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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) หาประสิทธิภาพรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค์ทางคณติศาสตร ์สำาหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
คดิสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร ์สำาหรับนักเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และหาคณุภาพของเครือ่งมือ 
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลอง
ใช้ในสถานการณ์จริง ในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง ข้ันตอนการดำาเนินงานใช้วิธีวิจัยแบบแผนการ
วิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนจำานวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเพื่อนำา
รูปแบบไปใช้หาประสิทธิภาพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำานวน 31 คน และนักเรียนกลุ่มควบคุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/3 จำานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการ
เรียนรูค้ณติศาสตรเ์พ่ือสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค ์2) แบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตร ์
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จำานวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
คา่เฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิt-test (Dependent Samples) 
และนำาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการดำาเนินการ ปรากฏดังนี้

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ที่มาของรูป
แบบการจัดการเรียนการสอน (Principles of the Model) 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (Objectives of 
the Model) 3) ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax of the Learning) ขั้นที่ 1 ทาบทาม (Approach) ขั้นที่ 2 
ท้าทาย (Challenge) ขั้นที่ 3 ทุ่มเท (flow) ขั้นที่ 4 ทบทวน (Verification) ขั้นที่ 5 ประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Communication) 4) ระบบสังคม (Social System) 5) หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) 
6) ระบบสนับสนุน (Support System) 

2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (E

1
/E

2
) มีค่า

เท่ากบั 84.00/87.92 2) นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามคดิสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนกลุ่ม
ทดลองทีไ่ดร้บัการจัดการเรยีนรูด้้วยรปูแบบทีพั่ฒนาขึน้มคีวามคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop of a Model of Learning  

Management for Improving Mathematical Creative Thinking for Secondary School Students  
and 2) to study the effectiveness of a Model of Learning Management for Improving  
Mathematical Creative Thinking for Secondary School Students. The research methodology 
was divided into three steps: 1) the study of conditions and problems in improving creative 
thinking ability in the secondary school students and the analysis of theories related to the 
learning management, 2) the development of learning management system to support the 
creative thinking ability of student mathematical of secondary school and the evaluation of 
the model and 3) the study of learning model to improve the mathematical ability of the 
secondary school students. The learning model was developed and adapted to follow the 
simulation research method. The research procedures followed the method of research 
and development (R and D). There were three groups of samples. The first samples were 
32 third year students of the secondary school level at Baan Phulek Middle School in the 
2/2015. They were selected by the method of purposive sampling. The second samples who  
studied in classroom 3/1 were 31 third year students of the secondary school level at Baan 
Pangewnonghee Middle School in the 1/2016. They were classified to form the evaluation 
model. The third samples who studied in classroom 3/3 were 32 third year students of the 
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secondary school level at Baan Pangewnonghee Middle School in the 1/2016. They were 
selected by the cluster sampling method. The research instrument was two sets: 1) the 
instructional model to improve creative thinking ability, 2) the achievement test with multiple 
choice examination and explanation. There were 4 math problems and the students wrote 
how to solve them and gave the answers. Moreover, there were 4 multiple choices which 
were finally chosen into 20 questions. The statistics used were mean, percentage, standard 
deviation and the t-test.

Results of the research are follows.

1. The research findings showed that the instructional model for creative thinking ability 
of student mathematical of secondary school consisted of five components: the sources of 
instructional model, the basic theories and principles, the research proposals, the research 
procedures such as building connectivity, the situational solution, the implementation and 
the evaluation and the conditions of teaching model such as social system, response system 
and support system.

2. The findings of the instructional model for creative thinking ability of student 
mathematical of secondary school showed that the performance of the instructional model 
was 84.00/87.92. The statically significant result was .01 and 3, and it was shown that the 
instructional model improved the creative thinking ability of students in learning mathematics. 
The learning improvement of experimental group was better than control group, and the 
statically significant result was .01

Keywords: Model of learning management, mathematical creative thinking 

บทนำา  
การที่จะพัฒนาคนในประเทศให้เก่ง

คณิตศาสตร์นั้น จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความ
สามารถในการคิด เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการคิด การมรีะบบขัน้ตอน
ในการคิด จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำาวันของ
ผู้เรียน และความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมีความ
สำาคัญต่อทุกคนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง จึงจำาเป็น
ท่ีจะต้องดำาเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่ง
เสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ เกิดความสามารถในการ
คดิ เพือ่นำาไปสูก่ารมคีวามสรา้งสรรค์เพ่ือนกัเรยีน
จะได้เป็นพลเมืองที่รู้คิด รู้แนวทางในการดำาเนิน

ชีวิตให้มีความสุขและรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สิ่ง
ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในสังคมต่อไปอย่าง
กว้างขวาง และมีความสำาคัญทั้งสำาหรับตนเอง
และความสำาคัญต่อสังคม ในส่วนที่มีความสำาคัญ
ต่อตนเอง คือ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะ
เป็นผู้ที่ไม่เครียด มีความสนุกสนาน มีความภาค
ภูมิใจในตนเองนอกจากนี้ มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินภายนอก ระดับการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานสำานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา องคก์รมหาชน, 2551: 
5-8, 21) ยังได้กำาหนดในมาตรฐานที่ 4 คือ  
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ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวง
ศึกษาธกิาร, 2551: 6) ได้กำาหนดสมรรถนะสำาคัญ
ของผู้เรียน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ 2 คือ ความสามารถใน
การคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คดิสงัเคราะห ์การคดิอย่างสร้างสรรค ์การคดิอย่าง
มีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ เพื่อนำาไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ต้องคำานึงถึงองค์ประกอบหลาย
อย่างโดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะการคิด ซึ่งการ
คิดที่สำาคัญจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คือ 
ความสามารถของบุคคลที่จะคิดแตกแยกออก
ไปหลายทิศทาง หลายลักษณะ หลายแง่หลาย
มุม องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 4 องค์
ประกอบ เพือ่ใชเ้ป็นตวัวดัความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ดังนี้1) ความคิดคล่อง (Fluency)  
2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 3) ความคิด
ริเร่ิม (Originality) 4) ความคิดละเอียดลออ  
(Elaboration) (Mendoza, 2009: 25-27) 
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะต้องคำานึง
ถึงประสิทธิผลหรือผลการเรียนอย่างรอบด้าน
ของผู้เรียน ทั้งในมิติของด้านการรู้คิด ทักษะ
ปฏิบัติและด้านคุณลักษณะ จากรูปแบบและวิธี
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะกับผู้
เรียน การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ครูมีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิงใน
การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยครูควรเลือกให้งานที่มีคุณค่า 
เปิดกว้าง กระตุ้นความสนใจของนักเรียน การใช้
คำาถามลักษณะต่างๆ กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด  

และควรส่งเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ตลอดจนการใช้
เทคโนโยลีอย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนอย่าง 
ต่อเนื่อง (Furman, 1998: 258-276) หลักการ
สอนคณิตศาสตร์นั้น ครูผู้สอนจะต้องคำานึงถึง
ประสบการณ์ ความรู้พื้นฐาน และศักยภาพของ
ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานของคณิตศาสตร์ และ
เน้นการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ตามลำาดับ
ขั้นตอนอย่างมีเหตุผลโดยสอนจากสิ่งที่เป็นรูป
ธรรมให้มากที่สุด ให้ผู้เรียนคุณค่าของการเรียน
คณิตศาสตร์ และรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน
คณิตศาสตร์

ผลการทดสอบระดับชาติ (O–NET) ปี
การศึกษา 2555–2557 สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 6.5 มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ยตามลำาดับ 
เท่ากับ 12.53, 11.53, 2.64 เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการประเมินคุณภาพระดับประเทศ ปีการ
ศึกษา 2554 มีค่าเฉลี่ย 12.47 มาตรฐานการ
เรียนรู้ ค 6.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ -4.20 ซึ่ง
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
2, 2555–2557) ดังนั้นการแก้ปัญหาความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่ำา ผู้วิจัยจึงสนใจและ
ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสอน
คณิตศาสตร์ ที่มีความสำาคัญและสนับสนุนต่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model)  
ไ ด้แ ก่  ทฤษฎีการสร้ างความ รู้ ด้วยตนเอง  
(Constructivism) ซึ่งทิศนา แขมณี (2554: 90) 
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ได้กล่าวถึงแนวคิด Constructivism  เกี่ยวข้องกั
บธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ มีความหมาย
ทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้าน
จิตวิทยา เริ่มต้นจาก  Piaget   (ทิศนา แขมณี, 
2554: 91 ; อ้างอิงมาจาก Piaget.  1980) ซึ่ง
เสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วน
บคุคลมีความเปน็อัตนัย Vygotsky  (ทิศนา แขมณี, 
2554: 91 ; อา้งองิมาจาก Vygotsky, 1983) ได้
ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิด
จากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอื่น สำาหรับ
ด้านสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะ (ทิศ
นา แขมณี, 2554: 93 ; อ้างอิงมาจาก Emile  
Durkheim  and others, 1987) เช่ือว่าสภาพ
แวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้
ใหม่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget 
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552: 25-26) พัฒนา
ทางการสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัย ซึ่ง
แบ่งได้ 4 วัยดังนี้ ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส  
(Sensorimotor period) มีอายุอยู่ในช่วง 0-2 
ปี ขั้นก่อนปฏิบัติการการคิด (Preoperational 
period) มีอายุอยู่ในช่วง 2–7 ปี 2 ขั้นนี้จะมีการ
รับรู้และ การกระทำา ส่วนขั้นการคิดแบบรูปธรรม  
(Concrete operational period) มีอายุอยู่ในช่วง 
7-11 ปี ขั้นนี้นอกจากเรียนรู้แบบรูปธรรมได้ ยัง
สามารถเรียนรูแ้ละใช้สญัลกัษณไ์ด้ด้วย ขัน้สดุทา้ย
เปน็ขัน้การคดิแบบนามธรรม (Formal operational  
period) มีอายุอยู่ในช่วง11-15 ปีขั้นนี้คิดเป็น
นามธรรม,ตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) คิดค้นโดย Gardner 
ซ่ึงมีทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2552: 33-36) Gardner เชื่อว่า เชาว์ปัญญาของ
บุคคลมีอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ประการ หรือ
อาจมากกว่านี้ ซ่ึงแต่ละคนจะมีความสามารถ
เฉพาะด้านที่แตกต่างไปจากคนอื่น และมีความ

สามารถในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน ความสมารถ
ที่ผสมผสานกันออกมาทำาให้บุคคลแต่ละคนมี
แบบแผน ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน และเชาว์
ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่ที่ระดับที่ตน
มีตอนเกิดแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับ
การสง่เสรมิทีเ่หมาะสม และการเรยีนการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Base Instruction)  
การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้ง
สมมตฐิาน สาเหตแุละกลไกของการเกดิปญัหานัน้
ค้นคว้าความรู้พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับปัญหา เพื่อ
จะนำาไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป โดยผู้เรียนอาจจะ
ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน แต่อาจใช้ความรู้ 
ที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมหรือเคยเรียนมา วิธีการเรียนรู้
ตามแนวทางที่มีลักษณะที่สำาคัญ คือ 1) เรียนรู้ 
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องของปัญหานั้นๆ เน้น
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 2)  
เนื้อหาวิชาจะเป็นลักษณะของการบูรณาการ  
(Integration) โดยผสมผสานเนื้อหาของหลายๆ 
วิชาเข้าด้วยกัน 3) เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยมี
อาจารย์ประจำากลุ่ม (Facilitator) เป็นผู้สนับสนุน
และกระตุน้นกัเรยีนตอ้งรว่มกนัสร้างบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม 4) การเรียนรู้ 
และค้นคว้าหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตนเอง
หรือกลุ่มตั้งไว้  (Self-directed learning) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เป็นเรื่อง
สำาคัญมากที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้  
ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความแตก
ต่างของผู้เรียนไม่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากเกินไป
จนทำาให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ทำาให้ขาดทักษะทางด้านการคิดอันเป็น
คุณลักษณะที่สำาคัญของนักเรียนที่พึงประสงค์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความคิดสร้างสรรค์ จัดการ
เรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จึงมีความจำาเป็น
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อย่างยิ่งท่ีต้องดำาเนินการพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการคดิสรา้งสรรค์ด้วยตนเอง ทำาใหผู้เ้รียน
ไดเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตั ิเกดิความเขา้ใจและ
สามารถนำาความรูไ้ปบรูณาการใช้ในชีวติประจำาวนั 
และมีคุณสมบัติตรงกับเป้าหมายของการจัดการ
ศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

2.1 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

2.2 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นกับวิธีที่เรียนด้วยวิธีปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ต้นที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีความ
คิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตร ์กบันกัเรยีนที่
เรยีนโดยการเรยีนแบบปกต ิมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
ทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

การวิจยัระยะที ่1 การพฒันารปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จำานวน 53 คน จาก 49 โรง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จำานวน 47 คน 

การวิจัยระยะที่ 2 

ประชากร  ได้ แก่  นั ก เ รี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำานวน 49 โรง 
นักเรียนจำานวน 948 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาปทีี ่3 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนจำานวน 32 
คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
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Sampling) 

การวิจัยระยะที่ 3 

ประชากร  ไ ด้ แก่  นั ก เ รี ยนระ ดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำานวน 49 โรง 
นักเรียนจำานวน 948 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาปีที ่3 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้าน ป่างิ้วหนองฮี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนจำานวน 
63 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

จำานวน 31 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/3 จำานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) 

เครื่องมือก�รวิจัย

เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 1

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  เ ป็ น
แบบสอบถามจำานวน 1 ฉบับ ผู้วิ จัยทำาขึ้น
เพื่อสอบถามทัศนะต่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณติศาสตร ์ตามความคดิเหน็ของครผููส้อนในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นข้อคำาถามเก่ียวกับการ
พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิความ
คิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ช่วง คือ 

 2.1 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดับ โดยกำาหนดคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 
สำาหรับคำาตอบที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด ตามลำาดับ มีจำานวน 16 ข้อ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83

 2.2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open – ended questionnaire) เพื่อทราบข้อ
เสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 2 และ 3

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามกรอบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

2. แบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ

 2 .1  แบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ แบบอัตนัย 

 2 .2  แบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง กิจกรรมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบอิงกลุ่ม 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.78

ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

1. ผู้วิจัยดำาเนินการ ให้นักเรียนที่เรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นและ
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ ทำาแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบ 2 ฉบับคือ 
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์

2. ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตาม 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่ง
เสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน กับนักเรียน
กลุ่มทดลองใช้เวลาดำาเนินการจัดการเรียนรู้ 
20 ช่ัวโมง รวมเวลาสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 
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10 สัปดาห์ และจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติกับ
นักเรียนกลุ่มควบคุมประเมินระหว่างเรียนตาม
กรอบประสิทธิภาพกระบวนการของรูปแบบด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่ปรากฏในภาคผนวกท้าย
แผน

3. หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรเ์พ่ือสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 
กลุ่ม ทำาแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบ ทัง้ 2 ฉบบัเหมอืนเดิม โดยนำาคะแนน
การทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
ตามแผนการวิจัยแบบ Randomized Control 
Group Pretest Posttest Design

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จากค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 133) 

2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยสถิติทดสอบ t-test (Depen-
dent samples) (บุญชม ศรสีะอาด, 2553: 133) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ดว้ยสถติกิารทดสอบ t-test (Independent  
samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 137) 

ผลการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนาขึ้นมี
องค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
(Principles of the Model) 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ (Objectives of the Model) 3) ขั้นตอน
ของรูปแบบ (Syntax of the Learning) ขั้นที่ 1 
ทาบทาม (Approach) ขัน้ที ่2 ทา้ทาย (Challenge)  
ขัน้ที ่3 ทุม่เท (flow) ขัน้ที ่4 ทบทวน (Verification)  
ขั้นที่ 5 ประยุกต์ใช้ความรู้ (Communication)  
4) ระบบสงัคม (Social System) 5) หลกัการตอบ
สนอง (Principle of Reaction) 6) ระบบสนบัสนนุ 
(Support System) 

2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
1) ประสิทธิภาพด้านกระบวนการและผลลัพธ์
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความ
คิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน
ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ คะแนนจากการทดสอบ
ย่อยท้ายแผนระหว่างเรียน (E

1
) เท่ากับ 84.00 

ประสิทธิภาพผลลัพธ์คำานวณจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E

2
) เท่ากับ 

87.92 ประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
(E

1
/E

2
) มีค่าเท่ากับ 84.00/87.92 2) นักเรียน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน
มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) 
นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามคดิสร้างสรรคห์ลงัเรยีน
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01

 

อภิปรายผล
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนาขึ้นมี
องค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1) ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนของ 
รูปแบบ ขั้นที่ 1 ทาบทาม (Approach) เป็นขั้น
นำาเข้าสู่บทเรียน เกริ่นความพร้อมดึงความสนใจ
ให้ผู้เรียนอยากรู้ในเรื่องที่จะเรียน ขั้นที่ 2 ท้าทาย  
(Challenge) เป็นขั้นการตั้งคำาถาม การสร้าง
สถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 3 ทุ่มเท (flow) เป็นขั้น
คิดหาคำาตอบของโจทย์และตอบสนองต่อปัญหา
เหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่างๆ ขั้นที่ 4 ทบทวน  
(Verification) การตรวจสอบผลงาน ขัน้ที ่5 ถา่ยทอด  
(Communication) ประยุกต์ใช้ความรู้ 4) ระบบ
สังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน 
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแนวคิด 
ทฤษฎีโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการยกร่างองค์
ประกอบขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้ เพ่ือสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าความเหมาะสมในระดับ
มาก และความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
มีคา่ความเหมาะสมในระดับมาก การทีผ่ลการวจิยั
ปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จะต้องมีความเป็นระบบของการปฏิบัติ
เพ่ือนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ดีจะต้องสะท้อนวิธีการเรียนรู้
ของบุคคล สอดคล้องกับจุดประสงค์และวิธีการ
ประเมินผล สนับสนุนการมีส่วนร่วมและปฏิบัติ
ด้วยความกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน มีลำาดับขั้นตอนของการเรียน สามารถ
ปรับใช้กับทุกระดับชั้นเรียนและความหลากหลาย
ของกลุ่มผู้เรียน การกำาหนดกรอบโครงสร้างรูป
แบบการจดัการเรยีนรูใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัได้นำา
แนวคดิของ Joyce and Weil (2009: 9) ได้เสนอ
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนเร่ิมจากการเสนอ
ภาพให้เหน็เหตกุารณใ์นหอ้งเรยีน (Scenario) โดย
ใช้การเล่าเร่ืองโดยมีครูและนักเรียนเป็นผู้แสดง 
โดยจำาลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

เพื่อนำาไปสู่แบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งแต่ละ
แบบมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ที่มา
ของรปูแบบการจัดการเรยีนการสอน (Orientation  
to the Model) ประกอบด้วยเปา้หมายของรปูแบบ  
(Goal) ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) หลัก
การสำาคัญ (Major Concept) ที่เป็นพื้นฐาน
ของรูปแบบการเรียนการสอนส่วนที่ 2 รูปแบบ
ของการจัดการเรียนการสอน (The Model of 
Teaching) มี 4 ส่วน คือ 1. ขั้นตอนของรูปแบบ 
(Syntax หรือ Phases) เป็นการจัดเรียงลำาดับ
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นข้ันๆ ซึ่งแต่ละ
รูปแบบมีจำานวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกันไป  
2. ระบบสังคมหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
(Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครู
และนักเรียน 3. หลักการแสดงการโต้ตอบหรือ
ตอบสนอง (Principle of Reaction) เป็นการ
บอกวิธีการที่ครูจะตอบสนองต่อสิ่งที่นักเรียน
กระทำา อาจเปน็การใหร้างวัล การสรา้งบรรยากาศ
อิสระโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด เป็นต้น  
4. ระบบการสนับสนุน (Support System) 
เป็นการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจำาเป็นในการที่จะใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผล เช่น 
การสอนฝึกทักษะ นักเรียนจะต้องได้ฝึกการ
ทำางานในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับ
สภาพการทำางานจรงิ สว่นที ่3 การนำารปูแบบการ
จดัการเรยีนการสอนไปใช ้(Application) เปน็การ
แนะนำาและการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
ได้ เช่น จะใช้กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม
และใชก้บัเดก็ระดบัใดเปน็ตน้ สว่นที ่4 ผลทีเ่กดิขึน้
กับผู้เรียนจากการสอนและลักษณะที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (Instructional and Nurturant Effects) 
กล่าวถึงแต่ละรูปแบบเมื่อเกิดผลทางตรงและทาง
ออ้มอะไรบา้งกบันกัเรยีน โดยทีผ่ลทางตรงมาจาก
การสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอน ส่วนผลทาง
อ้อมมาจากสภาพแวดล้อม สิ่งที่คอยสนับสนุน
ให้การเรียนการสอนได้ต้องมีการคำานึงถึงอย่าง 
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ต่อเน่ืองซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดแฝงไปกับผลการ
สอนเพื่อท่ีจะสามารถใช้เป็นสิ่งที่จะพิจารณา
เลือกรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ด้วย สอดรับ
กับผลการศึกษาอินทิรา พรมพันธุ์ (2550: 181) 
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบน
เว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ใน
วิชาการออกแบบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ผล
การวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่
พฒันาขึน้หลกัการของรปูแบบเน้นสนับสนนุสภาพ
แวดลอ้มทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ดีทีสุ่ด
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสด์ กิจกรรม
การแก้ปัญหาในงานออกแบบและภาระงานที่
ท้าทายสำาหรับผู้เรียน วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต กระบวนการเรียนการ
สอนแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ (1) เตรียมความ
พรอ้ม (2) กำาหนดเปา้หมายการเรยีนรู ้(3) เรยีนรู้ 
และเชื่อมโยง (4) กำาหนดความคิดรวบยอดและ
ประยุกต์ใช้ (5) ขัดเกลาและปรับปรุงผลงาน (6) 
นำาเสนอผลงาน (7) ประเมินผลงาน 2) ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนมี
ระดับความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05  
3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำานวน 
5 ท่านมีความเห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมและสามารถนำาไปใช้กับนิสิตนักศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต และสอดคล้องกับสมพร 
หลมิเจริญ (2552: 158-162) ได้พัฒนาหลกัสตูร
เสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ผลการดำาเนินการศึกษาได้
องค์ประกอบของความคิดสรา้งสรรค์ประกอบด้วย
คณุลกัษณะ 2 มิติ คือ มติด้ิานการคดิ ได้แก ่ความ
คดิคลอ่งแคลว่ ความคิดยืดหยุ่น และความคดิรเิริม่ 
มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ได้แก่ ความอยาก
รู้อยากเห็น และความเช่ือมั่นในตนเอง ผลการ

วิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และนกัเรยีนกลุม่
ทดลองมรีะดับความคดิเหน็ตอ่หลกัสตูรเสรมิอยูใ่น
ระดับดีมาก ผลการประเมินหลักสูตเสริมพบว่ามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด

2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
พบว่า 1) ประสิทธิภาพด้านกระบวนการและ
ผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่ง
เสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนจาก
การทดสอบย่อยท้ายแผนระหว่างเรียน (E

1
) 

เท่ากับ 84.00 ประสิทธิภาพผลลัพธ์คำานวณจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
(E

2
) เท่ากับ 87.92 ประสิทธิภาพของรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ (E
1
/E

2
) มีค่าเท่ากับ 84.00/87.92 

2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ท่ีพัฒนาข้ึน มีความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ที่พัฒนาข้ึนมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมา
จาก กระบวนการออกแบบและจัดทำารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ดำาเนินการผ่าน
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and  
Development) ที่ได้รับการยอมรับและให้ความ
เชื่อถือในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
จำานวนมาก ขณะที่ เงื่อนไขหรือปัจจัยสำาคัญ 
ขึ้นอยู่กับการออกแบบบนพื้นฐานของแนวคิด
ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual  
development Theory) ทฤษฏพีหปุญัญา (Theory 
of Multiple Intelligences) และการเรยีนการสอน
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โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั (Problem-Base Instruction)  
เห็นว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพจะตั้งอยู่
บนเงื่อนไขของความสามารถในการรู้คิดหากผู้
สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะความไม่สมดุลใน
การรู้คิด หรือภาวะความขัดแย้งทางปัญญาแล้ว
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นหา
คาตอบ หรือแก้ปัญหาในเหตุการณ์นั้นให้บรรลุ
ผลสำาเร็จเห็นว่าแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้จะ
เป็นการสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย จาก
ความขัดแย้งของการรู้คิด ผ่านบริบทเงื่อนไขทาง
สังคม ที่ให้ประโยชน์ในวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากน้ันผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ อรุณี ศรีวงษ์ชัย (2557: 157) ฉวัฒญา 
ฉิมมา (2558: 218-219) รวมทั้งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในต่างประเทศของ บลอยด์ (Bloyd, 
2004: 4023-B) ล ีซงุ วา (Lee Sung wa, 2005: 
194-199) และเบ็กเฮตโต (Beghetto, 2006: 
447-457) ได้ใช้กลวิธีต่างๆ สถานการณ์ปัญหา
และปรบัวธิกีารแก้ปญัหาในแนวทางทีห่ลากหลาย 
ดว้ยเหตุผลผา่นการเช่ือมโยงเงือ่นไของค์ประกอบ
ของความรู้ประสบการณ์พื้นฐานที่เหมาะสม จะ
เป็นปัจจัยส่งผลให้นักเรียนได้รับการปรับปรุงและ
พฒันาดา้นการคดิสรา้งสรรค์ทางคณติศาสตรเ์พ่ิม
ขึ้น ดังปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่องการพัฒนารูป

แบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�รูปแบบก�ร
จัดก�รเรียนรู้ไปใช้

1 .1 เนื้ อหา ทุก เ น้ือหาในรายวิ ชา
คณติศาสตรร์ะดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น สามารถ
นำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ตามรูป
แบบที่พัฒนาขึ้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างครูและนักเรียนที่สามารถ
รว่มกจิกรรมโดยให้นกัเรยีนเกดิความสนใจในการ
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์

1.2 เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละขั้นอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม โดย
ในชัว่โมงแรกๆ อาจตอ้งใชเ้วลาในการจดัการเรยีน
รู้ในแต่ละข้ันนานกว่าที่กำาหนด แต่ในการจัดการ
เรียนรู้ในชั่วโมงต่อๆ ไป เวลาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้จะกระชับลง และเป็นไปตามแผนที่วางไว้
และแต่ละครั้งในการจัดการเรียนรู้ควรใช้จัดการ
เรยีนรูใ้นครบทกุข้ัน เพือ่ความเขา้ใจในเนือ้หาและ
เกิดการเรียนรู้ ที่ต่อเนื่อง

1.3 ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้รูป
แบบให้เกิดความเข้าใจก่อนนารูปแบบไปใช้และ
มีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้
เพียงพอกับจานวนนักเรียน และทำาความเข้าใจ
กับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้น รวมทั้งจะต้อง
มีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จะเกิดข้ึนระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ และความรอบรู้ในเนื้อหา การเสริม
แรงกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้
ความคิดท่ีหลากหลายและ การทำาความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิดทฤษฎี ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญา (Intellectual development 
Theory) ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple  
Intelligences) และการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหา
เป็นหลัก (Problem-Base Instruction) 

1.4 การจัดการเรียนการสอนตามรูป
แบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีข้ันตอนที่
เน้นกระบวนการคิดในหลายขั้นตอน ผู้เรียนต้อง
มีความอดทนและความมานะพยายามอย่างสูง 
เพื่อให้เกิดผลการคิดที่มีประสิทธิผล ผู้สอนควร
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สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นบรรยากาศเชิง
บวก ตลอดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วย
ลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.5 การจัดการเรียนการสอนตามรูป
แบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ผู้สอนเป็น
บุคคลสำาคัญที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทำาให้ผู้เรียนเกิดความ
สามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนหลายๆ 
โรงเรียนเพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยกว้างขวาง

มากยิ่งขึ้น

2.2 ควรนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ไปใช้
พฒันาความสามารถในการคดิดา้นอืน่ๆ หรือออก
แบบบูรณาการกับรูปแบบการเรียนการสอนอื่น

2.3 ควรนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ไป
ใช้ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน

2.4 ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ไปใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อจะได้
ข้อสรุปผลการวิจัยกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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