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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 2) เพือ่ ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตรฯ กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร
ในชั่วโมงชุมนุม ปการศึกษา 2560 จํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก กิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรฯ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค และแบบสํารวจความ
คิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรฯ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ
คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที การวิจัย
ดําเนินการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตรฯ ยึดแนวทางและกระบวนการแกปญ
 หาดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ดวยกิจกรรมใหความรู ฝกทักษะแลวนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปใชแกปญหา ผาน
กระบวนการแกปญหา และกิจกรรมที่กําหนดสถานการณปญหาแลวใหนักเรียนศึกษา เรียนรู และ
หาแนวทางการแกปญหารวมกันเปนลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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ผลการวิจยั พบวา 1. ผลของการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร ฯ ไดแก (1.1) ความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค โดยรวมมีคาเฉลี่ยเลขคณิต 20.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.44 คาเฉลี่ย
เลขคณิตโดยรวม คิดเปนรอยละ 67.90 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน (1.2) จํานวนนักเรียนที่สอบ
ไดคะแนนความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป มี 22 คน คิดเปน
รอยละ 81.48 ซึ่งมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด (1.3) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิต
ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคกับเกณฑรอยละ 60 พบวา สูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2. ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูคณิต
ศาสตรฯ โดยรวม นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา เห็นดวยในระดับมากทุกขอ
คําสําคัญ: การแกปญหา การแกปญหาอยางสรางสรรค การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ABSTRACT
The purposes of research were to (1) examine their learning outcomes by implementing
the lesson plans, and (2) explore their opinions towards the implementation of the lesson plans.
The sample was a group of 27 lower secondary school students who were mathematics club
members, in 2017 academic year, in Pakkret School, Pakkret District, Nonthaburi Province.
The research instruments were the lesson plans aiming to enhance creative problem-solving
ability, a test of creative problem-solving ability, and a questionnaire concerning students’
opinions about the implementation of the lesson plans. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation and t-test. The construction of the lesson plans
aiming to enhance creative problem-solving ability, the researchers employed an approach
highlighting an elicitation of different solving problem possibilities. The approach possessed
two characteristics:(1) following 3 stages: presentation, practice, and production; and (2)
featuring group-work problem-based learning.
The ﬁndings were as follows: 1. As for the students’ learning outcome after the
implementation of the lesson plans constructed on purpose to enhance creative problemsolving ability, it revealed as follows: (1.1) The mean score of the test measuring creative
problem-solving ability was 20.37 out of 30 and its standard deviation was 3.44, accounting
for 67.90 percent. (1.2) There were 22 students, accounting for 81.48 percent, whose scores
of the test measuring creative problem-solving ability were greater than 60 percent. (1.3)
The comparison between the students’ mean score and the criterion, which justiﬁed the
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minimum passing scores of 60 percent, showed that the former was higher than the latter,
at the signiﬁcance level of 0.05. 2. The students had a high opinion in the overall about the
implementation of the lesson plans. Likewise, they expressed a high opinion on every aspect.
Keywords: problem-solving, creative problem-solving, problem-based learning
บทนํา

จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
สังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลง
ทางดานวิทยาการเทคโนโลยีและการสือ่ สาร ซึง่ เปน
ปจจัยผลักดันสําคัญที่ทําใหโลก “ไรพรมแดน”
พลโลกมีการติดตอสัมพันธกันไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว กระแสโลกาภิวัฒนนําโลกเขาสูยุค
แห ง การจั ด ระเบียบทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองระหวางประเทศใหม มีผลกระทบตอ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเปนอยูของทุกชาติ
ทุกภาษา การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ สงผล
ใหหลายประเทศตระหนักถึงความอยูรอดของ
ตนเอง จึงมีการวางแผนและเตรียมการเสริมสราง
ศั ก ยภาพให กั บ ประชาชนให เ ป น มนุ ษ ย ที่ มี
สติปญญา (knowledge worker) มีวิจารณญาณ
(critical thinking) มี ก ารเรี ย นรู  ต ลอดชี วิ ต
(lifelong learning) และมี ทั ก ษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนรูที่ผานมาเปนการสอน
หรือใหความรูโ ดยครูเปนหลัก และมักเปนความรู
เดี่ยว ๆ ขาดการสัมพันธเชื่อมโยงความรู ขาดการ
คิดวิเคราะห/สังเคราะห ขาดการประยุกตใชความรู
ขาดการลงมือปฏิบัติ และขาดการเชื่อมโยงกับ
สถานการณ ที่ สั ม พั น ธ กั บ ชี วิ ต จริ ง เมื่ อ เผชิ ญ
ปญหาก็มักจะแกปญหาไมได ไมรูวาจะเริ่มตน

แกปญหาอยางไร เมื่อแกปญหาไมไดก็มักจะรอ
ให มี ค นมาช ว ยเหลื อ ขาดการรู  จั ก การเรี ย นรู 
ดวยตนเอง ขาดการพึง่ ตนเอง จากปญหาดังกลาว
ขางตน สะทอนใหเห็นวาการสอนใหเกิดความรู
ไมเพียงพอตอการนําไปใชและแกปญหา ดังนั้น
การพั ฒ นาผู  เ รี ย นให เ ป น คนที่ มี ค วามพร อ ม
สําหรับสังคมในอนาคต จําเปนตองพัฒนาใหเขา
มี ทั้ ง ความรู  ทั ก ษะและประสบการณ ใ นการ
นําความรูไปใชแกปญหา รูวิธีการเรียนรูและ
สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรทุกระดับ
มี เ ป า หมายที่ สํ า คั ญ เพื่ อ พั ฒ นาให ผู  เ รี ย นมี
ความรู ทักษะและความสามารถทางคณิตศาสตร
ที่ จําเป น สํ าหรั บการประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิตจริ ง ได
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรจะเปนเครื่องมือ
พัฒนาคุณลักษณะที่สําคัญของผูเรียน ไดแก
การคิ ด วิ เ คราะห การคิ ด สร า งสรรค การแก
ปญหา การหาเหตุผล การเชื่อมโยงความรู และ
การสื่อสารความรูและแนวคิดทางคณิตศาสตร
ซึ่งคุณลักษณะที่ไดจากการเรียนรูคณิตศาสตร
ขางตนจะเปนทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิต
และเปนพื้นฐานของการเรียนรูศาสตรตาง ๆ ทั้ง
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
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ความสํ า เร็ จ ของการจั ด การเรี ย นรู 
คณิตศาสตร พิจารณาไดจากการบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว ซึ่งตัวบงชี้ความสําเร็จ คือ ผลการ
ประเมินตาง ๆ เชน การประเมินระดับชาติ (O – net)
พบวา ผลการประเมินทั้งระดับประถมศึกษาและ
ระดั บ มั ธ ยมศึ กษา ตํ่า กวา เกณฑการประเมิน
ขั้นผาน (NIETS, 2016) และจากการประเมิน
โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ
(Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ของ Organization
for Economic Co-operation and Development
(OECD) พบวา ผลการประเมินในป 2555 หรือ
PISA 2012 คะแนนเฉลีย่ ของ OECD เทากับ 494
คะแนน เด็กไทยไดคะแนนเฉลีย่ 427 คะแนน อยูใ น
อันดับที่ 50 จากทั้งหมด 65 ประเทศ ซึ่งคาเฉลี่ย
ของเด็กไทยอยูในกลุมตํ่า นักเรียน มีความรูและ
ทักษะคณิตศาสตรตํ่ากวาพื้นฐานถึงรอยละ 50
(ขณะที่เซี่ยงไฮ – จีน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาพื้นฐาน
รอยละ 4 และสิงคโปร มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาพื้นฐาน
รอยละ 8) นักเรียนไทยรูคณิตศาสตรในระดับสูง
โดยเฉลี่ยมีเพียงรอยละ 0.5 (ขณะที่เซี่ยงไฮ – จีน
มีคาเฉลี่ยในระดับสูงถึงรอยละ 31 และสิงคโปร
มีคา เฉลีย่ ในระดับสูงถึงรอยละ 19) เมือ่ พิจารณา
รายละเอียดของเนื้อหาสาระ พบวา เด็กไทยมี
จุดออนที่สุดคือ กระบวนการคิด วิธีการคิดหรือ
การคิดใหเปนคณิตศาสตร การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูใหสอดคลองและบรรลุเปาหมาย
ของการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 จําเปน
ตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะและความ

สามารถทางคณิ ต ศาสตร ที่ จํ า เป น ที่ ส ามารถ
นําไปใชในการแกปญหาได ซึ่งการแกปญหา
ธรรมดาอาจยังไมเพียงพอสําหรับสังคมทีม่ คี วาม
ซับซอนและมีการแขงขันสูง การแกปญหาอยาง
สรางสรรคหรือมีแนวทางการแกปญ
 หาทีห่ ลากหลาย
และแปลกใหมมคี วามสําคัญอยางยิง่ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีทั้งความรู ทักษะและความสามารถ
ในการแก ป  ญ หา รวมทั้ ง การแก ป  ญ หาอย า ง
สรางสรรค จําเปนตองไดรบั การวางแผนการพัฒนา
อยางเปนระบบ ผานกระบวนการวิจัย เริ่มตั้งแต
การศึกษาปญหาในการจัดการเรียนรู การเตรียม
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู และแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู แลวดําเนินการศึกษา วิจัย
เพื่อใหไดองคความรูใหม การวิจัยครั้งนี้ กําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
การจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร เพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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สมมติฐานของการวิจัย
ความสามารถในการแก ป  ญ หาอย า ง
สรางสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การจั ด การเรี ย นรู  ค ณิ ต ศาสตร ที่ มุ  ง
พั ฒ นาความรู  ทั ก ษะและความสามารถทาง
คณิตศาสตร เพื่อนําไปสูการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถที่สําคัญสําหรับสังคมยุคปจจุบัน
และอนาคต โดยเฉพาะความสามารถในการ
แกปญ
 หาอยางสรางสรรค จึงกําหนดกรอบแนวคิด
ในการดําเนินการวิจยั เพือ่ พัฒนาและหาแนวทาง
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ดังนี้

5

ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
กลุมตัวอยางในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น โรงเรี ย น
ปากเกร็ ด อํ า เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี
ทีเ่ ลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร ในชัว่ โมง
ชุมนุม ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
จํานวน 1 หมูเรียน มีนักเรียน จํานวน 27 คน
เนื้อหาในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ สถานการณ
ปญหาที่ใชในการพัฒนาความสามารถในการ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจั ด การเรี ย นรู  ค ณิ ต ศาสตร
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ผลการการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรฯ ประกอบดวย
- ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
- ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรฯ
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แกปญหาอยางสรางสรรคเปนปญหาที่ใชความรู
และทักษะทางคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนเปนพืน้ ฐาน ประกอบดวย ปญหาเกีย่ วกับ
จํานวนและการดําเนินการ ปญหาเกีย่ วกับเรขาคณิต
และรูปเรขาคณิต ปญหาเกี่ยวกับพีชคณิตและ
ปญหาที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห และปญหา
เกี่ยวกับสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทดลองและการ
เก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1. กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก ป  ญ หาอย า ง
สรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 8 ชุด
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค และ
3. แบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
การวิจัย “การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน” แบงขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั ออกเปน
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาป ญ หาและความ
ตองการการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร เพือ่ พัฒนา
ความรู ทักษะ และความสามารถในการแกปญ
 หา
ทางคณิตศาสตร เปนการศึกษาปญหาและความ
ตองการของครูในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
โดยการสัมภาษณและประชุมกลุมยอยครูผูสอน

วิ ช าคณิ ต ศาสตร ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
จํานวน 8 คน แลวสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เปนการนําขอสรุปที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการพิจารณาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก ป  ญ หาอย า งสร า งสรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยนํากิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตร มาทบทวนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษา ความยากงายของ
กิจกรรม และความเหมาะสมกับระดับชั้น โดยครู
ผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 คน
พรอมปรับปรุงแกไข กอนนํามาจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค
ขั้นตอนที่ 4 จัดการเรียนรูคณิตศาสตร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ระหวาง
ดําเนินการทดลองไดเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิผลและสรุป
เปนรายงานการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
1. วิ เ คราะห ค วามสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค โดยใชการวิเคราะห
คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิตของ
คะแนนความสามารถในการแก ป  ญ หาอย า ง
สรางสรรค หลังการทดลองกับเกณฑรอยละ 60
โดยใชการทดสอบที
3. วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรฯ โดยใชการ
วิ เ คราะห ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานแลวเทียบคาเฉลีย่ กับเกณฑ
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
เมื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและความต อ งการ
การจั ด การเรี ย นรู  ค ณิ ต ศาสตร เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
แลวนําขอมูลที่ไดมาออกแบบการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรฯ ซึ่งไดแนวทางและกระบวนการ
เรียนรูที่เนนการแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเริม่ จากการเลือกปญหาทีใ่ หความรู ฝกทักษะ
แลวนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปใช
แกปญหา ผานกระบวนการแกปญหา จากนั้น
จึ ง เป น กิ จ กรรมที่ กํ า หนดสถานการณ ป  ญ หา
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แลวใหนกั เรียนศึกษา เรียนรู และหาแนวทางการ
แกปญหารวมกันเปนลักษณะของการเรียนรูที่ใช
ปญหาเปนฐาน (problem based learning)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลของการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
1.1 ความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ซึง่ ไดมาจากการทดสอบหลังจากไดผา น
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสิ้นสุดลง พบวา ความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โดยรวม มีคาเฉลี่ยเลขคณิต
20.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.44 คาเฉลี่ย
เลขคณิตโดยรวม คิดเปนรอยละ 67.90
1.2 สั ด ส ว นของจํ า นวนนั ก เรี ย น
ที่สอบไดคะแนนความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค ตัง้ แตรอ ยละ 60 ของคะแนนเต็ม
แสดงผลไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สัดสวนของจํานวนนักเรียนทีส่ อบไดคะแนนความสามารถในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
ตั้งแตรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม

คะแนน
ความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค

จํานวน
นักเรียน
(คน)

จํานวนนักเรียน (คน)
ที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60
ของคะแนนเต็ม

27

22

รอยละของจํานวนนักเรียน
ที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60
ของคะแนนเต็ม
81.48
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จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนทีไ่ ดคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป (18 คะแนน ขึ้นไป จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน) มีจํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 81.48 ซึ่งมากกวารอยละ 60 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด
1.3 ทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย
โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของนักเรียนกับเกณฑรอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม โดยใชการทดสอบที ปรากฏผลดังตารางที่ 2

จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยเลขคณิต
ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค เทากับ 20.37 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑรอยละ 60 ดวยสถิติทดสอบที พบวา
สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
เรียนรูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เมื่ อ สิ้ น สุ ดการทดลองได สํารวจความ
คิดเห็นของนักเรียน ไดผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคกับเกณฑรอยละ 60 (18 คะแนน)
กลุมตัวอยาง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 df = 26

20.37

S.D.

t

Sig.

3.44

3.57

.001
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ขอที่

รายการประเมิน

1

กิจกรรมการเรียนสนุกนาสนใจ

2

กิจกรรมทาทายความสามารถ

3

กิจกรรมมีระดับความยากงายเหมาะสม

4

การอธิบายชัดเจน มีลําดับขั้นตอน
เขาใจงาย ไดใจความ
การใชภาษาที่งายตอความเขาใจ

5
6
7
8
9
10

นักเรียนมีสวนรวมและมีโอกาส
ไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
นักเรียนมีโอกาสซักถาม
และแสดงความคิดเห็น
นักเรียนมีเวลาไดคดิ และคิดอยางอิสระ
นักเรียนไดมีโอกาสไดวิเคราะห
หาเหตุผลและแกปญหา
นักเรียนมีโอกาสไดคิดหาคําตอบ
ที่หลากหลาย และไดคิด
อยางสรางสรรค
รวม

จํานวน (รอยละ)
ในแตละระดับความคิดเห็น

S.D.

แปลผล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

3
(11.1)
9
(33.3)
2
(7.4)
10
(37.0)
13
(48.1)
10
(37.0)
15
(55.6)
8
(29.6)
10
(37.0)
15
(55.6)

12
(44.4)
15
(55.6)
11
(40.7)
13
(48.1)
10
(37.0)
13
(48.1)
10
(30.7)
11
(40.7)
14
(51.9)
9
(33.3)

12
(44.4)
3
(11.1)
14
(51.9)
4
(14.8)
4
(14.8)
4
(14.8)
2
(7.4)
8
(29.6)
3
(11.1)
3
(11.1)

3.66 .679

มาก

4.22 .640

มาก

3.56 .640

มาก

4.22 .697

มาก

4.33 .733

มาก

4.22 .697

มาก

4.44 .751

มาก

3.96 .854

มาก

4.26 .655

มาก

4.41 .797

มาก

95
118
(35.19) (43.70)

57
(21.11)

4.13 .458

มาก

จากตารางที่ 3 พบวา คาเฉลี่ยเลขคณิต
ของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู 
คณิตศาสตร เพือ่ การพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โดยรวม เห็นดวยในระดับมาก
( = 4.13 , S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายขอ

เห็นดวยระดับ

พบวา เห็นดวยในระดับมากทุกขอ ขอทีม่ คี า เฉลีย่
เลขคณิตสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ขอ 7 นักเรียน
มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น ( = 4.44,
S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ขอ 10 นักเรียนมีโอกาส
ไดคิดหาคําตอบที่หลากหลาย และไดคิดอยาง
สรางสรรค ( = 4.41, S.D. = 0.79) และ ขอ 5
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การใชภาษาทีง่ า ยตอความเขาใจ ( = 4.33, S.D.
= 0.73) ตามลําดับ สวนขอที่มี คาเฉลี่ยเลขคณิต
ตํ่าที่สุด คือ ขอ 3 กิจกรรมมีระดับความยากงาย
เหมาะสม ( = 3.56, S.D. = 0.64)
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัย ความคิดเห็น และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาอภิปราย ไดดังนี้
การพั ฒ นาความสามารถในการแก
ปญหาอยางสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ใชกิจกรรมการแกปญหา
ที่เกี่ยวของและใชความรูเนื้อหาสาระที่กําหนด
ในหลักสูตร ประกอบดวย การแกปญหาเกี่ยวกับ
จํานวนและการดําเนินการ การแกปญ
 หาเกีย่ วกับ
เรขาคณิตและรูปเรขาคณิต การแกปญ
 หาเกีย่ วกับ
พีชคณิตและการคิดวิเคราะห และการแกปญหา
ที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับชีวิตจริง สวนแนวทาง
การพัฒนา จะเนนการพัฒนาผานกระบวนการ
แก ป  ญ หาที่ เ ป น การแก ป  ญ หาด ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายแกปญหาหลายขั้นตอน ตลอดจน
การตอยอดการแกปญหาจากปญหาเดิม กิจกรรม
การเรียนรูจะเปนกิจกรรมที่ใหความรู ฝกทักษะ
และนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปใช
แกปญหา ผานกระบวนการแกปญหา จากนั้น
จะกําหนดสถานการณปญหา แลวใหนักเรียน
ศึ ก ษา สื บ ค น หาความรู  และหาแนวทางการ
แกป  ญ หา กิจ กรรมดั งกล า วจะทํ า ให นั ก เรี ย น
ไดคิด วิเคราะหและแกปญหา ทั้งการแกปญหา
รายบุคคลและแกปญหารวมกัน จะทําใหเกิด
การเรียนรู เกิดความอยากรู อยากหาคําตอบ
เกิดทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการ
แกปญหา ตามลักษณะของการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน (problem - based learning)
(Kamanee, 2007))
1. ผลของการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
1.1 ความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต น โดยรวมมี ค  า เฉลี่ ย เลขคณิ ต 20.37
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.44 คาเฉลี่ยเลขคณิต
ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค คิดเปนรอยละ 67.90 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค มีขั้นตอนกระบวนการพัฒนา
อยางเปนระบบและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในระยะเวลาที่ยาวนานพอ (8 สัปดาห) และ
กิ จ กรรมที่ ใ ช พั ฒ นา เป น กิ จ กรรมที่ เ ริ่ ม จาก
ใหความรู ฝกทักษะ ฝกการคิดวิเคราะหและ
หาแนวทางการแก ป  ญ หา แล ว จึ ง นํ า ความรู 
และทักษะเหลานั้นไปใชในการแกปญหา และ
ยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหา จากสถานการณปญหาที่ให
นักเรียนไดศึกษา วิเคราะห และฝกหาแนวทาง
การแกปญหารวมกัน เปนแนวทางการเรียนรู
โดยใช ป  ญ หาเป น ฐาน ที่ นั ก เรี ย นต อ งศึ ก ษา
วิเคราะห และใชความรูใ นการแกปญ
 หา ใชเทคนิค
วิธีการแกปญหาที่หลากหลาย สงผลใหนักเรียน
เกิดความรู ทักษะและประสบการณในการคิด
วิเคราะห และแกปญหา เกิดการเชื่อมโยงความรู
ไดใชเหตุผลในการคิด วิเคราะหและหาแนวทาง
ในการหาคํ า ตอบของป ญ หา สอดคล อ งกั บ
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ลั ก ษณะของการจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ป  ญ หา
เปนฐานที่กลาววา ความสําเร็จในการแกปญหา
ไมไดขนึ้ อยูก บั การมีความรูใ นตัวเพียงอยางเดียว
แต จ ะขึ้ น อยู  กั บ การเลื อ กใช วิ ธี ก ารในการแก
ปญหา (Gizrelears, 1936) และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ เอลเซฟเฟ (Elshafei, 1998)
ที่พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สร า งสรรค อ งค ค วามรู  ไ ด ด  ว ยตนเอง มี ก าร
รวมกลุ  ม กั น แก ป  ญ หาและสามารถคิ ด ค น วิ ธี
การแก ป  ญ หาได ดี ก ว า การจั ด การเรี ย นรู  ต าม
ปกติ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เซเรโซ
(Cerezo, 2004) ทีพ่ บวา การจัดการเรียนรูโ ดยใช
ปญหาเปนฐานสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเรียน
และการทํางานกลุม สรางแรงกระตุน ใหกบั ผูเ รียน
และผูเรียนสามารถแกปญหาที่มีความซับซอน
ไดสําเร็จ
1.2 สัดสวนของจํานวนนักเรียนที่
สอบไดคะแนนความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค ตัง้ แตรอ ยละ 60 ขึน้ ไป (มากกวา
18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) มีจาํ นวน
22 คน คิดเปนรอยละ 81.48 ซึง่ มากกวารอยละ 60
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผลการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
อย า งสร า งสรรค สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยม
ศึกษาตอนตน ตามขอ 1.1 สงผลใหนักเรียน
เกิ ด การเรี ย นรู  เกิ ด ความรู  ความเข า ใจใน
กระบวนการแกปญ
 หา และเกิดทักษะจนสามารถ
แก ป  ญ หาได ดี ทํ า ให นั ก เรี ย นสอบได ค ะแนน
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
อยูในระดับสูง เปนจํานวนมากถึงรอยละ 81.48
สอดคลองกับผลการศึกษาของ เมธาวี พิมวัน
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(Pimwan, 2006) ที่ศึกษาการสรางชุดการเรียน
การสอนที่ใชปญหาเปนฐาน เรื่องพื้นที่ผิว กับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีสขุ วิทยา
ที่พบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มีผลการเรียนผานเกณฑรอ ยละ 60 ของคะแนนเต็ม
และมีจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด
1.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิต
ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาอยาง
สร า งสรรค ของนั ก เรี ย นกั บ เกณฑ ร  อ ยละ 60
พบวา สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ที่ ดํ า เนิ น การตามข อ 1.1 ส ง ผลให นั ก เรี ย น
ทําคะแนนความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคไดในระดับสูงจํานวนมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความ
สามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค กับ
เกณฑรอยละ 60 จึงพบวา สูงกวาเกณฑอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ เมธาวี พิมวัน (Pimwan, 2006) ที่ศึกษา
การสรางชุดการเรียนการสอนทีใ่ ชปญ
 หาเปนฐาน
เรื่องพื้นที่ผิว กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนศรีสุขวิทยา ที่พบวา นักเรียนที่เรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานมีผลการเรียนผานเกณฑ
ร อ ยละ 60 ของคะแนนเต็ ม และสอดคล อ ง
กั บ ผลการศึ ก ษาของ รั ง สรรค ทองสุ ข นอก
(Thongsugnok, 2004) ที่ศึกษาการสรางชุด
การเรี ย นการสอนที่ ใ ช ป  ญ หาเป น ฐานในการ
เรียนรู เรื่องทฤษฎีจํานวนเบื้องตน กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองคง อําเภอคง
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จังหวัดนครราชสีมา พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใช
ชุดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐานในการ
เรียนรูมีผลการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
2. จากการวิเคราะหความคิดเห็นของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร เพือ่ การ
พั ฒ นาความสามารถในการแก ป  ญ หาอย า ง
สรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน พบวา คาเฉลีย่ เลขคณิตของความคิดเห็น
โดยรวมเห็ น ด ว ยในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
รายขอ พบวา เห็นดวยในระดับมากทุกขอ อาจเปน
เพราะการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
เป น การจั ด กิ จ กรรมที่ มุ  ง ให นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู 
ฝกทักษะและฝกแกปญหาทั้งที่เปนการเรียนรู
รายบุคคลและเรียนรูร ว มกัน โดยเฉพาะการเรียนรู
รวมกัน นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดกัน ไดถกเถียงกัน ไดใหเหตุผลตอกัน
ทํ า ให เ กิ ด ความรู  ความเข า ใจอย า งแท จ ริ ง
เมื่ อ ถึ ง เวลาแก ป  ญ หาก็ ส ามารถใช ค วามรู 
และประสบการณจากการเรียนรูรวมกันไปใช
แกปญหาได และการจัดการเรียนรูยังเปดโอกาส
ใหนกั เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น ไดนาํ เสนอ
ไดคิดหาคําตอบดวยวิธีที่หลากหลาย สงผลตอ
ความคิ ด สรางสรรค และกิ จ กรรมที่ ใ ช พั ฒนา
เปนกิจกรรมทีค่ าํ นึงถึงพืน้ ฐานทีต่ อ งใชในการคิด
แกปญหาและยังเปนกิจกรรมที่มีความยากงาย
พอเหมาะ สงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยรวม

อยูในระดับมาก และรายขอคําถามทุกขออยูใน
ระดับมากทุกขอ สอดคลองกับผลการศึกษาของ
เมธาวี พิมวัน (Pimwan, 2006) ที่ศึกษาการสราง
ชุดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน เรื่อง
พืน้ ทีผ่ วิ กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ศรีสุขวิทยา ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานอยูในระดับมาก
ขอสังเกตจากการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการแก ป  ญ หาอย า ง
สรางสรรคระยะแรก ๆ นักเรียนยังไมกลาแสดง
ความคิดของตนเอง ไมกลาคิดออกมาวาตนเอง
คิ ดอย างไร เพราะเกรงว าจะคิ ดผิ ด ผู  สอนได
อธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด วิ ธี ก ารคิ ด ตลอดจนการ
แสดงออกซึง่ ความคิดของตนเองวา สิง่ ทีท่ กุ คนคิด
นั้นอยูบนพื้นฐานความรูและประสบการณของ
แตละคน หากแสดงความคิดออกมา จะทําใหรวู า
สิ่ ง ที่ ตนเองคิ ดนั้ น ถู ก ต อ ง เหมาะสม เป น เหตุ
เป น ผลหรื อ ไม ซึ่ ง ทั้ ง หมดสามารถอธิ บ ายได
โดยใชความรู ถาหากคิดผิด ก็ไมไดเสียหายอะไร
จะไดรวู า ผิดอยางไรและทีถ่ กู ตองควรเปนอยางไร
เพราะอะไร จะไดแกไข หรือปรับแนวคิดใหม
จากนั้ น นั ก เรี ย นก็ เ ริ่ ม ที่ จ ะแสดงความคิ ด ของ
ตนเอง พรอมตรวจสอบกับเพือ่ น ๆ วา สิง่ ทีต่ นเอง
คิ ดนั้ น ถู ก หรื อ ไม ไม ถู ก เพราะอะไร และที่ ถู ก
ควรเปนอยางไร
2. ควรใหนักเรียนไดฝกเรียนรูและแก
ปญหารวมกันใหมาก ๆ เพราะการแกปญหา
รวมกัน จะเกิดการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ เชน
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด
กระบวนการแกปญ
 หา กระบวนการกลุม จะทําให
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เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน อันจะ
กอใหเกิดทางเลือกทีห่ ลากหลายในการแกปญ
 หา
และตัดสินใจ
3. การแก ป  ญ หาอย า งสร า งสรรค
สามารถพั ฒ นาได โ ดยเริ่ ม จากการแก ป  ญ หา
ทางคณิตศาสตร แลวปรับรูปแบบ วิธีการคิด
และคิดดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ซึง่ การแกปญ
 หา
อยางสรางสรรค สามารถพัฒนาไดทั้งทางตรง
โดยการสอนหรื อ การฝ ก อบรม และทางอ อ ม
โดยการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สงเสริม
ความเป นอิ สระในการเรียนรู การพัฒนาตอ ง
คอยเปนคอยไปและใชเวลา และตองพัฒนา
อยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอน
1. การพั ฒ นาความสามารถในการ
แกปญหา ควรใหนักเรียนไดฝกการคิด วิเคราะห
และแกปญหาอยางคอยเปนคอยไปและฝกแก
ปญหาอยางตอเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนานพอ
2. ความรู  แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานมี ค วาม
สําคัญตอการแกปญ
 หา ดังนัน้ ควรเริม่ จากปญหา
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ที่ นั ก เรี ย นมี พื้น ฐานและสามารถแก ป ญ หาได
แลวคอย ๆ เพิ่มความยากหรือความซับซอนของ
ปญหาที่ละนอย อยางเหมาะสม
3. การแก ป  ญ หาร ว มกั น จะช ว ยให
นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย ชวยลด
ความวิ ตก กั ง วลและสร างความมั่ น ใจในการ
แกปญ
 หา และเมือ่ นักเรียนแกปญ
 หาได จะทําให
อยากเรียนรู อยากแกปญ
 หา เกิดความกระตือรือรน
และมีความมั่นใจในการแกปญหา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
1. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ดวยวิธีการอื่น ๆ นอกจากการใชปญหาเปนฐาน
2. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
กับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและมี ก ารพั ฒ นาอย า ง
ตอเนื่อง
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค ทั้งทางตรง ทางออมและแบบ
ผสมผสาน
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