีมา: Charles, Lester, & O’Daffer. (1987). How to Evaluate Progress in Problem 

Solving.  p. 30. 
 

(2) การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic Scoring)  เป็นการให้คะแนนท่ี
ประเมินผลงานของนกัเรียน โดยการก าหนดระดบัคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน หรือ
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีควรมีเป็นภาพรวมของการท างานทัง้หมด ไม่ต้องแยกแยะเป็นด้าน ๆ การ
ให้คะแนนแบบองค์รวมมักน ามาใช้ในการประเมินผลท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตดัสิน หรือสรุปผลการ
เรียนของนกัเรียนเป็นการประเมินท่ีเหมาะส าหรับการประเมินท่ีมีพิสยักว้าง ๆ และต้องการผลท่ี
เป็นภาพรวมกว้าง ๆ การประเมินผลด้วยวิธีนีจ้ะมีประสิทธิภาพมากขึน้เม่ือใช้ร่วมกับวิธีการ
ประเมินผลอยา่งอ่ืน  เช่น การสงัเกตและการใช้ค าถาม 
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การใช้แบบทดสอบ 
แบบทดสอบท่ีใช้ในการประเมินผลการแก้ปัญหามี 2 ประเภท  ได้แก่ 

(1) แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  (Multiple-Choice Test) แบบทดสอบชนิด
เลอืกตอบประกอบด้วยข้อค าถาม ซึง่แต่ละค าถามจะมีตวัเลอืกหลาย ๆ ตวัเลอืกให้นกัเรียนเลอืกท่ี
คิดวา่ถกูต้องท่ีสดุเพียงตวัเลอืกเดียว 

(2) แบบทดสอบชนิดเติมค าตอบ (Completion Test) แบบทดสอบชนิดเติม
ค าตอบเป็นแบบทดสอบท่ีประกอบด้วยข้อสอบท่ีเว้นช่องวา่งเอาไว้เพื่อให้นกัเรียนเติม ค า ตวัเลข 
ชุดของสญัลกัษณ์ หรือ ประโยค ท่ีคิดวา่ถกูต้องลงในช่องวา่ง 

ในการใช้วิธีข้างต้นเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาของนกัเรียน ชาร์เลส 
เลสเทอร์และโอแดฟเฟอร์ (Charles, Lester, & O’Daffer, 1987, p. 15) แนะน าว่าควรจะขึน้อยู่
กับ ปัจจัยต่อไปนี ้ผลลพัธ์ท่ีได้จากการแก้ปัญหา หรือทักษะท่ีต้องการจะวัด จ านวนนักเรียนท่ี
ต้องการประเมินในขณะนัน้ ระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมิน ประสบการณ์ในการสอนและการ
ประเมินการแก้ปัญหาของครู ความตัง้ใจของครูท่ีจะน าเอาผลการประเมินไปใช้ต่อ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการประเมินท่ีสามารถหาได้ในเวลานัน้ 
 
ตาราง 5 ตวัอยา่งการให้คะแนนแบบองค์รวม 

 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม 
คะแนน ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรียน 

0 

-  นกัเรียนสง่กระดาษเปลา่ 
-  นกัเรียนลอกโจทย์ซ า้ โดยไม่ปรากฏร่องรอยการน าข้อมลูมาด าเนินการแตอ่ยา่งใด 
-  นกัเรียนเขียนเฉพาะค าตอบ แตเ่ป็นค าตอบท่ีผิดโดยไม่ปรากฏวิธีท า 

1 

-  นกัเรียนแสดงวิธีท าหลงัจากเขียนข้อมลูท่ีโจทย์ก าหนดให้ซึง่มีร่องรอยแสดงให้เห็นวา่ 
   นกัเรียนเข้าใจปัญหา แตว่ิธีหาค าตอบไม่ถกูต้อง 
-  นกัเรียนเลอืกใช้ยทุธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมแตไ่ม่สามารถหาค าตอบได้ 
   และไม่มีร่องรอยวา่เปลีย่นไปใช้ยทุธวิธีในการแก้ปัญหาอ่ืน 
-  นกัเรียนพยายามแก้ปัญหายอ่ยแตไ่ม่ส าเร็จ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม 
คะแนน ลักษณะที่ปรากฏในงานเขียนของนักเรียน 

2 

-  นกัเรียนเลอืกใช้ยทุธวิธีในการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมและไม่ได้ค าตอบท่ีถกูต้อง 
   แตมี่ร่องรอยแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนเข้าใจปัญหา 
-  นกัเรียนเลอืกใช้ยทุธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม แต่ 
   (1) ไม่ได้ค าตอบ  หรือ (2) น ายทุธวิธีในการแก้ปัญหาไปใช้ผิดท าให้ได้ค าตอบผิด 
-  นกัเรียนสามารถแก้ปัญหายอ่ยได้ แตไ่ม่มีร่องรอยวา่ท าได้มากกวา่นัน้ 
-  นกัเรียนหาค าตอบได้ถกูต้อง แต่ 
   (1) ครูไม่เข้าใจวิธีการท่ีนกัเรียนเขียนอธิบาย  หรือ (2) ไม่แสดงวิธีท า 

3 

-  นกัเรียนเลอืกยทุธวิธีในการแก้ปัญหาท่ีสามารถน าไปสูก่ารหาค าตอบท่ีถกูต้องได้ แต่ 
   เข้าใจปัญหาบางสว่นผิด หรือละเลยเงื่อนไขบางอยา่งในสถานการปัญหา 
-  นกัเรียนเลอืกยทุธวิธีในการแก้ปัญหาถกูต้อง แต่ 
   (1) ตอบปัญหาผิดโดยไม่มีเหตผุลปรากฏ  หรือ 
   (2) ตวัเลขบางสว่นในค าตอบถกูต้อง แตไ่ม่ได้เขียนค าตอบ หรือเขียนค าตอบผิด หรือ 
   (3) ไม่ปรากฏค าตอบ 
-  นกัเรียนเขียนค าตอบถกูต้อง และมีร่องรอยวา่เลอืกยทุธวิธีในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
   แตว่ิธีท่ีใช้ไม่สมบูรณ์ 

4 

-  นกัเรียนเลอืกยทุธวิธีในการแก้ปัญหาถกูต้อง (แตไ่ม่สมบูรณ์) ซึง่ไม่สง่ผลตอ่การเข้าใจ 
   ปัญหาผิดหรือ เลอืกยทุธวิธีในการแก้ปัญหาผิดแตอ่าจผิดจากการลอกโจทย์ผิด หรือ 
   คิดค านวณผิด 
-  เลอืกยทุธวิธีในการแก้ปัญหาได้ถกูต้อง และได้ค าตอบท่ีถกูต้อง 

 
ท่ีมา:  Charles, Lester, & O’Daffer. (1987). How to Evaluate Progress in Problem 

Solving.  p. 35. 
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3.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการตัง้ปัญหา 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นอกจากกิจกรรมการแก้ปัญหาแล้ว ครู

สามารถจัดกิจกรรมการตัง้ปัญหา (Problem Posing หรือ Posing a Problem) ได้อีกด้วย ซึ่ง อิง
ลิ ช  (English, 1997, p. 173) ก ล่า ว ว่ า  ก า รจัด กิ จ ก รรม ก า รเรีย น รู้ผ่ านก า รตั ้ง ปั ญ ห า 
ในชัน้เรียน จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น มีความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่นมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ลดความกลวัและความวิตก
กังวลในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตลอดจนท าให้ครูและนกัเรียนตระหนักถึงการรับรู้ความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อนและความคิดท่ีมีอยู่ เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาความรู้
พืน้ฐานของนกัเรียนได้ 

ซิลเวอร์ (Silver & Cai, 1997) ได้กล่าวเสริมอีกว่า การตัง้ปัญหาและการแก้ปัญหา
เป็นหัวใจของคณิตศาสตร์และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ อีกทัง้เป็นลกัษณะหนึ่งของกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษในสาขาอ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งนีท้ าให้
นักการศึกษาทั่วโลกหันมาสนใจศึกษาการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุก
ระดบัชัน้ ในบรรดานกัการศกึษาเหลา่นัน้ มีนกัการศกึษาส าคญัหลายทา่นได้ให้ความหมายของ “การ
ตัง้ปัญหา” ไว้ดงันี ้

สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of Teacher of 
Mathematics, 1991, p. 95) กลา่วว่า การตัง้ปัญหาเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้สร้างปัญหา
จากสถานการณ์ท่ีก าหนด และการสร้างปัญหาใหม่โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของปัญหาท่ี
ก าหนดให้  ซึง่สอดคล้องกับ ซิลเวอร์ (Lowrie, 2002 อ้างอิงจาก Silver, 1994) ท่ีกลา่วว่า การตัง้
ปัญหามี 2 ลกัษณะ คือ การสร้างปัญหาใหม่ และการปรับเปลีย่นปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนด  

ส าหรับหลักการของมอสส์  (Moses) และคณะ (ทรงชัย อักษรคิด, 2555, น. 43 
อ้างอิงจาก Reys & et al., 2004, pp. 77- 78) ซึง่ช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้การตัง้ปัญหามีหลกัการท่ี
ส าคญั 4 ข้อดงันี ้

(1) ให้นักเรียนมุ่งความสนใจไปท่ีชนิดของข้อมูลและเงื่อนไขแบบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัปัญหา โดยแบง่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาแบง่เป็น 3 แบบ ได้แก่ 

ข้อมลูท่ีให้นกัเรียนโดยตรง (สิง่ท่ีนกัเรียนรู้แล้ว) 
ข้อมลูท่ีให้มุ่งหมายให้นกัเรียนค้นหา (สิง่ท่ีนกัเรียนยงัไม่รู้) 
ข้อมลูท่ีให้แบบจ ากดัท่ีสมัพนัธ์กบัค าตอบ (เงื่อนไข) 

(2) เร่ิมจากหวัข้อเร่ืองหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนสนใจ 
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(3) สง่เสริมให้นกัเรียนใช้สิ่งท่ีคลมุเครือขณะท่ีนักเรียนแก้ปัญหาไปยงัการสร้าง
ปัญหาใหม่ 

(4) ให้นกัเรียนขยายหรือจ ากดัขอบเขตของปัญหา 
นอกจากนี บ้ ราว น์และวอล เทอ ร์ (Brown & Walter, 2005, pp. 64-65) ยัง ได้

เสนอแนะกระบวนการตัง้ปัญหา ซึง่มีขัน้ตอนในการจดักิจกรรมดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 การคดัเลอืกประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น (Choosing a Starting Point) 
ขัน้ ท่ี  2 การหาลักษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ เร่ิม ต้น (Listing 

Attributes) 
ขัน้ท่ี 3 การเปลีย่นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ (What-If-Not-Ing) 
ขัน้ท่ี 4 การสร้างสถานการณ์ปัญหา (Question Asking or Problem Posing) 
ขัน้ท่ี 5 การวิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem) 

ส าหรับประเทศไทย เครือวลัย์ ไวแสง (2549, น. 6) ให้ความหมายของการตัง้ปัญหา 
วา่หมายถึง การยอมรับปัญหาและการท้าทายปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกรอบทฤษฎีของบราว์
และวอลเทอร์ ซึ่งการตัง้ปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 คือการยอมรับปัญหา 
(accepting) วา่เป็นปัญหาของตนเอง เม่ือเป็นปัญหาของตนเองจึงอยากจะแก้ปัญหา พฤติกรรมท่ี
แสดงออกว่ามีการยอมรับปัญหา คือ มีการพูดถึงเงื่อนไขท่ีโจทย์ก าหนดให้ ตีความโจทย์ปัญหา  
มีความพยายามท่ีจะหาค าตอบ เสี่ยงตัง้ค าถามโดยท่ีอาจจะไม่มีวิธีการหาค าตอบเลย มีการ
ตีความหมายของคณิ ตศาสตร์ ระยะ ท่ี  2 คือ  การท้าทายปัญหา (Challenging) ได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา การตัง้ค าถามเชิง “ถ้าเป็นอย่างนีแ้ล้วจะเป็นอย่างไร  
(What if…)” หรือ “ถ้าไม่เป็นอยา่งนัน้แล้วจะเป็นอยา่งไร (What if not…)” 

ส าหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัให้ความหมาย การตัง้ปัญหาและกระบวนการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ดงันี ้

การตั ้งปัญหา  หมายถึง กระบวนการในการคิดสถานการณ์หรือปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยอาศยัข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ก าหนดให้ ซึง่สถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
ได้อาจมีหลายขัน้ตอน มีความซบัซ้อน หรือใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์งา่ย ยากแตกตา่งกนั 

กระบวนการตั ้งปัญหา หมายถึง ขัน้ตอน/วิธีการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ตามแนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีน าไปใช้ตัง้ปัญหาได้ทัง้ปัญหาท่ีเกิด
จากการขยายปัญหาเดิมท่ีเคยแก้มาแล้ว/ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ การคัดเลือกประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น การหาลกัษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์
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ผลการตัง้ปัญหา 

ไมเ่ป็นค าถามทาง
คณิตศาสตร์ 

เป็นค าถามทาง
คณิตศาสตร์ 

ไมเ่ป็นค าถาม 

ปัญหาแก้ได้ ปัญหาแก้ไมไ่ด้ 

วเิคราะห์ความซบัซ้อน
ทางคณิตศาสตร์ 

 

วเิคราะห์ความ
ซบัซ้อนทาง
ภาษา 

 

เร่ิมต้น การเปลีย่นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ การสร้างสถานการณ์ปัญหา และการวิเคราะห์
ปัญหา 

 
3.4 แนวการประเมินผลการตัง้ปัญหา 

การประเมินผลการตัง้ปัญหาของนักเรียนอาจประเมินได้จากการวิเคราะห์การตัง้
ปัญหา เช่น ในการประเมินการตัง้ปัญหาของนักเรียน ซิลเวอร์ และไซ (Silver & Cai, 1996, p. 
526) ได้สรุปวิธีการวิเคราะห์ผลการตัง้ปัญหาของนกัเรียนไว้ ดงัภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 4 ผลการตัง้ปัญหาของนกัเรียน ตามแนวคิดของซิลเวอร์ และไซ 
 

ท่ีมา : 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 านองเดียวกัน ลัง และ ซิลเวอร์ (Leung, 1997, p. 83 อ้างอิงจาก Leung & 
Silver. 1997) ได้ประเมินการตัง้ปัญหาของนกัเรียนจาก 2 องค์ประกอบ คือ 

(1) ประเภทของปัญหา ซึง่พิจารณา 3 ด้าน ดงันี ้
ด้านเนือ้หา (Content) ประกอบด้วย ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ และ 

ปัญหาท่ีไม่เก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ 
ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility of Initial State) ประกอบด้วย ปัญหาท่ีมี

เหตผุล และปัญหาท่ีไม่มีเหตผุล 
ด้านข้อมูลท่ีใช้ในการแก้ปัญหา (Data Required in Solving) ประกอบด้วย 

ปัญหาท่ีให้ข้อมลูไม่เพียงพอ ปัญหาท่ีให้ข้อมลูเพียงพอ และปัญหาท่ีให้ข้อมลูเกินความต้องการตอ่
การแก้ปัญหา 

(2) ความซับซ้อนทางด้านภาษาและโครงสร้างของปัญหา  ซึ่งพิจารณาจาก
ข้อก าหนด (assignment) ความสมัพนัธ์ และ ข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขที่ก าหนด 

นอกจากนี ้เควก มีก ลิน และลาย ไว ลัง (Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng, 
2007) ได้เสนอเกณฑ์การประเมินการตัง้ปัญหาของนักเรียน โดยแบ่งระดับความซับซ้อนของ
ปัญหาไว้เป็น 3 ระดบั ดงันี ้

 
ตาราง 6 ระดบัความซบัซ้อนของปัญหา 
 

ความซบัซ้อนต ่า ความซบัซ้อนปานกลาง ความซบัซ้อนสงู 
ในระดบันี ้จะใช้เพียงความจ าและ
ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแล้ว ใช้วิธีการ
แก้ปัญหาท่ีคุ้นเคยอย่างอัตโนมัต ิ
โดยไม่ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการแก้ ปัญ หาลักษณ ะบาง
ประการของความซบัซ้อนต ่า คือ  

ใน ระดับ นี  ้ต้ อ งอ าศัยความคิ ด
ยืดหยุ่น และมีแนวทางท่ีหลากหลาย
มากกว่าความซับซ้อนต ่า ใช้วิธีการ
คิดหลายขัน้ตอน ผู้ แก้ปัญหาต้อง
ตดัสนิใจว่าจะท าอะไร โดยใช้วธีิท่ีไม่
เป็นทางการในการให้เหตุผลและ
ยทุธวธีิในการแก้ปัญหาลกัษณะบาง
ประการของความซบัซ้อนปานกลาง 
คือ 

ในระดับนี ้ต้องอาศยัทักษะขัน้สูง 
คือ การให้เหตุผล การวางแผน 
การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ค าตอบ
ท่ีเป็นท่ียอมรับ จะต้องอาศัยการ
คิดอย่างเป็นนามธรรมและสง่า
งามลักษณะบางประการของ
ความซบัซ้อนสงู คือ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ความซบัซ้อนต ่า ความซบัซ้อนปานกลาง ความซบัซ้อนสงู 
- จดจ าข้อเท็จจริงหรือสมบตัไิด้ 
- ค านวณผลบวก ผลต่าง ผลคูณ 
หรือผลหารได้ 
- แ ก้ ปัญ หาตามขัน้ ตอนอย่ าง
เฉพาะเจาะจง 
- แก้ปัญหาขัน้ตอนเดียว 
- ใช้ข้อมูลจากกราฟ ตาราง หรือ
รูปภาพ 

- น า เส น อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง
คณิตศาสตร์มากกวา่หนึ่งแนวทาง 
- แสดงเหตุผลในแต่ละขัน้ตอนของ
การแก้ปัญหา 
- แปลความหมายของการน าเสนอ 
- แก้ปัญหาหลายขัน้ตอน 
- ขยายแบบรูป 
- ใช้ ข้อมูลจากกราฟ ตาราง หรือ
รูปภาพในการแก้ปัญหา 
- แปลความหมายของการอภิปราย
อย่างง่ายได้ 

- อธิบายการน าเสนอท่ีแตกต่าง 
และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
- ใช้การแก้ปัญหาหลายขัน้ตอน
และมีหลายจดุท่ีต้องตดัสนิใจ 
- ใช้รูปทัว่ไปของแบบรูป 
- แก้ปัญหาได้มากกวา่หนึ่งวธีิ 
- อธิบายและแสดงเหตผุลในการ
แก้ปัญหา 
- อธิบาย เปรียบเทียบ และความ
แตกตา่งของวธีิการแก้ปัญหา 
- วเิคราะห์เง่ือนไขจากค าตอบ 
- เ กิ ด ก า ร ใ ห้ เห ตุ ผ ล ท า ง
คณิตศาสตร์ 

 
ท่ี ม า : Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng. (2007). Using problem-posing as an   

assessment tool. (Online). 
 

การให้คะแนนการตัง้ปัญหา  โดยแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์งานการตัง้ปัญหา
และการแบ่งระดับความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ของปัญหาสามามรถเขียนเป็นเกณฑ์การให้
คะแนนแบบองค์รวมส าหรับการตัง้ปัญหาได้ดงันี ้(ทรงชยั อกัษรคิด, 2555, น. 99-100) 
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ตาราง 7 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการตัง้ปัญหาแบบองค์รวม 
 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม 
คะแนน ลกัษณะท่ีปรากฏในงานเขียนของนกัเรียน 

4 
ยอดเยี่ยม 

ตัง้ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนระดบัสงู 

3 
ดี 

ตัง้ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนระดบัปานกลาง 

2 
พอใช้ 

ตัง้ปัญหาท่ีมีความวบัซ้อนระดบัต ่า 

1 
ยงัต้องปรับปรุง 

แสดงการตัง้ปัญหาไม่เป็นค าถามหรือปัญหาทางคณิตศาสตร์  หรือเป็น
ปัญหาท่ีเป็นไปไม่ได้/หาค าตอบไม่ได้เพราะเงื่อนไขไม่สมบูรณ์ 

0 
ยงัไม่พยายาม 

ไม่แสดงการตัง้ปัญหา(เสนอกระดาษเปล่า) หรือเพียงคัดลอกข้อมูลจาก
ข้อมลูท่ีก าหนด 

 
จากแนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการตัง้ปัญหาดังกล่าว สรุปได้ว่า  ครูอาจ

ประเมินผลการตัง้ปัญหาของนักเรียนในขัน้แรก โดยตรวจสอบว่าเป็นปัญหาหรือค าถามทาง
คณิตศาสตร์หรือไม่ ขัน้ท่ีสองตรวจสอบดูว่าเป็นปัญหาท่ีแก้ได้/มีความเป็นไปได้หรือไม่ และขัน้ท่ี
สามตรวจสอบดูว่าเป็นปัญหาท่ีตัง้มานัน้มีความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใด ซึ่งใน
งานวิจยันีแ้บ่งลกัษณะของปัญหาท่ีตัง้ขึน้ออกเป็น (1) ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีมี 1 เงื่อนไข และ 
1 ขัน้ตอน (2) ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีมีมากกว่า 1 เงื่อนไข และ 1 ขัน้ตอน (3) ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีมี 1 เงื่อนไข และ มากกวา่ 1 ขัน้ตอน และ (4) ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีมีมากกวา่ 1 
เงื่อนไข และมากกวา่ 1 ขัน้ตอน 

 
3.5 แนวการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 

การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการส าคญัท่ีช่วยให้
สื่อหรือชุดการสอนท่ีน าไปใช้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น. 7-
20) ได้ให้ความหมายของประสทิธิภาพ ความหมายของการทดสอบประสทิธิภาพ ความจ าเป็นท่ี
ต้องหาประสิทธิภาพ การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ การ
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ตีความหมายผลการค านวณ ขัน้ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ และการเลือกนกัเรียนมาทดสอบ
ประสทิธิภาพไว้ดงันี ้

ประสิทธิภาพ (Eifficiency) หมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการ
ด าเนินงานเพื่อให้งานมีความส าเร็จโดยใช้เวลา ความพยายามและค่าใช้จ่ายคุ้มค่าท่ีสุดตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โดยก าหนดเป็นอัตราส่วนหรือร้อยละระหว่างปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลลพัธ์ (Ratio between input, process and output) ประสทิธิภาพเน้น
การด าเนินการท่ีถูก ต้อง หรือกระท าสิ่ งใด ๆ อย่างถูกวิ ธี  (Doing the thing right) ค าว่า
ประสิทธิภาพมักสลบักับค าวา่ ประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งเป๋นค าท่ีคลมุเครือไม่เน้นปริมาณ  
และมุ่งให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเน้นการท าสิ่งท่ีถูกท่ีควร (Doing the thing right) ดงันัน้สองค านี ้
จึงมกัใช้คูก่นั คือประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน าสื่อหรือชุดการสอนไปทดสอบด้วย
กระบวนการสองขัน้ตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบือ้งต้น (Try Out)  และทดสอบ
ประสทิธิภาพสอนจริง (Trail Run) เพื่อหาคณุภาพของสื่อตามขัน้ตอนท่ีก าหนดใน 3 ประเด็น คือ 
การท าให้ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ การช่วยให้ผู้ เรียนผ่านกระบวนการเรียนและท าแบบประเมิน
สดุท้ายได้ดี และการท าให้ผู้ เรียนมีความพงึพอใจ น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 

การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น เป็นการน าสือ่หรือชุดการสอนท่ีผลติขึน้เป้น
ต้นแบบ (Prototype) แล้วไปทดสอบประสิทธิภาพใช้ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระบบ เพื่อ
ปรับปรุงประสิธิภาพเพื่อปรับปรุงชุดสื่อการสอนให้เท่ากับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และปรับปรุงจนถึง
เกณฑ์ 

การทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง  หมายถึงการน าสื่อหรือชุดการสอนท่ีได้
ทดสอบประสิทธิภาพใช้และปรับปรุงจนได้คุณภาพถึงเกณฑ์แล้วแต่ละหน่วย ทุกหน่วยในแต่ละ
วิชาไปสอนจริงในชัน้เรียนหรือในสถานการณ์การเรียนท่ีแท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง อาทิ 1 ภาค
การศึกษาเป็นอย่างน้อย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นครัง้สดุท้าย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นครัง้
สดุท้ายก่อนน าไปเผยแพร่และผลติออกมาเป็นจ านวนมาก การทดสอบประสทิธิภาพทัง้ 2 ขัน้ตอน
จะต้องผา่ยการวิจยัเชิงวิจยัและพฒันา (Research and Development-R&D) โดยต้องด าเนินการ
วิจัยในขัน้ทดสอบประสิทธิภาพเบื อ้งต้น และอาจทดสอบประสิทธิภาพซ า้ในขัน้ทดสอบ
ประสทิธิภาพใช้จริงด้วยก็ได้ เพื่อประกนัคณุภาพของสถาบบัการศกึษาทางไกลนานาชาติ 

ความจ าเป็นที่ต้องหาประสิทธิภาพ การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการ
สอนมีความจ าเป็นด้วยเหตผุล 3 ประการ คือ 
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ส าหรบัหนว่ยงานผลิตสือ่หรือชุดการสอน การทดสอบประสอบประสทิธิภาพช่วย
ประกนัคณุภาพของสื่อหรือชุดการสอนวา่อยูใ่นขัน้สงู เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลติออกมาเป็นจ านวน
มาก   

ส าหรับผู้ใช้ สื่อหรือชุดการสอน  สื่ อหรือชุดการสอนท่ีผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพจ าท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนได้ดี ในการสร้างสภาพการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวงั 

ส าหรับผูผ้ลิตสือ่หรือชุดการสอน การทดสอบประสทิธิภาพจะท าให้ผู้ผลิตมั่นใจ
ได้วา่เนือ้หาสาระที่บรรจุลงในสื่อหรือชุดการสอนมีความเหมาะสม งา่ยต่อการเข้าใจ อนัจะช่วยให้
ผู้ผลิตมีความช านาญสูงขึน้ เป็นการประหยัดแรงสมองแรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียม
ต้นแบบ 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
ความหมายของเกณฑ์ประสทิธิภาพ หมายถึง ระดบัประสทิธิภาพของสือ่หรือชุดการ

สอนท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเปลีย่นแปลงพฤติกรรม เป็นระดบัท่ีผลิตสื่อหรือชุดการสอนจะพึง
พอใจวา่  หากสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดบันัน้แล้ว สื่อหรือชุดการสอนนัน้ก็มีคณุค่า
ท่ีจะน าไปสอนนกัเรียนและคุ้มแก่การผลติออกมาเปนจ านวนมาก   

การก าหนดเกณฑ์ประสทิธิภาพกระท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้ เรียน 2 
ประเภท  คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 = Efficiency of 
Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) ก าหนดค่า
ประสทิธิภาพเป็น E2 = Efficiency of Product (ประสทิธิภาพของผลลพัธ์)  

ประเมินพฤติกรรมต่อเนือ่ง (Transitional Behavior) คือ ประเมินผลต่อเน่ือง ซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมยอ่ยของผู้ เรียน เรียกวา่ “กระบวนการ” (Process) ท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การท าโครงงาน การท ารายงานเป็นกลุ่ม และรายบุคคล ได้แก่งานท่ี
มอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผู้สอนก าหนด 

ประเมินพฤติกรรมสดุท้าย (Terminal Behavior) คือประเมินผลลพัธ์ (Product) 
ของผู้ เรียน โดยพิจารณาจาการสอบหลงัเรียนและการสอยไล ่ประสทิธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน
จะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอนคาดหมายว่าผู้ เรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดย
ก าหนดให้ผลเฉลีย่ของคะแนนการท างาน และประกอบกิจกรรมของผู้ เรียนทัง้หมดต่อร้อยละของ
ผลการประเมินหลังเรียนทัง้หมด นั่นคือ E1/E2 = เท่ากับประสิทธิภาพของกระบวนการ/
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
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วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ 
วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพกระท าได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สูตรและการค านวณ

ธรรมดา 
ก. โดยใช้สตูร กระได้โดยใช้สตูรตอ่ไปนี ้

สตูรท่ี 1   1

x
NE 100
A



   หรือ 
x

100
A
  

เม่ือ E1  คือ ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

 x   คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมหรืองานท่ีท าระหวา่ง
เรียนทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรืออนไลน์ 

 A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติั ทกุชิน้รวมกนั 
 N  คือ จ านวนผู้ เรียน 

สตูรท่ี 2   2

F
NE 100
B



   หรือ 
F

100
B
  

เม่ือ E2   คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
 F   คือ คะแนนเต็ม 
 B  คือ  คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ายของแต่ละหน่วย 

ประกอบด้วยผลการสอบหลงัเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสดุท้าย 
 N  คือ จ านวนผู้ เรียน 

ข. โดยใช้วิธีการค านวณโดยไม่ใช้สตูร หากจ าสตูรไม่ได้หรือไม่อยากใช้สตูร ผู้ผลติสื่อ
หรือชุดการสอนก็ตามก็สามารถใช้วิธีการค านวณธรรมดาหาคา่ E1 และ E2 ได้ ด้วยวิธีการค านวณ
ธรรมดา ส าหรับ E1 คือค่าประสทิธิภาพของงาน และแบบฝึกปฏิบติั กระท าได้โดยการน าคะแนน
งานทกุชิน้ของนกัเรียนในแตล่ะกิจกรรม แตล่ะคนมารวมกนั และหาคา่เฉลีย่และเทียบสว่นโดยเป็น
ร้อยละ ส าหรับ E2 คือคา่ประสทิธิภาพผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียนของแตล่ะสื่อหรือชุดการ
สอน กระท าได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลงัเรียน และคะแนนจากงานสดุท้ายของนกัเรียน
ทัง้หมดรวมกนัหาคา่เฉลีย่ แล้วเทียบสว่นร้อย เพื่อหาคา่ร้อยละ 
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การตีความผลการค านวณ   
หลงัจากค านวณหาค่า E1 และ E2 ได้แล้วผู้หาประสิทธิภาพต้องตีความหมายของ

ผลลพัธ์ โดยยดึหลกัการและแนวทางดงันี ้
ความคลาดเคลื่อนของผลลพัธ์  ให้มีความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนของ

ผลลพัธ์ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต ่าไปสงู =  2.5 นัน้ให้ผลลพัธ์ของคา่ E1 หรือ E2 ท่ีถือ
วา่เป็นไปตามเกณฑ์ มีคา่ต ่ากวา่เกณฑ์ไม่เกิน 2.5% 

หากคะแนน E1 หรือ E2 หา่งกนัเกิน 5% แสดงวา่ กิจกรรมที่ให้นกัเรียนท ากบัการสอบ
หลงัเรียนไม่สมดุลกัน เช่น ค่า E1 มากกว่า E2 แสดงว่างานท่ีมอบหมายอาจจะง่ายกว่าการสอบ 
หรือหากค่า E2 มากกว่าค่า E1 แสดงว่าการสอบง่ายกว่าหรือไม่สมดุลกับงานท่ีมอบหมายให้ท า  
จ าเป็นทจ่ะต้องปรับแก้ หากสือ่หรือชุดการสอนได้รับการออกแบบและพฒันาอยา่งดีมีคณุภาพ ค่า 
E1 หรือ E2 ท่ีค านวณได้จากการทดสอบประสิทธิภาพ จะต้องใกล้เคียงกันและห่างกันไม่เกิน 5% 
ซึง่เป็นตวัชีท่ี้จะยืนยนัวา่นกัเรียนได้มีการเปลีย่นพฤติกรรมตอ่เน่ืองตามล าดบัขัน้ หรือไม่ก่อนท่ีจะมี
การเปลี่ยนพฤติกรรมขัน้สุดท้าย หรืออีกนัยหนึ่งต้องประกันได้ว่านักเรียนมีความรู้จริงไม่ใช่ท า
กิจกรรมหรือท าสอบได้เพราะการเดา 

ขัน้ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 1 

คนทดสอบประสทิธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกบัผู้ เรียน 1-3 คน โดยใช้เด็ก อ่อน ปานกลาง และเก่ง 
โดยระหว่างการทดสอบต้องสงัเกตพฤติกรรม น าคะแนนท่ีค านวณมาหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึง
เกณฑ์ต้องปรับปรุงเนือ้หาสาระและกิจกรรมระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนให้ดีขึน้ 

การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้ สอน 1 
คน ทดสอบประสทิธิภาพสือ่หรือชุดการสอนกับผู้ เรียน 6 -10 คน (คละผู้ เรียนท่ีเก่ง ปานกลางและ
อ่อน) โดยระหว่างการทดสอบต้องสงัเกตพฤติกรรม น าคะแนนท่ีค านวณมาหาประสิทธิภาพ หาก
ไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนือ้หาสาระและกิจกรรมระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนให้ดีขึน้ 

โดยระหว่างการทดสอบต้องสังเกตพฤติกรรม น าคะแนนท่ีค านวณมาหา
ประสทิธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนือ้หาสาระและกิจกรรมระหวา่งเรียนและแบบทดสอบ
หลงัเรียนให้ดีขึน้ แล้วน าไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ า้กับนักเรียนต่างกลุม่อาจทดสอบ
ประสทิธิภาพ 2-3 ครัง้จนได้คา่ประสทิธิภาพถึงเกณฑ์ขัน้ต ่า 
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การเลือกนักเรียนมาทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน 
การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 1 

คนทดสอบประสิทธิภาพสือ่หรือชุดการสอนกบัผู้ เรียน 1-3 คน ให้ทดสอบประสทิธิภาพกบัเด็กอ่อน
เสยีก่อน แล้วท าการทดสอบกบัเด็กปานกลาง และเด็กเก่งตามล าดบั 

การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้ สอน 1 
คน ทดสอบประสทิธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้ เรียน 6 -10 คน โดยให้ผู้ เรียนคละกันทัง้เด็กเก่ง 
ปานกลางและอ่อน  

การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 
1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้ เรียนทัง้ชัน้ กับนักเรียน 30-40 คน หรือ 100 
คน ส าหรับสือ่หรือชุดการสอนรายบุคล (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2556, น. 7-20) 

ส าหรับงานวิจัยนีผู้้วิจยัพิจารณาเกณฑ์การตดัสนิ E1/E2 เป็น 60/60 และกลุม่น าร่อง
ท่ีใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 21 คน โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนกัเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
พืน้ฐาน แล้วแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีมีระดบัคะแนนสงู ปานกลาง และต ่า โดยแบง่นกัเรียน
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 3 ครัง้ ดงันี ้

การหาประสิท ธิภาพรายบุคคล  เพื่ อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
1 คน  

การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและหาประสทิธิภาพ
ของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้
นกัเรียน จ านวน 6 คน ท่ีได้จากการเลอืกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน 

การหาประสิท ธิภาพภาคสนาม  เพื่ อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียน จ านวน 12 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่หาประสทิธิภาพรายบุคคลและกลุม่ยอ่ย 
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ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 
อาพนัธ์ชนิต เจนจิต (2546) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีพฒันาขึน้กับนกัเรียน
ดงักลา่ว ในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตอย่างสร้างสรรค์และด้านพฤติกรรม
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท่ีประกอบด้วย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและความคิด
ละเอียดลออ ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ อาจน าไปใช้ได้กับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ของทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการน าร่องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เม่ือพิจารณาจาก  (1) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้การ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
สามารถสอบผา่นเกณฑ์ 75 มากกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบั นยัส าคญั .10 
(2) นกัเรียนในกลุม่ตวัอย่างท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยใช้การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัเรียนท่ีประกอบด้วย ความคิด
ยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ อยูใ่นระดบัดีทกุด้าน 

รุจิอาภา รุจิยาปนนท์ (2550) ได้พัฒนากิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การ
แก้ปัญหาปลายเปิดเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การทดสอบด้วยแบบวดัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
การสงัเกตพฤติกรรมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และการสมัภาษณ์  ผลการศึกษา
พบว่า  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีปฏิบติัด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
การแก้ปัญหาปลายเปิดมีคะแนนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์
ตัง้แต่ร้อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม เป็นจ านวนไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียน
ทัง้หมดท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมพร หลิมเจริญ (2552) ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 และประเมินประสิทธิภาพเสริมฯ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน 4 
ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาหลกัสตูร 
ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสตูร และประเมินคณุภาพของหลกัสตูรโดยผู้ทรงคุณวฒุิ  ขัน้ตอนท่ี 3 
การตรวจสอบประสทิธิภาพของหลกัสตูร ผลการศกึษา ได้องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ให้
นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยคุณลกัษณะ 2 มิติ คือ 1) มิติด้านการคิด  ได้แก่
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ความคิดคลอ่งแคลว่ ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และ 2) มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพได้แก่
ความอยากรู้อยากเห็นและความเช่ือมั่นในตนเอง หลักสูตรเสริมส าหรับส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ท่ีพัฒนาขึน้ในครัง้นีเ้ป็นหลกัสูตรท่ีไม่ยืดเนือ้หาเป็นหลกั 
(Content Free)  ผลการวิจัยพบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูง
กว่านกัเรียนกลุม่ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนกัเรียนกลุม่ทดลองมีระดับ
การคิดเห็นต่อหลกัสตูรเสริมอยู่ในระดบัดีมาก ผลการประเมินหลกัสตูรเสริมพบว่าประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หลงัการทดลองผู้ วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการสอน ด้านระยะเวลา  
ด้านภาษาในค าชีแ้จงในแผนการสอนบางหน่วยเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึน้ แล้วจัดท า เป็นหลกัสตูร
เสริมเพื่อสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ฉบบัสมบูรณ์ 

สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554) ได้พัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยปฏิบตัการเชิงวิพากษ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ และการวิจัย
ปฏิบติัการเชิงวิพากษ์ ผลการวิจัยพบว่า หลงัเข้าร่วมการวิจัยเพื่อพฒันาพฤติกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบัติ  
ความสมัพนัธ์และสงัคมดีขึน้ ครูและนกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์เพิ่มขึน้ในแต่ละวงรอบของการวิจัย หลงัยุติการวิจยัแล้วครูยงัจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนกัเรียนยงัใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การพฒันามี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้รับรู้ปัญหา ขัน้ระดมความคิด ขัน้วางแผน ขัน้ปฏิบติั และขัน้สรุป
และกรองความคิด โดยแต่ละขัน้มีกลวิธีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน ได้แก่ การเร้าความสนใจ 
การวางเปา้หมาย เน้นความคิดระดบัสงู เน้นการอภิปรายและแลกเปลีย่นเรียนรู้ ก ากบัติดตาม ใช้
แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย สอนแบบตัง้ค าถาม การให้ข้อมลูย้อนกลบั และการบนัทกึ 

ศิริพร แก้วอ่อน (2557) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เปรียบเทียบผลต่างคะแนนแก้ปัญหาอย่างสร้งสรรค์และเจตคติตอ่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 26 คน ผลการวิจยัพบวา่ 

นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าก่อน
เข้าร่วมการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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นกัเรียนกลุม่ควบคุมมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์น้อยกว่าก่อน
เข้าร่วมการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นกัเรียนกลุม่ทดลองมีเจตคติต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกวา่ก่อนเข้าร่วม
การทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นกัเรียนกลุม่ควบคุมมีเจตคติต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่แตกต่างจากก่อน
เข้าร่วมการทดลอง 

นกัเรียนกลุม่ทดลองมีผลต่างคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มากกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .005 

นกัเรียนกลุม่ทดลองมีเจตคติตอ่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่ากลุม่ควบคุม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .005 

 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
เฮย์ลอ็ก (Haylock, 1987) ได้ศกึษาการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนอายุ 11-12 ปี ในประเทศอังกฤษ จ านวน 280 คน โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อท าความ
เข้าใจและประเมินลักษณะการแก้ปัญหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบทดสอบวดัความสามารถในการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่น
ของการคิด แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแบบอเนกนยั และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ คือ กลุม่สงูมาก (Very High) กลุม่สงู (Above Average) กลุม่ปานกลาง (Average) 
และกลุ่มต ่า (Below Average) พบว่า นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงมี
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่นของการคิดและความสามารถใน
การคิดแบบอเนกนยัสงูกวา่ กลุม่ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า 

วาร์เนอร์ และคณะ (Warner & et al., 2003) ได้ท าการศึกษาว่า ความคิดยืดหยุ่นทาง
คณิตศาสตร์มีสว่นช่วยในการพฒันาความรู้ความเข้าใจอยา่งไร โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษา
ความคิดยืดหยุน่ทางคณิตศาสตร์และการพฒันาความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
เกรด 6 และเกรด 7 จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นนกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถคละความสามารถกัน 
และเป็นอาสามคัรเข้าร่วมกิจกรรมนี ้ โดยใช้เวลานอกเวลาเรียน จ านวน 12 สปัดาห์  ในการด าเนิน
กิจกรรมผู้วิจยัแบ่งนกัเรียนเป็นกลุม่จ านวน 3-5 คน เพื่อน าเสนอและอภิปรายผล ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจาก วีดิโอเทป ความสามารถในการแก้ปัญหา และการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนมี
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พฒันาการด้านความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์สงูขึน้ และความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
มีความสมัพนัธ์กบัความคิดยืดหยุน่ทางคณิตศาสตร์ 

ไลฟน์ (Livne, Livne, & Wight, 2008) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ผ่านการแก้ปัญหาปลายเปิดซึ่งมีผลเฉลยหลายผลเฉลย ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้โปรแกรม 
RUReady ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในด้านพีชคณิตผ่านทางการ
แก้ปัญหาปลายเปิด  และกลุม่ตวัอย่างท่ีเข้าร่วม คือ นักเรียนในระดบัมัธยมศึกษา เกรด 11 และ
เกรด 12 จ านวน 112 คน (ชาย 47 คน หญิง 65 คน) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัของการศึกษา คือ 1) ศึกษาความสามารถของนกัเรียนในการหาผลเฉลยทัง้ 2 ประเภทคือ ผล
เฉลยโดยตรง และผลเฉลยท่ีแปลกใหม่  แตกตา่งกนัหรือไม่ 2) ศึกษาความสามารถของนกัเรียนใน
การหาผลเฉลยด้านผลเฉลยโดยตรง และผลเฉลยท่ีแปลกใหม่ ผ่านการใช้โปรแกมคอมพิวเตอร์
หลงัทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองหรือไม่ โดยผลการศกึษาพบวา่ 

1) ความสามารถในการหาผลเฉลยท่ีแตกต่างกัน ทัง้ 2 ประเภทก่อนและหลงัการ
ทดลองไม่แตกตา่งกนั 

2) ความสามารถในการหาผลเฉลยโดยตรงหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
และความสามารถในการหาผลเฉลยท่ีแปลกใหม่หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองเช่นกนั 

อิสร็อก อัตตุน และเทอร์ลีนา (Isrok’atun & Tiurlina, 2014) ได้ศึกษาความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จริง (Situation-
Based Learning) ซึ่งผลการวิจัยพบวา่ นกัเรียนในกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การค้นหาวัตถุประสงค์ (Objective 
Finding) การค้นหาความจ ริง  (Fact-Finding) การค้นพบปัญหา (Problem-Finding) การ
ตัง้สมมติฐาน (Idea-Finding) การค้นพบค าตอบ (Solution-Finding) การยอมรับผลจากการ
ค้นพบ (Acceptance Finding)  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนปกติ นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังระบุอีกว่า 
ขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัท่ีสดุในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ คือ  ขัน้การค้นหา
ความจริง ซึ่งเป็นขัน้การพิจารณาหาค าตอบอนัเกิดจากความรู้สกึกังวลหรือสบัสนวุน่วายในจิตใจ
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึน้ได้อย่างไร  จากสาเหตุอะไร  และขัน้ตอนท่ีสง่ผลกระทบน้อยท่ีสดุ
ตอ่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ ขัน้การยอมรับผลจากการค้นพบ ซึ่งเป็นขัน้ของการยอมรับ
ค าตอบท่ีได้จากการพิสจูน์  และพฒันาแนวคิดต่อไปว่าสิ่งท่ีค้นพบจะน าไปสูก่ารเกิดแนวคิดและ
ข้อค้นพบใหม่ตอ่ไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยครัง้นี ้คือ เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิต                     

ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียน และพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  แล้วศึกษาความสามารถและ
พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทาง
เรขาคณิตของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น  ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวม
จากการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์น ามา
วิเคราะห์ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนัน้ใช้ในการประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้ในการประเมินพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  โดยผู้ วิจัย
แบง่การด าเนินการเป็น 3 ระยะดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่ เก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียน  

1.1 การก าหนดกลุม่เปา้หมายส าหรับศกึษาสภาพการเรียนการสอน 
1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี

เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียน 
1.3 การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 

ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1 การก าหนดกลุม่น าร่อง 
2.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ส ำหรบันกัเรียนและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
2.3 การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
2.4 การหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
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ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

3.1 การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
3.3 การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

โดยการด าเนินการใน 3 ระยะดงักลา่วสามารถแสดงความสมัพนัธ์และรายละเอียดของ
ขัน้ตอนการวิจยั ดงัภาพประกอบตอ่ไป 
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ระยะในการด าเนินการวจัิย ขัน้ตอนในการด าเนินการวจัิย 

ระยะที่ 1  
การศกึษาสภาพการเรียนการ

สอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกบัการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ของ 
ครูและนกัเรียน 

ระยะที่ 2 
การพฒันากิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ส าหรับนกัเรียน และหาคณุภาพ

ของเคร่ืองมือ 

ระยะที่ 3 

กำรศกึษำควำมสำมำรถ 

และพฤตกิรรมในกำรแกปั้ญหำ
อย่ำงสรำ้งสรรคท์ำง

คณิตศำสตรข์องนกัเรยีน 
 

1.1 การก าหนดกลุม่เป้าหมายส าหรับศกึษาสภาพการเรียนการสอน 
1.2 การก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาสภาพการเรียนการ 
     สอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     ทางคณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียน 
     (1) การวเิคราะห์เชิงเอกสาร (2) การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
1.3 การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.5 การวเิคราะห์ข้อมลู 
 
2.1 การก าหนดกลุม่น าร่อง 
2.2 การก าหนดกรอบแนวคดิในการพฒันากิจกรรมการเรียนการ   
     สอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     ของนกัเรียนและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
2.3 การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
2.4 การหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
     หาคณุภาพเคร่ืองมือ 
     (1) การหาประสทิธิภาพรายบคุคล  
     (2) การหาประสทิธิภาพรายกลุ่มย่อย 
     (3) การหาประสทิธิภาพภาคสนาม 

3.1 การก าหนดกลุม่เป้าหมาย 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาความสามารถ 
     และพฤตกิรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง 
     คณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
3.3 การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ 
     เก็บรวบรวมข้อมลู 
     (1) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     (2) พฤตกิรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมลู 
     (1) การวเิคราะห์เชิงปริมาณ   (2) การวเิคราะห์เชิงคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ระยะและขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั 
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียน 

ในระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียนมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

1.1 การก าหนดเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน คือ นักเรียนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีมีการสง่เสริมห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 18 คน 
โดยท าการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตของนกัเรียนใน 2 ด้านประกอบด้วย (1) ด้าน
ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรียน  และ (2) ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน 

ครูผู้ สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระเรขาคณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็น
โรงเรียนท่ีมีการสง่เสริมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 6 คน โดยท าการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตของครูใน 2 
ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู 
และ (2) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต
ของครู 

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียน 

การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้อง
กับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนได้ ผู้ วิจัยด าเนินการดังนี  ้ 
1.2.1 การวิเคราะห์เชิงเอกสาร  และ 1.2.2 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

1.2.1 การวิเคราะห์เชิงเอกสาร 
วตัถปุระสงค์ของการด าเนินการในขัน้ตอนนี ้คือ เพื่อวิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตของครูและนกัเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เอกสารและงานวิจัยน ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ มี
ดงันี ้
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รายงานการประเมินผลระดับชาติและนานาชาติที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาทาง
เรขาคณิต 

ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยวิเคราะห์และสงัเคราะห์คะแนนเฉลี่ยท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ความ
เข้าใจ เร่ืองเรขาคณิตของนักเรียนแต่ละประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมทัง้ประเทศไทย จาก
รายงานโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) PISA 2012 และ PISA 2015  เม่ือวิเคราะห์ผลการประเมินด้านการ
แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาคณิตศาสตร์ PISA 2015 ประกอบด้วย 4 เนือ้หา ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงและความสมัพนัธ์ ปริภูมิและทรงเรขาคณิต ปริมาณและความไม่แน่นอนและข้อมูล    
พบว่าเนือ้หาท่ีนักเรียนท าได้มากท่ีสดุ คือ ปริมาณ (40.1%) รองลงมา คือ ความไม่แน่นอนและ
ข้อมูล (32.8%) สว่นเนือ้หาท่ีนกัเรียนตอบได้น้อยท่ีสดุ คือ ปริภูมิและทรงเรขาคณิต (25.7%) และ
เม่ือเปรียบเทียบกับ PISA 2012  พบวา่ ในเกือบทกุเนือ้หาคณิตศาสตร์ สดัสว่นนกัเรียนท่ีตอบถูก
ใน PISA 2015 มีสดัส่วนท่ีน้อยลง ยกเว้นเนือ้หาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงและความสมัพันธ์ ทัง้ใน 
PISA 2012 และ PISA 2015 เนือ้หาเร่ืองปริมาณเป็นเนือ้หาท่ีนกัเรียนท าข้อสอบได้มากท่ีสดุ สว่น 
PISA 2015 เนือ้หาเร่ืองปริภูมิและทรงเรขาคณิต นกัเรียนท าข้อสอบได้น้อยท่ีสดุ ต่างจาก PISA 
2012 ท่ีนกัเรียนท าข้อสอบเนือ้หาเร่ืองการเปลีย่นแปลงและความสมัพนัธ์ได้น้อยท่ีสดุ ดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 ร้อยละของนกัเรียนท่ีท าข้อสอบถกูจ าแนกตามเนือ้หาระหวา่ง PISA 2012 กบั PISA 
2015 
 

เนือ้หา PISA 2012 PISA 2015 
การเปลีย่นแปลงและความสมัพนัธ์ 
ปริภมิูและทรงเรขาคณิต 
ปริมาณ 
ความไม่แนน่อนและข้อมลู 

28.2 
28.8 
43.0 
41.7 

29.4 
25.7 
40.1 
32.8 

เฉลีย่รวม 35.5 32.2 

 
ท่ีมา: สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560). สรุปข้อมูลเบือ้งต้น 

PISA 2015: 31. 
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รายงานผลการประเมินโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study) TIMSS 2011 และ 
TIMSS 2015 พบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์โครงการ TIMSS 2011 ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 (427 คะแนน) ต ่ากวา่คา่กลางของการประเมิน (500 คะแนน) และเม่ือพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามเนือ้หาวิชา พบว่าคะแนนเฉลี่ยในสาระเรขาคณิต (415 คะแนน) ของ
นกัเรียนไทยอยู่ในระดับต ่าสดุเม่ือเทียบกับสาระจ านวน (425 คะแนน)  พีชคณิต (425 คะแนน) 
และข้อมูลและโอกาส (431 คะแนน) และเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการ TIMSS 2015 ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 (431 คะแนน) ต ่ากว่าค่ากลางของการประเมิน (500 คะแนน) 
เช่นกนั ผลคะแนนจดัอยู่ในอันดบัท่ี 26 ของประเทศท่ีเข้าร่วมการประเมินจากทัง้หมด 39 ประเทศ 
จ านวนนกัเรียนแสดงเป็นร้อยละจ าแนกตามระดบัความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของประเทศท่ีมีคะแนนสงูสดุ 10 อนัดบัแรก โดยประเทศท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยสงูเป็นอันดับต้น ๆ นกัเรียนสว่นใหญ่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
ก้าวหน้า และมีนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต ่าเล็กน้อย ในทาง
กลบักันประเทศไทยนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต ่า  
และมีนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับก้าวหน้าอยู่เพียงเล็กน้อย  
(โครงการ TIMSS 2015 THAILAND สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558, 
น. 4) 

จากผลการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2012, PISA 2015, TIMSS 2011 และ
TIMSS 2015  ท่ีผ่านมานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินด้านการแก้ปัญหา  PISA 2012 และ PISA 2015 ท่ีลดลง และผลการประเมิน TIMSS 
2011 และTIMSS 2015  ลดลงเช่นกัน  ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ท่ีสดุก็คือ สาระเรขาคณิตนัน่เอง 

รายงานการประเมินผลระดับชาติและนานาชาติเก่ียวกับการคิดสร้างสรรค์ 
ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยวิเคราะห์และสงัเคราะห์คะแนนเฉลี่ยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ

คิดสร้างสรรค์ โดยผลการศึกษาเก่ียวกับพฒันาการด้านความคิดเร่ิมสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาในตา่งประเทศ ทอแรนซ์และยามาโมโต (Torrance and Yamamoto) พบวา่ ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ของนกัเรียนจะลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงระหว่างชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จนถึงชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และจะมีพฒันาการคงท่ีจนจบชัน้มัธยมศึกษา (Torrance, 1962, pp. 97-98) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โรบินสัน ท่ีพบว่าเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  



  77 

(อายุ 13-15 ปี) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพียงร้อยละ 10 ซึ่งต ่ากว่านักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
(อายุ 8-10 ปี) และเด็ก (อายุ 3-5 ปี) ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ร้อยละ 32 และร้อยละ 98 
ตามล าดับ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2558, น. 95) นอกจากนีผ้ลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยัง
สะท้อนให้เห็นวา่พฒันาการด้านความคิดของเด็กไทยโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ยงัอยูใ่นระดบั
ต ่า เน่ืองจากมาตรฐานท่ี 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ เป็นมาตรฐานการประเมินท่ีมี
คา่เฉลีย่น้อยท่ีสดุ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2557) 

จากผลการประเมินระดบัชาติและนานาชาติเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีผ่านมา 
พบว่าพฒันาการของความคิดสร้างสรรค์จะคอ่ย ๆ ลดลงหรือพฒันาได้ช้าเม่ืออายุเพิ่มขึน้ นัน่คือ
ความคิดสร้างสรรค์จะแปรผกผันกับอายุ โดยมีนกัจิตวิทยา ริบอท (Torrance, 1962, pp. 95-96 
อ้างอิงจาก Ribot, 1906) ให้เหตผุลและอธิบายประกอบว่า พฒันาการและความแตกตา่งระหวา่ง
จินตนาการและเหตผุลเป็นองค์ประกอบส าคญั เน่ืองจากในวยัเด็กเราจะมีจินตนาการสงูแตก่ารใช้
เหตุผลจะอยู่ในระดับต ่า และเม่ืออายุถึงจุด ๆ หนึ่งจินตนาการและการใช้เหตุผลจะอยู่ในระดับ
เดียวกัน หลงัจากนัน้การใช้เหตุผลจะสงูขึน้แต่จินตนาการก็จะเร่ิมลดลง นัน่คือเราจะไม่สามารถ
คิดอะไรที่แปลกใหม่หรือใช้จินตนาการได้หลากหลายหลงัจากท่ีผา่นพ้นช่วงวยัรุ่นไปแล้วนั่นเอง 

มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนของครูและนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ในสาระเรขาคณิต 

ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนของครูและ
นกัเรียนในการเรียนการสอนเรขาคณิต จากเอกสารของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2555b, น. 61-80) นวลศรี ช านาญกิจ (2544, น. 359-360) และอัมพร ม้าคนอง 
(2557, น. 117-118) พบวา่ลกัษณะความคลาดเคลือ่นของครูและนกัเรียนในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

ประเด็นท่ี 1 มโนทัศน์ท่ีครูและนักเรียนมักเข้าใจคลาดเคลื่อน ประเด็นนี ้
ครอบคลุมเนือ้หาคณิตศาสตร์ บทนิยาม ทฤษฎี กฎ สูตร ข้อเท็จจริง และการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ 

ประเด็นท่ี 2 การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอท่ี
อาจท าให้เกิดความคลาดเคลือ่น ทัง้ท่ีครูอาจมีมโนทศัน์ท่ีถูกต้อง แตก่ารสื่อสารกับนกัเรียนอาจไม่
ชดัเจนพอท าให้เข้าใจผิด หรือไม่มีการสื่อความหมายท่ีลกึซึง้ในทางคณิตศาสตร์ท่ีมากพอ ท าให้
นกัเรียนเข้าใจไม่ชดัเจน จนอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นในบางครัง้ 
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ประเด็นท่ี  3 มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับความหมายของค าท่ีใช้ใน
คณิตศาสตร์ ในหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ช่วงชัน้ท่ี 3 บางเนือ้หามีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้นกัเรียน
ยอมรับข้อตกลงหรือความหมายของค าบางค าและน าไปใช้ก่อน โดยยงัไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ
ท่ีชดัเจน เน่ืองจากมีข้อจ ากดัทางความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน และล าดบัขัน้ตอนเนือ้หาท่ีต้องจดัให้
เหมาะสมกบันกัเรียน 

ประเด็นท่ี 4 ความคลาดเคลื่อนในลกัษณะอ่ืน ๆ ความคลาดเคลือ่นในประเด็นนี ้
ไม่อยู่ใน 3 ประเด็นท่ีกลา่วไว้ข้างต้น แต่เป็นความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
หรือแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ในส่วนของเนื อ้หาสาระ เรขาคณิต พบว่า ครูและนักเรียนยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการใช้สัญลกัษณ์ของสว่นของเส้นตรงและมุม เม่ือใช้สื่อความหมายในแง่
ของการเรียกช่ือ และในแงข่องขนาด นอกจากนัน้ครูยงัขาดความเข้าใจเก่ียวกบัการเรียงล าดบัของ
เนือ้หาท่ีต้องมีความต่อเน่ืองและการให้เหตุผล เช่น มักมีค าถามว่าท าไมไม่สอนสมบัติท่ีน าไปสู่
ความเทา่กนัทกุประการของรูปสามเหลีย่มให้ครบทุกความสมัพนัธ์ในคราวเดียวกันคือ ด.ม.ด., ม.
ด.ม., ด.ด.ด., ม.ม.ด., และ ฉ.ด.ด. ในการเรียนการสอน ครูสบัสนเก่ียวกับการใช้สญัลกัษณ์ เช่น 
AB , AB , m(AB)  และ AB   ขาดความเข้าใจเก่ียวกบัในข้อตกลงเก่ียวกบัการใช้สญัลกัษณ์แทน
มุมและขนาดของมุม เช่น CBAˆ และ ˆm(ABC)  และไม่สามารถเช่ือมโยงมโนทัศน์เก่ียวกับรูป
สีเ่หลี่ยมท่ีเป็นรูปสี่เหลีย่มด้านขนานได้ ซึง่มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อนดงักลา่วยงัมีความเช่ือมโยงกับ
เร่ืองการวดั การหาพืน้ท่ีของรูปเรขาคณิตเน่ืองจากนกัเรียนมีความสบัสนเก่ียวกบัการใช้สญัลกัษณ์ 
และการหาสว่นสงูของรูปเรขาคณิต 

1.2.2 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
วตัถุประสงค์ของการด าเนินการในขัน้ตอนนี ้คือ เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียน มีรายละเอียดดงันี ้

การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู  
ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู กลุ่มเป้ าหมายเป็นครู

คณิตศาสตร์ท่ีสอนเนือ้หาเรขาคณิตระดบัมัธยมศกึษาตอนต้นในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 6 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ซึง่ทัง้สองโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีการสง่เสริมห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  กลุม่เปา้หมายทัง้ 6 คน ได้จากการเลอืกแบบเจาะจงโรงเรียนละ 3 คน เพื่อสอบถาม
และสมัภาษณ์สภาพการเรียนการสอนของครูใน 2 ด้าน ได้แก่  (1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการ
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แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู และ (2) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้อง
กบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู 

การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน  
ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็น

นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่ง
ทัง้สองโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีการสง่เสริมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุม่เปา้หมายทัง้ 18 คน 
ได้จากการเลอืกแบบเจาะจงโรงเรียนละ 9 คน เพื่อสอบถามและทดสอบความสามารถของนกัเรียน  
ได้แก่ (1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน และ 
(2) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน 

1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอน

เรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 1.3.1 การสร้างและหา
คณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากครู และ 1.3.2 การสร้าง
และหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากนกัเรียน ดงันี ้

1.3.1 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามจากครู 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากครู ประกอบด้วย 
1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต

ส าหรับครู เป็นแบบสอบถามท่ีดดัแปลงมาจากรุ่งฟา้ จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, 
pp. 127-130) เพื่อส ารวจและตรวจสอบความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิตของครูท่ีสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบบสอบถาม
ความเช่ือแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์  (2) ด้านความเช่ือท่ี
เก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต และ (3) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียน
การสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต แบบสอบถามฉบับนีมี้จ านวน 30 ข้อ มี
ลกัษณะเป็นมาตราสว่นแบบประมาณคา่ (rating scale) 4 ระดบั ซึง่แต่ละข้อสามารถเลอืกแสดง
ความเช่ือได้ 4 ลกัษณะ คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 4 3 2 และ 1 ตำมล ำดับถ้ำควำมเช่ือนัน้เป็น 
ควำมเช่ือทำงบวก ในขณะท่ีก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 1 2 3 และ 4 ถ้ำควำมเช่ือนัน้เป็น 
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ควำมเช่ือทำงลบ ส ำหรับเกณฑ์กำรแปลผลดดัแปลงมำจำกสถำบนัสง่เสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี โดยก ำหนดคะแนนควำมเช่ือดงันี ้

ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 3.50 – 4.00  ระดบัมากท่ีสดุ 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 2.50 – 3.49  ระดบัมาก 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 1.50 – 2.49 ระดบัน้อย 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 1.00 – 1.49  ระดบัน้อยท่ีสดุ 

2) แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตและความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครู เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อศึกษาเชิงลกึเก่ียวกับ
แนวการเรียนการสอนเรขาคณิตและความรู้เก่ียวกับศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครูท่ีสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ดงันี ้ด้านสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิต และด้านความรู้เก่ียวกับศาสตร์การสอนในเนือ้หา
แบบสัมภาษณ์ฉบับนีมี้จ านวน 15 ข้อ ซึ่งประเด็นการสมัภาษณ์เปิดโอกาสให้ครูผู้ สอนแสดง
แนวคิดในการตอบค าถามอยา่งอิสระ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากครู ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิตท่ีมีข้อค าถามจ านวน 36 ข้อ และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอน
เรขาคณิตและความรู้เก่ียวกบัศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครู มีข้อความจ านวน 20 ข้อ เสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว จึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้ผู้วิจัยคดัเลือกข้อความท่ีมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ตามท่ี
ก าหนด 

1.3.2 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน 
ประกอบด้วย 

1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต
ส าหรับนกัเรียน เป็นแบบสอบถามท่ีดดัแปลงมาจากรุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 
2005, pp. 127-130) เพื่อส ารวจและตรวจสอบความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
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ทางเรขาคณิตของนกัเรียน โดยแบบสอบถามความเช่ือแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความ
เช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์  (2) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิต และ (3) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิต แบบสอบถามฉบับนีมี้จ านวน 30 ข้อ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) 4 ระดบั ซึง่แต่ละข้อสามารถเลอืกแสดงความเช่ือได้ 4 ลกัษณะ คือ เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 4 3 2 และ 1 ตามล าดบัถ้าความเช่ือนัน้เป็นความ
เช่ือทางบวก ในขณะท่ีก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 และ 4 ถ้าความเช่ือนัน้เป็นความเช่ือทาง
ลบ ส าหรับเกณฑ์การแปลผลดดัแปลงมาจากสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยก าหนดคะแนนความเช่ือดงันี ้

ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 3.50 – 4.00  ระดบัมากท่ีสดุ 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 2.50 – 3.49  ระดบัมาก 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 1.50 – 2.49 ระดบัน้อย 
ถ้ามีคา่เฉลีย่เลขคณิต 1.00 – 1.49 ระดบัน้อยท่ีสดุ 

2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต  
เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อส ารวจและตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางเรขาคณิตพืน้ฐานผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหา ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย 
จ านวน 2 ข้อ โดยแต่ละข้อแบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้ตอนท่ี 1 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับ
วดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ด้านความคิดคลอ่ง และความคิดยืดหยุ่น และ
ตอนท่ี 2 การตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บ รวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากนกัเรียน ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
ทางเรขาคณิตทีมีข้อค าถามจ านวน 36 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว  
จึงน าเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้ผู้วิจัยคดัเลือกข้อความท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
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และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้แบบสอบถามและแบบทดสอบ
ตามท่ีก าหนด 

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับ

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู และ 
1.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากนกัเรียน ดงันี ้

1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู 
1) ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

เรขาคณิตไปเก็บรวบรวมข้อมลูกบัครูท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย  
2) สมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายโดยใช้แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียน

การสอนเรขาคณิตและความรู้เก่ียวกบัศาสตร์การสอนในเนือ้หา 
1.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน 
ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

เรขาคณิต และแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตไป
เก็บรวบรวมข้อมลูกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกบัการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 1.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากครู และ 1.5.2 
การวิเคราะห์ข้อมลูภาคสนามจากนกัเรียน ดงันี ้

1.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากครู 
1) น าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต

ของครูมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ( x ) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2) น าผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตและความรู้
เก่ียวกบัศาสตร์การสอนในเนือ้หาของครูมาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากนักเรียน 
น าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต

และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียนมา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
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ระยะที่  2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ในระยะท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนกัเรียน และหาคณุภาพของเคร่ืองมือ มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้

2.1 การก าหนดกลุ่มน าร่อง 
กลุม่น าร่อง คือ นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 21 คน โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนกัเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน แล้ว
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีระดับคะแนนสูง ปานกลาง และต ่า  โดยแบ่งนักเรียนในการ
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
หาคณุภาพของเคร่ืองมือ 3 ครัง้ดงันี ้

2.1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล  เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
1 คน  

2.1.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย  เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียน จ านวน 6 คน ท่ีได้จากการเลอืกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
2 คน 

2.1.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม  เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียน จ านวน 12 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่หาประสทิธิภาพรายบุคคลและกลุม่ยอ่ย 

2.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนและหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าผลท่ีได้จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนกัเรียน ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิลฟอร์ด ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา/วิลสนัและคณะ กระบวนการตัง้ปัญหาของบราวน์และวอลเทอร์ 
และแนวทางการวดัผลประเมินผลมาก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการสอนดงันี ้
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2.2.1 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทาง
เรขาคณิต 

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ดงันี ้(1) 
ด้านความคิดคล่อง (2) ด้านความคิดยืดหยุ่น (3) ด้านความคิดริเร่ิม  และ (4) ด้านความคิด
ละเอียดลออ 

2.2.2 ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทาง
เรขาคณิต 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนกัเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 18 แผน แบง่เป็นระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการทดลองการแก้ปัญหา 9 แผน สลบักบัการ
ตัง้ปัญหา 9 แผน และระยะเวลาในการทดสอบหลงัเรียน 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดย
เป็นเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
ในกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา  
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ และการตัง้ปัญหาซึง่ในระหวา่ง 
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนจะได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยได้เรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของ
วิลสนัและคณะ ซึง่กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาเป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ีได้รับ
การยอมรับและแพร่หลายทัว่โลก ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem)  
ขัน้ท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา  (Devising a Plan) 
ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการตามแผน (Carry Out a Plan) 
ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล (Looking Back) 
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สถานการณ์ปัญหา 

ท าความเข้าใจปัญหา
ปัญหา 

ตรวจสอบผล 

ด าเนินการตามแผน 
 

วางแผนแก้ปัญหา 
 

ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัตตามแนวคิดของวิลสันและคณะเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาท่ีสนบัสนุนกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาในรูปแบบท่ีแสดง
ความเป็นพลวตั มีล าดบัไม่ตายตวั สามารถวนไปเวียนมาได้ ดงัภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตั ตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ 
 
ท่ีมา: Wilson and et al. (1993). Mathematical Problem Solving. P. 60. 
 

ตลอดจนได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย (non-routine problem)  
ซึง่แตล่ะปัญหามียทุธวิธี/ผลเฉลยมากกวา่หนึง่ผลเฉลย โดยใช้เนือ้หาคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เร่ือง เรขาคณิต ท่ีไม่เกินชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นกัเรียนได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการค้นหา
ยุทธวิธี/ผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์มากกว่าหนึ่งยุทธวิธี/ผลเฉลยในเวลาท่ีก าหนด หา
ยุทธวิธี/ผลเฉลยหรือกลุ่มของยุทธวิธี/ผลเฉลยของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนด 

นอกจากนัน้นักเรียนยังได้มีโอกาสฝึกการตัง้ปัญหาเพื่อขยายความคิดในการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ (Brown & Walter, 2005, pp. 64-65) ซึ่งมีจุดเน้น
ส าคัญอยู่ท่ีกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหม่ท่ี เป็นล าดับขัน้สามารถน าไปใช้ตัง้ปัญหาได้ทัง้
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ปัญหาท่ีเกิดจากการขยายปัญหาเดิมท่ีเคยแก้มาแล้วและปัญหาท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ มีขัน้ตอน
ในการจดักิจกรรมดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การคดัเลอืกประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น (Choosing a Starting Point) 
ขัน้ ท่ี  2 การหาลักษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ เร่ิม ต้น (Listing 

Attributes) 
ขัน้ท่ี 3 การเปลีย่นเงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ (What-If-Not-Ing) 
ขัน้ท่ี 4 การสร้างสถานการณ์ปัญหา (Question Asking or Problem Posing) 
ขัน้ท่ี 5 การวิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the Problem) 

ในระหว่างการปฏิบติักิจกรรมแก้ปัญหาและตัง้ปัญหานักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) โดยนกัเรียนต้องแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาเป็นกลุม่ ซึ่ง
ในแต่ละกลุม่ประกอบด้วยนกัเรียน 4 คน แบบคละความสามารถ กลา่วคือ นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงู 1 คน นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปาน
กลาง 2 คน และท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า 1 คน โดยนกัเรียนแตล่ะคนต้องมี
สว่นร่วมในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของกลุม่ 

ภายหลงัการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหานักเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลการ
แก้ปัญหาและตัง้ปัญหา ซึง่การอภิปรายผลหน้าชัน้เรียน ได้แก่ กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหา ลกัษณะยุทธวิธี/ผลเฉลยและเกณฑ์ในการจัดกลุม่ยทุธวิธี/ผลเฉลย โครงสร้างของ
ปัญหาท่ีแปลกใหม่ วิธีการท่ีแปลกใหม่ และความซบัซ้อนของปัญหา จากนัน้ให้นกัเรียนมีสว่นร่วม
ในการอภิปรายผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาเหลา่นัน้ และเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันครูและ
นกัเรียนจะร่วมกนัสรุปผลการแก้ปัญหาท่ีถกูต้องอีกครัง้ 

2.2.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทาง
เรขาคณิต 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนกัเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 18 แผน แบง่เป็นระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการทดลองการแก้ปัญหา 9 แผน สลบักบัการ
ตัง้ปัญหา 9 แผน และระยะเวลาในการทดสอบหลังเรียน 2 คาบเรียน  คาบเรียนละ 90 นาที  
ซึ่งผู้ วิจัยท าหน้าท่ีเป็นครูผู้ สอน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา 
(Problem Solving Approach) และการขยายแนวคิดการแก้ปัญหาผา่นการตัง้ปัญหา 
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เพื่อศึกษาความสามารถและการศึกษาเชิงลกึเก่ียวกับพฤติกรรมในการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์  ผู้วิจยัได้แบง่กิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้
 
ตาราง 9 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ช่วงท่ี คาบเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน 

ช่วงท่ี 1 

1 
- การแนะน ากระบวนการแก้ปัญหา 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นกลุม่ผา่นการแก้ปัญหาอยา่งา่ย 

2 
- การแนะน ากระบวนการตัง้ปัญหา 
- นกัเรียนลงมือตัง้ปัญหาและแก้ปัญหาเป็นกลุม่ผา่นสถานการณ์ท่ี   
  มีเงื่อนไขไม่ซบัซ้อน  

3 - 4 
- การฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาสลบัการตัง้ปัญหาเป็นกลุม่ 

5 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
- เพื่อตรวจสอบและสะท้อนความคิดเห็นตอ่การแก้ปัญหา 

6 
- นกัเรียนลงมือตัง้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
- เพื่อตรวจสอบและสะท้อนความคิดเห็นตอ่การตัง้ปัญหา 

ช่วงท่ี 2 

7 - 10 
- การฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาสลบัการตัง้ปัญหาเป็นกลุม่ผา่น 
  สถานการณ์ท่ีมีเงื่อนไข ซบัซ้อน 

11 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
- เพื่อตรวจสอบและสะท้อนความคิดเห็นตอ่การแก้ปัญหา 

12 
- นกัเรียนลงมือตัง้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
- เพื่อตรวจสอบและสะท้อนความคิดเห็นตอ่การตัง้ปัญหา 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ช่วงท่ี คาบเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน 

ช่วงท่ี 3 

13 - 16 
- การฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาสลบัการตัง้ปัญหาเป็นกลุม่ผา่น 
  สถานการณ์ท่ีมีเงื่อนไขซบัซ้อน 

17 
- นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
- เพื่อตรวจสอบและสะท้อนความคิดเห็นตอ่การแก้ปัญหา 

18 
- นกัเรียนลงมือตัง้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
- เพื่อตรวจสอบและสะท้อนความคิดเห็นตอ่การตัง้ปัญหา 

 
ช่วงที่  1 (คาบเรียน 1 - 6) กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียนท่ี 1 - 2 เป็นการแนะน า

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาเพื่อส ารวจความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออของนักเรียนท่ีมีอยู่เดิม โดยนักเรียนลงมือ
แก้ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคยอย่างง่าย ไม่ซับซ้อนและตัง้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ในคาบเรียนท่ี 3 - 4  
เป็นการฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา โดยให้นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา
เป็นกลุ่ม ส าหรับคาบเรียนท่ี 5 – 6 เป็นการตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาเป็นรายบุคคล 

ช่วงที่  2 (คาบเรียน 7 – 12) กิจกรรมการเรียนรู้ในคาบเรียน 7 – 9 เป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึน้ในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา โดยให้
นักเรียนลงมือแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคย มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ น้และตัง้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม  
เพื่อเสริมสร้างความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออของ
นักเรียน ส าหรับคาบเรียนท่ี 11 – 12 เป็นการตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาเป็นรายบุคคล 

ช่วงที่  3 (คาบเรียน 13 – 18) ซึ่งเป็นช่วงสดุท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
คาบเรียนท่ี 13 – 16 ยงัคงเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึน้ใน
การแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา  โดยให้นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคย มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้
และตัง้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุม่ เพื่อเสริมสร้างความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิม และ
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ความคิดละเอียดลออของนกัเรียน ส าหรับคาบเรียนท่ี 17 – 18 เป็นการตรวจสอบความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาเป็นรายบุคคล 

ส าหรับขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนได้ดัดแปลงมา
จากแนวคิดของรุ่งฟ้า จนัท์จารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn, 2005, p. 53) โดยการจดักิจกรรมแต่
ละคาบเรียนผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการ
แก้ปัญหา และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการตัง้ปัญหา ดงัภาพประกอบ 7-8 
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นกัเรียน “น าเสนอ” ผลการแก้ปัญหา  
 

ครูและนกัเรียนร่วมกนั “สรุป” ผลการแก้ปัญหา 
 

จบ 

ครูน า
น าเสนอผล
เฉลยของ
สถานการณ์
เพิม่เติม 
(ถ้ามี) 

 

นักเรียน “แก้ปัญหา” เป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล  โดยใช้ กระบวนการ
แก้ปัญหา ดงันี ้  

 ขัน้ที่ 1 ขัน้ท าความเข้าใจปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีผู้น ากลุ่ม
แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มได้ทราบ  ร่วมกนัท าความเข้าใจรายละเอียดของ
ปัญหา และระบปุระเดน็ส าคญัของปัญหา 

 ขัน้ที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา  เป็นขัน้ตอนท่ีสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกนัน าเสนอแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

 ขัน้ที่ 3 ขัน้ด าเนินการตามแผน เป็นขัน้ตอนท่ีให้สมาชิก
แตล่ะคนในกลุม่ด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีเลือก  แล้วน าเสนอ
แนวคดิท่ีคาดวา่จะเป็นผลเฉลยของตนออกมา   

 ขัน้ที่ 4 ตรวจสอบผล  เป็นขัน้ตอน ท่ีสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบและคดัเลือกผลเฉลยท่ีซ า้ซ้อนหรือไม่น่าจะเป็นไปได้
ทิง้ไป  เพ่ือให้เหลือเฉพาะผลเฉลยของปัญหาเท่านัน้ และตรวจสอบผล
เฉลยวา่ตรงกบัเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของปัญหาหรือไม่ 

หมายเหตุ: กระบวนการแก้ปัญหาขัน้ที่ 1-4 มีความเป็นพลวัต   

   สามารถเวียนและสลับไปมาได้ 
 

เร่ิม 

ครูน าเสนอ “สถานการณ์ปัญหา” 
 

ครู “สร้างแรงจงูใจ” เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนแก้ปัญหา 
 

ครูสงัเกต 
พฤตกิรรม
ด้าน 

ความคิด
คลอ่ง 
และ 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

 

 
นกัเรียนใช้
ความรู้ และ
ประสบ 
การณ์เพ่ือ
แก้ปัญหา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนท่ี 1 การจดักิจกรรมการแก้ปัญหาในแตล่ะคาบเรียน 
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ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนท่ี 2 การจดักิจกรรมการตัง้ปัญหาในแตล่ะคาบเรียน 

เร่ิม 

ครูน าเสนอ “สถานการณ์หรือเง่ือนไขเดมิ” 
 

ครูแจ้งข้อตกลงของข้อมลูและเง่ือนไขท่ีควรมีในการตัง้ปัญหาใหม่ 
 

นักเรียน “ตัง้ปัญหา” เป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล  โดยด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี ้  
 ขัน้ที่  1 การคดัเลือกประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น เป็นขัน้ท่ี
สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัคดัเลือกประเดน็ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา 

ขัน้ที่  2 การหาลักษณะ/เง่ือนไขของประเด็นสถานการณ์
เร่ิมต้น เป็นขัน้ท่ีให้สมาชิกในกลุ่มสงัเกตลกัษณะ/เง่ือนไขของประเดน็ท่ี
คดัเลือกมา โดยให้เขียนอธิบายมาหลาย ๆ ข้อ 

ขัน้ที่  3 การเปล่ียนเง่ือนไขของประเด็นสถานการณ์    เป็น
ขัน้ตอนท่ีพยายามมองตา่งมมุของประเด็นในแต่ละข้อวา่ ถ้า ไม่เป็นไป
ตามลกัษณะ/เงือ่นไข แล้ว จะเกิดอะไรข้ึนบา้ง 

ขัน้ที่  4 การสร้างสถานการณ์ปัญหา  เป็นขัน้ตอนท่ีเม่ือ
เปล่ียนมมุมองในขัน้ท่ี 3 แล้วให้ตัง้ปัญหาออกไป เป็นการตัง้ปัญหาท่ี
หลากหลายอย่างอิสระ 

ขัน้ที่ 5 การวเิคราะห์ปัญหา เป็นขัน้ท่ีวเิคราะห์ 
ความเป็นไปได้ของปัญหาว่ามีความเหมาะสมของยุทธวิธี/ผลเฉลย  
ความรู้ท่ีใช้ในการแก้ปัญหานัน้หรือไม่ 

นกัเรียน “น าเสนอ” ผลการตัง้ปัญหาและแก้ปัญหา  
 

ครูและนกัเรียนร่วมกนั “สรุป” ผลการตัง้ปัญหา
และแก้ปัญหา 

 

จบ 

ครูสงัเกต 
พฤตกิรรม
ด้าน 

ความริเร่ิม 
และ 

ความคิด
ละเอียดลออ 
 

ครูน า
น าเสนอผล
ตวัอย่างการ
ตัง้ปัญหา
และการ
แก้ปัญหา 

 

นกัเรียนใช้
ความรู้ และ
ประสบ 
การณ์เพ่ือ
ตัง้ปัญหา
และ

แก้ปัญหา  
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2.2.4 การก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการ
แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: การจดัล าดบัของกิจกรรมในแตล่ะคาบเรียนสามารถปรับเปล่ียนได้ 
  ตามความเหมาะสมและศกัยภาพของผู้เรียน 

 

ภาพประกอบ 9 การก าหนดแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหา 

กิจกรรมการเรียนการสอนการแก้ปัญหา 

ประเมนิผล(คดิคลอ่ง/คดิยืดหยุ่น) ก าหนดจดุประสงค์การเรียนการสอน 

วเิคราะห์ ส ารวจสภาพปัญหา 

ก าหนดจดุประสงค์การเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนการตัง้ปัญหา 

ประเมนิผล(คดิริเร่ิม/คดิละเอียดลออ) 

 
 
 

 
 

ก าหนดจดุประสงค์การเรียนการสอน ประเมนิผล(คดิคลอ่ง/คดิยืดหยุ่น) 

ประเมินผลหลังเรียน 

ก าหนดจดุประสงค์การเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนการตัง้ปัญหา 

ประเมนิผล(คดิริเร่ิม/คดิละเอียดลออ) 
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2.2.5 บททบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา
และการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต 

ในแต่ละคาบเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีบทบาทส าคญัในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนดงันี ้

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกกระบวนการ
คิดและท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาท่ี
หลากหลาย 

(2) เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา ให้นักเรียน
อธิบายแนวคิดของตนเอง 

(3) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา เช่น การเช่ือมโยงให้
นกัเรียนเห็นความส าคญัของการแก้ปัญหากบัชีวิตจริง เป็นต้น 

(4) ยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียนไม่ว่านกัเรียนจะแก้ปัญหาหรือตัง้ปัญหาได้
ถกูต้องหรือไม่ 

(5) สนบัสนนุให้นกัเรียนคิดหายทุธวิธีท่ีหลากหลาย และผลเฉลยด้วยตนเองก่อน 
(6) สนบัสนนุให้นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาตามขัน้ตอนและกระบวนการแก้ปัญหา 
(7) สนบัสนนุให้นกัเรียนขยายแนวคิด หรือจ ากดัขอบเขตของการตัง้ปัญหา 
(8) สงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของนกัเรียน 
(9) ตัง้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 
(10) น าเสนอยทุธวิธี ผลการแก้ปัญหา ผลการตัง้ปัญหาท่ีแตกตา่งจากนกัเรียน 
(11) น าอภิปรายร่วมกบันกัเรียนในประเด็นการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 
2.2.6 บททบาทของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการ

แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต 
ในแตล่ะคาบเรียนของกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนมีบทบาทส าคญัในกิจกรรม

การเรียนการสอนดงันี ้
(1) นกัเรียนลงมือแก้ปัญหา และตัง้ปัญหาด้วยตนเอง 
(2) มีสว่นร่วมในกลุม่ด้วยการน าเสนอยทุธวิธี และผลเฉลยของการแก้ปัญหา 
(3) มีสว่นร่วมในกลุม่ด้วยการน าเสนอแนวคิด และผลการตัง้ปัญหา 
(4) ใช้ยทุธวิธีท่ีหลากหลาย และแก้ปัญหาตามขัน้ตอนและกระบวนการแก้ปัญหา 
(5) ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของสมาชิกในกลุม่ 
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(6) รวมกันตรวจสอบผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของสมากชิกในกลุม่ และในชัน้
เรียน 

(7) มีสว่นร่วมในการอภิปรายกับครูเก่ียวกบัการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาระหวา่ง
การลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ และช่วงท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
2.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างและหาเคร่ืองมือท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของ

นักเรียน ผู้ วิจัยแบ่งออกเป็น 2.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และ 2.3.2 ขัน้ตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือ ดงันี ้

2.3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็น  2 ประเภท ได้แก่ (1) เคร่ืองมือส าหรับจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ (2) เคร่ืองมือส าหรับการวัดผล
ประเมินผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น 

(1) เคร่ืองมือส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาและการ
ตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เคร่ืองมือส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหา
ทางเรขาคณิ ตส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 แผน ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการ
แก้ปัญหาจ านวน 9 แผน สลบักบัแผนการจดัการเรียนรู้ด้านการตัง้ปัญหาจ านวน 9 แผน แผนละ 1 
คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที ซึง่แตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ในกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ 
โพลยา/กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวตัตามแนวคิดของวิลสนัและคณะ และกระบวนการตัง้
ปัญหาตามแนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์ ซึ่งในระหว่างลงมือปฏิบติักิจกรรม นักเรียนจะได้มี
การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา  ตลอดจนได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคย (non-routine problem) ซึ่งแต่ละปัญหามียุทธวิธีมากกว่าหนึ่งยุทธวิธี/ 
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ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย โดยใช้เนือ้หาคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาเร่ือง 
เรขาคณิต ท่ีไม่เกินระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

(2) เคร่ืองมือส าหรับการวัดผลประเมินผลความสามารถและพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เคร่ืองมือส าหรับการวดัผลประเมินผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียน
ห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง  แบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และแบบสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดงันี ้

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบอัตนัยท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและความคิด
ละเอียดลออ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการ
แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  ซึ่งแบบทดสอบอัตนัยเป็นปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคยท่ีใช้
ความรู้เรขาคณิตไม่เกินชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 4 ข้อ โดยแบ่งเป็นการแก้ปัญหา จ านวน 2 
ข้อ และการตัง้ปัญหา จ านวน 2 ข้อ โดยแต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก  (Rubric 
Scoring) และมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ดงัตาราง 10 – 11 
 
ตาราง 10 การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ด้านการแก้ปัญหาของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาการ
ตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ด้านที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา คะแนน 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง ครบถ้วน 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง เพียงบางสว่น 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาไม่ถกูต้อง 

2 
1 
0 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ด้านที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา คะแนน 

 อธิบายความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา และ ขัน้ตอน/ยุทธวิธีท่ีจะน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ถกูต้อง ครบถ้วน 

 อธิบายความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ ความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการ 
แก้ปัญหา ได้ถกูต้อง เพียงบางสว่น 

 อธิบายความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ ความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ไม่ถกูต้อง 

2 
 

1 
 

0 
 

ด้านที่ 3 การด าเนินการตามแผน  
กรณีที่ 1 ผลเฉลยมจี านวนจ ากัด  (ความสามารถในการคิดคล่อง) 

คะแนน 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้อง และ ครบถ้วน  

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้อง แตไ่ม่ ครบถ้วน  

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้องเพียงบางสว่น 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ไม่ถกูต้อง 

 ไม่แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา  

8 

6 

4 

2 

0 

ด้านที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา คะแนน 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง ครบถ้วน 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง เพียงบางสว่น 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาไม่ถกูต้อง 

2 

1 

0 

ด้านที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา คะแนน 

 อธิบายความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา และ ขัน้ตอน/ยุทธวิธีท่ีจะน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ถกูต้อง ครบถ้วน 

 อธิบายความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ ความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ได้ถกูต้อง เพียงบางสว่น 

 อธิบายความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ ความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ไม่ถกูต้อง 

2 

 

1 

 

0 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 การด าเนินการตามแผน  
กรณีที่ 1 ผลเฉลยมจี านวนจ ากัด  (ความสามารถในการคิดคล่อง) 

คะแนน 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้อง และ ครบถ้วน  

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้อง แตไ่ม่ ครบถ้วน  

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้องเพียงบางสว่น 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ไม่ถกูต้อง 

 ไม่แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา  

8 

6 

4 

2 

0 
ด้านที่ 3 การด าเนินการตามแผน  

กรณีที่ 2 ผลเฉลยมจี านวนไม่จ ากัด  (ความสามารถในการคิดคล่อง) 
คะแนน 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้อง มากกวา่ 14 ผลฉลย* 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้อง จ านวน 8- 14 ผลเฉลย* 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ถกูต้อง จ านวน 1- 7 ผลเฉลย* 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา ไม่ถกูต้อง 

 ไม่แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหา 

8 

6 

4 

2 

0 

ด้านที่ 3 การด าเนินการตามแผน  
(ความสามารถในการคิดยืดหยุ่น) 

คะแนน 

 เขียนอธิบายเกณฑ์การจดัหมวดหมู่ของผลเฉลยได้ เป็นระบบ และ ชดัเจน 

 เขียนอธิบายเกณฑ์การจดัหมวดหมู่ของผลเฉลยได้ เป็นระบบ แต ่ไม่ชัดเจน พอสื่อ
ให้เข้าใจได้ 

 เขียนอธิบายเกณฑ์การจดัหมวดหมู่ของผลเฉลย ไม่เป็นระบบ  

 ไม่เขียนอธิบายเกณฑ์การจดัหมวดหมู่ของผลเฉลย 

6 

4 
 

2 

0 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน* ด้านความคิดคลอ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจ านวนผลเฉลย
ของแตล่ะกิจกรรม 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ด้านที่ 4 การสรุปค าตอบ คะแนน 

 สรุปค าตอบ ถกูต้อง และ ครบถ้วน 

 สรุปค าตอบ ถกูต้อง เพียงบางสว่น 

 สรุปค าตอบ ไม่ถกูต้อง 

2 

1 

0 

 

ตาราง 11 การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ด้านการตัง้ปัญหาของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาการ
ตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ด้านที่ 1 การคัดเลือกประเด็นปัญหา คะแนน 

 ระบุประเด็นปัญหาเร่ิมต้นและแสดงการคัดเลือกประเด็นเร่ิมต้นได้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

 ระบุประเด็นปัญหาเร่ิมต้นและแสดงการคดัเลอืกประเด็นเร่ิมต้นได้ถกูต้องบางสว่น 

 ไม่ระบุหรือแสดงการคดัเลอืกประเด็นเร่ิมต้น 

2 
 

1 
 

0 
ด้านที่ 2 การหาลักษณะ/เงื่อนไขของประเดน็สถานการณ์เร่ิมต้น คะแนน 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาท่ีเลอืกมาได้ถกูต้อง และ ครบถ้วน 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาท่ีเลอืกมาได้ถกูต้องเพียงบางสว่น 

 ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาท่ีเลอืกมาไม่ถกูต้อง  
หรือไม่ระบุข้อมลูและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา 

2 

1 

0 

ด้านที่ 3 การด าเนินการเปล่ียนเงื่อนไข คะแนน 

 แสดงการปรับเปลีย่นข้อมลู/เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้อง และ ครบถ้วน 

 แสดงการปรับเปลีย่นข้อมลู/เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาได้ถกูต้องเพียงบางสว่น 

 แสดงการปรับเปลีย่นข้อมลู/เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาไม่ถกูต้อง 
 หรือไม่แสดงการปรับเปลีย่นข้อมลู/เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา 

2 

1 

0 

 
 



  99 

ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ด้านที่ 4 การสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ 
(ความสามารถในการคิดริเร่ิม) 

คะแนน 

 สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีมากกว่า 2 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหา
มากกวา่ 2 ขัน้ตอน 

 สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีมากกวา่ 2 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหา  
2 ขัน้ตอน  
หรือ สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมี 2 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 
มากกวา่ 2 ขัน้ตอน 

 สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีมากกวา่ 2 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหา  
1 ขัน้ตอน  
หรือ สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมี 1 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 
มากกวา่ 2 ขัน้ตอน 
หรือ สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมี 2 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหา  
2 ขัน้ตอน 

 สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมี 1 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 2 ขัน้ตอน 
หรือ สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมี 2 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหา  
1 ขัน้ตอน 

 สร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมี 1 เงื่อนไขและขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 1 ขัน้ตอน 

 ไม่แสดงการสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ 

6 
 

5 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 

3 

 

 

1 

0 
ด้านที่ 5 การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา 
(ความสามารถในการคิดละเอียดลออ) 

คะแนน 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหาใหม่ ถกูต้อง และ ครบถ้วนทกุกรณี  

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหาใหม่ ถกูต้อง แต ่ไม่ครบถ้วนทกุรณี  

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหาใหม่ ถกูต้องเพียงบางสว่น 

 แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหาใหม่ ไม่ถกูต้อง 

 ไม่แสดงผลเฉลยท่ีได้จากการแก้ปัญหาใหม่ 

4 

3 

2 

1 

0 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
แบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  เป็นแบบบนัทกึท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

เพื่อบันทึกพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง  ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและความคิด
ละเอียดลออ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขณะลงมือแก้ ปัญหาและตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ และแบบบนัทกึภาคสนาม  

แบบสัมภาษณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
แบบสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้ วิจัย

สร้างขึน้เพื่อสอบถามเชิงลึกเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเป็นนักเรียนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สดุคาบเรียนการแก้ปัญหาและตัง้
ปัญหาแตล่ะครัง้ 

2.3.2 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการแก้ปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค์มีดงันี ้
(1) ก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 
ก าหนดจุดมุ่งหมายของเคร่ืองมือส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการ

แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และเคร่ืองมือส าหรับการวัดผลประเมินผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

(2) ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการ
แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเร่ิมจากการรวบรวมสถานการณ์ทางเรขาคณิต  
ท่ีน่าสนใจ และสามารถแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกลา่วได้ หลงัจากนัน้น ามา
ปรับเปลีย่นเงื่อนไขให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน แล้วแสดงกระบวนการในการค้นหา
ผลเฉลย/ยุทธวิธีท่ีเป็นไปได้ สดุท้ายเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 แผน ซึ่งเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาจ านวน 9 แผน สลบักับแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการตัง้ปัญหา
จ านวน 9 แผน แผนละ 1 คาบเรียน ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์แล้ว  จึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยคัดเลือกแผนการสอนท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้
ได้แผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองกับกลุม่น าร่องจ านวน 21 คน ซึ่งเป็นนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หลงัจากทดลองใช้กบักลุม่น าร่องแล้วปรับแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม 
เพื่อน าไปใช้กบักลุม่ทดลองตอ่ไป 

(3) ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวัดผลประเมินผลการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวดัผลประเมินผลการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ และแบบสมัภาษณ์การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบอตันยัท่ีใช้ความรู้เรขาคณิตไม่เกินชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 4 ข้อ โดยแบง่เป็นการ
แก้ปัญหา จ านวน 2 ข้อ และการตัง้ปัญหา จ านวน 2 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
จนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว  จึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 
ท่าน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้
ผู้วิจัยคดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้แบบทดสอบตามท่ีก าหนด 
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น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปใช้กับกลุม่น า
ร่องจ านวน 21 คน ซึง่เป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ แล้วคัดเลือกข้อท่ีมีความยากง่ายตัง้แต่ 0.20 – 0.80 และ
อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป  จ านวน 4 ข้อ 

หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา ( - Coeffcient) 

สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย แบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) และแบบบนัทกึภาคสนาม (field note)    
น าแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เสนอต่อคณะกรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว จึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้ผู้วิจยัคดัเลอืก
แบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้แบบสงัเกตพฤติกรรมตามท่ีก าหนด 

สร้างแบบสัมภาษณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
สร้างแบบสมัภาษณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสอบถามเชิงลกึเก่ียวกบัการ

แก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของนกัเรียน 
น าแบบสมัภาษณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจนผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว  จึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ หลังจากนัน้ผู้ วิจัยคัดเลือกแบบ
สัมภาษณ์ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้แบบสมัภาษณ์ตามท่ีก าหนด 
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2.4 การหาประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ 

ในการหาประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการใช้กบักลุม่น าร่องดงันี ้

2.4.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล  เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน  ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จากนัน้น าข้อมลูมาหาประสทิธิภาพ E1/E2 

แล้วเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ใช้ในการทดลองขัน้ตอ่ไป 

2.4.2 การการหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 6 คน  ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จากนัน้น าข้อมลูมาหาประสทิธิภาพ E1/E2 

แล้วเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ใช้ในการทดลองขัน้ตอ่ไป  

2.4.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นักเรียนจ านวน 12 คน  ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้นักเรียนท าความ
เข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  จากนัน้น าข้อมูลมาหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด  ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ วิจัย
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการทดลองขัน้ตอ่ไป 
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ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ในระยะท่ี 3 การศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย  คือ นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 1 ห้องเรียน 20 คน  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ซึง่ระยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา
นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 

นอกจากนัน้ผู้ วิจัยเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target Student) เพื่อศึกษาเชิงลกึเก่ียวกับ
พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งได้จากสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่
ตวัอยา่งเก่ียวกบัความกล้าแสดงออก การสือ่สารและน าเสนอแนวคิดของนกัเรียนแตล่ะคน และใช้
การพิจารณาจากงานเขียน การสมัภาษณ์ แบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนเป้าหมายนีไ้ด้จากการเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 4 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน แบ่งเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สงู 1 คน นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง 2 คน และท่ี
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิด
ละเอียดลออ โดยผู้ วิจัยใช้กล้องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรม  ขณะลงมือ
แก้ปัญหาและตัง้ปัญหา และสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของนกัเรียนเปา้หมาย
แตล่ะคน หลงัสิน้สดุคาบเรียนแตล่ะครัง้ 

 
3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผู้ วิจัยศึกษากรอบแนวคิดการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ด้าน (1) ความคิดคลอ่ง (2) ความคิด
ยืดหยุ่น (3) ความคิดริเร่ิม และ (4) ความคิละเอียดลออ และกรอบแนวคิดการแก้ปัญหาของ 
โพลยา/วิลสนัและคณะ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา การวางแผน
แก้ปัญหา การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล นอกจากนีย้งัได้ศึกษากรอบแนวคิดใน
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การตัง้ปัญหาของบราวน์และวอลเทอร์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การคัดเลือกประเด็น
สถานการณ์เร่ิมต้น การหาลกัษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น การเปลีย่นเงื่อนไขของ
ประเด็นสถานการณ์ การสร้างสถานการณ์ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา กรอบแนวคิดดงักลา่ว
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ดงันี ้

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  
ความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ด้านความคิดคล่อง ด้านความคิดยืดหยุ่น ด้าน
ความคิดริเร่ิม และด้านความคิดละเอียดลออ  โดยพิจารณาจาก 

คะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียน ซึ่งแบง่กิจกรรมรายบุคคลออกเป็น 3 
ระยะ ระยะท่ี 1 - 3 ระยะละ 20 คะแนน (รวม 3 ระยะคิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์หลงัเรียน ร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม 

พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง  การแสดงออกของนกัเรียนใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี ้ พฤติกรรมด้านความคิดคลอ่ง พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น พฤติกรรมด้าน
ความคิดริเร่ิม  และพฤติกรรมด้านความคิดละเอียดลออ   

โดยพิจารณาจากงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหา (ด้านความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุน่) และตัง้ปัญหา (ด้านความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ) และผลการสงัเกต
ของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยัเก่ียวกบัการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา  โดยมีแบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบ
สมัภาษณ์การแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 
3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 

3.3.1 แบบแผนการวิจยั และ 3.3.2 การด าเนินการทดลอง  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
3.3.1 แบบแผนการวิจัย 
การเก็บรวมรวมข้อมูลของงานวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจัย แบบกลุม่เดียวมีการ

ทดสอบหลงัการทดลอง (One Group Posttest-Only Design) ซึง่เป็นแบบแผนการวิจัยท่ีเลอืกใช้
กลุม่ทดลองเพียงกลุม่เดียว  มีการให้ตวัแปรอิสระกับกลุม่ตวัอย่าง  และท าการทดสอบหลงัการ
ทดลอง  แล้วพิจารณาผลการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคณุภาพกบัข้อมลูท่ีได้จากผลการทดลอง 
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3.3.2 การด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทัง้หมด 20 คาบเรียน คาบเรียนเรียนละ 90 

นาที โดยแบง่เป็นเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหาสลบักบัการตัง้ปัญหา
ทางเรขาคณิตจ านวน 18 คาบเรียน และเวลาในการทดสอบหลังเรียน 4 คาบเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดในการด าเนินการทดลองดงันี ้

ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหา
ทางเรขาคณิต ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ในแต่
ละคาบเรียนผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนและผู้สงัเกตการณ์ โดยมีนิสิตปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์  
จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วยวิจัย บันทึกพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนเป้าหมายและสมาชิกในกลุ่มขณะลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา  ในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีการใช้กล้องวิดีโอเพื่อบันทึกรายละเอียดของการจัดกิจกรรมและ
สมัภาษณ์นกัเรียนเปา้หมายหลงัสิน้สดุกิจกรรม  

ผู้วิจัยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านความคิดคลอ่ง 
ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตหลงัสิน้สดุ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการ
แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต และ 3.4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการ
ตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทาง
เรขาคณิตมีขัน้ตอนดงันี ้
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(1) น าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลและคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนมาหาคา่เฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(2) หาจ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มากกว่า
ร้อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม 

(3) ทดสอบสมมติฐานท่ีว่านักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็มมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด โดยการทดสอบทวินาม 

(4) น าแบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์และงานเขียนของนกัเรียนมาวิเคราะห์
พฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในด้านความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม
และความคิดละเอียดลออ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

3.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(1) สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ ดชันีความสอดคล้อง คา่ความ

ยากงา่ย คา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่โดยวิธีสมัประสทิธ์ิแอลฟา 
(2) สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่เลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ร้อยละ 
(3) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ การทดสอบทวินาม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัยครัง้นี ้คือ เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี

เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แล้วศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้  ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ทัง้เชิงปริมาณและ
คุณภาพ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการ
เรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ระยะที่  2 
การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
และระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ 

 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ผู้วิจัยได้ศกึษา (1) ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 
(2) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต และ (3) การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต  ผลการศกึษามีดงันี ้
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ตอนที่ 1 ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 
ผู้วิจยัศกึษาความเช่ือ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ (2) ความเช่ือท่ี

เก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต  และ (3) ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการ
สอนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียนและครู  

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก
แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรียน
และครู ในแตล่ะข้อ แตล่ะด้านและทัง้ฉบบัปรากฏผลดงัตาราง 12  และตาราง 13 

 
ตาราง 12 คา่เฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาของนกัเรียน 
 
ข้อ ความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์   S.D. ระดบั 

1 
คณิตศาสตร์มีความซับซ้อน และเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการท่องจ าการท า
ตามขัน้ตอนการคิดค านวณ 

1.89 0.47 น้อย 

2 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาประกอบการตดัสนิใจ
ในชีวิตประจ าวนั 

3.22 0.55 มาก 

3 ผลลพัธ์ในวิชาคณิตศาสตร์อาจยืดหยุ่นปรับเปลีย่นได้ตามยทุธวิธี 3.06 0.64 มาก 

4 
การท่องจ าสูตร ท าตามขัน้ตอนที่ตายตัว การคิดค านวณเป็นสิ่งที่
ส าคญัที่สดุในวิชาคณิตศาสตร์ 

1.83 0.71 น้อย 

5 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเป็นคนท่ีมีเหตุผล มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ 

3.28 0.75 มาก 

6 ผลลพัธ์ในวิชาคณิตศาสตร์มีความเท่ียงตรงแม่นย า และตายตวัเสมอ 2.71 0.86 มาก 

7 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการด าเนินการเลขคณิต ประกอบด้วย 
บวก ลบ คณู หาร 

2.06 0.73 น้อย 

8 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนคิดค านวณได้อย่าง
รวดเร็วเท่านัน้ 

2.94 0.80 มาก 

9 
คณิ ตศาสตร์เป็นวิชาเชิ งส ร้างสรรค์ที่ ว่าด้วยเหตุผลความจริง 
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 

3.44 0.51 มาก 

10 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความรู้ตายตวั ไม่สามารถสร้างเพิ่มใหม่ได้ 3.50 0.51 มาก 
 สรุปผลด้านความเชื่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 2.74 0.91 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 
ข้อ ความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต   S.D. ระดบั 

11 
การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตเป็นกระบวนการที่มีล าดับขัน้ตอนแน่นอน 
ตายตัวและมียุทธวิธีที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหานัน้ ๆ เพียงยุทธวิธี
เดียว 

1.72 0.46 น้อย 

12 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่
แปลกใหม่ 

3.22 0.94 มาก 

13 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตสามารถแก้ได้มากกว่าหนึง่ยทุธวิธี 1.94 0.87 น้อย 

14 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตเป็นกระบวนที่สามารถ
ฝึกฝนและพฒันาได้ 

3.22 1.06 มาก 

15 
การมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาค าตอบที่ถูกต้องของสถานการณ์/ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

1.89 0.96 น้อย 

16 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตที่ดีที่สดุควรมีวิธีเดียวเท่านัน้ 1.44 0.51 น้อยที่สดุ 

17 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตไม่สามารถเรียนรู้และ
พฒันาได้ 

3.44 0.51 มาก 

18 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์และ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

3.22 0.43 มาก 

19 
ในการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตควรใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์เข้ามา
ช่วยเพื่อหายทุธวิธีที่ แปลกใหม่ เหมาะสมกบัการแก้ปัญหานัน้ ๆ 

3.28 0.57 มาก 

20 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์สงูสดุใน
ห้องเรียนเท่านัน้ 

1.94 0.73 น้อย 

 
สรุปผลด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทางเรขาคณิต 
2.53 1.05 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ข้อ 
ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ทางเรขาคณิต   S.D. ระดบั 

21 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใช้สถานการณ์ปัญหาที่นักเรียน
คุ้นเคย 

1.89 0.47 น้อย 

22 
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2.22 0.73 น้อย 

23 
กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ควรมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ 

2.89 0.47 มาก 

24 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายกลุ่มช่วยให้นักเรียนเกิดการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 

3.33 0.59 มาก 

25 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาวิธีการหา
ค าตอบที่หลากหลาย และขยายแนวคิดของปัญหาจะช่วยพฒันาความ
สร้างสรรค์ได้ 

3.44 0.62 มาก 

26 
กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นัน้
ควรมีลกัษณะหลากหลาย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับกระบวนคิด
สร้างสรรค์ก็ได้ 

3.39 0.61 มาก 

27 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเฉพาะรายบุคคลและให้ค้นหา
ค าตอบเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 

2.44 0.70 น้อย 

28 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นกัเรียนแสวงหาค าตอบจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ 

2.00 0.84 น้อย 

29 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใช้สถานการณ์ปัญหาที่แก้ได้
มากกว่าหนึง่ยทุธวิธี 

2.11 0.58 น้อย 

30 
แบบวัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควรมีข้อค าถามเฉพาะและ
สอดคล้องกบักระบวนคิดสร้างสรรค์ 

3.17 0.94 มาก 

 
สรุปผลด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 
2.69 0.85 มาก 

 รวมทัง้ฉบับ 2.65 0.94 มาก 
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ตาราง 13 คา่เฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู 
 

ข้อ ความเช่ือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์   S.D. ระดับ 

1 
คณิตศาสตร์มีความซบัซ้อน และเป็นวิชาท่ีเก่ียวกับการท่องจ า
การท าตามขัน้ตอนการคิดค านวณ 

3.00 0.63 มาก 

2 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาประกอบการ
ตดัสนิใจในชีวิตประจ าวนั 

3.67 0.52 มากท่ีสดุ 

3 
ผลลัพธ์ในวิชาคณิตศาสตร์อาจยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตาม
ยทุธวิธี 

2.83 0.98 มาก 

4 
การท่องจ าสตูร ท าตามขัน้ตอนท่ีตายตวั การคิดค านวณเป็นสิง่ท่ี
ส าคญัท่ีสดุในวิชาคณิตศาสตร์ 

2.67 0.52 มาก 

5 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเป็นคนท่ีมีเหตุผล 
มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ 

4.00 0.00 มากท่ีสดุ 

6 
ผลลพัธ์ในวิชาคณิตศาสตร์มีความเท่ียงตรงแม่นย า และตายตวั
เสมอ 

2.33 0.52 น้อย 

7 
คณิ ตศาสตร์เป็นวิชาท่ี เก่ียวกับการด าเนินการเลขคณิ ต 
ประกอบด้วย บวก ลบ คณู หาร 

3.00 0.00 มาก 

8 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนคิดค านวณได้
อยา่งรวดเร็วเทา่นัน้ 

3.67 0.52 มากท่ีสดุ 

9 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาเชิงสร้างสรรค์ท่ีว่าด้วยเหตุผลความจริง 
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 

3.33 0.52 มาก 

10 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความรู้ตายตวั ไม่สามารถสร้างเพิ่มใหม่
ได้ 

3.33 0.52 มาก 

 สรุปผลด้านความเช่ือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 3.18 0.70 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ข้อ 
ความเช่ือที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

เรขาคณิต   S.D. ระดับ 

11 
การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตเป็นกระบวนการท่ีมีล าดับขัน้ตอน
แน่นอน ตายตัวและมียุทธวิธีท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหานัน้ ๆ 
เพียงยทุธวิธีเดียว 

3.33 0.52 มาก 

12 
การแก้ ปัญ หาอย่างส ร้างสรรค์ช่วยให้ เกิดนวัตกรรมห รือ
สิง่ประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่ 

3.33 0.52 มาก 

13 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตสามารถแก้ได้มากกวา่หนึง่ยทุธวิธี 3.00 0.89 มาก 

14 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตเป็นกระบวนท่ี
สามารถฝึกฝนและพฒันาได้ 

3.67 0.52 
มาก
ท่ีสดุ 

15 
การมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาค าตอบท่ีถูกต้องของสถานการณ์/
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

1.67 0.52 น้อย 

16 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตท่ีดีท่ีสดุควรมีวิธีเดียวเทา่นัน้ 3.33 0.52 มาก 

17 
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตไม่สามารถเรียนรู้และ
พฒันาได้ 

4.00 0.00 
มาก
ท่ีสดุ 

18 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์และ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

3.67 0.52 
มาก
ท่ีสดุ 

19 
ในการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตควรใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
เข้ามาช่วยเพื่อหายุทธวิธีท่ี แปลกใหม่ เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
นัน้ ๆ 

3.00 0.00 มาก 

20 
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์สงูสดุ
ในห้องเรียนเทา่นัน้ 

2.67 1.37 มาก 

 
สรุปผลด้านความเช่ือที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 
3.17 0.87 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ข้อ 
ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ทางเรขาคณิต   S.D. ระดบั 

21 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใช้สถานการณ์ปัญหาที่นักเรียน
คุ้นเคย 

3.00 0.89 มาก 

22 
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1.67 0.52 น้อย 

23 
กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ควรมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ 

2.33 1.03 น้อย 

24 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายกลุ่มช่วยให้นักเรียนเกิดการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 

3.00 0.00 มาก 

25 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาวิธีการหา
ค าตอบที่หลากหลาย และขยายแนวคิดของปัญหาจะช่วยพฒันาความ
สร้างสรรค์ได้ 

3.00 0.00 มาก 

26 
กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นัน้
ควรมีลกัษณะหลากหลาย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับกระบวนคิด
สร้างสรรค์ก็ได้ 

2.67 0.52 มาก 

27 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเฉพาะรายบุคคลและให้ค้นหา
ค าตอบเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 

2.67 0.52 น้อย 

28 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นกัเรียนแสวงหาค าตอบจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ 

2.33 0.52 น้อย 

29 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใช้สถานการณ์ปัญหาที่แก้ได้
มากกว่าหนึง่ยทุธวิธี 

3.33 0.52 มาก 

30 
แบบวัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควรมีข้อค าถามเฉพาะและ
สอดคล้องกบักระบวนคิดสร้างสรรค์ 

2.67 0.79 มาก 

 
สรุปผลด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 
2.67 0.71 มาก 

 รวมทัง้ฉบับ 3.01 0.64 มาก 
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จากตาราง 12 ข้างต้น เม่ือพิจารณาความเช่ือของนกัเรียนทัง้ฉบบัคะแนนของความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตมีคา่เฉลีย่เลขคณิตเทา่กบั 2.65 และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 แสดงวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่ของความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาความเช่ือของนกัเรียนแตล่ะด้าน 
คะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.74 และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91  ในขณะท่ีคะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิตมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.53 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05  ส าหรับคะแนนของ
ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากับ 2.69 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ซึ่งแสดงว่านกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่ความเช่ือ
ทัง้สามด้านอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเช่ือของนกัเรียนแตล่ะข้อ พบวา่ คะแนนของความเช่ือท่ี
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยท่ีสดุ 2 อันดบัแรกซึ่งเป็นความเช่ือท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุและ
ระดบัน้อย ได้แก่ (1) ความเช่ือท่ีวา่ “การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตท่ีดีท่ีสดุควรมีวิธีเดียวเท่านัน้” ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.44 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และ (2) ความเช่ือท่ีว่า “การ
แก้ปัญหาทางเรขาคณิตเป็นกระบวนการท่ีมีล าดับขัน้ตอนแน่นอน ตายตัวและมียุทธวิธี ท่ี
เหมาะสมกับการแก้ปัญหานัน้ ๆ เพียงยุทธวิธีเดียว”  มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.72 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ซึ่งทัง้สองเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิต สาเหตุท่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความเช่ืออยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุและระดบัน้อย อาจ
เน่ืองมาจากนักเรียนไม่คุ้ นเคยกับการแก้ปัญหาท่ีมีหลายผลเฉลยและใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาได้
มากกว่าหนึ่งยุทธวิธี  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ครูท่ีให้ข้อมูลว่า “ในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นัน้ ครูต้องกระชับเวลาในการสอน จึงมุ่งเน้นให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดในแบบเรียนเพียงอย่างเดียว  และแบบฝึกหัดในแบบเรียนส่วนใหญ่มี
ค าตอบเพียงค าตอบเดียวและใช้ยุทธวิธีเพียงยุทธวิ ธีเดียวในการแก้ปัญหาเท่านัน้” จึงส่งผลให้
นกัเรียนมีความเช่ือเช่นนัน้ 

ส าหรับตาราง 13 เม่ือพิจารณาความเช่ือของครูทัง้ฉบบัคะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวข้อง
กบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตเทา่กับ 3.01 และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 ซึ่งแสดงว่าครูมีความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิตอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาความเช่ือของครูแต่ละด้าน คะแนนของความเช่ือท่ี
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์มีค่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 3.18  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ในขณะท่ี
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คะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 3.17และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และคะแนนของความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการ
สอนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.67 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึง่แสดงวา่ครูมีความเช่ือทัง้สามด้านอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเช่ือของครูแต่ละข้อ พบว่า คะแนนของความเช่ือท่ีมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยท่ีสดุ 2 อันดบัแรก ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย ได้แก่ 
(1) ความเช่ือท่ีว่า “การมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาค าตอบท่ีถูกต้องของสถานการณ์/ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 1.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ (2) ความเช่ือท่ีว่า “แบบวดัผลสมัฤทธ์ิเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 1.67และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยทัง้สองความเช่ือเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตและความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต ตามล าดบั 

สาเหตุท่ีครูมีคะแนนเฉลีย่ของความเช่ืออยูใ่นระดบัน้อย อาจเน่ืองมาจากในการจัดการ
เรียนการสอนครูมุ่งเน้นให้นักเรียนค้นหาผลเฉลยของสถานการณ์ปัญหามากกว่าการส่งเสริมให้
นกัเรียนใช้ยุทธวิธีท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหาและใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเพ่ือการตดัสิน
ผลการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ครูท่ีให้ข้อมูลว่า “ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครูส่วนใหญ่จะใช้แบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิท่ีอยู่ในแบบเรียน ซึ่งเน้นการคิดค านวณให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้องเป็น
ส าคญั” จึงสง่ผลให้ครูมีความเช่ือเช่นนัน้ 

จากผลการวิเคราะห์ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน
และครูข้างต้น แม้ว่านกัเรียนและครูจะมีความเช่ืออยู่ในระดบัมาก แตมี่ความเช่ือบางความเช่ือท่ี
ต้องปรับปรุง ซึ่งล้วนเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต ส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตท่ีต้องปรับปรุง ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู
ไม่ได้มุ่งเน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมทัง้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ซึง่สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์ครูผู้สอนท่ีให้ข้อมูลตรงกนัวา่ “ครูสว่นใหญ่จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นท่ีเนือ้หาสาระเรขาคณิตเพียงอย่างเดียว
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ไม่ได้จัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมทัง้การ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตเลย” 

 
ตอนที่ 2 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 
ผู้วิจัยศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4 ด้าน ได้แก่  (1) ความคิด

คลอ่ง (2) ความคิดยืดหยุ่น (3) ความคิดริเร่ิม และ (4) ความคิดละเอียดลออ  โดยพิจารณาจาก
ผลงานการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาในแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 

2.1 ความคิดคล่อง 
ในการศึกษาความคิดคลอ่ง  ผู้วิจยัพิจารณาความคลอ่งแคลว่ของนกัเรียนในการคิด

หาผลเฉลยของปัญหาจ านวนมากท่ีแตกตา่งกนัและมีหลายรูปแบบขณะลงมือแก้ปัญหาท่ีก าหนด
ภายในเวลาท่ีจ ากัด  ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ (1) 
นกัเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยได้เพียงผลเฉลยเดียวเท่านัน้  และ (2) นักเรียนสว่นใหญ่คิดหา
รูปแบบของผลเฉลยได้เพียงรูปแบบเดียว ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(1) นักเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยได้เพียงผลเฉลยเดียวเท่านัน้ 
ในการคิดหาผลเฉลยของปัญหาจ านวนมาก ท่ีแตกต่างกันภายในเวลาท่ีจ ากัด

นัน้ นกัเรียนสว่นใหญ่คิดหาผลเฉลยของปัญหาในข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ได้เพียงผลเฉลยเดียวเทา่นัน้ 
กลา่วคือ เม่ือนกัเรียนคิดหาผลเฉลยแรกได้แล้วนกัเรียนจะหยดุคิดหาผลเฉลยอ่ืน ๆ ในทนัที   

ตวัอย่างเช่น ในการแก้ปัญหาข้อท่ี 1 เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต (Geometric 
transformation)  ซึง่เป็นปัญหาท่ีต้องการให้นกัเรียนใช้ความรู้เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต คิดหา
ผลเฉลยเก่ียวกับความสมัพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองรูปท่ีแตกต่างกันให้ได้จ านวนความสมัพันธ์
มากท่ีสุด  ซึ่งปัญหานีมี้ผลเฉลยไม่จ ากัด แต่ในระยะเวลา 20 นาที  นกัเรียนส่วนใหญ่คิดหาผล
เฉลยได้เพียงผลเฉลยเดียวเทา่นัน้ ดงัภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 ผลเฉลยเพียงผลเฉลยเดียวในการแก้ปัญหาข้อท่ี 1 
 
ในการแก้ปัญหาข้อท่ี 2 เร่ือง ปัญหาการหาพืน้ท่ีของรูปสี่เหลี่ยมบนกระดาษจุด  

ซึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องการให้นักเรียนคิดหาผลเฉลยเก่ียวกับวิธีการหาพืน้ท่ีของรูปสี่เหลี่ยมเม่ือ
ก าหนดจุดมุมทัง้ 4 จุดมุม บนกระดาษจุดขนาด 7x7 ตารางหน่วย  ท่ีแตกต่างกันให้ได้จ านวน
วิธีการมากท่ีสุด  ในระยะเวลา 20 นาที  นักเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยได้เพียงผลเฉลยเดียว
เช่นกนั ดงัภาพประกอบ 11 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 ผลเฉลยเพียงผลเฉลยเดียวในการแก้ปัญหาข้อท่ี 2 
 
 
 
 

 

 

นกัเรียนแสดงผลการแก้ปัญหาโดยการเขียนรูป

ประกอบ และคดิหาผลเฉลยท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง

กบั ตวัอย่างผลเฉลยท่ีก าหนดให้ในแบบทดสอบ 
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(2) นักเรียนคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้เพียงรูปแบบเดียว 
ในการคิดหาผลเฉลยของปัญหาท่ีมีหลากหลายรูปแบบและแตกต่างกันภายใน

เวลาท่ีก าหนดนัน้ เน่ืองจากนกัเรียนคิดหาผลเฉลยได้เพียงผลเฉลยเดียว จึงท าให้มีรูปแบบของผล
เฉลยเพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ ดงัภาพประกอบ 10 และ ภาพประกอบ 11 ข้างต้น ทัง้นีส้าเหตท่ีุท า
ให้นกัเรียนมีพฤติกรรมดงักลา่วอาจเน่ืองมาจาก นกัเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีคุ้นเคยและ
เลียนแบบวิธีการจากการแก้ปัญหาของผลเฉลยท่ีให้ไว้เป็นตวัอยา่ง โดยไม่คิดหาผลเฉลยท่ีแปลก
ใหม่ นอกจากนีน้ักเรียนยังใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเฉพาะในระดับชัน้ท่ีนักเรียน
ก าลงัศกึษา และขาดการเช่ือมโยงความรู้อ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหา 

จากพฤติกรรมของนกัเรียนข้างต้น พบว่า นกัเรียนไม่ปรากฏการคิดหาผลเฉลย
ของปัญหาจ านวนมากท่ีแตกต่างกนั และมีหลายรูปแบบได้ ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาความเช่ือ
ของนกัเรียนท่ีพบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่มีความเช่ือว่า “การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตท่ีดีท่ีสดุควรมี
ผลเฉลยหรือยทุธวิธีเดียวเท่านัน้” จึงท าให้นกัเรียนไม่พยายามคิดหาผลเฉลยอ่ืนอีกหลงัจากหาผล
เฉลยแรกได้แล้ว สาเหตท่ีุท าให้นกัเรียนมีพฤติกรรมดงักลา่วสะท้อนจากผลการสมัภาษณ์ของครูท่ี
ให้ข้อมูลว่า “ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
นัน้ ครูจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเพื่อค้นหาผลเฉลยท่ีถูกต้องเพียงผลเฉลยเดียว และในการน าเสนอ
ผลเฉลยของการแก้ปัญหาดังกล่าวครูจะเป็นผู้ น าเสนอยุทธวิธีท่ีเหมาะสมเพียงยุทธวิธีเดียว 
เช่นกนั” 

2.2 ความคิดยืดหยุ่น 
ในการศึกษาความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการคิด

สร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย และความชัดเจนของค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผล
เฉลยขณะลงมือแก้ปัญหาท่ีก าหนด ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ลกัษณะ 
ได้แก่ (1) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรากฏการคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ และ (2) 
นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่มีค าอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยท่ีชดัเจน ซึง่รายละเอียดมีดงันี ้

(1) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรากฎการคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผล
เฉลยได้ 

ในการคิดสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยนัน้นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ปรากฎการ
คิดสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยได้ และไม่แสดงร่องรอยการเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัด
กลุ่มของ ผลเฉลยของปัญหาในข้อท่ี 1 และข้อ 2 แม้ว่ามีนักเรียนบางคนสามารถคิดและเขียน
ค าอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยได้แต่เป็นเกณฑ์ท่ีไม่ซบัซ้อน และสามารถจดักลุม่ของผล
เฉลยได้เพียง 2 กลุม่เทา่นัน้ ตวัอยา่งเช่น ในการแก้ปัญหาข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 เม่ือนกัเรียนคิดหาผล
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เฉลยได้แล้ว นักเรียนต้องคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีมีอยู่ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
สามารถคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้เลย  แต่มีนกัเรียนบางคนสามารถคิดและเขียน
ค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้ แตเ่ป็นเกณฑ์ท่ีไม่ซบัซ้อน ท าให้จัดกลุม่ของผลเฉลย
ได้เพียง 2 กลุม่เทา่นัน้  ดงัภาพประกอบ 12 - 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 การคิดสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยท่ีไม่ซบัซ้อน  และจดักลุม่ของผล
เฉลยได้เพียง 2 กลุม่เทา่นัน้  ในการแก้ปัญหาข้อท่ี 1 ของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 การคิดสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยท่ีไม่ซบัซ้อน  เขียนเพียงวลหีรือ
ประโยคสัน้ๆ และจดักลุม่ของผลเฉลยได้เพียง 2 กลุม่เทา่นัน้  ในการแก้ปัญหาข้อท่ี 2 ของนกัเรียน 

 
(2) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่

ชัดเจน 
ในการเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยนัน้นกัเรียนสว่นใหญ่เขียน

ค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยแบบสัน้ ๆ เป็นเพียงวลีหรือประโยคสัน้ ๆ  ซึ่งไม่ได้มีการ
อธิบายหรือขยายความของค าเหลา่นัน้  ท าให้เกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยไม่ชัดเจนและขาด
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ความหลากหลายสง่ผลให้จดักลุม่ของผลเฉลยได้จ านวนน้อยเพียง 2 กลุม่เทา่นัน้ ดงัภาพประกอบ 
12 – 13  จากพฤติกรรมข้างต้น พบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ปรากฏการคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่
ของผลเฉลย และไม่ปรากฏการเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย แสดงให้เห็นว่า  
นกัเรียนขาดประสบการณ์ในการสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
สมัภาษณ์ของครูผู้สอนท่ีพบวา่ “ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์สว่นใหญ่มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา การท า
ข้อสอบแข่งขันท่ีเป็นข้อสอบปรนัยเพื่อกระชับเวลาในการสอน มากกว่ามุ่งเน้นการส่งเสริมให้
นักเรียนท าข้อสอบอัตนัยและการเขียนแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาท่ีต้องใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดงักลา่วเป็นระยะเวลานาน 

2.3 ความคิดริเร่ิม 
ในการศึกษาความคิดริเร่ิมผู้ วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการสร้าง

สถานการณ์ให้มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบขณะลงมือตัง้ปัญหาเป็น
รายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ (1) นกัเรียนสว่น
ใหญ่ไม่ปรากฎการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่ท่ีแตกต่างจากผลเฉลยเดิม และ 
(2) นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ปรากฎการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบของผลเฉลยแปลกใหม่ท่ี
แตกตา่งจากรูปแบบเดิม ซึง่รายละเอียดมีดงันี ้

(1) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรากฎการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลย
แปลกใหม่ที่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม 

ในการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาให้มีผลเฉลยแปลกใหม่และแตกต่างจากผล
เฉลยเดิมนัน้ นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่แสดงร่อยรอยการสร้างสถานการณ์ปัญหา จึงท าให้ไม่สามารถ
สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่และแตกตา่งจากผลเฉลยเดิมได้  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก
นักเรียนไม่คุ้ นเคยกับการสร้างสถานการณ์ปัญหาเพื่อขยายแนวคิดของการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการตัง้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ครูและผลการศึกษาความเช่ือของ
นักเรียนท่ีเช่ือว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาค าตอบจะช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ได้” สะท้อนให้เห็นว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครู
สว่นใหญ่มุ่งเน้นท่ีการหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาเป็นส าคญั ขาดการขยายแนวคิดในการ
แก้ปัญหาผา่นกระบวนการตัง้ปัญหา ท าให้นกัเรียนไม่สามารถระบุเงื่อนไขที่จ าเป็นและพอเพียงใน
การสร้างสถานการณ์ใหม่เพื่อให้ได้ผลเฉลยท่ีแปลกใหม่และแตกตา่งจากผลเฉลยเดิม 
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(2) นักเรียนไม่ปรากฎการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีรูปแบบของผล
เฉลยแปลกใหม่ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม 

ในการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาให้มีรูปแบบของผลเฉลยแปลกใหม่ท่ีแตกต่าง
จากรูปแบบเดิมนัน้นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่แสดงร่อยรอยการสร้างสถานการณ์ปัญหาเลยจึงท าให้ไม่
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบของผลเฉลยท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมได้  
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนกัเรียนไม่คุ้นเคยกับการขยายแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการตัง้
ปัญหา  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ของครูท่ีให้ข้อมูลว่า “ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ของครูสว่นใหญ่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาท่ีเป็นข้อสอบแข่งขนัท่ีมีเพียงค าตอบเดียว
หรือวิธีการแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียว” นอกจากนีผ้ลการสมัภาษณ์ครูยงัให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่ “ครูสว่น
ใหญ่ยงัไม่เคยจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการตัง้ปัญหาเพื่อขยายแนวคิดของการแก้ปัญหา
ในชัน้เรียน เพราะครูผู้ สอนไม่ทราบว่าการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีมี
ความสมัพนัธ์และสง่เสริมซึ่งกันและกัน” ซึง่ผลการสมัภาษณ์ดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่การจดัการ
เรียนการสอนเรขาคณิตของครูส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนท าให้นักเรียนขาดการฝึก
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา จึงไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบของ
ผลเฉลยท่ีแปลกใหม่แตกตา่งจากรูปแบบเดิมได้  

2.4 ความคิดละเอียดลออ 
ในการศกึษาความคิดละเอียดลออของนกัเรียน ผู้วิจยัพิจารณาความคิดละเอียดลออ

ของนักเรียนในการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีรายละเอียดของปัญหาท่ีครบถ้วนและมี
ความชัดเจนและเป็นสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกต่างกันและมี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ (1) 
นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ปรากฎการสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีรายละเอียดของปัญหาท่ีครบถ้วน
และมีความชัดเจนได้ และ (2) นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ปรากฎการสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผล
เฉลยจ านวนมากท่ีแตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบได้ ซึง่รายละเอียดมีดงันี ้

(1) นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ปรากฎการส ร้างสถานการณ์ ปัญหาที่ มี
รายละเอียดของปัญหาที่ครบถ้วนและชัดเจนได้ 

ในการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรายละเอียดของปัญหาท่ีครบถ้วนและมี
ความชัดเจนนัน้  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แสดงร่อยรอยการสร้างสถานการณ์ปัญหา จึงท าให้ไม่
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีมีรายละเอียดของปัญหาท่ีครบถ้วนและมีความชัดเจนทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่คุ้ นเคยกับกระบวนการตัง้ปัญหาท่ีให้นักเรียนคิดสร้าง
สถานการณ์ปัญหาด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
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สอนคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตท่ีให้ข้อมูลวา่ “ปัญหาท่ีครูใช้ในการจดัการเรียน
การสอนสว่นใหญ่เป็นโจทย์ท่ีพบในแบบเรียนซึง่มีวิธีการแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียวหรือเป็นการพิสจูน์
แคว่ิธีเดียวเทา่นัน้” 

(2) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปรากฎการสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มีผล
เฉลยจ านวนมากที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบได้ 

ในการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกตา่งกนัและมี
หลากหลายรูปแบบนัน้ นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่แสดงร่อยรอยการสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่เลย จึง
ท าให้ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีท่ีผลเฉลยของปัญหาจ านวนมากท่ีแตกต่างกันและมี
หลากหลายรูปแบบได้  ซึง่ลกัษณะของพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีพบนัน้ ใกล้เคียงกับพฤติกรรมด้าน
การคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยในการแก้ปัญหาท่ีมีความหลากหลาย/ครบถ้วน 
ละเอียดชดัเจนเน่ืองจากนกัเรียนสว่นใหญ่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการตัง้ปัญหาและการแก้ปัญหาท่ี
มีผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตท่ีพบวา่ “ปัญหาท่ีครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนสว่นใหญ่เป็น
โจทย์ท่ีพบในแบบเรียนซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียวหรือเป็นการพิสูจน์แค่วิธีเดียวเท่านัน้ ” 
เช่นกนั 

 
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทางเรขาคณิต 
ในการศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทางเรขาคณิตของครูผู้ วิจัยพิจารณาความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การสอนของครูท่ีเป็น
กลุม่เป้าหมาย จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านหลกัสตูร (2) ด้านครู (3) ด้านนกัเรียน และ (4) ด้าน
ศาสตร์การสอนในเนือ้หาของครู ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ด้านหลักสูตร 
ผลจากการสมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย ครูให้ข้อมูลเก่ียวกบัหลกัสตูรเรขาคณิต

ท่ีใช้สอนนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ดงันี ้
(1) หลักสูตรเรขาคณิ ตท่ี ใช้สอนเป็นหลักสูตรท่ีไม่ ได้มุ่ งเน้นทักษะและ

กระบวนการการทางคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นแต่เนือ้หาเรขาคณิตเป็นหลัก โดยให้นักเรียน เรียนรู้
ทฤษฎีบท กฎ สตูร และบทนิยามเพิ่มเติมจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานเทา่นัน้ 

(2) หลกัสูตรเรขาคณิตท่ีใช้สอนเป็นหลกัสูตรท่ีไม่มุ่งเน้นการเช่ือมโยงระหว่าง
เนือ้หาและการประยกุต์ใช้ มุ่งเน้นแตก่ารพิสจูน์ทฤษฎีบท และการท าข้อสอบแขง่ขนัเทา่นัน้ 
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(3) หลักสูตรเรขาคณิตท่ีใช้สอนเป็นหลักสูตรท่ีไม่มุ่งเน้นการบูรณาการกับ
เนือ้หาวิชาอ่ืน สง่ผลให้นกัเรียนไม่เห็นความส าคญัของเนือ้หาเรขาคณิต ไม่สามารถน าความรู้ไป
แก้ปัญหาร่วมกบัเนือ้หาวิชาอ่ืนได้ 

3.2 ด้านครู 
ผลจากการสมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย  ครูให้ข้อมูลเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ

และประสบการณ์การสอนนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ดงันี ้
(1) ครูใช้วิธีสอนแบบบรรยายและยกตวัอย่างประกอบการบรรยาย ไม่ได้ใช้วิธี

สอนหรือรูปแบบการสอนท่ีช่วยส่งเสริมระดับการคิดทางเรขาคณิตเน่ืองจากผู้สอนขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบ วิธีการสอน และเทคนิคในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   

(2) ครูใช้แบบเรียนหรือข้อสอบแข่งขันซึ่งเป็นปัญหาท่ีนักเรียนคุ้ นเคยและมี
ค าตอบหรือยทุธวิธีเดียวในการแก้ปัญหา เน่ืองจากผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเรขาคณิตเพื่อเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน
การแก้ปัญหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

(3) ครูไม่ได้จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เน่ืองจาก
ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางเรขาคณิตผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหา 

(4) ครูใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิในการตดัสินผลการเรียนเท่านัน้ เน่ืองจาก
ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลเก่ียวกับทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการแก้ปัญหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต 

(5) ครูมกัให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในแบบเรียนเพียงอย่างเดียว เพื่อกระชับเวลา
ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

(6) ครูมีภาระงานท่ีนอกเหนือจากการสอนจ านวนมาก ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ต่อการสร้างหรือ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

3.3 ด้านนักเรียน 
ผลจากการสัมภาษณ์ครูท่ี เป็นกลุ่ม เป้าหมาย ครูให้ ข้อมูลเก่ียวกับความ รู้

ความสามารถของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ดงันี ้
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(1) นกัเรียนมีความเข้าในท่ีคลาดเคลื่อนในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ท าให้
นกัเรียนไม่สามารถหาค าตอบท่ีแตกต่างกันจ านวนมาก หรือเลือกใช้ยุทธวิธีท่ีหลากหลายในการ
แก้ปัญหาได้ 

(2) นกัเรียนไม่ด าเนินการแก้ปัญหาตามขัน้ตอนกระบวนการแก้ปัญหา จึงท าให้
ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางเรขาคณิตได้ 

3.4 ด้านศาสตร์การสอนในเนือ้หาของครู 
ผลจากการสมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ครูให้ข้อมูลเก่ียวกบัศาสตร์การสอนใน

เนือ้หาเราขาคณิต ดงันี ้
 (1) ครูมีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับเรขาคณิตระดับสูง ท าให้ไม่สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ให้นกัเรียนได้อยา่งเต็มท่ี 
(2) ครูมีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท าให้ไม่สามารถพฒันากิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ระยะที่  2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ วิจัยได้น าผลท่ีได้จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนกัเรียน ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ
กิลฟอร์ด ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา/วิลสนัและคณะ กระบวนการตัง้ปัญหาของบราวน์และวอลเทอร์  
และแนวทางการวดัผลประเมินผลมาก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน  
และทดลองหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการก าหนดกลุ่มน าร่องในการ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ครัง้ ซึ่งกลุ่มน าร่องเป็นนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 
21 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนักเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์พืน้ฐาน แล้วแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีระดับสูง ปานกลาง ต ่า โดยผลการ
พฒันาและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
ในการทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของ

กิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน  ท่ีได้จากการ
เลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนทัง้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน โดยให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาและตัง้
ปัญหาในแตล่ะกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุม่ และน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ท่ี 
1 – 3 และคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์  โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนได้จากกิจกรรม
รายบุคคลระหวา่งเรียนจ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นคา่เฉลีย่ร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนได้จากการ
ท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน   โดย
มีเกณฑ์การตดัสนิ E1/E2 เป็น 60/60  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์การหาประสทิธิภาพรายบุคคลของกิจกรรมการเรียนการสอน 
เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
 

E1 E2 E1/E2 

61.24 60.50 61.24/60.50 

 
จากตาราง 14 พบวา่ กิจกรรมการเรียนการสอน เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถใน

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  61.24/60.50  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอน เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการทดลองหาประสทิธิภาพรายบุคคล มีข้อค้นพบในการ
ปรับปรุง ดงันี ้

1. ควรปรับปรุงภาษาท่ีใช้ในการอธิบายสถานการณ์ปัญหารายกลุม่ เช่น เงื่อนไขท่ี
ขาดความรัดกุมของสถนการณ์ปัญหาข้อท่ี 1 เก่ียวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมหน้าจั่ว และมี
บางสถานการณ์ปัญหาท่ีมีประโยคท่ีซ า้ซ้อน และขาดความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั เป็นต้น 

2. ควรปรับปรุงภาษาและข้อค าถามในใบกิจกรรมการรายบุคคล เช่น ประโยค
ค าถามให้นักเรียนหายุทธวิธีท่ีหลากหลายในการสร้างรูปเรขาคณิต (แก้ไขเป็นหาผลเฉลยท่ี
หลากหลาย) และปรับปรุงข้อค าถามของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ จ านวน 4 ข้อ ให้กระชบัขึน้ เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมีข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบในการปรับปรุง ดงันี ้การแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยใน
กิจกรรมการเรียนรู้ระยะท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 และ 9 รายกลุม่ ท่ีมีจ านวนเฉลยมากเกินไป 
ซึง่ควรปรับจ านวนของผลเฉลยให้มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
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ตอนที่ 2 การทดลองหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย  
ในการทดลองหาประสิทธิภาพกลุม่ย่อย เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ

สอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยใช้นักเรียน จ านวน 6 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีได้จากการหา
ประสิทธิภาพรายบุคคล ได้จากการเลอืกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 2 คน โดยให้
นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุม่ และน าคะแนน
จากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ท่ี 1 – 3 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์  โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนท่ีนกัเรียนได้จากกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียนจ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน   โดยมีเกณฑ์การตดัสิน E1/E2 เป็น 60/60  ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูแสดงดงัตาราง 15 
 
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์การหาประสทิธิภาพเป็นกลุม่ยอ่ยของกิจกรรมการเรียนการสอน
เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

E1 E2 E1/E2 

64.14 63.50 64.14/63.50 

 
จากตาราง 15 พบวา่ กิจกรรมการเรียนการสอน เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถใน

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 64.14/63.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอน เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย มีข้อค้นพบใน
การปรับปรุง ดงันี ้

2.1 ช่วงที่  1 (กิจกรรมการเรียนรู้ 1 - 6) นักเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
ระยะเวลาในการอ่านและท าความเข้าใจใบกิจกรรมการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาควรมีมากขึน้ 
เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการอภิปรายกลุ่ม และภาษาท่ีใช้ เนือ้หา/ข้อความในบางกิจกรรมยาว
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เกินไป โดยผู้วิจัยปรับความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความชัดเจนของข้อค าถามส าหรับใบ
กิจกรรมรายกลุม่และบุคคล และขยายระยะเวลาในช่วงกิจกรรมท่ี 1- 2 ให้มากขึน้เพื่อให้นกัเรียน
สร้างความคุ้นเคยในการท ากิจกรรมรายกลุ่ม ตลอดจนปรับจ านวนผลเฉลยในใบกิจกรรมย่อย
รายบุคคล คาบเรียนท่ี 5 – 6 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวคิดในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา
ในช่วงท่ี 1 คาบเรียนท่ี 1 – 4 

2.2 ช่วงที่ 2 (กิจกรรมการเรียนรู้ 7 - 12) นกัเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัภาษาท่ี
ใช้ในสถานการณ์ปัญหา การใช้ค าถามกระตุ้นของผู้ วิจัยมีความส าคัญในการคิดหาผลเฉลย 
ตลอดจนความส าคญัการได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาของนกัเรียนกลุม่อ่ืน  ซึง่ผู้วิจัยปรับความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความชัดเจนของข้อค าถาม  การใช้ค าถามกระตุ้นในแผนการจัดการ
เรียนรู้  และเพิ่มระยะเวลาในการน าเสนอผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาส าหรับกลุม่ท่ีคิดหาผล
เฉลยท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ หรือสามารถสร้างสถานการณ์ ท่ีแปลกใหม่  แตกต่างจาก
สถานการณ์เดิม ตลอดจนปรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกและจ านวนผลเฉลยในใบกิจกรรม
ยอ่ยรายบุคคล คาบเรียนท่ี 11 – 12 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวคิดในการแก้ปัญหาและตัง้
ปัญหาในช่วงท่ี 2 คาบเรียนท่ี 7 – 10 

2.3 ช่วงที่  3 (กิจกรรมการเรียนรู้ 13 – 18) นกัเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัภาษา
ท่ีใช้ในสถานการณ์ปัญหา และการจดัล าดบัความยากงา่ยของกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3 โดย
ผู้วิจัยปรับความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความชัดเจนของข้อค าถามส าหรับใบกิจกรรม และ
การใช้ค าถามกระตุ้นในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงแนวคิดในการ
แก้ปัญหา/ตัง้ปัญหา ตลอดจนปรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกและจ านวนผลเฉลยในใบ
กิจกรรมย่อยรายบุคคล คาบเรียนท่ี 17 – 18 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดในการ
แก้ปัญหาและตัง้ปัญหาในช่วงท่ี 3 คาบเรียนท่ี 13 – 16 นอกจากนีผู้้ วิจัยยังปรับข้อความ/ข้อ
ค าถามในแบบทดสอบให้มีความเป็นปรนยัรัดกมุ มากยิ่งขึน้ 
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ตอนที่ 3 การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม  
ในการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ

สอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยอีกครัง้  ผู้ วิจัยใช้นักเรียน จ านวน 12 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง
รายบุคคลและกลุม่ย่อย โดยผู้วิจัยให้นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาในแต่ละกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นกลุ่ม และน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ท่ี 1 – 3 และคะแนนจาก
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์  
โดยคิดค่า E1 เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนได้จากกิจกรรมรายบุคคลระหว่างเรียน
จ านวน 3 ครัง้ และ E2 เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน   โดยมีเกณฑ์การตดัสิน 
E1/E2 เป็น 60/60  เช่นเดียวกบัการหาประสทิธิภาพรายกลุม่ยอ่ย ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงั
ตาราง 16 

 
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์การหาประสทิธิภาพภาคสนามของกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต
ท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

E1 E2 E1/E2 

68.62 67.34 68.62/67.34 

 
จากตาราง 16 พบวา่ ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น มีประสทิธิภาพเทา่กับ  68.62/67.34 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 
60/60  แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการสอน เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพเป็นกลุม่ย่อย มีข้อ
ค้นพบในการปรับปรุง ดงันี ้

3.1 ช่วงที่  1 (กิจกรรมการเรียนรู้ 1 - 6) นกัเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนท่ีผู้ วิจัยควรให้ค าแนะน าหรือค าถามกระตุ้น และการสรุปความรู้ท่ีได้ว่า
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร โดยผู้ วิจัยปรับความเหมาะสมของภาษา และข้อค าถาม
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กระตุ้นในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนค้นหาผลเฉลยได้อย่างหลากหลาย และใช้
ยทุธวิธีท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 

3.2 ช่วงที่  2 (กิจกรรมการเรียนรู้ 7 - 12) นักเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการ
น าเสนอผลการแก้ปัญหาควรให้ทุกกลุม่ได้ออกมาน าเสนอผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา เพื่อ
แลกเปลี่ยนยุทธวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งนกัเรียนสามารถเรียนรู้ยุทธวิธีจากสมาชิกกลุม่อ่ืน เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ต่อไป ผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นดังกลา่วไปขยายเวลาในการน าเสนอเพื่อให้ทุก
กลุม่ได้มีโอกาสน าเสนอผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 

3.3 ช่วงที่  3 (กิจกรรมการเรียนรู้ 13 – 18) นักเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่มท่ีช่วยกันแก้ปัญหาหรือตัง้ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน โดยผู้วิจัยน า
ข้อคิดเห็นของนกัเรียนไปใช้เพื่อขยายระยะเวลาในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุม่ในช่วงท่ี 3 เพิ่ม
มากขึน้ และน าผลท่ีได้จากการลงมือปฏิบติักิจกรรมและการท าแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาปรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกของกิจกรรมท่ีมีจ านวนเฉลย
ไม่จ ากดัให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 
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ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์  ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ทัง้เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และตอนที่  2 พฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้

ตอนที่ 1 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
1.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียน ผู้วิจัยน าคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้ท่ี 1 – 3 (คาบเรียนท่ี 5 - 6, 11 - 12 และ  
17 - 18) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
มาหาคา่เฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงดงัตาราง 17 

 
ตาราง 17 คา่เฉลีย่เลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากใบกิจกรรมรายบุคคลครัง้
ท่ี 1 – 3 (คาบเรียนท่ี 5 - 6, 11 - 12 และ 17 - 18) และแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนกลุม่เปา้หมาย 

 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน คะแนนเตม็ 

คา่เฉล่ีย 
เลขคณิต 

( x ) 

คา่เฉล่ียเลขคณิต 
คดิเป็นร้อยละของ

คะแนนเตม็ 

สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ใบกิจกรรมย่อยรายบคุคล 60 41.16 68.60 6.31 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ 

40 28.18 70.45 2.32 

รวม 100 69.34 68.88 7.93 
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จากตาราง 17 พบวา่ คา่เฉลีย่เลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกกรมยอ่ยรายบุคคลเทา่กับ 
41.16 คิดเป็นร้อยละ 68.60 ของคะแนนเต็ม  โดยมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 6.31  ในขณะ
ท่ีคา่เฉลีย่เลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 28.18 คิดเป็นร้อยละ 70.45 ของคะแนนเต็ม โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.32  สง่ผลให้คา่เฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมย่อยรายบุคคลและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 68.68 คิด
เป็นร้อยละ 68.88 ของคะแนนเต็ม  โดยมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 7.93 

1.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต   
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็มมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ผู้วิจัยได้รวมคะแนนจากใบ
กิจกรรมรายบุคคลและคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ แล้วหาจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเต็ม หลงัจากนัน้ท าการทดสอบสมมติฐานของการ
วิจยั แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตาราง 18 

 
ตาราง 18 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 

 

กลุม่เปา้หมาย 
จ านวนนกัเรียน 

(คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ีมีความความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ สงูกว่าเกณฑ์  
(ร้อยละ) 

P-Value 

กลุม่เปา้หมาย 
ท่ีใช้ในการทดลอง 

20 18 (90.00) 0.0036** 

**ท่ีระดบันยัส าคญั .01     
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จากตาราง 18 พบว่า นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นท่ี
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวน
มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .01 

 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาและ
การตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจ านวน 2 คน  ได้ร่วมกันวิเคราะห์ (1) ผลงาน

เขียนของกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  (2) ผลการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายขณะลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต (3) ผลการ

สัมภาษณ์ระหว่างผู้วิจยัและนกัเรียนเป้าหมายเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาทาง
เรขาคณิต  โดยมีแบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  แบบสมัภาษณ์กระบวนการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ และกล้องวีดิทศัน์ในการบนัทกึรายละเอียดของการลงมือแก้ปัญหาและ
ตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต 

ส าหรับพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  ผู้วิจยัพิจารณาการ
แสดงออกของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ดงันี ้(1) พฤติกรรมด้านความคิดคล่อง (2) พฤติกรรมด้าน
ความคิดยืดหยุน่ (3) พฤติกรรมด้านความคิดริเร่ิม  และ (4) พฤติกรรมด้านความคิดละเอียดลออ
ขณะลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
ผู้ วิจัยอธิบายพฤติกรรมของนักเรียนทัง้ชัน้เรียน และนักเรียนเป้าหมายจ านวน 4 คน ซึ่งได้แก่ 
ยุ้งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว และรวงข้าว (นามสมมติ) โดยท่ียุ้งข้าวเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงู มีความมัน่ใจในตนเอง มีความเป็นผู้น า ชอบความท้าทาย ชอบซกัถามและอธิบายแนวคิด
ต่าง ๆ ให้เพ่ือน ๆ ฟัง ขวัญข้าวและต้นข้าวเป็นนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง  
มีความมั่นใจในตนเอง ชอบซกัถามและพูดคุยกับเพ่ือน สว่นรวงข้าวเป็นนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า ชอบฟังเพื่อนแสดงความคิดเห็น และมีความตัง้ใจในการท างาน 
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เพื่ออธิบายพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาและ
การตัง้ปัญหาทางเรขาคณิตแตล่ะด้าน ผู้วิจยัแบง่กิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

ช่วงท่ี 1  คาบเรียนท่ี 1 – 6 
ช่วงท่ี 2  คาบเรียนท่ี 7 - 12 
ช่วงท่ี 3  คาบเรียนท่ี 13 - 18 

ในแต่ละช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ วิจัยเลือกคาบเรียนท่ีนกัเรียนมีพฤติกรรม
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์เด่นชัด มาอธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมของนกัเรียน ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 ผู้วิจัยเลือกคาบเรียนท่ี 1 และคาบเรียนท่ี 2 มาอธิบายว่าพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีมีอยูเ่ดิมผา่นการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยอย่างง่ายและการ
ตัง้ปัญหาเป็นวา่มีลกัษณะอยา่งไรบ้าง 

ช่วงท่ี 2 ผู้วิจยัเลือกคาบเรียนท่ี 9 และคาบเรียนท่ี 10 มาอธิบายวา่พฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคยและการตัง้ปัญหาว่ามี
อะไรบ้างท่ีเปลีย่นแปลง และเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 

ช่วงท่ี 3 ผู้วิจยัเลอืกคาบเรียนท่ี 15 และคาบเรียนท่ี 16 มาอธิบายวา่พฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคยและการตัง้ปัญหาว่ามี
อะไรบ้างท่ีเปลีย่นแปลงในช่วงท่ี 2 และยงัแสดงอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอในช่วงท่ี 3 

2.1 พฤติกรรมด้านความคิดคล่อง 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคลอ่งของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการคิดหาผลเฉลยได้
จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด และการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ขณะนกัเรียน
ลงมือแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด และด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลาย
รูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 

2.1.1 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด 
ในการศึกษาพฤติกรรมการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด ขณะ

นักเรียนลงมือแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคยและมีผลเฉลย
มากกว่าหนึ่งผลเฉลย จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียน ผลการสงัเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนเป้าหมายของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัย และผลการสมัภาษณ์ระหว่างผู้ วิจัยและนักเรียน
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เป้าหมายเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหา พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมด้านการคิดหาผลเฉลยได้
จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนดอยู ่2 ลกัษณะ ได้แก่ นกัเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึน้ในเวลา
ท่ีก าหนด และนกัเรียนคิดหาผลเฉลยแตล่ะผลเฉลยได้เร็วขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึน้ในเวลาที่ก าหนด 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 1 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม  

“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด” ซึ่งเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องการ
ให้นกัเรียนสร้างรูปสามเหลีย่มมมุฉากลงในกระดาษจุดให้มีพืน้ท่ีแตกตา่งกนัมากท่ีสดุ โดยก าหนด
ขนาดของกระดาษจุดแต่ละรูปและเงื่อนไขในการสร้างมาให้และมีเวลาในการแก้ปัญหาเพื่อคิดหา
ผลเฉลย 30 นาที ซึง่สถานการณ์ปัญหานีมี้ทัง้หมด 18 ผลเฉลย (ดรูายละเอียดสถานการณ์ปัญหา
และผลเฉลยในภาคผนวก) นักเรียนส่วนใหญ่คิดหาผลเฉลยได้ประมาณ 10 ผลเฉลย (ร้อยละ 
55.55 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) มีนักเรียนบางคนได้ผลเฉลยน้อยสุด 7 ผลเฉลย (ร้อยละ 
38.89 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) และมีนกัเรียนได้มากท่ีสุด 15 ผลเฉลย (ร้อยละ 83.33 ของ
จ านวนผลเฉลยทัง้หมด) ส าหรับนกัเรียนเปา้หมาย ยุ้ งข้าว คิดหาผลเฉลยได้ 15 ผลเฉลย (ร้อยละ 
83.33 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) ขวญัข้าว และต้นข้าว คิดหาผลเฉลยได้ 10 ผลเฉลย (ร้อยละ 
55.56 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) ในขณะท่ี รวงข้าว คิดหาผลเฉลยได้ 7 ผลเฉลย (ร้อยละ 38.89 
ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) 

ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 9 เม่ือนักเรียนได้รับใบ
กิจกรรม  “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” ซึ่งเป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีต้องการหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตท่ีแตกต่างกัน 3 แบบแล้วเติมลงในตู้ปลาเพื่อ
ท าให้มีความจุของน า้ในตู้ปลาตามความจุท่ีต้องการ โดยก าหนดลกัษณะของตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยม
มมุฉากและเงื่อนไขของทรงเรขาคณิตท่ีแตกต่างกนั 3 แบบ และมีเวลาในการแก้ปัญหาเพื่อคิดหา
ผลเฉลย 30 นาที ซึ่งสถานการณ์ปัญหานีมี้ทัง้หมด 24 ผลเฉลย นกัเรียนสว่นใหญ่คิดหาผลเฉลย
ได้ประมาณ 20 ผลเฉลย (ร้อยละ 83.33 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) มีนกัเรียนบางคนได้ผลเฉลย
น้อยสุด 10 ผลเฉลย (ร้อยละ 41.67 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) และมีนกัเรียนได้มากท่ีสดุ 24 
ผลเฉลย (ร้อยละ 100 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว และ ขวัญ
ข้าว คิดหาผลเฉลยได้ 100 ผลเฉลย (ร้อยละ 100 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) ในขณะท่ี ต้นข้าว 
คิดหาผลเฉลยได้ 20 ผลเฉลย (ร้อยละ 83.33 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) และรวงข้าว คิดหาผล
เฉลยได้ 14 ผลเฉลย (ร้อยละ 58.33 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) 
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ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 15 เม่ือนักเรียนได้รับใบ
กิจกรรม  “การหาปริมาตรของทรงกลมในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” ซึ่งเป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ท่ีต้องการหาปริมาตรของทรงกลมซึ่งมีความสมัพันธ์กันเพื่อจัดวางลงในกล่องทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยก าหนดเงื่อนไขของการวางและปริมาตรของทรงกลมท่ีแตกต่างกัน 3 แบบ 
และมีเวลาในการแก้ปัญหาเพื่อคิดหาผลเฉลย 30 นาที ซึ่งสถานการณ์ปัญหานีมี้ทัง้หมด 45 ผล
เฉลย   นกัเรียนสว่นใหญ่คิดหาผลเฉลยได้ประมาณ 40 ผลเฉลย (ร้อยละ 88.89 ของจ านวนผล
เฉลยทัง้หมด) มีนักเรียนบางคนได้ผลเฉลยน้อยสุด 30 ผลเฉลย (ร้อยละ 66.67 ของจ านวนผล
เฉลยทัง้หมด) และมีนกัเรียนได้มากท่ีสดุ 45 ผลเฉลย (ร้อยละ 100 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) 
ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว คิดหาผลเฉลยได้ 43 ผลเฉลย (ร้อยละ 95.56 ของจ านวนผล
เฉลยทัง้หมด)   ในขณะท่ี ขวญัข้าว คิดหาผลเฉลยได้ 45 ผลเฉลย (ร้อยละ 100 ของจ านวนผล
เฉลยทัง้หมด) ต้นข้าว คิดหาผลเฉลยได้ 40 ผลเฉลย (ร้อยละ 88.89 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)   
และรวงข้าว คิดหาผลเฉลยได้ 31 ผลเฉลย (ร้อยละ 68.89 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) 

จากรายละเอียดของข้อมูลทัง้ 3 ช่วงในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1, 9 และ 15 
สามารถสรุปเป็นตารางได้ดงันี ้

 
ตาราง 19 จ านวนและร้อยละของผลเฉลยท่ีนกัเรียนหาได้ จากจ านวนผลเฉลยทัง้หมด 
 
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ของผล
เฉลย 
ทัง้หมด 

จ านวนของผลเฉลย 
ท่ีนกัเรียนหาได้ (ร้อยละ) 

จ านวนของผลเฉลย 
ท่ีนกัเรียนเปา้หมายหาได้ (ร้อยละ) 

ช่วง
ท่ี 

คาบ
เรียน 

น้อย
ท่ีสดุ 

มาก 
ท่ีสดุ 

โดย
เฉล่ีย 

ยุ้งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว รวงข้าว 

1 1 
18  

ผลเฉลย 
10 

(38.89) 
15 

(83.33) 
 10  

(55.55) 
15 

(83.33) 
10  

 (55.56) 
10  

 (55.56) 
7  

 (38.89) 

2 9 
24  

ผลเฉลย 
10 

(41.67) 
24 

(100) 
20  

 (83.33) 
24 

(100) 
24  

 (100) 
20  

 (83.33) 
14  

 (58.33) 

3 15 
45  

ผลเฉลย 
30 

(66.67) 
45 

(100) 
40  

 (88.89) 
43 

(95.56) 
45 

(100) 
40 

(88.89) 
31 

(68.89) 
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จากตาราง 19 สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนสว่นใหญ่คิดหาผล
เฉลยได้ประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนได้ลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้นกัเรียนมีประสบการณ์ สามารถคดัเลือกประเด็นส าคญั
และเลอืกใช้ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา ดงันัน้นกัเรียนสว่นใหญ่จึงคิดหาผลเฉลยได้มาก
ขึน้เช่นกัน  ซึ่งนักเรียนยังคงคิดหาผลเฉลยได้มากขึน้จนสิน้สุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3  
ส าหรับนกัเรียนเป้าหมาย ในช่วงแรก ต้นข้าว และรวงข้าว คิดหาผลเฉลยได้น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือ ต้นข้าว และรวงข้าว ได้ลงมือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากขึน้ ต้นข้าว และรวงข้าว คิดหาผลเฉลยได้มากขึน้อย่างสม ่า เสมอจนสิน้สุด
กิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3 ในขณะท่ีช่วงแรก ยุ้ งข้าว และขวญัข้าว คิดหาผลเฉลยได้มากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด และยังคงคิดหาผลเฉลยได้มากขึน้อย่างสม ่าเสมอจน
สิน้สดุกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ของนกัเรียนเป้าหมายทัง้ 4
คน ท่ีพบว่าสาเหตุท่ีท าให้สามารถคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึน้นัน้เน่ืองมาจากนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีมีผลเฉลยมากกว่า 1 ผลเฉลย และได้แลกเปลีย่น
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากสมาชิกในกลุม่/การน าเสนอผลเฉลยและยุทธวิธีจากเพื่อนต่างกลุ่ม
หน้าชัน้เรียน จึงท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและเลอืกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ได้อยา่งเหมาะสม 

(2) นักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึน้ 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 1 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม  

“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยมมมุฉากบนกระดาษจุด” นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3 - 5
นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2 และใช้เวลา
ประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ซึ่งผลเฉลยท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่คิด
หาได้นัน้จะอยูใ่นรูปแบบเดียวกนั ส าหรับนกัเรียนเปา้หมาย ยุ้ งข้าว และขวญัข้าวใช้เวลาประมาณ 
3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2 จากนัน้
ใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ในขณะท่ี ต้นข้าว และรวง
ข้าว ใช้เวลามากกว่า 5 นาที ในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิด
หาผลเฉลยท่ี 2 จากนัน้ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นผลเฉลยท่ีอยูใ่นรูปแบบเดียวกนั นอกจากนัน้เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 ผู้วิจยัสมัภาษณ์
เก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาและยุทธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน
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พบว่า นกัเรียนเปา้หมายใช้ยทุธวิธีเดาและตรวจสอบจึงท าให้ใช้ระยะเวลานานในการคิดหาผลผล
เฉลยแรกและผลเฉลยอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกบัเงื่อนไขที่ก าหนด ดงัภาพประกอบ 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่เปา้หมายด้วยยทุธวิธีเดาและตรวจสอบใน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 “การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมมุฉากบนกระดาษจุด” 

 
ในช่วงท่ี  2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี  9 เม่ือนักเรียนได้รับ 

ใบกิจกรรม “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้
เวลาประมาณ 3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 
2  และใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ซึ่งผลเฉลยท่ี
นกัเรียนส่วนใหญ่คิดหาได้นัน้จะมีรูปแบบของผลเฉลยท่ีแตกต่างกัน ส าหรับนกัเรียนเป้าหมาย  
ยุ้งข้าว และขวญัข้าวใช้เวลาประมาณ 3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้เวลาประมาณ 20 
วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2 จากนัน้ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที ในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และ
ผลเฉลยอ่ืน ๆ ในขณะท่ี ต้นข้าว และรวงข้าว ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที ในการคิดหาผลเฉลยแรก 
และใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2 จากนัน้ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที  

นกัเรียนเปา้หมายแสดงร่องรอยการแก้ปัญหา ด้วยยทุธวธีิการเดา และตรวจสอบ 
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ในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นผลเฉลยท่ีมีรูปแบบแตกต่างกัน นอกจากนัน้
เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9 ผู้วิจยัสมัภาษณ์เก่ียวกบักระบวนการแก้ปัญหาและยทุธวิธีท่ีใช้ใน
การแก้ปัญหาของนกัเรียนเปา้หมายทัง้ 4 คน พบวา่ นกัเรียนเปา้หมายใช้ยทุธวิธีการสร้างตารางใน
การคิดหาผลผลเฉลยแรกและผลเฉลยอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนด ซึ่งท าให้นกัเรียนคิด
หาผลเฉลยแตล่ะผลเฉลยได้เร็วขึน้ ดงัภาพประกอบ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่เปา้หมายด้วยยทุธวิธีการสร้างตารางใน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9  “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” 

 
ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 15 เม่ือนักเรียนได้รับ 

ใบกิจกรรม “การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสี่เหลีย่มมุมฉาก” นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลา
ประมาณ 3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก ใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2
และใช้เวลาน้อยกว่า 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ซึ่งนักเรียนสว่นใหญ่
ยงัคงคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบแตกตา่งกนั ส าหรับนกัเรียนเปา้หมาย ยุ้ งข้าว และขวญัข้าวใช้
เวลาน้อยกว่า 3 นาทีในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้เวลาน้อยกว่า 20 วินาทีในการคิดหาผล
เฉลยท่ี 2 ผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ในขณะท่ี ต้นข้าว และรวงข้าว ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที 

นกัเรียนเปา้หมายแสดงร่องรอยการแก้ปัญหา ด้วยยทุธวธีิการสร้างตาราง 
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ในการคิดหาผลเฉลยแรก และใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2 จากนัน้ใช้เวลา
น้อยกวา่ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ซึง่เป็นผลเฉลยท่ีมีรูปแบบแตกตา่ง
กนั นอกจากนัน้เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 15 ผู้วิจยัสมัภาษณ์เก่ียวกบักระบวนการแก้ปัญหา
และยุทธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาของนกัเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน พบว่า นกัเรียนเป้าหมายยังคง
เลือกใช้ยุทธวิธีการสร้างตาราง รวมกับการเขียนภาพ ในการคิดหาผลผลเฉลยแรกและผลเฉลย  
อ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนด ซึง่เป็นยทุธวิธีท่ีเหมาะสมและท าให้นกัเรียนคิดหาผลเฉลย
แตล่ะผลเฉลยได้เร็วขึน้ ดงัภาพประกอบ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่เปา้หมายด้วยยทุธวิธีการสร้างตารางการ
เขียนภาพในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 15 “การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสี่เหลีย่มมมุฉาก” 

 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 นาที  
ในการคิดหาผลเฉลยแรก ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2 และใช้เวลา
ประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ ซึ่งผลเฉลยท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่คิด
หาได้นัน้จะอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้นกัเรียนสามารถเลอืกใช้ยทุธวิธีท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัการ

ร่องรอยการใช้ยทุธวธีิ การสร้างตาราง ร่องรอยการใช้ยทุธวธีิ การเขียนภาพ 
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แก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเร็วขึน้โดยเฉลี่ยประมาณ 3 นาที ในการคิดหาผล
เฉลยแรก ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2 ผลเฉลยท่ี 3 และผลเฉลยอ่ืน ๆ  
ซึง่ผลเฉลยท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่คิดหาได้นัน้จะมีรูปแบบของผลเฉลยท่ีแตกต่างกัน ส าหรับในช่วงท่ี 
3 นกัเรียนสว่นใหญ่ยงัคงใช้เวลาเร็วขึน้ในการคิดหาผลเฉลย โดยใช้เวลาประมาณ 3 นาทีในการ
คิดหาผลเฉลยแรก ใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 2 และใช้เวลาน้อยกวา่ 20 
วินาทีในการคิดหาผลเฉลยท่ี 3  และผลเฉลยอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ของนกัเรียน
เป้าหมายทัง้ 4 คน ท่ีพบว่าสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึน้นัน้
เน่ืองมาจากนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ และได้แลกเปลี่ยน
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากสมาชิกในกลุม่/การน าเสนอผลเฉลยและยุทธวิธีจากเพื่อนต่างกลุ่ม
หน้าชัน้เรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนและเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ยุทธวิธีการสร้างตาราง การเขียนภาพ เป็นต้น ท าให้คิดหาผลเฉลยได้เร็วขึน้และ
หลากหลายรูปแบบ 

 
2.1.2 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ในการศกึษาการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบท่ีแตกต่างกันของนกัเรียน ผู้วิจัย

พิจารณาจ านวนรูปแบบของผลเฉลยท่ีนกัเรียนหาได้  ลกัษณะของผลเฉลยในแต่ละรูปแบบ และ
ขัน้ตอนในการคิดหาผลเฉลย ซึ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นีแ้ตล่ะปัญหามี
รูปแบบของผลเฉลยมากกวา่หนึ่งรูปแบบ (มีอยา่งน้อยสามรูปแบบ) จากการวิเคราะห์ผลงานเขียน
ของนกัเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลการสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจยั พบวา่ นกัเรียนคิดหาผลเฉลยท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกนัได้จ านวนมากขึน้ และนกัเรียน
มีขัน้ตอนในการคิดหาผลเฉลยท่ีกระชบัขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้จ านวนมากขึน้ 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 1 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม  

“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมมุฉากบนกระดาษจุด” โดยนกัเรียนจะต้องสร้างรูปสามเหลีย่มมุม
ฉากลงในกระดาษจุดให้มีพืน้ท่ีแตกต่างกนัมากท่ีสดุ ซึ่งปัญหานีถ้้าพิจารณารูปแบบของผลเฉลย
จากลกัษณะของมุมท่ีฐานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกับด้านของกระดาษจุด มีรูปแบบของผล
เฉลยทัง้หมด 4 รูปแบบ ซึง่ได้แก่ 
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รูปแบบท่ี 1 ด้านของรูปสามเหลีย่มมมุฉากขนานกบัด้านของกระดาษจุด   
  ดงัภาพประกอบ 17 (กลุม่ท่ี 1)  
รูปแบบท่ี 2 ด้านของรูปสามเหลีย่มมมุฉากท ามมุ 45 องศา  
  กบัด้านของกระดาษจุด ดงัภาพประกอบ 17 (กลุม่ท่ี 2) 
รูปแบบท่ี 3 ด้านของรูปสามเหลีย่มมมุฉากท ามมุระหวา่ง 0 องศาถึง  
  45 องศากบัด้านของกระดาษจุด ดงัภาพประกอบ 17 (กลุม่ท่ี 3) 
รูปแบบท่ี 4 ด้านของรูปสามเหลีย่มมมุฉากท ามมุระหวา่ง 45 องศาถึง  
  90 องศากบัด้านของกระดาษจุด ดงัภาพประกอบ 17 (กลุม่ท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 17 รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1  

“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมมุฉากบนกระดาษจุด”    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบท่ี 
1 

รูปแบบท่ี 
2 

รูปแบบท่ี 
3 

รูปแบบท่ี 
4 
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จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1  
และผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจัย  พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 2 
รูปแบบเทา่นัน้ ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2  ส าหรับนกัเรียนเปา้หมาย ยุ้งข้าว คิดหารูปแบบ
ของผลเฉลยได้ 3 รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 ดงัภาพประกอบ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 ตวัอยา่งรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1   
“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมมุฉากบนกระดาษจุด” ของ ยุ้งข้าว 

 
 
 

 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 1 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 2 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 3 
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ในขณะท่ี ขวญัข้าว และต้นข้าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 ดงัภาพประกอบท่ี 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 ตวัอยา่งรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1   
“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมมุฉากบนกระดาษจุด” ของ ขวญัข้าว 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 1 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 2 
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ส าหรับ รวงข้าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 1 รูปแบบ ดงัภาพประกอบท่ี 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 ตวัอยา่งรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1   
“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมมุฉากบนกระดาษจุด” ของ รวงข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 1 
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ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 9 เม่ือนักเรียนได้รับใบ
กิจกรรม “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” โดยนกัเรียนจะต้องหา
วิธีการในการเติมทรงเรขาคณิตท่ีแตกต่างกัน 3 แบบให้ได้หลากหลายรูปแบบตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด ซึ่งปัญหานีถ้้าพิจารณารูปแบบของผลเฉลยจากจ านวนชิน้ของวตัถชุนิดท่ี 1 ท่ีมีปริมาตร
มากท่ีสดุแล้วพบวา่มีรูปแบบของผลเฉลยทัง้หมด 5 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบท่ี 1 จ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 ท่ีมีปริมาตรมากท่ีสดุ  
  (300 ลบ.หนว่ย) จ านวน 5 ชิน้ 
รูปแบบท่ี 2 จ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 ท่ีมีปริมาตรมากท่ีสดุ  
  (300 ลบ.หนว่ย) จ านวน 4 ชิน้ 
รูปแบบท่ี 3 จ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 ท่ีมีปริมาตรมากท่ีสดุ  
  (300 ลบ.หนว่ย) จ านวน 3 ชิน้ 
รูปแบบท่ี 4 จ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 ท่ีมีปริมาตรมากท่ีสดุ  
  (300 ลบ.หนว่ย) จ านวน 2 ชิน้ 
รูปแบบท่ี 5 จ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 ท่ีมีปริมาตรมากท่ีสดุ  
  (300 ลบ.หนว่ย) จ านวน 1 ชิน้ 
ดงัตาราง 20 
 

ตาราง 20 รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9 “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อ          
เพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” 
 
รูปแบบ
ของผล
เฉลย 

ผล
เฉลยที่ 

จ านวน(ชิน้)ของ 
วัตถุชนิดที่ 1 

(300 ลบ.หน่วย) 

จ านวน(ชิน้)ของ 
วัตถุชนิดที่ 2 

(200 ลบ.หน่วย) 

จ านวน(ชิน้)
ของ 

วัตถุชนิดที่ 3 
(10 ลบ.หน่วย) 

รวมปริมาตรของ
วัตถุทัง้ 3 ชนิด 
(ลบ.หน่วย) 

รูปแบบ 
ท่ี 1 

1 5 2 2 1,920 
2 5 1 22 1,920 

รูปแบบ 
ท่ี 2 

3 4 3 12 1,920 
4 4 2 32 1,920 
5 4 1 52 1,920 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

รูปแบบ 
ท่ี 3 

6 3 5 2 1,920 
7 3 4 22 1,920 
8 3 3 42 1,920 
9 3 2 62 1,920 
10 3 1 82 1,920 

รูปแบบ 
ท่ี 4 

11 2 6 12 1,920 
12 2 5 32 1,920 
13 2 4 52 1,920 
14 2 3 72 1,920 
15 2 2 92 1,920 
16 2 1 112 1,920 

รูปแบบ 
ท่ี 5 

17 1 8 2 1,920 
18 1 7 22 1,920 
19 1 6 42 1,920 
20 1 5 62 1,920 
21 1 4 82 1,920 
22 1 3 102 1,920 
23 1 2 122 1,920 
24 1 1 142 1,920 

 
จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9  

และผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจัย  พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 5 
รูปแบบ แต่มีบางรูปแบบท่ีได้จ านวนของผลเฉลยไม่ครบ ส าหรับนกัเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวญั
ข้าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 5 รูปแบบและจ านวนผลเฉลยครบ 24 ผลเฉลย ดงัภาพประกอบ 
21 ในขณะท่ีต้นข้าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 5 รูปแบบเช่นกัน แต่ได้ผลเฉลยเพียง 20 ผล
เฉลย 
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ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9   
“การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” ของ ขวญัข้าว 

 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 1 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 2 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 3 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 4 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 5 
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ในขณะท่ี รวงข้าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 
รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 และรูปแบบท่ี 4 ดงัภาพประกอบท่ี 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 ตวัอยา่งรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9   
“การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” ของ รวงข้าว 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 1 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 2 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 3 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 4 
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ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 15 เม่ือนักเรียนได้รับใบ
กิจกรรม  “การหาปริมาตรของทรงกลมในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” โดยนักเรียนจะต้องหา
ปริมาตรของทรงกลมซึง่มีความสมัพนัธ์กนัเพื่อจดัวางลงในกลอ่งทรงสีเ่หลีย่มมมุฉากตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด  ซึง่ปัญหานีถ้้าพิจารณารูปแบบของผลเฉลยจากจ านวนลกูบอลทรงกลมชนิดท่ี 1 ท่ีมีรัศมี
มากท่ีสดุแล้วพบวา่มีรูปแบบของผลเฉลยทัง้หมด 3 รูปแบบ ดงัตาราง 21 ได้แก่ 

รูปแบบท่ี 1 จ านวนลกูบอลทรงกลมชนิดท่ี 1 ท่ีมีรัศมีมากท่ีสดุจ านวน 3 ลกู 
รูปแบบท่ี 2 จ านวนลกูบอลทรงกลมชนิดท่ี 1 ท่ีมีรัศมีมากท่ีสดุจ านวน 2 ลกู 
รูปแบบท่ี 3 จ านวนลกูบอลทรงกลมชนิดท่ี 1 ท่ีมีรัศมีมากท่ีสดุจ านวน 1 ลกู 
 

ตาราง 21 รูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9 “การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรง
สีเ่หลีย่มมมุฉาก” 
 

รูปแบบ 
ผลเฉลยที่ 

ผลเฉลยที่ 
จ านวน 

ลูกบอลชนิดที่ 1 
(รัศมี 10.5 หน่วย) 

จ านวน 
ลูกบอลชนิดที่ 2 

(รัศมี 5.25 หน่วย) 

จ านวน 
ลูกบอลชนิดที่ 3 

(รัศมี 2.625 
หน่วย) 

รูปแบบท่ี 1 

1 3 7 8 
2 3 6 16 
3 3 5 24 
4 3 4 32 
5 3 3 40 
6 3 2 48 
7 3 1 56 

รูปแบบท่ี 2 

8 2 15 8 
9 2 14 16 

10 2 13 24 
11 2 12 32 
12 2 11 40 
13 2 10 48 
14 2 9 56 
15 2 8 64 
16 2 7 72 
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

รูปแบบ 
ผลเฉลยที่ 

ผลเฉลยที่ 
จ านวน 

ลูกบอลชนิดที่ 1 
(รัศมี 10.5 หน่วย) 

จ านวน 
ลูกบอลชนิดที่ 2 

(รัศมี 5.25 หน่วย) 

จ านวน 
ลูกบอลชนิดที่ 3 

(รัศมี 2.625 
หน่วย) 

รูปแบบท่ี 2 

17 2 6 80 
18 2 5 88 
19 2 4 96 

20 2 3 104 
21 2 2 112 
22 2 1 120 

รูปแบบท่ี 3 

23 1 23 8 
24 1 22 16 
25 1 21 24 
26 1 20 32 
27 1 19 40 
28 1 18 48 
29 1 17 56 
30 1 16 64 
31 1 15 72 
32 1 14 80 
33 1 13 88 
34 1 12 96 
35 1 11 104 
36 1 10 112 
37 1 9 120 
38 1 8 128 

39 1 7 136 
40 1 6 144 
41 1 5 152 
42 1 4 160 
43 1 3 168 
44 1 2 176 
45 1 1 184 
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จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 
9  และผลการสงัเกตของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยั พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่คิดหารูปแบบของผลเฉลย
ได้ 3 รูปแบบ แต่มีบางรูปแบบท่ีได้จ านวนของผลเฉลยไม่ครบ ส าหรับนกัเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว 
ต้นข้าว และรวงข้าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 3 รูปแบบ แต่มีบางรูปแบบท่ีได้จ านวนผลเฉลย
ไม่ครบหรือไม่ถกูต้อง ดงัภาพประกอบท่ี 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 ตวัอยา่งรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 15   
“การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสีเ่หลีย่มมมุฉาก” ของ รวงข้าว 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 1 
รูปแบบท่ี 2 และ 
รูปแบบท่ี 3 (ครบ
ทัง้ 3 รูปแบบ) 

ซึ่งในแตล่ะรูปแบบ
มีผลเฉลยท่ีไม่

ถกูต้องปรากฏอยู่ 
เช่น จ านวนลกู
บอลขนาดใหญ่ 
กลาง และเลก็  
คือ 2, 16, 8  
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ในขณะท่ี ขวญัข้าว คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ 3 รูปแบบ และมีจ านวนผล
เฉลยครบถ้วน ดงัภาพประกอบ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 ตวัอยา่งรูปแบบของผลเฉลยในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 15   
“การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสีเ่หลีย่มมมุฉาก” ของ ขวญัข้าว 

 
 
 
 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 1 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 2 

 

ตวัอย่างร่อยรอย
การคดิหาผลเฉลย
ในรูปแบบท่ี 3 
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จากข้อมลูข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนสว่นใหญ่
คิดหารูปแบบของผลเฉลยได้ประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนรูปแบบของผลเฉลยทัง้หมด  ต่อมา
ในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้  ท าให้นักเรียน
สามารถเลือกใช้ยุทธวิธีท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนคิดหา
รูปแบบของผลเฉลยมากขึน้ กล่าวคือ ในคาบเรียนท่ี 9 นักเรียนส่วนใหญ่คิดหารูปแบบของผล
เฉลยได้ครบถ้วน   ซึ่งนักเรียนยงัคงคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้มากขึน้จนสิน้สุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ี 3  สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์ของนกัเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน  ท่ีพบว่าสาเหตุท่ีท าให้
นกัเรียนคิดหารูปแบบของผลเฉลยได้จ านวนมากขึน้นัน้  เน่ืองมาจากนกัเรียนมีประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ และได้แลกเปลี่ยนยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากสมาชิกใน
กลุม่/การน าเสนอผลเฉลยและยุทธวิธีจากเพื่อนต่างกลุ่มหน้าชัน้เรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนและเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ท าให้คิดหาผลเฉลยได้
หลากหลายรูปแบบมากขึน้ 

(2) นักเรียนมีขัน้ตอนในการคิดหาผลเฉลยที่กระชับขึน้ 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 1 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม

“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมุมฉากบนกระดาษจุด” นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลามากในการคิดหา
ผล เน่ืองจากนกัเรียนใช้ยทุธวิธีการเดาและตรวจสอบ รวมทัง้คิดหาผลเฉลยทัง้หมดในกระดาษทด
แล้วตอบในกระดาษค าตอบ ท าให้เม่ือใกล้เวลาท่ีก าหนดนักเรียนต้องรีบเขียนผลเฉลยใน
กระดาษค าตอบ ซึ่งบางครัง้ท าให้เขียนผลเฉลยได้ไม่ครบ ส าหรับนกัเรียนกลุม่เป้าหมายทัง้ 4 คน
ยุ้งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว และรวงข้าว ใช้ระยะเวลาในการคิดหาผลเฉลยแรกนานกวา่ผลเฉลยอ่ืน ๆ 
โดยคิดหาผลเฉลยทัง้หมดในกระดาษทดแล้วตอบในกระดาษค าตอบ ดงัภาพประกอบ 25 
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ภาพประกอบ 25 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยในกระดาษทดของกลุม่เปา้หมายด้วยยทุธวิธีเดาและ
ตรวจสอบในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมมุฉากบนกระดาษจุด”  

 
ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 9 เม่ือนักเรียนได้รับใบ

กิจกรรม “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” นักเรียนส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการคิดหาผลเฉลยน้อยลงกวา่ช่วงแรก เน่ืองจากนกัเรียนปรับเปลีย่นยทุธวิธีการสร้างตาราง
ซึ่งช่วยให้นักเรียนเห็นความสมัพันธ์หรือแบบรูป (pattern) ของผลเฉลย ท าให้สามารถคิดหาผล
เฉลยได้อย่างเป็นขัน้ตอนและกระชบัขึน้  นอกจากนีน้กัเรียนยงัแสดงการคิดค านวณควบคู่ไปกับ
การค้นหาเฉลยแต่ละผลเฉลย สง่ผลให้นกัเรียนใช้เวลาน้อยลงกว่าช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดงัภาพประกอบ 26 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่องรอยการ
คดิหาผลเฉลย
ในกระดาษทด
ของนกัเรียน
กลุม่ตวัอย่าง
ด้วยยทุธวธีิ
เดาและ
ตรวจสอบ 
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ภาพประกอบ 26 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่เปา้หมายในกระดาษค าตอบด้วยยทุธวิธีการ
สร้างตารางในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9  “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิต 

เพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” 
 

ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 15 เม่ือนักเรียนได้รับใบ
กิจกรรม  “การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” นักเรียนส่วนใหญ่รวมทัง้
นักเรียนเป้าหมายยังคงใช้เวลาในการคิดหาผลเฉลยน้อยลงกว่าช่วงแรก  เน่ืองจากนักเรียน
ปรับเปลีย่นยุทธวิธีการสร้างตาราง ซึง่ช่วยให้นกัเรียนเห็นความสมัพนัธ์หรือแบบรูป (pattern) ของ
ผลเฉลยเช่นกนั  ท าให้สามารถคิดหาผลเฉลยได้อย่างเป็นขัน้ตอนและกระชบัขึน้ ดงัภาพประกอบ 
27 

 
 

ร่องรอยการคดิ
หาผลเฉลยของ
นกัเรียนกลุม่
ตวัอย่าง โดย
การสร้างตาราง
และพยายาม
มองหา

ความสมัพนัธ์
หรือแบบรูป 
(pattern) ของ
ผลเฉลยท่ี
จ านวนชิน้ 
ลดลงครัง้ 20 

ชิน้ 



  158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 ร่องรอยการคิดหาผลเฉลยของกลุม่เปา้หมายในกระดาษค าตอบด้วยยทุธวิธีการ
สร้างตารางในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 15   

 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนสว่นใหญ่
ใช้เวลามากในการคิดหาผล เน่ืองจากนกัเรียนใช้ยุทธวิธีการเดาและตรวจสอบ รวมทัง้คิดหาผล
เฉลยทัง้หมดในกระดาษทด แล้วตอบในกระดาษค าตอบ ท าให้เม่ือใกล้เวลาท่ีก าหนดนกัเรียนต้อง
รีบเขียนผลเฉลยในกระดาษค าตอบ ซึง่บางครัง้ท าให้เขียนผลเฉลยได้ไม่ครบ ตอ่มาในช่วงท่ี 2 เม่ือ
นกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้นกัเรียนสามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่และนักเรียน
เป้าหมายจึงใช้เวลาน้อยลงกว่าช่วงแรกในการคิดหาผลเฉลย ซึ่งนักเรียนคิดไปเขียนไป และรู้จัก
ปรับเปลี่ยนในการแก้ปัญหา เช่น ยทุธวิธีการสร้างตาราง การแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ เป็นต้น ซึ่งช่วย
ให้นักเรียนเห็นความสมัพันธ์หรือแบบรูป (pattern) ของผลเฉลยท าให้คิดหาผลเฉลยได้รวดเร็ว 
เป็นขัน้ตอน และกระชบัมากขึน้ โดยยงัคงแสดงพฤติกรรมเช่นนีจ้นสิน้สุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วง
ท่ี 3 ซึ่งสอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์นกัเรียนเปา้หมายทัง้ 4 คนเก่ียวกับขัน้ตอนในการคิดหาผล
เฉลยท่ีกระชับขึน้ ท่ีพบว่า สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนคิดหาผลเฉลยท่ีเป็นขัน้ตอนและกระชับขึน้นัน้  
เน่ืองมาจากนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ และได้แลกเปลี่ยน
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากสมาชิกในกลุม่/การน าเสนอผลเฉลยและยุทธวิธีจากเพื่อนต่างกลุ่ม
หน้าชัน้เรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนและเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ท าให้คิดหาผลเฉลยได้อยา่งเป็นขัน้ตอน และกระชบัมากขึน้ 
 
 

ร่องรอยการคดิ
หาผลเฉลย โดย
การสร้างตาราง
และมองหา
ความสมัพนัธ์
หรือแบบรูป 
(pattern) ของ
ผลเฉลยท่ี 
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2.2 พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น 
ในการศึกษาความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการคิด

สร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย และความชัดเจนของค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผล
เฉลยขณะลงมือแก้ปัญหาท่ีก าหนด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมี 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจนขึน้ และด้านการเขียนค าอธิบาย
เกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยท่ีชดัเจนขึน้  

2.2.1 ด้านการคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึน้ 
ในการศกึษาพฤติกรรมการคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลย ขณะนกัเรียน

ลงมือแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยและมีผลเฉลยมากกว่าหนึ่ง
ผลเฉลย จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนกัเรียน ผลการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเปา้หมาย
ของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยในช่วงกิจกรรมพฒันาความคิดยืดหยุ่น พบพฤติกรรมของนกัเรียนสว่น
ใหญ่รวมทัง้นักเรียนเป้าหมายสามารถคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยได้ชัดเจนขึน้ มี
รายละเอียดดงันี ้

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 1 เม่ือนักเรียนได้รับใบกิจกรรม  
“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด” ช่วงกิจกรรมพฒันาความคิดยืดหยุ่น ใน
การสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลย ในกิจกรรมนีน้กัเรียนสว่นใหญ่สามารถจดักลุม่และสร้าง
เกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้ แต่เป็นเกณฑ์ท่ีไม่ซบัซ้อนสามารถจดักลุม่ของผลเฉลยออกเป็น 
2 กลุม่เทา่นัน้  ซึง่เกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยท่ีพบมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

เกณฑ์ท่ี 1  การพิจารณาการสร้างรูปสามเหลีย่มมมุฉากหน้าจัว่ท่ีมี 
  ด้านประกอบมมุฉากขนานกบัเส้นขอบ (รูปแนวตัง้)  
  และรูปสามเหลีย่มมมุฉากหน้าจัว่ท่ีมีด้านประกอบมมุฉาก 
  ไม่ขนานกบัเส้นขอบ (รูปแนวด่ิง) 
เกณฑ์ท่ี 2  การพิจารณาความยาวด้านประกอบมมุฉากเป็นจ านวนเต็ม 
  และไม่เป็นจ านวนเต็ม 
ในขณะท่ีมีนักเรียนบางสว่นไม่สามารถจัดกลุม่และสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของ

ผลเฉลยได้ ส าหรับนักเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว และขวัญข้าว สามารถจัดกลุม่ผลเฉลยได้ โดยใช้
เกณฑ์ท่ี 1 ในการจัดกลุม่ของผลเฉลย  ต้นข้าว สามารถจดักลุม่ผลเฉลยได้เช่นกัน โดยใช้เกณฑ์ท่ี 
2 ในการจดักลุม่ของผลเฉลย  ในขณะท่ีรวงข้าวไม่สามารถจดักลุม่และสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของ
ผลเฉลยได้ 
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จากเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยข้างต้น พบว่า มีนกัเรียน 12 คน (ร้อยละ 60 
ของกลุ่มเป้าหมาย) รวมถึงนักเรียนเป้าหมาย ได้แก่ ยุ้ งข้าว และขวัญข้าว ใช้เกณฑ์ท่ี 1 การ
พิจารณาการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่วท่ีมีด้านประกอบมุมฉากขนานกับเส้นขอบ (รูป
แนวตัง้) และรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่วท่ีมีด้านประกอบมุมฉากไม่ขนานกับเส้นขอบ (รูป
แนวด่ิง) ในการจดักลุม่ผลเฉลย ดงัภาพประกอบท่ี 28 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 ร่องรอยเกณฑ์ท่ี 1 การพิจารณาการสร้างรูปสามเหลีย่มมมุฉากหน้าจัว่ท่ีมีด้าน
ประกอบมมุฉากขนานกบัเส้นขอบ (รูปแนวตัง้) และรูปสามเหลีย่มมมุฉากหน้าจัว่ 

ท่ีมีด้านประกอบมมุฉากไม่ขนานกบัเส้นขอบ (รูปแนวด่ิง)  ของ ยุ้งข้าว 
 
ส าหรับเกณฑ์ท่ี 2 การพิจารณาความยาวด้านประกอบมุมฉากเป็นจ านวนเต็ม

และไม่เป็นจ านวนเต็ม พบว่า มีนักเรียน 4 คน (ร้อยละ 20 ของกลุม่เป้าหมาย) รวมถึงนักเรียน
เปา้หมาย คือ ต้นข้าว ใช้เกณฑ์ท่ี 2 ในการจดักลุม่ของผลเฉลย ดงัภาพประกอบท่ี 29 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 ร่องรอยเกณฑ์ท่ี 2 การพิจารณาความยาวด้านประกอบมมุฉาก 
เป็นจ านวนเต็มและไม่เป็นจ านวนเต็มของ ต้นข้าว 
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ในขณะท่ีมีนักเรียนบางส่วนจ านวน 4 คน (ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย) 
รวมถึงนกัเรียนเป้าหมาย คือ รวงข้าว ไม่สามารถจดักลุม่และสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลย
ได้ 

ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 9 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม  
“การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” ช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิด
ยืดหยุน่ ในการสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลย ในกิจกรรมนีน้กัเรียนสว่นใหญ่สามารถจดักลุม่
และสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้  ซึ่งเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยท่ีพบมี 3 ลกัษณะ 
ได้แก่ 

เกณฑ์ท่ี 1  การพิจารณาเกณฑ์จากจ านวนวตัถทุรงเรขาคณิต  
  (ปริซมึฐานสีเ่หลีย่ม)ซึง่ท่ีมีปริมาตรมากท่ีสดุ  
  (300 ลกูบาศก์หนว่ย) 

  กลุม่ท่ี 1 : จ านวน(ชิน้)ของวตัถชุนิดท่ี 1 ปริซมึฐานสีเ่หลีย่ม 5ชิน้ 
  กลุม่ท่ี 2 : จ านวน(ชิน้)ของวตัถชุนิดท่ี 1 ปริซมึฐานสีเ่หลีย่ม 4ชิน้ 
  กลุม่ท่ี 3 : จ านวน(ชิน้)ของวตัถชุนิดท่ี 1 ปริซมึฐานสีเ่หลีย่ม 3ชิน้ 
  กลุม่ท่ี 4 : จ านวน(ชิน้)ของวตัถชุนิดท่ี 1 ปริซมึฐานสีเ่หลีย่ม 2ชิน้ 
  กลุม่ท่ี 5 : จ านวน(ชิน้)ของวตัถชุนิดท่ี 1 ปริซมึฐานสีเ่หลีย่ม 1ชิน้ 

เกณฑ์ท่ี 2  การพิจารณาจ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 วตัถชุนิดท่ี 2 และ 
  วตัถชุนิดท่ี 3 ท่ีมีจ านวนชิน้แตกตา่งกนั 
เกณฑ์ท่ี 3  การพิจารณาจ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 วตัถชุนิดท่ี 2 และ 
  วตัถชุนิดท่ี 3 ท่ีมีจ านวนชิน้ท่ีรวมกนัแล้วเป็นจ านวนคู ่ 
  หรือจ านวนค่ี 
ส าหรับนกัเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวญัข้าว สามารถจัดกลุ่มผลเฉลยได้ โดยใช้

เกณฑ์ท่ี 1 ในการจดักลุม่ของผลเฉลย ต้นข้าว สามารถจัดกลุม่ผลเฉลยได้เช่นกนั โดยใช้เกณฑ์ท่ี 2 
ในการจดักลุม่ของผลเฉลย ในขณะท่ีรวงข้าวสามารถจัดกลุม่และสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผล
เฉลยได้เช่นกนั โดยใช้เกณฑ์ท่ี 3 ในการจดักลุม่ของผลเฉลย 

จากเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยข้างต้น พบว่า มีนกัเรียน 8 คน (ร้อยละ 40 
ของกลุ่มเป้าหมาย) รวมถึงนักเรียนเป้าหมาย ได้แก่ ยุ้ งข้าว และขวัญข้าว ใช้เกณฑ์ท่ี 1 การ
พิจารณาจากจ านวนวัตถุทรงเรขาคณิต (ปริซึมฐานสี่เหลี่ยม) ซึ่งท่ีมีปริมาตรมากท่ีสุด (300 
ลกูบาศก์หนว่ย) ดงัภาพประกอบท่ี 30 
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ภาพประกอบ 30 ร่องรอยเกณฑ์ท่ี 1 การพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาจากจ านวนวตัถทุรง
เรขาคณิต (ปริซมึฐานสีเ่หลีย่ม) ซึง่ท่ีมีปริมาตรมากท่ีสดุ (300 ลกูบาศก์หนว่ย)  ของ ขวญัข้าว 

 
ส าหรับเกณฑ์ท่ี 2 การพิจารณาจ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 วตัถุชนิดท่ี 2 และ

วตัถุชนิดท่ี 3 ท่ีมีจ านวนชิน้แตกต่างกัน พบว่า มีนกัเรียน 4 คน (ร้อยละ 20 ของกลุม่เป้าหมาย) 
รวมถึงนกัเรียนเปา้หมาย คือ ต้นข้าวใช้เกณฑ์ท่ี 2 ในการจดักลุม่ของผลเฉลยดงัภาพประกอบท่ี 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 ร่องรอยเกณฑ์ท่ี 2 การพิจารณาจ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 วตัถชุนิดท่ี 2  
และวตัถชุนิดท่ี 3 ท่ีมีจ านวนชิน้แตกตา่งกนั ของ กลุม่ต้นข้าว 
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ในขณะท่ีมีนักเรียนบางส่วนจ านวน 4 คน (ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย) 
รวมถึงนักเรียนเป้าหมาย คือ รวงข้าว ใช้เกณฑ์ท่ี 3 การพิจารณาจ านวน(ชิน้) ของวัตถุชนิดท่ี 1 
วตัถุชนิดท่ี 2 และวตัถชุนิดท่ี 3 ท่ีมีจ านวนชิน้ท่ีรวมกันแล้วเป็นจ านวนคู่ หรือจ านวนค่ี  ในการจัด
กลุม่ของผลเฉลย ดงัภาพประกอบท่ี 32 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 32 ร่องรอยเกณฑ์ท่ี 3 การพิจารณาจ านวน(ชิน้) ของวตัถชุนิดท่ี 1 วตัถชุนิดท่ี 2 และ
วตัถชุนิดท่ี 3 ท่ีมีจ านวนชิน้ท่ีรวมกนัแล้วเป็นจ านวนคู ่หรือจ านวนค่ี ของกลุม่รวงข้าว 

 
ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 15 เม่ือนักเรียนได้รับ 

ใบกิจกรรม “การหาปริมาตรของทรงกลมในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” ช่วงกิจกรรมพัฒนา
ความคิดยืดหยุ่น ในการสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลย ในกิจกรรมนีน้ักเรียนส่วนใหญ่
สามารถจัดกลุม่และสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้  ซึ่งเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยท่ี
พบมี 1 ลกัษณะคือ 

เกณฑ์ท่ี 1  การพิจารณาจากลกูบอลทรงกลมชนิดท่ี 1 มีรัศมี 10.5 หนว่ย 
  ซึง่มีจ านวนชิน้มากท่ีสดุ 3 ชิน้ 2 ชิน้ และ 1 ชิน้  

    กลุม่ท่ี 1 : จ านวน(ชิน้)ของลกูบอลชนิดท่ี 1 จ านวน 3 ชิน้ 
  กลุม่ท่ี 2 : จ านวน(ชิน้)ของลกูบอลชนิดท่ี 1 จ านวน 2 ชิน้ 
  กลุม่ท่ี 3 : จ านวน(ชิน้)ของลกูบอลชนิดท่ี 1 จ านวน 1 ชิน้ 
ส าหรับนกัเรียนเปา้หมาย ยุ้ งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว และรวงข้าว สามารถจัด

กลุม่ผลเฉลยได้ โดยใช้เกณฑ์ท่ี 1 ในการจดักลุม่ของผลเฉลย 
จากเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยข้างต้น พบวา่ มีนกัเรียน 20 คน (ร้อยละ 

100 ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง) รวมถึงนกัเรียนเปา้หมายทัง้ 4 คน ใช้เกณฑ์ท่ี 1 การพิจารณาจาก



  164 

ลูกบอลทรงกลมชนิดท่ี 1 มีรัศมี 10.5 หน่วยซึ่งมีจ านวนชิน้มากท่ีสุด 3 ชิน้ 2 ชิน้ และ 1 ชิน้   
ดงัภาพประกอบท่ี 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 33 ร่องรอยเกณฑ์ท่ี 1 การพิจารณาจากลกูบอลทรงกลมชนิดท่ี 1 มีรัศมี 10.5 หนว่ย
ซึง่มีจ านวนชิน้มากท่ีสดุ 3 ชิน้ 2 ชิน้ และ 1 ชิน้ ของกลุม่ยุ้งข้าว 

 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนสว่นใหญ่     
ใช้เกณฑ์ท่ีแตกต่างกันทัง้หมด 3 เกณฑ์ และเม่ือพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า ลกัษณะของ
เกณฑ์ท่ีใช้ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งแต่ละเกณฑ์สามารถจัดกลุ่มของผลเฉลยได้เพียง 2 กลุ่มย่อย
เทา่นัน้ ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้  ท า
ให้นกัเรียนสามารถพิจารณาและค้นหาความสมัพันธ์ของรูปแบบผลเฉลย สง่ผลให้นักเรียนสว่น
ใหญ่ใช้เกณฑ์ท่ีมีความแตกตา่งมากกวา่ในช่วงแรก ซึง่แตล่ะเกณฑ์สามารถจดักลุม่ของผลเฉลยได้
มากกว่า 2 กลุม่ย่อย และไม่มีความซ า้ซ้อนกัน โดยยงัคงแสดงพฤติกรรมเช่นนีจ้นสิน้สดุกิจกรรม
การเรียนรู้ในช่วงท่ี 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์นักเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คนเก่ียวกับการ
สร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลย ท่ีพบว่า สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนสามารถสร้างเกณฑ์การจัด
กลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจนขึน้นัน้ เน่ืองมาจากนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มากขึน้ และได้แลกเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยจากสมาชิกในกลุม่/การน าเสนอ
เกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยจากเพื่อนต่างกลุ่มหน้าชัน้เรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนและเลือกใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและ
ชดัเจนมากขึน้ 
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2.2.2 ด้านการเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึน้ 
ในการศึกษาพฤติกรรมการเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลย ขณะ

นักเรียนลงมือแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคยและมีผลเฉลย
มากกว่าหนึ่งผลเฉลย จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียน ผลการสงัเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนเป้าหมายของผู้ วิจัยและผู้ช่วยวิจยัในช่วงกิจกรรมพฒันาความคิดยืดหยุ่น พบพฤติกรรม
ของนกัเรียนสว่นใหญ่รวมทัง้นกัเรียนเปา้หมายสามารถเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผล
เฉลยได้ชดัเจนขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 1 เม่ือนักเรียนได้รับใบกิจกรรม  
“การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด” ช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิดยืดหยุ่น 
นกัเรียนสว่นใหญ่สามารถสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้ แต่เกณฑ์การจัดของผลเฉลย
ส่วนใหญ่ใช้ค าอธิบายท่ีสัน้ เป็นเพียงวลีหรือประโยคสัน้  ๆ แสดงรายละเอียดเป็นรายข้อเพียง  
1 – 2 ข้อ โดยแต่ละข้อขาดการอธิบายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมาย  
ยุ้ งข้าว ขวญัข้าว และต้นข้าว ท่ีเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยเป็นเพียงวลีหรือ
ประโยคสัน้ ๆ ในขณะท่ีมีนกัเรียนบางสว่น รวมถึงนกัเรียนเป้าหมาย รวงข้าว ท่ีไม่เขียนค าอธิบาย
เกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลย เน่ืองจากนกัเรียนไม่สามารถสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลได้ 

ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 9 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม  
“การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” ช่วงกิจกรรมพัฒนาความคิด
ยืดหยุ่น นักเรียนสว่นใหญ่ สามารถสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้ และเขียนค าอธิบาย
เกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้ชัดเจนขึน้ โดยเกณฑ์การจัดกลุม่สว่นใหญ่สามารถจัดกลุม่ของ
ผลเฉลยได้มากกว่า 2 กลุม่ อีกทัง้นกัเรียนยงัเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุม่ผลเฉลยท่ีกระชับ
ขึน้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของนกัเรียนเปา้หมายทัง้ 4 คน ยุ้ งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว และรวงข้าว 
ท่ีเขียนอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยได้กระชับและแสดงรายละเอียดได้ชัดเจนขึน้  อีกทัง้
ยงัสามารถจดักลุม่ของผลเฉลยออกเป็น 2 กลุม่ หรือได้มากกวา่ 2 กลุม่ 

ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 15 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม  
“การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสีเ่หลี่ยมมุมฉาก” ช่วงกิจกรรมพฒันาความคิดยืดหยุ่น 
นกัเรียนสว่นใหญ่ สามารถสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยได้  และเขียนค าอธิบายเกณฑ์การ
จดักลุม่ของผลเฉลยได้ชัดเจนขึน้  โดยเกณฑ์การจดักลุม่สว่นใหญ่สามารถจัดกลุม่ของผลเฉลยได้
มากกว่า 2 กลุ่ม อีกทัง้นักเรียนยังเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มผลเฉลยท่ีกระชับขึน้ 
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนกัเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน ยุ้ งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว และรวงข้าว ท่ี
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เขียนอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยได้กระชบัและแสดงรายละเอียดได้ชดัเจนขึน้  อีกทัง้ยงั
สามารถจดักลุม่ของผลเฉลยได้มากกวา่ 2 กลุม่ เช่นกนั 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนสามารถ
สร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้  แต่เกณฑ์การจัดของผลเฉลยสว่นใหญ่ใช้ค าอธิบายท่ีสัน้ 
เป็นเพียงวลหีรือประโยคสัน้ ๆ  แสดงรายละเอียดเป็นรายข้อเพียง 1 – 2 ข้อ โดยแตล่ะข้อขาดการ
อธิบายท่ีชัดเจน ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มากขึน้  ท าให้นักเรียนสามารถเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยได้กระชับและ
ชัดเจนขึน้ ไม่มีเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยใดท่ีท าให้เกิดผลเฉลยซ า้ซ้อน เน่ืองจากนักเรียน
เขียนค าอธิบายได้ชัดเจนขึน้ ซึ่งเกณฑ์ดงักลา่วยงัสามารถจัดกลุม่ของผลเฉลยได้มากกวา่ 2 กลุม่ 
โดยนกัเรียนยงัคงแสดงพฤติกรรมเช่นนีจ้นสิน้สดุกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3  ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การสมัภาษณ์นกัเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คนเก่ียวกบัการสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลย ท่ีพบว่า 
สาเหตท่ีุท าให้นกัเรียนเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยได้ชดัเจนขึน้นัน้  เน่ืองมาจาก
นกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ และได้แลกเกณฑ์การจัดกลุ่ม
ของผลเฉลยจากสมาชิกในกลุ่ม/การน าเสนอเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยจากเพื่อนต่างกลุ่ม
หน้าชัน้เรียน จึงท าให้นกัเรียนสามารถเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยได้กระชับ
และชดัเจนมากขึน้ 

2.3 พฤติกรรมด้านความคิดริเร่ิม 
ในการศึกษาความคิดริเร่ิมผู้ วิจัยพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการสร้าง

สถานการณ์ให้มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบขณะลงมือตัง้ปัญหา  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างสถานการณ์
ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม และด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมี
รูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากรูปแบบเดิม  

2.3.1 ด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจาก
ผลเฉลยเดิม 

ในการศึกษาพฤติกรรมการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่
แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ขณะนักเรียนลงมือตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต จากการวิเคราะห์ผลงาน
เขียนของนกัเรียน ผลการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในช่วง
กิจกรรมพฒันาความคิดริเร่ิม พบพฤติกรรมของนกัเรียนสว่นใหญ่รวมทัง้นกัเรียนเปา้หมายในการ
สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากผลเฉลยเดิม  มีรายละเอียดดงันี ้
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ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 2 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรมการ
ตัง้ปัญหา “การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด” นักเรียนส่วนใหญ่ รวมถึง
นักเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวัญข้าว และต้นข้าว จ านวน  16 คน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย) สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีโครงสร้าง ประกอบด้วย เงื่อนไข  1 เงื่อนไข และ
ขัน้ตอนในการแก้ปัญหามากกวา่ 1 ขัน้ตอน โดยมีการปรับเปลีย่นเงื่อนไขในการสร้างรูปเรขาคณิต 
2 ลกัษณะ ได้แก่ 

(1) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่ว เป็นการ
สร้างรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุส 

(2) การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่ว เป็นการ
สร้างรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

จึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ รวมถึงนักเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวัญข้าว และ  
ต้นข้าวสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม   
ดงัภาพประกอบ 34 - 35 

ในขณะท่ีนกัเรียนบางสว่น รวมถึงนกัเรียนเป้าหมาย คือ รวงข้าว จ านวน 4 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของกลุม่เป้าหมาย) ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่
แตกตา่งจากผลเฉลยเดิม  
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ภาพประกอบ 34 ร่องรอยการปรับเปลีย่นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาคาบเรียนท่ี 2 เพื่อสร้าง
สถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของ ขวญัข้าว 

 
 
 

ร่องรอยการ
ปรับเปล่ียน
เง่ือนไขท่ี 

(1) 

ร่องรอยการ
คดิหาผล
เฉลยจาก
สถานการณ์
ปัญหาจาก

การ
ปรับเปล่ียน
เง่ือนไขท่ี 

(1) ท่ี
นกัเรียน
ตัง้ขึน้ 
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ภาพประกอบ 35 ร่องรอยการปรับเปลีย่นเงื่อนไข (2) ของสถานการณ์ปัญหาคาบเรียนท่ี 2 เพื่อ
สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากผลเฉลยเดิม ของ ต้นข้าว 

 
 
 

ร่องรอยการ
ปรับเปล่ียน
เง่ือนไขท่ี 

(2) 

ร่องรอยการ
คดิหาผล
เฉลยจาก
สถานการณ์
ปัญหาจาก

การ
ปรับเปล่ียน
เง่ือนไขท่ี 

(2) ท่ี
นกัเรียน
ตัง้ขึน้ 
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ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 10 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม
การตัง้ปัญหา “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” นกัเรียนสว่นใหญ่ 
รวมถึงนกัเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวญัข้าว และต้นข้าว จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กลุม่เป้าหมาย) สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีโครงสร้าง ประกอบด้วย เงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข 
และขัน้ตอนในการแก้ปัญหามากกว่า 1 ขัน้ตอน โดยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสถานการณ์
ปัญหา 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

(1) การปรับเปลีย่นปริมาตรทรงเรขาคณิตของวตัถทุัง้ 3 ชนิด 
(2) การปรับเปลีย่นจ านวนของวตัถทุรงเรขาคณิตท่ีใช้โดยไม่ต้องครบทัง้ 3 แบบ 
จึงท าให้นกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง รวมถึงนกัเรียนเปา้หมาย ยุ้งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว 

และรวงข้าว สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม               
ดงัภาพประกอบท่ี 36 - 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 36 ร่องรอยการปรับเปลีย่นเงื่อนไข (1) ของสถานการณ์ปัญหาคาบเรียนท่ี 10  
เพื่อสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากผลเฉลยเดิม ของกลุม่ขวญัข้าว 

ร่องรอยการ
ปรับเปล่ียน
ปริมาตรแต่
ยงัคงใช้

จ านวนวตัถุ
ทัง้ 3 ท่ีเตมิ
ในตู้ปลา  
ดงัเง่ือนไข 
ท่ี (1) 

ตวัอย่าง
ร่องรอยการ
คดิหาผล
เฉลยจาก
การ

ปรับเปล่ียน
เง่ือนไข 
ท่ี (1)  
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ภาพประกอบ 37 ร่องรอยการปรับเปลีย่นเงื่อนไข (2) ของสถานการณ์ปัญหาคาบเรียนท่ี 10 เพื่อ
สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากผลเฉลยเดิม ของกลุม่ต้นข้าว 

 
 
 

ร่องรอยการ
ปรับเปล่ียน
จ านวนของ
วตัถทุรง

เรขาคณิตท่ีใช้
โดยไมต้่องครบ
ทัง้ 3 แบบ 
ดงัเง่ือนไข 
ท่ี (2) 

ร่องรอยการ
คดิหาผลเฉลย
จากการ

ปรับเปล่ียน
เง่ือนไข 
ท่ี (2)  
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ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 16 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม
การตัง้ปัญหา “การหาปริมาตรของทรงกลมในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” นักเรียนส่วนใหญ่ 
รวมถึงนกัเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวญัข้าว และต้นข้าว จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กลุม่เป้าหมาย) สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีโครงสร้าง ประกอบด้วย เงื่อนไขมากกว่า  1 เงื่อนไข 
และขัน้ตอนในการแก้ปัญหามากกว่า 1 ขัน้ตอน โดยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสถานการณ์
ปัญหา 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

 (1) การปรับเปลีย่นปริมาตรของทรงกลมทัง้ 3 ชนิด 
 (2) การปรับเปลีย่นจ านวน และปริมาตรของทรงกลม 3 ชนิด 
จึงท าให้นกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง รวมถึงนกัเรียนเปา้หมาย ยุ้งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว 

และรวงข้าว สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม               
ดงัภาพประกอบท่ี 38 - 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 38 ร่องรอยการปรับเปลีย่นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาคาบเรียนท่ี 16 เพื่อสร้าง
สถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของกลุม่รวงข้าว 

ร่องรอยการ
ปรับเปล่ียน
รัศมีของ    
ทรงกลม 
ดงัเง่ือนไข 
ท่ี (1) 

ร่องรอยการ
คดิหาผล
เฉลยจาก
การ

ปรับเปล่ียน
เง่ือนไข 
ท่ี (1)  
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ภาพประกอบ 39 ร่องรอยการปรับเปลีย่นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาคาบเรียนท่ี 16 เพื่อสร้าง
สถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ของกลุม่ยุ้งข้าว 

 

ร่องรอยการ
ปรับเปล่ียน
รัศมีและ
จ านวนชิน้ 
ดงัเง่ือนไข 
ท่ี (2) 

ร่องรอยการ
คดิหาผล
เฉลยจาก
การ

ปรับเปล่ียน
เง่ือนไข 
ท่ี (2)  
ซึ่งท าให้

ได้ผลเฉลยท่ี
แปลกใหม่
และรูปแบบ
ผลเฉลยท่ี
เพิม่มากขึน้ 
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จากข้อมลูข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนสว่นใหญ่ 
จ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย) สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผล
เฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมี โครงสร้าง ประกอบด้วย 
เงื่อนไข 1 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหามากกว่า 1 ขัน้ตอน ในขณะท่ีนักเรียนบางส่วน 
จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย) ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผล
เฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากผลเฉลยเดิมได้  ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการ
คดัเลือกประเด็นปัญหา พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา  
สง่ผลให้นกัเรียนกลุม่เปา้หมาย จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุม่เป้าหมาย) สามารถ
สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิมได้ โดยนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย) ยังคงแสดงพฤติกรรม
สม ่าเสมอจนสิน้สุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ของนกัเรียน
เป้าหมายทัง้ 4 คน ท่ีพบว่าสาเหตุท่ีท าให้นกัเรียนสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลย
แปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิมนัน้  เน่ืองมาจากนักเรียนมีประสบการณ์ในการคัดเลือก
ประเด็นปัญหา พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของปัญหา ตลอดจนได้
อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันในกลุม่/การน าเสนอผลการตัง้ปัญหาของเพื่อนต่างกลุ่ม  จึงท าให้
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากผลเฉลยเดิมได้  

 
2.3.3 ด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่

แตกต่างจากรูปแบบเดิม 
ในการศึกษาพฤติกรรมการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลก

ใหม่แตกตา่งจากรูปแบบเดิม ขณะนกัเรียนลงมือตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต จากการวิเคราะห์ผลงาน
เขียนของนกัเรียน ผลการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในช่วง
กิจกรรมพฒันาความคิดริเร่ิม พบพฤติกรรมของนกัเรียนสว่นใหญ่รวมทัง้นกัเรียนเปา้หมายในการ
สร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากรูปแบบเดิม  มีรายละเอียดดงันี  ้

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 2 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรมการ
ตัง้ปัญหา “การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด” นักเรียนบางส่วน รวมถึง
นกัเรียนเป้าหมาย ต้นข้าว จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย) สามารถสร้าง
สถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม เน่ืองจากนักเรียน
ปรับเปลีย่นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาในการสร้างรูปสามเหลีย่มมมุฉากหน้าจัว่ เป็นการสร้าง
รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า จึงท าให้รูปแบบของผลเฉลยเปลีย่นแปลงไป  ในขณะท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่ รวมถึง
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นักเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวัญข้าว และรวงข้าว จ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
กลุม่เป้าหมาย) ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากรูป
แบบเดิม เน่ืองจากนกัเรียนปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาในการสร้างรูปสามเหลี่ยม
มุมฉากหน้าจั่ว เป็นการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ งมีลักษณะของรูปแบบผลเฉลยเหมือนกับ
สถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 1 

ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 10 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม
การตัง้ปัญหา “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” นักเรียนบางสว่น 
รวมถึงนกัเรียนเป้าหมาย ยุ้งข้าว และต้นข้าว จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของกลุม่เปา้หมาย) 
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม เน่ืองจาก
นักเรียนปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา โดยการปรับเปลี่ยนจ านวนของวัตถุทรง
เรขาคณิตท่ีใช้ ซึ่งไม่ต้องครบทัง้ 3 แบบ จึงท าให้รูปแบบของผลเฉลยเปลี่ยนแปลงไป  ในขณะท่ี
นกัเรียนสว่นใหญ่ รวมถึงนกัเรียนเปา้หมาย ขวญัข้าว และรวงข้าว จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 
60 ของกลุม่เปา้หมาย) ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่ง
จากรูปแบบเดิม เน่ืองจากนกัเรียนปรับเปลี่ยนเงื่อนไขปริมาตรทรงเรขาคณิตของวัตถุทัง้ 3 ชนิด
เทา่นัน้  ซึง่มีลกัษณะของรูปแบบผลเฉลยเหมือนกบัสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 9 

ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 16 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม
การตัง้ปัญหา “การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสีเ่หลีย่มมุมฉาก” นกัเรียนบางสว่น รวมถึง
นกัเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว และขวญัข้าว จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมาย)  
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม เน่ืองจาก
นกัเรียนปรับเปลีย่นเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา โดยการปรับเปลี่ยนจ านวน และขนาดของทรง
กลมทัง้ 3 ชนิด จึงท าให้รูปแบบของผลเฉลยเปลี่ยนแปลงไป  ในขณะท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่ รวมถึง
นกัเรียนเป้าหมาย ต้นข้าว และรวงข้าว จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย)  
ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ซึ่งมี
ลกัษณะของรูปแบบผลเฉลยเหมือนกบัสถานการณ์ปัญหาในคาบเรียนท่ี 15 

จากข้อมลูข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนจ านวน 4 
คน (คิดเป็นร้อยละ 20 ของกลุม่เป้าหมาย) สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลย
แปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการคดัเลือก
ประเด็นปัญหา พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา ส่งผลให้
นกัเรียน จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของกลุม่เป้าหมาย) ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้ สามารถสร้าง
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สถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมได้ โดยนักเรียนจาก
กลุ่มเป้าหมาย ยงัคงแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอจนสิน้สุดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ของนักเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน ท่ีพบว่าสาเหตุท่ีท าให้นักเรียน
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมนัน้  
เน่ืองมาจากนักเรียนมีประสบการณ์ในการคัดเลือกประเด็นปัญหา พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไข
ปัญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา ตลอดจนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันในกลุม่/การ
น าเสนอผลการตัง้ปัญหาของเพื่อนตา่งกลุม่  จึงท าให้สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบ
ผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากรูปแบบเดิมได้ 

 
2.4 พฤติกรรมด้านความคิดละเอียดลออ 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดละเอียดลออ ผู้ วิจัยพิจารณาความคิด

ละเอียดลออของนักเรียนในการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีรายละเอียดของปัญหาท่ี
ครบถ้วนและมีความชดัเจน และเป็นสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกตา่งกัน
และมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีรายละเอียดของสถานการณ์ปัญหาท่ีครบถ้วนและมีความ
ชดัเจนมากขึน้ และด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกต่างกัน
และมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้     

2.4.1 ด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีรายละเอียดของสถานการณ์
ปัญหาที่ครบถ้วนและชัดเจนมากขึน้   

ในการศกึษาพฤติกรรมการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรายละเอียดของปัญหาท่ี
ครบถ้วนและชัดเจน ขณะนักเรียนลงมือตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต จากการวิเคราะห์ผลงานเขียน
ของนักเรียน ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยในช่วง
กิจกรรมพฒันาความคิดละเอียดลออ พบพฤติกรรมของนกัเรียนสว่นใหญ่รวมทัง้นกัเรียนเปา้หมาย
ในการส ร้างสถานการณ์ ปัญ หา ท่ี มี รายละ เอี ยดขอ งปัญ หา ท่ี ครบ ถ้วนและชัด เจน  
มีรายละเอียดดงันี ้

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 2 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรมการ
ตัง้ปัญหา “การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มมมุฉากบนกระดาษจุด” นกัเรียนสว่นใหญ่สามารถสร้าง
สถานการณ์ปัญหาได้ แตส่ถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างขึน้สว่นใหญ่เป็นเพียงค าอธิบายท่ีสัน้ เป็นเพียง
วลีหรือประโยคสัน้ ๆ แสดงรายละเอียดเป็นรายข้อเพียง 1 – 2 ข้อ โดยแต่ละข้อขาดการอธิบายท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวัญข้าว และต้นข้าว ท่ีสร้าง
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สถานการณ์ปัญหาเป็นเพียงวลีหรือประโยคสัน้ ๆ ในขณะท่ีมีนักเรียนบางส่วน รวมถึงนักเรียน
เปา้หมาย รวงข้าว ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีน าไปสูก่ารหาผลเฉลยได้ 

ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 10 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม
การตัง้ปัญหา “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” นกัเรียนสว่นใหญ่
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้ และสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างมีความกระชับ  ชัดเจน แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขท่ีส าคญัมากขึน้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของนกัเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวญั
ข้าว ต้นข้าว และรวงข้าว ท่ีสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้ โดยสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างมี
ความกระชบั ชดัเจน และแสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่ส าคญัมากขึน้เช่นกนั 

ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 16 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม
การตัง้ปัญหา “การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” นกัเรียนสว่นใหญ่ยัง
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้ โดยสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างมีความกระชับ ชัดเจน แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขท่ีส าคญัมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีภาพประกอบเพื่อขยายความสถานการณ์ปัญหา  
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนกัเรียนเปา้หมาย ยุ้ งข้าว ขวญัข้าว ต้นข้าว  และรวงข้าว  ท่ีสามารถ
สร้างสถานการณ์ปัญหาได้ โดยสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างมีความกระชับ ชัดเจน แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขท่ีส าคญัมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีภาพประกอบเพื่อขยายความสถานการณ์ปัญหาท่ี
สร้างขึน้เช่นกนั 

จากข้อมลูข้างต้น สรุปได้วา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนสว่นใหญ่
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้ แต่สถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างขึน้สว่นใหญ่เป็นเพียงค าอธิบาย
ท่ีสัน้ เป็นเพียงวลหีรือประโยคสัน้ ๆ แสดงรายละเอียดเป็นรายข้อเพียง 1 – 2 ข้อ โดยแตล่ะข้อขาด
การอธิบายท่ีชัดเจน ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการคดัเลือกประเด็นปัญหา 
พิจารณาลักษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา ส่งผลให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้ และสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างมี
ความกระชับ ชัดเจน แสดงรายละเอียดเงื่อนไขท่ีส าคญัมากขึน้ โดยนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายสว่น
ใหญ่ ยงัคงแสดงพฤติกรรมอยา่งสม ่าเสมอจนสิน้สดุกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการสมัภาษณ์ของนักเรียนเป้าหมายทัง้ 4 คน ท่ีพบว่าสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนสามารถสร้าง
สถานการณ์ปัญหาท่ีมีรายละเอียดของปัญหาท่ีครบถ้วนและชัดเจนมากขึน้นัน้  เน่ืองมาจาก
นักเรียนมีประสบการณ์ในการคัดเลือกประเด็นปัญหา พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา ตลอดจนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันในกลุม่/การน าเสนอผล



  178 

การตัง้ปัญหาของเพื่อนต่างกลุ่ม จึงท าให้สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรายละเอียดของ
ปัญหาท่ีครบถ้วนและชดัเจนมากขึน้ได้ 
 

2.4.2 ด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจ านวนมากที่
แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้  

ในการศึกษาพฤติกรรมการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวน
มากท่ีแตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ ขณะนกัเรียนลงมือตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต 
จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียน ผลการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป้าหมายของ
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในช่วงกิจกรรมพฒันาความคิดละเอียดลออ พบพฤติกรรมของนกัเรียนสว่น
ใหญ่รวมทัง้นักเรียนเป้าหมายในการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ี
แตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 2 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรมการ
ตัง้ปัญหา “การหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจุด” นักเรียนกลุม่ตวัอย่าง รวมถึง
นกัเรียนเปา้หมาย ต้นข้าว จ านวน 4 คน (ร้อยละ 20 ของกลุม่เปา้หมาย)สามารถสร้างสถานการณ์
ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ ดงัภาพประกอบท่ี 
47   ส าหรับนกัเรียนสว่นใหญ่ รวมถึงนกัเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว และขวญัข้าว ไม่สามารถสร้าง
สถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้  ในขณะ
ท่ี นกัเรียนเปา้หมาย รวงข้าว ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาและค้าหาผลเฉลยได้ส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 40 ร่องรอยการสร้างสถานการณ์และการแก้ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมาก 
ท่ีแตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ในคาบเรียนท่ี 2 ของกลุม่ต้นข้าว 

 

ในช่วงท่ี 2 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 10 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม
การตัง้ปัญหา “การหาปริมาตรของทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มปริมาณน า้ในตู้ปลา” นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมถึงนักเรียนเป้าหมาย ยุ้ ง ข้าว และต้นข้าว จ านวน 8 คน (ร้อยละ 40 ของ
กลุ่มเป้าหมาย) ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้ สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ี
แตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ 

 
 

ตวัอย่าง
ร่องรอยการตัง้
ปัญหาและการ
แก้ปัญหาใหมท่ี่
มีจ านวนผล
เฉลยและ

รูปแบบของผล
เฉลยมากขึน้ 
โดยการเปล่ียน
เง่ือนไขการ
สร้างจากรูป
สามเหล่ียมมมุ
ฉากหน้าจัว่ 
เป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
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ภาพประกอบ 41 ร่องรอยการสร้างสถานการณ์และการแก้ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมาก 
ท่ีแตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ในคาบเรียนท่ี 10 ของกลุม่ยุ้งข้าว 

 

ในช่วงท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนรู้ คาบเรียนท่ี 16 เม่ือนกัเรียนได้รับใบกิจกรรม
การตัง้ปัญหา “การหาปริมาตรของทรงกลมในกลอ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก” นักเรียนกลุม่ตวัอย่าง 
รวมถึงนักเรียนเป้าหมาย ยุ้ งข้าว ขวญัข้า ต้นข้าว และรวงข้าว จ านวน 20 คน (ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย) สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกต่างกันและมี
หลากหลายรูปแบบมากขึน้ 

 

ตวัอย่าง
ร่องรอยการตัง้
ปัญหาและการ
แก้ปัญหาใหม่
ท่ีมีจ านวน

รูปแบบของผล
เฉลยมากขึน้ 
โดยการเปล่ียน
เง่ือนไขการ

การใช้วตัถทุรง
เรขาคณิตทัง้ 3 

แบบ 

ตวัอย่าง
ร่องรอยการ
การเปล่ียน
เง่ือนไขในการ
ตัง้ปัญหา 
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ภาพประกอบ 42 ร่องรอยการสร้างสถานการณ์และการแก้ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมาก 
ท่ีแตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ในคาบเรียนท่ี 16 ของนกัเรียนตวัอยา่ง 

ตวัอย่าง
ร่องรอยการตัง้
ปัญหาและ
การแก้ปัญหา
ใหมท่ี่มีจ านวน
รูปแบบของผล
เฉลยมากขึน้ 
โดยการ

เปล่ียนเง่ือนไข
การการใช้ทรง
กลมทัง้ 3 
แบบ 

ตวัอย่าง
ร่องรอยการ
การเปล่ียน
เง่ือนไขในการ
ตัง้ปัญหา 
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จาก ข้อมูลข้างต้น  ส รุป ได้ ว่า  นัก เรียนจ านวน 4  คน (ร้อยละ  20 ของ
กลุ่มเป้าหมาย) สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกต่างกันและมี
หลากหลายรูปแบบ ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการคดัเลือกประเด็นปัญหา 
พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา ส่งผลให้นักเรียนจาก
กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกต่างกันและมี
หลากหลายรูปแบบมากขึน้ โดยนกัเรียนจากกลุม่เป้าหมาย ยงัคงแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ
จนสิน้สดุกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงท่ี 3 ซึง่สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์ของนกัเรียนเป้าหมายทัง้ 
4 คน  ท่ีพบว่าสาเหตุท่ีท าให้นกัเรียนสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ี
แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้นัน้ เน่ืองมาจากนักเรียนมีประสบการณ์ในการ
คดัเลือกประเด็นปัญหา พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา 
ตลอดจนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันในกลุม่/การน าเสนอผลการตัง้ปัญหาของเพื่อนต่างกลุ่ม     
จึงท าให้สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกต่างกันและมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึน้ได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

สมมติฐานการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์

ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60   

2. นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการ
แก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการเรียน

การสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและ
นักเรียน ระยะท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียน และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และระยะท่ี 3 การศึกษา
ความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่ เก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียน 

ในระยะท่ี 1 การศกึษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียนมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมายส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอน คือ นกัเรียนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีมีการสง่เสริมห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 18 คน 
โดยท าการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตของนกัเรียนใน 2 ด้านประกอบด้วย (1) ด้าน
ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนักเรียน และ (2) ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน 

ครูผู้ สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระเรขาคณิ ต โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 6 คน  โดยท าการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
เรขาคณิตของครูใน 2 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู และ (2) ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู 
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1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
เรขาคณิตที่ เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและ
นักเรียน 

การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี
เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียนได้ ผู้วิจยัด าเนินการ
ดงันี ้(1) การวิเคราะห์เชิงเอกสาร เพื่อวิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
สภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตของครูและนกัเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ และ (2) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่ อสอบถามและ
สมัภาษณ์สภาพการเรียนการสอนของครูใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู และด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู และเพื่อสอบถามและทดสอบความสามารถของ
นกัเรียน ได้แก่ ด้านความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน  
และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน 

1.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนการ

สอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากครู ได้แก่ แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตส าหรับครู เพื่อส ารวจและตรวจสอบความเช่ือท่ีเก่ียวกับ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครูท่ีสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  และแบบสมัภาษณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู  เพื่อศึกษาเชิงลกึเก่ียวกับแนวการเรียนการสอน
เรขาคณิตและความรู้เก่ียวกับศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครูท่ีสอนห้องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น และ (2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากนกัเรียน ได้แก่ แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิตส าหรับนกัเรียน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิต เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้   

หลงัจากท่ีสร้างเคร่ืองมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัน าเคร่ืองมือวิจยัทัง้หมดเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว จึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้ผู้วิจัยคดัเลือกข้อความท่ีมีค่า
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ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้เคร่ืองมือวิจยัตามท่ีก าหนด 

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี

เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น (1) การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจาก
ครู โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับครูท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย และสมัภาษณ์ครูท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตและความรู้เก่ียวกบัศาสตร์การสอนในเนือ้หา
และ (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากนกัเรียน ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต และแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตไปเก็บรวบรวมข้อมลูกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ี

เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบง่ออกเป็น (1) การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากครู 
โดยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครูมา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และน าผลการสมัภาษณ์ของครูมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ (2) การ
วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากนกัเรียน โดยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตและแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
ทางเรขาคณิตของนกัเรียนมาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยใช้คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ     

ในระยะท่ี 2 การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียน และหาคุณภาพของเคร่ืองมือมีขัน้ตอนการด าเนินการ
ดงันี ้

2.1 การก าหนดกลุ่มน าร่อง 
กลุ่มน าร่อง คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 21 คน โดยเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคะแนนดิบของนกัเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
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พืน้ฐาน แล้วแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีมีระดบัคะแนนสงู ปานกลาง และต ่า  โดยแบง่นกัเรียน
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 3 ครัง้ดงันี ้

2.1.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
1 คน 

2.1.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียน จ านวน 6 คน ท่ีได้จากการเลอืกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
2 คน 

2.1.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียน จ านวน 12 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่หาประสทิธิภาพรายบุคคลและกลุม่ยอ่ย 

2.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนและหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ  

ในการก าหนดกรอบแนวคิด ผู้วิจัยได้น าผลท่ีได้จากการศกึษาสภาพการเรียนการ
สอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและนกัเรียน ทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิด
ละเอียดลออ กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา/วิลสนัและคณะ กระบวนการตัง้ปัญหาของบราวน์
และวอลเทอร์ และแนวทางการวดัผลประเมินผลมาก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 แผน 
แบ่งเป็นระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการทดลองการแก้ปัญหา 9 แผน สลบักับการตัง้ปัญหา 9 
แผน และระยะเวลาในการทดสอบหลงัเรียน 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยเป็นเวลา
นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (1) ด้านความคิดคลอ่ง (2) ด้านความคิดยืดหยุ่น (3) 
ด้านความคิดริเร่ิม และ (4) ด้านความคิดละเอียดลออ ในกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนจะได้
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เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา กระบวนการแก้ปัญหาท่ีเป็นพลวัตตาม
แนวคิดของวิลสนัและคณะ และกระบวนการตัง้ปัญหาตามแนวคิดของบราวน์และวอลเทอร์  
ตลอดจนได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ีไม่คุ้ นเคย (non-routine problem) ซึ่งแต่ละ
ปัญหามียุทธวิธี/ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย โดยใช้เนือ้หาคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเร่ือง 
เรขาคณิต ท่ีไม่เกินชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา 
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การน าเสนอผลการ
แก้ปัญหาและตัง้ปัญหา และการอภิปรายผลหน้าชัน้เรียน 

2.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหา 

และการตัง้ปัญหาจ านวน 18 แผน แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที ซึ่งแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ (2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและ
ความคิดละเอียดลออ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต (3) แบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นแบบบันทึกท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เพื่อบันทึกพฤติกรรมด้านความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นขณะลงมือ
แก้ปัญหาและตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ และแบบบนัทึก
ภาคสนาม และ (4) แบบสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ เพื่อสอบถามเชิงลกึเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของนกัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเป็นนักเรียนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สดุคาบเรียนการแก้ปัญหาและตัง้
ปัญหาแตล่ะครัง้ 

หลงัจากท่ีสร้างเคร่ืองมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัน าเคร่ืองมือวิจยัทัง้หมดเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เม่ือปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าจนผ่านการพิจารณาแล้ว จึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ หลงัจากนัน้ผู้วิจัยคดัเลือกข้อความท่ีมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence (IOC)) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้เคร่ืองมือวิจยัตามท่ีก าหนด 
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2.4 การหาประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนการสอนและหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

ในการหาประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการใช้กับกลุ่มน าร่อง ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 21 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2561 ดงันี ้

2.4.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน  ท่ีได้จากการเลอืกแบบเจาะจง โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั จากนัน้น าข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 
แล้วเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ใช้ในการทดลองขัน้ตอ่ไป 

2.4.2 การการหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย
และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 6 คน  ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้นกัเรียนท าความ
เข้าใจสถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  จากนัน้น าข้อมูลมาหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 แล้วเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ วิจัย
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการทดลองขัน้ตอ่ไป 

2.4.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัและ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 12 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยให้นกัเรียนท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาและข้อค าถาม แล้วลงมือปฏิบติักิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั จากนัน้น าข้อมูลมาหาประสิทธิภาพ E1/E2 
แล้วเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ใช้ในการทดลองขัน้ตอ่ไป  
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ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ในระยะท่ี 3 การศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 1 ห้องเรียน 20 คน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง ซึง่ระยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา
นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ 

นอกจากนัน้ผู้ วิจัยเลือกนักเรียนเป้าหมาย (Target Student) เพื่อศึกษาเชิงลึก
เก่ียวกบัพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งได้จากสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ของนกัเรียนท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยา่งเก่ียวกบัความกล้าแสดงออก การสื่อสารและน าเสนอแนวคิดของนกัเรียนแต่ละ
คน และใช้การพิจารณาจากงานเขียน การสมัภาษณ์ แบบสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์จากช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนกัเรียนเปา้หมายนีไ้ด้จากการเลือกแบบ
เจาะจงจ านวน 4 คน จากกลุ่มตวัอย่าง 20 คน แบ่งเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สงู 1 คน นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง 2 คน และท่ี
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า 1 คน เพื่อศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิด
ละเอียดลออ โดยผู้ วิจัยใช้กล้องวิดีโอช่วยในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรม  ขณะลงมือ
แก้ปัญหาและตัง้ปัญหา และสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของนกัเรียนเปา้หมาย
แตล่ะคน หลงัสิน้สดุคาบเรียนแตล่ะครัง้  

3.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรม 
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผู้ วิจัยศึกษากรอบแนวคิดการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ด้าน (1) ความคิดคล่อง (2) 
ความคิดยืดหยุ่น (3) ความคิดริเร่ิม และ (4) ความคิดละเอียดลออ และกรอบแนวคิดการ
แก้ปัญหาของโพลยา/วิลสนัและคณะ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจปัญหา 
การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบผล นอกจากนีย้งัได้ศกึษากรอบ
แนวคิดในการตัง้ปัญหาของบราวน์และวอลเทอร์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การคัดเลือก
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ประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น การหาลกัษณะ/เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์เร่ิมต้น การเปลี่ยน
เงื่อนไขของประเด็นสถานการณ์ การสร้างสถานการณ์ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา  

3.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยแบ่ง

ออกเป็น (1) แบบแผนการวิจัย โดยการเก็บรวมรวมข้อมลูของงานวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจัย 
แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลงัการทดลอง (One Group Posttest-Only Design) ซึ่งเป็นแบบ
แผนการวิจัยท่ีเลือกใช้กลุม่ทดลองเพียงกลุม่เดียว มีการให้ตวัแปรอิสระกับกลุม่ตวัอย่าง และท า
การทดสอบหลงัการทดลอง แล้วพิจารณาผลการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลท่ีได้จากผลการทดลอง และ (2) การด าเนินการ
ทดลอง ใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทัง้หมด 20 คาบเรียน คาบเรียนเรียนละ 90 นาที โดย
แบ่งเป็นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหาสลบักับการตัง้ปัญหาทาง
เรขาคณิตจ านวน 18 คาบเรียน และการทดสอบหลังเรียน 4 คาบเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาปกติ  ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้สอน
และผู้สงัเกตการณ์  โดยมีนิสิตปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย
วิจัย บนัทึกพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียนเป้าหมายและสมาชิกในกลุ่ม
ขณะลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา ในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีการใช้กล้องวิดีโอ
เพื่อบนัทกึรายละเอียดของการจดักิจกรรมและสมัภาษณ์นกัเรียนเปา้หมายหลงัสิน้สดุกิจกรรม  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น (1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่น
การแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ผู้วิจยัน าคะแนน
จากใบกิจกรรมรายบุคคลและคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลงัเรียนมาหาคา่เฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วหา
จ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าร้อยละ 60 ขึน้ไปของ
คะแนนเต็ม จากนัน้ทดสอบสมมติฐานท่ีวา่นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็มมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด โดยการทดสอบทวินาม  
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัพิจารณาจากงานเขียน พฤติกรรมการแสดงออกขณะ
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ลงมือแก้ปัญหาและตัง้ปัญหาของนักเรียน โดยน าแบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์และงาน
เขียนของนกัเรียนมาวิเคราะห์พฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในด้านความคิดคลอ่ง 
ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ  และ (2) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ ดชันีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย 
คา่อ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลี่ยเลข
คณิต  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา่ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานการวิจยั คือ การทดสอบทวิ
นาม 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ตามวิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
ระยะท่ี 1 การศกึษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ของครูและนกัเรียน ระยะท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียน และหาคณุภาพของเคร่ืองมือ และ
ระยะท่ี 3 การศกึษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียน 

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่ เก่ียวข้องกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียน  

ในการศึกษาสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และครูระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
ผู้วิจยัศึกษา (1) ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน
และครู (2) ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของนกัเรียน และ (3) การ
จดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของครู   

1.1 ความเช่ือที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของ
นักเรียนและครู 

นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยของความ
เช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ความเช่ือแต่ละด้าน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ ความเช่ือท่ีเก่ียวกับ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต และความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความ
เช่ือของนกัเรียนแตล่ะข้อ คะแนนของความเช่ือท่ีมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยท่ีสดุ 2 อนัดบัแรกซึง่เป็น
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ความเช่ือท่ีมีคา่เฉลีย่อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุและระดบัน้อย ได้แก่ (1) ความเช่ือท่ีวา่ “การแก้ปัญหา
ทางเรขาคณิตท่ีดีท่ีสดุควรมีวิธีเดียวเท่านัน้” และ (2) ความเช่ือท่ีวา่ “การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต
เป็นกระบวนการท่ีมีล าดบัขัน้ตอนแน่นอน ตายตวัและมียทุธวิธีท่ีเหมาะสมกบัการแก้ปัญหานัน้ ๆ 
เพียงยุทธวิธีเดียว” ซึ่งความเช่ือทัง้สองเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิต  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนักเรียนไม่คุ้ นเคยกับการแก้ปัญหาท่ีมีหลายผลเฉลย และ
สามารถใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งยุทธวิธี สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ครูท่ีกลา่วว่า 
ในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ครูต้องกระชบัเวลาในการสอน 
จึงมุ่งเน้นให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในแบบเรียนเพียงอย่างเดียว และแบบฝึกหดัในแบบเรียนสว่น
ใหญ่มีค าตอบเพียงค าตอบเดียวและใช้ยทุธวิธีเพียงยทุธวิธีเดียวในการแก้ปัญหาเท่านัน้ ความเช่ือ
ท่ีต้องปรับปรุงหรือควรปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อารีย์ คงสวัสด์ิ (2544, น. 58) ท่ีพบว่า ความเช่ือเก่ียวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สง่ผลตอ่ ความสามารถและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ในขณะท่ีครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาความ
เช่ือแต่ละด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความเช่ือท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต และความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเช่ือของครู
แต่ละข้อ คะแนนของความเช่ือท่ีมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยท่ีสุด 2 อันดบัแรก ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ (1) ความเช่ือท่ีว่า “การมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาค าตอบท่ี
ถูกต้องของสถานการณ์/ปัญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์” และ (2) ความเช่ือท่ีว่า “แบบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งความเช่ือทัง้สองเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตและความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิต ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากในการจัดการเรียนการสอนครูท่ีมุ่งเน้นให้
นักเรียนค้นหาผลเฉลยของสถานการณ์ปัญหามากกว่าการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ยุทธวิธี ท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหาและใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเพ่ือการตัดสินผลการเรียน  
สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์ครูท่ีกลา่วว่า ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ส่วนใหญ่ ครูจะใช้แบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผลส าฤทธ์ิท่ีอยู่ในแบบเรียน ซึ่งเน้นการคิด
ค านวณให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้องเป็นส าคัญ ดังนัน้ความเช่ือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนการ
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แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความเช่ือของครูท่ีอยู่ในระดบัต ่าจะสง่ผลต่อการเรียนการสอน
สอนของนักเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชุติมา ค าธะนี (2551, น. 47) ท่ีพบว่า ครูท่ีมี
ความเช่ือโน้มเอียงตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ใด จะสง่ผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ซึง่สะท้อน
ผลไปสูน่กัเรียน 

1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตของ
นักเรียน 

นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ไม่ปรากฏการคิดหาผล
เฉลยและรูปแบบของผลเฉลย โดยคิดหาผลเฉลยได้เพียงผลเฉลยเดียว เม่ือนกัเรียนสว่นใหญ่คิด
หาผลเฉลยหรือรูปแบบผลเฉลยใดผลเฉลยหนึง่ได้แล้วนกัเรียนจะหยุดคิดหาผลเฉลยอ่ืน ๆ ในทนัที  
ด้านความคิดยืดหยุ่น พบว่า นกัเรียนไม่ปรากฏการเขียนเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยท าให้การ
จดักลุม่มีความซ า้ซ้อน ด้านความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ พบวา่ นกัเรียนไม่ปรากฏการ
คิดสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยและรูปแบบของผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลย
เดิม จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังอยู่ในระดับต ่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Simpson 
(1922, อ้างใน อารี พันธ์มณี, 2547, น. 58) ท่ีพบว่า ความคิดสร้างสร้างด้านการจินตนาการจะ
ลดลงในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เม่ือย่างเข้าสู่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และลดลงเร่ือย ๆ จนถึงชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

1.3 การจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
เรขาคณิตของครู   

ครูมีประสบการณ์น้อยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ สง่ผลให้หลกัสตูรเรขาคณิตส าหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ไม่ได้มุ่งเน้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมทัง้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ท าให้
นักเรียนขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากหลักสูตร
เรขาคณิตส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถูกออกแบบในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยตรง สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555b, น. 129) ท่ีพบว่า ครูสว่นใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมการคิด โดยมุ่งเน้นท่ีเนือ้หา และทกัษะการคิดค านวณ บอก
วิธีท าและให้นักเรียนแก้ปัญหาตามตวัอย่างท่ีก าหนด สง่ผลให้นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลื่อน
และขาดทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ พบว่า กิจกรรมการเ รียนการสอน
เรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
68.62/67.34 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 60/60 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนการสอน เรขาคณิตท่ี
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ได้สร้างขึน้ตามแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาของ โพลยา วิลสนั
และคณะ ซึ่งมีจุดเน้นส าคญัอยู่ท่ีความเป็นพลวตัและมีล าดบัขัน้ตอนไม่ตายตวัสามารถพิจารณา
กลบัไปยังขัน้ตอนก่อนหน้าได้ และกระบวนการตัง้ปัญหาของบราวน์และวอลเทอร์ ซึ่งมีจุดเน้น
ส าคัญอยู่ท่ีกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหม่ท่ีเป็นล าดับขัน้สามารถน าไปใช้ตัง้ปัญหา ได้ทัง้
ปัญหาท่ีเกิดจากการขยายปัญหาเดิมท่ีเคยแก้มาแล้ว/ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่  ซึ่ง
กระบวนการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาดังกล่าวเป็นกระบวนการท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณพร เลิศอาวาส (2554, น. 102-104) ท่ีพบว่า เม่ือนกัเรียนมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหามากขึน้ นักเรียนจะมีพัฒนาการด้านความคิด
คลอ่งและความคิดยืดหยุ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สงูขึน้   
และการศึกษาของ ซิงเกอร์และวอลกา (Singer & Voica, 2015, pp. 166-168) ยงัช่วยสนบัสนุน
วา่ การแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีมีความสมัพันธ์กัน โดยการตัง้ปัญหา/การ
ขยายหรือปรับเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้ 

ตลอดจนได้มีการศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนในระยะท่ี 1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์การให้
คะแนนแบบวิเคราะห์รายด้าน  ซึง่ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้สามารถเสริมสร้าง
ความสามารถและพฤติกรรมการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ได้ 

นอกจากนีใ้นระหว่างการปฏิบติักิจกรรมแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา นกัเรียนได้มีสว่นร่วมใน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) และการน าเสนอผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา
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ร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฮุตแมนและโรตัน (อารี พันธ์มณี, 2547, น. 132-133
อ้างอิงจาก Houtman & Rowton, 1976) ท่ีพบว่า นกัเรียนท่ีครูอนุญาตให้อภิปรายแนวคิดในการ
แก้ปัญหาร่วมกันจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้อภิปรายแนวคิด
ดงักลา่ว 

 
ระยะที่  3 การศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ในการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทาง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ และตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้

ตอนที่ 1 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
นกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่น
การแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวน
นักเรียนทัง้หมด ท่ีระดับนัยส าคัญ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาพันธ์ชนิต เจนจิต 
(2546, น. 49) ท่ีพบว่า นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ สามารถสอบผา่นเกณฑ์ 75 มากกวา่ร้อยละ 75 
ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .01 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  ได้สร้างตามคิดกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา วิลสันและคณะ และ
กระบวนการตัง้ปัญหาของบราวน์และวอลเทอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนได้
เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหา ตลอดจนได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาท่ี
ไม่คุ้นเคย (non-routine problem) ซึ่งแต่ละปัญหามียุทธวิธี/ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย ใน
ระหวา่งการปฏิบติักิจกรรมแก้ปัญหาและ ตัง้ปัญหา นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) การน าเสนอผลการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา และการอภิปรายผลหน้าชัน้
เรียน 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการสงัเกต

ของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัย และผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหา  
พบวา่ เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและตัง้ปัญหามากขึน้ นกัเรียนสามารถพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ด้านความคิดคลอ่ง ด้านความคิด
ยืดหยุน่ ด้านความคิดริเร่ิม  และด้านความคิดละเอียดลออ มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 พฤติกรรมด้านความคิดคล่อง 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดคล่องของนักเรียนห้องเรียนพิ เศษ

วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจยัพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการคิดหาผล
เฉลยได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด และการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ขณะ
นกัเรียนลงมือแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมี 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด และด้านการคิดหาผลเฉลยได้
หลายรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 

2.1.1 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาที่ก าหนด 
ในการศึกษาพฤติกรรมการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด 

ขณะนกัเรียนลงมือแก้ปัญหาทางเรขาคณิต ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยและมีผลเฉลย
มากกว่าหนึ่งผลเฉลย จากการวิเคราะห์ผลงานเขียนของนักเรียน ผลการสงัเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนเป้าหมายของผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัย และผลการสมัภาษณ์ระหว่างผู้ วิจัยและนักเรียน
เป้าหมายเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหา พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมด้านการคิดหาผลเฉลยได้
จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนดอยู่ 2 ลกัษณะ ได้แก่ นกัเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึน้ในเวลา
ท่ีก าหนด และนกัเรียนคิดหาผลเฉลยแตล่ะผลเฉลยได้เร็วขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึน้ในเวลาที่ก าหนด 
ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนในด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึน้ในเวลาท่ีก าหนด พบวา่ เม่ือ
นกัเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้นกัเรียนมีประสบการณ์ สามารถคดัเลอืก
ประเด็นส าคญัและเลือกใช้ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา ดังนัน้นกัเรียนส่วนใหญ่จึงคิดหา
ผลเฉลยได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณพร เลิศอาวาส (2554, น. 102) ท่ีพบว่า เม่ือนกัเรียนมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึน้ นกัเรียนสามารถคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึน้ในเวลาท่ี
ก าหนด 
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(2) นักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึน้ 
ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เร็วขึน้ พบว่า เม่ือนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ยุทธวิธีท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับการแก้ปัญหา จากในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้
ยทุธวิธีเดาและตรวจสอบนกัเรียนได้ปรับเปลีย่นให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหาในช่วงท่ี 2 และ
ช่วงท่ี 3 คือการใช้ยุทธวิธีการเขียนภาพ และการสร้างตาราง สง่ผลให้นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลาใน
การคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยเร็วขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์ (2542, น. 147)  
ท่ีกลา่ววา่ ความไวตอ่ปัญหาเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดขึน้อยา่งฉบัพลนั เน่ืองจากการได้รับรู้
หรือการได้ประสบกบัเหตกุารณ์ในด้านตา่ง ๆ 

2.1.2 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ในการศึกษาการคิดหาผลเฉลยได้หลายรูปแบบท่ีแตกต่างกันของนักเรียน  

ผู้วิจัยพิจารณาจ านวนรูปแบบของผลเฉลยท่ีนกัเรียนหาได้ ลกัษณะของผลเฉลยในแต่ละรูปแบบ  
และขัน้ตอนในการคิดหาผลเฉลย ซึ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นีแ้ต่ละ
ปัญหามีรูปแบบของผลเฉลยมากกว่าหนึ่งรูปแบบ (มีอย่างน้อยสามรูปแบบ) จากการวิเคราะห์
ผลงานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลการสังเกตพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั พบวา่ นกัเรียนคิดหาผลเฉลยท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนัได้จ านวน
มากขึน้ และนกัเรียนมีขัน้ตอนในการคิดหาผลเฉลยท่ีกระชบัขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้

(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้จ านวนมาก
ขึน้ 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านคิดหาผลเฉลยท่ีมีรูปแบบแตกต่างกันได้จ านวนมากขึน้ พบว่า 
ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนสว่นใหญ่คิดหาผลเฉลยท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกันได้เพียง
บางส่วน เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้นักเรียน
สามารถเลอืกใช้ยทุธวิธีท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับการแก้ปัญหา ตลอดจนการได้แลกเปลี่ยน
กระบวนการแก้ปัญหากับเพื่อนในกลุม่/หน้าชัน้เรียน ซึ่งนกัเรียนได้เรียนรู้การแจงกรณีท่ีเป็นไปได้
ของรูปแบบผลเฉลยทัง้หมด ส่งผลให้นักเรียนคิดหารูปแบบของผลเฉลยมากขึน้ ซึ่งพฤติกรรม
ดงักลา่ว ณัฏฐพงษ์  เจริญทิพย์ (2542, น. 147) เรียกวา่ ความคิดแหวกแนว เป็นพฤติกรรมในการ
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คิดหาผลเฉลยของนกัเรียนบางคนนกัเรียนบางคนท่ีแตกตา่งจากนกัเรียนคนอ่ืน และเป็นผลเฉลย
หรือรูปแบบผลเฉลยท่ีมีความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร 

(2) นักเรียนมีขัน้ตอนในการคิดหาผลเฉลยที่กระชับขึน้ 
ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนกัเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนในด้านการมีขัน้ตอนในการคิดหาผลเฉลยท่ีกระชบัขึน้ พบว่า ในช่วงแรก
ของกิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เวลามากในการคิดหาผล เน่ืองจากนกัเรียนใช้ยุทธวิธี
การเดาและตรวจสอบ รวมทัง้คิดหาผลเฉลยทัง้หมดในกระดาษทด แล้วตอบในกระดาษค าตอบ  
ท าให้เม่ือใกล้เวลาท่ีก าหนดนักเรียนต้องรีบเขียนผลเฉลยในกระดาษค าตอบ  ซึ่งบางครัง้ท าให้
เขียนผลเฉลยได้ไม่ครบ เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้  
ท าให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ยุทธวิธีท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับการแก้ปัญหา ส่งผลให้
นกัเรียนสว่นใหญ่และนักเรียนเป้าหมายจึงใช้เวลาน้อยลงกว่าช่วงแรกในการคิดหาผลเฉลย ซึ่ ง
นกัเรียนคิดไปเขียนไป และรู้จักปรับเปลี่ยนในการแก้ปัญหา เช่น ยทุธวิธีการสร้างตาราง การแจง
กรณีท่ีเป็นไปได้ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้นกัเรียนเห็นความสมัพันธ์หรือแบบรูป (pattern) ของผลเฉลย
ท าให้คิดหาผลเฉลยได้รวดเร็ว เป็นขัน้ตอน และกระชับมากขึน้ สอดคล้องกับ ธีรเชษฐ์ เรืองสุข
อนันต์ (2554, น. 107) เม่ือนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการก าหนดและพิจารณาปัญหา ทบทวนประเด็นและคดัเลอืกปัญหา นกัเรียนจึง
ใช้เวลาน้อยลงในการคิดหาผลเฉลยและปรับขึน้ตอนในการคิกหาผลเฉลยให้กระชบัขึน้ 

2.2 พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น 
ในการศึกษาความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการ

คิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลย และความชัดเจนของค าอธิบายเกณฑ์การจดักลุม่ของผล
เฉลยขณะลงมือแก้ปัญหาท่ีก าหนด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจนขึน้ และด้านการเขียนค าอธิบาย
เกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยท่ีชดัเจนขึน้ 

2.2.1 ด้านการคิดสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจนขึน้ 
ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนในด้านการคิดสร้างเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยท่ีชดัเจนขึน้ พบวา่ เม่ือ
นกัเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้นกัเรียนสามารถพิจารณา
และค้นหาความสมัพนัธ์ของรูปแบบผลเฉลย สง่ผลให้นกัเรียนสว่นใหญ่ใช้เกณฑ์ท่ีมีความแตกตา่ง
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มากกวา่ในช่วงแรก ซึง่แตล่ะเกณฑ์มีสามารถจดักลุม่ของผลเฉลยได้มากกวา่ 2 กลุม่ย่อย และไม่มี
ความซ า้ซ้อนกัน โดยในการสร้างเกณฑ์การจัดกลุ่มดังกล่าวยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนพยายาม
ค้นหาผลเฉลยในแต่ละเกณฑ์มากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับ อารี พนัธ์มณี (2547, น. 40-41) ท่ีพบว่า 
ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตวัเสริมให้ความคิดคลอ่งมีความแปลกแตกต่างออกไป หลีกเลี่ยงความ
ซ า้ซ้อน หรือเพิ่มคณุภาพความคิดให้มากขึน้ด้วยการจดัเป็นหมวดหมู่และหลกัเกณฑ์ยิ่งขึน้ 

2.2.2 ด้านการเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยที่ชัดเจน
ขึน้ 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการเขียนค าอธิบายเกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ีชัดเจนขึน้ 
พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนสามารถสร้างเกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยได้  
แต่เกณฑ์การจัดของผลเฉลยส่วนใหญ่ใช้ค าอธิบายท่ีสัน้ เป็นเพียงวลีหรือประโยคสัน้ ๆ  แสดง
รายละเอียดเป็นรายข้อเพียง 1 – 2 ข้อ โดยแต่ละข้อขาดการอธิบายท่ีชัดเจน เม่ือนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้นักเรียนสามารถเขียนค าอธิบาย
เกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยได้กระชับและชดัเจนขึน้ ไม่มีเกณฑ์การจดักลุม่ของผลเฉลยใดท่ีท า
ให้เกิดผลเฉลยซ า้ซ้อน สอดคล้องกับธีรเชษฐ์ เรืองสขุอนนัต์ (2554, น. 109) เม่ือนกัเรียนได้ลงมือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการก าหนดและพิจารณาปัญหา 
ทบทวนประเด็นและคัดเลือกปัญหา นักเรียนสามารถใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มของผลเฉลยท่ี
หลากหลายและกระชับมากขึน้ และอธิบายความหมายของประโยคเหลา่นัน้ได้ชัดเจนมากขึน้
เช่นกนั 

2.3 พฤติกรรมด้านความคิดริเร่ิม 
ในการศกึษาความคิดริเร่ิมผู้วิจยัพิจารณาความสามารถของนกัเรียนในการสร้าง

สถานการณ์ให้มีผลเฉลยแปลกใหม่ แตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบขณะลงมือตัง้ปัญหา ซึ่ง
ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหา
ท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม และด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบ
ผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากรูปแบบเดิม  
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2.3.1 ด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่าง
จากผลเฉลยเดิม 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจัย และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนในด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจาก
ผลเฉลยเดิม พบวา่ ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียนสว่นใหญ่ สามารถสร้างสถานการณ์
ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีโครงสร้าง 
ประกอบด้วย เงื่อนไข  1 เงื่อนไข และขัน้ตอนในการแก้ปัญหามากกว่า 1 ขัน้ตอน เม่ือนกัเรียนมี
ประสบการณ์ในการคดัเลือกประเด็นปัญหา พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของปัญหา สง่ผลให้นกัเรียนสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากผล
เฉลยเดิมได้ ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวมีโครงสร้าง ประกอบด้วย เงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข และ
ขัน้ตอนในการแก้ปัญหามากกวา่ 1 ขัน้ตอน ซึง่สอดคล้องกบั วรรณพร เลศิอาวาส (2554, น. 103) 
ท่ีพบว่า เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการตัง้ปัญหามากขึน้ นักเรียนสามารถตัง้สถานการณ์ท่ี
สอดคล้องกบัสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดได้หลายโครงสร้างท่ีแตกตา่งกนั 

2.3.3 ด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่
แตกต่างจากรูปแบบเดิม 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจัย และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่
แตกต่างจากรูปแบบเดิมพบว่า เม่ือนักเรียนมีประสบการณ์ในการคัดเลือกประเด็นปัญหา 
พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของปัญหา ตลอดจนการได้แลกเปลีย่น
กระบวนการตัง้ปัญหากับเพื่อนในกลุ่ม/หน้าชัน้เรียน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา และการแจงกรณีท่ีเป็นไปได้ของรูปแบบผลเฉลยทัง้หมด สง่ผลให้
นกัเรียนสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรูปแบบผลเฉลยแปลกใหม่แตกตา่งจากรูปแบบเดิมได้ 
สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2534, น. 15) และอารี พนัธ์มณี (2547, น. 37) ท่ีพบว่า นักเรียนท่ีมี
ความคิดริเร่ิม จะมีพฤติกรรมท่ีชอบการปรับปรุง เปลีย่นแปลงสิง่ตา่ง ๆ ให้งาน มีความแปลกใหม่
กวา่เดิม 

2.4 พฤติกรรมด้านความคิดละเอียดลออ 
ในการศึกษาพฤติกรรมด้านความคิดละเอียดลออ ผู้ วิจัยพิจารณาความคิด

ละเอียดลออของนักเรียนในการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีรายละเอียดของปัญหา 
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ท่ีครบถ้วนและมีความชัดเจน และเป็นสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกต่าง
กนัและมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมี 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีรายละเอียดของสถานการณ์ปัญหาท่ีครบถ้วนและมี
ความชัดเจนมากขึน้ และด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ี
แตกตา่งกนัและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้    

2.4.1 ด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่มีรายละเอียดของสถานการณ์
ปัญหาที่ครบถ้วนและชัดเจนมากขึน้ 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจัย และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีรายละเอียดของสถานการณ์
ปัญหาท่ีครบถ้วนและชัดเจนมากขึน้ พบว่า ในช่วงแรกของกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้ แต่สถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างขึน้สว่นใหญ่เป็นเพียงค าอธิบาย
ท่ีสัน้ เป็นเพียงวลหีรือประโยคสัน้ ๆ แสดงรายละเอียดเป็นรายข้อเพียง 1 – 2 ข้อ โดยแตล่ะข้อขาด
การอธิบายท่ีชัดเจน ต่อมาในช่วงท่ี 2 เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการคดัเลือกประเด็นปัญหา 
พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา สง่ผลให้นกัเรียนสามารถ
สร้างสถานการณ์ ปัญหาได้ และสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างมีความกระชับ  ชัดเจน แสดง
รายละเอียดเงื่อนไขที่ส าคญัมากขึน้ 

2.4.2 ด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่มีผลเฉลยจ านวนมาก
ที่แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ 

ผลการวิเคราะห์งานเขียนของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ผลการสงัเกตของผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจัย และผลการสมัภาษณ์ของผู้วิจัยเก่ียวกบัการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการคิดสร้างสถานการณ์ปัญหาใหม่ท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ี
แตกต่างกันและมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ พบว่า เม่ือนกัเรียนมีประสบการณ์ในการคดัเลือก
ประเด็นปัญหา พิจารณาลกัษณะ/เงื่อนไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของปัญหา ส่งผลให้
นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีมีผลเฉลยจ านวนมากท่ีแตกตา่งกันและมี
หลากหลายรูปแบบมากขึน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอุษณีย์ อนุรทธ์วงศ์ (2555, น. 173)
คุณลักษณะทางความคิดหรือพฤติกรรมของความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้นัน้ ต้องมีความ
ละเอียดลออ มีแงม่มุทางความคิดท่ีแตกตา่งจากคนอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ครูต้องเข้าใจบทบาทระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
ควรสง่เสริมพฤติกรรมของนกัเรียนในการแก้ปัญหาท่ีท้าทาย มีหลายผลเฉลย หลายยุทธวิธี และ
เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ปิดกัน้การแสดงความคิดเห็นการ
สื่อสารของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมพืน้ฐานของนักคิดสร้างสรรค์ 
นอกจากนีใ้นการจดักรรมการเรียนการสอนครูต้องสร้างข้อตกลงกบันกัเรียนเก่ียวกบัการไม่วิพากษ์ 
วิจารณ์การคิดแก้ปัญหาหรือการหาผลเฉลยอ่ืน ๆ ของเพื่อนในห้อง อีกทัง้ยังน าแนวการจัด
กิจกรรมไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในด้านอ่ืน ๆ ได้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
ในการส ารวจและศึกษาสภาพการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ของครู พบว่า ครูมีความเช่ือและความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นเก่ียวกับศาสตร์การสอนใน
เนือ้หาเพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ดงันัน้ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป  
นกัวิจัยควรพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทกัษะการคิดขัน้
สงู 

ส าหรับการศึกษาความสามารถและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียน เป็นการศกึษาความสามารถและพฤติกรรมผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้
ปัญหาทางเรขาคณิต พบวา่ ในช่วงการแก้ปัญหา เพื่อพฒันาความคิดคลอ่งและความคิดยืดหยุ่น 
นกัเรียนสามารถคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากท่ีแตกต่างกันในเวลาท่ีก าหนด และสามารถสร้าง
เกณฑ์การจัดกลุม่ของผลเฉลยท่ีชัดเจนขึน้ แต่ในช่วงการตัง้ปัญหา เพื่อพฒันาความคิดริเร่ิมและ
ความคิดละเอียดลออ แม้ว่านกัเรียนจะสามารถค้นผลผลเฉลยท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลย
เดิมได้ แตเ่ม่ือพิจารณารูปแบบของผลเฉลย แตรู่ปแบบของผลเฉลยไม่แตกตา่งจากรูปแบบเดิม จึง
ส่งผลให้คะแนนความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ต ่ากว่าคะแนนความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุน่ ดงันัน้ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรพฒันาความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ ท่ี
มุ่งเน้นการคิดสร้างทัง้ผลเฉลย และรูปแบบของผลเฉลยท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากผลเฉลยเดิมให้
มากขึน้ นอกจากนีใ้นช่วงกระบวนการพฒันาความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ นกัเรียนต้อง
ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าความคิดคลอ่งและความคิดยืดหยุ่นท่ี
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เป็นความคิดพืน้ฐาน ในการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยการขยายหรือเพิ่มช่วยเวลาใน
ค้นหาผลเฉลย และรูปแบบของผลเฉลยท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม ซึ่งคาดว่าพฤติกรรมด้าน
ความคิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนแสดงออกจะชัดเจนขึน้ นอกจากนีก้ารความคิดริเร่ิมและความคิด
ละเอียดลออ 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. เคร่ืองมือส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตที่เก่ียวข้องกับการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนห้องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เคร่ืองมือส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของค รูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตส าหรับครู (2) แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการเรียนการ
สอนเรขาคณิตและความรู้เก่ียวกบัศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครู (3) แบบสอบถามความเช่ือ
ท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตส าหรับนักเรียน  (4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตส าหรับนกัเรียน 
โดยผู้วิจยัด าเนินการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

1.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความ
ชัดเจนของข้อค าถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือวิจัยส าหรับการศึกษา
สภาพการเรียนการสอนเรขาคณิต ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

1. วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของ
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

คะแนน   +1  ส าหรับข้อสอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้ 
คะแนน     0  ส าหรับข้อสอบท่ีผู้ เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา

หรือไม่ 
คะแนน    -1  ส าหรับข้อสอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ไม่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

ค านวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้แล้วเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีค่า  IOC  
(ชานนท์ จนัทรา, 2554, น. 14-54 - 14-55) ตัง้แต ่.05 ขึน้ไป  

โดยใช้สตูรการค านวณ IOC คือ 
R

IOC =
N

 

เม่ือ IOC  คือ ดชันีความสอดคล้อง 
      R  คือ ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 
     N      คือ จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
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ตาราง 22 ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ทางเรขาคณิตส าหรับครูและนกัเรียน  
 

ข้อท่ี 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 22 (ตอ่)  
 

ข้อท่ี 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

29 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 

ตาราง 23 ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
ในระยะท่ี 1  
 

ข้อท่ี 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 

2. เค ร่ืองมือส าห รับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เส ริมส ร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน  

เคร่ืองมือส าหรับการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียน ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการ
สอน เคร่ืองมือวิจยั และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัย
ด าเนินการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความ
ชัดเจนของข้อค าถาม โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือวิจัยส าหรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

1.  วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง  (IOC) ของ
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

คะแนน   +1  ส าหรับข้อสอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้ 
คะแนน     0  ส าหรับข้อสอบท่ีผู้ เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา

หรือไม่ 
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คะแนน    -1  ส าหรับข้อสอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าไม่มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
ค านวณค่า IOC ของแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้แล้วเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ .05 

ขึน้ไป  โดยใช้สตูรการค านวณ IOC คือ  
R

IOC =
N

   

เม่ือ IOC  คือ ดชันีความสอดคล้อง 
      R  คือ ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 
     N      คือ จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

 

ตาราง 24 ดชันีความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือ ในระยะท่ี 2 
 

แผนท่ี 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 25 ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์
ในระยะท่ี 2  
 

ข้อท่ี 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

   
2.2 วิเคราะห์หาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองกบักลุม่น าร่องส าหรับการพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ดงันี ้

2.2.1 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนทัง้ 3 กลุม่ กลุม่ละ 
1 คน  

2.2.2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นกัเรียน จ านวน 6 คน ท่ีได้จากการเลอืกแบบเจาะจง 

2.2.3 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้นักเรียน จ านวน 12 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มหาประสิทธิภาพรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
ซึง่สตูรการค านวณหาประสทิธิภาพ คือ  

สตูรท่ี 1    หรือ  

เม่ือ E1  คือ ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
 คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมหรืองานท่ีท าระหวา่งเรียนทัง้

ท่ีเป็นกิจกรรมในห้องเรียน  นอกห้องเรียนหรืออนไลน์ 

1

x
NE 100
A



 
x

100
A


x
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A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติั ทกุชิน้รวมกนั 
N คือ จ านวนผู้ เรียน 

สตูรท่ี 2    หรือ  

เม่ือ E2  คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
 คือ คะแนนเต็ม 

B คือ คะแนนเต็มของการประเมินสดุท้ายของแตล่ะหนว่ย ประกอบด้วยผล
การสอบหลงัเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสดุท้าย 

N คือ จ านวนผู้ เรียน 
(ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2556, น. 10) 
 

ตาราง 26 คะแนนการหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถใน
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนในระยะท่ี 2 
 

การหาประสทิธิภาพ E1 E2 E1/E2 

ครัง้ท่ี 1 61.24 60.50 61.24/60.50 
ครัง้ท่ี 2 64.14 63.50 64.14/63.50 
ครัง้ท่ี 3 68.62 67.34 68.62/67.34 

 
 2.3 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นรายข้อ โดยใช้ค่าความยาก (Difficulty index: 
p) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination index: D หรือ r) ของแบบทดสอบ ซึ่งด าเนินการโดย
การน าแบบทดสอบท่ีได้จากการทดลองกับนักเรียนภาคสนามมาค านวณค่าความยากและค่า
อ านาจจ าแนกแล้วคดัเลอืกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากตัง้แต่ 0.20-0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 
0.20 ขึน้ไป จ านวน 4 ข้อ โดยใช้สตูรการค านวณคือ 

 
 

ค่าความยากง่าย 

2

F
NE 100
B



 
F

100
B


F
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S +S 2NXu l minp =
2N X Xmax min

 

เม่ือ p         คือ คา่ความยากงา่ย 
 SU คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่สงู 
 Sl คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่ต ่า 

 N คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่ต ่าหรือกลุม่สงู 

 Xmax คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 

 Xmin
 คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 

 
ดัชนีอ านาจจ าแนก 

  
 





S Su lr =
N X Xmax min

 

เม่ือ r คือ คา่อ านาจจ าแนก 

 SU คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่สงู 
 Sl คือ ผลรวมของคะแนนนกัเรียนในกลุม่ต ่า 

 N คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่ต ่าหรือกลุม่สงู 

 Xmax คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 

 Xmin
 คือ คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ  

(ชานนท์ จนัทรา, 2554, น. 14-56 - 14-57) 
 

ตาราง 27 คา่ความยากงา่ย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ  

 

ข้อท่ี p r 

1 0.58 0.48 
2 0.36 0.43 
3 0.50 0.45 
4 0.34 0.40 
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2.4 วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา

อยา่งสร้างสรรค์โดย การหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (–Coefficient) ของครอนบคั คา่ความเช่ือมั่น 
คือ 

 
 
 
 
 
 


k 2Sik i=1= 1- 2k -1 S

 

เม่ือ  คือ สมัประสทิธ์ิคา่ความเช่ือมัน่ 
k คือ จ านวนข้อในแบบทดสอบ 
S2

i คือ ความแปรปรวนของข้อมลูแตล่ะข้อ 

S2 คือ ความแปรปรวนของข้อมลูทัง้หมด 

(ชานนท์ จนัทรา, 2554, น. 14-57) 
โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ค านวณโดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (–Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
เทา่กบั 0.78 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย และการทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย 
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ตาราง 28 คะแนนของนกัเรียนกลุม่เปา้หมายท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
 

คนที่ 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบ 
(คะแนนเตม็ 40) 

คะแนนรวม 
(คะแนนเตม็ 100) 

ใบกิจกรรมรายบุคคล
(คะแนนเตม็ 60) 

1 40.55 28.50 69.05 
2 49.50 30.00 79.50 
3 30.24 24.50 54.74 
4 52.18 32.50 84.68 
5 36.25 25.50 61.75 
6 40.25 26.50 66.75 
7 55.25 28.00 83.25 
8 48.12 26.50 74.62 
9 36.25 28.00 64.25 
10 35.67 28.00 63.67 
11 32.52 24.00 56.52 
12 35.85 26.50 62.35 
13 42.50 30.50 73.00 
14 41.62 29.00 70.62 
15 38.45 25.50 63.95 
16 42.68 29.50 72.18 
17 41.55 30.50 72.05 
18 40.54 31.00 71.54 
19 39.82 28.50 68.32 
20 43.50 30.50 74.00 
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การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา

ตอนต้นท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต โดยใช้สถิติทดสอบ 
ทวินาม (Binomial test) ดงันี ้

จากคะแนนของนกัเรียน 20 คน ให้เคร่ืองหมายบวกแทนคะแนนท่ีมากกว่า 60 และให้
เคร่ืองหมายลบแทนคะแนนท่ีน้อยกวา่ 60 สว่นคะแนนท่ีเทา่กบั 60 ตดัทิง้ จะได้วา่ 

ให้ x  แทน จ านวนเคร่ืองหมายบวก  
 n   แทน จ านวนเคร่ืองหมายทัง้หมด 
ดงันัน้   18x   และ 20n    
1) สมมติฐานของการทดสอบ คือ 

 0 : 0.60H p   

 1 : 0.60H p    
2) ตวัสถิติทดสอบคือ Pr  ( 18x   เม่ือ 0.60p  )  
3) ขอบเขตวิกฤติ คือ ปฏิเสธ 0H ถ้า Pr  ( 18x   เม่ือ 0.60p  )  เม่ือ .01   
4) ฟังก์ชนัความนา่จะเป็น (Probability function) ของตวัแปรสุม่ x   
ท่ีมีการแจกแจงทวินาม คือ 

  

   




























0

6.016.0
20 xnx

x

xf  

จะได้ Pr  ( 18x   เม่ือ 0.60p  )  =       18   19   20 0.0036 f f f     
เน่ืองจาก  0.0036  0.01  เพราะฉะนัน้จึงปฏิเสธ 0H  
นั่นคือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียนด้วย

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 
60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญั .01 

เม่ือ  18,  19,  20x   
 
 
เม่ือ x  อ่ืน 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แบบสัมภาษณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

รายนามผู้ เช่ียวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ซึ่งได้แก่  
เคร่ืองมือส าหรับศึกษาสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทางเรขาคณิตส าหรับครู  (2) แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนเรขาคณิต
และความรู้เก่ียวกับศาสตร์การสอนในเนือ้หาส าหรับครู (3) แบบสอบถามความเช่ือท่ีเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตส าหรับนกัเรียน  (4) แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ทางเรขาคณิตส าหรับนกัเรียน  และเคร่ืองมือส าหรับการพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียน ซึ่ง
ได้แก่ (1) กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ผา่นการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางเรขาคณิต  (2) แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (3) แบบสมัภาษณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ (4) แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ มีดงันี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชยั  อกัษรคิด 
    ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลติ  สงูใหญ่ 
    อาจารย์ประจ ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
3. อาจารย์ ดร.ขวญั  เพียซ้าย 
    ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
 
 
 
 
 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ธีรเชษฐ์  เรืองสขุอนนัต์ 
วัน เดือน ปี เกิด 16 มิถนุายน  2527 
สถานที่เกิด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2545  มธัยมศกึษา  

       จาก โรงเรียนมธัยมดา่นส าโรง จงัหวดัสมทุรปราการ  
พ.ศ. 2549  การศกึษาบณัฑิต   (กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
       (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
       จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2554  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
       จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562  การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (กศ.ด) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
       จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 15/38 สขุมุวิท 113 ส าโรงเหนือ เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
10270   
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