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บทคัดย่อ
การวจัิยเรือ่งการพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรเ์พือ่เสรมิสรา้งทกัษะการแกป้ญัหา

อย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูค้ณติศาสตรท์ีส่่งเสรมิทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งสร้างสรรค ์3. เพือ่ทดลองใชก้ารจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
รปูแบบการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีส่ง่เสริมทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคก์ารวิจยัครัง้นีด้ำาเนนิ
การตามลักษณะของกระบวนการวจิยัและพัฒนา (Research and Development) วิเคราะห์หา คา่เฉลีย่  
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า

1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์แสดงให้เห็นว่าระดับการปฏิบัติของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของครูผู้สอนโดยภาพรวมแล้ว มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

2. พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีส่ง่เสริมทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคน์ำา
ข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 78.60/79.11 

3. ผลทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ความรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 
โดยกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย ( =18.66, S.D.=1.83) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ( =25.16, 
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S.D.=1.96) และจากการทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

4. ผลความพึงพอใจต่อการใช้จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ:  รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Abstract
Research on the development of mathematics learning management model to 

enhance creative problem solving skills for students of MathayomSuksa 4 students with 
the objectives 1. To study the state of learning management of mathematics courses that 
promote creative problemsolving skills 2. To develop a learning management model that 
promotes creative problem solving skills 3. To experiment with the use of mathematics 
learning management model that promotes creative problem solving skills. The satisfaction 
of a management style that promotes learning math skills and creative problem solving. 
This research was conducted in accordance with the nature of research and development  
processes (Research and Development), to analyze the average ( ) standard deviation (S.D.) 
by using computer software program.

 1. Study the state of learning management of mathematics courses that promote 
creative problem solving skills. 6 shows that the level of practice of teaching and learning  
activities in mathematics of mathayomsuksa4 students of teachers by images total is Has 
a high.

2. Development a learning management model for mathematics that promotes  
creative problem solving skills, bringing the information obtained to find the efficiency  
according to the criteria 80/80. Creative problem solving skills in mathematics effective 
78.60/79.11 

3. To experiment with the use of mathematical learning management that promotes 
creative problem solving skills Students’ knowledge in mathematics between students,  
experimental groups and control group students the control group had an average score  
( =26.65, S.D.=2.15) and the experimental group had an average score ( =30.00, S.D.=1.24) 
and from the test after completing the study of the students, the control group and the 
experimental group that was organized learning activities, experimental groups, students, 
experimental groups, rather than the control groups with statistical significance at.05 level
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บทนำา
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี

เป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะ
การคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มี
ทกัษะดา้นเทคโนโลย ีสามารถทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสำาคัญเป็น
คุณลักษณะหน่ึงของผู้เรียนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ซับ
ซ้อนและก้าวกระโดด การทำางาน การดำาเนินชีวิต
ย่อมประสบปัญหา ทั้งปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึก 
และปัญหาท่ีเห็นเป็นรูปธรรม ปัญหาเป็นเสมือน
กำาแพงกั้นที่ไม่ให้บุคคลได้ไปถึงเป้าหมาย ดังนั้น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะความสามารถใน
การแก้ปัญหา สามารถดำาเนินชีวิตและก้าวไปสู่
เป้าหมายได้

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้อง
ใช้เหตุผลกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ช่วย
เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล คิดอย่าง
มีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีทักษะการแก้
ปญัหา วเิคราะห์ปัญหาได้ อย่างรอบคอบ สามารถ
คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือสำาคัญในการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และก่อให้เกิด
การพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551: 114-

127) ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2545: 1) ได้กล่าวถึง
ความสำาคัญของคณิตศาสตร์ว่าเป็นเครื่องมือนำา
ไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นพื้นฐานสำาหรับ
การคน้คว้าวิจยัทกุประเภทเพราะคณติศาสตรช์ว่ย
พฒันาความคดิของนกัเรยีนให้สามารถคดิไดอ้ยา่ง
มรีะบบมเีหตผุล แกป้ญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ฉะนัน้รากฐานทางคณติศาสตรจ์ำาเปน็ตอ้งปลกูฝงั
ตั้งแต่ ในระดับเยาว์วัย เพื่อเป็นแนวทางอันก่อให้
เกดิความคดิรเิริม่และสรา้งสรรค ์สามารถนำาไปใช้
แกป้ญัหาอ่ืนในชีวติประจำาวนัได ้แตผ่ลการสำารวจ
สาเหตเุดก็ไทยออ่นคณติศาสตรพ์บวา่ เดก็ไทยขาด
ทักษะทั้งการใช้ความคิดรวบยอดและทักษะการ
แก้ปัญหา โดยปัญหาหนึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนคือสภาพปัจจุบันนักเรียนไม่ชอบคิดและขาด
ทักษะการแก้ปัญหา ไม่สามารถประยุกต์ความ รู้
ไปใช้แก้ปัญหาได้ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เป็นมาตรฐานหนึ่งของสาระ
ที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้
ปญัหาอยา่งสร้างสรรคเ์ปน็การแกป้ญัหาโดยอาศยั
จินตนาการ กล่าวคือต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีทักษะในการแก้ไขและเผชิญปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2554: 
1-2) ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นกระบวนการที่
นกัเรยีนควรเรยีนรู้ ฝกึฝนและพฒันาใหเ้กดิทกัษะ
ขึ้นในตัวนักเรียน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
จะช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดที่หลากหลาย มีนิสัย
กระตอืรอืรน้ ไมย่อ่ทอ้และมัน่ใจในการแกป้ญัหาที่
เผชิญอยู่ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอด

4. To study the satisfaction of using the mathematics learning management model 
that promotes creative problem solving skills overall, the satisfaction with learning styles was 
at a high level.

Keywords:  Developing a learning management model, Create creative problem solving skills
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จนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนำาติดตัว
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ (สถาบันส่ง
เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551: 14-
16) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มี
ความสำาคัญ ควรเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนา 
เนื่องจากทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มี
ความสำาคัญต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เพราะจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดแก้
ปัญหาที่มีความหลากหลาย เปิดกรอบความคิด
ออกมาได้อย่างอิสระภายใต้ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาคณิตศาสตร์และทำาให้เกิดการประยุกต์ได้
สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย
กระตือรือร้นไม่ย่อท้อ อยากรู้อยากเห็น อยาก
ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทร
ขจร, 2554: 67) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการเรียน
เนื้อหาท้ัง 5 สาระตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ปจัจบัุนพบวา่นักเรียนสว่นใหญไ่มป่ระสบ
ผลสำาเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เท่าที่ควร ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ กัน เช่น 
ลักษณะของวิชาค่อนข้างเป็นนามธรรม ประกอบ
ด้วยสัญลักษณ์ อาศัยการคิดที่เป็นแบบแผน มี
ขั้นตอนและมีเหตุผล (วัชรา เล่าเรียนดี,2554: 
1-2) และแม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในเน้ือหาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีแต่ยังมีนักเรียน
จำานวนไม่น้อยที่ด้อยความสามารถในการแก้
ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร เสนอความ
คิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถนำาความรู้ทาง 
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) ด้วยเหตุ

นี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยเรื่องคือ การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่ง
เสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นอย่างไร 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบ ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนศึกษาประเมิน
ความคิดเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอ่รปูแบบการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนว่าอยู่ในระดับ
ใด อันจะทำาให้ได้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สำาหรับนักเรียนที่มีคุณภาพสำาหรับนำาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หากได้รับการส่ง
เสริมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะเป็น
แนวทางในการสร้าง พื้นฐานที่แข็งแรงให้แก่การ
เรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์

หลักคือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียน
รู้รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ ส่งเสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
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สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีส่่งเสริมทกัษะการ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์สำาหรบันกัเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัย เร่ืองการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยกำาหนดการดำาเนินการ
วิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนมีขอบเขต
ของการวิจัย ดังนี้ 

1 .  สภาพการจัดการเรียนรู้ ในวิชา
คณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ข้ันตอนในการ
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
จดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทกัษะการ
แกป้ญัหาอยา่งสร้างสรรค์ สำาหรบันักเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี-อำานาจเจริญ) 
จำานวน 10 โรงเรียน  

2. ขอบเขตด้านตัวแปร คือ สภาพการ
จดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทกัษะการ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์สำาหรบันกัเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศกึษาปทีี ่4 เกีย่วกบัสภาพการจดัการเรียนรู ้
วิชาคณิตศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล

3. วธีิดำาเนนิการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ขัน้
ตอนคือ 1) การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และ 2) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบสอบถาม

2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

1. การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และผล
การวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1

 2) การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการสร้าง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 3) กำาหนดขั้นตอนในการสร้าง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2. จัดทำาเครื่องมือที่ใช้กับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 1) คู่มือการใช้รูปแบบ

 2) บทเรียนที่ ส่งเสริมทักษะการ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 3) แผนการจัดการเรยีนรูท้ีใ่ชร้ปูแบบ

 4)  แบบทดสอบวัดทักษะการ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื
แล้วปรับปรุงแก้ไข
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4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง
มือโดยนำาไป Try out กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์พร้อมที่จะ
นำาไปทดลองใช้

3 .  การทดลองใช้รูปแบบการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ที่ ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ขอบเขตด้�นเนื้อห�

ขั้นตอนในการทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีขอบเขตด้านเนื้อหา คือ วัด
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม

ขอบเขตด้�นแหล่งข้อมูล

ประชากร คอื นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่
4 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 จำานวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 30 คน และกลุ่ม
ทดลอง 30 คน

ขอบเขตด้�นตัวแปร

ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ที่ ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ตวัแปรตาม คอื ทกัษะการแก้ปญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ มีองค์ประกอบ 2 ด้าน

 2.1 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หา
วิชาคณิตศาสตร์ คือความรู้ความเข้าใจ การนำาไป
ใช้

 2.2 ดา้นกระบวนการแกป้ญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ คือ ความสามารถในทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ความสามารถในการคน้พบความจรงิ 2) ความ
สามารถในการค้นพบปัญหา 3) ความสามารถใน
การค้นหาแนวคิด 4) ความสามารถในการค้นหา
คำาตอบและ5) ความสามารถในการสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ 

3. วิธีดำาเนินการวิจัย คือ ผู้วิจัยดำาเนิน
การวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึ่งเชิงทดลอง โดย
มแีบบแผนการทดลองแบบอนกุรมเวลาและมกีลุม่
ควบคุม (Multiple Time Series Design) โดยมี
การทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน และทำาการวัด
ซ้ำา (Repeated Measures designs) ในระหว่าง
เรียนเป็นระยะ

4. การประเมินความพึงพอใจจากการ
ใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ขอบเขตด้�นเนื้อห�

ขั้นตอนในการประเมินความพึงพอใจต่อ
การประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีขอบเขตด้านเน้ือหา คือ 
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 4

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ประชากร คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 29 
จำานวน 30 คน ที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ขอบเขตด้�นตัวแปร

ตัวแปรอิสระ คือ รปูแบบการจดัการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจจากการ
ใช้รูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรยีนตอ่การเรยีนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีน
รู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยกำาหนดระดับ
การให้น้ำาหนักคะแนน ดังนี้

 คะแนน 5 คะแนน หมายถงึ พึงพอใจ
มากที่สุด

 คะแนน 4 คะแนน หมายถงึ พึงพอใจ
มาก

 คะแนน 3 คะแนน หมายถงึ พึงพอใจ
ปานกลาง

 คะแนน 2 คะแนน หมายถงึ พงึพอใจ
น้อย

 คะแนน 1 คะแนน หมายถงึ พงึพอใจ
น้อยที่สุด

นำาผลคะแนนความพึงพอใจมาวิเคราะห์
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  
มีความพึงพอใจมากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  
มีความพึงพอใจมาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  
มีความพึงพอใจปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  
มีความพึงพอใจน้อย

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ในวิชา

คณติศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4จาก
การนำาเสนผลการวิเคราะหร์ะดบัการปฏบิตัขิองครู
ผู้สอนคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตร
และการเตรียมการสอน 2) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น 5ข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ไดแ้ก ่การนำาเขา้สู่บทเรียน 
การเข้าถึงปัญหา การคิดวิธีแก้ปัญหา การเลือก
และเตรียมการ การวางแผนการแก้ปัญหา การ
ลงมือปฏิบัติ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ และ4) ด้าน
การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูส้ามารถนำาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ
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ปฏบัิตขิองครผููส้อนคณิตศาสตรใ์นวชิาคณิตศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ในภาพรวมของ

ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 4 ด้าน 

ข้อที่ ร�ยก�รปฏิบัติ
ระดับก�รปฏิบัติ

S.D. แปลคว�มหม�ย

1 ด้านหลักสูตรและการเตรียมการสอน 3.82 0.62 มาก

2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.23 0.58 ปานกลาง

3 ด้านส่ือการเรียนรู้ 3.75 0.80 มาก

4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3.96 0.67 มาก

ค่�เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้�น 3.70 0.56 ม�ก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
ปฏบิตัขิองการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในวชิา
คณติศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4 ของ
ครผููส้อนโดยภาพรวมแลว้ มรีะดับการปฏิบติัอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.70, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณา
รายด้านแล้วพบว่ามี 3 ด้านที่มีผลการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก คือ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ( =3.96, S.D.=0.67) ด้านหลักสูตรและ
การเตรียมการสอน ( =3.82, S.D.=0.62) ด้าน
สื่อการเรียนรู้ ( =3.75, S.D.=0.80) จากผลการ
ศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าสภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมครูมีความคิด
เห็นว่าครูมีการปฏิบัติในระดับมาก แต่มีประเด็น
ท่ียังมีระดับการปฏิบัติอยู่ระดับปานกลาง พบ
ว่า และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( =3.23, 
S.D.=0.58) และเปน็ปญัหาทีต่อ้งได้รบัการพัฒนา
ให้ดข้ึีน โดยเรยีงลำาดับของปญัหาทีต่อ้งดำาเนนิการ
ท่ีเป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

1. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่ส่ ง เสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ภาพ
รวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( =4.28, 
S.D.=0.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้อ
ที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ด้านการวัดและ
ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัด
การแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคม์คีา่ความเชือ่มัน่ทัง้
ฉบบัเทา่กบั 0.79 แบบทดสอบขอ้ทีม่คีา่ความยาก
ง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.22- 0.50 และค่าอำานาจ
จำาแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.41- 0.53 มีจำานวน 6 
ขอ้ โดยใหค้รอบคลมุตามวตัถปุระสงคแ์ละจำานวน
ข้อคำาถามที่ต้องการ เตรียมนำาไปทดลองใช้ต่อ
ไปการทดลองใช้ (Tryout) นวัตกรรมต่างๆ กับ
นักเรียนกลุ่มเล็ก กลาง และกลุ่มใหญ่ ปานกลาง 
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และอ่อน ในอัตราส่วน 1:1:1 ซึ่งได้ทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาเยีย
ศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 29 เพ่ือหาความเหมาะสม 
ของเวลา ภาษา กิจกรรม ความเหมาะสมของ
คำาถาม ใบกิจกรรม แบบทดสอบ และภาษาที่ใช้
ในบทเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 และครผููส้อนใช้รูปแบบและคูม่อืการใช้รปูแบบ
การจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีส่่งเสริมทกัษะการ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์สำาหรบันกัเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่าน
การประเมินจากผู้เช่ียวชาญและนำามาปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ มาจดักจิกรรมการเรียนควบคูก่นัไป ภาย
หลงัการจดักจิกรรมการเรียนรูไ้ดใ้หน้กัเรยีนแสดง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ สรุปผลได้ 
ดงัน้ี 1) รปูแบบน่าสนใจ สสีนัสดใส สวยงาม นา่อา่น  
ปกสวยงาม 2) ขนาดของตัวอักษรใหญ่ทำาให้อ่าน
งา่ย 3) เน้ือหาสาระง่าย กะทดัรดั มคีวามตอ่เนือ่ง
แต่มีบางชุดที่เนื้อหาเยอะไปควรปรับลดลง 4) ใบ
กิจกรรมมีความเหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย ช่วยให้
ได้ทบทวนความรู้มากขึ้น 5) ใบกิจกรรมที่มีการ
กำาหนดสถานการณ์มีความน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิต
ประจำาวันสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ และ 6) 
เทคนิควิธีการการสอนของครูน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 
ไมง่ว่งนอน สอนสนุก เขา้ใจงา่ยปรบัปรงุนวตักรรม
ต่างๆ จากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในครั้งที่ 1 
นำาไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มกลาง ที่
ไม่ใช่ตัวอย่าง โดยใช้เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
ในอัตราส่วน 3: 3: 3 ซึ่งได้ทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาเยียศึกษา 
รัชมังคลาภิเษก สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อหาความเหมาะสมของ
เวลา ภาษากิจกรรม ความเหมาะสมของคำาถาม 

ใบกิจกรรม แบบทดสอบ และภาพที่ใช้บทเรียน
เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และครู
ผูส้อนใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีส่ง่
เสรมิทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์แผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กันไปภายหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ สรุปผลได้ดังนี้  
1) รูปเล่มสวยงาม น่าอ่าน สีสันสวย กระตุ้นการ
เรยีนของนกัเรยีน 2) ขนาดของตวัอกัษรใหญท่ำาให้
อ่านง่าย รูปแบบของตัวอักษรทันสมัย สวยงาม  
3) มีภาพประกอบสวยงาม ภาพสีสวย ดูภาพ
และอ่านเนื้อหา ประกอบกันแล้วเข้าใจมากขึ้น  
4) เนื้อหาสาระเหมาะสม กะทัดรัด มีความต่อ
เนื่อง ไม่มากจนเกินไป เรียงลำาดับเนื้อหาดี และ  
5) ข้อคำาถาม แบบฝึกหัดและข้อสอบ มีความ
เหมาะสม มีทั้งแบบอัตนัย และปรนัย ครอบคลุม
เนื้อหาที่เรียน ปรับปรุงนวัตกรรมต่างๆ จาก
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในครั้งที่ 2 นำาไป
ทดลองใช้ครั้งที่ 3 กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ใช่
ตัวอย่าง จำานวน 30 คน (1 ห้องเรียน) ซึ่งได้
ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำานักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นำาข้อมูลที่
ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผล
การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์  
มีประสิทธิภาพ 78.60/79.11 

3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
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 จากตารางที ่2 พบวา่ ความรูข้องนักเรยีน
ในวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลอง
และนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย ( =12.90, S.D.=4.20) และกลุ่ม

ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย ( =11.03, S.D.=3.45) 
ตามลำาดับ และเมื่อทำาการทดสอบที (t-test) พบ
ว่าคะแนนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน

ต�ร�งที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนความรูใ้นวิชาคณติศาสตร ์ก่อนดำาเนนิการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ช่วงเวล�
ก�รทดสอบ

คู่เปรียบเทียบ S.D. Dif df t
คำ�นวณ

t
ต�ร�ง

ก่อนเรียน
กลุ่มควบคุม 11.03 3.45

1.06 58 1.87 2.00
กลุ่มทดลอง 12.90 4.20

ต�ร�งที่ 3 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบวดัการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยการทดสอบ 
Independent Sample t-test (n กลุ่มควบคุม=30, n กลุ่มทดลอง=30) 

ช่วงเวล�
ก�รทดสอบ

คู่เปรียบเทียบ S.D. Dif df t p

ก่อนเรียน
กลุ่มควบคุม 19.85 2.16

0.13 78 0.24 0.81
กลุ่มทดลอง 19.98 2.48

ระหว่างเรียน
กลุ่มควบคุม 24.53 1.99

2.87 78 5.78* 0.00
กลุ่มทดลอง 27.40 2.44

หลังเรียน
กลุ่มควบคุม 26.25 2.15

3.80 78 9.70* 0.00
กลุ่มทดลอง 30.05 1.24

* t 
คำานวณ

 > t 
ตาราง

ที่ 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการใช้รูป
แบบการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่เรียนโดยใช้
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก

การวัดก่อนเรยีนจากกลุม่ควบคมุมค่ีาเฉลีย่ 19.85 
(S.D.=2.16) และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 19.98 
(S.D.=2.48) ผลการทดสอบทางสถิตพิบว่าไมแ่ตก
ต่างกัน การวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ระหว่างเรียนพบว่า กลุ่มควบคุม
มีค่าเฉลี่ย 24.53 (S.D.=1.99) และกลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ย 27.40 (S.D.=2.44) ผลการทดสอบ
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ทางสถิติพบว่าความสามารถการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์กลุม่ทดลองสงูกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ หลังเรียน พบว่ากลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ย 26.25 (S.D.=2.15) และกลุ่มทดลอง
มีค่าเฉล่ีย 30.05 (S.D.=1.24) ผลการทดสอบ
ทางสถิติแสดงให้เหน็วา่นกัเรยีนกลุม่ทดลองมกีาร
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคมุอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 จาก
การทดสอบทางสถิติตามที่นำาเสนอมาในตารางที่ 
3 เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถการ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนักเรยีนกลุม่ควบคุม
และกลุ่มทดลองใน 3 ระยะที่ทำาการวัดคือ ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้ทดสอบ  
Independent Sample t-test และในแต่ละกลุ่ม
ของตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ในแตล่ะชว่งเวลาทีท่ำาการทดสอบวดัการแกป้ญัหา
อย่างสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงตรวจสอบความ
แตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่ของคะแนนความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป
แบบการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการวัดครั้งที่ 1–3

4. ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่ง
เสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง พบว่า นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ
การเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อ 

รูปแบบการเรียนอยู่ในระดับมาก ( =4.56, 
S.D.=0.41) และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า 
หัวข้อที่นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจ
มาก 3 อันดับ คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม 
ความร่วมมือในการทำางานกลุ่มร่วมกัน ( =4.73, 
S.D.=0.43) 2) ครผููส้อนวชิาคณติศาสตรช์ว่ยชีแ้นะ
และการกระตุ้นการทำางานของกลุ่ม ( =4.68,  
S.D.=0.62) 3) บทเรียนเพื่อส่งเสริมการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีการจัดเรียงลำาดับความ
ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้น ( =4.63, S.D.=0.49) 
ส่วนหัวข้อที่นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจ
น้อย 3 อันดับ คือ 1) ในการทำาใบกิจกรรรมใบ
งานเสร็จแล้ว นักเรียนสามารถทราบผลคะแนน
ความก้าวหน้าของตนเอง ( =4.10, S.D.=0.63) 
2) นักเรียนมีเจตคติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาก
ขึ้น เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ ( =4.10, S.D.=0.59) 3) 
นักเรียนให้ความสนใจต่อการเรียนมากขึ้นเมื่อครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
( =4.15, S.D.=0.80) 

อภิปรายผล
1. แสดงให้เห็นว่าระดับการปฏิบัติ

ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของครูผู้สอนโดยภาพรวมแล้ว มีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( =3.70, S.D.=0.56) จากผล
การศกึษาดงักลา่ว สะทอ้นใหเ้หน็วา่สภาพการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ในวิชาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมครูมีความคิด
เห็นว่าครูมีการปฏิบัติในระดับมาก จากการนำา
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการปฏิบัติใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ตาม
ความคดิเหน็ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทัง้ 
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3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น 5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
ในวชิาคณติศาสตรโ์ดยใช้แกป้ญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
ได้แก่ การนำาเข้าสู่บทเรียน การเข้าถึงปัญหา 
การคิดวิธีแก้ปัญหา การเลือกและเตรียมการ 
การวางแผนการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ 
2) ด้านสื่อการเรียนรู้ และ 3) ด้านการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัย  
ณัฐกานต์ รัคนาค (2555: 55) ได้พัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้าน
การให้เหตุผลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบ
ว่ากระบวนการเรียนการสอนมี 4 ข้ันตอนคือ  
1) ข้ันการสร้างประสบการณก์ารเรยีนรู ้2) ขัน้การ
ฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้ 3) ขั้นถ่ายโยงการเรียนรู้ 
4) ขั้นสะท้อนความคิด พบว่า ความสามารถใน
การให้เหตุผลของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการ
เรยีนการสอนท่ีพฒันาขึน้สูงกวา่กอ่นการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทีพั่ฒนาขึน้อย่างมนียัสำาคัญทาง
สถติท่ีิระดบั .05 และนกัเรยีนค่อยๆ เปลีย่นแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้น สามารถนำา
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำาวันได้มากขึ้นและ Christou and 
Papageorgiou (2006: 23) ได้ปรับปรุงความรู้
ทางคณิตศาสตร์ผ่านโครงสร้างของการให้เหตุผล
เชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร์ได้กล่าวถึงพ้ืนฐาน
บทวรรณกรรมในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยโดยได้
ทำาการศกึษาโครงสรา้งสำาหรบัการแนะนำาและการ
ประเมินการให้เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นการช้ีแจง
และทำาให้สมบูรณ์ท่ามกลางคุณสมบัติและความ
สัมพันธ์ของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ใช้
ข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 จำานวน 
135 คน ในประเทศไซปรัสได้ใช้ประโยชน์จาก
การวเิคราะหป์จัจัยทีน่ำามายนืยนัและพสิจูนค์วาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูแลว้นำามาสรปุใหเ้ป็นกระบวน
การเฉพาะที่มุ่งตรวจสอบความเหมือนและแตก

ตา่งในคณุสมบตัหิรอืและความสมัพนัธ์ซึง่เปน็การ
นำามาใชส้ำาหรับผลเฉลยของปญัหาคณติศาสตรเ์ชงิ
อุปนัยที่ควบคุมด้วยคุณสมบัติหรือความสัมพันธ์ 
ผลจากการวิจัยโครงสร้างของการให้เหตุผลเชิง
อุปนัยทางคณิตศาสตร์ได้ให้ประโยชน์ในการ
กำาหนดพื้นฐานทางทฤษฎีสำาหรับการออกแบบ
หลักสูตรและการกำาหนดโปรแกรมในการให้
เหตุผลเชิงอุปนัยทางคณิตศาสตร์

2. ผลการพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

1.  ผลการประเมินการทดลองใช้ชุด
กจิกรรมจดัการเรียนรูค้ณติศาสตร์ทีส่ง่เสรมิทกัษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า 
ภาพรวมผลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก ( =4.40, 
S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้อ
ที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ด้านการวัดและ
ประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้อมูลที่
ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผล
การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์ 
มีประสิทธิภาพ 78.60/79.11 เนื่องจากเกณฑ์
ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ต่ำาสุด ดังนั้นหากการทดสอบ
คุณภาพของส่ิงใดหรือพฤติกรรมใดได้ผลสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 หรือ
อนุโลมให้มีความคลาดเคลื่อนต่ำาหรือสูงกว่าค่า
ประสทิธภิาพทีต่ัง้ไวเ้กนิ 2.5 กใ็หป้รบัเกณฑข์ึน้ไป
อีกหนึ่งขั้น แต่หากได้ค่าต่ำากว่าค่าประสิทธิภาพที่
ตัง้ไว้ ตอ้งปรับปรงุและนำาไปทดสอบประสทิธภิาพ
ใช้หลายครั้งในภาคสนามจนได้ค่าถึงเกณฑ์ที่
กำาหนดสรุปผลนักเรียนแสดงความคิดเห็นพร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะ สรุปผลได้ดังนี้ 1) รูปเล่ม
สวยงาม น่าอ่าน สีสันสวย กระตุ้นการเรียนของ
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นักเรียน 2) ขนาดของตัวอักษรใหญ่ทำาให้อ่าน
ง่าย รูปแบบของตัวอักษรทันสมัย สวยงาม 3) มี
ภาพประกอบสวยงาม ภาพสีสวย ดูภาพและอ่าน
เนื้อหา ประกอบกันแล้วเข้าใจมากขึ้น 4) เนื้อหา
สาระเหมาะสม กะทัดรัด มีความต่อเนื่อง ไม่มาก
จนเกินไป เรียงลำาดับเนื้อหาดี และ 5) ข้อคำาถาม 
แบบฝึกหัดและข้อสอบ มีความเหมาะสม มีทั้งแบ
บอัตนัต และปรนัย ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย จุลจิรา ปิ่นม่ัน และคณะ 
(2558: บทคัดย่อ) การหาค่าประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยา เรือ่ง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.56/80.56 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 วาสนา กิ่มเท้ิง 
(2553: บทคัดย่อ) เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem –Based 
Learning) ที่มีต่อทักษะการแกปัญหา ทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัย 
พบวา่ (2) 10 ทกัษะการแกปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ
สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานสงูกวา่เกณฑ์รอ้ยละ 65 อยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4ความรู้ของนักเรยีนในวชิาคณติศาสตรร์ะหวา่ง
นกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุม่ควบคุม โดย
กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ ( =25.43, S.D.=1.95) 
และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย ( =18.59, 
S.D.=5.45) ตามลำาดับ และเมื่อทำาการทดสอบที  
(t-test) พบว่าคะแนนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่างกันผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้
เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
จุลจิรา ปิ่นมั่น และคณะ (2558) วิเคราะห์สภาพ
ปญัหาและแนวทางการแก้ไขปญัหาดังกลา่วขา้งตน้ 
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจใน การสง่เสรมิทกัษะการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการ 
แก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นในการที่
จะเรียนรู้สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในเร่ืองการประยุกต์ของสมการ เชิงเส้นตัวแปร
เดียว รวมถึงการแก้โจทย์ปัญหาจึงเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมสำาหรับการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ซึ่งจะทำาให้นักเรียน
มีทักษะในการแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อ การ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึนนักเรียนที่ที่ได้รับ 
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเสาะหา 
ความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะ
ความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยจิ
รนันท์ พึ่งกลั่น (2555: บทคัดย่อ) เรื่อง ผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มี
ต่อความสามารถในการแกปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก
ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์
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ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักเรียนมีทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่นในระดับ
ปานกลางและนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่ามี
ความเหมาะสม

4. ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่ง
เสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง พบว่า นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ
การเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
พฒันาขึน้ โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจตอ่รปูแบบ
การเรียนอยู่ในระดับมาก ( =4.56, S.D.=0.41) 
สอดคล้องกับงานวิจัย Thomas (1994: 2499-
2500) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามแนวการสร้างความรูม้ผีลทางบวกตอ่นกัเรยีน 
นักเรียนมีการพูดคุย และสนทนามากขึ้น สาเหตุ
ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนปกตินักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้พูด
คุย ปรึกษาหารือกันในขณะที่เรียน บรรยากาศ
การเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นผู้ที่คอยฟังคำา
อธบิาย จดับนัทกึซกัถามและตอบคำาถามบา้งบาง
ครั้ง ครูไม่อนุญาตให้นักเรียนพูดคุยกันเองในชั้น
เรียน เนื่องจากเกรงว่าการพูดคุยกันของนักเรียน
ในชั้นเรียนจะทำาให้เกิดเสียงดังและฟังครูอธิบาย
ไมเ่ขา้ใจ นักเรียนจึงไม่ได้รบัการฝกึใหเ้ปน็ผูท้ีก่ลา้
แสดงออก เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี ขณะที่กิจกรรม
การจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบทีผู่ว้จิยัพัฒนาขึน้เปน็

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดหรือแสดง
ความคิดเห็นด้วยเหตุผล ฝึกการอธิบายและรับ
ฟังผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ทำาให้นักเรียนกล้าคิด กล้า
แสดงออกมากขึ้น และเกิดความเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น 2. สิ่งที่เห็นชัดเจน
อีกอย่างคือ ก่อนการวิจัย มีนักเรียนจำานวนมากที่
ไม่เขียนเหตุผลของการเลือกตัวเลือกในแต่ละข้อ
ของแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

ข้อมเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 

ต่อไป

1.1 นำ ารูปแบบกิจกรรมที่ ไ ด้ ไปใ ช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเสริม
สร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กับ
นักเรียนในห้องต่างๆ ในแต่ละชั้น 

1.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความ
สามารถในการคิดสร้างสรรค์จากการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์กับการ
สอนแบบปกติ

2. ข้อเสนอแนะก�รนำ�รูปแบบไปใช้

2.1 ครูควรศึกษาขั้นตอนการสอนและ
กำาหนดกิจกรรมการสอนที่จะบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ทำาการสอน
และนักเรียน

2.2 ครูผู้สอนควรฝึกทักษะด้านความ
เข้าใจปัญหาและสนับสนุนให้นักเรียนมีอิสระใน
การเลือกวิธีการด้วยตนเองโดยเริ่มจากการนา
โจทย์ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน และไม่ซับซ้อน
มาฝึกทักษะ
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