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การวิจัยครั้งนี ้มีความมุ่งหมาย (1) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรข์อง

นกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์และ (2) 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  ทั้งก่อนและหลัง
เขา้รว่มโปรแกรมเพ่ือเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา  จ านวน 30 คน ที่มีคะแนนเฉล่ียจากแบบวัดความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์อยู่ในระดับต ่ากว่าเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 25 ลงมา สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ15 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบวัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์และโปรแกรม 
Model-Eliciting Activities เพ่ือเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตรส์ูงขึน้หลังเข้าโปรแกรมเ พ่ือเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (2) นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือ
เสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์มีค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรส์งูกว่า
นักเรียนกลุ่มที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเพ่ือเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยในครัง้นีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ผลของการเขา้ร่วมโปรแกรม Model-Eliciting Activities 
เพ่ือเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์ ของ
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ได ้
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The purpose of this research was (1) to compare creative mathematical thinking of 

experimental group students before and after participating in a program to enhance creative 
mathematical thinking; and (2) to compare the differences between creative mathematical thinking 
among students in the experimental group and the control group before and after participating in the 
program to enhance creative mathematical thinking. The samples in the study consisted of thirty fifth 
grade students. The sample selected thirty people with scores below the twenty fifth percentile 
on the creative mathematical thinking test. They were then randomly assigned into an experimental 
group and a control group, with each group consisting of fifteen students. The research instruments 
used in study were the creative mathematical thinking scale and the Model-Eliciting Activities 
program on creative mathematical thinking among fifth grade students. The research results were as 
follows: (1) the average score for creative mathematical thinking among fifth grade students after 
attending the program were significantly higher than before at the level of .01; (2) the average score 
of creative mathematical thinking of students in experimental group were significantly higher than 
control group at a level of .01. Therefore, the findings from this research that Effects of Model-
Eliciting Activities program on mathematics creative thinking, can definitely develop this kind of skill 
in the group of grade fifth student. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
 กระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วดา้นเศรษฐกิจและสังคมโลกท าใหแ้ต่ละประเทศให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ และตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาซึ่งเป็น
กลไกท่ีส าคัญในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ดังท่ีได้ก าหนดไว้ว่า “คน” เป็นศูนยก์ลางของการ
พัฒนา ดังนั้นประชาชนทุกคนตัง้แต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตควรไดม้ีโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษา
และการเรียนรูเ้พื่อสามารถพฒันาตนเองไปเป็นก าลงัส าคญัในการพัฒนาประเทศใหม้ีความมั่นคง
และมีความพรอ้มในการแข่งขนั (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, p. 2) โดยการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญกา้วหน้าและยืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒนไ์ด้อย่างมั่นคงนั้น จ าเป็น
จะตอ้งพฒันาประชาชนใหม้ีคณุภาพโดยเร่ิมตัง้แต่เยาวว์ยั ซึ่งปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหค้น
มีคุณภาพก็คือ การมีความสามารถในการคิด เพราะเป็นคุณลักษณะพืน้ฐานในการด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพทุกด้านทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ , 
2556, p. 1) การพัฒนาการคิดนั้นเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีวันสิน้สดุ บุคคลแต่ละคนสามารถพฒันาการ
คิดของตนเองไปไดต้ลอดเวลา ซึ่งส่งผลใหบุ้คคลสามารถแกปั้ญหา ประเมินและตัดสินใจไดอ้ย่าง
มีเหตุผล โดยผลลัพธ์ของการพัฒนาการคิดท าใหบุ้คคลสามารถคน้พบส่ิงใหม่ท่ีดีกว่าส่ิงเดิมและ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม (Innovation) เพื่อน าไปสู่ ส่ิงท่ีดีกว่าส าหรับการ
ด ารงชีวิตของตนและสงัคมได ้(ประจกัษ์  ปฏิทศัน,์ 2559, p. 65)  
 ส าหรบัประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัของการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้รียน ซึ่ง
ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในหมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา ท่ีระบุให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรูท่ี้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรูม้า
ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตามเกณฑก์ารประเมินของส านกัรบัรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาตรฐานท่ี 4 ท่ีก าหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์(ชนาธิป พรกุล, 2557, p. 294) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสรา้งสรรคท่ี์หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
ก าหนดให้เป็นหน่ึงในสมรรถนะท่ีส าคัญของผูเ้รียน โดยมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์
เพื่อน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูห้รือสารสนเทศ และน าไปสู่การตดัสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, p. 4) ทัง้นี ้
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เพราะความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นทักษะการคิดท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของมนษุยแ์ละถือว่าเป็นการคิดท่ีมี
คุณภาพมากกว่าความคิดในดา้นอื่น ๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  ประเทศใดท่ีสามารถแสวงหา พัฒนา และดึงเอาศักยภาพเชิง
สรา้งสรรค์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสในการพัฒนาและมีความ
เจริญกา้วหนา้ไดม้ากเท่านั้น (อารี พันธ์มณี, 2557, p. 2) ซึ่งเห็นไดจ้ากการสรา้งสรรคส่ิ์งใด ๆ ก็
ตามตอ้งอาศัยความคิดสรา้งสรรคแ์ทบทัง้สิน้ จนอาจกล่าวไดว้่า ความคิดสรา้งสรรคช์่วยใหช้ีวิต
มนุษย์เกิดความสุขสมบูรณ์มากขึน้ในทุกด้าน (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2556, p. 31) จาก
ความส าคัญดังท่ีกล่าวมา ความคิดสรา้งสรรคจ์ึงเป็นกระบวนการความคิดท่ีมีความส าคญัต่อเด็ก 
เพราะท าใหเ้ด็กสามารถสรา้งความคิดจินตนาการ และไม่จนต่อสถานการณ์ปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ 
แมว้่าเด็กทุกคนจะเกิดมาพรอ้มกับความคิดสรา้งสรรค ์แต่หากไดร้บัการกระตุน้และพัฒนาจะท า
ใหเ้ด็กเติบโตเป็นคนท่ีมีอิสระทางความคิด มีความคิดท่ีฉีกกรอบและสามารถสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 
ไดเ้สมอ (สุวิทย ์ค ามูล, 2549, p. 9) ดังนัน้ การพัฒนาการสอนความคิดสรา้งสรรคแ์ละการฝึกฝน
ใหน้กัเรียนสามารถคิดอย่างสรา้งสรรคไ์ด ้จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยยกระดบัคณุภาพการศึกษา เพื่อให้
เด็กไดม้ีความสามารถในการคิด มีความมั่นใจในตนเองและเป็นทรพัยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพมาก
ยิ่งขึน้ (อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ,์ 2555, p. 147) 
 ความคิดสรา้งสรรค์เป็นลักษณะความคิดท่ีสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น
ความคิดสรา้งสรรคท์างศิลปะหรือความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์ส าหรบัความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตรน์ัน้ เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ยวิธีท่ีแปลกใหม่ จาก
การตัง้ค าถามดว้ยมุมมองใหม่หรือการแกปั้ญหาเดิมดว้ยวิธีและมมุมองท่ีแตกต่าง ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวช่วยขยายความคิดและสรา้งองค์ความรูท่ี้มีความส าคัญต่อคณิตศาสตร์ (Liljedahl & 
Sriraman, 2006) สอดคล้องกับ  เกอร์ฮาร์ด  (Gerhard, 1971, p. 157) ท่ีกล่าวว่า  ความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นการสร้างหรือจัดระบบความคิดใหม่จากสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีน าไปสู่วิ ธีการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่  ริเริ่ม  คาดไม่ถึง โดยเลย์ค็อก (Mehdi 
Nadjafikhaha, Narges Yaftianb, & Shahrnaz Bakhshalizadeh, 2012, p. 286 ; อ้างอิ งจาก 
Laycock. 1970) ได้อธิบายความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรว์่าเป็นความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีก าหนด ด้วยวิธีและมุมมองท่ีแตกต่างกัน เป็นความสามารถในการคิดท่ี
หลากหลายและการเลือกวิธีท่ีเหมาะสมส าหรบัการแกปั้ญหากบัสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ไม่
คุน้เคย จากท่ีกล่าวมาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรจ์ึงมีความหมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรโ์ดยใช้จินตนาการและกระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ แลว้ท าใหเ้กิดความคิดในหลายแง่มุมและหลายทิศทาง ซึ่ง
จากการศึกษางานของ Donald S. Balka (1974, p. 98) พบว่า องค์ประกอบของความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรน์ัน้แบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ คือ ดา้นความคิดคล่องมีความหมายถึง 
ความสามารถในการคิดเพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรใ์หไ้ดค้ าตอบจ านวนมากท่ีแตกต่างกนัหรือ
หลากหลายวิธี ด้านความคิดยืดหยุ่นมีความหมายถึงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรเ์พื่อให้ได้ค าตอบหลายกลุ่มและหลายแนวทาง และด้านความคิดริเริ่มมีความ
หมายถึงความสามารถในการคิดเพื่อใหไ้ดค้ าตอบท่ีมีลกัษณะแปลกใหม่และแตกต่างจากปัญหา
ทางคณิตศาสตรท่ี์ตอ้งเผชิญ 
 ในปัจจุบันนักการศึกษาทั่วโลกได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์โดยเฉพาะทักษะและกระบวนของความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์ซึ่งในทาง
การศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสรา้งสรรคใ์นระดับสูง (อัมพร มา้คนอง, 2553, p. 64) 
ทั้งนี ้เพราะความคิดสรา้งสรรค์นักคณิตศาสตร ์เป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสรา้งทฤษฎีและความคิดทางคณิตศาสตรใ์น
เรื่องใหม่  ๆ อย่างมากมาย (Leikin & Lev, 2009, p. 133) และเป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีก่อให้เกิด
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชนแ์ละมีคุณค่า ส าหรบัตัวอย่างของผลงานท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์เช่น ผลงานของอารคิ์มีดีสท่ีได้เสนอแนวคิดท่ีเป็นตน้ก าเนิดของวิชาแคลคูลัส 
หรือผลงานของเซอรไ์อแซก นิวตัน ท่ีได้ท าการทดลองและตั้งกฎท่ีเรียกว่า กฎของแรงดึงดูด
ระหว่างมวลและกฎเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ี ซึ่งการคน้พบดังกล่าวท าให้นักวิทยาศาสตรรุ์่นต่อมา
สามารถน าไปใชค้ านวณหาความเร็วของจรวดใหพ้น้จากแรงดึงดูดของโลกได ้จากท่ีกล่าวมาแสดง
ให้เห็นว่าความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ โดยพบว่า ถ้านักวิทยาศาสตร์และนัก
คณิตศาสตรไ์ม่มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์โลกของเราก็จะไม่มีพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีมากมายอย่างทุกวันนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ, 2555a, p. 113-127) 
 จากการตระหนกัถึงความส าคัญของการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรด์ังท่ี
กล่าวมา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานจึงไดก้ าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูใ้น
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ใหค้วามคิดริเริ่มสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์เป็นทกัษะท่ีนกัเรียน
ควรจะเรียนรู ้ฝึกฝน และพัฒนาใหเ้กิดขึน้ในตวันกัเรียน โดยการฝึกฝนความคิดริเร่ิมสรา้งสรรคจ์ะ
ช่วยใหน้กัเรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีกระบวนการคิด จินตนาการในการประยกุต ์ท่ีจะ
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น าไปสู่การคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่ได ้(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ, 2555b, p. 113) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสภาพการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรใ์นระดบัประถมศึกษาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั พบว่าการสอนวิชาคณิตศาสตรย์ัง
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ผูเ้รียนคณิตศาสตรเ์ป็นจ านวนมาก มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ต ่า (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ , 
2555b, p. 4-13) และจากผลการรายงานของส านกัทดสอบทางการศึกษา การสอบวดัความรูร้วบ
ยอดซึ่งด าเนินการโดย สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เป็นผลการสอบ
ความรูร้วบยอดปลายช่วงชั้นของผูเ้รียน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาพรวมทัง้
ประเทศ ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร ์มีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่ามาตรฐาน (สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2561, p. 18) ซึ่งพบว่า ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรท่ี์ผ่านมา ถึงแม้ว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่พบว่า
นกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยยงัขาดทักษะความสามารถในการแกปั้ญหา การแสดงความคิดความเห็น
หรือการเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร ์การเชื่อมโยงระหว่างเนือ้หาสาระคณิตศาสตรก์บัเหตกุารณ์
ต่าง ๆ และความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ โดยปัญหาเหล่านี้ ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรูท้าง
คณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ, 2555a, p. 1) จากท่ีกล่าวจึงสะทอ้นใหเ้ห็นความจ าเป็น
ในการพัฒนาความรูแ้ละทักษะทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนไทยให้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรซ์ึ่งเป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ี์ส าคัญและ
จ าเป็นจะตอ้งพฒันาใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, p. 59) 
 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรน์ั้น จากการศึกษา
พบว่ากระบวนการท่ีจะท าใหบุ้คคลสามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรไ์ดน้ัน้ ควร
เร่ิมตน้จากการท่ีบุคคลแกปั้ญหาคณิตศาสตรจ์ากประสบการณเ์ดิม ล าดบัต่อมาคือการแกปั้ญหา
จากการน าความรูท้างคณิตศาสตรม์าใช ้และล าดับสุดทา้ยคือการแกปั้ญหาท่ีสรา้งสรรค ์โดยใน
ขัน้ตอนนีบุ้คคลจะแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการแกปั้ญหานีจ้ะมีความหมายและ
ถือเป็นต้นก าเนิดของแนวคิดต่าง ๆ ดังนั้นการท่ีบุคคลจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตรไ์ด้จึงจ าเป็นจะต้องมีความรูพ้ื ้นฐานทางคณิตศาสตรพ์อสมควร และสามารถน า
ความรูน้ั้นไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ (Mehdi Nadjafikhaha et al., 2012, p. 287 ; อา้งอิงจาก 
Ervynck. 1991) โดยแนวทางในการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรแ์นวทางหน่ึง 
คือ การจัดโปรแกรม Model-Eliciting Activities หรือ MEAs เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทาง
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คณิตศาสตร์ โดยนักการศึกษาคณิตศาสตร์ Lesh และคณะ (Lesh, R., & et al., 2000) ท่ีได้
ออกแบบกิจกรรมโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนน าความรูท้างคณิตศาสตรม์าใชใ้น
การแก้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนและเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริงผ่านการท างานเป็นกลุ่ม โดย
นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการคิดของตนเอง และประเมินกระบวนการคิดของตนเองและ
ผูอ้ื่นได ้ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความรูท้างคณิตศาสตรอ์ย่างลึกซึง้ สอดคลอ้งกับงานวิจยั แชมเบอร
ริน และมูน (Chamberlin, Scott A, & Moon, 2005, p. 37) ท่ีพบว่า โปรแกรม Model-Eliciting 
Activities (MEA) สามารถน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได ้นอกจากนีย้ังสามารถระบุนักเรียนท่ีมี
พรสวรรคใ์นการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรไ์ดอ้ีกดว้ย แต่จากการศึกษางานวิจยัในประเทศไทย
และการศึกษาแนวทางในการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรท่ี์กล่าวมาข้างต้น  
พบว่า การน าแนวคิดและโปรแกรม Model-Eliciting Activities มาใช้เพื่อเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนยังมีจ  านวนน้อยรวมทั้งยังไม่ได้ให้ความส าคัญหรือมี
การศึกษาเท่าท่ีควร  

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า จากการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร ์ในรูปแบบการสอนท่ีเป็นการบรรยายนัน้ ท าใหน้กัเรียนมีผลการเรียนในเร่ืองการ
แกโ้จทย์ปัญหาอยู่ในระดับต ่า ขาดความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรซ์ึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญ ท่ี
ควรส่งเสริมใหก้บันกัเรียนเพราะมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่าความรูท้างคณิตศาสตร ์นอกจากช่วย
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพฒันานกัเรียนใหม้ีศกัยภาพแลว้ ยังส่งผลใหก้ารเรียนการสอนคณิตศาสตร์
มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจึง
สนใจจะเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรโ์ดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม Model-Eliciting 
Activities บูรณาการร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้เพื่ อให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตรม์ีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยผูว้ิจัยสนใจพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เน่ืองจากผูเ้รียนมีความรูพ้ืน้ฐานและไดฝึ้กทักษะในการ
น าความรูท้างคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้พอสมควร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาของความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์หเ้กิดขึน้ได ้ โดยโปรแกรมท่ี
พฒันาขึน้ในงานวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นการเสริมให้การเรียนคณิตศาสตรม์ีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ท าให้ผู้เรียน
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สามารถน าความรูต่้าง ๆ ทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได ้
รวมทัง้ท าใหก้ารสอนคณิตศาสตรเ์ป็นรูปธรรมและมีความหมายมากขึน้ ทัง้นีผ้ลวิจัยท่ีไดจ้ะเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนได้น าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรเ์พื่อพัฒนา
คณุภาพการศึกษาใหม้ีคณุภาพต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการศึกษาและเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบางขนุเทียนศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุ ทัง้ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์  

ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี ้ท าให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่ อใช้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นประโยชนแ์ละ
เป็นแนวทางส าหรับครู และอาจารย์ผู้สอน ในการศึกษาและพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตรข์องนักเรียน และเป็นแนวทางในการน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์หก้บันกัเรียนในระดับชัน้อื่นต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน     
บางขนุเทียนศึกษา ส านกังานเขตบางขนุเทียน สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน
ทัง้หมด 9 หอ้งเรียน จ านวน 350 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562  โดย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 คน ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
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คณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัต ่ากว่าเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา น ามาสุ่มอย่างง่าย เขา้กลุ่มตวัอย่าง โดย
แบ่งเป็น กลุ่มทดลองจ านวน 15 คน และ กลุ่มควบคมุจ านวน 15 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  คือ การใช้โปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 5 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  14 สัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 1 คาบเรียน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการใชค้วามรู ้

ความคิดและทักษะในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่ การคิด
หลายแง่มมุ หลายทิศทาง เพื่อแกปั้ญหาสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ประสบ โดยมีองคป์ระกอบ
ดงันี ้ 

1. ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ค าตอบจ านวนมากท่ี
แตกต่างกนัหรือหลากหลายวิธี จากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้

คะแนนความคิดคล่อง ผูว้ิจัยเป็นผูต้รวจใหค้ะแนนโดยพิจารณาจากความสามารถของ
นักเรียนในการคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดใหไ้ดจ้  านวนมากท่ีสุดใน
เวลาท่ีก าหนดให ้โดยใหค้ะแนนจากจ านวนค าตอบท่ีตอบถกูตอ้งตามเงื่อนไข โดยใหค้ าตอบขอ้ละ 
1 คะแนน ถา้ตอบซ า้จะไม่ไดค้ะแนนในขอ้ท่ีค าตอบซ า้  

2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ไดค้ าตอบหลายกลุ่ม และ
หลายแนวทางจากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้

คะแนนความคิดยืดหยุ่น ผูว้ิจยัเป็นผูต้รวจใหค้ะแนนโดยพิจารณาจากความสามารถของ
นกัเรียนในการคิดหาค าตอบจากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดใหไ้ดห้ลายกลุ่ม และหลาย
แนวทางโดยพิจารณาทิศทางของค าตอบและจัดกลุ่มค าตอบแล้วให้คะแนนกลุ่มค าตอบละ  1 
คะแนน 

3. ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อใหไ้ดค้ าตอบเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์
ท่ีมีลกัษณะแปลกใหม่และแตกต่าง จากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้
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คะแนนความคิดริเร่ิม ผูว้ิจัยพิจารณาจากความสามารถของนักเรียนในการคิดหาค าตอบ
จากสถานการณ์ทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให้ จากความแปลกใหม่แตกต่าง ไปจากความคิดของ
ผูอ้ื่นท่ีไม่ซ  า้กับค าตอบส่วนใหญ่ โดยใช้เกณฑ์รอ้ยละ 1 - 2 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบได้ จัดว่ามี
ความคิดริเริ่มมากท่ีสดุ  

โปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
หมายถึง ชุดของกิจกรรมโดยใชห้ลักการโปรแกรม Model-Eliciting Activities บูรณาการรว่มกับ
ทฤษฎีการเรียนรู ้ท่ีมีจดุมุ่งหมายเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดสถานการณปั์ญหา  
ผู้วิจัยก าหนดสถานการณ์ปัญหา  เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และระบุ

ปัญหาจากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัการสถานการณปั์ญหา 
นักเรียนจัดการสถานการณ์ปัญหา โดยการวางแผน และร่วมกันคิดหาวิธีการ

แกปั้ญหาจากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้
ขัน้ตอนท่ี 3 การคิดพิจารณาเพื่อหาวิธีแกปั้ญหา 
นกัเรียนคิดพิจารณาเพื่อหาวิธีแกปั้ญหา โดยการพิจารณาเลือกวิธีการแกปั้ญหา

ท่ีเหมาะสม และมีความสัมพันธ์กับความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปใช้จัดการกับสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้

ขัน้ตอนท่ี 4 การน าเสนอวิธีแกปั้ญหา 
นกัเรียนน าเสนอวิธีแกปั้ญหา จากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 
ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินตนเอง 
นกัเรียนประเมินผลงานของตนเอง หลังจากการท ากิจกรรมร่วมกนัและปรบัปรุง

วิธีการแกปั้ญหาของตนเองใหผู้อ้ื่นไดเ้ขา้ใจ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่าความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์จ าแนกออกเป็น 3 องคป์ระกอบ 
ตามหลักการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Donald S. Balka (1974, p. 98) ได้แก่ 
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ส าหรับการพัฒนาความสามารถทางการคิด
สรา้งสรรค์ พบว่า สามารถพัฒนาได้ด้วยโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์บูรณาการรว่มกบัทฤษฎีการเรียนรู ้ดงัภาพประกอบ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคิด 

สมมติฐานของการวจิัย 
 1. นักเรียนกลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรม์ี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรส์ูงขึน้หลังเข้าโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์  
 2. นักเรียนกลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรม์ี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
 

 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

  การจดัโปรแกรม Model-Eliciting 

Activities เพื่อเสรมิสรา้งความคดิ

สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์  

บูรณาการร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู ้คือ 

- ทฤษฎีการเรียนรูข้องธอรน์ไดค ์

- ทฤษฎีการเรียนรูข้องบรูนเนอร ์

- ทฤษฎีการเรียนรูข้องสกนิเนอร ์

  ความคดิสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

จ าแนกออกเป็น 3 องคป์ระกอบ 

1. ความคดิคล่อง  

2. ความคดิยดืหยุ่น  

3. ความคดิรเิริม่ 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

       ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง และรวบรวมมาน าเสนอโดย
แบ่งสาระส าคญัออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 
        1. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรค ์

1.1 ความหมายของความคิดสรา้งสรรค ์
1.2 ความส าคญัของความคิดสรา้งสรรค ์
1.3 แนวคิด ทฤษฎ ีเกี่ยวกบัความคิดสรา้งสรรค ์
1.4 กระบวนการของความคิดสรา้งสรรค ์
1.5 องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรค ์
1.6 เทคนิค วิธีการ และแนวทางการพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์

         2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
2.1 ความหมายของความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
2.2 องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
2.3 การวดัทกัษะในการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
2.4 การพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

        3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนว Model-Eliciting Activities 
3.1 ความหมายและแนวคิดของ Model-Eliciting Activities  
3.2 แนวทางในการออกแบบ Model-Eliciting Activities 
3.3 องคป์ระกอบของ Model-Eliciting Activities 
3.4 รูปแบบการใช ้Model-Eliciting Activities ในชัน้เรียน 
3.5 ลกัษณะส าคญัของ Model-Eliciting Activities 

         4. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโปรแกรมพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์
4.1 ความหมายและส่วนประกอบของโปรแกรมพฒันาการคิด  
4.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสรา้งโปรแกรมพัฒนาความคิด

สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
        5. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

5.1 งานวิจยัภายในประเทศ  
5.2 งานวิจยัต่างประเทศ  
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1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค ์
 1.1 ความหมายของความคดิสร้างสรรค ์ 

ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นคุณลักษณะท่ีมีในตัวบุคคลทุกคนและสามารถส่งเสริม
คุณลักษณะนีใ้ห้พัฒนาสูงขึน้ได้ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิด
สรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

สเตร์เบอร์ค  และ ลูบาร์ท  (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555, p. 159; อ้างอิงจาก 
Sternberg, Lubart, 2004) มีความเห็นว่า ความคิดสรา้งสรรค ์หมายถึง ความสามารถท่ีจะผลิต
งานท่ีทัง้แปลกใหม่ ฉีกกรอบ คนคาดไม่ถึง แตกต่างจากงานของคนอื่นท่ีท ามาก่อนแลว้ (Novel) 
และมีความเหมาะสม มีประโยชน์ใช้ได้จริง ตอบสนองกับส่ิงท่ีต้องการ ตอบโจทย์ปัญหาอย่าง
เหมาะเจาะ (Appropriate)  

โรดส ์(อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ,์ 2555, p. 159; อา้งอิงจาก Rhodes, 1961) กล่าวว่า 
ความคิดสรา้งสรรค์เป็นความสามารถแสดงออกได้ในหลายมิติ เช่น ความแปลกใหม่ ความไม่
ธรรมดา ความมีประโยชน ์ความเหมาะสม ความคิดสรา้งสรรคท่ี์อยู่ภายใน อาจไม่ปรากฎใหเ้ห็น
ชดัเจน หากไม่มีผลงานกิจกรรมที่เป็นเครื่องสะทอ้นความคิดของเขาออกมาใหป้ระจกัษ์ 

กิลฟอร์ด  (Guilford, 1962 , p. 135) ได้กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็น
สมรรถภาพทางสมองท่ีจะคิดได้หลายทิศทาง หรือลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent 
thinking) ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดแปลกใหม่  โดยเฉพาะ
บุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะคือ จะตอ้งกลา้คิด ไม่กลวัถกูการวิพากษ์วิจารณ ์และมีอิสระในความคิด  

ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1971, p. 211) ได้ก ล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการคิดสรา้งสรรค์ หรือผลิตส่ิงแปลกใหม่ท่ีไม่มีใครท ามาก่อน 
อาจเกิดจากการรวมความรูท่ี้ไดร้บัจากประสบการณ ์แลว้น าไปเชื่อมโยงเขา้กบัสถานการณใ์หม่ ๆ  

มิลล ์(Mile, 1961, p. 1) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการในการท า
ส่ิงใหม่ ๆ โดยการรวบรวมขึน้มาใหม่หรือจากรูปแบบของวัสดุอปุกรณ ์การผลิตสัญลักษณใ์หม่ ๆ 
หรือแนวความคิดใหม่ท่ีจะท าใหผ้ลผลิตดีกว่าเดิม 

เกตเซลลแ์ละเเจ็คสัน (อันทิชา วิรมยร์ตัน์, 2557, p. 11; อา้งอิงจาก Getzels; & 
Jackson. 1962: 1455-1460) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรค์เป็นลักษณะของการคิดท่ีหาค าตอบ
หลายๆ ค าตอบในการตอบสนองส่ิงเรา้ซึ่งลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดขึน้กับบุคคลท่ีมีอิสระในการ
ตอบสนองจึงจะตอบไดม้าก  

วอลลาซและโคแกน (Wallach and Kogan, 1965, p. 34) กล่าวว่า ความคิด
สรา้งสรรค์ คือ ความสามารถคิดส่ิงท่ีต่อเน่ืองสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ เรียกว่า "ความคิดเชื่อมโยง
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สัมพันธ์" คือ เมื่อระลึกถึงส่ิงหน่ึง ส่ิงนั้นจะเป็นสะพานให้ระลึกถึงส่ิงอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน
ต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ ยิ่งคิดเชื่อมโยงไดม้ากเพียงไรก็ยิ่งบ่งชีถ้ึงศกัยภาพของความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้ 

สเปียรแ์มน (ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน,์ 2546, p. 4; อา้งอิงจาก Spearman. 1963) 
กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นจินตนาการของมนษุยใ์นการท่ีจะสามารถสรา้งผลิตส่ิงใหม่ๆ  

แอนเดอสัน  (อันทิชา วิรมย์รัตน์, 2557, p. 11; อ้างอิงจาก Anderson. 1959) 
กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถของบุคคลในการคิดแกปั้ญหาดว้ยการคิดอย่างง
ลึกซึง้ ท่ีนอกเหนือไปจากการคิดแบบปกติธรรมดา เป็นลกัษณะภายในตวับุคคลท่ีสามารถจะคิดได้
หลายแง่หลายมมุผสมผสานจนไดผ้ลิตผลใหม่ท่ีถกูตอ้งสมบูรณก์ว่า  

พาสนา จลุรตัน ์(2548a, p. 51) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสรา้งสรรค ์ว่าเป็น
ความสามารถทางสมองในการคิดตอบสนองต่อเหตกุารณห์รือปัญหาไดห้ลายทิศทาง คิดไดแ้ปลก
ใหม่ไม่ซ  า้แบบเดิม รวมทัง้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ อันเป็นแนวทางไปสู่การ
คน้พบทฤษฎีและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ีมีคณุค่าทัง้ต่อตนเองและประเทศชาติ  

สุวิทย ์ค ามูล (2549, p. 9) ไดก้ล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรคน์ั้นเป็นกระบวนการ
ความคิดท่ีมีความส าคัญส าหรบัเด็กท าใหเ้ด็กนั้นสามารถท่ีจะสรา้งความคิด สรา้งจินตนาการ ไม่
จนต่อสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณท่ี์ก าหนดไว ้ 

อารี พันธ์มณี (2557, p. 7) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรค์นับเป็นกระบวนการ
เกี่ยวกับสมองท่ีคิดในลักษณะอเนกนัย โดยน าไปสู่การคิดค้นพบส่ิงท่ีแปลกใหม่ ด้วยการคิด
ดดัแปลงหรือปรุงแต่งจากความคิดดัง้เดิมผสมผสานกนัใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ รวมทัง้การประดิษฐ์คิดคน้
ส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีคิดหลักการและทฤษฎีได้ส าเร็จ ความคิดสรา้งสรรค์จะเกิดขึน้ได้นั้นไม่ใช่
เพียงแต่คิดในส่ิงท่ีเป็นไปได้หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิด
จินตนาการก็เป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีจะก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ แต่ตอ้งควบคู่กนัไปกบัความพยายาม
ท่ีจะสรา้งความคิดฝันหรือจินตนาการใหเ้ป็นไปได ้หรือท่ีเรียกว่าจินตนาการประยุกตน์ั่นเอง จึงจะ
ท าใหเ้กิดผลงานจากความคิดสรา้งสรรคข์ึน้ สามารถอธิบายความหมายของความคิดสรา้งสรรคไ์ด้
เป็น 3  ลกัษณะ คือ กระบวนการคิดสรา้งสรรค ์(Creative Process) บุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรค ์
(Creative Person) และผลผลิตสรา้งสรรค ์(Creative Product) 

ประพันธ์ศิริ  สุเสารจั (2556, p. 207) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรค์ (Creative 
Thinking) เป็นความสามารถรวบรวมความรูเ้ดิมแลว้สรา้งเป็นความรูค้วามคิดของตนเอง สามารถ
คิดนอกกรอบได ้มีผลงานการคิด มีลกัษณะท่ีคิดในแง่บวก คิดในทางท่ีดี (Positive Thinking) คิด
ท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ท าลายล้าง (Constructive Thinking) คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ (Creative 
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Thinking) ผลงานความคิดสรา้งสรรค ์จึงตอ้งเป็นส่ิงใหม่ ๆ มีความเหมาะสม มีเหตผุลท่ียอมรบัได ้
เป็นประโยชนแ์ละมีคณุค่า สามารถใชแ้กปั้ญหาได ้ 

ประจักษ์   ปฏิทัศน์ (2559, p. 82) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
พฤติกรรมการคิดอย่างมีจดุหมายโดยการหาความสัมพันธ์ทางความคิด เพื่อน าไปสู่ความคิดใหม่ 
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ เกิดผลงานใหม่ หรือมีแนวทางในการแกปั้ญหาแบบใหม่ท่ีไดร้บัการยอมรบั 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ (2556, p. 3-4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มี
ความหมายท่ีแตกต่างกัน 3 ความหมาย คือ 1. ความคิดสรา้งสรรคแ์ง่บวก (Positive Thinking) 
คือการพูดแง่บวก โดยไม่ไดม้ีนยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความแตกต่าง หรือแปลกใหม่ 2. การกระท าท่ีไม่ท า
รา้ยใคร (Constructive Thinking) ใชใ้นการคิดท่ีไม่ท าลายลา้ง การคิดและการกระท าเชิงบวก มุ่ง
หมายเพื่อเสริมสรา้งใหดี้ขึน้ และ 3. การคิดสรา้งสรรคใ์นส่ิงใหม่ ๆ (Creative Thinking) เป็นการ
สรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างไปจากส่ิงเดิมและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555, p. 161) กล่าวโดยสรุปว่า ความคิดสรา้งสรรค์คือ
กระบวนการความคิดท่ีมีจดุเร่ิมตน้จากการพบเห็นประเด็นของปัญหา หรือส่ิงท่ียงัเป็นช่องว่างท่ีท า
ใหเ้กิดการแกปั้ญหาในลักษณะแปลกใหม่ หรือความคิดใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน ์เหมาะสม และ
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง จากการใชก้ลยทุธ์ทางความคิดท่ีหลากหลายทัง้การวิเคราะหป์ระเด็น การ
น าความรูท่ี้มีอยู่มาเชื่อมโยงการใชจ้ินตนาการ และมองหาช่องทางท่ีแตกต่างจนสามารถตอบ
โจทยท่ี์ตัง้ใจไวไ้ด ้

จากท่ีได้ก ล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า  ความ คิดสร้างสรรค์ หมายถึ ง 
ความสามารถในการคิดท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ในการแสดงออกทางความคิดในหลายทิศทาง เพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ปัญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง ความคิดท่ีเกิดขึน้เกิดจาก
ความสามารถในการผสานส่ิงใหม่ การใชจ้ินตนาการและการเชื่อมโยง ความสมัพันธข์องส่ิงต่าง ๆ 
หรือประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ และก่อใหเ้กิดประโยชน ์
 1.2 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค ์ 

ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน ์(2546, p. 26-40) กล่าวว่า มนษุยม์ีสมองอนัลึกซึง้ซบัซอ้น 
มีศักยภาพในการเรียนรูสู้งซึ่งสามารถท าหนา้ท่ีในการคิด "ความคิด" จึงเปรียบเสมือนศาสตราวุธ
อันทรงพลังท่ีสามารถน าพามนุษย์ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง สุดแต่จะใชค้วามคิดนั้นไปในทิศทางใด หากคิดไปในทางดีก็จะน าไปสู่ความเจริญหรือ
ทางวัฒนาได้ และความคิดนั้นย่อมเป็นความคิดในทางสรา้งสรรค์ ความส าคัญในการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรค ์อาจแบ่งได ้4 ระดบัคือ  
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1. ความส าคญัต่อมวลมนษุยชาติ  
หากมนุษยไ์ม่มีความคิดสรา้งสรรคค์งด าเนินชีวิตอย่างซ า้ซาก จ าเจ ไม่มีความ

แตกต่างกับส่ิงมีชีวิตอื่น แต่มนุษยม์ีส่ิงท่ีแตกต่างจากสัตวโ์ลกประเภทอื่น คือ มีความสามารถใน
การคิดและสรา้งสรรค์นั่นเอง ความคิดสรา้งสรรค์ท าให้มนุษย์สามารถเผชิญปัญหา สามารถ
วางแผนและจัดการชีวิตของตนเองได้โดยมิยินยอมจ านนต่อธรรมชาติหรือโชคชะตา  เป็นส่ิงท่ี
ยืนยนัศกัยภาพสงูสุดของมนุษย ์เป็นเครื่องมืออันทรงพลังท่ีช่วยใหม้นษุยส์ามารถไขปัญหาต่าง ๆ 
จนบรรลุถึงจดุหมายปลายทางหรือวตัถปุระสงคใ์ด ๆ ท่ีตอ้งการ หากปราศจากความคิดสรา้งสรรค ์
ประวติัศาสตรอ์ารยธรรมของมนษุยค์งไม่สามารถสืบทอดและวิวฒันาการมาจนถึงปัจจบุนั 

2. ความส าคญัต่อประเทศชาติ  
ประเทศใดมีบุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรค์ เป็นจ านวนมาก นับไดว้่ามีทรพัยากร

บุคคลท่ีมีคณุค่าและมี ความส าคัญต่อประเทศชาติ ซึ่งจะสามารถน าพาประเทศชาติของตนใหเ้กิด
การพัฒนาและเจริญกา้วหนา้ไปได ้ในทกุ ๆ ดา้น ประเทศท่ีพฒันา จะใหค้วามส าคญักบัความคิด
สรา้งสรรค ์หากใครคิดสรา้งสรรคไ์ม่ไดย้่อมตกเป็นฝ่ายซือ้เทคโนโลยี หรือเป็นผูต้ามอยู่ตลอดเวลา 
โดยจุดอ่อนของสถานศึกษาแถบประเทศเอเชีย คือ การขาดความคิดสรา้งสรรค ์เพราะนักเรียนถูก
สอนเพียงใหแ้กปั้ญหาของขอ้สอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสอบผ่านดว้ยคะแนนสงู ๆ เท่านั้น นอ้ยมาก
ท่ีถูกสอนให้หัดคิดเพื่อจะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรใ์นอนาคต  ดังนั้น "ความคิด
สรา้งสรรค"์ จึงเป็นคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งของสงัคมไทยทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  

3. ความส าคญัต่อองคก์ร  
ภายใตส้ภาพท่ีไม่มีความแน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั ธุรกิจจะอยู่รอดไดต้อ้ง

มีการพฒันาสินคา้หรือบริการใหม่อยู่ตลอดเวลา “ความคิดสรา้งสรรค”์ ก็เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง หากองคก์รใดสามารถส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศในท่ีท างานท่ีมีลักษณะเปิด
กว้างทางความคิด ผู้บริหารของหน่วยงานมีท่าทียอมรบัและกระตุ้นให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ ก็จะเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการร่วมมือและสรา้งสรรคใ์นท่ี
ท างาน อนัจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและสรา้งประสิทธิผลใหแ้ก่องคก์ร 

4. ความส าคญัต่อปัจเจกบุคคล  
ความคิดสรา้งสรรค์กับตัวบุคคลมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น  กล่าวคือ 

ปัจเจกชนเป็นแหล่งก าเนิดความคิดสรา้งสรรค์ และในขณะเดียวกบัความคิดสรา้งสรรคก์็ส่งผลต่อ
การสรา้งสรรค์ซึ่งก่อใหเ้กิดผลส าเร็จประการใดประการหน่ึงของแต่ละบุคคล การคิดเป็นทักษะ
พืน้ฐานท่ีส าคัญของมนุษย ์มนุษยคิ์ดเพื่อวางแผน เพื่อการแกปั้ญหา เพื่อการตัดสินใจ ชีวิตทัง้ใน
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ปัจจุบันและอนาคตจะดีไดต้อ้งมีการคิดท่ีดี ดังนัน้ความสามารถในการผลิตความคิดท่ีมีคุณภาพ
หรือความคิดแบบสรา้งสรรค์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต  ซึ่งลักษณะนิสัยท่ีเอือ้ต่อการ
เติบโตของความคิดสรา้งสรรคก์็คือ การยอมรบัค าวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ื่น ความไม่หวั่นกลัวต่อ
ความลม้เหลว ความกลา้เผชิญกบัความยากล าบาก มีความมุ่งมั่นท่ีจะท าส่ิงท่ีตัง้ใจไวใ้หส้ าเร็จ  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความคิดสรา้งสรรค์จะช่วยยกระดับความสามารถ  ความ
อดทน และความคิดริเริ่มของบุคคล นอกจากนีค้วามคิดสรา้งสรรค์ยังช่วยให้คนได้พัฒนาตน 
พัฒนางาน มีโอกาสได้ใช้ความสามารถต่าง ๆของตนเต็มศักยภาพ สามารถสรา้งผลงานหรือ
นวตักรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชนส่์วนตวัและส่วนรว่ม 
 1.3 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค ์

นักวิชาการศึกษาและนักจิตวิทยา ได้เสนอแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการเกิด
ความคิดสรา้งสรรคไ์ว ้หลากหลาย ซึ่งมีทัง้ทรรศนะท่ีแตกต่างและคลา้ยคลึงกนั ดงัต่อไปนี ้ 

ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน ์(2546, p. 17-18) สรุปแนวคิดเกี่ยวกบัความคิดสรา้งสรรค์
ได ้ดงันี ้

1. ทฤษฎีเชิงปัญญานิยม (Cognitive Approach) เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัการคิด 
โดยเชื่อว่าเมื่อมีขอ้มูลผ่านเขา้มาสู่การรบัรู ้จิตจะสรา้งกระบวนการประมวลผลขอ้สนเทศท่ีรบัเขา้
มาจัดเป็นระบบระเบียบ และตดัสินใจเลือกหนทางการตอบสนองท่ีเหมาะสม ใหค้วามส าคญักับ
กระบวนการท างานของสมอง และสรุปว่าความคิดสรา้งสรรค์เป็นกระบวนการสรรหาวิธีการ
ตอบสนองต่อส่ิงเรา้อนัหลากหลาย หรือการคิดแบบอเนกนยั  

2. ทฤษฎีเชิงจิตวิเคราะห์  (Psychoanalytical Approach) ซิกมันด์ ฟรอยด ์
จิตแพทย์ชาวเวียนนา ผูม้ีชื่อเสียงในแนวจิตวิเคราะหเ์สนอว่าความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นผลมาจาก
ความขัดแยง้ของแรงขบัทางเพศซึ่งอยู่ในส่วนของจิตใตส้ านึกกับคณุธรรม เป็นเหตใุหจ้ิตส านึกตอ้ง
พยายามหาทางออก จึงเกิดพฤติกรรมเบี่ยงไปแสดงออกในรูปแบบอื่นท่ีสังคมยอมรับได้  ผู้มี
ความคิดสรา้งสรรคจ์ะเกิดความคิดอิสระก่อเกิดเป็นผลงานสรา้งสรรค ์  

3. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมนิยม  (Behavioral Approach) ผู้ซึ่ งเป็นผู้น าในการ
เคล่ือนไหวของ นักจิตวิทยากลุ่มนี้คือ  จอห์น บี วัตสัน นักจิตวิทยากลุ่มนี้ เชื่อว่า ความคิด
สรา้งสรรคเ์ป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเอือ้อ านวยต่อการ
พฒันาความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้โดยใหค้วามส าคญักบัการเสริมแรง (reinforcement) การตอบสนอง
ท่ีถูกตอ้งต่อส่ิงเรา้หรือสถานการณ ์และมุ่งเนน้ความสัมพันธ์ทางปัญญา นั่นคือความสามารถใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากส่ิงเรา้ไปยังส่ิงต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความคิดใหม่หรือสรา้งส่ิงประดิษฐ์
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ใหม่ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งครอบครัวและโรงเรียนจะเป็นสถาบันท่ีมีบทบาท
ส าคญัต่อการวางรากฐานและช่วยปลกูฝังความคิดสรา้งสรรคต์ัง้แต่วยัเด็ก 

4. ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค์เชิงมนุษยนิยม  (Humanistic Approach) พบว่า  
นักจิตวิเคราะห์มองธรรมชาติของมนุษย์ในเชิงลบ โดยเชื่อว่าพฤติกรรมอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สัญชาติญาณ ส่วนนักจิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยมมองธรรมชาติมนุษยเ์ป็นกลาง ขึน้อยู่กับการ
เรียนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มซึ่งมนษุยม์ีปฏิสมัพันธด์ว้ย แต่นักจิตวิทยาแนวมนษุยนิยมจะมองมนษุย์
ในแง่บวก ศรทัธาในความดีงาม และศักยภาพของมนษุย ์นกัจิตวิทยากลุ่มนี ้ไดแ้ก่ อบัราฮัม มาส
โลว ์(Abraham Maslow) และคารล์ โรเจอร ์(Carl Roger) แนวความคิดของนักมนุษยนิยมไม่เชื่อ
ว่า มนุษย์จะถูกควบคุมโดยส่ิงเร้าหรือสัญชาติญาณ  แต่จะให้ความส าคัญกับประสบการณ ์
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นธรรมชาติติดตัวมนุษยม์าแต่ก าเนิด แต่มนุษยจ์ะสามารถแสดงศักยภาพ
ทางความคิดสรา้งสรรค์ได้อย่างเต็มท่ีต้องอยู่ในภาวะหรือบรรยากาศท่ีเอือ้อ  านวย  กล่าวคือ มี
ความปลอดภยัในเชิงจิตวิทยา มีความมั่นคงของจิตใจ ไม่กลวัท่ีจะเล่นกบัความคิด และเปิดกวา้ง
พรอ้มรบัประสบการณ์ใหม่ โดยลักษณะผูม้ีความคิดสรา้งสรรค์คือ คนท่ีมองตัวเองในแง่บวก มี
แรงจงูใจที่จะพฒันาตนเองไปสู่ระดับท่ีสมบูรณข์ึน้ มีการยอมรบันบัถือ และตระหนกัในคณุค่าของ
ตนเอง มุ่งท างานเพื่อความสขุความพอใจของตนเองโดยไม่หวงัการประเมินผลหรือการยกย่องจาก
คนอื่น เมื่อท าดว้ยความรกัความพอใจจึงท าอย่างทุ่มเทเต็มศกัยภาพท่ีตนมีอยู่ 

ลกัขณา สริวฒัน ์(2558, p. 167-170) สรุปเป็นทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค ์ดงันี ้
1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห ์(Psychoanalytic Theory) ตามแนวคิดของ Freud (1940) 

ท่ีเชื่อว่าความขดัแยง้เป็นตน้เหตทุ าใหบุ้คคลคิดอย่างสรา้งสรรค ์จากลกัษณะของจิตท่ีมีความรูสึ้ก
วิตกกงัวลดงักล่าวจะไปกระตุน้ใหเ้กิดความคิดต่าง ๆ ขึน้มาอย่างมากมาย เพื่อหาวิธีเอาชนะความ
ขดัแยง้นัน้ และความคิดต่าง ๆ ทัง้หลายท่ีเกิดขึน้นัน้คือความคิดสรา้งสรรคน์ั่นเอง 

2. ทฤษฎีของเทเลอร ์(Tayler Theory) Tayler and Holland (1964) ให้แนวคิด
เกี่ยวกบัผลของความคิดสรา้งสรรคน์ัน้ อาจจะเป็นขัน้หน่ึงขัน้ใดใน 6 ขัน้ ต่อไปนี ้ 

ขั้นท่ีหน่ึง ความคิดสรา้งสรรค์ในขั้นต้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีธรรมดา คือ ความกลา้ท่ีจะ
แสดงออกอย่างอิสระ 

ขัน้ท่ีสอง เป็นผลงานท่ีเป็นส่ิงใหม่ส าหรบัตนเอง ท่ีไดผ้ลิตออกมา  
ขั้นท่ีสาม เป็นขั้นความสร้างสรรค์ แสดงความคิดแปลกใหม่ ท่ีไม่ได้มีการ

ลอกเลียนแบบจากใคร  
ขัน้ท่ีส่ี เป็นขัน้สรา้งความสรา้งสรรค ์ขัน้ประดิษฐ์ส่ิงใหม่โดยไม่ซ า้แบบใคร 
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ขัน้ท่ีหา้ เป็นขัน้ส าหรบัการพฒันาผลงาน และปรบัปรุงเพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพ 
ขัน้ท่ีหก เป็นขัน้ของการเกิดความคิดสรา้งสรรค ์โดยคิดในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้
3. ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคใ์นรูปแบบของการโยงความสัมพันธ์ (Associative 

Theory) Mednick (1964) กล่าวว่า การสร้างแนวคิดจากการรวมส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์กันเข้า
ดว้ยกัน ซึ่งการรวมกันนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะบางอย่างหรือการรวมกันแลว้ตอ้งเกิด
ประโยชนใ์นทางใดทางหน่ึง คือ ส่วนประกอบของความคิดสรา้งสรรค ์ 

4. ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคข์อง Torrance (1979) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรค์
จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรูสึ้กหรือการเห็นปัญหา การรวบรวมความคิดเพื่อตัง้เป็น
สมมติฐาน การสอนและการดดัแปลงสมมติฐาน ตลอดจนวิธีการเผยแพรผ่ลสรุปท่ีได ้ผูม้ีความคิด
ริเริ่มสรา้งสรรคเ์มื่อเห็นและเขา้ใจปัญหาจะรวบรวมประสบการณแ์ละขอ้สนเทศต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน 
เป็นการประมวลขอ้มลูเพื่อแสวงหาวิธีเผชิญหรือแกปั้ญหา ท่ีเป็นวิธีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากวิธีเดิม 

5. ทฤษฎีโครงสรา้งสมรถภาพทางสมอง (The Structures of Intellect Theory) 
ทฤษฎีนีส้รา้งโดย Guilford เป็นนักจิตวิทยาคนแรกท่ีไดอ้ธิบายลกัษณะของความคิดสรา้งสรรค์ว่า
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถของสมอง เป็นลักษณะของความคิดอเนกนัย (Divergent 
Thinking) ท่ีเป็นความสามารถในการตอบสนองต่อส่ิงเรา้ได้ในหลายรูปแบบและหลายแง่มุม  
Guilford ไดเ้สนอแบบจ าลองโครงสรา้งทางปัญญา (The Structure of Intellect Model) โดยไดจ้ดั
กลุ่มความสามารถทางสติปัญญาเป็นลกัษณะของมิติทัง้หมด 3 มิติ คือ  

มิติท่ี 1 เนือ้หาของการคิด (Content) หมายถึง การคิดในรูปแบบต่าง ๆ  แบ่ง
ออกเป็น 5 ประการ ประกอบดว้ย ภาพ เสียง สญัลกัษณ ์ภาษา และพฤติกรรม  

มิติท่ี 2 ผลผลิตของการคิด (Products) เป็นผลของกระบวนการจัดกระท าของ
ความคิด  กับข้อมูล  แบ่งออกเป็น  6 ประการ ประกอบด้วย  แบบหน่วย  แบบกลุ่ม  แบบ
ความสมัพนัธ ์แบบระบบ แบบการแปลงรูป และแบบการประยกุต ์ 

มิติท่ี 3 วิธีการคิด (Operations) เป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือวิธีคิดรูปแบบท่ี
ต่างกันแบ่งออกเป็น 5 ประการ ประกอบดว้ย การรบัรูแ้ละเขา้ใจ การจ า การคิดอเนกนัย การคิด
เอกนยั และการประเมินค่า  

จากการศึกษาความเหมือนความแตกต่างกันของสติปัญญาในแต่ละมิตินีเ้อง 
Guilford ไดใ้หค้วามสนใจในวิธีการคิดแบบอเนกนัยเป็นพิเศษเพราะเป็นวิธีการคิดท่ีส่งผลการคิด
อย่างหลากหลาย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดสรา้งสรรค ์ 
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ประพนัธศิ์ริ  สเุสารจั (2556, p. 207-208) ไดแ้บ่งทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค ์เป็น 
4 กลุ่ม คือ 

1. ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ เห็นว่า ความคิดสรา้งสรรค์เป็น
ผลงานมาจากความขดัแยง้ภายในจิตใตส้ านึกของแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรูสึ้กผิดขอบ
ทางสังคม (Social conscience) ส าหรบันักจิตวิทยาแนวใหม่ กล่าวไวว้่า ความคิดสรา้งสรรคน์ั้น
จะเกิดขึน้ระหว่างการรู ้สติ กบัจิตใตส้ านึก  

2. ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงพฤติกรรมนิยม กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์กิด
จากการเรียนรู ้โดยมุ่งความส าคัญของการเสริมแรง และความสมัพันธ์ทางสติปัญญา นั่นคือเกิด
จากการมีสิ่งเรา้ และการเชื่อมโยงระหว่างความสมัพนัธจ์ากส่ิงเรา้ไปยงัความสมัพนัธต่์าง ๆ 

3. ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงมนุษยนิ์ยม มีแนวคิดว่า ความคิดสรา้งสรรคน์ั้น
เป็นส่ิงท่ีมนุษยม์ีติดตัวมาตัง้แต่ก าเนิด การสรา้งสภาวะแวดลอ้มหรือบรรยากาศท่ีเอือ้อ  านวยจะ
ช่วยใหม้นษุยจ์ะสามารถแสดงความคิดสรา้งสรรคข์องตนเองออกมาได ้ 

4. ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค์ให้เกิดขึน้ในตัวบุคคล  มีแนวคิดท่ีว่า ความคิด
สรา้งสรรคม์ีอยู่ในบุคคลทกุคน โดยมีปัจจยั 4 ประการ ส าหรบัการพฒันา คือ 

4.1 การตระหนักถึงความคิดสรา้งสรรค์ท่ีมีอยู่ในตนเอง และการตระหนักถึง
ความส าคญัของความคิดสรา้งสรรคท่ี์มีต่อตนเอง และสงัคม ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

4.2 การท่ีบุคคลมีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรค ์
4.3 การเรียนรูเ้ทคนิคเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์ทัง้เทคนิคส่วนบุคคล และ

เทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 
4.4 การตระหนักในความจริง โดยรูห้รือการตระหนักในตนเอง พอใจในตนเอง 

และพยายามใชต้นเองและพยายามใชต้นเองเต็มศักยภาพ รวมทัง้การเปิดกวา้งรบัประสบการณ์
ต่าง ๆ โดยมีการปรบัตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษยด์ว้ยกัน การผลิตผลงาน
ดว้ยตนเอง และมีความคิดท่ียืดหยุ่นเขา้กบัทกุรูปแบบของชีวิต 

องคป์ระกอบทัง้ 4 นีจ้ะผลักดันใหบุ้คคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสรา้งสรรคข์อง
ตนเองออกมาใชไ้ด ้

อษุณีย ์อนุรุทธ์วงศ ์(2555, p. 164-169) กล่าวเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
ความคิดสรา้งสรรคด์งันี ้

ทฤษฎีโครงสรา้งทางสติปัญญา  
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ถือเป็นพืน้ฐานของความคิดสรา้งสรรค์ กิลฟอรด์ (Guilford, 1950) ได้อธิบาย
ทฤษฎีเกี่ยวกบัความคิดและสติปัญญาท่ีมีชื่อเสียง 2 เรื่อง คือความคิดแบบเอกนัย (Convergent 
thinking) และความคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) กิลฟอรด์ ไม่เชื่อว่าแบบทดสอบวัด
สติปัญญาท่ีประเมินคุณลักษณะไม่กี่ด้านของมนุษย์ จะสามารถเป็นตัวแทนศักยภาพอัน
หลากหลายและซับซ้อนของมนุษย์ได้ กิลฟอร์ด เชื่อว่าความคิดแบบอเนกนัย (Divergent 
thinking) ใกลช้ิดกับคณุลักษณะความคิดสรา้งสรรค ์คือความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม 
คิกไดก้วา้งไกล แบ่งคุณลักษณะความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น 4 องคป์ระกอบ ดังนี ้ความไวต่อปัญหา 
ความคิดคล่องตวั ความยืดหยุ่น และความแปลกใหม่  

ต่อมา พอล ทอรแ์รนซ ์(Paul Torrance) น าความคิดของ Guilford (1950) มา
ปรับเป็น  4 ลักษณะคือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ (Torrance, 1974) 

หลังจากท่ีทอร์แรนซ์ได้ศึกษาหลักทางจิตวิทยาแบบเกสตอลท์ (Gestal 
Psychology) จึงปรบัแบบทดสอบของเขาใหม่ ในปี ค.ศ. 1984 คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ การเอาชนะอปุสรรค และความเป็นธรรมของชื่อ  

ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคใ์นรูปของการโยงความสมัพนัธ ์(Associative Theory)   
วอลลาซ และโคแกน (Wallach Michael A & Kogan Nathan, 1965) กล่าวว่า 

ความคิดสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ยการสรา้งแนวคิดใหม่ ๆ โดยการรวมส่ิงท่ีสัมพันธ์กันเขา้ดว้ยกัน 
ซึ่งการรวมกนัจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข หรือตอ้งเกิดประโยชน ์เมื่อระลึกส่ิงใดได ้ก็เป็นแนวทางให้
ระลึกถึงส่ิงอื่น ๆ ต่อกนัไป  

ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคต์ามแนวคิดของนกัมนษุยนิยม  
มาสโลว์ (Maslow) และโรเจอร์ส (Rogers) ได้ให้ทัศนะว่า  ผู้มี ความ คิด

สรา้งสรรค์เป็นผู้ท่ีรูจ้ักตนเองตามสภาพท่ีเป็นจริง เข้าใจตนเอง มีอิสระเสรีภาพในการคิด เห็น
คุณค่าในตนเอง และสรา้งสรรค์ตนเองและสังคมให้เกิดประโยชน์สุข ประกอบดว้ยสถานการณ์
ดงันี ้1. ความรูสึ้กปลอดภยัทางจิต 2. ความมีเสรีภาพในการแสดงออก 

ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคแ์ละการท างานของสมอง 
สมอง 2 ซีกมีความสามารถในการควบคุมการท างาน และวิธีบันทึกผลหรือ

ประมวลข้อมูลท่ีแตกต่างกัน จากการศึกษาระบบประสาทสมองของคนท่ีมีความคิดสรา้งสรรค์ 
มาก ๆ พบว่าคนเหล่านั้นมีระบบประสาทท่ีแตกต่างจากคนทั่วไป 3 ประการคือ มีความรูเ้ฉพาะ
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เร่ืองท่ีสงูมาก มีการท างานของสมองส่วนหนา้ท่ีต่ืนตวัมาก และมีความสามารถในการปรบัเปล่ียน
คล่ืนสมองส่วนหนา้อย่างรวดเร็วกว่าคนทั่วไป  

ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงพฤติกรรมนิยม 
นกัจิตวิทยาในกลุ่มนี ้มีแนวคิดท่ีว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจาก

การเรียนรู ้โดยเน้นการให้การเสริมแรง การตอบสนองท่ีถูกต้องกับส่ิงเรา้ เน้นความสัมพันธ์ทาง
ปัญญา คือการโยงความสมัพนัธจ์ากส่ิงเรา้หน่ึงกบัส่ิงต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความคิดใหม่หรือส่ิงใหม่ 

จากแนวคิดดงักล่าว สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่ ม ท่ี เชื่ อ ว่ า  ความ คิดสร้า งสรรค์ เป็ น กระบ วนการทางจิ ตวิท ยา 

(Psychological Process) ไดแ้ก่ แนวคิดกลุ่มจิตวิเคราะห ์และกลุ่มนักมนุษยนิยม โดยมีแนวคิด
ว่า ความคิดสรา้งสรรค์เป็นลักษณะภายในจิตใจของแต่ละบุคคล ขึน้อยู่กับกลวิธานการป้องกัน
ตนเอง (Defence Mechanism) หรือการพฒันาถึงศกัยภาพอนัสงูสดุ (Self - Actuallzation) 

2. กลุ่มท่ีเชื่อว่า ความคิดสรา้งสรรค์เป็นกระบวนการทางการคิด (Cognitive 
Process) ได้แก่ ทฤษฎีโครงสรา้งทางสติปัญญา ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค์ในรูปของการโยง
สัมพันธ์ ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงพฤติกรรมนิยม โดยมีแนวคิดว่า ความรคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
กระบวนการการคิด สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เพิ่มขึน้ได้ โดยแต่ละแนวคิดแตกต่างกันคือ 
โครงสร้างทางสติปัญญา เน้นการคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) ทฤษฎีความคิด
สรา้งสรรค์ในรูปของการโยงสัมพันธ์ เน้นกระบวนการคิดท่ีเชื่อมโยงกันระหว่างส่ิงเรา้กับการ
ตอบสนอง 

แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคท์ั้งสองกลุ่มก็มีแนวคิดท่ีเหมือนกัน 
คือการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ หรือส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์ตอ้งอาศยักระบวนการฝึกเช่นกนั 

ทฤษฎีองคป์ระกอบของเออรเ์บน 
เออรเ์บน (Urban, 2004) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับมุมมองทางทฤษฎีการศึกษา

และทางจิตวิทยา จึงอาจแตกต่างกบักลุ่มอื่นท่ีว่า เมื่อใดก็ตามท่ีมีความคิดสรา้งสรรค ์เมื่อนัน้ตอ้ง
มองถึงกระบวนการท่ีเกิดอยู่ภายในตัวผูคิ้ด และผลท่ีเกิดจากความคิดท่ีสรา้งความเปล่ียนแปลง
โลกภายนอก ความคิดสรา้งสรรคค์วรหมายถึง  

1. การสรา้งส่ิงใหม่ท่ีไม่ธรรมดา  
2. การมองส่ิงต่าง ๆ ในมมุกวา้ง เจาะลึกประเด็นปัญหา อย่างมีจดุหมาย  
3. การวิเคราะห ์โดยการท่ีเอาหนทางการแกปั้ญหาเป็นตวัตัง้  
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4. การสังเคราะห ์การสรา้งโครงสรา้งใหม่ การน าข้อมูลมาวางรากฐานทิศทาง
ใหม่ ท่ีมีกระบวนการท่ีเป็นเอกลกัษณ ์

การพัฒนาความคิดสรา้งสรรคใ์นแนวคิดนี ้ไม่ไดเ้น้นจินตนาการแต่เพียงอย่าง
เดียว จินตนาการท่ีดีต้องอยู่บนพืน้ฐานของความรูท่ี้แน่นหนา พอท่ีจะใหเ้กิดความยืดหยุ่นและ
หลากหลายได้ รวมทั้งความศรทัธาท่ีจะหาส่ิงใหม่ ๆ ในรูปแบบท่ีไม่มีใครคิดมาก่อน โดยเชื่อว่า 
การฝึกตนเองหรือลกูศิษยใ์หเ้ป็นนกัคิดสรา้งสรรคจ์ะตอ้งมีความรู้ท่ีทัง้กวา้ง ทัง้ลึก ครูตอ้งมีความ
เชี่ยวชาญเร่ืองท่ีจะสอนเกินขีดระดับแค่รู ้และเขา้ใจ แต่ตอ้งรูลึ้กในเร่ืองนั้น รวมทัง้ตอ้งมีความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกบัเร่ืองอื่นหรือโลกภายนอกมาประกอบกนั 

ป ระจักษ์   ป ฏิ ทั ศน์  (2559, p. 93-98) ก ล่ า วว่ า  นั ก จิ ต วิ ท ย า เป็ นกลุ่ ม
นกัวิทยาศาสตรก์ลุ่ม   แรก ๆ ท่ีใหค้วามสนใจศึกษาความคิดสรา้งสรรค ์และไดส้รุปความส าคัญ
ของแต่ละแนวคิดดงันี ้

1. แนวคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) นักจิตวิทยาท่ีเป็นผูน้  ากลุ่ม
นักจิตวิเคราะห ์คือ Sigmund Freud จิตแพทยช์าวออสเตรีย Freud เชื่อว่า ความคิดสรา้งสรรค์
เป็นกลไกการป้องกันตนเอง (Defence mechanism) ของศิลปิน ท่ีตอ้งการเปล่ียนความตอ้งการ
ตอบสนองแรงขับทางเพศ (Libido) ของต้นให้กลายเป็นส่ิงท่ีสังคมให้การยอมรับได้ ความคิด
สรา้งสรรค์เกิดขึน้ไดจ้ากสภาวะกดดันในระดับจิตใตส้ านึก ท่ีส่งผลท าใหบุคคลบางคนสามารถ
ปลดปล่อยพลังทางความคิด ในประเด็นท่ีตนถูกกดดันดังกล่าวนั้นออกมาได้อย่างอิสระ ท าให้
คน้พบพลงัทางความคิดสรา้งสรรค ์สามารถแกปั้ญหาได ้มีประโยชนต่์อตนเองและผูอ้ื่น 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มีมุมมองว่า ความคิดสรา้งสรรค์เป็น
ผลลพัธท่ี์เกิดจากการเรียนรู ้การไดร้บัส่ิงเรา้ และการเชื่อมโยงการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล 

3.  ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanism) ให้ความส าคัญ ต่อประสบการณ์และ
สถานการณ์ท่ีเอือ้อ  านวยท่ีจะกระตุน้ใหบุ้คคลแต่ละคนแสดงศักยภาพทางความคิดสรา้งสรรค์ท่ี
ตนเองมีโดยก าเนิดออกมา ซึ่งตอ้งอาศยัองคป์ระกอบอย่างนอ้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การรูแ้ละ
เข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Actuatization) บุคคลพร้อมท่ีจะท าความเข้าใจและรับรู ้ข้อมูล 
(Understanding) มีความรู้ในเทคนิควิธีคิดสร้างสรรค์ (Technique) และมีความตระหนักรู ้
(Awareness) 

4. ทฤษฎีจิตวิทยาการรูคิ้ด (Cognitive theory) เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่ากระบวนการ
รูคิ้ดของบุคคลท่ีสั่งการใหร้่างกายแสดงพฤติกรรม ทัง้พฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอก 
มุ่งเนน้การใชก้ระบวนการและพฤติกรรมการรูคิ้ดเป็นเครื่องมือ แนวคิดของนักจิตวิทยาการรูคิ้ดท่ีมี
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ชื่อ เสียง ได้แก่ Paul J. Guilford สร้างแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญามี  3 มิติ ได้แก่ 
(Guilford, 1967) มิติดา้นเนือ้หา มิติดา้นกระบวนการคิด มิติดา้นผลของการคิด               

5. นักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์ นิยม  (Humanistic Psychology) นักจิตวิทยา 
Abraham Maslow และ Carl Roger กล่าวถึงความคิดสรา้งสรรคว์่าเป็นศกัยภาพความสามารถท่ี
ติดตัวบุคคลมาโดยก าเนิด แต่มีเพียงบุคคลท่ีเข้าใจตนเอง คน้พบ และพัฒนาศักยภาพความคิด
สรา้งสรรคใ์นตนเองอย่างเหมาะสม ก็จะกลายเป็นบุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคอ์ย่างโดดเด่นไดใ้น
ท่ีสดุ  

6. ทฤษฎีการลงทุนในความคิดสรา้งสรรค์ (Investment theory of creativity) 
ของ Stermberg และ Lubart (1999) เชื่อว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์หมือนการลงทนุแบบหน่ึง เพราะ
บุคคลจะประสบความส าเร็จในการคิดสรา้งสรรคส่ิ์งใดก็ตาม ถา้เขายอมลงทุนทรพัยากรส่วนตัว 
ทรัพยากรส่วนตัวท่ีจ าเป็นต่อการคิดสรา้งสรรค์อย่างน้อย 6 ประการ ได้แก่ ความสามารถทาง
สติปัญญา (Intellectual abilities) ความรู้ (Knowledge) รูปแบบความคิด (Thinking styles) 
บุคลิกภาพ (Personality) แรงจงูใจ (Motivation) และสภาพแวดลอ้ม (Environment)    

จากทฤษฎีและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ อาจสรุปความคิดสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ย
ทฤษฎี 5 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค์เชิง
พฤติกรรมนิยม ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงมนษุยนิยม  ทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคใ์นรูปของการ
โยงสัมพันธ์ และทฤษฎีโครงสรา้งสมรถภาพทางสมองของกิลฟอรด์ โดยผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎี
โครงสรา้งสมรถภาพทางสมองตามแนวคิดของกิลฟอรด์ ท่ีใหค้วามสนใจในวิธีการคิดแบบอเนกนัย 
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบวัดความคิดสรา้งสรรค์และโปรแกรมการพัฒนาความคิด
สรา้งสรรค ์ 
 1.4 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค ์ 

กระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค์ (Creativity Process) หมายถึง วิธีการคิดหรือ
กระบวนการท างานของสมองอย่างเป็นขัน้ตอน และสามารถคิดแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ มีหลากหลาย
แนวคิดดงันี ้

กระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค์ ของทอรแ์รนซ์ และไมเยอร ์(อารี พันธ์มณี , 
2557, p. 8-9; อา้งอิงจาก Torrance; & Myers. 1965) แบ่งเป็น 5 ขัน้ ดงันี ้

ขั้นท่ี  1 การค้นพบความจริง (Fact – Finding) เริ่มการเกิดความรู้สึกกังวล   
สบัสน วุ่นวาย (Mess) เกิดขึน้ภายในจิตใจ แต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นเพราะอะไร 
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ขั้นท่ี  2 การค้นพบสถานการณ์ ปัญหา  (Problem – Finding) เมื่อพิจารณา
รอบคอบแลว้จึงสามารถสรุปว่า ความกงัวลใจ ความสบัสนวุ่นวายในใจนั่นคือ การมีปัญหาเกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติุฐาน (Idea – Finding)  เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ก็จะพยายามคิด
แกปั้ญหาและตัง้สมมติุฐานขึน้  รวบรวมขอ้มลู เพื่อน าไปใชท้ดสอบสมมติุฐาน  

ขั้นท่ี 4 การค้นพบในค าตอบ  (Solution – Finding)  ขั้นนี้ก็จะเกิดการค้นพบ
ค าตอบ จากการทดสอบสมมติุฐาน 

ขัน้ท่ี 5 การยอมรบัผลของการคน้พบ (Acceptance – Finding)  เป็นการยอมรบั
ค าตอบท่ีไดจ้ากการพิสจูน ์ว่าจะสามารถแกส้ถานการณปั์ญหาใหส้ าเร็จไดอ้ย่างไร และต่อจากขั้น
นีคื้อการแกปั้ญหาหรือการคน้พบจะยงัไม่จบ แต่ส่ิงท่ีจะไดจ้ากการคน้พบจะน าไปสู่แนวคิดหรือส่ิง
ใหม่ ๆ ท่ีเรียกว่า New Challenge 

กระบวนการคิดสรา้งสรรค ์ของ กิลฟอรด์ (ลักขณา สริวฒัน,์ 2558, p. 170-171; 
อา้งอิงจาก Guilford. 1950) ใหแ้นวคิดไวว้่า บุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคจ์ะสามารถรบัรูปั้ญหา
ไดอ้ย่างรวดเร็ว มองเห็นปัญหา สามารถเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ ๆ ไดง้่าย ซึ่งกระบวนการคิดมี
ล าดบัขึน้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การรูคิ้ด (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการเขา้ใจ ส่ิง
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว  

ขัน้ท่ี 2 การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถในการสะสมขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีได้
เรียนรู ้และระลึกออกมา   

ขัน้ท่ี 3 การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของ
สมอง ในการให ้การตอบสนองท่ีถกูตอ้งและดีท่ีสดุจากขอ้มลู  

ขัน้ท่ี 4 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตดัสินขอ้มูล
ท่ีก าหนดใหต้ามเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้ 

กระบวนการคิดสรา้งสรรค ์ของ Wallach and Kogan (ลักขณา สริวัฒน,์ 2558, 
p. 171; อา้งอิงจาก Wallach and Kogan. 1965) แบ่งกระบวนการคิดสรา้งสรรค ์4 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขั้นการเตรียมตวั เป็นขัน้ท่ีเร่ิมพบปัญหา เกิดความยุ่งยากในปัญหานั้น ๆ 
และเร่ิมหาทางออกเพื่อแกปั้ญหา โดยรวบรวมขอ้มลูประสบการณต่์าง ๆ ท่ีเคยรบัมา  

ขั้นท่ี 2 ขั้นฟักตัว เป็นขั้นท่ีใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหา ช่วงนีจ้ะเกิดความคิดได้
หลากหลายแนวทางเพื่อแกปั้ญหา 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นเกิดความคิด เป็นขั้นท่ีสรุปความคิดท่ีกระจ่างพรอ้มท่ีจะสรา้งสรรค์
ออกมาเป็นผลงานได ้

ขั้นท่ี 4 ขั้นแสดงออกทางความคิดท่ีออกมาในรูปของผลงาน อาจมีการทดลอง
และแกไ้ขหลายครัง้เพื่อกลั่นกลองใหไ้ดค้ าตอบหรือผลงานท่ีแน่นอนเป็นรูปแบบ 

กระบวนการคิดสรา้งสรรค์ ของออสบอร์น (อารี พันธ์มณี , 2557, p. 10-11; 
อา้งอิงจาก Osborn. 1957) ไดจ้ดักระบวนการคิดสรา้งสรรคไ์วเ้ป็น 7 ขัน้ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 การชีถ้ึงสภาพปัญหา เป็นการระบุหรือทราบเกี่ยวกบัประเด็นปัญหา 
ขัน้ท่ี 2 การเตรียมและรวบรวมขอ้มลู เพื่อใชใ้นการคิดแกปั้ญหา 
ขัน้ท่ี 3 การวิเคราะห ์เป็นขัน้คิด พิจารณา และแจกแจงขอ้มลูท่ีมี 
ขั้นท่ี 4 การใชค้วามคิดหรือการคัดเลือกเพื่อหาทางเลือกต่าง ๆ อย่างละเอียด

รอบคอบและหาทางเลือกท่ีเป็นไปไดไ้วห้ลายๆ ทาง 
ขั้นท่ี 5 การคิดและการท าใหก้ระจ่าง เป็นขั้นท่ีท าให้จิตใจว่างและในท่ีสุดก็เกิด

ความคิดแวบแลว้กระจ่างขึน้  
ขัน้ท่ี 6 การสงัเคราะห ์หรือการรวบรวมขอ้มลูไวด้ว้ยกนั 
ขัน้ท่ี 7 การประเมินผล เป็นการคดัเลือกค าตอบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
จากท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้พบว่า กระบวนการความคิดสรา้งสรรค ์มีขัน้ตอนโดย

สรุปได้ดังนีคื้อ ขั้นท่ี 1 การมองเห็นปัญหา ระบุประเด็นปัญหา ขั้นท่ี 2 การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
ของเร่ืองท่ีคน้พบปัญหาเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 การคิดพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ท่ียังไม่
เป็นระเบียบ ขั้นท่ี 4 การคิดและท าใหก้ระจ่าง เป็นการเรียงความคิดและจัดขอ้มูลใหเ้ป็นระเบียบ 
แลว้น ามาเชื่อมโยงจนสามารถแกปั้ญหานัน้ได ้และขัน้ท่ี 5 การตรวจสอบความคิดและประเมินผล 
เป็นการตรวจสอบผลงานและคดัเลือกค าตอบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  
 1.5 องคป์ระกอบของความคดิสร้างสรรค ์ 

นักวิชาการและนักจิตวิทยาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิด
สรา้งสรรคไ์วห้ลากหลายดงันี ้

ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2556 , p. 212-217) อธิบายว่า ลักษณะของความคิด
สรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย  

1. คิดจินตนาการ เป็นความคิดในส่ิงท่ีอาจจะยังไม่ไดเ้กิดขึน้ และอาจเป็นไปได้
ยาก หรือ เป็นไปไม่ไดเ้ลย แต่อาจเกิดเป็นจริงขึน้มาได ้หรืออย่างนอ้ยก็จะเป็นพืน้ฐานของการคิด
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เร่ิมตน้ใน ความคิดเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ขึน้มา ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีความคิดแบบอื่น ๆ มาสาน
ต่อความคิด จินตนาการ จึงจะน าไปสู่การคน้พบหรือสรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ได ้ 

2. คิดคล่องแคล่วหรือการคิดเร็ว เป็นการคิดท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเรา้ 
สามารถสงัเกตเห็น รบัรู ้และเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ร็วท่ีสดุ เป็นการหาค าตอบไดม้าก ๆ ไดจ้  านวน
ความคิดเยอะ ๆ โดยใชเ้วลานอ้ย ๆ  

ความคล่องในการคิด เป็นการฝึกความคิดใหเ้กิดขึน้อย่างรวดเร็ว คิดไดท้ันที ท่ี
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น ความคิดคล่องในด้านถ้อยค า 
ความคิดคล่องดา้นการโยงสมัพนัธ ์ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก   

3. ความคิดยืดหยุ่น บางทีเรียก คิดกวา้ง หรือ คิดหลากหลาย เป็นการคิดไดไ้กล 
คิดไดห้ลายทิศทาง หลายแง่มมุ หลายรูปแบบ ในค าถามเดียวกนัสามารถมีค าตอบหลายอย่าง จัด
หมวดหมู่ความคิดไดม้ากและมีหลักการ ซึ่งควรเนน้ทัง้ทางดา้นปริมาณและคณุภาพของความคิด 
แบ่งออกเป็น ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึน้ทนัที และความคิดยืดหยุ่นทางดา้นดดัแปลง  

4. คิดริเริ่ม เป็นความสามารถในการคน้พบส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นความสามารถ
ในการคิดท่ี ต่างจากคนอื่น ต่างจากธรรมดา ต่างจากท่ีเคยเป็น เป็นความคิดท่ีไม่เคยมีใครคิดมา
ก่อน คนอื่นคิดไม่ถึง หรืออาจปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงใหแ้ตกต่างไปจากของเดิม บางทีการคิดง่าย ๆ 
พืน้ ๆ ท่ีแปลกใหม่ก็อาจ เป็นความคิดสรา้งสรรคแท่ีมีคณุค่า ผูม้ีความคิดริเริ่มมีลกัษณะดงันี ้ 

5. คิดละเอียดลออ หมายถึง การคิดสวยงาม ละเอียดลออ เป็นความสามารถใน
การ มองเห็นรายละเอียดของส่ิงท่ีคนอื่นไม่เห็น รวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างมี
ความหมาย มีความคิดสวยงาม ประณีต สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างมีคณุภาพในทกุ ๆ ดา้น 
เป็นการน าความคิดในรายละเอียดเพื่อท่ีน ามาเพิ่มเติมเสริมแต่งความคิดครัง้แรกใหใ้ดค้วามหมาย
สมบูรณย์ิ่งขึน้ รวมทัง้การต่อเติม เสริมแต่งและตดัส่ิงท่ีไม่เหมาะสมไม่ถกูตอ้งออกไป  

6. การสังเคราะห์ หมายถึง การรวม การผสมผสาน การน าเอาส่ิงเดิม ๆ มา
ประยกุตแ์ละมา ผสมผสานใหเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ขึน้  

ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน ์(2546, p. 19-24) กล่าวว่า โครงสรา้งทางสติปัญญาจะ
ซบัซอ้นขึน้ตามอายุและวุฒิภาวะ กิลฟอรด์ (Guilford) อธิบายว่าความคิดสรา้งสรรค์ คือ วิธีการ
คิด เป็นลกัษณะการคิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) ซึ่งประกอบดว้ย ความคิดริเริ่ม ความ
คล่องแคล่วในการ ความยืดหยุ่นในการคิด และความละเอียดลออในการคิด มีรายละเอียดดงันี ้
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1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ ซึ่งแตกต่าง
ไปจากความคุน้เคย ความคิดริเริ่มแปลกใหม่ในท่ีนี ้อาจแสดงออกในรูปลักษณะของผลผลิต หรือ 
กระบวนการคิดก็ได้ เช่น การตีความการรับรู ้เนื ้อหาต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาสู่ประสาทสัมผัส 
ตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นรูป        การตีความตามความเคยชิน จะรบัรูว้่าเป็นรูปส่ีเหล่ียม  แต่หาก
พยายามคิดใหแ้ตกต่างออกไป จะเห็นว่า รูป        อาจเป็นสองมมุฉาก         เป็นเสน้ตรงส่ีเสน้         
หรือเป็นการเรียงตวัของจุด …... อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่ม ตอ้งอาศยัการสะสมและรวมความรู้
ท่ีมีอยู่เดิมมาประยกุตใ์หดี้ขึน้ โดยพบว่าส่ิงประดิษฐ์ส่วนใหญ่ตอ้งอาศัยแนวทางการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  

2. ความคิดคล่องแคล่ว  (Fluency) หมายถึง ความสามารถในความคิดท่ี
แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบจ ากัดของเวลา เป็นความสามารถหน่ึงซึ่งจะน าไปสู่
การคิดอย่างมีคณุภาพ และการคิดเพื่อจะแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความคิดยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดออกนอก
กรอบ ไม่ตกอยู่ภายใต ้กฎเกณฑห์รือความคุน้เคย ช่วยใหส้ามารถเห็นส่ิงต่าง ๆ ในแง่มมุใหม่ ๆ จึง
เป็นปัจจัยให้เกิดความคิดคล่องแคล่ว ให้พัฒนาความคิดท่ีแตกแขนงในทิศทางท่ีแตกต่าง ไม่
ซ  า้ซอ้น น าไปสู่การคิดอย่างมีคณุภาพ และการสรา้งสรรคใ์นส่ิงใหม ่ 

4. ความคิดละเอียดลออในการคิด (Elaboration) หมายถึง การคิดตกแต่งใน
รายละเอียด เพื่อขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ ความละเอียดลออสัมพันธ์กับความสามารถใน
การสังเกต ไม่ละเลยในรายละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีผูอ้ื่นอาจมองขา้มไป ผลส าเร็จของส่ิงประดิษฐ์
หรือองค์ความรูต่้าง ๆ ต้องอาศัยความคิดในรายละเอียด เช่น ในการทดลองวิทยาศาสตรต์้อง
ควบคุมตัวแปรและปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเข้มงวด  เพราะความผิดพลาดเล็กน้อย อาจท าใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเบี่ยงเบนไป ผูท่ี้มีความละเอียดประณีตพิถีพิถันนั้น แสดงว่าเป็นผูม้ีประสาทรบัรูว้่องไว 
ช่างสงัเกต ลึกซึง้ ต่ืนตัว มีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดลอ้มตลอดเวลา นอกจากนีย้ังมีความสามารถใน
การจ าแนกแยกแยะอย่างฉับไวและเฉียบคม พฒันาการดา้นความละเอียดลออมีความสมัพนัธก์ับ
อายแุละเพศ กล่าวคือมนษุยจ์ะมีพฒันาการ ดา้นความละเอียดลออสงูขึน้ตามวยั และเพศหญิงจะ
มีความละเอียดลออมากกว่าเพศชาย เป็นตน้ 

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555 , p. 165-166) กล่าวว่า พอล ทอร์แรนซ์ (Paul 
Torrance) ซึ่งไดศึ้กษาหลักการทางจิตวิทยาแบบเกสตอลท ์(Gestal Psychology) จึงน าแนวคิด
มาปรบัคณุลกัษณะของความคิดสรา้งสรรคใ์นปี ค.ศ. 1984 ดงันี ้ 
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1. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อส่ิง
เรา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด หรือความสามารถคิดเพื่อหาค าตอบท่ีชัดเจนและตรงประเด็นมากท่ีสุด โดยจะ
นบัปริมาณความคิดท่ีไม่ซ  า้กนัในเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั 

2. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดท่ีแปลกใหม่ 
แตกต่างจากความคิดปกติ หรือความคิดแบบง่าย ความคิดริเริ่มนัน้อาจเกิดจากการน าความรูเ้ดิม
มาประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่   

3. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียดในส่ิงท่ีคนอื่นมองไม่เห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์ส่ิงต่าง ๆ อย่างมี
ความหมาย ไปสู่ความคิดท่ีคนคาดไม่ถึง 

4. ความก้าวข้าม เครื่อ งกีดขวาง การเอาชนะอุปสรรค (Resistance to 
Premature Closure) เป็นคุณลักษณะทางดา้นจิตวิทยาท่ีแสดงออกถึงความกล้าเส่ียง กล้าคิด
กลา้ท ากลา้ฉีกกรอบ กลา้ท่ีจะกา้วขา้มส่ิงเดิมท่ีเคยปฏิบติัมาสู่ส่ิงใหม่ 

5. ความเป็นนามธรรมของชื่อเรื่อง (Resistance to Premature Closure) เป็น
คณุลกัษณะความคิดในการมองเห็นภาพนรวม การบูรณาการส่ิงต่าง ๆ การคิดแบบกวา้ง มากกว่า
คิดเฉพาะเร่ืองคิดแนวด่ิง 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้จากองค์ประกอบหลาย
ประการ โดยองคป์ระกอบหลกัท่ีนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึง ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม คือ การคิดท่ี
แปลกใหม่ไม่ซ  า้กบัส่ิงท่ีมีอยู่ ความคิดคล่องแคล่ว คือ การคิดไดร้วดเร็ว คิดหาค าตอบปริมาณมาก
ในเวลาท่ีจ ากัด ความคิดยืดหยุ่น คือ การคิดหาค าตอบหลากหลายประเภท หลายทิศทาง และ
ความคิดละเอียดลออ คือ ความสามารถในการใหร้ายละเอียดส่ิงต่าง ๆ ใหม้ีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ 
 1.6 เทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

ออสบอรน์ (Osborn, 1963) สรา้งแนวทางในการพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์โดย
ใชเ้ทคนิค การระดมสมอง (Brainstorming) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม ใหบุ้คคล
สรา้งความคิดไดอ้ย่างหลากหลายในเวลาท่ีจ ากดั  

เดอรบ์อรด์ (อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ,์ 2555, p. 183-184; อา้งอิงจาก Debord. 2005) 
ได้ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ว่าตอ้งใหอ้ิสระทางความคิด ยอมใหเ้กิด
ความผิดพลาด และเคารพความคิดของเด็ก ใช้กลยุทธ์กระตุ้นความคิดได้  ดังนี้ 1. การสรา้ง
ความคิดหลั่ งไหล ครูควรยื่นโจทย์ให้เด็กตอบได้หลายทิศทาง  2. สร้างส่ิงแวดล้อมท่ียั่ วย ุ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment)  ท่ีส่งเสริมทัง้ความคิดแปลกใหม่และความคิด
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ท่ีหลากหลาย 3. สรา้งโอกาสใหส้รา้งสรรค ์ควรมีการจดัเวลาเพื่อการเล่นและจินตนาการ ทิง้เร่ือง
จริงออกไป คิดฉีกกรอบ 4. สรา้งความเป็นตัวเอง ควรใหเ้ด็กคิดหรือท าส่ิงต่าง ๆ โดยลดค าสั่งให้
นอ้ยลง 5. กลา้เส่ียง ฝึกใหเ้ด็กกลา้ท่ีจะลองเส่ียง (ตอ้งไม่เส่ียงในเรื่องท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต และ
จิตใจของเด็ก) และตอ้งใหเ้ด็กเรียนรูว้่าทกุครัง้ท่ีเราเส่ียงนัน้ ไม่ไดห้มายความถึงความส าเร็จเสมอ
ไป แต่เด็กจะมีทักษะในการประเมินความส าเร็จ และการป้องกันความลม้เหลว โดยใชค้วามคิด
สรา้งสรรค ์6. ลดความคิดเชิงลบ การสรา้งทัศนคติเชิงบวกจะช่วยสรา้งความเข็มแข็งทางความคิด
สรา้งสรรคไ์ด ้7. ใหเ้รียนรูก้ารส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมการส่ือสารต่างวฒันธรรม หรือ
ต่างรูปแบบท าใหเ้ด็กเกิดความเคารพในความคิด และการตดัสินใจของคนอื่น 8. ระดมสมอง การ
ระดมสมองท าใหเ้ด็กสรา้งความคิดและเรียนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น 9. ใหก้ าลงัใจ การชมเชยเมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมสรา้งสรรค์ หรือการให้ก าลังใจเมื่อเกิดความท้อถอย ท าให้เด็กมีพลังใจท่ีจะพัฒนา
ความคิดของตนใหเ้ป็นทักษะ 10. ติชมด้วยความจริงใจ การติชมผลงานเด็กต้องมีมาตรฐาน มี
เกณฑท่ี์จะใหเ้ด็กสามารถเรียนรูว้่าจะปรบัปรุงวิธีคิดหรือผลงานของเขาไดอ้ย่างไร 

ทอรแ์รนซ ์(อารี พันธ์มณี, 2557, p. 102-104; อ้างอิงจาก Torrance, 1959) ได้
เสนอหลักในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ ซึ่งมุ่งเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับนกัเรียน
เป็นส่ิงท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนถามและผู้สอนควรให้ความสนใจต่อค าถามท่ี
แปลกใหม่ของนกัเรียน และไม่ควรมุ่งท่ีค าตอบท่ีถกูเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะกระตุน้ใหน้กัเรียนได้
ฝึกการวิเคราะห ์การคน้หาเพื่อพิสจูน ์จากการสงัเกตและประสบการณข์องนกัเรียนเอง  

2. ควรตัง้ใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลก ๆ ของนกัเรียนดว้ยใจเป็นกลาง  
3. ผูส้อนควรกระตือรือรน้ต่อค าถามท่ีแปลก ๆ ของนกัเรียนดว้ยการตอบค าถาม

ของนกัเรียนอย่างมีชีวิตชีวา  
4. แสดงใหน้กัเรียนเห็นว่า ความคิดของนกัเรียนนัน้มีคณุค่าและมีประโยชนไ์ด ้ 
5. กระตุน้และส่งเสริมใหน้ักเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง และยกย่องนักเรียนท่ีมีการ

เรียนรูด้ว้ยตนเอง ผูส้อนอาจเปลี่ยนบทบาทเป็นผูแ้นะน า  
6. ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนรู ้คน้ควา้อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ    
7. การพฒันาความคิดสรา้งสรรคน์ัน้จะตอ้งใชเ้วลาพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
8. ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ใช้จินตนาการ และชมเชยเมื่อนักเรียนมีจินตนาการท่ี

แปลกใหม่และมีคณุค่า  
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นอกจากนี ้ทอรแ์รนซ ์(อารี พนัธ์มณี, 2557, p. 186-191; อา้งอิงจาก Torrance, 
1970) ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความคิดสรา้งสรรค์ ได้เสนอกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคไ์ว้     
3 ลกัษณะ ดงันี ้ 

ลกัษณะท่ี 1 ความไม่สมบูรณ ์การเปิดกวา้ง (Incompleteness Openness)  
ลักษณะพืน้ฐานแรกสุดในกิจกรรมกระบวนการเรียนรูโ้ดยวิธีสรา้งสรรคแ์ละการ

แกปั้ญหาคือ ความไม่สมบูรณห์รือการเปิดกวา้งจะท าใหเ้กิดแรงจงูใจในการเรียนรูแ้ละผลสมัฤทธิ์  
ลักษณะท่ี  2 การสร้างหรือผลิตบางส่ิงบางอย่างขึ ้นมา  และการใช้ให้เป็น

ประโยชน์ (Producing Something and Using It) การให้ผู้เรียนสรา้งหรือผลิตงานบางอย่างขึน้
และใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์นิยมน ามาใชก้บันกัเรียนระดบัประถมและมธัยมตน้  

ลกัษณะท่ี 3 การใชค้ าถามของเด็ก (Using Pupil Question)  
ความอยากรูอ้ยากเห็นของเด็ก ๆ ท าใหเ้ขาถามค าถามต่าง ๆ มากมาย จนกว่า

เด็กจะมีอายุครบเกณฑ์เขา้โรงเรียน เด็กจะเรียนรูท้ักษะในการคน้หาค าตอบโดยการถามอยู่แล้ว 
แต่เมื่อมาโรงเรียน ครูมกัจะเป็นผูถ้ามค าถามเสียเป็นส่วนใหญ่ เด็กมีโอกาสถามนอ้ย ดงันั้นครูควร
เปิดโอกาสใหเ้ด็กถามค าถามและครูตอ้งยอมรบัว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นรางวลัแก่เด็กมากไปกว่าการ
ไดค้น้พบค าตอบท่ีเค้าถาม แต่มิไดห้มายความว่าจะตอ้งตอบค าถามในทันทีทันใดทุกครัง้ แต่ครู
ควรจะหาวิธีท่ียั่วยหุรือใชค้ าถามกลบัเพื่อใหห้าค าตอบจากแหล่งท่ีเด็ก สามารถคน้หาค าตอบดว้ย
ตวัของเขาเอง เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีเด็กจะพอใจและเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์  

ประพนัธศิ์ริ  สเุสารจั (2556, p. 235-236) กล่าวว่า เด็กท่ีประสบความส าเร็จ เกิด
จากการเตรียมพรอ้มของผูป้กครองและการส่งเสริมของครู ดว้ยการเป็นแบบอย่างและการสรา้ง
บรรยากาศส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์ดงัต่อไปนี ้

1. การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลือกและตดัสินใจในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
2. ไวว้างใจและยอมรบัการตดัสินใจของเด็ก ใหเ้ด็กไดด้แูลรบัผิดชอบส่ิงต่าง ๆ   
3. สนับสนุนให้ก าลังใจเด็กท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ควรเข้าไปท าให้หรือ

ช่วยเหลือทกุอย่าง ควรเสนอแนะและใหก้ าลงัใจเมื่อเด็กท าผิดพลาดหรือไม่ประสบความส าเร็จ  
4. ยกย่อง ชมเชยเด็กเสมอ  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อเด็กพบความส าเร็จ 

พยายามจดักิจกรรมที่ง่ายขึน้เมื่อเด็กท าไม่ไดเ้พื่อใหเ้ด็กประสบความส าเร็จ  
5. เมื่อเด็กเกิดค าถาม หรือพบขอ้สงสัย จะส่งเสริมใหเ้ด็กคน้พบแสวงหาค าตอบ

ดว้ยตนเอง และแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง คอยใหก้ าลงัใจและสนบัสนนุ  
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6. สนับสนุนใหเ้ด็กคน้พบและแสวงหาค าตอบในส่ิงท่ีตนเองต้องการและสนใจ
เพื่ อหาทางเลือกใหม่  ๆ  ผู้ใหญ่ควรจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างหลากหลาย  เพื่อค้นหา
ความสามารถพิเศษท่ีซ่อนอยู่ในตัวของเด็ก  อันจะพัฒนาให้เขาไปสู่ศักยภาพสูงสุดตามความ
ตอ้งการ และความสนใจ  

7. ฝึกฝนให้เด็กท างาน สรา้งผลงานหาประสบการณ์จากการท างาน เพื่อช่วย
สรา้งทศันคติท่ีดี ต่อการท างาน และสรา้งผลงาน  

8. กระตุน้ใหเ้ด็กกระตือรือรน้ กระฉับกระเฉง ดว้ยวิธีการอย่างหลากหลาย   
วิลเลียม (William) ไดส้ังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความคิดสรา้งสรรคแ์ลว้สรุป

เป็นกลวิธีการสอนไว ้17 วิธี ไดแ้ก่ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, p. 179)  
1. คิดเหลือเชื่อ (Paradoxes) หมายถึง การสอนให้พิจารณาข้อมูลในอีกแง่มุม

หน่ึงท่ีผิดปกติไปจากธรรมดา คา้นกบัสามัญสานึกของคน หรือคา้นกบัความเชื่อเดิม ยากท่ีจะเชื่อ 
เช่น การโตว้าที 

2. คิดอย่างแตกต่าง (Attributes) หมายถึง การสอนใหคิ้ดในมุมมองอื่นท่ีแปลก
แตกต่างจากส่ิงเดิม โดยเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ไดแ้ต่คาดคิดไม่ถึง  

3. คิดแบบอุปมาอุปไมย (Analogies) หมายถึง การคิดท่ีส่ิงเคยชินให้ดูแปลก 
การอปุมาอปุไมย การเปรียบเทียบส่ิงอื่นท่ีมีความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 

4. การพิจารณาในส่ิงท่ีผิดปกติ (Discrepancies) หมายถึง การพิจารณาถึง
ความคลาดเคล่ือน หรือส่ิงท่ีคลาดเคล่ือนไปจากสภาพความเป็นจริง รวมทัง้ความบกพรอ่งต่าง ๆ  

5. การใชป้ริศนา (Provocation Question) หมายถึง การท่ีใชค้ าถามกระตุน้ ให้
พยายามแสวงหาค าตอบหรือแนวคิดใหม่ ๆ  

6. การหาวิธีการแปลกใหม่ (Example of Change) หมายถึง การคิดหาวิธีการท่ี
จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง หรือหาแนวทางใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม  

7. การฝึกหัดลองท าส่ิงท่ีไม่คุน้ชิน (Example of Habit) หมายถึง การฝึกฝนเพื่อ
ท าส่ิงแปลกใหม่ ใหค้ลายความยึดติดจากนิสยัท่ีผูเ้รียนคุน้ชิน    

8. ให้คิดค้นหาส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยท า  (Organize Random Search) 
หมายถึง การคิดคน้ท าส่ิงใหม่ท่ีมีประโยชน ์และมีคุณค่ากว่าส่ิงเดิม เช่น สรา้งกฎเกณฑใ์หม่ การ
คิดเขียนค าขวญัในวนัส าคญัต่าง ๆ ใหม้ีความหมายมากขึน้  

9. ฝึกคิดจากส่ิงท่ีมีความคลุมเครือ (Tolerance for Ambiguity) หมายถึง การ
คน้หาความรู ้ขอ้มลู จากส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่ชดัเจน มีความคลมุเครือ หรือยงัไม่สมบูรณใ์หส้มบูรณ ์ 



  31 

10. ฝึกคิดจินตนาการ การหยั่งรูห้ยั่งคิด (Intuitive Expression) หมายถึง การ
ฝึกฝน ในการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งการหยั่งรู ้การรูสึ้กนึกคิดจากการจินตนาการใตส้มอง  

11. ฝึกปรับปรุงตนเอง (Adjustment to Development) หมายถึง การฝึกให้
พิจารณาความผิดพลาดและความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ แล้วใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนแก่
ตนเอง ฝึกปรบัเปล่ียนตนเองใหเ้หมาะสมกับการพัฒนา ฝึกคิด พิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามา
เป็นแง่คิดพฒันาตนเอง ใหม้ีแนวคิด หลากหลายยิ่งขึน้ ฝึกปรบัปรุงตนเองใหดี้ขึน้  

12. ศึ กษ าบุ คคล ท่ี มี ค วาม คิ ดสร้า งสรรค์  (Study Creative People and 
Process) หมายถึง ศึกษาบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีความคิดสรา้งสรรค ์โดยพิจารณาถึงกระบวนการคิด 
ลกัษณะของบุคคลเหล่านัน้ท่ีท าใหเ้ขาสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานดีเด่น  

13. ฝึกประเมินสถานการณ์  (Evaluate Situation) หมายถึง  การฝึกคิดเพื่อ
ประเมินสถานการณต่์าง ๆ ท่ีเกิดขึน้และแนวโนม้ของส่ิงท่ีจะเกิดตามมา  

14. ฝึกทักษะการอ่านสร้างสรรค์ (Creative Reading Skills) หมายถึง การ
พัฒนาทักษะ การอ่านอย่างสรา้งสรรค ์เพื่ออ่านจับใจความ แสดงความคิดเห็น แสดงความรูสึ้ก 
และขยายความคิดจากการอ่าน 

15. ฝึกการฟังสร้างสรรค์ (Creative Listening Skills) หมายถึง  การพัฒนา
ทักษะการฟังอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อให้คิด ฝึกใหคิ้ดจากเร่ืองท่ีฟัง น าเร่ืองท่ีฟังไปขยายเป็นผลงาน
และความรูใ้หม่ ติดตามและจดัระบบขอ้มลูไดลึ้กซึง้กว่าเดิม  

16. ฝึกการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์(Creative writing Skills) หมายถึง การริเริ่มใน
การเรียน โดยใชจ้ินตนาการและประสบการณม์าพฒันาการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 

17. ฝึกการมองอย่างสร้างสรรค์ (Visualization Skills) หมายถึง การพัฒนา
ทกัษะทางจินตนาการในการมองภาพมิติต่าง ๆ ท่ีแปลกไป แสดงความคิดจากมมุมองท่ีแตกต่าง  

สุคนธ์ สินธพานนท;์ และคณะ (2552, p. 34-35) กล่าวว่าการส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคส์ามารถท าได้ หลายทาง ทัง้ทางตรงและทางออ้ม วิธีการส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความคิด
สรา้งสรรคส์ามารถท าไดด้งันี ้

1. จดับรรยากาศในหอ้งเรียนใหน้กัเรียนรูสึ้กเป็นอิสระ ไม่ถกูควบคมุดว้ยระเบียบ
วินยั นกัเรียนสามารถแสดงความคิดใหม่ ๆ แปลกๆ ของตนเอง  

2. ส่งเสริมใหน้ักเรียนถาม และให้ความสนใจต่อค าถามแปลก ๆ ของนักเรียน
ด้วยการตอบค าถามอย่างมีชีวิตชีวา  ครูไม่เน้นค าตอบท่ีถูกต้องเพียงอย่างเดียว เพราะในการ
แก้ปัญหานั้นแมน้ักเรียนจะใชว้ิธีเดาบ้างก็ควรยอมและควรกระตุน้ใหน้ักเรียนไดว้ิเคราะห์ คน้หา 
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และพิสจูนค์ าตอบโดยการใชว้ิธีชีแ้นะใหน้กัเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรบั
การคิดวิเคราะห ์ซึ่งจะน าไปสู่การคิดสรา้งสรรค ์

3. ส่งเสริมใหน้ักเรียนตอบค าถามชนิดปลายเปิดท่ีมีความหมาย  ไม่มีค าตอบท่ี
แน่นอนตายตัวค าถามลักษณะนีจ้ะสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรูห้าข้อมูลจากแหล่ง   
ต่าง ๆ มากขึน้  

4. สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้มากขึ ้น โดยให้ ข้อมูลข่าวสารท่ีจะกระตุ้นให้
นกัเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรูเ้พิ่มขึน้ดว้ยตนเอง ชื่นชมนักเรียนท่ีพยายามเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็น
การใหก้ าลังใจนักเรียนและเป็นส่วนผลกัดนัใหน้กัเรียนริเริ่มในกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่าง
อิสระ และคิดหาวิธีการแปลกใหม่ท่ีจะท าใหบ้รรลผุลการเรียนรูต้ามเป้าหมาย  

5. ส่งเสริมใหน้ักเรียนใชจ้ินตนาการของตนเองและยกย่องชมเชยเมื่อนักเรียนมี
จินตนาการท่ีแปลกกว่าผูอ้ื่น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีความริเริ่มสรา้งสรรค์ หรือชื่นชมผลงาน
ของนกัเรียนท่ีมีการพฒันาชิน้งานท่ีแปลกใหม่และเป็นประโยชนต่์อสงัคม  

6. ส่งเสริมกระบวนการคิดสรา้งสรรค์ โดยยั่ วยุให้นักเรียนหาความสัมพันธ์
ระหว่างขอ้มูลในรูปแบบท่ีแปลกใหม่จากเดิม ส่งเสริมใหคิ้ดวิธีแกปั้ญหาใหม่ ๆ และมีความกล้า
เส่ียงทางสติปัญญา 

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555, p. 183-184) ได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์ดงันี ้ 

1. การสรา้งความคิดหลั่งไหล ใหเ้ด็กตอบไดห้ลายทิศทาง  
2. การสรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ียั่วยุ ท่ีส่งเสริมทั้งความคิดแปลกใหม่และความคิดท่ี

หลากหลาย เด็กจะแกปั้ญหาจากการเก็บความคิดตน้ทนุทางความคิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  
3. การสรา้งโอกาสใหส้รา้งสรรค ์ 
4. การสรา้งความเป็นตวัเอง กลา้เส่ียง  
5. การใหเ้ด็กเรียนรูว้่าทกุครัง้ท่ีเราเส่ียงนัน้ ไม่ไดห้มายถึงความส าเร็จเสมอไป   

แต่เด็กมีทกัษะการประเมินความส าเร็จและป้องกนัความลม้เหลว โดยใชค้วามสรา้งสรรค์  

6. การลดความคิดเชิงลบ การสรา้งทศันคติเชิงบวก  
7. การให้เรียนรูจ้ากการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เด็กเกิดความ เคารพใน

ความคิด  
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8. การตัดสินใจของคนอื่น การระดมสมอง ท าให้เด็กสรา้งความคิดและการ
เรียนรูร้่วมกับผูอ้ื่น การใหก้ าลังใจ ชมเชยเมื่อเด็กท าพฤติกรรมสรา้งสรรค ์ท าใหเ้ด็กมีพลังใจท่ีจะ
พฒันาความคิดของตนใหเ้ป็นทกัษะ  

9. การให้ค าติชมด้วยความจริงใจ การติชมผลงานของเด็กต้องมีมาตรฐาน มี
เกณฑท่ี์จะท าใหเ้ด็กสามารถเรียนรูว้่าจะปรบัปรุงวิธีคิดหรือผลงานอย่างไร 

ชนาธิป พรกุล (2557, p. 140-147) ไดก้ล่าวเกี่ยวกับ รูปแบบการสอนความคิด
สร้างสรรค์  (Creative thinking model) หมายถึง การพัฒนาให้ผู้เรียนคิดส่ิงใหม่ ให้สามารถ
น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ศ. ดร.เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2545) ไดก้ล่าวถึงความคิดสรา้งสรรค ์
ดงันี ้

ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัทกุคน เพราะความคิดสรา้งสรรคช์่วยให้
เราแกปั้ญหาเดิมดว้ยวิธีการใหม่ ช่วยใหเ้ราเห็นโอกาสใหม่ ๆ ความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ ท าใหไ้ดส่ิ้งท่ี
ดีกว่า ช่วยใหเ้ราคิดไดอ้ย่างเหมาะสม ส าหรบัเร่ืองนัน้ ๆ ในเวลานัน้ 

ความคิดสรา้งสรรคไ์ม่ใช่พรสวรรค ์แต่อยู่ท่ีการเรียนรูท้ักษะและการฝึกฝน หาก
เราพัฒนาศักยภาพของสมองในส่วนของความคิดสรา้งสรรคใ์หม้ีประสิทธิภาพ เราจะพบว่าทกุ ๆ 
ปัญหามีค าตอบดี ๆ ท่ีสามารถปฏิบติั ไดอ้ย่างเหมาะสมรอเราอยู่เสมอ 

การคิดเชิงสรา้งสรรค ์หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดไปจากกรอบความคิด
เดิมท่ีมีอยู่ สู่ความคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนเพื่อคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ ใหก้บัปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

การคิดเชิงสรา้งสรรค ์มีการล าดับการคิด 3 ขั้น ท่ีครูสามารถใชเ้ป็นแนวทางการ
จดักิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้ดงันี ้

1. ก าหนดเป้าหมายของการคิด เป็นการก าหนดวัตถุประสงคข์องการคิด ว่าคิด
เพื่ออะไรถา้เป็นปัญหา ปัญหานัน้คืออะไร เมื่อแกปั้ญหาแลว้จะมีสถานการณอ์ย่างไร 

2. แสวงหาแนวทางใหม่ เป็นการระดมความคิด คิดถึงวิธีการแกปั้ญหาใหไ้ดม้าก
ท่ีสดุ เนน้ท่ีวิธีการแปลกใหม่ ไม่ค านึงว่าจะท าไดห้รือไม่ 

3. ประเมิน และคดัเลือกแนวคิด 
3.1 ประเมินแนวคิดอย่างมีเหตผุลโดยใชเ้กณฑก์ารน าไปใชไ้ดจ้ริง 
3.2 คดัเลือกแนวคิดท่ีผ่านการประเมิน โดยใชค้ าถามต่อไปนี ้
ก.  ตรงวตัถปุระสงคห์รือไม่ 
ข.  ใชไ้ดจ้ริง 
ค.  จะใชว้ิธีผสมผสานส่วนดีของแนวคิดต่าง ๆ หรือไม่ 
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แนวคิดของ ศ. ดร.เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์ักด์ิ  มีขั้นตอนท่ีเขา้ใจง่าย  ครูสามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยไม่มีความยุ่งยาก  แต่การน าแนวคิดนี้ไปใช้  ครูต้องมีการ
เตรียมการล่วงหนา้  เพื่อใหก้ารเรียนรูด้ าเนินไปอย่างราบรื่น  ครูควรเตรียมผูเ้รียนโดย 1. ฝึกทกัษะ
การคิดย่อย ๆ มาก่อน เช่น การเปรียบเทียบ การคดัแยก การระบุ การใหเหตผุล การเชื่อมโยง การ
วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู ้การพยากรณ์ การตั้งเกณฑ์การประเมิน  2. ฝึกกระบวนการ
แก้ปัญหา  เพื่อใช้เป็นฐานฝึกแก้ปัญหาโดยการคิดเชิงสรา้งสรรค์มีแนวคิดอีกแนวคิดหน่ึงท่ีถูก
น ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั่วไป และน าไปเป็นหัวขอ้การท าวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจ านวนมาก  รวมทั้งปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
พ.ศ.2551  

รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ตามแนวคิดของ  Williams หรือ  
Williams Cube  CAI  Model (1970) 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อฝึกอบรมครูประจ าการ และเป็นตน้แบบการปรบัปรุงหลักสูตร 
และการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นความคิดสรา้งสรรค ์

องคป์ระกอบ  รูปแบบการสอนนีก้ล่าวถึง 3  มิติ ซึ่งน่าจะหมายถึงองคป์ระกอบ  
หากจะน ารูปแบบนีไ้ปใชค้วรศึกษา และน าไปใชใ้หค้รบทกุองคป์ระกอบ 

มิติที่ 1 เป็นมิติด้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร (subject matter content) โดย
การคิดจ าเป็นตอ้งมีส่ิงท่ีคิดหรือเนือ้หา  Williams  แนะน าใหส้อนความคิดสรา้งสรรคใ์นวิชาหลัก  
6  วิชา  คือ  คณิตศาสตร ์สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ์ดนตรี และศิลปะ  เพราะมีเนือ้หาเอือ้ใหคิ้ด
สรา้งสรรคไ์ด ้ โดยครูเลือกกลวิธีการสอนใหเ้หมาะกบัเนือ้หา 

มิติที่  2 เป็นมิติด้านพฤติกรรมการสอนของครู ( teacher  behavior) 
กล่าวถึง กลวิธีการสอน  17  วิธี  ท่ีครูสามารถเลือกมาใชฝึ้กความคิดสรา้งสรรค ์ โดยเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมสมกับเนือ้หาวิชา ลักษณะผู้เรียน และสถานการณ์ต่าง ๆ การเลือกหลาย ๆ วิธี ท าให้
ผูเ้รียนคิดหลาย ๆ แบบ และความช านาญในการคิด เพื่อใหช้ื่อกลวิธีการสอนเหมือนตน้แบบจึงขอ
ใชช้ื่อเป็นภาษาองักฤษโดยไม่แปล น ามาจากหนงัสือทฤษฎีการเรียนรู ้เพื่อพฒันากระบวนการคิด 
ของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540, p. 179-183)  
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ตาราง  1 กลวิธีการสอน 17 วิธี ใช้ฝึกความคิดสร้างสรรค ์  

กลวิธีการสอน ความหมาย 

1. Paradoxes การสอนให้พิจารณาความขัดแย้งและความกลับตาลปัตร

ของความคิดเห็น ขอ้มูลหรือสภาพการต่าง ๆ ท่ีผิดธรรมดา

ยากจะเชื่อ 

2. Attributes การคิดพิจารณาวิเคราะหค์ณุสมบัติหรือลกัษณะท่ีปรากฏใน

แนวทางหรือมมุมองท่ีแปลกแตกต่างจากท่ีเคยคิด 

3. Analogies การอปุมาอปุไมย เปรียบเทียบลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

4. Discrepancies การคิดพิจารณาความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 

5. Provocative questions การใชค้ าถามกระตุน้ความคิด ใหพ้ยายามหาค าตอบใหม่ ๆ  
6. Examples of change การคิดหาวิธีการหรือโอกาสท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง หรือ

ทดแทนในแนวทางท่ีใหม่ 

7. Examples of habit การฝึกใหค้ลายความยึดมั่นจากนิสยัเคยชินหรือความคิด 

เดิม ๆ 

8. Organized random   

    search 

การคิดสุ่มสรา้งส่ิงใหม่จากโครงสรา้งส่ิงเดิม เช่น ใหคิ้ดเขียน

ค าขวัญในโอกาสพิเศษท่ีแปลกแตกต่างและมีความหมาย

มากกว่าเดิม 

9. Tolerance for ambiguity การพัฒนาทักษะความสามารถท่ีจะศึกษาค้นคว้ารวบรวม

ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งแง่ประวัติศาสตร ์การบรรยายให้

เหตผุลและการทดลองฝึกความทนได ้ 

10. Intuitive expression ฝึกการแสดงออกแบบหยั่งรู ้การไวต่อการรับรูสึ้กและการ

แสดงความคิดความรูสึ้กจากจินตนาการภายในตนเอง 

11. Adjustment to    

    development 

ฝึกการปรบัเปล่ียนตนเองใหเ้หมาะสมกับการพัฒนา คือ ให้

ฝึกคิด พิจารณา ศึกษาประวติั บทเรียน หรือขอ้มลู น ามาเป็น

แง่คิดและแนวคิดท่ีหลากหลาย 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

กลวิธีการสอน ความหมาย 

12. Study creative people 

  and processes  

ให้ศึกษาบุคคลส าคัญท่ีมีประวัติความคิดสร้างสรรค์โดย

พิจารณาในแง่บุคลิกและกระบวนการคิดของเขาท่ีน าไปสู่

ความคิดสรา้งสรรค ์

13. Evaluate situation การประเมินสถานการณ ์เป็นการฝึกการคิดตดัสินใจจากการ

ประเมินผลท่ีเกิดขึน้และแนวโนม้ท่ีจะตามมา 

14. Creative reading skills การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างสรา้งสรรค์เพื่อจับใจความ

และขยายความคิด 

15. Creative listening 

skills 

การพัฒนาทักษะการฟังอย่างสรา้งสรรค์เพื่อให้คิดติดตาม

เชื่อมโยง และจัดระบบข้อมูลได้ในแนวทางท่ีลึกซึง้กว้าง

กว่าเดิม 

16. Creative writing skills การพฒันาทักษะการเขียนอย่างสรา้งสรรคใ์หแ้สดงความรูสึ้ก

นึกคิด และจินตนาการไดโ้ดยการเขียน 

17. Visualization skills การพัฒนาทักษะในการจินตนาการ มองเห็นภาพในมิติต่าง 

ๆ ท่ีแปลกใหม่กว่าเดิม ซึ่งอาจใหแ้สดงความคิดจากมมุมองท่ี

แปลกใหม่ 

 
มิติที่ 3 เป็นมิติด้านพฤติกรรมของผู้เรียน (learner  behavior) Williams ได้

อธิบายพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีไดร้บัการฝึกดว้ยกลวิธีการสอนของครูในการเรียนเนือ้หาวิชาต่าง ๆ 
ผูเ้รียนจะแสดงความคิดสรา้งสรรคใ์น 2 ดา้น คือ 

1. ดา้นลกัษณะการคิด (cognitive)  
1.1 Fluent thinking (ความคิดคล่อง) 
1.2 Flexible thinking (ความคิดยืดหยุ่น) 
1.3 Originality (ความคิดริเริ่ม) 
1.4 Elaboration (ความคิดละเอียดลออ)   
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2. ดา้นความรูสึ้กทางอารมณ ์(affective)   
2.1 Curiosity (willingness) คือ ความอยากรูอ้ยากเห็น กระตือรือรน้ 
2.2 Risk taking (courage) คือ ความกล้าเส่ียง กล้าท่ีจะทดลองท าส่ิงท่ี

แปลกจากเดิม 
2.3 Complexity (challenge) คือ ความตอ้งการส่ิงท่ีกระตุน้ทา้ทายความคิด

และความสามารถ 
2.4 Imagination (intuition) คือ ความคิดจินตนาการ ท่ีจะคิดฝันส่ิงท่ียังไม่มี

มาก่อน 

ภาพประกอบ  2 แนวคิดการสอนความคิดสรา้งสรรค ์ของ Williams 

 

 

 

    + 

 

 
 
 

ถา้ครูฝึกนกัเรียนตามแนวคิดการสอนความคิดสรา้งสรรคข์อง Williams จนผูเ้รียน
มี คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ ประกอบกับมีคุณสมบัติอยากรูอ้ยากเห็น กล้า
เส่ียง ชอบคิดเรื่องซับซอ้น และมีจินตนาการ ครูควรให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดของ 
ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศ์ักด์ิ   อย่างต่อเน่ือง เพราะผูเ้รียนมีความพรอ้มท่ีจะท ากิจกรรมไดทุ้ก
ขัน้ตอน 

Sheffield และ Cruikshank (วรนารถ อยู่สุข, 2555, p. 60-61; อ้างอิงมาจาก 
Sheffield & Cruikshank. 2000: 5-6) เสนอลักษณะของงานท่ีส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ของ
นกัเรียน ซึ่งควรมีลกัษณะดงันี ้

1. ควรใชค้ าถามใหน้ักเรียนได้คิด ไม่ใช่ค าถามท่ีให้นักเรียนเดาส่ิงท่ีครูคิด หรือ
เดาค าตอบใหต้รงใจครู 

เนื้อหาวิชา 

(6 วิชา) 

กลวิธีการสอน 

(17 วธิี) 

คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น 

คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ 

อยากรู้อยากเห็น กล้าเส่ียง 

ชอบคิดเรื่องซับซ้อน  

มีจินตนาการ 

ผู้เรียน 
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2. งานท่ีนักเรียนท าได้โดยใช้ความรูพ้ื ้นฐานท่ีเคยเรียนมาก่อน  แล้วจึงค้นพบ
หลกัการและมโนทศัน ์ทางคณิตศาสตรท่ี์ไม่เคยเรียนมาก่อน 

3. งานท่ีนักเรียนได้ส ารวจดูผลสะท้อน ขยายความคิดและความสนใจไปสู่
ความสมัพนัธข์องเนือ้หาใหม่ ๆ 

4. งานท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงความสามารถในหลากหลายระดับ  และ
หลากหลายวิธี โดยพยายามใชค้ าถามเป็นหลกั แลว้นกัเรียนทกุคนจะประสบความส าเร็จในระดับ
ใดระดบัหน่ึง โดยท่ียังคงรกัษาเกณฑร์ะดบัท่ีสงูไวส้ าหรบัทา้ทายนกัเรียนท่ีมีความพรอ้มและความ
กระตือรือรน้ท่ีจะกา้วหนา้ หลักส าคัญ คือ ปัญหานั้นอาจมีหลายส่วน การเริ่มตน้โดยใชค้ าถามท่ี
สัมพันธ์กันง่าย ๆ ซึ่งนักเรียนทุกคนตอบได้ แล้วจึงสรา้งค าถามท่ีซับซ้อนยิ่งขึน้ เพื่อท้าทายให้
นกัเรียนใชท้กัษะทัง้หมดท่ีมีอยู่ 

5. ใหน้ักเรียนไดใ้ช้ความสามารถในการตอบค าถาม  การให้เหตุผล การส่ือสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร ์การแกปั้ญหา และการเชื่อมโยงเนือ้หาต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร ์
เชื่อมโยงคณิตศาสตรก์บัศาสตร ์อื่น ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงกบัปัญหาในชีวิตจริง 

6. ให้นักเรียนได้ใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เช่น เครื่องค านวณ คอมพิวเตอร ์
ใหเ้หมาะสมกบัการวดัทางคณิตศาสตรแ์ละแบบจ าลองความคิดทางคณิตศาสตร ์

7. ควรใหเ้วลาส าหรบัการหาผลลพัธข์องนักเรียนแต่ละคน และการแกปั้ญหาควร
ใหเ้วลาอย่างเพียงพอส าหรบัการส ารวจเป็นกลุ่ม และเพียงพอส าหรบัการคน้พบวิธีการแกปั้ญหา
นัน้ ๆ 

8. ควรใหง้านท่ีน่าสนใจ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือรน้ในการท างาน 
9. ใชค้ าถามท่ีเปิดกวา้ง โดยใหม้ีค าตอบท่ีถกูตอ้งมากกว่า 1 ค าตอบ หรือมีวิธีคิด

หาค าตอบมากกว่า 1 วิธี 
10. ส่งเสริมใหน้ักเรียนไดส้ ารวจอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่แรกเริ่มถามค าถาม จนถึง

การตอบปัญหาในปัญหาหน่ึง ๆ ควรเป็นจดุเร่ิมตน้ของปัญหาอื่น ๆ ครูควรลองตัง้ปัญหาต่าง ๆ กับ
เพื่อนครูก่อนท่ีจะใชก้ับนักเรียน เพื่อใหค้รูไดเ้ห็นวิธีการแกปั้ญหาหลายวิธี หลายรูปแบบ หลกัการ
ทั่วไป ต่าง ๆ และความสมัพนัธ ์ของปัญหาท่ีนกัเรียนจะสามารถหาไดด้ว้ยตนเอง 

จากแนวทางในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท่ี์ผูเ้ชี่ยวชาญไดก้ล่าวมา สรุปได้
ว่า ในการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์เป็นการส่งเสริมความอิสระในการคิด และความ
อิสระในการเรียนรู ้ซึ่งสามารถท าไดห้ลายวิธี คือ ส่งเสริมสนับสนุน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
รว่มในการท ากิจกรรม กระตุน้ดว้ยค าถามใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่ม ในการแสดงความคิดเห็น ค าถาม 
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ค าตอบท่ีแปลกใหม่ จัดบรรยากาศการสอนท่ีเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรูสึ้กเป็นอิสระ 
เป็นตัวของตวัเอง กลา้แสดงออกทัง้ความคิดและกระท า รวมทัง้ควรค านึงถึงความแตกต่างในแต่
ละบุคคล ยอมรบัความสามารถและเชื่อมั่นในตัวผูเ้รียน พรอ้มทัง้ใหก้ารเสริมแรงกบัผูเ้รียนโดยยก
ย่องและชมเชยอย่างเหมาะสม  

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์
 2.1 ความหมายของความคดิสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นเครื่องมือ
ท่ีส าคัญในการปลูกฝังอบรมให้ผู้เรียนมีความละเอียด  รอบคอบ  ช่างสังเกต และมีความคิด
สรา้งสรรค ์และเน่ืองจากความส าคญัของความคิดสรา้งสรรคท่ี์น ามาซึ่งความคิดท่ีแปลกใหม่ เพื่อ
ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ จึงไดม้ีนักวิชาการไดใ้หค้วามส าคัญและสนใจศึกษาในเร่ืองนี ้โดย
กล่าวถึงความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรไ์วด้งันี ้

เกอร์ฮาร์ด  (Gerhard, 1971, p. 157) กล่าวว่า  ความ คิดสร้า งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์เป็นการสรา้งหรือการจดัการในระบบของความคิดใหม่ ๆ จากสถานการณปั์ญหาทาง
คณิตศาสตร ์น าไปสู่วิธีการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ แตกต่าง และผลผลิตรูปแบบใหม่ 

รอย (Roy. S., 1982, p. 143-147) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
เป็นความสามารถในการคิดท่ีมีความซับซอ้น แต่ก็สามารถสังเกตได ้โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา
ความคิดสรา้งสรรค ์คือ ความสามารถในการสรุปความซึ่งเป็นหลกัการทั่วไป ความสามารถในการ
ตีความของค าตอบ และความสามารถในการคน้พบเนือ้หาท่ีส าคญั 

Laycock (Mehdi Nadjafikhaha et al., 2012, p. 286; อ้างอิ งจาก  Laycock. 
1970) ไดอ้ธิบายความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรว์่าเป็นความสามารถในการวิเคราะหปั์ญหา
ท่ีก าหนด ด้วยวิธีและมุมมองท่ีแตกต่างกัน ความสามารถดูรูปแบบความแตกต่างและความ
คลา้ยคลึงกันสรา้งความคิดท่ีหลากหลายและเลือกวิธีท่ีเหมาะสม ท่ีจะจดัการกับสถานการณท์าง
คณิตศาสตรท่ี์ไม่คุน้เคย 

แอนน า  (Anna Craft, 1999, p. 79) ก ล่ าวว่ า  ค ว าม คิ ดส ร้า งส รรค์ท า ง
คณิตศาสตร ์เป็นความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรเ์กิดขึน้ไดจ้ากการกระตุน้ โดยใชส้ัญลกัษณ์
ทางคณิตศาสตรจ์ดุประสงคใ์นการปฏิบติัท่ีเหมาะสม การชีแ้จงในขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ประกอบดว้ย
ตวัอย่าง จะสามารถท าใหเ้ด็กมีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

ไคแซง (Kissane, 1988, October, p. 520 – 528) กล่าวว่า ความสามารถในการ
คิดทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Thinking) ประกอบดว้ย  
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1. การตัง้ปัญหา  
2. การยกตวัอย่าง  
3. ความสามารถพิเศษและการสรุปอา้งอิง  
4. การก าหนดสญัลกัษณแ์ละการแทนค่า  
5. การบนัทึกขอ้มลูจากการสงัเกต  
6. การส ารวจค าถามอย่างเป็นระบบ  
7. ก าหนดล าดบัขัน้ตอนการคิด  
8. การตรวจสอบความคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎีโดยมีหลกัฐานท่ีมาสนบัสนนุ  
9. การสรุปอา้งอิงไดโ้ดยใชข้อ้มลูพืน้ฐานสนบัสนนุ  
10. การส่ือสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจ  
สุภาวดี ตัง้บุบผา (2533, p. 182-185) กล่าวว่า เกณฑ์การวัดความสามารถใน

การคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรป์ระกอบดว้ยความสามารถจ านวน 7 ดา้น ดงันี ้ 
1. ความสามารถในการตัง้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์ 
2. ความสามารถในการสรา้งรูปแบบทางคณิตศาสตร ์ 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ยวิธีการท่ีแปลกใหม่  
4. ความสามารถในการคิดคาดคะเนถึงผลท่ีจะเกิดขึน้จากสถานการณ์ทาง

คณิตศาสตร ์ 
5. ความสามารถในการตรวจสอบค าตอบ และวิธีการคิด  
6. ความสามารถในการนาหลักการหรือกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตรเ์พื่อไปใช้ใน

กรณีทั่วไป  
7. ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลข  หรือภาพ

เรขาคณิต หรือทรงเรขาคณิต หรือการจดักระท าทางคณิตศาสตร ์ 
ส ถ า บั น ส่ ง เส ริ ม ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์แ ล ะ เท ค โน โล ยี  (ส ส ว ท ) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2555b, p. 81) กล่าวว่า ความสามารถในคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
กระบวนการคิดท่ีอาศยัความรูพ้ืน้ฐาน จินตนาการ และวิจารณญาณ ในการพฒันาหรือคิดคน้องค์
ความรูห้รือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค์ มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื ้นฐานท่ีสูงกว่าความคิดพื ้น ๆ เพียงเล็กน้อยไปจนถึง
ความคิดท่ีอยู่ในระดับสูงมาก บางครัง้มากจนไรข้อบเขตจ ากดั คนอื่นคิดไปไม่ถึงจนมองดูเหมือน
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เป็นการเพอ้ฝัน ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ในทางคณิตศาสตร ์มักเป็นความคิดท่ีแปลกใหม่ในการ
สามารถในการแกปั้ญหาหรือท างานทางคณิตศาสตร ์เช่น การคิดหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่ 

จากความหมายความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
สรุปได้ว่า ความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
แกปั้ญหา การใชจ้ินตนาการและการเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ การคิดในหลายแง่มุม 
หลายทิศทาง โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์เดิม เพื่อแกปั้ญหาหรือสถานการณท์างคณิตศาสตร ์
โดยใชก้ระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่ หรือผลผลิตท่ีแปลกใหม่ 
 2.2 องคป์ระกอบของความคดิสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์

ส ถ า บั น ส่ ง เส ริ ม ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์แ ล ะ เท ค โน โล ยี  (ส ส ว ท ) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555a, p. 114-122) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์เป็นกระบวนการคิด
ท่ีซับซอ้นและตอ้งการองคป์ระกอบเกือ้หนนุท่ีเหมาะสม กิลฟอรด์ (Guilford) ซึ่งท าการศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับการมีเหตุผล การแก้ปัญหา และความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์อย่างต่อเน่ือง ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกบัองคป์ระกอบส าคญัท่ีน าไปสู่ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์4 ประการ มีดงันี ้

1. ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อใหไ้ดค้ าตอบจ านวนมาก
ท่ีแตกต่างกนัหรือหลากหลายวิธี การคิดใหไ้ดค้ าตอบจ านวนมากท่ีแตกต่างกนัหรือหลากหลายวิธี
เป็นตวับ่งบอกถึงความเขา้ใจและความคล่องแคล่วของสมองของนกัเรียนท่ีจะกลั่นเอาค าตอบของ
ปัญหาออกมา ซึ่งกิลฟอรด์เชื่อว่า ผูท่ี้มีความคิดคล่องมากจะมีโอกาสสรา้งค าตอบท่ีแปลกและ
เฉียบคมมากกว่าผูท่ี้มีความคิดคล่องนอ้ยกว่า  

2. ความคิดยืดหยุ่น  หมายถึง ความสามารถในการคิดปรับ เป ล่ียนตาม
สถานการณ ์คิดแลว้เลือก น าไปใชใ้หต้รงกับสถานการณห์รือเงื่อนไขที่ก าหนด ความคิดยืดหยุ่นจึง
เป็นตัวเสริมใหค้วามคิดคล่องมีความแปลกแตกต่างกนัออกไป จึงนับไดว้่าทัง้ความคิดคล่องและ
ความคิดยืดหยุ่นต่างก็เป็นพืน้ฐานท่ีน าไปสู่ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์

ในความคิดคล่องท่ีมีความคิดท่ีได้ค าตอบจ านวนมากท่ีแตกต่างกัน ผู้ท่ีมี
ความคิดยืดหยุ่นยงัตอ้งจดัหมวดหมู่ของค าตอบใหม้ีความแตกต่างกนัออกไปและไม่มีการซ า้ซอ้น
กัน จากนั้นจึงน าเอาความคิดท่ีได้มาทัง้หมดมาพิจารณาเปรียบเทียบกันว่า ความคิดใดจะเป็น
ความคิดท่ีดีท่ีสดุ และใหป้ระโยชนค์ุม้ค่าโดยค านึงถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา เช่น ประโยชนท่ี์
ไดเ้วลา การลงทนุ ความยากง่าย 

3. ความคิดริเริ่ม  หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อให้ได้ความคิดท่ีมี
ลักษณะแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดพื ้น ๆ เป็นความคิดท่ีเกิดขึน้ครั้งแรกท่ีแตกต่างจาก
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ความคิดพืน้ ๆ ท่ีมีอยู่เดิมและอาจไม่เคยมีใครนึกหรือคิดมาก่อน ผูท่ี้มีความคิดริเริ่มจะตอ้งมีความ
กล้าคิดนอกกรอบ กล้าลองเพื่อทดสอบความคิดของตน และบ่อยครั้งท่ีต้องอาศัยความคิด
จินตนาการในการประยุกต์ กล่าวคือ ต้องคิดสรา้งและหาทางท าให้เกิดผลงานด้วย ดังเช่นนัก
คณิตศาสตรท่ี์สรา้งสรรคผ์ลงานออกมาใหค้นรุ่นต่อ ๆ มาไดศึ้กษา เกิดเป็นองคค์วามรูใ้หม่ เช่น 
วิชาแคลลูลสั ทฤษฎีเกม และการวิจยัด าเนินการซึ่งเป็นวิทยาการท่ีมีประโยชนต่์อมวลมนุษยช์าติ 
ท าใหเ้กิดการพฒันาและสรา้งความเจริญใหแ้ก่โลกสืบต่อ ๆ มา ส าหรบัความคิดริเริ่มท่ีดี ความคิด
จินตนาการและความพยายามท่ีจะสรา้งผลงานควรเป็นส่ิงคู่กนั 

4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการคิดเพื่อใหไ้ดค้วามคิดท่ีมี
รายละเอียดอย่างลุ่มลึกหลายแง่มุมของแต่ละค าตอบของปัญหาจนกระทั่งสามารถสรา้งผลงาน
หรือชิน้งานขึน้มาไดส้ าเร็จ ความคิดละเอียดลออเป็นส่วนเสริมใหอ้งคป์ระกอบส าคญั 3 ขอ้ขา้งตน้ 
มีความสมบูรณ ์น าไปสู่ความคิดริเริ่มสรา้งสรรคท่ี์มีประสิทธิภาพ 

เบิรน์ส ์(Burns, 1995, p. 25-39) กล่าวว่า องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

1. ความคิดคล่อง (Fluency) เป็นการแสดงความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรไ์ด้
อย่างรวดเร็วโดยครูและนักเรียนจะต้องตระหนักว่า  จากสถานการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ท่ี
ก าหนดให้ไม่มีค าตอบใดผิด ดังนั้นจึงยอมรับทุกค าตอบ  ไม่มีการก าหนดความคิดท่ีต้องการ
แสดงออก และจะตอ้งก าหนดเวลาใหเ้หมาะสมกับกิจกรรมนัน้ ๆซึ่งอาจจะจัดกิจกรรมใหน้กัเรียน
ไดฝึ้กรว่มกนัทัง้ชัน้หรือจดักลุ่มก็ได ้

2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นการแสดงความคิดเกี่ยวกบัคณิตศาสตรไ์ด้
มาก แตกต่างหลายทิศทางหรือหลายประเภท โดยครูจะตอ้งฝึกใหแ้ตกต่างจากความคิดคล่องและ
ตอ้งคอยกระตุน้ดว้ยค าถามท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการฝึกทางคณิตศาสตร์ อาจจะจัดร่วมกันทัง้ชั้นหรือ
เป็นกลุ่มก็ได ้

3. ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นการแสดงความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรท่ี์
แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เป็นเอกลักษณข์องตัวเอง โดยครูใหน้ักเรียนคิดแลว้สรุปส่ิงท่ีแปลกใหม่
ทางคณิตศาสตร ์

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นการขยายขอบเขตของความคิดทาง
คณิตศาสตรห์น่ึงๆ ใหล้ะเอียดและน่าสนใจเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของความคิดใหช้ัดเจนยิ่งขึน้ 
โดยครูเริ่มตน้ดว้ยการคิดตัง้หัวขอ้สถานการณท์างคณิตศาสตร  ์แลว้ใหน้ักเรียนเสนอรายละเอียด
ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
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บอลกา  (Don Stephen Balka, 1974, p. 98–A) พบว่า เกณฑ์ท่ีใช้ในการวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์มีดงันี ้ 

1. ความสามารถในการคิดตัง้สมมติฐานทางคณิตศาสตรใ์นลักษณะเหตุและผล
จากสถานการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

2. ความสามารถในการก าหนดแบบรูปต่าง ๆ จากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
คณิตศาสตร ์

3. ความสามารถในการเปล่ียนแปลงวิธีการคิดเพื่อแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

4. ความสามารถในการพิจารณาและประเมินสภาพปัญหาตลอดจนคาดคะเน
ผลท่ีจะเกิดขึน้จากสถานการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

5. ความสามารถในการคน้หาส่ิงท่ีขาดหายไปและสามารถเติมส่ิงท่ีหายไปนั้น 
จากสถานการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

6. ความสามารถในการแยกแยะปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์ใหเ้ป็นปัญหา
ย่อยท่ีเจาะจงได ้ 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักเรียนระดับเกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 จ านวน 
500 คน จากแบบทดสอบแบบอัตนัย ซึ่งมีทัง้หมด 6 ดา้น และตรวจใหค้ะแนนความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นความคิดคล่อง องคป์ระกอบดา้นความคิด
ยืดหยุ่น และองคป์ระกอบดา้นความคิดริเริ่ม จากนัน้น าผลคะแนนมาวิเคราะห ์พบว่า แบบทดสอบ
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรด์ังกล่าว ประกอบดว้ย ลักษณะความคิดใน 2 ลักษณะ คือ 
การคิดแบบอเนกนัย และการคิดแบบเอกนัย ซึ่งความสามารถในด้านการคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์นัน้มีความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร ์
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ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรจ์ากงานวิจัย 
ดงันี ้

ตาราง  2 การสังเคราะหอ์งคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคท์างคณติศาสตรจ์าก
งานวิจัย 

ปีท่ีตีพิมพ ์ ชื่อผูว้ิจยั องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์

  Fluency Flexibility Originality Elaboration Usefulness 

2517 Balka ✓ ✓ ✓ - - 

2548 Eric Louis Mann ✓ ✓ ✓ - - 

2555 Pooja Walia ✓ ✓ ✓ - - 

2557 Helena Wessels ✓ ✓ ✓ - ✓ 

2559 Akgul. S., & 

Kahveci, N. G. 

✓ ✓ ✓ - - 

2558 ละมยั แกว้สวรรค ์ ✓ ✓ ✓ - - 

  
จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ขา้งตน้ ท าใหไ้ดแ้นวคิดส าหรบัการแบ่งองคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ท่ีใช้
ในการวิจัยครัง้นี ้โดยแบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ริเริ่ม  
 2.3 การวัดทักษะในการคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์

ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถของสมองท่ีมีอยู่ในตัวทุกคน มนุษยท์ุกคน
ล้วนมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ไม่ว่ามากหรือน้อย โดยการประเมินความสามารถในการคิด
สรา้งสรรคข์องนกัเรียน ท าไดห้ลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก การตรวจ
จากรายงานหรือโครงงาน แต่วิธีท่ีใชก้ันแพรห่ลายท่ีสุดคือการใชแ้บบทดสอบ นกัวิจยัเกือบทัง้หมด
ท่ีศึกษาความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรนิ์ยมใชนิ้ยามความคิดสรา้งสรรค์ในรูปของการคิด
แบบอเนกนัย (Divergent thinking) ผูเ้สนอแนวทางการวัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
ดงัต่อไปนี ้
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บาลก้า  (Don Stephen Balka, 1974, p. 634) เป็ นผู้ริ เริ่ม เกณฑ์ ในการวัด 
ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยมุ่ งเน้นความคิดแบบเอกนัย  
(convergent thinking) ท่ีแสดงลักษณะโดยการก าหนดแบบรูปต่าง ๆ และการแสดงพฤติกรรมท่ี
แตกออกจากความเชื่อดัง้เดิม และความคิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) ท่ีนิยามโดยการ
ก าหนดสมมติฐานทางคณิตศาสตรป์ระเมินความคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ตระหนักรู ้
ว่ามีส่ิงใดท่ีหายไปจากปัญหาและแตกปัญหาทั่ว ๆ ไปเป็นปัญหารองมาท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึน้ 
จากเกณฑข์องบาลกา้ การท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากแนวคิดหรือความเชื่อเดิม ๆ นั้น มี
ลักษณะเป็นความพยายามของบุคคลเพื่อเขา้ใจความคิดสรา้งสรรคข์องนักคณิตศาสตร ์ขณะท่ี
เฮล๊อค (Haylock, 1997, p. 68-74) กล่าวไว้ว่า การแสดงพฤติกรรมท่ีพยายามให้หลุดออกจาก
แนวคิดแบบเดิม ๆ มีความจ าเป็นต่อการพฒันาความคิดสรา้งสรรค์ ซึ่งเหมือนกับบาลกา้ท่ีมุ่งไปท่ี
การท าลายความเชื่อแบบดั้งเดิมท่ีจ ากัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ในช่วงแรกเฮล๊อค 
(Haylock, 1985, p. 547-553) ได้อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างความคิดสรา้งสรรคแ์ละการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ  ในการประยุกต์กลวิธีการเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
ประยุกต์กลวิธิท่ีหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแต่ไม่เคยเปล่ียนกลยุทธ์ของการคิด
สรา้งสรรค์ ไม่เคยส ารวจขอบเขตอื่นภายนอกท่ีส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์ซึ่ง
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละใหร้างวลันกัเรียนท่ีขยายความคิดออกไปได้ 

บาลกา (Donald S. Balka, 1974, p. 98) ไดส้รา้งเกณฑท่ี์ใชว้ดัความสามารถใน
การคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์ึน้มา 25 เกณฑ ์แลว้น าเกณฑด์ังกล่าวไปส ารวจความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม ได้แก่ นักคณิตศาสตร ์นักคณิตศาสตรศึ์กษา และครูผู้สอนในระดับ
มธัยมศึกษา ซึ่งพบว่าเกณฑท่ี์ใชว้ัดความสามารถมนการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรม์ี 6 ดา้น
ดงันี ้

1. ความสามารถในการตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตรใ์นลักษณะเหตุและผล
จากสถานการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

2. ความสามารถในการก าหนดเกี่ยวกับแบบรูปจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
คณิตศาสตร ์

3. ความสามารถในการเปล่ียนแปลงวิธีการคิดเพื่อแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

4. ความสามารถในการพิจารณาและประเมินปัญหาตลอดจนคาดคะเนผลท่ีจะ
เกิดขึน้จากสถานการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์
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5. ความสามารถในการคน้หาส่ิงท่ีขาดหายไปและสามารถเติมส่ิงท่ีหายไปนั้น 
จากสถานการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

6. ความสามารถในการแยกแยะปัญหาทางคณิตศาสตรใ์ห้เป็นปัญหาย่อยท่ี
เจาะจงได ้

เฮ ล๊ อ ค  (Haylock, 1987, p. 59-74) Derek Haylock เ ป็ น นั ก ก า ร ศึ ก ษ า
คณิตศาสตร ์ท่ีมองความคิดสรา้งสรรค์ในรูปแบบท่ีแตกต่าง โดยได้เสนอกรอบแนวคิดแบบใหม่
เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางการประเมินความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยดา้นคณิตศาสตร ์โดย
ประเมินการคิดแบบอเนกนยัสามดา้น คือ การแกปั้ญหา การตัง้ค าถาม และการจดักลุ่มใหม่ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. การแกปั้ญหา หมายถึง การหาค าตอบของสถานการณปั์ญหาคณิตศาสตรม์า
ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ตวัอย่างค าถาม  

• (p+q)(r+s) = 36 จงหาว่า p, q, r และ s แทนจ านวนใดไดบ้า้ง 
• จงลากเสน้ตรงเชื่อมต่อจุดเพื่อให้เกิดรูปปิดท่ีมีพืน้ท่ี 2 ตารางหน่วยใหไ้ดม้าก

ท่ีสดุ 
 

 

 

ภาพประกอบ  3 ตวัอย่างการลากเสน้ตรงเชื่อมต่อจดุเพื่อใหเ้กิดรูปปิด 

2. การตัง้ค าถาม หมายถึง การตัง้ค าถามต่าง ๆ ใหส้มัพนัธก์บัขอ้มูลท่ีก าหนดให้
ได้มากท่ีสุด ข้อมูลท่ีก าหนดให้เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตรซ์ึ่งอาจอยู่ในรูปประโยคภาษา 
ตาราง แผนภมูิภาพ หรือจ านวน                                                                                          

เช่น ใหน้กัเรียนสรา้งโจทยปั์ญหาจากสมการ x + (x + 2) + (x + 4) = 80 
3. การจัดกลุ่มใหม่ หมายถึง การคิดหรือก าหนดเกณฑท่ี์แตกต่างกันขึน้มาใหม่ 

เพื่อใชใ้นการแบ่งกลุ่มเช่น จงบอกเหตผุลต่าง ๆ ท่ีจะจดัให ้16 และ 36 อยู่ในกลุ่มเดียวกนัได ้
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535, p. 48-50) กล่าวเกี่ยวกบัแนวทางการ

สรา้งแบบทดสอบว่า การวัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรอ์าศัยหลักการเดียวกันกับการ
สร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางด้านภาษาหรือศิลปะ  กล่าวคือ  การประเมิน
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ความสามารถในการคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียนกระท าโดยให้นักเรียนคิดหาค าตอบใหม้ากท่ีสุด 
ตวัอย่างของแบบวดัโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีลกัษณะดงันี ้ 

• แบบใหต้ัง้ค าถาม เช่น การอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้
เช่น แดงอาย ุ10 ปี ด าอาย ุ8 ปี สดุาอาย ุ3 ปี แลว้สรา้งค าถามใหไ้ดม้ากท่ีสดุ  

• แบบแบ่งครึง่รูป โดยการลากเสน้แบ่งรูปส่ีเหล่ียมจตัุรสัออกเป็นสองส่วนเท่ากัน
ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัหลาย ๆ แบบ ใหไ้ดม้ากแบบท่ีสดุ 

• แบบใหเ้ติมตวัเลข เช่น การเติมเลข 0 ถึงเลข 10 ลงใน        
(เช่น        +       -        = 2) โดยผลลพัธจ์ะตอ้งเท่ากบัจ านวนท่ีก าหนดให ้คิดใหม้ากแบบท่ีสดุ 

• แบบสรา้งรูปเรขาคณิต เช่น สรา้งรูปส่ีเหล่ียมจตัรุสั ใหไ้ดห้ลาย ๆ แบบท่ีสดุโดย
ใชไ้มข้ีด 24 กา้น ใหไ้ดแ้บบมากท่ีสดุ 

• แบบประกอบภาพ เช่น การใช้ชิน้ส่วนแทนแกรมมาประกอบเป็นภาพของ
บุคคลในลกัษณะต่าง ๆ กนัใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

จากแนวคิดเกี่ยวกบัวิธีการวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์า้งตน้ สรุปได้
ว่า การวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรส์ามารถวดัไดห้ลายดา้น ดงันี ้

1. วดัความสามารถในการตัง้สมมติฐานทางคณิตศาสตรใ์นลักษณะเหตุและผล
จากสถานการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

2. วดัความสามารถในการสรา้งรูปแบบต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร ์จากสถานการณ์
ทางคณิตศาสตร ์

3. วัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ โดย
วิธีการคิดหลาย ๆ วิธี 

4. วัดความสามารถในพิจารณา และประเมินปีญหาตลอดจนคาดคะเนผลท่ีจะ
เกิดขึน้ จากสถานการณท์างคณิตศาสตร ์

5. วดัความสามารถในการคน้หาส่ิงท่ีขาดหายไปและสามารถเติมส่ิงท่ีหายไปนั้น 
จากสถานการณท์างคณิตศาสตร ์

6. วดัความสามารถในการแยกแยะปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หเ้ป็นปัญหาย่อยได้ 
 2.4 การพัฒนาความคิดสร้างสรรคท์างคณติศาสตร ์

จารค์ ฮาตดามารศ์ (เกษร ธรรมเกษร, 2546, p. 24-26; อา้งอิงมาจาก Jacques 
Hadamard. 1945: 165) นักคณิตศาสตรช์าวฝรั่งเศสได้ท าการศึกษาความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ (The Mathematical Creativity) และอธิบายกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทาง
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คณิตศาสตรด์้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) และทฤษฎีการสัมพันธ์เชื่อมโยง (The 
Association Theory) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรม์ีอยู่ 4 ขัน้ตอน 
คือ 

1. ขัน้เตรียม (Preparation) เป็นขัน้ตอนท่ีไดร้บัปัญหาและบุคคลมีการกระท าต่อ
ปัญหานั้นในระดบัท่ีรูต้ัว (Conscious) อย่างเป็นระบบ (Systematic) โดยิธีการเชิงตรรก (Logical 
Approach) ซึ่งความพยายามในระดับท่ีรูต้ัวนี ้จะเป็นการกระตุ้นในแนวทางทั่ ว ๆ ไปในการ
แกปั้ญหา 

2. ขั้ น ค รุ่น คิ ด  (Incubation) เป็ น ขั้ น ตอน ท่ี มี ก ระบ วนกา รคิ ด ท่ี ไม่ รู ้ตั ว 
(Unconscious Thinking Processes) ซึ่งเกิดการรวมกันของความคิดต่าง ๆ แบบสุ่ม และจะมี
เพียงความคิดท่ีดีเท่านัน้ท่ีจะขึน้สู่ระดบัความรูต้วั (Consciousness)  

  3. ขั้นการรูแ้จ้ง (Illumination) เป็นขั้นตอนท่ีเกิดจุดวิกฤต (Critical Point) ซึ่ง
เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ในระดบัรูต้วั (Conscious) 

  4. ขั้นตรวจสอบเสนอผลและการน าผลไปใช้ (Verification,Exposition,and 
Utilization of the Resulys) เป็นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งเกิดขึน้ในระดับรูต้ัว 
(Conscious) 

ในกระบวนการคิดสรา้งสรรค์นั้นขั้นรูแ้จ้ง (Illumination) เป็นท่ีส าคัญท่ีเกิดจุด
วิกฤตขึน้   

ส ถ า บั น ส่ ง เส ริ ม ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์แ ล ะ เท ค โน โล ยี  (ส ส ว ท ) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555b, p. 132-134) ได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาความคิดท่ี
น าไปสู่ความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรว์่าเป็นกระบวนการคิดท่ีซับซ้อนและมีองคป์ระกอบ
ส าคญัหลายอย่าง โดยพงษ์เทพ บุญศรีโรจน ์ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกับขัน้ตอนการพฒันาความคิด
ของนกัเรียนเพื่อน าไปสู่ความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งประกอบดว้ย ขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 คิดก าหนดปัญหาใหช้ัดเจน เป็นขั้นเริ่มต้นของกระบวนการคิด เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายของการคิดท่ีชดัเจน ถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสดุ 

ขั้นท่ี 2 คิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย เป็นขั้นตอนท่ีต้องการให้นักเรียนคิดหา
ค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปไดใ้หม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได ้และหลากหลายแนวทาง 

ขัน้ท่ี 3 คิดพิจารณา ไตรต่รอง วิเคราะห ์อย่างถี่ถว้น รอบคอบ และสมเหตสุมผล 
เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งการใหน้ักเรียนน าความรูเ้ดิมหรือประสบการณ ์มาช่วยในการคิดพิจารณา แลว้
วิเคราะหค์วามเหมาะสมและความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีไดจ้ากขัน้ท่ี 2 ว่า ค าตอบใดจะเป็น
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ค าตอบท่ีเหมาะสม สมเหตุสมผลและดีท่ีสุด การคิดในขั้นตอนนี้เราเรียกว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ขั้นท่ี 4 ตัดสินใจ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งการให้นักเรียนตัดสินว่าจะเลือกใช้ค าตอบ
หรือแนวทางใดในการแกปั้ญหา ถา้ค าตอบหรือแนวทางท่ีเลือกไว้ไม่สามารถด าเนินการแกปั้ญหา
ได ้นกัเรียนก็อาจยอ้นกลับไปดูค าตอบไดจ้ากขัน้ท่ี 2 แลว้ตดัสินใจเลือกใชค้ าตอบหรือแนวทางใน
การแกปั้ญหาใหม่อีกครัง้ก็ได ้   

จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์ผูว้ิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ได้
ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 คิดก าหนดปัญหาใหช้ดัเจน เป็นการก าหนดเป้าหมายของการคิดท่ีชดัเจน  
ขั้นท่ี 2 คิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย เป็นการคิดหาค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้ให้

มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได ้และหลากหลายแนวทาง 
ขัน้ท่ี 3 คิดพิจารณา ไตรต่รอง วิเคราะห ์อย่างถี่ถว้น รอบคอบ และสมเหตสุมผล 

เป็นการน าความรูเ้ดิมหรือประสบการณ ์มาช่วยในการคิดพิจารณาว่าค าตอบใดจะเป็นค าตอบท่ี
เหมาะสม สมเหตสุมผลและดีท่ีสดุ  

ขั้นท่ี 4 ตัดสินใจ เป็นการตัดสินว่าจะเลือกใช้ค าตอบหรือแนวทางใดในการ
แกปั้ญหา  

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Model-Eliciting Activities 
 3.1 ความหมายและแนวคิดของ Model-Eliciting Activities  

Eric Hamilton และคณะ (Eric & Chan Chun Ming, 2008) กล่าวว่า MEAs เป็น
ปัญหาท่ีเลียนแบบจากสภาพจริง หรือสถานการณ์ปัญหาท่ีเหมือนในโลกจริง โดยองคป์ระกอบ
พืน้ฐานเหล่านี ้คลา้ยกบัแนวคิดของการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem based learning) 
และ case reasoning literature แต่ MEAs มีจุดก าเนิดท่ีต่างกับแนวคิดทัง้สอง การใชท้ฤษฎีและ
การปฏิบัติของ MEA พัฒนาขึน้เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรบันักวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร ์ท่ี
ต้องการสังเกตพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหา  และการเติบโตของการรูคิ้ดทาง
คณิตศาสตรข์องนกัเรียน การแกไ้ขปัญหารวมถึงแบบจ าลองทางมโนทัศนแ์ละการด าเนินการ ของ
แบบจ าลองในหลกัการพืน้ฐานของการแกปั้ญหา เพื่อศึกษาสาเหตท่ีุนกัเรียนปฏิบติัตามวิธีการนั้น 
ๆ มากกว่าความสนใจในตัววิธีการหรือโครงสร้างของปัญหา  จึงกล่าวได้ว่า Model-Eliciting 
Activities (MEAs) คือกิจกรรมการเรียนรูท่ี้สนับสนุนให้ผู้เรียนสรา้ง  โมเดลในการแก้ปัญหาท่ี
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เกี่ยวกับชีวิตจริง โดยจดัใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะห์ ประดิษฐ์ และจัดการโมเดล อีก ทัง้ยงัมีการอธิบาย 
การกล่าวแยง้ การประเมิน และการปรบัปรุงแกไ้ขโมเดล โดยยึดหลักการส าคัญในการออกแบบ 
MEAs 6 ประการ  
 3.2 แนวทางในการออกแบบ Model-Eliciting Activities 

Lesh (Lesh et al., 2000) กล่าวว่า แนวทางในการออกแบบและผลิต  MEAs 
ประกอบดว้ย 6 หลกัการส าคญัคือ  

1) หลักการสรา้งโมเดล (Model-construction principle) เป็นหลักการท่ีท าให้
โมเดลท่ีนกัเรียนสรา้งจะตอ้งพิจารณาถึง องคป์ระกอบส าคญัของโมเดล 

2) หลักการเป็นความจริง (Reality principle) เป็นหลักการท่ีก าหนดใหปั้ญหาท่ี 
อยู่ในกิจกรรมจะตอ้งเป็นปัญหาท่ีมีความหมาย หรือมีความสมัพันธก์ับนกัเรียน และมีรากฐานอยู่
บนขอ้มลูจริง ซึ่งบริบทของสถานการณปั์ญหานีส้ามารถเกิดในชีวิตจริงได ้ 

3) หลกัการประเมินตนเอง (Self-assessment principle) เป็นหลกัการท่ีตอ้งการ
ใหน้กัเรียนมีหลายโอกาสท่ีจะไดน้ าเสนอโมเดลของตนเองหรือวิธีการแกปั้ญหาของตนเองใหผู้อ้ื่น
ได ้ 

4) หลกัการจดัการเอกสาร (Model-documentation principle) หลกัการขอ้นีคื้อ 
นักเรียนจะต้องแสดงออกถึงกระบวนการคิดของกระบวนการแก้ปัญหาหรือโมเดลท่ีสรา้งขึน้
ออกมาในการเขียนแสดงแนวคิดของตนเองขณะท ากิจกรรม รูปแบบเอกสาร แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก
คือ สมมติฐาน เป้าหมาย และวิธีการแกปั้ญหา  

5) หลักการปรบัเปล่ียนและน ากลับมาใชใ้หม่ (Shared-ability and Reusability 
principle) วิธีการแก้ปัญหาหรือโมเดลท่ีสร้างขึ ้นควรอยู่ในรูปทั่ วไป  หรือง่ายต่อการ น าไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ์ื่นท่ีเกี่ยวขอ้งหรือใกลเ้คียง  

6) หลักการเป็นต้นแบบท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective prototype principle) เป็น
หลักการท่ีก าหนดปัญหาหรือสถานการณท่ี์ใชต้อ้งไม่ยากเกินท่ีนักเรียนจะเขา้ใจ และตอ้งสมัพันธ์
กบัความรูท้างคณิตศาสตร ์ซึ่งสามารถน าไปใชก้บัปัญหาหรือสถานการณปั์ญหาอื่นได ้ 
 3.3 องคป์ระกอบของ Model-Eliciting Activities 

Lesh and English (R. Lesh & English, 2005) อ ธิ บ า ย ว่ า  Model-Eliciting 
Activities มี 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้ 

1. บทความ (Newspaper Article) นักเรียนอ่านบทความเพื่อท าความเข้าใจ
ปัญหา บริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปัญหา  
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2. ค าถามเพื่อเตรียมความพรอ้ม (Readiness Questions) นักเรียนตอบค าถาม 
ต่าง ๆ ท่ีครอบคลมุเนือ้หาในบทความเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจบริบทต่าง ๆ  

3. ขอ้มูลของปัญหา (Problem Statement) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลของ
ปัญหา และหาวิธีการในการแกปั้ญหา  

4. กระบวนการในการแลกเปล่ียนแนวคิด (Process of Sharing) นักเรียนแต่ละ
กลุ่มเขียน วิธีการในการแกปั้ญหาของกลุ่มตนเอง และน าเสนอต่อชัน้เรียน เพื่อใหน้กัเรียนกลุ่มอื่น 
หรือคนอื่นได ้รว่มกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์อาจแตกต่างกัน
และไดม้ีโอกาส พิจารณาวิธีการในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์มีประสิทธิภาพ  
 3.4 รูปแบบการใช้ Model-Eliciting Activities ในชั้นเรียน 

วิฬ าร์ เลิ ศ สมิ ตพ ร (2558, p. 19-20) ได้น าแนว คิดขอ ง  Model-Eliciting 
Activities ไปใชใ้นชัน้เรียน โดยจดัเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) อ่านบทความ และตอบค าถามเพื่อเตรียมความพรอ้ม ในขัน้แรกนี ้นกัเรียนจะ
ไดอ้่านท า ความเขา้ใจบทความ หรือเร่ืองราวท่ีสรา้งขึน้โดยอิงจากเร่ืองจริง แลว้ตอบค าถาม ท่ี
ตรวจสอบความเขา้ใจเกี่ยวกบับทความ และเร่ิมใชค้วามรู ้ทกัษะ หรือประสบการณท่ี์เกี่ยวขอ้ง  

2) จดัการสถานการณปั์ญหา เป็นขัน้ท่ีจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 
5 คน แลว้อ่านค าชีแ้จงปัญหาพรอ้มขอ้มูลส าคัญประกอบ โดยสถานการณ์ปัญหาจะระบุถึงส่ิงท่ี
นกัเรียนตอ้งพิจารณาคือ องคป์ระกอบส าคัญของปัญหาและวิธีการแกปั้ญหา ความสัมพันธ์และ
การด าเนินการขององคป์ระกอบ รวมถึงแบบรูปและกฎท่ีใชก้บัความสมัพนัธแ์ละการด าเนินการ ซึ่ง
ครูจะใหน้กัเรียนปรกึษาและรว่มกนัคิดวิธีการแกปั้ญหาในกลุ่ม และคอยช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยการ
ตอบค าถามท่ีนกัเรียนถาม แลว้ใหน้ักเรียนคิดหาตอบในทิศทางของพวกเขาเอง โดยหลีกเล่ียงการ
ถามหรือการแสดงความคิดเห็นท่ีชีน้  านักเรียนไปสู่วิธีการแก้ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง พรอ้มทั้ง
สงัเกต  ศึกษาถึงวิธีการท่ีนกัเรียนคิดหาวิธีการแกปั้ญหา เพื่อใชถ้ามในระหว่างการน าเสนอ และใช้
เป็นขอ้มลูในการประเมินผล  

3) การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา โดยขัน้นีน้ักเรียนจะเขียนวิธีการแกปั้ญหา แลว้
ออกไปน าเสนอวิธีการหน้าชั้นเรียน หลังจากน าเสนอเสร็จนักเรียนทุกคนจะร่วมกัน  อภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างกัน  มโนทัศน์คณิตศาสตรท่ี์เกี่ยวข้อง และประสิทธิผลของ 
วิธีการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการในสถานการณม์ากท่ีสุด และครูจะถามค าถามใหน้กัเรียนคิด
เกี่ยวกบัวิธีการแกปั้ญหา ว่าง่ายต่อการใหผู้อ้ื่นน าไปใชไ้ดห้รือไม่ และสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาท่ี 
คลา้ยกนัไดห้รือไม่  
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4) การประเมินผล เมื่อนักเรียนฟังการน าเสนอเสร็จ  ครูจะให้นักเรียนประเมิน
วิธีการแกปั้ญหา ของกลุ่มเพื่อน ว่าเหมาะสมกับ และตรงกบัความตอ้งการในโจทยปั์ญหาหรือไม่ 
พรอ้มเหตุผล จากนั้น จึงประเมินผลงานของกลุ่มตนเองว่ายังมีส่วนท่ีต้องปรับปรุงอีกหรือไม่ 
อย่างไร โดยใหน้ักเรียนอธิบาย แลว้ใหน้ักเรียนประเมินความรูข้องกลุ่มตนเอง จากนัน้นักเรียนจะ
ไดป้ระเมินความรูแ้ละทกัษะ กระบวนการท่ีนกัเรียนใชใ้นการสรา้งวิธีการแกปั้ญหา  

จากการศึกษาผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนของการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์ตามแนวคิดของ Model-Eliciting Activities ส าหรบังานวิจยัในครัง้นี ้ไดด้งันี ้

1. การก าหนดสถานการณ์ปัญหา หมายถึง การวิเคราะห ์และระบุปัญหาจาก
สถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 

2. การจดัการสถานการณปั์ญหา หมายถึง การวางแผน และรว่มกนัคิดหาวิธีการ
แกปั้ญหาจากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้

3. การคิดพิจารณาเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม และตอ้งมีความสัมพันธ์กับความรูท้างคณิตศาสตรเ์พื่อน าไปใชก้ับวิธีการ
แกปั้ญหาจากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้

4. การน าเสนอวิธีแก้ปัญหา  หมายถึง การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้  

5. การประเมินตนเอง หมายถึง การประเมินผลการท ากิจกรรมและปรบัปรุง
วิธีการแกปั้ญหาของตนเองใหผู้อ้ื่นไดเ้ขา้ใจ   
 3.5 ลักษณะส าคัญของ Model-Eliciting Activities 
  Chamberlin et al. (2005, p. 40-41) ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญ ของ Model-
Eliciting Activities ไว ้5 ประการ สรุปไดด้งัต่อไปนี ้  

1) Interdisciplinary Nature คือลักษณะการรวมสาขาวิชาตัง้แต่ 2 สาขาขึน้ไป 
ท าให้ นักเรียนสามารถผสมผสานความรูจ้ากต่างสาขาวิชามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เนื ้อหา
พืน้ฐานส าคัญของ MEAs คือคณิตศาสตร ์แต่ MEAs ไม่อาจท างานได้สมบูรณ์ถ้าขาดการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร การเขียนอธิบาย และความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร ์สังคมศาสตร ์ศิลปะ
ศาสตร ์หรือฟิสิกส ์เป็นตน้  

2) Well-Structured Problems เป็นปัญหาท่ีมีโครงสรา้งชดัเจน การเรียนรูโ้ดยใช ้
กระบวนการกลุ่มมีความส าคญัในการสรา้งโครงสรา้งทางความรู ้(knowledge construction) ซึ่ง 
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เป็นกระบวนการภายในทางปัญญาท่ีถกูท าใหส้มบูรณโ์ดยนักเรียนการใชก้ระบวนการกลุ่มช่วยให ้
นกัเรียนไดใ้ชค้วามรูท่ี้หลากหลายของสมาชิกในกลุ่มในการในการแกปั้ญหา  

3) Realistic Problems คือการเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของ
นักเรียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรูเ้พื่อความเขา้ใจได้ดีกว่าปัญหาท่ีไม่มีบริบทใด  ๆ 
เกี่ยวขอ้ง โดยภาระงานท่ีใหแ้กไ้ขปัญหาท่ีแสดงออกมาเหมือนเป็นจริง แต่ไม่ใช่เรื่องจริง ดังนั้นผูท่ี้
จะออกแบบสรา้ง MEAs ขึน้มาไดต้อ้งใชเ้วลาอย่างมากเพื่อใหแ้น่ใจว่าบริบทของปัญหานั้นเป็น
เร่ืองจริง โดยการน าไปทดสอบภายใตเ้งื่อนไขของการใชง้านจริงกบันกัเรียนท่ีใชเ้ป็นกลุ่มขอ้มูลเชิง
คณุภาพอย่างไม่เป็นทางการก่อนน ามาใชจ้ริง  

4) Metacognitive Coaching คื อ การฝึก การ รู ้คิ ด  เพื่ อ ท่ี จ ะท า ให้  MEAs 
ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ครูจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบของครูฝึกการรู ้
คิด ครูจะสอนนักเรียน โดยการตั้งค าถามมากกว่าตอบค าถาม  เช่น เมื่อนักเรียนถามถึงวิธีการ
แกปั้ญหาว่าท าถกูตอ้งหรือไม่ ครูควรถามใหน้ักเรียนตรวจดว้ยตัวเองอย่างมีเหตุผลตามหลักการ
ประเมินตนเอง การเป็นครู ฝึกการรูคิ้ด ครูจะตอ้งตอบค าถามดว้ยค าถามเพื่อชีท้างใหน้กัเรียนเห็น
ถึงค าตอบท่ีผิด และความหลากหลายของค าตอบท่ีถกูตอ้ง แต่อย่างไรก็ตามวิธีการท่ีถกูตอ้งก็ไม่ใช้
หลักส าคญัของการฝึกการรูคิ้ด แต่เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนไดก้ลบัมาไตร่ตรองถึงวิธีการคิดของ
ตนเอง 

5) Explication of Student Thinking คือการอธิบายความคิดนักเรียนอย่าง
ละเอียด กระบวนการของ MEAs จะเปิดโอกาสท่ีดีใหก้ับครูในการตรวจสอบความคิดของนกัเรียน
จากหลักการ ประเมินตนเอง และหลักการจัดการเอกสาร ซึ่งสามารถดึงขอ้มูล กระบวนการทาง
ความคิดของนกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หลงัจากไดร้บัขอ้มลูตามสภาพจริงนีแ้ลว้ ครูสามารถ
น าไปออกแบบการเรียนการสอนต่อได้ MEAs จึงนับเป็นเครื่องมือการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ
อย่างมาก 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
 4.1 ความหมายและส่วนประกอบของโปรแกรมพัฒนาการคิด 

พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร  ์ราชบัณฑิตยสถาน (2555, p. 423-424) ได้ให้
ความหมายของโปรแกรมการสอน คือ การสอนโดยใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรมท่ีเป็นชุดเบ็ดเสร็จ 
โดยประกอบดว้ย วัตถปุระสงค ์เนือ้หา สาระ ส่ือการสอน กิจกรรมการเรียนรู ้และการประเมินผล 
ซึ่งผูส้อนอาจพฒันาขึน้เอง หรือมีผูพ้ฒันาขึน้ โดยไดร้บัการทดสอบแลว้ว่ามีคณุภาพ 
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ปิยาภรณ ์พุ่มแกว้ (อรรควิช จารึกจารีต, 2557, p. 38-39; อา้งอิงจาก ปิยาภรณ ์
พุ่มแกว้. 2551) ไดแ้บ่งส่วนประกอบของโปรแกรมพฒันาการคิด ออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  

1. หลกัการและเหตผุล  
2. จดุมุ่งหมาย  
3. ลกัษณะของโปรแกรม  
4. การจดักิจกรรมการฝึกคิด  

4.1 ขัน้การบริหารสมอง  
4.2 ขั้นฝึกความสามารถในการคิด ประกอบด้วย การฝึกคิดเป็นรายบุคคล 

การฝึกคิดเป็นกลุ่มย่อย และการน าเสนอผลการคิด  
5. การประเมินผล  
ลิม แบคและวอฟ  (Limbach, Barbara, & Waugh, 2010, p. 2-7) อ ธิบ าย

เกี่ยวกบักระบวนการในการพฒันาทกัษะการคิดระดบัสงู ส าหรบัน าไปใชใ้นการออกแบบโปรแกรม
การสอน หรือโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อสรา้งสภาพ แวดลอ้มในการเรียนรูท่ี้เอือ้ต่อการพฒันาของ
ผูเ้รียน โดยกระบวนการในการพฒันาทกัษะการคิดระดบัสงูประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การตรวจสอบวตัถปุระสงคก์ารเรียน  
เป็นการพิจารณาถึงความส าคัญของรายวิชา การจัดวางโปรแกรม และบทบาท

ในการ ใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน ในขั้นตอนนีค้รูควรระบุวัตถุประสงคข์องการเรียนรูท่ี้ส าคญัท่ีผูเ้รียนพึ่งมี
เมื่อจบการเรียนการสอน ซึ่งการจะท าใหก้ารคิดระดับสูงเกิดขึน้นั้นตอ้งก าหนดกิจกรรมและการ
ประเมินผล ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซึ่งความสามารถในการคิดระดบัสงู  

การเขียนวัตถุประสงคท่ี์ดีควรรวมถึงการระบุพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคิดแต่
ละระดบั ซึ่งอาจใชจ้ดุมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมในการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยเร่ิมจาก
การคิดในระดบัต ่า ไปจนถึงระดบัสงู  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสอนผ่านการตัง้ค าถาม  
การตัง้ค าถามเป็นส่วนส าคญัของกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ การ

ตัง้ค าถามควรเริ่มต้นจากส่ิงใกล้ตัวท่ีเป็นท่ีรูจ้ักของผูเ้รียน และตามดว้ยค าถามท่ีครูต้องการจะ
ขยาย ความคิดและความเขา้ใจ ถึงแมจ้ะมีกลยทุธ์มากมายท่ีมีผลกระทบต่อการคิดของผูเ้รียน แต่
การตั้งค าถามของครูมีผลต่อการคิดของผูเ้รียนมากท่ีสุด ดังนั้นครูจึงต้องวางแผนและพิจารณา
วตัถปุระสงคข์องค าถามแต่ละขอ้ว่าสามารถพัฒนาการคิดไดอ้ย่างเหมาะสมกบัแต่ละระดบัหรือไม่ 
โดยเริ่มจากค าถามระดบัความจ าท่ีเป็นระดบัต ่าสดุไปจนถึงค าถามระดับสงูตามล าดับ และผูเ้รียน
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ทุกคนจ าเป็นตอ้งไดร้บัประสบการณ์กับค าถามระดับสูงเพื่อใหเ้กิดความเคยชินต่อความคิดรวบ
ยอด (Concept) ของการคิดระดบัสงู  

ขัน้ตอนท่ี 3 การปฏิบติัก่อนการประเมินผล  
เพื่อให้การเรียนรูข้องผู้เรียนเกิดอย่างกระตือรือรน้มากขึน้ ครูจ าเป็นต้องเพิ่ม

ประสบการณ์ในการเรียนรู  ้ให้โอกาสผู้เรียนในการโตต้อบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด
ระดบัท่ีสงูขึน้ โดยอาจใชส้ถานการณก์ารโตแ้ยง้ การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์ เป็นตน้  

การฝึกปฏิบัติเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผู้เรียนจะต้องมีโอกาสท่ีจะได้ฝึกปฏิบัติ  ทั้งด้าน
ความรู ้ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งถูกประเมิน ดังนั้นการเลือกกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติันัน้จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั  

ขัน้ตอนท่ี 4 ทบทวน ปรบัแต่งและปรบัปรุง 
ครูควรมุ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรบัปรุงหลกัสูตรและรายวิชา เพื่อใหแ้น่ใจว่าการ

เรียน การสอนเหล่านั้น สามารถพัฒนาการคิดระดับสูงให้กับผู้เรียนได้ นักเรียนจะกลายเป็น
ผูร้บัผิดชอบ การเรียนรูข้องตนเอง โดยครูเป็นผูต้รวจสอบกิจกรรมในชัน้เรียน สรา้งสภาพแวดลอ้ม
ท่ีสนับสนนุ การพฒันาการคิด ดว้ยการสรา้งความรูสึ้กท่ีดีในการมีส่วนร่วมกับการอภิปรายในชั้น
เรียน และติดตามการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนรวมทัง้ตรวจสอบผลตอบรบัจากผู้เรียนเกี่ยวกับส่ิงท่ี
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละไม่ไดเ้รียนรู  ้ตลอดจนความต้องการต่าง ๆ ของผูเ้รียนท่ีจ าเป็นตอ้งได้รบัการ
ปรบัปรุง ซึ่งผลตอบรบัจากผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัในการน ามาพฒันาหลกัสตูรและรายวิชา  

ขัน้ตอนท่ี 5 การใหข้อ้เสนอแนะและการประเมินผลการเรียนรู ้ 
ครูตอ้งท าความเขา้ใจกับผูเ้รียนในเร่ืองการประเมินผล ใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงการ

ประเมิน และท าการประเมินโดยเปรียบเทียบการปฏิบัติของผูเ้รียนกับเกณฑ์มาตรฐาน หลังจาก
นัน้ ใหผู้เ้รียนใหข้อ้เสนอแนะ และครูควรใหข้อ้เสนอแนะท่ีดีและเป็นประโยชนต่์อผูเ้รียนดว้ย  

จากข้อมูลดั งกล่าว  สรุป ได้ว่ า  โปรแกรมการสอนการพัฒนาความคิด 
ประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคัญท่ีมีความสอดคลอ้งกัน คือ วัตถุประสงคข์องการจัดท าโปรแกรม 
เนือ้หาของกิจกรรมท่ีผูส้อนตอ้งการพัฒนา การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ละความคิด 
และการประเมินการเรียนรู ้ 
 4.2 การประยุกตใ์ช้ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสร้างโปรแกรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์

ในการสรา้งโปรแกรมพัฒนาพัฒนาการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ผูว้ิจัยได้
น าแนวคิดหรือกฎการเรียนรู้ในทฤษฎีการเรียนรูท้างจิตวิทยามาประกอบในส่วนต่าง  ๆ ของ
โปรแกรม เพื่อใหโ้ปรแกรม สามารถพฒันาความสามารถในการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ได้
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อย่างเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู ้อันจะท าให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม และมีศักยภาพทางพฤติกรรมด้านการคิด ซึ่งแนวคิดและกฎการเรียนรู  ้ในทฤษฎีการ
เรียนรูท้างจิตวิทยาน ามาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่  

1. กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) ในทฤษฎีของ เอ็ดเวิรด์ ลี ธอรน์ไดค ์
(Edward Lee Thorndike’s Connectionism Theory) กล่าวไว้ว่า การเรียนรูจ้ะเกิดชึน้ก็ต่อเมื่อ
อินทรียม์ีความพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจที่จะเรียน ความพรอ้มเป็นสภาวะของบุคคลใน
การเรียนรู ้หรือการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงอย่างบังเกิดผล ความพรอ้มในตัวบุคคลจะ
เกิดขึน้ไดเ้มื่อบุคคลมีวฒุิภาวะ มีความสนใจ และมีแรงจงูใจ ซึ่งประกอบดว้ย 

1.1 เมื่ออินทรีย์มีความพร้อมท่ีจะกระท าการบางอย่าง  การได้กระท าส่ิงนั้น 
ย่อมจะท าใหอ้ินทรียเ์กิดความพึงพอใจ อนัจะน าไปสู่การเรียนรูไ้ด ้

1.2 เมื่ออินทรียม์ีความพรอ้มท่ีจะกระท าการบางอย่าง แต่ถูกยบัยั้งไม่ใหก้ระท า 
จะก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ และท าใหไ้ม่เกิดการเรียนรูใ้นส่ิงนัน้  

1.3 เมื่ออินทรีย์ไม่พรอ้มท่ีจะกระท าการบางอย่าง  แต่ถูกบังคับให้กระท า จะ
ก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ และท าใหไ้ม่เกิดการเรียนรูใ้นส่ิงนัน้  

ซึ่งการเริ่มต้นของกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรน์ั้น 
ผูว้ิจัยจะเน้นเรื่องการเตรียมความพรอ้มของผู้เขา้ร่วมโปรแกรม  ก่อนเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมท ากิจกรรมอย่างพึงพอใจ อันจะท าใหเ้กิดการเรียนรู ้ในกิจกรรมนั้น ๆ โดยน า
แนวคิดนีม้าก าหนดเป็น “ขัน้น าเขา้สู่กิจกรรม” โดยสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การตัง้ค าถาม การ
เล่าเร่ือง การเชื่อมโยงประสบการณเ์ดิม เกมหรือบทบาทสมมติ เป็นตน้ (พาสนา จลุรตัน,์ 2548b, 
p. 140) 

2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) ในทฤษฎีสมัพันธ์เชื่อมโยงของ เอ็ดเวิรด์ 
ลี ธอรน์ไดค ์(Edwardv Lee Thorndike’s Connectionism Theory) กล่าวว่า เมื่ออินทรียเ์กิดการ
เรียนรูแ้ลว้ควรไดร้บัการฝึกฝนหรือกระท าซ า้ ๆ อยู่เสมอ เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างส่ิงเรา้  และการ
ตอบสนองจะมั่นคงมากขึน้ด้วยการกระท าซ า้บ่อย ๆ และจะอ่อนก าลังลงหากขาดการกระท าซ า้ 
กฎขอ้นีม้ีประเด็นท่ีส าคญั 2 ประการ คือ  

2.1 กฎแห่งการใช ้(Law of Used) หมายความว่า เมื่อเกิดความเขา้ใจหรือเกิด
การเรียนรูแ้ลว้มีการกระท าหรือน าส่ิ งท่ีเรียนรูน้ัน้ไปใชบ้่อย ๆ จะท า ใหก้ารเรียนรูน้ัน้คงทนถาวร  

2.2 กฎแห่งการไม่ใช ้(Law of Disused) หมายความว่า เมื่อเกิดความเขา้ใจหรือ 
เกิดการเรียนรูแ้ล้ว ถา้ผู้เรียนไม่ไดก้ระท าซ า้บ่อย ๆ จะท าให้การเรียนรูน้ั้นไม่คงทนถาวร หรือใน
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ท่ีสุดผู้เรียนก็จะเกิดการลืม และการเรียนรูน้ั้นก็จะค่อยๆ เลือนหายไปในท่ีสุด (พาสนา จุลรตัน์, 
2548b, p. 140-141)  

ซึ่งในกิจกรรมของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์จะมีการฝึกหัดการคิดอยู่เสมอ เพื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้ใช้ส่ิงท่ีเรียนรูไ้ปแล้ว   
บ่อย ๆ อนัจะท าใหก้ารเรียนรูไ้ดน้านและคงทนถาวร 

3. กฎแห่งผลท่ีพอใจ (Law of Effect) ในทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของ เอ็ดเวิรด์ ลี 
ธอรน์ไดค ์(Edwardv Lee Thorndike’s Connectionism Theory) พบว่าเมื่อมีการแสดงพฤติกรรม
การเรียนรูแ้ลว้หากไดร้ับผลท่ีพึงพอใจ อินทรียย์่อมอยากจะเรียนรูต่้อไปอีก แต่ถา้รบัผลท่ีไม่พึง
พอใจอินทรีย์ก็ไม่อยากจะเรียนรูห้รือเกิดการเบื่อหน่ายต่อการเรียนรูไ้ด้ ดังนั้น ถ้าจะท าให้การ
เชื่อมโยงระหว่างส่ิงเรา้กบัการตอบสนองมีความมั่นคง จ าเป็นตอ้งใหอ้ินทรียไ์ดร้บัผลท่ีพึงพอใจ 

4. ทฤษฎีการเรียนรูก้ารวางเงื่อนไขแบบการกระท า  ของเบอรร์ัส เฟรดเดอรร์ิค 
สกินเนอร  ์(Burrhus Frederic Skinner’s Operant Conditioning or Instrumental Conditioning 
or Type R. Conditioning) โดย สกินเนอร ์(1938) ไดใ้หค้วามหมายของการเสริมแรงทางบวก ไว้
ว่าเป็นการเพิ่มความถึ่ของการเกิดพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากผลกรรมท่ีตามหลังพฤติกรรมนั้น 
ซึ่งผลกรรมนัน้เรียกว่าการเสริมแรงทางบวก ความหมายในลักษณะดงักล่าวนีจ้ะครอบคลมุเฉพาะ
พฤติกรรมท่ีเกิดการเรียนรูใ้หม่เท่านั้น ซึ่งในแง่ของการน าไปประยุกต์ใช้นั้น พบว่า การเสริมแรง
ทางบวกยังท าหน้าท่ีในการท าให้พฤติกรรมท่ีเรียนรูแ้ล้วเกิดขึน้สม ่าเสมออีกด้วย การก าหนด
ความหมายของการเสริมแรงในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้นั้นก่อใหเ้กิดปัญหาประการหน่ึงคือ เราไม่
มีทางรูเ้ลยว่าผลกรรมใดเป็นตัวเสริมแรงทางบวกจนกว่าจะเห็นผลท่ีเกิดขึน้จากการใชผ้ลกรรมนั้น 
ด้วยเหตุนี ้ ในการท่ีจะเลือกส่ิงท่ีจะมาใช้เป็นตัวเสริมแรงต้องมีความรอบคอบเป็นพิเศษ โดย
ประเภทของตวัเสริมแรง เช่น ตัวเสริมแรงท่ีเป็นส่ิงของ เป็นตวัเสริมแรงท่ีกล่าวไดว้่ามีประสิทธิภาพ
กบัเด็กมากท่ีสุด ตวัเสริมแรงทางสงัคม แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือเป็นค าพูดและการแสดงออกท่าทาง 
เช่น การชมเชย การยกย่อง หรือการแตะตัวเป็นตน้ ตวัเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม หรือท่ีรูจ้กักนัในชื่อ
ของ หลักการของพรีแม็ค (Premack Principle) เช่น การดูทีวีอาจจะใช้เป็นตัวเสริมแรงการท า
การบา้นของเด็กได ้ตวัเสริมแรงท่ีเป็นเบีย้อรรถกร ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ ถา้สามารถน าไป
แลกเป็นตัวเสริมแรงอื่น ๆ ไดม้ากกว่า 1 ตวัขึน้ไป มกัอยู่ในรูปของเงิน เบีย้ แตม้ ดาว แสตมป์ หรือ
คปูอง เป็นตน้  และตัวเสริมแรงภายใน เช่น ความพึงพอใจ ความสขุ หรือความภาคภมูิใจ เป็นตน้ 
(สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต, 2553, p. 171–173)  
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นอกจากการเสริมแรงช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ลว้ สกินเนอรย์ังไดเ้สนอวิธีใหก้าร
เสริมแรงไวด้งันี ้ 

4.1 การใหแ้รงเสริมต่อเน่ืองทุกครัง้ (continuous) ผลคือพฤติกรรมการเรียนรูจ้ะ
คงอยู่ชั่วระยะเวลาสัน้ ๆ แลว้จะหายไปอย่างรวดเร็ว  

4.2 การเสริมแรงตามเวลาตายตัว (fixed interval) เช่นให้ทุก 30 นาที ผลคือ
พฤติกรรมการเรียนรูจ้ะเกิดมากขึน้ในช่วงใกลถ้ึงก าหนดเวลาใหแ้รงเสริม ต่อจากนัน้พฤติกรรมการ
เรียนรูจ้ะนอ้ยลง และกลบัมากขึน้อีกครัง้เมื่อใกลถ้ึงเวลาใหแ้รงเสริมครัง้ต่อไป  

4.3 แบบก าหนดเวลาไม่ตายตัว (variable interval) คือไม่มีการก าหนดเวลาว่า
จะให้ตัวเสริมแรงเมื่อใด ผลคือพฤติกรรมการตอบสนองมีความสม ่าเสมอและอัตราพฤติกรรม
ตอบสนองท่ีเกิดขึน้ไม่ลดลง แมใ้นช่วงเวลาท่ียงัไม่ไดร้บัตวัเสริมแรง  

4.4 แบบก าหนดอัตราส่วนจ านวนครั้งคงท่ี (fixed ratio) คือการก าหนดว่าเมื่อ
เกิดพฤติกรรมการเรียนรูก้ี่ครัง้จึงจะไดร้บัการเสริมแรง 1 ครัง้ ผลคือยิ่งก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้
มากครัง้ ต่อการเสริมแรง 1 ครัง้ จะท าใหผู้เ้รียนมีความพยายามท าผลงานใหเ้ร็วขึน้ เพื่อจะไดร้บั
การเสริมแรง  

4.5 แบบก าหนดอัตราส่วนจ านวนครั้งไม่ตายตัว (variable ratio) คือไม่มีการ
ก าหนดว่าต้องเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้กี่ครั้งจึงจะได้รับการเสริมแรง ผลคืออัตราการเกิด
พฤติกรรมการเรียนรูจ้ะมีความถี่สงูและสม ่าเสมอ (อชัรา เอิบสขุสิริ, 2557, p. 122-123)   

ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดนีม้าใชเ้พื่อเพิ่มพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมให้
เกิดพฤติกรรมที่คงทนถาวรหรือเพิ่มขึน้ โดยผูว้ิจยัเลือกใชต้วัเสริมแรงทางบวก ประเภทตวัเสริมแรง
ทางสังคม โดยเป็นค าพูดและการแสดงออกท่าทาง เช่น การชมเชย การยกย่อง การยิม้ หรือการ
แตะตวัเป็นตน้ เน่ืองจากเป็นตวัเสริมแรงตามธรรมชาติท่ีเหมาะกบัทกุเพศทกุวยั  

5. ทฤษฎีการเรียนรูโ้ดยการค้นพบของบรูเนอร ์โดยเชื่อว่าการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ก็
ต่อเมื่อผูเ้รียนไดป้ระมวลขอ้มูลข่าวสารจากการท่ีมีปฏิสัมพันธก์ับส่ิงแวดลอ้ม เชื่อว่าการรบัรูข้อง
มนษุยเ์ป็นส่ิงท่ีเลือกหรือส่ิงรบัรูข้ึน้กบัความใส่ใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ิงนัน้ ๆ โดยมีแนวคิดพืน้ฐานคือ 

5.1 การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลของปฏิสมัพันธ์ นอกจากจะเกิดขึน้ในตวัผูเ้รียนแลว้ ยังจะเป็นผลใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
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5.2 ผูเ้รียนแต่ละคนมีประสบการณแ์ละความรูพ้ืน้ฐานแตกต่างกัน ซึ่งการเรียนรู้
จะเกิดขึน้จากการท่ีผู้เรียนสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีเรียนรูใ้หม่กับประสบการณ์และเกิดมี
ความหมายใหม่ 

5.3 พัฒนาการทางดา้นเชาวน์ปัญญาจะเห็นไดช้ัดเจน โดยท่ีผูเ้รียนสามารถรบั
ส่ิงเรา้ท่ีใหเ้ลือกไดอ้ย่างหลากหลายพรอ้ม ๆ กนัได ้

นอกจากนี ้บรูนเนอร ์ไดก้ล่าวว่า หลกัในการจดัการเรียนการสอนของครู  ควรเนน้
ความส าคญัของผูเ้รียน โดยถือว่าผูเ้รียนจะสามารถควบคมุกิจกรรมการเรียนรูข้องตนเองได ้และ
เป็นผูท่ี้จะริเร่ิมลงมือกระท า ฉะนั้นผูม้ีหนา้ท่ีสอนหรืออบรม มีหนา้ท่ีจัดส่ิงแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการ
เรียนรูโ้ดยการคน้พบ โดยใหโ้อกาสผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และการสอนควรจะเริ่มจาก
ประสบการณท่ี์ผูเ้รียนคุน้เคยหรือประสบการณท่ี์ใกลต้วัไปหาประสบการณท่ี์ไกลตัว เพื่อผูเ้รียนจะ
ไดม้ีความเขา้ใจ ซึ่งในการจดักิจกรรมเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดน้ั้น ผูส้อน
จะตอ้งใชว้ิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน และขอ้ส าคญัจ าตอ้งใหผู้เ้รียนเป็นผูก้ระท าหรือ
ผู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรูโ้ดยการค้นพบมีข้อดี คือ ผู้เรียนจะสามารถเพิ่มพลังทาง
สติปัญญาไดดี้ เนน้รางวัลท่ีเกิดจากความอิ่มใจในสมัฤทธิผลในการแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะเรียนรูจ้าก
การแกปั้ญหาดว้ยการคน้พบและสามารถน าไปใชไ้ด ้และจะจ าส่ิงท่ีเรียนรูไ้ดดี้และไดน้าน (สุรางค ์
โคว้ตระกูล, 2559, p. 212-215) 

6. แนวคิดของรองศาสตรต์ราจารย ์จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ซึ่งเป็นบิดาของ 
Progressive Education ท่ีนิยมกันในประเทศสหรฐัอเมริการะหว่างปี 1940-1960 ดิวอี ้กล่าวว่า 
การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อผูเ้รียนลงมือกระท าเอง (Learning by Doing) ซึ่งเป็นการเรียนรูด้ว้ย
การคน้พบและการแกปั้ญหา วิธีการของดิวอี ้ประกอบดว้ย 5 ขัน้ ดงัต่อไปนี ้

6.1 มีประสบการณ์ด้วยตนเอง ว่าตนก าลังเผชิญกับปัญหาท่ีจะต้องแก้และมี
ความตอ้งการที่จะแกปั้ญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่ 

6.2 พยายามหาทางท่ีจะทราบให้แน่นอนว่าปัญหาท่ีตนก าลังเผชิญอยู่คืออะไร 
โดยการเก็บขอ้มลูเกี่ยวกบัปัญหาและใหค้ าจ ากดัความของปัญหา (Defining The Problem) 

6.3 คิดตัง้สมมติฐาน หาทางแกปั้ญหา 
6.4 พิสจูนว์่าสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ถกูหรือไม่ โดยการเก็บขอ้มลู 
6.5 สรุปผลและประเมินผลสรุป 
โดยในการสอนใหน้ักเรียนคิดแกปั้ญหาจะตอ้งหาวิธีใหน้ักเรียนเขา้ใจปัญหาและ

สามารถใหค้ าจ ากดัความของปัญหาไดเ้ป็นส่ิงแรก (สรุางค ์โคว้ตระกูล, 2559, p. 347) จอหน์ ดิวอี ้
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ได้น าเรื่อง “การปรับตัว” ให้เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมมาเป็นสรณะส าคัญ หรือเป็นแก่นแห่ง
การศึกษา โดยมนษุยจ์ะตอ้งเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอ้มรอบตวัอยู่ทกุขณะ ดงันั้น
การฝึกมนุษยใ์หส้ามารถแกปั้ญหาได ้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะจะช่วยให้ขจัดปัญหาท่ีมาขัดขวาง
การด าเนินชีวิตได ้ส าหรบั “ประสบการณ”์ ตามความคิดของจอหน์ ดิวอี ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ประสบการณใ์นระดบัปฐมภูมิ (Primary experience) ซึ่งเป็นประสบการณท่ี์ยงัไม่เป็นความรู ้
หรือยงัไม่ไดม้ีการคิด การไตรต่รอง เป็นกระบวนการของการกระท าและความเปลี่ยนแปลงระหว่าง
อินทรีย์กับสภาพแวดล้อม และประสบการณ์ในระดับทุติยภูมิ (Secondary experience) เป็น
ประสบการณป์ระเภทท่ีเป็นความรู ้ซึ่งไดผ่้านกระบวนการคิด การไตรต่รองมาแลว้ ตวัอย่างเนือ้หา
ของประสบการณใ์นระดบัทุติยภมูิ เช่น เด็กนอ้ยเล่นซุกซน ท าใหไ้ปเหยียบถ่านไฟท่ีรอ้น ปรากฏว่า 
เทา้ของเด็กถกูถ่านไฟลวก ซึ่งถือเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพ เป็นประสบการณข์ัน้ปฐม
ภูมิ และเมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้ในผลท่ีเกิดจากการเหยียบถ่านไฟท่ีรอ้น ว่าจะท าให้เกิดความ
เจ็บปวด และไม่อยากเล่นบริเวณท่ีมีถ่านไฟรอ้นอีก เป็นประสบการณ์ขัน้ทติุยภูมิ ซึ่งประสบการณ์
ท่ีเกิดจากการคิดไตร่ตรอง (Reflective thought ซึ่งเรียกว่าประสบการณ์การรู ้ (Cognitive 
experience) การศึกษาตามแนวคิดของจอหน์ ดิวอี ้คือ ความเจริญงอกงามทัง้ทางดา้นรา่งกาย 
สติปัญญา และคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเน้นการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเรียนรูจ้ากการกระท า 
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง
และฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเอง เพื่อให้
ผูเ้รียนคิดเป็นและแกปั้ญหาเป็น โดยปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้การปฏิบัติจริง เป็น
การเรียนรูใ้นแบบ Learning by doing ผูเ้รียนจะเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู ้เป็นการเรียนจาก
ประสบการณต์รง ผูเ้รียนไดท้ดลองท าปฏิบติั เสาะหาขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มลู พิจารณาหาขอ้สรุป 
คน้ควา้เพื่อหาวิธีการ กระบวนการดว้ยตนเอง หรือการรว่มกันคิดเป็นกลุ่ม เนน้ใหผู้เ้รียนมีอิสระใน
การศึกษาหาความรูต้ามหลักการของประชาธิปไตย ให้ผูเ้รียนได้รูจ้ักการท างานร่วมกับผูอ้ื่น ได้
คน้ควา้หาขอ้มูลความรูจ้ากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ ท่ีมิใช่เฉพาะในหอ้งเรียนเท่านั้น ท าใหผู้เ้รียนเกิด
นิสยัการศึกษาคน้ควา้หาความรูต่้าง ๆ ดว้ยตนเองและมีความมั่นใจ  

ผลการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีประสบการณข์องจอหน์ ดิวอี ้ดงันี ้ 
1. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ได้เรียนรูอ้ย่างสนุกสนานโดยผ่านกิจกรรมท่ี

หลากหลาย และส่ือท่ีเรา้ความสนใจ  
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2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องท่ีตนเองมีความสนใจ เรียนรู้ตามความถนัดและ
ศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติ จนเกิดการเรียนรูด้้วยตนเองท าให้เกิดความ
เชื่อมั่น เป็นผูท่ี้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน  

3. กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสรา้งลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ จากกระบวนการ
ท างานกลุ่ม ท าใหผู้เ้รียนรูจ้กัการวางแผนการท างาน มีความรบัผิดชอบ เสียสละ เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มี
วินัยในตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยให้ผู้เรียนท่ีเรียนรูช้้า ได้รับก าลังใจและความ
ช่วยเหลือจากเพื่อน ท าใหเ้กิดความมั่นใจ เรียนรูอ้ย่างมีความสขุ ส าหรบัผูเ้รียนท่ีเรียนรูไ้ดดี้ ก็จะได้
แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง  

4. การเกิดกระบวนคิดจากการท ากิจกรรมร่วมกัน และสามารถคน้หาค าตอบได้
ดว้ยตนเอง  

5. การจัดกิจกรรมมีการสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม เพื่อใหผู้เ้รียนได้รบัส่ิงท่ี
ดีงามไวใ้นตวัของผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลา  

6. การจัดการเรียนรู ้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
แต่ละคนเรียนรูเ้ต็มตามศกัยภาพของตน  

7. ผู้เรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข เกิดการพัฒนารอบด้าน มีอิสระท่ีจะ
เลือกวิธีการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับตนเองจากการจัดการเรียนรู ้และสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม (ประทมุ องักูรโรหิต, 2556, p. 120) 

ผูว้ิจยัพบว่า ปัญหาของนกัเรียนท่ีแกไ้ม่ไดคื้อ "การไม่เขา้ใจปัญหา" การจะช่วยใหน้ักเรียน
เขา้ใจปัญหาท าไดโ้ดย คือ การใชรู้ปประกอบและการแยกปัญหาออกเป็นส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดใหก้ับ
เป้าหมายของผลท่ีจะไดร้บัการแกปั้ญหา  

5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตรแ์ละโปรแกรม Model-Eliciting Activities (MEA) มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งและน่าสนใจ
ดงันี ้
 5.1 งานวิจัยภายในประเทศ  

รุจิอาภา รุจิยาปนนท์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน 
คณิตศาสตรโ์ดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิดเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
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ท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชก้ารแกปั้ญหาปลายเปิด มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์
ผ่านเกณฑค์ะแนนรวมตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนทัง้หมด ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ประทุมวลัย ์ทองมนต ์(2552) ไดท้ าการวิจยัเรื่องการปฏิบัติการพฒันาทักษะการ
คิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร  ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 
MAT ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เป็นกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี กล่าวคือนักเรียนได้เรียนรูโ้ดยการปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ท างานเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือภายในกลุ่สามารถปรึกษาวางแผนร่วมกัน และช่วยกัน
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ โดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณแ์ละรูจ้ักรบัผิดชอบงานในหนา้ท่ีท่ี
ไดร้บัมอบหมาย ทกัษะการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนไดร้บัการพฒันาขึน้ 

วชิราภรณ์ กุดแถลง (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์โดยใชเ้กมคณิตศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

นริศรา หาหอม (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการ
บริหารสมองเพื่อเสริมสร้าง  สมรรถภาพทางกลไกและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน 

ผลการวิจยัปรากฏว่า รูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสรา้งความสามารถทางกลไกและ
ความคิดสรา้งสรรคส์ าหรบันกัเรียนประถมศึกษา มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.0 สมรรถภาพ
ทางกลไกและความคิดสรา้งสรรคข์องกลุ่ม ทดลองทัง้สองกลุ่ม ดีกว่าก่อนการทดลองในทกุตัวแปร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสมรรภาพทางกลไกและความคิดสรา้งสรรคส์งูกว่ากลุ่ม
ควบคมุทกุตวัแปร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

รุง่นภา นรมาตย ์(2556) ไดท้ าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตรแ์ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์เร่ือง เงิน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู ้(5Es) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตรเ์ฉล่ียรอ้ยละ 72.59 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑเ์ฉล่ียรอ้ยละ 
73.33 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด ซึ่งผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียรอ้ยละ 80.33 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์รอ้ยละ  80.00 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด ซึ่งผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
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เมริกา ตรรกวาทการ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดสรา้งสรรค์ส าหรบันักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รบั
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสรา้งสรรค์มีระดับความคิดสรา้งสรรค์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมในการเขา้รว่ม
กิจกรรมส่งเสริมทกัษะคิดสรา้งสรรคใ์นระดบัมากท่ีสดุ 

ละมยั แกว้สวรรค ์(2558) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียน  รูต้าม
แนวคิดคอนสตรคัติวิสตท่ี์มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์เรื่อง บทประยุกต์ หลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05 คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์เร่ือง 
บทประยุกต ์หลงัเรียนของนักเรียนท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรู  ้ตามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์
สงูกว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

วิฬาร ์เลิศสมิตพร (2558) ไดท้ าการวิจัยเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตรต์ามแนว Model-Eliciting Activities ท่ีมีต่อความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู  ้
และความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรูท้างคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการ  
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนหลงัเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนว Model-Eliciting 
Activities สูง กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการ
ถ่ายโยงการเรียนรูท้างคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนว Model- Eliciting Activities สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์บบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 3) นักเรียนท่ี
ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรต์ามแนว Model-Eliciting Activities มี พฒันาการของ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรูท้างคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการแกปั้ญหาทาง 
คณิตศาสตรท่ี์ดีขึน้   
 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ  

โอเวอรต์ัน (วรนารถ อยู่สุข, 2555, p. 62; อา้งอิงจาก Overton.1993) ไดศึ้กษา
เกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรก์ารพัฒนาการคิด
วิเคราะห ์และความคิดสรา้งสรรค ์กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 4 และ 6 จ านวน 82 คน แบ่ง
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ออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 41 คน และวัดผลโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด 
แบบทดสอบส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (Criterion Referent Test of Talent: CRT) 
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของสแตนฟอรด์ (The Stanford Achievement: AST) 
พบว่า นักเรียนท่ีไดร้บัการฝึกทักษะการคิด สามารถพฒันาความคิดสรา้งสรรค์ และทกัษะการคิด
วิเคราะห ์ไดม้ากขึน้ 

เมห์ดิ, นาจิส, ชารนิ์ส (Mehdi Nadjafikhaha et al., 2012) ได้ศึกษานิยามและ
ลกัษณะความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์พบว่า หน่ึงในเป้าหมายของระบบการศึกษา ควรจะ
เป็นการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคใ์นแต่ละบุคคล ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นคุณสมบัติของมนุษย์
ทางจิตใจซึ่งช่วยพัฒนาและเพิ่มคณุค่า สามารถท าใหดี้ขึน้หรือแย่ลงได ้ดงันัน้จึงเป็นส่ิงส าคัญเพื่อ
ศึกษาความคิดสรา้งสรรคแ์ละหาลักษณะพิเศษของมัน โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเ์ป็น
รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรบัการพฒันาความคิดสรา้งสรรคด์ว้ยการสอนบทเรียนรว่มสมยั การศึกษา
นีพ้ยายามท่ีจะเขา้ใจความลึกซึง้ในธรรมชาติของความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์รวมถึง
ความส าคัญของคณิตศาสตรบ์นการศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งไม่
เพียงแต่สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเท่านัน้แต่รวมถึงในวิทยาลยัดว้ย 

อิ ริ ค  (Eric Louis Mann, 2005) ได้ ศึ กษ า เรื่ อ งค วาม คิ ดส ร้า งส รรค์ท า ง
คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องโรงเรียน: ตวัชีว้ัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยบทความนี้ชี ้ให้เห็นความส าคัญของความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์ซึ่งการระบุศกัยภาพของความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย จากการศึกษาครัง้นีมุ้่ง
หาวิธีง่ายๆในการหาตัวชีว้ดัความสามารถในการความคิดสรา้งสรรคใ์นวิชาคณิตศาสตร ์และการ
วิเคราะหนี์ไ้ดส้ ารวจพบความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร ์ทศันคติต่อคณิตศาสตร ์การรบัรูค้วามสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์เพศ
และการรบัรูข้องครู เกี่ยวกบัความสามารถทางคณิตศาสตรแ์ละความสามารถในการสรา้งสรรค ์ 

แอเกิล (Akgul. S. & Kahveci, 2016) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาการพัฒนาการวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์ผลการศึกษาพบว่าเครื่องวัดนีเ้ป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสมใน
การประเมินความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 โดยอาศัยองคป์ระกอบ ความคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น 
และความคิดริเร่ิมของค าตอบ ดงันัน้มาตรวดันีส้ามารถน ามาใชใ้นการวัดความคิดสรา้งสรรคข์อง
นักเรียนในดา้นคณิตศาสตรเ์พื่อจุดประสงคใ์นการประยุกตใ์ช้ในการประเมินและการแทรกแซง
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ทางการศึกษาใหม่  ๆ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการก าหนดนักเรียนท่ีมีพรสวรรค์และมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร ์

พูจาร์ (Pooja Walia, 2012) ได้ ศึ กษ าเร่ือ งผลสัมฤท ธิ์ท างการเรียนวิช า
คณิตศาสตร์ท่ีมีต่อความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์นักเรียน ผลของการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรก์ับความส าเร็จทางคณิตศาสตร ์
Brunkalla (2009) ระบุว่านักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึน้หากพวกเขาชอบคณิตศาสตร์
และมีความรู้สึกท่ีดีเกี่ ยวกับมัน และจากผลการวิจัยกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ในวิชา
คณิตศาสตรม์ีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเชิงบวก พบไดจ้ากงานวิจยั (Torrance 
1962; Yamamoto, 1964; Asha, 1980; Cicirelli, 1965; นับ 1971; Murphy, 1973) พวกเขายัง
สนบัสนนุความสมัพนัธท่ี์ส าคญัระหว่างทัง้สอง การศึกษาในปัจจบุนัพบว่ามีความสมัพนัธท์างบวก
ระหว่างความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์และความส าเร็จ การตีความผลคือความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรช์่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จไดเ้พราะนกัเรียนมีประสบการณใ์น
การคิดสรา้งสรรคแ์ละสามารถท าได ้

ไอนาฟ (Einav Aizikovitsh-Udi., 2014) ได้ศึกษาเรื่องขอบเขตของความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรแ์ละสุนทรียศาสตรใ์นการแกปั้ญหา ระหว่างนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
คณิตศาสตรใ์นโครงการเยาวชนท่ีมีพรสวรรค์ พบว่า การแก้ปัญหาเป็นวิธีส าคัญในการพัฒนา
ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร ์และยังเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
และสุนทรียศาสตรท่ี์มักถูกทอดทิง้ และขอบเขตของความรูเ้ดิมเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรบั การจัด
ระเบียบขอ้มลูและก าหนดขอ้มลูใหม่ ๆ   

 เฮเลนา (Helena Margaretha Wessels, 2014) ได้ศึกษาเรื่องระดับความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรต์ามแนว Model-Eliciting Activities 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 พบว่าความสามารถในการคิดสรา้งสรรคแ์ละแกปั้ญหาถือ
เป็นส่ิงส าคัญส าหรับความส าเร็จ วิธีการแบบดั้งเดิมในห้องเรียนไม่เอือ้ต่อการสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ การศึกษาวิจัยนี้ชี ้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และความส าเร็จของวิธีการสรา้ง
แบบจ าลอง Model-Eliciting Activities (MEA) เพื่อพฒันาความรูท้างคณิตศาสตรท่ี์มีความหมาย 
และเตรียมผูเ้รียนส าหรบัการใช้ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ
อาชีพในอนาคต กิจกรรมกระตุน้แบบจ าลอง (MEA) ไม่เพียงแต่จะพัฒนาความรูท้างคณิตศาสตร์
เท่านัน้ แต่ยงัพฒันาความคิดสรา้งสรรคร์ว่มดว้ย 
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แชมเบอรริน และมูน (Chamberlin et al., 2005) ได้ศึกษาเรื่องผลของการใช ้
Model-Eliciting Activities เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์และ
จ าแนกนักเรียนท่ีมีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งพบว่าการใชง้านของโปรแกรม Model-Eliciting Activities (MEA) สามารถ
น ามาใชเ้ป็นเครื่องมือเพื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนและประกอบกับ
เอกสารท่ีใหน้ักเรียนเขียนวิธีการคิดในกิจกรรม ท าใหส้ามารถเระบุนักเรียนท่ีมีพรสวรรค์ในการ
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรไ์ด ้

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้มุ่งเน้นการ
เสริมสรา้งความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร ์มีวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งโปรแกรม Model-
Eliciting Activities (MEA) เป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมท่ีกระตุ้นการคิด จากสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าโปรแกรม Model-
Eliciting Activities มาใชเ้พื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียน 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็น การศึกษาและพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูว้ิจัยไดด้ าเนินการวิจัยตาม
หวัขอ้ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
3. การก าหนดแบบแผนและการด าเนินการทดลอง  
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
5. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอย่าง  
 ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจ  านวนทัง้หมด 9 หอ้งเรียน จ านวน 350 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากแบบวัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดับต ่ากว่าเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา 
น ามาสุ่มอย่างง่าย เข้ากลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลองจ านวน 15 คน และ กลุ่มควบคุม
จ านวน 15 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้

1. แบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
2. โปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

วิธีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ  
 1. แบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์มีล าดบัขัน้ตอนในการสรา้งดงันี ้
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1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตรเ์พื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถามในแบบวัดความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์

1.2 ก าหนดเป้าหมายในการสรา้งแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์
แบบอัตนัย  จากองค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์3 องค์ประกอบ คือ 
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม 

1.3 ผู้วิจัยไดส้รา้งเกณฑ์ในการตรวจใหค้ะแนนแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์โดยมีแนวทางการตรวจใหค้ะแนนดงัต่อไปนี ้

1.3.1 คะแนนความคิดคล่อง ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจาก
ความสามารถของนกัเรียนในการคิดหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดใหไ้ดจ้  านวน
มากท่ีสดุในเวลาท่ีจ ากดั ใหค้ะแนนจากจ านวนค าตอบท่ีตอบถกูตอ้งตามเงื่อนไข โดยใหค้ าตอบขอ้
ละ 1 คะแนน ถา้ตอบซ า้จะไม่ไดค้ะแนน 

คะแนนความคล่องในการคิด ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจาก
จ านวนค าตอบท่ีถกูตอ้งตามเงื่อนไขของขอ้สอบ ถา้ตอบซ า้จะไม่ไดค้ะแนนอีก โดยมีเกณฑ ์ดงันี ้ 

ไม่มีค าตอบถกูตอ้ง  คะแนนท่ีได ้0 คะแนน   
ค าตอบถกูตอ้ง 1-4 ขอ้  คะแนนท่ีได ้1 คะแนน  
ค าตอบถกูตอ้ง 5-8 ขอ้  คะแนนท่ีได ้2 คะแนน 
ค าตอบถกูตอ้งตัง้แต่ 9 ขอ้ขึน้ไป คะแนนท่ีได ้3 คะแนน  
1.3.2 คะแนนความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจาก

ความสามารถของนักเรียนในการคิดหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดใหไ้ดห้ลาย
กลุ่ม และหลายแนวทาง โดยพิจารณาทิศทางของค าตอบและจัดกลุ่มค าตอบแล้วให้คะแนน
กลุ่มค าตอบละ 1 คะแนน 

คะแนนความยืดหยุ่นในการคิด ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจาก
จ านวนกลุ่มค าตอบ ทิศทางของค าตอบ หรือค าตอบท่ีมีความหมายอย่างเดียวกัน  โดยมีเกณฑ ์
ดงันี ้  ไม่มีค าตอบถกูตอ้ง  คะแนนท่ีได ้0 คะแนน   

ค าตอบถกูตอ้ง 1 กลุ่ม  คะแนนท่ีได ้1 คะแนน  
ค าตอบถกูตอ้ง 2-3 กลุ่ม  คะแนนท่ีได ้2 คะแนน 
ค าตอบถกูตอ้งตัง้แต่ 4 กลุ่มขึน้ไป คะแนนท่ีได ้3 คะแนน  
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1.3.3 คะแนนความคิดริเริ่ม ผู้วิจัยพิจารณาจากความสามารถของนักเรียนใน
การคิดหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาคณิตศาสตรจ์ากความแปลกใหม่แตกต่าง ไปจากความคิดของ
ผูอ้ื่นท่ีไม่ซ  า้กับค าตอบส่วนใหญ่ โดยใช้เกณฑ์รอ้ยละ 1 - 2 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบได้ จัดว่ามี
ความคิดริเริ่มมากท่ีสดุ  

คะแนนความคิดริเริ่ม ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจากค าตอบท่ี
แปลกใหม่ไปจากค าตอบของผูอ้ื่น ไม่ซ  า้กับคนส่วนใหญ่ แล้วน าจ านวนค าตอบท่ีซ า้กัน มาคิด
คะแนน ซึ่ง Cropley (1966, p. 261-262) มีเกณฑ ์ดงันี ้

จ านวนค าตอบท่ีซ า้กนั คะแนนท่ีได ้
12% ขึน้ไป 
6 – 11% 
3 – 5% 
1 – 2% 

0 
1 
2 
3 

ดังนั้นการใหค้ะแนนความความคิดริเริ่มจึงต้องใชว้ิธีการนับความถี่ของค าตอบ 
แลว้จึงน าความถี่มาเทียบกบัเกณฑข์า้งตน้ 

1.4 น าแบบวัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรไ์ปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยามศัพท์เฉพาะ จากนั้นน าค าแนะน าท่ีได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item objective Congruence 
Index : IOC) และคัดเลือกขอ้ท่ีมีค่า IOC ผ่านเกณฑ ์คือ มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.60  ซึ่งแบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตรไ์ด้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 แปลผลได้ว่าแบบวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรผ่์านเกณฑแ์ละสามารถน าไปใชไ้ด ้6 ขอ้ แลว้ปรบัปรุงภาษา
ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

1.5 น าแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรท่ี์ได้ ปรบัปรุงแก้ไขแล้วมา
เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกครัง้ แลว้
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปหาคณุภาพของแบบวดั 

1.6 น าแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรท่ี์ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพื่อหาคณุภาพของแบบวดั 
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1.7 ตรวจแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ท่ีน าไปทดลองใน          
ขอ้ 1.6 แลว้น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก (P) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้
การวิเคราะหข์อ้สอบแบบอัตนัยของโปรแกรม B – Index 700 แลว้พิจารณาเลือกขอ้ท่ีมีค่าความ
ยาก (P) ตัง้แต่ .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ท่ีมีค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป คดัเลือกใหเ้หลือจ านวน
ขอ้ค าถามเกณฑล์ะ 2 ขอ้ รวมเป็นจ านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 6 ขอ้ โดยใหค้รอบคลุมกบัจดุประสงค์
การเรียนรู ้จากการทดสอบไดค่้าความยาก(P) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.70 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.60 และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.70 
ลักษณะของแบบวัด 
 แบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 6 ขอ้ ซึ่งใช้
เวลาขอ้ละ 8 นาที รวมใชเ้วลาทัง้หมด 48 นาที ดงันี ้
 แบบวดัขอ้ท่ี 1-2  

วดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์องคป์ระกอบดา้นความคิดคล่อง 
 แบบวดัขอ้ท่ี 3-4 

วดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์องคป์ระกอบดา้นความคิดยืดหยุ่น 
 แบบวดัขอ้ท่ี 5-6  

วดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์องคป์ระกอบดา้นความคิดริเริ่ม 
 
เกณฑป์ระเมินความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

คะแนน 15 – 18   หมายถึง  มีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัดีมาก 

คะแนน 10 – 14   หมายถึง  มีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัดี 

คะแนน 5 – 9   หมายถึง  มีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัพอใช ้

คะแนน 0 – 4   หมายถึง  มีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัต ่า 

ตัวอย่างข้อค าถาม 
วดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์องคป์ระกอบดา้นความคิดคล่อง 

ค าชี้แจง ใหน้ักเรียนตัง้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เมื่อแกปั้ญหาแลว้ ไดค้ าตอบเป็น 
56 โดยใหไ้ดโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตรม์ากท่ีสดุ (หน่วยอะไรก็ได)้ 

ตวัอย่างค าตอบ 
สนามหญา้รูปส่ีเหล่ียม มีดา้นกวา้ง 7 เมตร ยาว 8 เมตร สนามหญา้จะมีพืน้ท่ีกี่ตารางเมตร 
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โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์มีล าดับขั้นตอนใน
การสร้างดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์รวมทัง้
กิจกรรม  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคต่าง  ๆ  ท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์ใหก้ับกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรม  ในการสร้างโปรแกรมเพื่อ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์

2.  ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะและโครงสร้างของโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

3. สรา้งโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรใ์ห้สอดคล้องกับ  
นิยามศัพท์เฉพาะและโครงสร้างท่ีก าหนดไว้ โดยมีกิจกรรมพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์จ านวน 14 ครัง้ 

4. น าโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรท่ี์สรา้งขึน้มาเสนอให้ 
ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา ความครอบคลุมและสอดคลอ้งตามนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ รวมทัง้ความสอดคลอ้งตามโครงสรา้งของโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์ 

5. น าคะแนนท่ี ได้มาค านวณหาค่าดัช นีความสอดคล้อ ง  (IOC:/Index/of/Item/– 
Objective Congruence) และคัดเลือกกิจกรรมในโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์จากการพิจารณาค่า  IOC ท่ีค านวณได้อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 โดยกิจกรรมใน
โปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรจ์  านวน 14 กิจกรรม ผ่านการคดัเลือก
ทัง้หมด รวมทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ  คือควรมีขอ้ค าถามท่ีชัดเจน เข้าใจ
ง่ายและเหมาะสมกับช่วงวัยการเรียนรู ้ควรมีกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ควรมีการวัด
ความรูห้รือมีการให้คะแนนใบงานท่ีมากกว่าแค่การสังเกต เพื่อให้แต่ละกิจกรรมในโปรแกรม
เสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรม์ีความสมบูรณแ์ละเหมาะสมยิ่งขึน้  

6. น าโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ 
ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ของเนือ้หา วิธีการ และเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการ   

7.  น าโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรท่ี์ทดลองใช้แล้วมา
ปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ก่อนและน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
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ตัวอย่างโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์

ตาราง  3 โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์ 

คร้ังที ่ ชื่อกิจกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
ทางคณิตศาสตร ์

1   ปฐมนิเทศ  
2 
3 
4 
5 

  สนกุคิดกบัจ านวน 
  ตามหาตวัเลข 
  โจทยปั์ญหาสนกุคิด 
  จดัสวนดอกไม ้

การพฒันาดา้นท่ี 1  
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบดา้นความคิดคล่อง 

6 
7 
8 
9 

  น า้เจา้ปัญหา 
  สตัวป์ริศนา 
  จบัจ่ายซือ้ของ 
  เงินทองของมีค่า 

การพฒันาดา้นท่ี 2 
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบดา้นความคิดยืดหยุ่น 

10 
11 
12 
13 

  สรา้งสรรคจ์ากไมข้ีด 
  โจทยปั์ญหาชวนคิด 
  สนกุกบัลกูบาศก ์
  สนกุกบัเจ็ดมหศัจรรย ์

การพฒันาดา้นท่ี 3  
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบดา้นความคิดริเริ่ม 

14   ปัจฉิมนิเทศ  
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ตาราง  4 โครงสร้างของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละคร้ัง 

ขั้นตอนของโปรแกรม  
Model-Eliciting Activities  

เพื่อพัฒนาความคดิสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชี ้ การประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีการเรียนรู้  

ขัน้น าเขา้สู่กิจกรรม 
กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม  

 
1. แสดงความสนใจ 
2. กระตือรือรน้ในการท ากิจกรรม 

 
กฎของความพึงพอใจ

ของธอรน์ไดค ์
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
1) ก าหนดสถานการณปั์ญหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์เลียนแบบจาก
สภาพจริงในชีวิตประจ าวนั 

 
1. สามารถเขา้ใจและบอก
เกี่ยวกบัสถานการณปั์ญหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 

 
ทฤษฎีการเรียนรู ้
โดยการคน้พบของ 

บรูนเนอร ์
2) จดัการสถานการณปั์ญหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้โดยการ
คิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย 

1. สามารถวิเคราะห ์ประเมิน 
อธิบาย ประดิษฐ ์และจดัการ
ปัญหา 
2. สามารถรว่มกนัคิดวิธีการ
แกปั้ญหาในกลุ่ม  

วิธีการเรียนรูด้ว้ยการ
ลองถกูลองผิด 
ของธอรน์ไดค ์

3) การแกไ้ข ปรบัปรุงความคิดท่ี 
ยงัไม่สมบูรณเ์กี่ยวกบัสถานการณ์
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1. สามารถเปรียบเทียบวธีิการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว ้ 
2. เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสม และดีท่ีสดุได ้

4) น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา 1. สามารถน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาหนา้ชัน้เรียนได ้ 
2. สามารถรว่มกนัอภิปราย
เกี่ยวกบัวิธีการแกปั้ญหาท่ี
แตกต่างกนัได ้ 
3. สามารถน าวิธีการแกปั้ญหาไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท่ี์
คลา้ยกนัได ้

การเสริมแรงทางบวก
ของสกินเนอร ์
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ขั้นตอนของ 
 โปรแกรม Model-Eliciting 
Activitiesการเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรคท์าง

คณิตศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชี ้ การประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีการเรียนรู้  

5) การประเมินตนเอง 1. สามารถประเมินผลงานของ
ตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ขปรบัปรุง 
และบอกเหตผุลท่ีตอ้งปรบัปรุง
ผลงาน 

กฎของการฝึกฝน
ของธอรน์ไดค ์

ขัน้สรุปกิจกรรม 
การประเมินผลงาน โดย 
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั คือ 
สมมติฐาน เป้าหมาย              
และวิธีการแกปั้ญหา 

1. สามารถอธิบายวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีสมัฤทธิ์ผล  
2. สามารถน าวิธีแกปั้ญหาไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท่ี์
คลา้ยกนัได ้

กฎของความพึงพอใจ
ของธอรน์ไดค ์

 

 

 

 

 

 

 

 



  75 

ตาราง  5 ตัวอย่างกิจกรรมในโปรแกรมเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์

ครัง้ท่ี หวัขอ้ จดุมุ่งหมาย วิธีด าเนินการ อปุกรณ ์

6 การพฒันา
ความคิด
สรา้งสรรค์
ทาง
คณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบ
ดา้นความคิด
ยืดหยุ่น 

1. เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมมี
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์
โดยวิธีการคิด
หลาย ๆ วิธี 
  

ขัน้น ำเขำ้สู่กิจกรรม 

ใหน้กัเรียนทายปริศนาจากโจทย์

ปัญหาการตวง 

ขัน้ด ำเนนิกิจกรรม  

1.ใหน้กัเรียนอ่านบทความ เร่ือง 

น า้เจา้ปัญหา พรอ้มถามค าถาม

เพื่อท าความเขา้ใจปัญหา

คณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้

2. ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่ม กลุ่มละ 4-

5 คน อย่างอิสระเพื่อท ากจิกรรม 

"น า้เจา้ปัญหา" โดยนกัเรียนแต่ละ

กลุ่มศึกษา คิดหาวิธีแกปั้ญหา 

โดยครูคอยช่วยเหลือ ดว้ยการ

ตอบค าถามท่ีนกัเรียนถาม แลว้ให้

นกัเรียนคิดหาค าตอบหลาย ๆ วิธี 

3. ใหน้กัเรียนรว่มกนัแกไ้ข 

ปรบัปรุงความคิด ค าตอบท่ี 

ยงัไม่สมบูรณเ์กี่ยวกบัสถานการณ์

ปัญหา 

4. น าเสนอผลงานหนา้ชัน้ 

- ขณะน าเสนอ ครูคอยกระตุน้ 

1. แกว้น า้

ขนาด 500 

มิลลิลิตร  

700 มิลลิลิตร 

และ 800

มิลลิลิตร  

2.  ใบกจิกรรม 

"น า้เจา้ปัญหา" 

4. เครื่องเขียน 

เช่น ปากกา 

5. แบบ 

สงัเกต 

พฤติกรรม  
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ครัง้ท่ี หวัขอ้ จดุมุ่งหมาย วิธีด าเนินการ อปุกรณ ์

6 การพฒันา
ความคิด
สรา้งสรรค์
ทาง
คณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบ
ดา้นความคิด
ยืดหยุ่น 

1. เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมมี
ความสามารถใน
การแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์
โดยวิธีการคิด
หลาย ๆ วิธี 
  

นกัเรียนใหต้ัง้ใจฟัง พิจารณาถึง

วิธีการหาค าตอบ 

- ครูกล่าวชมเชยหรือใหแ้รงจงูใจ 

โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้

รางวลั การใหค้ะแนนพิเศษ ท าให้

เด็กเกิดความสนใจ และพึงพอใจ

ท่ีจะเรียนรู ้

5. ใหน้กัเรียนในกลุ่มประเมินผล

งานของกลุ่มตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ข

ปรบัปรุง และบอกเหตผุล 

ขัน้สรุปกิจกรรม 

1. ใหน้กัเรียนเขียนอธิบายวิธีการ

แกปั้ญหาท่ีสมัฤทธิ์ผล และน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท่ี์

คลา้ยกนัได ้        

2. ครูอภิปรายสรุปรว่มกบันกัเรียน

ถึงขัน้ตอนการคิดเพื่อใหไ้ด้

ค าตอบหลากหลายวิธีโดยใช้

ความคิดสรา้งสรรคท์าง

คณิตศาสตร ์และเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนไดซ้กัถามถึงขัน้ตอนท่ียงัไม่

เขา้ใจ 

1. แกว้น า้

ขนาด 500 

มิลลิลิตร  

700 มิลลิลิตร 

และ 800

มิลลิลิตร  

2.  ใบกจิกรรม 

"น า้เจา้ปัญหา" 

4. เครื่องเขียน 

เช่น ปากกา 

5. แบบ 

สงัเกต 

พฤติกรรม  
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ใบกิจกรรม น า้เจา้ปัญหา 
 

ค าชีแ้จง แม่ของหนูดีต้องการให้หนูดีตวงน า้ใส่ถังไม้ ให้ได้น า้ 900 มิลลิลิตร แต่หนูดีไม่มีถังน า้
ขนาด  900 มิลลิลิตร ซึ่งหนูดีมีเพียงแกว้น า้ 3 ใบ โดยแกว้น า้ใบท่ีหน่ึงใส่น า้ได ้500 มิลลิลิตร แกว้
น า้ใบที่สองใส่น า้ได ้700 มิลลิลิตร ลิตร และแกว้น า้ใบที่สามใส่น า้ได ้800 มิลลิลิตร ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถาม ถา้นกัเรียนเป็นหนดีู นกัเรียนจะมีวิธีการตวงน า้ไดอ้ย่างไรบา้ง  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ชวนคิด ถา้นกัเรียนตอ้งการตวงน า้ใส่ในถงัไม ้ใหไ้ดน้ า้ 1,800 มิลลิลิตร จะมีวิธีการตวงน า้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 

500 มลิลลิติร 

700 มลิลลิติร 
800 มลิลลิติร 
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การก าหนดแบบแผนและการด าเนนิการทดลอง  
 1. แบบแผนการทดลอง  
 การวิจัยครัง้นี ้ใชรู้ปแบบการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) แบบทดลอง
ก่อนและหลงั (Pretest – Posttest Control  Group Design)  

ตาราง  6 รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) แบบทดลองก่อนและ
หลัง (Pretest – Posttest Control  Group Design) 

การก าหนดเขา้กลุ่ม สอบก่อน  ตวัแปรอิสระ  สอบหลงั  

(R) E  T1 X T2 

(R) C  T1 - T2 

ท่ีมา: ชศูรี วงศร์ตันะ. (2553). เทคนคิกำรใชส้ถิติเพือ่กำรวิจยั. หนา้ 377. 

ความหมายของสญัลกัษณ ์ 
(R) E  แทน กลุ่มทดลองท่ีไดจ้ากการสุ่ม  
(R) C  แทน กลุ่มควบคมุท่ีไดจ้ากการสุ่ม  
T1 แทน สอบก่อนทดลองของกลุ่มทดลอง  
T1  แทน สอบก่อนทดลองของกลุ่มควบคมุ  
X  แทน  การเข้าร่วม โปรแกรม เสริมสร้างความ คิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร ์
-  แทน การไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร ์
T2  แทน สอบหลงัทดลองของกลุ่มทดลอง  
T2  แทน สอบหลงัทดลองของกลุ่มควบคมุ  

 2. การด าเนินการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์
ผูว้ิจัยด าเนินการพฒันาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรต์ามรูปแบบการวิจัย

กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) แบบทดลองก่อนและหลงั (Pretest – Posttest Control  
Group Design) ซึ่งมี 3 ระยะ ดงันี ้

1. ระยะก่อนการทดลอง  
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1.1 ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวดัความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์

1.2 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรท่ี์กลุ่มตวัอย่าง
ท ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

1.3 ผู้วิจัยเก็บคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ไวเ้ป็นคะแนนสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 

2. ระยะทดลอง  
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองโดยให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม

เสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรจ์  านวน 14 ครัง้ครัง้ละ 50 นาที เป็นเวลา 7 สัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้  

3. ระยะหลงัการทดลอง  
3.1 ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทาง

คณิตศาสตรโ์ดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกบัท่ีใหท้ าก่อนการทดลอง และเก็บไวเ้ป็นคะแนนหลงัการ
ทดลอง (Posttest)  

3.2 ผูว้ิจัยน าคะแนนท่ีไดท้ัง้ 2 ครัง้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ 
ตามวิธีการทางสถิติต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยั โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง โรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอท า
การวิจยั กบักลุ่มตวัอย่าง  

2. เมื่อไดร้ับอนุญาตแลว้ ผู้วิจัยไดติ้ดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักเรียน ซึ่งมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ของการวิจัยและขอความอนุเคราะหใ์ห้
นักเรียนเข้าร่วมการทดลองใช้แบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์และโปรแกรมเพื่อ
เสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

3. หลังจากการทดลองใชเ้ครื่องมือแลว้ ผูว้ิจัยไดติ้ดต่อกับอาจารยท่ี์ปรกึษาของ
นักเรียน เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ  ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนท าแบบวัด
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรแ์ละเขา้ร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์
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4. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  เพื่อ
น าไปใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู  
 1. การวิเคราะหข์้อมลู  

ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลตามวิธีการทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในดา้นความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียน 
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเพื่ อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และ
เปรียบเทียบผลต่างของความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรก์่อนและหลังการ
ทดลอง ของนกัเรียนกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์กับ
นกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู  

2.1 สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก ่ 
2.1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
2.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation)  

2.2 สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ  
2.2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้การหาค่าดัชนี 

ความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item – Objective Congruence)  
2.2.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty: P)  
2.2.3 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Discrimination: r)  
2.2.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
การหาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดความคิด

สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป B – Index 700 
2.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบความเท่าเทียมกนัของกลุ่มตวัอย่าง  

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรก์่อนการทดลอง
ของนักเรียน กลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตรก์ับ
นักเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม  โปรแกรมพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์โดยใช้การ
ทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent Sample) (ชูศรี วงศ์รตันะ, 2553, p. 
148) เพื่อทดสอบความเท่าเทียมกนัของกลุ่มตวัอย่าง  

2.4 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  
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2.4.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนก่อนและหลงั เขา้รว่มโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์โดยใช้
การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent Sample) (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2553, 
p. 176) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  

2.4.2 เปรียบเทียบผลต่างของความสามารถในการคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตรก์บั นกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
โดยใชก้ารทดสอบ ค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent Sample) (ชูศรี วงศร์ตันะ, 
2553, p. 148) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวน วิเคราะหค่์าที (t-test) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์(Statistical 
Package for the Social Sciences; SPSS) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัย

ใชก้ าหนดสญัลกัษณต่์าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
     n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

 ̅  แทน คะแนนเฉล่ีย 
   S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 t  แทน ค่าสถิติที 
 p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
2.  ผลการวิเคราะห์ความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการเปรียบเทียบความคิด

สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรก์่อนการทดลองของนักเรียนกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรก์ับนักเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์โดยใช ้การทดสอบค่าทีแบบเป็นอสิระต่อกนั (t-test for independent Sample)    

3.  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน      
3.1 เปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนก่อนและหลัง

เขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์       
3.2 เปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรห์ลังการทดลองของนักเรียน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  

ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่าสถิติพื ้นฐาน (Descriptive 
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Statistics) ประกอบ ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ระดบัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และนักเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ดงัตาราง 7 

ตาราง  7 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์ของนักเรียนกลุม่ทดลองทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์และนักเรียนกลุ่มควบคมุทีไ่ม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคดิ
สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์ 

กลุ่มตัวอย่าง การทดลอง �̅� S.D. ระดับ 
[ 

ก่อนการทดลอง 5.67 1.113 พอใช ้

กลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง 11.93 2.374 ดี 

 

กลุ่มควบคมุ 

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

5.60 

5.93 

1.056 

1.280 

พอใช ้

พอใช ้

 
จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมเสริมสรา้งความคิด

สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรก์่อนการทดลอง 
เท่ากับ 5.67 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.113 แสดงว่ามีคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตรใ์นระดับพอใช้ ส่วนหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มนี้  มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิด
สรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์เท่ากับ 11.93 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.374 แสดงว่ามี
คะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัดี ส าหรบันักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตรก์่อนการทดลอง เท่ากับ 5.60 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.056 แสดงว่ามี
คะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดับพอใช ้ส่วนหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มนี ้มี
ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 5.93 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.280 แสดงว่ามีคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัพอใช ้
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2.  ผลการวิเคราะหค์วามเท่าเทียมกนัของกลุ่มตวัอย่าง  
ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรก์่อนการทดลองของ

นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรก์บันักเรียน
กลุ่มควบคมุท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ดงัตาราง 8 

ตาราง  8 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตรก่์อนการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์
กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์

กลุ่มตัวอย่าง n �̅� S.D. t P - value 

กลุ่มทดลอง 15 5.67 1.113 .168 .868 

กลุ่มควบคมุ 15 5.60 1.056   

 

จากตาราง 8 พบว่า ความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรก์่อนการทดลองของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรก์บันักเรียน
กลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าก่อนการทดลองนักเรียนทัง้สองกลุ่มมีความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรท่ี์ใกลเ้คียงกนั 
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3.  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน      
3.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 นักเรียนกลุ่ม ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิด

สรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรม์ีค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรส์ูงขึน้หลัง
เขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและ
หลงัท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ดงัตาราง 9 

ตาราง  9 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียนก่อนและ
หลังที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์

กลุ่มทดลอง n �̅� S.D. t P - value 

หลงัการทดลอง 15 11.93 2.374 12.725** .000 

ก่อนการทดลอง 15 5.67 1.113   

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 9 พบว่า ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนหลังเขา้รว่ม
โปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร  ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าการเขา้ร่วม
โปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์ ท าใหน้ักเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตรเ์พิ่มสงูขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง  10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์
ของนักเรียนก่อนและหลงัที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตรแ์ยกตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ การทดลอง �̅� �̅� 
Differences 

S.D. t P - value 

 

ก่อนการทดลอง 2.33 2.27 0.617 9.934** .000 

ความคดิคลอ่ง   หลงัการทดลอง 4.60  1.056   
 

ก่อนการทดลอง 0.47 1.66 0.743 6.614** .000 

ความคดิยดืหยุน่ หลงัการทดลอง 2.13  0.834   

 

ความคดิรเิริม่ 

ก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง 

2.87 

5.20 

2.33 0.834 

1.146 

8.635** .000 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 10 พบว่า นักเรียนท่ีไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตรม์ีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ในแต่ละองคป์ระกอบ ใน
ระยะหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาแต่
ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบดา้นความคิด ริเริ่ม มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
เท่ากับ 2.33 รองลงมาคือ องคป์ระกอบดา้นความคิดคล่อง มีความแตกต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
2.27 และองคป์ระกอบดา้นความคิดยืดหยุ่นความแตกต่างของค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ เท่ากับ 1.66 ซึ่ง
จากผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นว่า โปรแกรม Model-Eliciting Activities (MEA) เพื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรส์ามารถพัฒนาระดบัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์น
ทกุองคป์ระกอบใหส้งูขึน้ได ้
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3.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์
หลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
สงูกว่านกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์  

ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรห์ลังการทดลองของ
นกัเรียนกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์กับนักเรียนกลุ่มท่ี
ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ดงัตาราง 11 

ตาราง  11 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคท์างคณติศาสตรห์ลงัการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์างคณติศาสตรกั์บ
นักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร ์

กลุ่มตัวอย่าง n �̅� S.D. t P - value 

กลุ่มทดลอง 15 11.93 2.374 8.615** .000 

กลุ่มควบคมุ 15 5.93 1.280   

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 11 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์
หลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
สงูกว่านกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าการเขา้ร่วมโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตัง้ไว ้
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่อง “ผลของการใชโ้ปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ”  ผู้วิจัยสรุป อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการศึกษาและเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและ
หลงัเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ทัง้ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

สมมติฐานของการวจิัย 
1. นักเรียนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์มี

ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรส์ูงขึน้หลังเข้าโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์  

2. นักเรียนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม 
โปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจ  านวนทัง้หมด 9 หอ้งเรียน จ านวน 350 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากแบบวัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรอ์ยู่ในระดบัต ่ากว่าเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา 
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น ามาสุ่มอย่างง่าย เขา้กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน และ กลุ่มควบคุม 
จ านวน 15 คน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย แบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
และโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

1. ขั้นตอนในการสรา้งเครื่องมือแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสรา้งแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ดงันี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถาม 

1.2 ศึกษาแบบวัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์ จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
เพื่อน ามาก าหนดเป็นนิยามศพัท ์และสรา้งขอ้ค าถามเกี่ยวกบัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
ทัง้ 3 ดา้น จ านวน 9 ขอ้ 

1.3 น าข้อค าถามท่ีปรับแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา และแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษา 

1.4 น าแบบวัดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรไ์ปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item objective 
Congruence Index : IOC) ซึ่งแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรไ์ดค่้าอยู่ระหว่าง 0.67 
- 1.00 และสามารถน าไปใชไ้ดจ้  านวน 6 ขอ้  

1.5 น าแบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญและปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 คน ไดค่้าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.60 และมี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรท์ัง้ฉบบัเท่ากบั 0.70  

2. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ โปรแกรมเพื่อ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสรา้งโปรแกรม ดงันี ้

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนว Model-Eliciting Activities  แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดเนือ้หาและกิจกรรมใหเ้หมาะสมของโปรแกรม 

2.2 ก าหนดนิยามศัพท์และโครงสร้างของโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
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2.3 สรา้งโปรแกรมตามโครงสรา้งท่ีก าหนดไว้ โดยก าหนดขั้นตอนในการสรา้ง
โปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  

2.4 น าโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ท่ีผูว้ิจยัสรา้ง
ขึน้ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Item objective Congruence Index : IOC) ซึ่งโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรไ์ดค่้าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 

2.5 ผู้วิจัยน าโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์ท่ีได้
ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 10 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ของเนือ้หา วิธีการ และเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการ  

2.6 วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล ผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า มี
ค าแนะน าใหป้รบัแกแ้ละเพิ่มเติมในส่วนของใบความรูท่ี้น ามาใช้ในโปรแกรม ควรมีขอ้ค าถามท่ี
ชดัเจน เขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบัช่วงวัยการเรียนรู ้ควรมีกิจกรรมท่ีนักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง ควร
มีการวดัความรูห้รือมีการใหค้ะแนนใบงานท่ีมากกว่าแค่การสงัเกต และผูว้ิจัยควรศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรู ้แนวคิดต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อน ามาปรบัใชแ้ละพฒันาโปรแกรมใหส้มบูรณม์ากยิ่งขึน้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอท า
การวิจยักบักลุ่มตวัอย่าง 

2. เมื่อได้รบัอนุญาตแลว้ ผูว้ิจัยไดติ้ดต่อกับอาจารยท่ี์ปรึกษาของนักเรียน ซึ่งมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค ์ของการวิจยัและขอความอนุเคราะหใ์หน้กัเรียน
เข้าร่วมการทดลองใชแ้บบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

3. หลังจากการทดลองใชเ้ครื่องมือแลว้ ผูว้ิจัยไดติ้ดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักเรียน 
เพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนท าแบบวัดความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์และโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์

4. ผูว้ิจัยรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อน าไปใช้ใน
การวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 
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การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
1. สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
2. สถิติท่ีใชว้ิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ 

2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยใชก้ารหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC:/Index/of/Item/– Objective Congruence) ของโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ไดค่้าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 

2.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์ โดย
น าไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 40 คน ซึ่งมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่ม
ตวัอย่าง ไดค่้าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.60 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรท์ัง้ฉบบัเท่ากบั 0.70   

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  
3.1 เปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มทดลอง

ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์โดยใช้การ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent Sample)  

3.2 เปรียบเทียบผลต่างของความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรห์ลังการทดลอง 
ของนักเรียนกลุ่มท่ีเขา้รว่มโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรก์บันักเรียน
กลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์โดยใชก้ารทดสอบ 
ค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั (t-test for independent Sample)  

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียนกลุ่ม

ทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ พบว่า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตรเ์พิ่มสูงขึน้หลังเขา้ร่วมโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์พบว่า ผลต่างของความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรห์ลังการทดลองของนักเรียน
กลุ่ม ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง
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คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม ท่ีไม่ได้เข้าร่วม โปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่ อ
เสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรเ์พิ่มสูงขึน้หลังเขา้ร่วมโปรแกรม Model-Eliciting Activities 
เพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่า
การเข้าร่วมโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่ อ เสริมสร้างความ คิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์สามารถท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึน้ได้ ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฮเลนา (Helena Margaretha Wessels, 
2014) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตรต์ามแนว Model-Eliciting Activities ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โปรแกรม Model-Eliciting 
Activities เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์ท่ีมีความแตกต่างจากวิธีการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมท่ีไม่เอื ้อต่อการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรเ์ท่าท่ีควร โดยโปรแกรม Model-Eliciting Activities เนน้การ
พัฒนาความรูท้างคณิตศาสตรท่ี์มีความหมาย และเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกับชีวิตประจ าวัน โดยมี
หลกัการของการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์คือ 

1.1 โปรแกรมมีการก าหนดสถานการณปั์ญหาท่ีใกลเ้คียงกับสถานการณปั์ญหา
ในชีวิตจริง ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีรากฐานจากขอ้มูลของความเป็นจริง เพราะการเรียนคณิตศาสตรใ์น
บางครั้งนักเรียนมีความคิดว่า วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นเรื่องไกลตัว หากมีการจัดสถานการณ์ท่ีมี
เนือ้หาใกล้เคียงกับชีวิตจริง จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ละเชื่อมโยงความรูไ้ปใช้จัดการ
สถานการณ์ปัญหาได้ดีขึ ้น ส่งผลให้สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับการเรียน
คณิตศาสตรไ์ด้ ซึ่งสอดคล้องกับ Eric Hamilton และคณะ (Eric & Chan Chun Ming, 2008) ท่ี
กล่าวว่า โปรแกรม Model-Eliciting Activities (MEAs) ใชปั้ญหาท่ีเลียนแบบจากสภาพจริง โดย
สนับสนุนใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้ากการแกปั้ญหาท่ีเกี่ยวกับชีวิตจริง อีกทัง้ยังสอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
Lesh (Lesh et al., 2000) ท่ีกล่าวว่า การก าหนดปัญหาในกิจกรรม ควรเป็นปัญหาท่ีมีความหมาย 
หรือมีความสมัพนัธก์บันกัเรียน ซึ่งบริบทของสถานการณปั์ญหา สามารถเกิดในชีวิตจริงได ้ 

1.2 โปรแกรมใชห้ลักการประเมินตนเอง ท าให้นักเรียนมีโอกาสท่ีจะได้น าเสนอ
วิธีการแกปั้ญหาของตนเองให้แก่ผู้อื่นได ้ซึ่งท าให้เกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรูร้่วมกัน ช่วยให้
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นกัเรียนไดเ้ห็นมุมมองท่ีแตกต่าง ไดเ้ห็นขอ้ดีของแต่ละกลุ่ม ทัง้ของกลุ่มตนเองและของกลุ่มเพื่อน 
นกัเรียนจึงสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาโดยการเลือกวิธีท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด
ได ้ท าใหเ้กิดการเรียนรูใ้นวิธีการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสรา้งความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบให้เกิดขึ ้นได้  นอกจากนี้การให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียนความคิดซึ่งกนัและกนัเป็นการปรบัขยายโครงสรา้งทางความคิด สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของพีอาเจต์ท่ีว่า การปรับโครงสรา้งทางความคิด (accommodation) เป็นกระบวนการปรับ
โครงสรา้งทางความคิดท่ีมีอยู่เดิมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้มูลใหม่ ในกรณีท่ีขอ้มูลใหม่ไม่สามารถ
จดัใหเ้ขา้กบัโครงสรา้งทางความคิดท่ีมีอยู่จึงไดป้รบัขยายโครงสรา้งทางความคิดใหม่ใหเ้หมาะสม 
(อชัรา เอิบสขุสิร,ิ 2557, p. 53)  

1.3 โปรแกรมเน้นใหน้ักเรียนได้แสดงออกถึงกระบวนการคิด วิธีการแก้ปัญหา
หรือโมเดลท่ีนักเรียนสรา้งขึน้ โดยการเขียนแสดงแนวคิดของตนเองขณะการท ากิจกรรม ซึ่งเป็น
การน าเสนอการคิดแกปั้ญหาอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนไดร้่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์อาจแตกต่างกัน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จากการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนได ้
สอดคล้องกับ อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555 , p. 183-184) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การสรา้งความคิดท่ี
หลั่งไหล ใหน้ักเรียนหาค าตอบไดห้ลายทิศทาง จากการตัดสินใจของคนอื่น และการระดมสมอง 
ท าใหน้ักเรียนสามารถสรา้งความคิดและการเรียนรูร้่วมกับผูอ้ื่น ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
แสดงออกถึงกระบวนการคิด  ซึ่งมีความสมัพนัธอ์ย่างสงูกบัการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์ 

1.4 การประยุกต์วิธีการแกปั้ญหาท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์เดิม ซึ่งนักเรียนจะ
สามารถเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตรไ์ด้ดียิ่งขึน้เมื่อมีการฝึกหัด โดยการน าความรู้และวิธีการ
แกปั้ญหาไปใชใ้นสถานการณท่ี์ใกลเ้คียงกับสถานการณเ์ดิมตลอดการเขา้รว่มโปรแกรม ดงันัน้เมื่อ
นกัเรียนมีความเขา้ใจและไดร้บัการฝึกฝนการแกปั้ญหาอย่างสม ่าเสมอ จากสถานการณปั์ญหาท่ี
ใกลเ้คียงกัน นอกจากจะท าใหน้ักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายแลว้ นักเรียนยงัสามารถต่อยอดทาง
ความคิด ซึ่งเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์หเ้พิ่มสูงขึน้ สอดคลอ้งกับ 
เบิรน์ส ์(Burns, 1995, p. 25-39) ท่ีได้กล่าวว่า ครูจะตอ้งฝึกหัดให้นักเรียนมีความคิดท่ีแตกต่าง
และตอ้งคอยกระตุ้นดว้ยค าถามท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการฝึกทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนสามารถ
ประยกุตว์ิธีการแกปั้ญหาท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณเ์ดิมได ้ 

1.5 สถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์ตอ้งไม่ยากเกินท่ีนกัเรียนจะเขา้ใจ และ
ตอ้งสมัพนัธก์บัความรูท้างคณิตศาสตร ์ซึ่งสามารถน าไปใชก้บัปัญหาหรือสถานการณปั์ญหาอื่นได้  
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โดยการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรน์ั้น ประเด็นส าคัญคือนักเรียนตอ้งมีพืน้ฐาน 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์พอสมควร นักเรียนจึงจะสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตรไ์ด้ สอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (สสวท) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555b, p. 81) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ความสามารถในการคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์เป็น
กระบวนการคิดท่ีอาศยัความรูพ้ืน้ฐาน จินตนาการ และวิจารณญาณ ในการพฒันาหรือคิดคน้องค์
ความรูห้รือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยสอดคลอ้งกับ 
เออรเ์บน (Urban, 2004) ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์ไม่ไดเ้นน้จินตนาการแต่เพียง
อย่างเดียว แต่จินตนาการท่ีดีตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความรูท่ี้แน่นหนา พอท่ีจะใหเ้กิดความยืดหยุ่น
และหลากหลายได้ โดยเชื่อว่า การฝึกให้เป็นนักคิดสรา้งสรรค์จะต้องมีความรูท่ี้ทั้งกวา้ง ทั้งลึก 
รวมทัง้ตอ้งมีความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นท่ีสามารถน ามาบูรณาการหรือเชื่อมโยงกันได้ (อุษณีย ์
อนรุุทธว์งศ,์ 2555, p. 164-169) 

นอกจากนีใ้นแต่ละขั้นตอนของโปรแกรม Model-Eliciting Activities ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิด
และทฤษฎีการเรียนรูม้าบูรณาการร่วมกับการใช้โปรแกรม Model-Eliciting Activities ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า การพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์เป็นกระบวนการคิดท่ีตอ้งอาศัย
ความรูพ้ืน้ฐานและจินตนาการ ดังนั้นในโปรแกรมนีผู้ว้ิจยัไดเ้ตรียมความพรอ้มใหก้ับกลุ่มทดลอง 
โดยก่อนเร่ิมกิจกรรมในแต่ละครัง้ ผูว้ิจยัจะน าเกมท่ีมีเนือ้หาทบทวนความรูเ้กี่ยวกับคณิตศาสตรม์า
ใช้ก่อนเข้าสู่การด าเนินกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนความรูท้างคณิตศาสตรใ์น
เบือ้งตน้ โดยกิจกรรมเกมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีสนุกและไม่เครียด ซึ่งจะท าใหน้ักเรียนเกิดความ
สนใจและมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมมากขึน้ ถือเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กิดการเรียนรู้
และน าไปสู่การเรียนรูส่ิ้งนั้นได ้สอดคลอ้งกับ กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) ในทฤษฎี
ของ เอ็ดเวิรด์ ลี ธอรน์ไดค์ (Edward Lee Thorndike’s Connectionism Theory) ท่ีได้กล่าวไวว้่า 
การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อผูเ้รียนมีความพรอ้มทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความพรอ้มเป็น
สภาวะของบุคคลในการเรียนรูห้รือกระท ากิจกรรมไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ ความพรอ้มในการ
เรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดเ้มื่อบุคคลมีความสนใจและมีแรงจงูใจ (พาสนา จุลรตัน,์ 2548b, p. 140) และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2557, p. 82-84) ท่ีกล่าวไวว้่า เกมเป็นวิธีการท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการเรียนรู ้อย่างสนกุสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งท าใหก้าร
เรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูเ้รียนไม่เบื่อหน่ายและท าให้ผูเ้รียนเกิดความพรอ้มใน
การเรียนรู ้
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เมื่อพิจารณาขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เริ่มจากขั้นตอนท่ี 1 เป็นขั้นการก าหนด
สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เลียนแบบจากสภาพจริงในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งในขั้นตอนนี้
ผูว้ิจัยได้ก าหนดสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เพื่อกระตุ้นให้นัก เรียนได้ฝึกคิด ท าความ
เขา้ใจเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ นักเรียนจะเริ่มคิดถึงความรู ้ทักษะ หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
และสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดใหไ้ด ้สอดคลอ้งกับ 
ทฤษฎีการเรียนรูโ้ดยการค้นพบของบรูเนอร ์ท่ีกล่าวว่า ผู้เรียนตอ้งเป็นผูท่ี้ริเริ่มลงมือเรียนรูด้้วย
ตนเอง ผู้สอนมีหน้าท่ีจัดส่ิงแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรูโ้ดยให้โอกาสผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้ม และการสอนควรจะเร่ิมจากประสบการณท่ี์ผูเ้รียนคุน้เคยหรือประสบการณท่ี์ใกลต้วัไป
หาประสบการณท่ี์ไกลตัวเพื่อผูเ้รียนจะไดม้ีความเขา้ใจและจดจ าส่ิงท่ีเรียนรูไ้ดดี้เป็นเวลานาน (สุ
รางค ์โคว้ตระกูล, 2559, p. 212-215) ส าหรบัขั้นตอนท่ี 2  เป็นขั้นการจัดการสถานการณปั์ญหา
ทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้โดยใหน้กัเรียนคิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย ซึ่งจะท าใหน้ักเรียนไดฝึ้ก
วิเคราะห์ จัดการกับปัญหา ร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาในกลุ่ม โดยผู้วิจัยคอยช่วยเหลือให้
ค าแนะน า ด้วยการตอบค าถามและตั้งค าถาม ซึ่งการตั้งค าถามของผู้วิจัยมีผลต่อการคิดของ
นกัเรียนอย่างมาก  ผูว้ิจัยจะตอ้งสนบัสนนุใหน้ักเรียนสามารถคิดไดแ้ตกต่างหลากหลาย และตอ้ง
คอยกระตุ้นด้วยค าถามท่ีช่วยให้เกิดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์สอดคล้องกับแนวคิด 
สคุนธ ์สินธพานนท;์ และคณะ (2552, p. 34-35) กล่าวว่า การส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคน์ั้นควร
ส่งเสริมให้นักเรียนถาม  และให้ความสนใจต่อค าถามแปลก ๆ ของนักเรียน โดยครูไม่ควรเน้น
ค าตอบท่ีถกูตอ้งเพียงอย่างเดียว แต่ควรกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ด คน้หา และพิสจูนค์ าตอบโดยการ
ใช้วิธีชี ้แนะให้นักเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล ซึ่งจะน าไปสู่การคิดอย่าง
สรา้งสรรค์ ส าหรบัขั้นตอนท่ี 3 เป็นขั้นการแกไ้ข ปรบัปรุงความคิดท่ียังไม่สมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้
นักเรียนสามารถเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว้ และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เอ็ดเวิรด์ ลี ธอรน์ไดค ์ท่ีกล่าวว่า วิธีการแกปั้ญหา
แบบลองผิดลองถกู (trial and error) เป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งใชก้ารลอง
ผิดลองถูกหลาย ๆ ครัง้จนสามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหานั้นได ้เป็นวิ ธีท่ีช่วยใหเ้กิดการ
เรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ (อชัรา เอิบสขุสิริ, 2557, p. 112-114) 

เมื่อนักเรียนไดว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสดุแลว้ นกัเรียนจะมีการน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาใน
ขัน้ตอนท่ี 4 ซึ่งจะท าใหน้กัเรียนสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา และรว่มอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีแตกต่างกันได ้โดยผูว้ิจัยสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนการพัฒนาการคิด ดว้ยการ
สรา้งความรูสึ้กท่ีดีในการมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียนรว่มกนั โดยครูกล่าวชื่นชมและใหก้ าลังใจ
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นกัเรียนในการน าเสนอ ซึ่งช่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนกลา้ท่ีจะน าเสนอความคิดสรา้งสรรค์ของตนเอง
มากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ สกินเนอร ์ท่ีไดใ้หค้วามหมายของการเสริมแรงทางบวกไวว้่า 
การเสริมแรงทางบวกท าใหพ้ฤติกรรมท่ีเรียนรูแ้ลว้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ตวัเสริมแรงทางสงัคม ท่ีเป็นลกัษณะของค าพดูและการแสดงออกท่าทาง เช่น การชมเชยหรือการ
ยกย่อง ซึ่งท าใหเ้กิดตวัเสริมแรงภายใน เช่น ความพึงพอใจ ความสุข หรือความภาคภมูิใจตามมา 
(สมโภชน ์เอี่ยมสุภาษิต, 2553, p. 171–173) นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับ ภารณี ยินดี (2556, p. 
56-57) ท่ีกล่าวว่า การเสริมแรงดว้ยการชมเชยหรือการให้รางวลั การไดเ้ป็นท่ียอมรบัของเพื่อนๆ 
ท าใหน้ักเรียนมีความตัง้ใจ รูสึ้กสนกุสนานและมีความสุขกับการเรียนมากขึน้ ส าหรบัขั้นตอนท่ี 5 
เป็นขั้นตอนของการประเมินตนเอง เมื่อนักเรียนฟังการน าเสนอของกลุ่มต่าง ๆ แล้ว ครูจะให้
นกัเรียนประเมินวิธีการแกปั้ญหาของกลุ่มเพื่อน จากนัน้จึงประเมินผลงานของกลุ่มตนเองว่ายังมี
ส่วนท่ีตอ้งปรบัปรุงหรือไม่ ท าใหน้ักเรียนเกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรูร้่วมกัน ช่วยใหน้ักเรียนได้
เห็นมุมมองท่ีแตกต่าง ไดเ้ห็นขอ้ดีของแต่ละกลุ่ม ทัง้ของกลุ่มตนเองและของกลุ่มเพื่อน นกัเรียนจึง
สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโดยการเลือกวิธีท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดได ้
สอดคลอ้งกบั พินดา วราสุนนัท ์(2556, p.12-21) ท่ีกล่าวว่า การประเมินจะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์
ใดเลยถา้ไม่ไดน้ าผลการประเมินไปใช ้เพื่อการแกไ้ข ปรบัปรุง และพัฒนา ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการประเมิน โดยเนน้ใหผู้ท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีส่วนรว่มในการประเมินนัน้ดว้ย โดยในทกุกิจกรรม
จะมีการฝึกฝนการประเมินตนเองทุกกิจกรรม ซึ่งจะท าให้นักเรียน เกิดการเรียนรู ้สามารถ
ประเมินผลงานของตนเองจากส่ิงท่ีแก้ไขปรับปรุง สอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัด (Law of 
Exercise) ของ เอ็ดเวิรด์ ลี ธอรน์ไดค์ (Edwardv Lee Thorndike’s Connectionism Theory)  ท่ี
กล่าวว่า เมื่อผูเ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ลว้ควรไดร้บัการฝึกฝนหรือกระท า ซ า้ ๆ อยู่เสมอ เพื่อใหผู้เ้รียน
แสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูน้ัน้มากขึน้ (พาสนา จลุรตัน,์ 2548b, p. 140-141) 

ส าหรบัในขั้นสรุปกิจกรรม นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการแกปั้ญหาท่ีไดผ้ลและสามารถ
น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชก้บัสถานการณปั์ญหาท่ีคลา้ยกันได ้ท าใหน้ักเรียนเกิดความพึงพอใจจาก
การประเมินผลงานท่ีประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ กฎแห่งผลท่ีพอใจ (Law of Effect) ใน
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ เอ็ดเวิรด์ ลี ธอรน์ไดค ์ท่ีกล่าวไวว้่า เมื่อผูเ้รียนแสดงพฤติกรรม
การเรียนรูแ้ลว้ ถา้ไดร้บัผลท่ีผูเ้รียนรูสึ้กพึงพอใจ ผูเ้รียนย่อมอยากจะเรียนรูต่้อไปอีก แต่หากผลท่ี
ไดร้บัไม่เป็นส่ิงพึงพอใจ ผูเ้รียนก็ไม่อยากท่ีจะเรียนรูห้รือเกิดความรูสึ้กเบื่อหน่ายต่อการเรียนรูไ้ด ้
ดังนั้นถา้ต้องการให้เกิดการเรียนรูท่ี้ต่อเน่ืองควรให้ผู้เรียนได้รบัผลท่ีพึงพอใจ (พาสนา จุลรัตน์, 
2548b, p. 140-141)  
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรส์ูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
แสดงว่าการเขา้ร่วมโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์ท าให้นักเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรส์ูงขึน้มากกว่านักเรียนกลุ่มท่ี
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ทั้งนี ้เพราะในการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร ์นักเรียนกลุ่มทดลองได้รับประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน โดย
เนือ้หาของกิจกรรมท่ีใชพ้ัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรน์ั้นแตกต่างจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยทั่วไป ซึ่งการก าหนดสถานการณปั์ญหาดังกล่าวตอ้งมีความชดัเจน
และเขา้ใจไดง้่าย รวมทัง้ตอ้งค านึงถึงพืน้ฐานความรูข้องนักเรียนซึ่งไม่ควรง่ายหรือยากเกินไป ซึ่ง
เป็นหลักการท่ีผูว้ิจัยได้ใช้ในการออกแบบกิจกรรมส าหรับงานวิจัยในครัง้นี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นส าคัญคือ การก าหนดสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ใกล้เคียงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ท าใหน้กัเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูท่ี้มีอยู่ไปประยกุตใ์ชต่้อยอดในชีวิตประจ าวัน
ได ้ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์สอดคล้องกับ 
Sheffield และ  Cruikshank (วรนารถ  อยู่สุข , 2555, p. 60-61; อ้างอิ งม าจาก  Sheffield & 
Cruikshank. 2000: 5-6) ท่ีกล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคข์องนักเรียนนัน้ ควรใหน้ักเรียนแกปั้ญหาโดยสามารถเชื่อมโยงเนือ้หาทางคณิตศาสตร์
กบัศาสตรอ์ื่น ๆ ได ้โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกบัปัญหาในชีวิตจริง 

นอกจากนีบ้รรยากาศในการเรียนรูจ้ากกิจกรรมในโปรแกรม Model-Eliciting Activities 
ครัง้นี ้เนน้ใหเ้กิดความรูสึ้กท่ีสนุกสนาน ผ่อนคลาย โดยไม่ท าใหน้ักเรียนรูสึ้กเครียด หรือกดดันใน
การท ากิจกรรม สอดคลอ้งกับแอนนา (Anna Craft, 1999, p. 79) ท่ีกล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตรส์ามารถพัฒนาในสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการจัดกิจกรรมท่ีมีความ
สนุกสนานและเปิดกว้างทางความคิด โดยครูคอยกระตุ้นให้เกิดการฝึกคิดท่ีหลากหลาย เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้แลกเปล่ียนวิธีการคิดและมีส่วนร่วมในการคิด มีการ
ประเมินผลงานจากการน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา ท าใหน้ักเรียนไดร้บัผลสะทอ้นกลับจากการคิด
ของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้และเกิดแรงจูงใจท่ีจะแสดงความคิด
สรา้งสรรคข์องตนเองออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไดร้บัการเสริมแรงทางบวก ซึ่งเป็นหลกัการใน
การส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์
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ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองจึงพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตรเ์พิ่มสูงขึน้ทัง้ 3 องคป์ระกอบหลงัจากเขา้รว่มโปรแกรม และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียของ
คะแนนแต่ละองคป์ระกอบพบว่า องคป์ระกอบดา้นความคิดริเริ่มมีค่าเฉล่ียของคะแนนเพิ่มสงูขึน้
มากท่ีสุด โดยมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.33 และรองมาคือ องคป์ระกอบดา้นความคิด
คล่องท่ีมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.27 ซึ่งไม่ต่างกันมากนกั โดยองคป์ระกอบดา้นความ
ริเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับการหาค าตอบท่ีแปลกใหม่และแตกต่างจากสถานการณ์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ซึ่งผูว้ิจัยไดเ้นน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากการรว่มกันคิด ไดเ้ห็นความคิดท่ีแตกต่างจาก
การน าเสนอผลงานของกลุ่มอื่น ๆ จนน าไปสู่การปรบัปรุงแกไ้ขส าหรบัการประเมินผลงานของกลุ่ม
ตนเอง โดยสามารถเลือกค าตอบท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุจนเกิดความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร์
ท่ีแปลกใหม่และแตกต่างได ้ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นักเรียนสามารถเสนอวิธีการแกปั้ญหาท่ีมี
ความแปลกใหม่ไดจ้ากสถานการณปั์ญหาท่ีก าหนดใหน้ ารูปเรขาคณิตมาประกอบเป็นรูปภาพและ
สรา้งรูปโดยลากเส้นตรงเชื่อมจุดท่ีมีความหมาย  ในขณะท่ีองค์ประกอบด้านความคิดคล่องมี
ความเกี่ยวขอ้งกับการคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดใหไ้ดจ้  านวนมาก
ท่ีสดุในเวลาท่ีก าหนด  ซึ่งผูว้ิจยัใหน้กัเรียนคิดหาค าตอบจ านวนมากจากการระดมความคิดรว่มกัน  
ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์จากตัวเลข สัญลักษณ์และ
เครื่องหมายท่ีก าหนดใหไ้ดจ้  านวนมาก ทัง้นีใ้นการด าเนินโปรแกรมผูว้ิจัยสนบัสนนุใหน้กัเรียนถาม
และให้ความสนใจต่อค าถามของนักเรียน เนน้ใหน้ักเรียนคิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย หลีกเล่ียง
การถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีชีน้  านักเรียนไปสู่วิธีการแกปั้ญหาท่ีเฉพาะเจาะจง สอดคลอ้งกับ
ทอรแ์รนซ ์(อารี พันธม์ณี, 2557, p.102-104; อา้งอิงจาก Torrance, 1959) ท่ีกล่าวว่า ครูไม่ควร
มุ่งท่ีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงอย่างเดียว แต่ควรกระตุน้ใหน้ักเรียนไดว้ิเคราะห ์คน้หา เพื่อพิสูจนจ์าก
การสังเกตและประสบการณ์ของนักเรียนเอง ในขณะท่ีองค์ประกอบด้านความคิดยืดหยุ่นเป็น
องค์ประกอบท่ีมีคะแนนเพิ่มขึน้น้อยท่ีสุด โดยมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.66  ซึ่ง
องคป์ระกอบดา้นนีม้ีความเกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการหาค าตอบท่ีมีลกัษณะหลายกลุ่มและ
หลายแนวทางจากสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ โดยผู้วิจัยให้นักเรียนแสดงความคิดท่ี
แตกต่างหลายทิศทางซึ่งมีความแตกต่างจากความคิดคล่อง เน้นการกระตุ้นให้นักเรียนเสนอ
แนวคิดท่ีแตกต่างจากกลุ่มของตนเอง และเห็นความหลากหลายในการแกปั้ญหาจากวิธีคิดของ
เพื่อน ๆ ซึ่งจากการสังเกตพบว่านกัเรียนสามารถเสนอค าตอบไดห้ลายวิธี จากสถานการณปั์ญหา
ท่ีก าหนดใหเ้ขียนแสดงจ านวนเงินและวิธีการเลือกท่ีจอดรถใหม้ีหลายแนวทาง อย่างไรก็ดี แมว้่า
ผู้วิจัยได้พยายามกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาค าตอบจากหลากหลายวิธีและหลายแนวทาง ซึ่ง
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สอดคลอ้งกบั เฮล็อค (Haylock, 1985, p. 547-553) ท่ีกล่าวว่า ครูตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนรูจ้กัการ
ประยุกต์กลวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ด้หลากหลาย เพื่อให้เกิดการขยายความคิด
มากกว่าท่ีจะยึดติดกบัวิธีใดวิธีหน่ึงแลว้ก็ตาม ในงานวิจยันีพ้บว่า นกัเรียนยงัคงเคยชินกบัการเรียน
คณิตศาสตรใ์นรูปแบบเดิม ๆ ท่ีนักเรียนจะคิดหาค าตอบท่ีถูกตอ้งจากวิธีเดียว ซึ่งในการส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรน์ัน้ ควรฝึกฝนใหน้กัเรียนไม่ยึดติด ใหน้ักเรียนมองเห็นวิธีการ
ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากการน าเสนอวิธีการของกลุ่มอื่น ๆ จนน าไปสู่การปรบัปรุงแกไ้ขส าหรบัการ
ประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง สอดคลอ้งกบัประพนัธศิ์ริ  สเุสารจั (2556, p. 239-240) ท่ีกล่าวว่า 
อุปสรรคในตัวบุคคลท่ีสกัดกั้นความคิดสรา้งสรรค์ คือ การท่ีบุคคลยึดติด ไม่ยืดหยุ่น ติดยึดกับ
โครงสรา้ง หนา้ท่ี บทบาทเดิม ๆ ของส่ิงต่าง ๆ  ว่าเคยเป็นอย่างไรก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ท าใหบุ้คคล
คิดแบบเดิม ๆ ไม่ยอมมองเห็นส่ิงใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม จากท่ีกล่าวมาจึงอาจท าให้
องคป์ระกอบดา้นความคิดยืดหยุ่นมีคะแนนเพิ่มขึน้นอ้ยท่ีสุด 

ผลการวิจัยในครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่า โปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์สามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนให้เพิ่มสูงขึ ้นได้โดยสามารถพัฒนาได้ทั้ง 3 องค์ประกอบ เน่ืองจากผู้วิจัยได้จัด
สภาพแวดลอ้มใหน้ักเรียนไดเ้ผชิญกบัสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ทา้ทายความสามารถ
และใกล้เคียงกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน นักเรียนได้ร่วมกันคิดเพื่อแกปั้ญหาผ่านกิจกรรมท่ีให้
ความส าคัญกับกระบวนการคิดโดยไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ีผลงานของนักเรียนแต่เพียงอย่างเดียว ร่วมกับ
การประเมินทัง้จากตนเองและผูอ้ื่นซึ่งท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกัน รวมทัง้เนน้กิจกรรมท่ี
สามารถต่อยอดกระบวนการคิดซึ่งท าใหน้ักเรียนสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้กับสถานการณ์
ปัญหาท่ีคลา้ยกนัได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการรว่มกบัทฤษฏีการเรียนรูท้างจิตวิทยา ท าให้
การพฒันาโปรแกรมในครัง้นีอ้ยู่บนพืน้ฐานของความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะการเรียนรูข้องนกัเรียน 
และสามารถตอบสนองต่อความคิด ความรูสึ้กและความตอ้งการของนกัเรียนซึ่งลว้นมีส่วนส าคัญ
ต่อการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องผูเ้รียนทัง้สิน้ ดงันัน้ ผลการวิจยัในครัง้นีจ้ึง
แสดงใหเ้ห็นว่า ผลของการเข้าร่วมโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์สามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ได ้
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา ท่ีมีความสนใจจะน าโปรแกรม Model-
Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตรไ์ปใช้ส าหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษา ควรส่งเสริมการท างานรว่มกนัของนกัเรียนและการน าเสนอผลงานซึ่งเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ช่วยเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

1.2 ควรก าหนดจ านวนของนักเรียนใหม้ีความเหมาะสมส าหรบัการท ากิจกรรมใน
โปรแกรม ซึ่งควรมีจ านวนนักเรียนประมาณ 15-20 คน เน่ืองจากถา้มีจ านวนนักเรียนมากเกินไป 
ผูว้ิจัยอาจดูแลไดไ้ม่ทั่วถึง หรือถา้มีจ  านวนนักเรียนนอ้ยเกินไปการรว่มกันคิดเพื่อหาวิธีแกปั้ญหา
อาจจะขาดความหลากหลายได ้

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 จากงานวิจัยครัง้นี ้พบว่า การท างานร่วมกันของนักเรียนช่วยให้นักเรียนได้

แลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกัน และท าใหน้กัเรียนสามารถคน้พบวิธีแกปั้ญหาไดม้ากขึน้ ดงันัน้จึง
ควรมีการน าทฤษฎีหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการเรียนรูร้ว่มกันมาใชเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์เช่น การเรียนรูแ้บบรว่มมือ 

2.2 จากงานวิจยัครัง้นี ้พบว่า องคป์ระกอบดา้นความคิดยืดหยุ่นมีคะแนนเพิ่มขึน้
นอ้ยท่ีสุด ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใหค้วามส าคัญกับการเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นองคป์ระกอบดา้นความคิดยืดหยุ่น 

2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีท าให ้โปรแกรม Model-Eliciting Activities 
เพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรนี์ส้ าเร็จ 

2.4 ควรมีการศึกษาพฒันาการของความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
- รายนามผูเ้ชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอ้งของเครื่องมือ 
- หนงัสือเชิญผูเ้ชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 

ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบวดัความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรแ์ละโปรแกรมเพื่อเสริมสรา้งความคิด

สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ 

 

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ     สถาบัน/หน่วยงาน 
1. อาจารย ์ดร.ภารดี  ก าภ ูณ อยธุยา       ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา   
                                                                         คณะศึกษาศาสตร ์  
         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย ์ดร.ธรรมโชติ  เอี่ยมทศันะ   ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา    
                                                                      คณะศึกษาศาสตร ์  
          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ์มาเลียน พ่วงอินทร ์   ครูช านาญการพิเศษ สาขาคณิตศาสตร ์

โรงเรียนบางขนุเทียนศึกษา  
ส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  104 

 



  105 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
- หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
- ใบรบัรองจริยธรรมการวิจยัของขอ้เสนอการวิจยั 
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ภาคผนวก ค 
- ผลการตรวจคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งของแต่ละกิจกรรมในรูปแบบการจดัการเรียนรู้

ของโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพือ่เสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ของ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ประเด็นที่พจิารณา 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่  ค่า 

IOC 
สอด
คลอ้ง 1 2 3 

กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตรอ์งคป์ระกอบด้านความคดิคล่อง 
(กิจกรรมที่ 2-5) 

     

1.วตัถปุระสงคข์องกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา
ในการเรียนรู ้ 

1 1 1 1.00 √ 

2.ขัน้ตอนในการจดัเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  

1 1 1 1.00 √ 

3.เนือ้หาในกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู ้ 

1 1 1 1.00 √ 

4.เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู ้

1 1 1 1.00 √ 

5.การประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู ้

1 0 1 0.67 √ 

กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตรอ์งคป์ระกอบด้านความคดิยืดหยุ่น 
(กิจกรรมที่ 6-9)  

     

1.วตัถปุระสงคข์องกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา
ในการเรียนรู ้ 

1 1 0 0.67 √ 

2.ขัน้ตอนในการจดัเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  

1 1 1 1.00 √ 

3.เนือ้หาในกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู ้ 

1 1 1 1.00 √ 
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ตาราง (ต่อ) 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา 
ผูเ้ชีย่วชาญท่านที ่ ค่า 

IOC 
สอด
คลอ้ง 1 2 3 

4.เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู ้

1 0 1 0.67 √ 

5.การประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู ้

1 1 0 0.67 √ 

กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตรอ์งคป์ระกอบด้านความคิดริเร่ิม 
(กิจกรรมที่ 10-13)  

     

1.วตัถปุระสงคข์องกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา
ในการเรียนรู ้ 

1 1 1 1.00 √ 

2.ขัน้ตอนในการจดัเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  

1 0 1 0.67 √ 

3.เนือ้หาในกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู ้ 

1 1 1 1.00 √ 

4.เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู ้

1 1 1 1.00 √ 

5.การประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู ้

1 1 1 1.00 √ 
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ภาคผนวก ง 

- รายละเอียดของโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ทาง

คณิตศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
- แบบทดสอบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
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โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรม Model-Eliciting Activities เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
คร้ังที ่ ชื่อกิจกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

ทางคณิตศาสตร ์
1   ปฐมนิเทศ  
2 
3 
4 
5 

  สนกุคิดกบัจ านวน 
  ตามหาตวัเลข 
  โจทยปั์ญหาสนกุคิด 
  จดัสวนดอกไม ้

การพฒันาดา้นท่ี 1  
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบดา้นความคิดคล่อง 

6 
7 
8 
9 

  น า้เจา้ปัญหา 
  สตัวป์ริศนา 
  จบัจ่ายซือ้ของ 
  เงินทองของมีค่า 

การพฒันาดา้นท่ี 2 
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบดา้นความคิดยืดหยุ่น 

10 
11 
12 
13 

  สรา้งสรรคจ์ากไมข้ีด 
  โจทยปั์ญหาชวนคิด 
  สนกุกบัลกูบาศก ์
  สนกุกบัเจ็ดมหศัจรรย ์

การพฒันาดา้นท่ี 3  
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบดา้นความคิดริเริ่ม 

14   ปัจฉิมนิเทศ  
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โครงสร้างของการด าเนนิกิจกรรมในแต่ละคร้ัง 

ขั้นตอนของโปรแกรม  
Model-Eliciting Activities  

เพื่อพัฒนาความคดิสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชี ้ การประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีการเรียนรู้  

ขัน้น าเขา้สู่กิจกรรม 
กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม  

 
1. แสดงความสนใจ 
2. กระตือรือรน้ในการท ากิจกรรม 

 
กฎของความพึงพอใจ

ของธอรน์ไดค ์
ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
1) ก าหนดสถานการณปั์ญหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์เลียนแบบจาก
สภาพจริงในชีวิตประจ าวนั 

 
1. สามารถเขา้ใจและบอก
เกี่ยวกบัสถานการณปั์ญหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 

 
ทฤษฎีการเรียนรู ้
โดยการคน้พบของ 

บรูนเนอร ์
2) จดัการสถานการณปั์ญหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้โดยการ
คิดหาค าตอบท่ีหลากหลาย 

1. สามารถวิเคราะห ์ประเมิน 
อธิบาย ประดิษฐ ์และจดัการ
ปัญหา 
2. สามารถรว่มกนัคิดวิธีการ
แกปั้ญหาในกลุ่ม  

วิธีการเรียนรูด้ว้ยการ
ลองถกูลองผิด 
ของธอรน์ไดค ์

3) การแกไ้ข ปรบัปรุงความคิดท่ี 
ยงัไม่สมบูรณเ์กี่ยวกบัสถานการณ์
ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

1. สามารถเปรียบเทียบวธีิการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว ้ 
2. เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสม และดีท่ีสดุได ้

4) น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา 1. สามารถน าเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาหนา้ชัน้เรียนได ้ 
2. สามารถรว่มกนัอภิปราย
เกี่ยวกบัวิธีการแกปั้ญหาท่ี
แตกต่างกนัได ้ 
3. สามารถน าวิธีการแกปั้ญหาไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท่ี์
คลา้ยกนัได ้

การเสริมแรงทางบวก
ของสกินเนอร ์

 



  114 

ตาราง (ต่อ) 

ขั้นตอนของ 
 โปรแกรม Model-Eliciting 
Activitiesการเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรคท์าง

คณิตศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชี ้ การประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีการเรียนรู้  

5) การประเมินตนเอง 1. สามารถประเมินผลงานของ
ตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ขปรบัปรุง 
และบอกเหตผุลท่ีตอ้งปรบัปรุง
ผลงาน 

กฎของการฝึกฝน
ของธอรน์ไดค ์

ขัน้สรุปกิจกรรม 
การประเมินผลงาน โดย 
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั คือ 
สมมติฐาน เป้าหมาย              
และวิธีการแกปั้ญหา 

1. สามารถอธิบายวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีสมัฤทธิ์ผล  
2. สามารถน าวิธีแกปั้ญหาไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท่ี์
คลา้ยกนัได ้

กฎของความพึงพอใจ
ของธอรน์ไดค ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  115 

 
ตวัอย่าง 

โปรแกรม Model-Eliciting Activities 

เพื่อเสริมสร้างความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธญัญ์ฐติา   วงษ์เคีย่ม 
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กิจกรรมพัฒนาความคิดสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบดา้นความคิดคล่อง 
ช่ือกิจกรรม สนุกคิดกับจ านวน 

 
สาระส าคัญ  
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศัยความรู้พื ้นฐาน  จินตนาการ และ
วิจารณญาณ  ในการพัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรู้หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ความคิดสรา้งสรรค์มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื ้นฐานท่ีสูงกว่า
ความคิดพืน้ๆเพียงเล็กนอ้ย ไปจนกระทั่งเป็นความคิดท่ีอยู่ในระดบัสูงมาก ซึ่งความคล่องแคล่วใน
การคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคิดท่ีแตกต่างและ หลากหลาย ภายใต้
กรอบจ ากัดของเวลา เป็นความสามารถเบือ้งตน้ซึ่งจะน าไปสู่การคิดอย่างมีคุณภาพ และการคิด
เพื่อแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดเพื่อใหไ้ดค้ าตอบจ านวนมากท่ีสดุจากสถานการณท์าง
คณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้
 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเปรียบเทียบวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว ้และเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม หรือดีท่ีสดุได ้
 4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาหนา้ชัน้เรียน รว่มกนัอภิปรายวิธี
แกปั้ญหาได ้ 
 5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประเมินผลงานของตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ขปรบัปรุง และบอก
เหตผุลท่ีตอ้งปรบัปรุงผลงาน 
 
สื่อ/ วสัดุอุปกรณ ์ 
 1. เกมฝึกคิดเลขกบัทะเบียนรถ  
 2. ใบกิจกรรม "สนกุคิดกบัจ านวน" 
 3. อปุกรณเ์ครื่องเขียน ไดแ้ก่ ปากกา ดินสอ สี ยางลบ 
 
เวลาที่ใช้ 50 นาท ี 
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ขั้นตอนด าเนนิกิจกรรม  
ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
 1. ใหน้กัเรียนเล่นเกมฝึกคิดเลขกบัทะเบียนรถโดยติดภาพป้ายทะเบียนรถบนกระดาน 
จากนัน้ใหน้กัเรียนน าเลขจากทะเบียนรถมาบวก ลบ คณู หรือหารกนั แลว้ใหไ้ดค้ าตอบเท่ากบั 24 
 เช่น ทะเบียนรถ 1325 น าเลขมาบวก ลบ คณู หรือหารกนั ใหไ้ดค้ าตอบเท่ากบั 24 
 ตวัอย่างทะเบียนรถ  
   
  

2. ครูและนกัเรียนรว่มกนัตรวจสอบความถกูตอ้ง 
ขั้นด าเนินกิจกรรม  
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เลียนแบบจากสภาพจริงในชีวิตประจ าวนั  

ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนอ่านใบกิจกรรม เร่ือง สนกุคิดกบัจ านวน เพื่อทบทวนท าความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการบวก การลบ การคณู และการหาร พรอ้มซกัถามเกี่ยวกบัการน าความรูท้าง
คณิตศาสตร ์การบวก การลบ การคณู และการหาร ท่ีนกัเรียนน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวนั 
ขัน้ท่ี 2 จดัการสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 
 ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนเขา้กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน อย่างอิสระเพื่อท ากิจกรรม "สนกุคิดกบัจ านวน " 
โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดและเขียนประโยคสญัลกัษณจ์ากตวัเลขท่ีก าหนดให ้ โดยตอ้งได้
ผลลพัธเ์ท่ากบั 24 ใหไ้ดค้ าตอบมากท่ีสดุ โดยครูคอยช่วยเหลือ ดว้ยการตอบค าถามท่ีนกัเรียนถาม  
ขัน้ท่ี 3 การแกไ้ข ปรบัปรุงความคิดท่ียงัไม่สมบูรณเ์กี่ยวกบัสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์
 ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนน าค าตอบท่ีไดจ้ากกิจกรรม "สนกุคิดกบัจ านวน" มาวิเคราะห ์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนั จนนกัเรียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองท าใหเ้กิดความเชื่อมั่น เป็น
แรงจงูใจใหเ้กิดการใฝ่รู ้ ใฝ่เรียน สามารถเปรียบเทียบวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว ้ และเลือก
วิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมได ้
ขัน้ท่ี 4 น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา 
 ผูว้ิจยัใหแ้ต่ละกลุ่ม และน าเสนอผลงานหนา้ชั้น โดยขณะน าเสนอ ครูคอยกระตุน้นกัเรียน
ใหต้ัง้ใจฟัง พิจารณาถึงวิธีการหาค าตอบ  
 ครูกล่าวชมเชยหรือใหแ้รงจงูใจ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีสามารถคิด
หาค าตอบไดจ้ านวนมาก และบอกขอ้ดีของวิธีแกปั้ญหาแต่ละกลุ่ม ท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจ และ
พึงพอใจที่จะเรียนรู ้
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ขัน้ท่ี 5 การประเมินตนเอง 
 ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนรว่มกนัปรบัปรุงแกไ้ขผลงานของกลุ่มตนเอง จากนัน้ใหน้กัเรียนในกลุ่ม
ประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ขปรบัปรุง และบอกเหตผุลท่ีตอ้งปรบัปรุงผลงาน โดย
การฝึกฝนการประเมินผลงานตนเองนีเ้พื่อหาจุดบกพร่องจากการประเมินและน ามาพัฒนา
ตนเองต่อไป  
ขั้นสรุปกิจกรรม 
 1. ครูใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณจ์ากตัวเลขท่ีนกัเรียนก าหนดขึน้เอง เพื่อฝึกการ
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท่ี์คลา้ยกนัได ้เมื่อนกัเรียนไดศึ้กษาการแกปั้ญหาในหลาย ๆ 
วิธี จนพบกบัวิธีท่ีเหมาะสมและถกูตอ้งกบัเหตกุารณแ์ละสถานการณ ์ ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้
ไดดี้ยิ่งขึน้ 
 2. ครูอภิปรายสรุปรว่มกบันกัเรียนถึงขัน้ตอนการคิดเพื่อใหไ้ดค้ าตอบจ านวนมากท่ีสดุโดย
ใชค้วามคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถามถึงขัน้ตอนท่ียงัไม่เขา้ใจ 
การวัดและประเมินผล 
 1. แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 2. ใบบนัทึกกิจกรรม 
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ใบกิจกรรม สนกุคิดกบัจ านวน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบวก คือ การน าจ านวนสองจ านวนหรือมากกว่ามารวมกนั ผลท่ีได ้เรียกว่า ผลบวก ผลรวม  
(+) ใชเ้ป็นสญัลกัษณใ์นการบวก 
 
การลบ คือ การน าจ านวนตัง้แต่หน่ึงจ านวนขึน้ไปซึ่งตวัตัง้มีค่ามากกว่าตวัลบมาหกัลา้งกนั 
หรือท่ีเรียกว่าน ามาลบกนั ผลท่ีไดเ้รียกว่า ผลลพัธ ์หรือค าตอบ (-) ใชเ้ป็นสญัลกัษณใ์นการลบ 
 
การคูณ คือ การด าเนินทางคณิตศาสตรอ์ย่างหน่ึงท าใหเ้กิดการเพิ่มจ านวน 
การคณูสามารถนิยามว่าเป็นการบวกท่ีซ า้ๆกนั  เช่น 3 คณู ดว้ย 4 หมายถึง 4 + 4 + 4 = 12 
โดยทั่วไปการคณูสามารถเขียนโดยใชเ้ครื่องหมายคณู (×) 
 
การหาร คือการท าใหล้ดครัง้ละเท่า ๆ กนั สญัลกัษณท่ี์ใช ้คือ (÷) จะใชเ้ขียนในรูปของ 
ประโยคสญัลกัษณเ์ช่น  72 ÷ 8 = ? หมายถึง 72 คือ ตวัตัง้ 8 คือ ตวัหาร 
การหาร มี 2 วิธี คือ วิธีหารยาวและวิธีหารสัน้ การหารจ าเป็นตอ้งใชค้วามรูเ้กี่ยวกบั 
การคณูและการลบ ผลหารท่ีไดจ้ะมี 2 อย่างคือ 1. หารลงตวั  2. หารไม่ลงตวั    
ที่มา https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66651/-blo-scimat-sci-   

จ านวนท่ีนกัเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวนัอยู่เสมอๆ 
ไดแ้ก ่1,2,3,4,……ไม่มีท่ีสิน้สดุ 

เรียกจ านวนเหล่านีว้่า  จ านวนนบั  หรือ  จ านวนธรรมชาติ  
 หรอื จ านวนเตม็บวก 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66651/-blo-scimat-sci-
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ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนช่วยกนัเขียนประโยคสญัลักษณจ์ากตวัเลขท่ีก าหนดให ้ ท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลลัพธ์
เท่ากบัท่ีก าหนด ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตวัอย่าง  จงเขียนประโยคสญัลกัษณจ์ากตวัเลข 2 ใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 7 

 ตวัอย่างค าตอบ  1. 2 + 5 = 7  2. (2  5) – 3 = 7  
 

จงเขียนประโยคสญัลกัษณจ์ากตวัเลข 4 ใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 24 ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
……………………………………………………................................................……………… 
……………………………………………………................................................……………… 
……………………………………………………................................................………………
……………………………………………………................................................……………… 
……………………………………………………................................................……………… 
…………………………………………………………................................................………… 
……………………………………………………................................................……………… 
……………………………………………………................................................………………
……………………………………………………................................................……………… 
……………………………………………………................................................……………… 
…………………………………………………………................................................………… 
……………………………………………………................................................……………… 
……………………………………………………................................................………………
……………………………………………………................................................………………
……………………………………………………................................................………………
ชวนกนัคิด  นกัเรียนสามารถสรา้งประโยคสัญลกัษณจ์ากตวัเลขท่ีก าหนดขึน้เอง ใหไ้ดผ้ลลัพธ์
เท่ากบั 24 ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ไหมนะ 
 จงเขียนประโยคสญัลกัษณจ์ากตวัเลข ......... ใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 24 ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
……………………………………………………................................................……………… 
……………………………………………………................................................……………… 
……………………………………………………................................................……………… 
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กิจกรรมพัฒนาความคิดสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบดา้นความคิดยืดหยุ่น 
ช่ือกิจกรรม น ้าเจ้าปัญหา 

 
สาระส าคัญ  
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศัยความรู้พื ้นฐาน  จินตนาการ และ
วิจารณญาณ  ในการพัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรูห้รือส่ิงประดิษฐ์ใหม่  ๆ ท่ีมีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดสรา้งสรรค์มีหลายระดับ  ตั้งแต่ระดับพื ้นฐานท่ีสูงกว่า
ความคิดพืน้ ๆ เพียงเล็กนอ้ย ไปจนกระทั่งเป็นความคิดท่ีอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งความคิดยืดหยุ่น
ในการคิด (Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดนอกกรอบ  ไม่ตกอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์หรือ
ความคุ้นเคย ความยืดหยุ่นช่วยให้สามารถมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่  จึงนับเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดความคล่องแคล่ว ให้พัฒนาความคิดแตกแขนงในทิศทางท่ีแตกต่าง ไม่ซ  า้ซ้อน 
น าไปสู่การคิด อย่างมีคณุภาพ และการสรา้งสรรค ์ส่ิงใหม่  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถในแกปั้ญหาจากสถานการณท์างคณิตศาสตรโ์ดยการคิดหลาย
แนวทาง 

 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเปรียบเทียบวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว ้และเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม หรือดีท่ีสดุได ้

 4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาหนา้ชัน้เรียน รว่มกนัอภิปรายวิธี
แกปั้ญหาได ้ 
 5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประเมินผลงานของตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ขปรบัปรุง และบอก
เหตผุลท่ีตอ้งปรบัปรุงผลงาน 
สื่อ/ วสัดุอุปกรณ ์ 
 1. รูปโจทยปั์ญหาการตวง 
 2. แกว้น า้ขนาด 500 มิลลิลิตร, 7 มิลลิลิตร, 8 มิลลิลิตร และถงัไม ้
 3. ใบกิจกรรม "น า้เจา้ปัญหา" 
 4. อปุกรณเ์ครื่องเขียน ไดแ้ก่ ปากกา ดินสอ สี ยางลบ 
เวลาที่ใช้ 50 นาท ี 
ขั้นตอนด าเนนิกิจกรรม  
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ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
 1. ใหน้กัเรียนทายปริศนาจากรูปโจทยปั์ญหาการตวงบนกระดาน ดงันี  ้
ไออุ่นมีแกว้น า้สามใบ แต่ละใบมีน า้เต็มแกว้ ไออุ่นเทน า้จากแกว้น า้ทัง้สามใบลงในเหยือกเปล่า ท า
ใหน้ า้ในเหยือกมีปริมาตร 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร อยากทราบว่าแกว้น า้ 2 ใบ มีปรมิาตรรวมกนั
เท่าไร 
 2. รว่มกนัตรวจสอบความถกูตอ้ง และครูใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัอปุกรณก์ารตวง 
ขั้นด าเนินกิจกรรม  
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เลียนแบบจากสภาพจริงในชีวิตประจ าวนั 
 ผูว้ิจยัใหน้ักเรียนอ่านใบกิจกรรม เร่ือง น า้เจา้ปัญหา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้แม่ของหนูดี
ตอ้งการใหห้นูดีตวงน า้ใส่ถงัไม ้ใหไ้ดน้ า้ 900 มิลลิลิตร แต่หนูดีไม่มีถังน า้ขนาด 900 มิลลิลิตร ซึ่งมี
เพียงแก้วน ้า 3 ใบ โดยแก้วน ้าใบท่ีหน่ึงใส่น ้าได้ 500 มิลลิลิตร แก้วน ้าใบท่ีสองใส่น ้าได้ 700 
มิลลิลิตร และแก้วน า้ใบท่ีสามใส่น า้ได้ 800 มิลลิลิตร ให้นักเรียนร่วมกันประมวลข้อมูลท่ีได้รับ 
พรอ้มน าความรู ้และประสบการณท่ี์เกี่ยวขอ้ง มาสู่การแกปั้ญหา 
ขัน้ท่ี 2 จดัการสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้
 ผูว้ิจัยใหน้กัเรียนเขา้กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน อย่างอิสระเพื่อท ากิจกรรม "น า้เจา้ปัญหา" โดย
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รบัแก้วน า้ขนาด 500 มิลลิลิตร, 700 มิลลิลิตร, 800 มิลลิลิตร และถังไม ้
แล้วตวงน ้าใส่ถังไม้ ให้ได้น ้า 900 ลิตร โดยหาวิธีการคิดหลาย ๆ วิธีจากการปฏิบัติจริง ให้ได้
ค าตอบท่ีแตกต่างกนั ครูคอยช่วยเหลือ ดว้ยการตอบค าถามท่ีนกัเรียนถาม  
ขั้นท่ี 3 การแก้ไข ปรบัปรุงความคิดท่ียังไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 ผูว้ิจัยให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบค าตอบท่ีได้ และแกไ้ข ปรบัปรุงค าตอบจากกิจกรรม 
การตวงน า้ จนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สามารถเปรียบเทียบวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว ้และ
เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมได ้
ขัน้ท่ี 4 น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา 
 ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานหนา้ชัน้ 
 - ขณะน าเสนอ ครูคอยกระตุน้นกัเรียนใหต้ัง้ใจฟัง พิจารณาถึงวิธีการหาค าตอบ  
 - ครูกล่าวชมเชยหรือใหแ้รงจงูใจ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีสามารถคิด
หาค าตอบไดห้ลายกลุ่ม หลายแนวทาง และบอกขอ้ดีของวิธีแกปั้ญหาแต่ละกลุ่ม ท าใหเ้ด็กเกิด
ความสนใจ และพึงพอใจที่จะเรียนรู ้
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ขัน้ท่ี 5 การประเมินตนเอง 
 ผูว้ิจัยร่วมกันปรบัปรุงแกไ้ขผลงานของกลุ่มตนเอง จากนั้นใหน้ักเรียนในกลุ่มประเมินผล
งานของกลุ่มตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ขปรบัปรุง และบอกเหตุผลท่ีตอ้งปรบัปรุงผลงาน โดยการฝึกฝน
การประเมินผลงานตนเองนีเ้พื่อหาจุดบกพร่องจากการประเมินและน ามาพัฒนาตนเองต่อไป   
ขั้นสรุปกิจกรรม 
 1. ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายวิธีการแกปั้ญหาการตวงน า้ท่ีสมัฤทธิ์ผล และน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท่ี์คลา้ยกนัได ้เมื่อนกัเรียนไดศึ้กษาการแกปั้ญหาในหลาย ๆ วิธี จนพบ
กบัวิธีท่ีเหมาะสมและถกูตอ้งกบัเหตกุารณแ์ละสถานการณท่ี์ก าหนด ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้
ไดดี้ยิ่งขึน้ 
 2. ครูอภิปรายสรุปรว่มกบันกัเรียนถึงขัน้ตอนการคิดเพื่อใหไ้ด้ค าตอบหลากหลายวิธีโดยใช้
ความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถามถึงขัน้ตอนท่ียงัไม่เขา้ใจ 
การวัดและประเมินผล 
 1. แบบสงัเกตพฤติกรรม    

2. ใบบนัทึกกิจกรรม 
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ปริศนาจากรูปโจทยปั์ญหาการตวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไออุ่นมีแกว้น า้สามใบ แต่ละใบมีน า้เต็มแกว้ ไออุ่นเทน า้จากแกว้น า้ทัง้สามใบลงในภาชนะใส่น า้     

ท าใหน้ า้ในภาชนะมีปริมาตร 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร  

ค าถาม    อยากทราบว่าแก้วน ้า 2 ใบ มีปริมาตรรวมกันเท่าไร 

1 ลิตร 800 มิลลิลิตร 
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ใบกจิกรรม น ้าเจา้ปัญหา 

 

 แม่ของหนดีูตอ้งการใหห้นูดีตวงน า้ใส่ถงัไม ้ ใหไ้ดน้ า้ 900 มิลลิลิตร แต่หนดีูไม่มีถงัน า้

ขนาด  900 มิลลิลิตร ซึ่งหนดีูมีเพียงแกว้น า้ 3 ใบ โดยแกว้น า้ใบที่หน่ึงใส่น า้ได ้500 มิลลิลิตร แกว้

น า้ใบที่สองใส่น า้ได ้700 มิลลิลิตร ลิตร และแกว้น า้ใบที่สามใส่น า้ได ้800 มิลลิลิตร ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 มิลลิลิตร 

700 มิลลิลิตร 800 มิลลิลิตร 
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ค าชีแ้จง  ถา้นักเรยีนเป็นหนูด ีซึง่มแีกว้น ้า 3 ใบ ไดแ้ก่ แกว้น ้าใบทีห่นึ่งใสน่ ้าได ้500 มลิลลิติร 

แกว้น ้าใบทีส่องใส่น ้าได ้700 มลิลลิติร และแกว้น ้าใบทีส่ามใส่น ้าได ้800 มลิลลิติร โดยตอ้งการ

ใชแ้กว้น ้า 3 ใบ เพื่อตวงน ้าใส่ในถงัไม ้ ใหไ้ดน้ ้า 900 มลิลลิติร นักเรยีนจะมวีธิกีารตวงน ้าได้

อย่างไรบา้ง  

  (บนัทกึผลจากการปฏบิตัจิรงิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวนคิด ถา้นักเรยีนมแีกว้น ้า 3 ใบ ไดแ้ก่ ใบทีห่นึ่งใส่น ้าได ้500 มลิลลิติร ใบทีส่องใส่น ้าได ้
700 มลิลลิติร และใบทีส่ามใสน่ ้าได ้ 800 มลิลลิติร โดยตอ้งการตวงน ้าใส่ในถงัไม ้ ใหไ้ดน้ ้า 
1,800 มลิลลิติร นกัเรยีนจะมวีธิกีารตวงน ้าไดอ้ย่างไร 

...............................................................................................................................................

......................... 
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กิจกรรมพัฒนาความคิดสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบดา้นความคิดริเริ่ม 
ช่ือกิจกรรม สร้างสรรคจ์ากไม้ขีดไฟ 

 
สาระส าคัญ  
 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศัยความรู้พื ้นฐาน  จินตนาการ  และ
วิจารณญาณ  ในการพัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรูห้รือส่ิงประดิษฐ์ใหม่  ๆ ท่ีมีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดสรา้งสรรค์มีหลายระดับ  ตั้งแต่ระดับพื ้นฐานท่ีสูงกว่า
ความคิดพื ้นๆเพียงเล็กน้อย  ไปจนกระทั่งเป็นความคิดท่ีอยู่ในระดับสูงมาก  ซึ่งความคิดริเริ่ม 
(Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากความคุน้เคย ความคิดริเริ่ม
แปลกใหม่ในท่ีนี ้อาจแสดงออกในรูปลกัษณะของผลผลิต หรือ กระบวนการคิดก็ได ้อย่างไรก็ตาม
ความคิดริเริ่มไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่อาศัย การสะสมและรวบรวม
ความรูเ้ดิมมาดัดแปลงประยุกต์ให้ดีขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยส่ิงประดิษฐ์ส่วนใหญ่ล้วน
อาศยัแนวทางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดเพื่อใหไ้ดค้ าตอบเกี่ยวกบัคณิตศาสตร ์ท่ีมีลกัษณะแปลกใหม่
แตกต่าง จากสถานการณท์างคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให้ 
 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเปรียบเทียบวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว ้และเลือกวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม และดีท่ีสดุได ้
 4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาหนา้ชัน้เรียน รว่มกนัอภิปรายวิธี
แกปั้ญหาได ้ 
 5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประเมินผลงานของตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ขปรบัปรุง และบอก
เหตผุลท่ีตอ้งปรบัปรุงผลงาน 
สื่อ/ วสัดุอุปกรณ ์ 
 1. เกมปริศนาไมข้ีดไฟ 
 2. ไมข้ีดไฟ 
 3. ใบกิจกรรม "สรา้งสรรคจ์ากไมข้ีดไฟ" 
 4. อปุกรณเ์ครื่องเขียน ไดแ้ก่ ปากกา ดินสอ สี ยางลบ 
เวลาที่ใช้ 50 นาท ี 
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ขั้นตอนด าเนนิกิจกรรม  
ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม 
 1. ติดแผ่นเกมปริศนาไมข้ีดไฟบนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดวิธีการยา้ยไมข้ีด
เพียง 1 กา้น เลือกเอาว่าจะเอากา้นไหน เสร็จแลว้ก็เอาไปวางตรงต าแหน่งใดก็ได ้เพื่อท าให้
ประโยคสญัลกัษณเ์ป็นจริง 
 2. รว่มกนัตรวจสอบความถกูตอ้ง  
ขั้นด าเนินกิจกรรม  
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์เลียนแบบจากสภาพจริงในชีวิตประจ าวนั 
 ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนอ่านใบกิจกรรม เร่ือง สรา้งสรรคจ์ากไมข้ีดไฟ พรอ้มถามค าถามเพื่อท า
ความเขา้ใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตท่ีนกัเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวนั โดยใหผู้เ้รียนรว่มกนัประมวล
ขอ้มลูท่ีไดร้บั พรอ้มน าความรู ้และประสบการณท่ี์เกี่ยวขอ้ง มาสู่การแกปั้ญหา 
ขัน้ท่ี 2 จดัการสถานการณปั์ญหาทางคณิตศาสตรท่ี์ก าหนดให ้ 
 ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนเขา้กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน อย่างอิสระเพื่อท ากิจกรรม "สรา้งสรรคจ์ากไม้
ขีดไฟ" โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา คิดหาวิธีการสรา้งรูปภาพท่ีแปลกใหม่บนกระดาษท่ีมีรูป
เรขาคณิตท่ีครูก าหนดให ้จากไมข้ีดไฟ โดยย า้ใหน้กัเรียนคิดหาค าตอบท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจาก
ความคิดของผูอ้ื่นท่ีไม่ซ  า้กบัคนส่วนใหญ่ ครูคอยช่วยเหลือ ดว้ยการตอบค าถามท่ีนกัเรียนถาม  
ขั้นท่ี 3 การแก้ไข ปรบัปรุงความคิดท่ียังไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 ผูว้ิจัยให้นักเรียนน าภาพท่ีได้มาวิเคราะห์ แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน จนเกิดการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดความเชื่อมั่น สามารถเปรียบเทียบวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีคิดไว ้และ
เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม และดีท่ีสดุได ้
ขัน้ท่ี 4 น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา 
 ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานการสรา้งรูปภาพหนา้ชัน้ 
 - ขณะน าเสนอ ครูคอยกระตุน้นกัเรียนใหต้ัง้ใจฟัง พิจารณาถึงวิธีการหาค าตอบ  
 - ครูกล่าวชมเชยหรือใหแ้รงจงูใจ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีสามารถคิด
หาค าตอบไดแ้ปลกใหม่ และบอกขอ้ดีของวธีิแกปั้ญหาแต่ละกลุ่ม ท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจ และ
พึงพอใจที่จะเรียนรู ้
ขัน้ท่ี 5 การประเมินตนเอง 
 ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนรว่มกนัปรบัปรุงแกไ้ขผลงานของกลุ่มตนเอง จากนัน้ใหน้กัเรียนในกลุ่ม
ประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง จากส่ิงท่ีแกไ้ขปรบัปรุง และบอกเหตผุลท่ีตอ้งปรบัปรุงผลงาน โดย
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การฝึกฝนการประเมินผลงานตนเองนีเ้พื่อหาจุดบกพร่องจากการประเมินและน ามาพัฒนา
ตนเองต่อไป  
ขั้นสรุปกิจกรรม 
 1. ครูใหน้กัเรียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณท่ี์คลา้ยกนัได ้ โดยการสรา้ง
รูปภาพท่ีแปลกใหม่จากไมข้ีดไฟที่ไม่มีรูปเรขาคณิตก ากบั เมือ่นกัเรียนไดศึ้กษาการแกปั้ญหาใน
หลาย ๆ วิธี จนพบกบัวิธีท่ีเหมาะสมและถกูตอ้งกบัเหตกุารณแ์ละสถานการณ ์ ท าใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึน้ 
 2. ครูอภิปรายสรุปรว่มกบันกัเรียนถึงขัน้ตอนการคิดเพื่อใหไ้ดค้ าตอบแปลกใหม่ แตกต่าง
โดยใชค้วามคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์  และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถามถึงขัน้ตอนท่ียงัไม่
เขา้ใจ 
การวัดและประเมินผล 
 1. แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 2. ใบบนัทึกกิจกรรม 
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เกม ปริศนาไม้ขดีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ใหน้ักเรยีนน าไมข้ดีไฟมาวางตามภาพเกมปริศนาไมข้ีดไฟ  โดยนกัเรียนสามารถยา้ยไม้

ขีดไดเ้พียง 1 กา้น เลือกเอาว่าจะเอากา้นไหน เสร็จแลว้ก็เอาไปวางตรงต าแหน่งใดก็ได ้เพื่อให้
ประโยคสญัลกัษณเ์ป็นจริง  
(ค าตอบท่ีเป็นไปไดม้ีมากกว่าหน่ึงค าตอบนะจ๊ะ) 
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ใบกิจกรรม สรา้งสรรคจ์ากไมข้ีดไฟ  

 

มารู้จักรูปเรขาคณิตกันหน่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม 

รูปวงกลม รูปวงรี 

รูปหา้เหล่ียม รูปหกเหล่ียม 
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ค าชีแ้จง ใหน้ักเรยีนใชไ้มข้ดีไฟมาต่อเตมิรูปเรขาคณิตทีก่ าหนดให ้ ใหเ้กดิรูปภาพทีแ่ปลกใหม่ 

พรอ้มทัง้บอกชื่อรูปภาพว่าเป็นรูปอะไร 
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ชวนคิด ใหน้ักเรยีนในกลุม่สรา้งรูปภาพทีแ่ปลกใหม่ จากไมข้ดีไฟ จ านวน 20 กา้น พรอ้ม

ทัง้ตัง้ชื่อรูปภาพ 
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แบบทดสอบความคดิสร้างสรรคท์างคณติศาสตร ์

 
 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบทดสอบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

1. แบบทดสอบความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรเ์ป็นแบบทดสอบอตันยัจ านวน 6 ขอ้  

ใชเ้วลาท าขอ้ละ8นาทีรวมใชเ้วลาทัง้หมด 48 นาที 

2. ใหน้กัเรียนเขียนตอบลงในแบบทดสอบ 

3. ในแต่ละขอ้ค าถามจะมีค าตอบท่ีถกูหลายค าตอบนกัเรียนสามารถเขียนค าตอบไดอ้ย่างอิสระ 

4. ใหน้กัเรียนเขียนค าตอบใหไ้ดม้ากท่ีสดุเท่าท่ีนักเรียนสามารถคิดได้ 

5. ใหน้กัเรียนท าใหค้รบทกุขอ้ 
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ข้อ 1 จากตวัเลขและเครื่องหมายท่ีก าหนดใหต่้อไปนี ้

 2   3   5   6   12   30    +    –        ÷    (  ) 
ใหน้กัเรียนน าไปเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณท่ี์ไดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 24  
โดยเขียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซึ่งนกัเรียนสามารถใชต้ัวเลขและเครื่องหมายซ า้กนัไดห้ลายครัง้  
 

 ตวัอย่างค าตอบ  12 + 12 = 24 ,  
    6 + 6 + 12 = 24   
 

ค าตอบ  
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..…………………………………………………………………………………………………….... 
..……………………………………………………………………………………………………....  
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ข้อ 2 จากสญัลกัษณแ์ละเครื่องหมายท่ีก าหนดใหต่้อไปนี ้

         = 1,           = 2,            = 3,           = 4,            = 5,           = 6,             = 7 ,  

+ , – ,   , ÷ , (  ) 

ใหน้กัเรียนน าไปเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณท่ี์ไดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 20  

โดยเขียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซึ่งนกัเรียนสามารถใชส้ัญลกัษณแ์ละเครื่องหมายซ า้กนัไดห้ลายครัง้  
 

 ตวัอย่างค าตอบ              = 20   

            +            + +  = 20   
 

ค าตอบ  

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..……………………………………………………………………………………………………....  
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ข้อ 3 ถา้พี่เก็บเงินไดท้ัง้หมด 10 เหรียญ เมือ่รวมจ านวนเงินของเหรียญทัง้สิบเหรียญแลว้พี่มีเงิน
เป็นจ านวนเต็มบาทไม่เป็นเศษสตางคเ์ลย จากขอ้มลูท่ีก าหนดให ้ใหน้กัเรียนหาว่าพี่มีเงินทัง้หมดกี่
บาทและมีเหรียญแต่ละชนิดอย่างละกี่เหรียญบา้ง (ค าตอบท่ีเป็นไปไดม้ีหลายค าตอบนะจ๊ะ) 
ค าตอบ  

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..……………………………………………………………………………………………………....  

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..……………………………………………………………………………………………………....  
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ข้อ 4 อตัราค่าจอดรถของหา้งสรรพสินคา้ซึ่งอยู่ในบริเวณท่ีท างานของคณุพ่อ มีรายละเอียดดงันี ้
 

หา้งสรรพสินคา้ 

A 

หา้งสรรพสินคา้ 

B 

หา้งสรรพสินคา้ 

C 

หา้งสรรพสินคา้ 

D 

หา้งสรรพสินคา้ 

E 

คิดค่าจอดรถ  

ชั่วโมงละ 10 บาท 

จอดฟรี 1 ชั่วโมง

แรก ชั่วโมงที่ 2 

เป็นตน้ไป 

คิดค่าจอดรถ 

ชั่วโมงละ 20 บาท 

จอดฟรี 2 ชั่วโมง

แรก ชั่วโมงที่ 3 - 4 

คิดค่าจอดรถ 

ชั่วโมงละ 20 บาท 

ชั่วโมงที่ 5 เป็นตน้

ไปคิดค่าจอดรถ 

ชั่วโมงละ 30 บาท 

จอดฟรี 3 ชั่วโมง

แรก ชั่วโมงที่ 4 - 5  

คิดค่าจอดรถ 

ชั่วโมงละ 30 บาท 

ชั่วโมงที่ 6 เป็นตน้

ไปคิดค่าจอดรถ 

ชั่วโมงละ 40 บาท 

จอดฟรี 4 ชั่วโมง

แรก ชั่วโมงที่ 5 เป็น

ตน้ไปคิดค่าจอดรถ 

ชั่วโมงละ 50 บาท 

 

จากขอ้มลูท่ีก าหนดให ้ถา้คณุพ่อตอ้งการจอดรถเป็นเวลา 8 ชั่วโมง คณุพ่อจะมีวธีิการเลือกท่ีจอด

รถอย่างไรบา้งและแต่ละแบบตอ้งเสียค่าจอดรถเท่าไร (ค าตอบท่ีเป็นไปไดม้ีหลายค าตอบนะจ๊ะ) 

ค าตอบ  

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..…………………………………………………………………………………………………….... 

..……………………………………………………………………………………………………....

..…………………………………………………………………………………………………….... 
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ข้อ 5 ใหน้ักเรยีนน ารูปเรขาคณิตจากทีก่ าหนดใหต้ัง้แต่ 2 รูปขึน้ไป มาประกอบกนัใหเ้ป็น

รูปภาพท่ีมีความหมายและมีความแปลกใหม่พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อภาพและเขียนไวใ้ตภ้าพโดยในการ

สรา้งภาพเดียวกนัสามารถใชรู้ปท่ีก าหนดใหน้ัน้ซ า้กนัไดแ้ต่หา้มเพิ่มเติมรูปอื่น ๆ ท่ีไม่ไดก้ าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคมไฟ 

ตวัอย่าง 
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ข้อ 6 ใหน้กัเรียนสรา้งรูปโดยลากเสน้ตรงเชื่อมจดุใหม้ีความหมายและมีความแปลกใหม่ พรอ้มทัง้

ตัง้ชื่อภาพและเขียนไวใ้ตภ้าพ 

ตวัอย่างค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนมเคก้ 
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เกณฑใ์นการให้คะแนน 
ประเด็นท่ี
พิจารณา 

ระดับคุณภาพและเกณฑ ์
3  2 1 0 

ความคิด
สรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบ 
ดา้นความคิด
คล่อง 
ขอ้ 1-2 

สามารถเขียน
ประโยค
สญัลกัษณจ์าก
สถานการณท์าง
คณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหไ้ด้
ถกูตอ้ง  
ตัง้แต่ 7 ขอ้ขึน้ไป 

สามารถเขียน
ประโยค
สญัลกัษณจ์าก
สถานการณท์าง
คณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้
ถกูตอ้ง 4 - 6ขอ้ 

สามารถเขียน
ประโยค
สญัลกัษณจ์าก
สถานการณท์าง
คณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้
ถกูตอ้ง  
นอ้ยกว่า 4 ขอ้ 

ไม่สามารถเขียน
ประโยค
สญัลกัษณจ์าก
สถานการณท์าง
คณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหไ้ด้
ถกูตอ้ง 

ความคิด
สรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบ 
ดา้นความคิด
ยืดหยุ่น 
ขอ้ 3-4 

สามารถเขียน
วิธีการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ทางคณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหไ้ด้
ถกูตอ้ง ตัง้แต่  
4 กลุ่มขึน้ไป 

สามารถเขียน
วิธีการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ทางคณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้ 
ถกูตอ้ง 2 - 3 กลุ่ม 

สามารถเขียน
วิธีการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ทางคณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้
ถกูตอ้ง  
นอ้ยกว่า 2 กลุ่ม 

ไม่สามารถเขียน
วิธีการแกปั้ญหา
จากสถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์
ที่ก าหนดใหไ้ด้
ถกูตอ้ง 

ความคิด
สรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์
องคป์ระกอบ 
ดา้นความคิด
ริเริ่ม 
ขอ้ 5-6 

สามารถสรา้งรูป  
ที่มีลกัษณะแปลก
ใหม่แตกต่าง  
ไดถ้กูตอ้ง 
เหมาะสมจาก
สถานการณท์าง
คณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหแ้ละมี
นกัเรียนเพียง  
1-2% ของจ านวน
นกัเรียนท่ีใชว้ิธีนี ้

สามารถสรา้งรูป  
ที่มีลกัษณะแปลก
ใหม่แตกต่าง  
ไดถ้กูตอ้ง 
เหมาะสมจาก
สถานการณท์าง
คณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหแ้ละมี
นกัเรียน 3-5% 
ของจ านวน
นกัเรียน ที่ใชว้ิธีนี ้

สามารถสรา้งรูป  
ที่มีลกัษณะแปลก
ใหม่แตกต่าง  
ไดถ้กูตอ้ง 
เหมาะสมจาก
สถานการณท์าง
คณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหแ้ละมี
นกัเรียนท่ีใชว้ิธีนี ้
6% ขึน้ไป  

ไม่สามารถสรา้ง
รูปที่มีลกัษณะ
แปลกใหม่
แตกต่าง  
ไดถ้กูตอ้ง 
เหมาะสมจาก
สถานการณท์าง
คณิตศาสตรท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้
 

 
 



  142 

เกณฑป์ระเมนิความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตรค์ะแนนเตม็ 18 คะแนน 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
15 ขึน้ไป มีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัดีมาก 

10-14 มีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัดี 
5-9 มีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัพอใช ้
0-4 มีความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรใ์นระดบัต ่า 
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