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การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนการสอนคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิ
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การสอนคณติศาสตร์ทีส่่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องนกัเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 
กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล 2  
“อิสาณธีรวิทยาคาร”เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก ่รปูแบบการเรียนการสอนคณติศาสตร์ทีส่ง่เสริมทกัษะการคิดแกป้ญัหา
อยา่งสรา้งสรรค ์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปทีี ่6 แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบการ 
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t–test (Dependent)

ผลการวิจัยพบว่า 

1. รูปแบบการเรียนการสอนการสอนคณติศาสตรท์ีส่่งเสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 6 องค์ประกอบ คือ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของ 
รูปแบบ ขั้นตอนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน ซึ่งขั้นตอน
การเรียน การสอนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การดำาเนินการค้นหา (S: Search) (2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
(A: Acting) (3) ขั้นนำาความรู้สู่การประยุกต์ใช้ (I: Implicating) และ (4) ขั้นสรุปความคิดรวบยอด (C: 
Concept) และผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบมคีา่เฉลีย่ 4.43 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.50 
ซึ่งมีความเหมาะสมระดับมาก

2. ผลการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ทีส่ง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

1	 โรงเรียนเทศบาล	2	“อิสาณธีรวิทยาคาร”	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	 	
1	 Tessaban	2	“Isandheerawittayakan”	School.	Municipality	of	Buriram,	Buriram
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ดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งสร้างสรรค ์ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนการสอนคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Abstract

This research aimed to develop mathematics instructional model to enhance creative  
problem solving skill for Matthayomsueksa 6 Students and its uses. The model was  
implemented with 30 students of matthayomsueksa 6 in second semester of the academic 
year 2019, Tessaban2 “Isandheerawittayakan” School. Research tools include tested:  
learning achievement test, creative problem solving test, the satisfaction inventory. The  
statistics used for analyzing data were percent, mean, standard deviation, and dependent  
t–test

The finding revealed that those instructional model consisted of 6 components 
were principles and basic concepts, the purposes of model, syntax, social system, principle 
of reaction, and support system. Documentary study based on Treffinger to 4 syntax of  
learning activities ; Search, Acting Implicating and Concept. The appropriateness of  
instructional model was highest level. Student could develop the learning achievement was 
significantly higher than the pretest at the significantly level of .05, the creative problem 
solving skill was significantly higher than the 70 percent, and the satisfaction learning on 
mathematics instructional model to enhance creative problem solving skill was highest level.

Keywords: Mathematics Instructional Model, Creative Problem Solving Skill

บทนำา

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำาให้มนุษย์มีความคิด 
สรา้งสรรค ์คดิอยา่งมีเหตุผล เปน็ระบบ ระเบยีบ มี
แบบแผนสามารถวเิคราะหป์ญัหา และสถานการณ์
ไดอ้ยา่งถีถ่ว้น รอบคอบ คณติศาสตรย์งัเปน็เคร่ือง
มอืในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีประโยชน์
ต่อการดำารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
ความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
อารมณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 47) การ

คิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะการ
คิดประเภทหนึ่งสำาหรับการพัฒนาบุคคล เป็น
ธรรมชาติของการคิดท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งถูกนำา
มาใช้สำาหรับการคิดท่ีเรียกว่า “การคิดแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์” อันเป็นความสามารถที่จะสร้าง
ความพรอ้มของบุคคลและเปน็องคป์ระกอบสำาคญั
ที่ทำาให้ชีวิตประสบผลสำาเร็จที่ดีว่า (Treffinger, 
2005: 30 ; Michell and Konalik, 1999: 4) 
การคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคเ์ปน็กระบวนการ
มุง่หาคำาตอบและแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคเ์ปน็ไป
ตามลำาดับข้ันตอนประกอบด้วย ขัน้ทำาความเข้าใจ
ปญัหา มองปญัหาในหลายๆ มมุเพือ่ใหเ้หน็ ความ
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สัมพันธ์เชื่อมโยง ขั้นสร้างแนวคิดที่หลากหลายใน
การแกป้ญัหาเสนอวิธีการแกปั้ญหาให้ไดม้ากทีส่ดุ
มีวิธีการแปลกใหม่ต่างจากเดิม ขั้นเตรียมการเพื่อ
นำาไปสู่การปฏิบัติ เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดใน
การแกปั้ญหาและข้ันวางแผนแลว้ปฏิบตัติามแนวคดิ
นำาไปใช้แก้ปัญหาจริง

การประเมนิคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีน
เทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จากรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่าในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรยีน 14.43 คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 24.53 
ซึง่อยูใ่นเกณฑต์่ำาทัง้ระดับโรงเรยีนและระดบัประเทศ
ต้องเร่งพัฒนาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จะส่งผลให้ผู้เรียน
นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ซึ่งกระบวนการที่จำาเป็น
คือ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียน
ยงัไม่สามารถคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคไ์ด้อยา่ง
เป็นระบบและหลากหลายจะมุ่งหาเฉพาะคำาตอบ
ตามวิธีการที่ปรากฏในตำารา ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผล
ดังกล่าวคือ วิธีการสอน หรือวิธีการจัดการเรียนรู้
ซึ่งที่ผ่านมาเน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ควร
สอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สังเคราะห์และประเมินค่า (วิชาการ
โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”, 2561)

ทั้งนี้ ไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนรูป
แบบใดทีเ่ปน็รปูแบบทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะนำาไปสูก่ารบรรล ุ
วัตถุประสงค์ในทุกๆ เรื่อง แต่การเรียนการสอนที่
เปน็ระบบ หรอืการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน 
จงึเป็นทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะสร้างระบบการศกึษาใหม้ี
ประสทิธิภาพเพราะการเรยีนการสอนทีม่รีะบบคอื 
การพฒันาผู้เรียนใหมี้คณุภาพแบบองคร์วมทีด่ำาเนนิ
การตามหลักการ แนวคดิ ทฤษฎกีารเรียนรูท้ีเ่ปน็ที่
ยอมรบัและมผีลการวจิยัรองรบัและหวัใจสำาคัญของ
การเรยีนการสอนคอืใหผู้เ้รียนเกดิกระบวนการเรียนรู ้

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และนำา
ไปใช้ได้อย่างมปีระสิทธผิลในอนาคต (Joyce and 
Weil, 2011: 6)

ดว้ยแนวคดิ หลกัการและเหตผุลดงักลา่ว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยในเรื่อง 
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ 
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 เพือ่เปน็แนวทาง
ในการจดัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธิภาพและผูม้สีว่น
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานำาไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณติศาสตร์ท่ีสง่เสริมทักษะการคดิแก้ปัญหา อยา่ง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีส่่งเสรมิทกัษะการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2.2 ศกึษาการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ของนักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70  

2.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีส่่งเสรมิทกัษะการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สมมติฐานการวิจัย

นกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนโดยใช้รปูแบบการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน 
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และมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ผู้ศึกษาได้ดำาเนินการตามกระบวนการของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยแบง่ขัน้ตอนและรายละเอยีดในการดำาเนนิงาน
เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพปัจจุบันและเงื่อนไขการจัดการเรียน  
การสอนคณิตศาสตร์

1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ จากศึกษานิเทศก์ท่ีกำากับดูแลกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์จำานวน 1 คน และครู
ผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ จำานวน 4 คน จากโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการสัมภาษณ ์

4. การวเิคราะหข้์อมูล การวเิคราะหข์อ้มลู 
โดยนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาสังเคราะห์
ข้อมูลตามประเด็นที่กำาหนด

ระยะที ่2 การพฒันารปูแบบการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนคณติศาสตร์ทีส่ง่เสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 

2.1 ผูเ้ชีย่วชาญ สำาหรับประเมนิร่างรปูแบบ
การเรียนการสอน รับรองรปูแบบการ จำานวน 5 ทา่น

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

3.1 รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ 
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.2 เอกสารประกอบการใช้รูปแบบการ
สอนคณิตศาสตรท่ี์ส่งเสรมิทกัษะ การคดิแกป้ญัหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบวัดความ 
พึงพอใจ 

4. การสรา้งและหาคณุภาพของเครือ่งมอื 

ขัน้ที ่1 การสรา้งรปูแบบการสอนคณติศาสตร์
ทีส่ง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 มลีำาดบัขัน้ตอนดงันี ้

4.1 สงัเคราะห์รปูแบบการสอนคณติศาสตร์
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

4.2 กำาหนดกรอบแนวคดิรปูแบบการสอน
คณติศาสตร์ทีส่่งเสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์
ด้านคณิตศาสตร์และครูสอนคณิตศาสตร์ 

4.3 ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั 
รูปแบบการสอนคณติศาสตร์ทีส่่งเสริมทกัษะการคดิ
แก้ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์โดยการสังเคราะห์รปูแบบ
การเรียนการสอนและจัดทำาโครงร่างเป็นต้นฉบับ
ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ส่วนตามแนวคิดของ Joyce 
and others (2011: 206-207) 

4.4 สร้างแบบประเมินความเหมาะสม
ของการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ 
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 4.4.1 นำาแบบประเมนิความเหมาะสม
ของรปูแบบการเรยีนการสอน คณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิ
ทกัษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแล้วนำามาปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความเหมาะสม

 4.4.2 จัดพิมพ์แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อนำาไป
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

4.5 นำาโครงรา่งรปูแบบการเรยีนการสอน
เสนอตอ่ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน  
พบว่ามค่ีาเฉลีย่รวม 4.43 แสดงวา่รปูแบบการเรยีน
การสอนมีความเหมาะสมระดับมาก

4.6 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียน 
การสอนตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้ทรง
คณุวฒุใินการประเมนิคุณภาพและความเหมาะสม 
ของรูปแบบการเรียนการสอน 

6. การวเิคราะห์ขอ้มลู โดยเทยีบกับเกณฑ ์
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ 

ขัน้ที ่2 สร้างเครือ่งมอืและเอกสารประกอบ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.2 ศึกษาสาระการเรียนรู้ที่นำามาจัดทำา
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง ลำาดับอนันต์และ
อนุกรมอนันต์ และกำาหนดเวลาในการเรียนรู้ 

1.3 วเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งเนือ้หา 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์และเวลาเรียน เรื่อง ลำาดับ
อนันต์และอนุกรมอนันต์ 

1.4 นำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่วิ้จัยสรา้ง
ขึ้นต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดผลประเมิน
ผล และนำาแผนการจดัการเรยีนรูม้าปรบัปรงุแกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะ 

1.5 นำาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและประเมนิคณุภาพดา้นความเทีย่งตรง
เชิงเนื้อหา 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียน
รูค้ณติศาสตร ์ขอบขา่ยเนือ้หาและตัวชีวั้ดกลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จุดมุ่งหมายของการวัดผล
ประเมินผล เรื่อง ลำาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 และศึกษาวิธสีร้างแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบให้สอดคล้องกับ เนื้อหาและพฤติกรรม
ที่ต้องการวัดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวา่งเนือ้หา จุดประสงค์ การเรยีนรูแ้ละจำานวน
ขอ้สอบทีส่รา้งและขอ้สอบทีต้่องการใช้จรงิต้องการ
ใชจ้ริง ในแตล่ะเนือ้หาของ เรือ่ง ลำาดบัอนกุรมและ
อนุกรมอนันต์

2.4 นำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงในเรื่องการเขียนข้อสอบ โดยให้ผู้
เชีย่วชาญประเมินความ สอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 

2.5 วเิคราะหข์อ้มลูคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อคำาถามของ แบบทดสอบกบัจดุประสงค์
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การเรียนรู้ ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 เป็นข้อสอบ
ที่มีความเท่ียงตรงสามารถนำาไปใช้ได้ ซึ่งผลการ
ประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ได้ข้อสอบเข้าเกณฑ์ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

2.7 นำาแบบทดสอบทีผ่า่นการประเมินความ
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่เคย
เรียนเนื้อหานี้มาแล้ว จำานวน 30 คน 

2.8 วิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบ  
คา่อำานาจจำาแนกรายข้อของ ข้อสอบแบบอิงเกณฑ ์
โดยใช้ดัชนี B (B-Index) ของเบรนแนน โดยใช้
เกณฑ์การคัดเลือกค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 0.20-
1.00 (บญุชม ศรีสะอาด. 2553: 97) เพ่ือคดัเลือก
ขอ้สอบใหเ้หลอืเพยีง 30 ขอ้ ซึง่มีคา่อำานาจจำาแนก
ระหว่าง 0.35-0.80

2.9 นำาแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์โดย 
นำาข้อสอบที่คัดเลือกไว้จำานวน 30 ข้อ มา
หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีของโลเวท (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2553: 112) ซึ่งความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ
มีค่าเท่ากับ 0.89 

2.10 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริงเพื่อ
นำาไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป

3. แบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกีย่วข้องกับการคิดแก้ปญัหาอยา่งสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของ Treffinger 

3.2 สร้างแบบทดสอบการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Treffinger จาก 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าใจความท้าทาย  
2) การสร้างแนวคิด 3) การเตรียมปฏิบัติการ  
4) การวางแผนแนวปฏิบัติ 

3.3 นำาแบบทดสอบการคดิแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์เสนอต่ออาจารย์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
ใหข้อ้เสนอแนะและปรบัปรงุโดยระบุองคป์ระกอบ
ในพฤติกรรมชี้วัด 

3.4 นำาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความ
สอดคล้องของข้อคำาถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้าน
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยหา ค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50-1.00 สามารถนำาไปใช้ได้ 

3.5 วเิคราะหข์อ้มลูคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อคำาถามกับพฤติกรรมช้ีวัดด้านการคิด 
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ทีม่คีา่ตัง้แต ่0.50-1.00 
เป็นข้อสอบที่มีความเที่ยงตรงสามารถนำาไปใช้ได้ 
ซ่ึงผลการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับ
พฤติกรรมด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ได้ข้อสอบเข้าเกณฑ์ทุกข้อมีค่าเฉลี่ย 1.00 

3.6 นำาแบบทดสอบการคิดแก้ปัญหา
อย่างสรา้งสรรค์ทีผ่่านการ ประเมนิจากผู้เช่ียวชาญ 
มาทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่6 ทีไ่มใ่ช่
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.7 วิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่า
อำานาจจำาแนก (r) ของ แบบทดสอบการคิดแกป้ญัหา 
อย่างสร้างสรรค์รายข้อแบบอิงกลุ่ม โดยกำาหนด
เกณฑค์ดัเลอืกคา่ความยาก (p) ตัง้แต ่0.20-0.80 
และอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-1.00 โดย 
คดัเลอืกใหเ้หลอืเพยีง 3 สถานการณ ์ซ่ึงมคีา่ความ
ยาก (p) ระหว่าง 0.38-0.78 และอำานาจจำาแนก 
(r) ระหว่าง 0.33-0.72 

3.8 นำาแบบทดสอบการคดิแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ที่ผ่านเกณฑ์มาหาค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบบั โดยวธิขีองคเูดอร-์รชิารด์สนั (KR20) (บญุชม  
ศรีสะอาด. 2553: 117) โดยใช้เกณฑ์ท่ียอมรับ  
คอื 0.7-1.00 .ซึง่มคีา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ
การคิดแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคท์ัง้ฉบบั เทา่กบั 0.93
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3.9 จดัพมิพแ์บบทดสอบการคิดแกป้ญัหา
อย่างสร้างสรรค์ฉบับ สมบูรณ์เพื่อนำาไปใช้เก็บ
ข้อมูลต่อไป

4. แบบวดัความพงึพอใจตอ่การเรยีนรูด้้วย
รูปแบบการเรียนการสอน แบบวัดความพึงพอใจ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
มี 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท 

4.1 ศึกษาเอกสาร ตำาราและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ

4.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมีลักษณะเป็น ข้อคำาถามที่มุ่งวัด 
เกีย่วกบัความรูส้กึ ชอบ พอใจของนกัเรยีนจำานวน 
20 ข้อ 

4.3 นำาแบบวัดความพึงพอใจต่อการ 
เรยีนรูด้ว้ยรูปแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ี่
สง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมความสอดคล้องของข้อความกับ 
นิยามศัพท์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
เกณฑ์ดังนี้ 

4.4 ประเมินความสอดคล้องระหว่าง 
ขอ้คำาถามกบันยิามศัพทข์องความพงึพอใจตอ่การ
เรยีนรูด้ว้ยรูปแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ี่
ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ โดยหา
ดชันคีวามสอดคลอ้งโดยใชส้ตูรหาคา่ IC (ประสาท 
เนืองเฉลิม. 2556: 197) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 
เป็นข้อคำาถามที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาที่ใช้ได้ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 

4.5 ปรบัปรงุแก้ไขแบบวดัความพึงพอใจตอ่
การเรยีนรูด้้วยรปูแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตร์
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามข้อเสนอ

แนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์ ฉบับจริงเพื่อนำา
ไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป

ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนคณติศาสตรท่ี์สง่เสรมิทกัษะการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำานวนนักเรียน 
60 คน จาก 2 ห้องเรียน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณ
ธีรวิทยาคาร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จำานวนนักเรยีน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่ม แบบกลุม่

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

3.1 รปูแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตร์
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเอกสาร
ประกอบการใช้รูปแบบ 

3.2 แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
จำานวน 30 ข้อ

3.3 แบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ จำานวน 3 ข้อ

3.4 แบบวัดความพึงพอใจ 20 ข้อ

4. วิธีดำาเนินการวิจัย 

4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนด้วยแบบ
ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ลำาดบัอนนัต์
และอนกุรม เป็นแบบทดสอบปรนยัชนดิเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 

4.2 ผู้วิจัยนำารูปแบบการเรียนการสอน
คณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการทกัษะการ คดิแกป้ญัหา
อยา่งสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 
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ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 30 คน 

4.3 ทดสอบนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบ
ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ลำาดบัอนนัต์
และอนุกรม จำานวน 30 ข้อ

4.4 ทดสอบการคดิแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนกัเรยีนดว้ยแบบทดสอบการคดิแกป้ญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ 

4.5 วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมการทักษะการคิดแก้ปัญหา
อย่างสรา้งสรรค ์ของนกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัไดท้ดลองใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน
คณติศาสตรท์ีส่่งเสริมทักษะ การคดิแกป้ญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์และศกึษาผลการใชร้ปูแบบการเรยีนการ
สอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

5.1 ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่น
เรียน เรื่อง ลำาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ซึ่งเป็น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5.2 ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ทีส่ง่เสรมิการทกัษะ
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 เมื่อดำาเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น
ทกุแผนการจดัการเรยีนรูท้ำาการทดสอบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ทดสอบการคิดแก้ปัญหา
อยา่งสรา้งสรรค์ และวัดความ พงึพอใจของนกัเรยีน
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ 
สง่เสรมิการทักษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5.4 ตรวจ ให้คะแนนการทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบ การคิด 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

5.5 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน การสอน
คณิตศาสตรท่ี์สง่เสรมิการคิดแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์

6. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

6.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์
นำาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรก์อ่นเรยีน
และหลังเรียนหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ สถิติ t-test 

6.2 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
นำาผลการทดสอบคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบ
เทียบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 

6.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอน คำานวณ หาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อ
การจัดการ เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน การสอน  
การสรุปความหมายของการประเมินผลความ 
พึงพอใจของนักเรียน

ผลการวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
อยา่งสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6  
พบวา่ ม ี6 องคป์ระกอบ คือ 1) แนวคดิและทฤษฎี
พื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอน 
การจัดการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่  
(1) การดำาเนินการค้นหา (S: Search) (2) ขั้น
ปฏิบัติกิจกรรม (A: Acting) (3) ขั้นนำาความรู้ 
สูก่ารประยกุตใ์ช ้(I: Implicating) และ (4) ขัน้สรปุ 
ความคิดรวบยอด (Concept) 4) ระบบสังคม  
5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบสนับสนุน
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2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนคณติศาสตร์ทีส่ง่เสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหา
อยา่งสรา้งสรรค์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่6 
ซึ่งมีผลการใช้รูปแบบดังนี้

2.1 ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูป
แบบการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีส่่งเสรมิทกัษะ
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังตาราง 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n S.D. df t

ก่อนเรียน 30 14.37 1.33 29
45.250

หลังเรียน 30 23.07 1.46 29

* นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จำานวน 30 
คน ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.37 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.33 คะแนนหลังเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทา่กบั 1.46 และเมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งคะแนน
กอ่นเรยีน และหลงัเรยีนพบวา่คะแนนหลงัเรยีนของ
นกัเรียนทีเ่รียนรู้ดว้ยดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
คณติศาสตร์ทีส่่งเสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหาอยา่ง

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูง
กว่ากอ่นเรียนอยา่งมนียัสำาคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.2 ผลการทดสอบการคดิแกป้ญัหาอยา่ง
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่6 ทีเ่รยีน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่ง
เสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเทียบกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ดังตาราง 2

คะแนนเต็ม เกณฑ์ n(30) S.D. ร้อยละ

42 (100%) 29.4 (70%) 1006 33.53 1.28 79.84

จากตาราง 2 พบว่า การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทีเ่รยีนรูด้ว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตร์
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 
33.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28 คิด
เป็นร้อยละ 79.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70 

3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
ทกัษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนักเรยีน  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 โดยรวมพบวา่มคีวามพงึพอใจ 

เฉลี่ย 4.32 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 
แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

1. ผลการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน
คณติศาสตร์ทีส่่งเสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5 พบวา่มคีวามเหมาะสม 
ในระดับมากสามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียน
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การสอนได้เป็นอย่างดีท้ังน้ีเน่ืองจากรูปแบบการ
เรียนการสอนได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สัมภาษณ์ 
ศึกษานิเทศก์และครูสอนคณิตศาสตร์เก่ียวกับ
สภาพปัจจุบันและเง่ือนไขการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานและ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนและนำามากำาหนด
องคป์ระกอบได ้ครอบคลมุเหมาะสมตอ่การสง่เสริม
การคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์แตล่ะองค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์กัน มี 6 องค์ประกอบตามแนวคิด
ของ Joyce, Weil and Calhoun (2011: 6) คือ 
แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน ประกอบด้วยทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม
นิยม (ทฤษฎี ความสัมพันธ์เช่ือมโยงและทฤษฎี
การเสริมแรงของสกินเนอร์) แนวคิดการสืบเสาะ
หาความรู้และการ ค้นพบ และกลวิธีแก้ปัญหาที่
นำามาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนการ
สอนแสดงถึงจุดเน้นในการเรียนการสอน ช่วยให้
สภาพการเรยีนการสอนเปน็ไปตามทฤษฎ ีแนวคิด 
สามารถใช้เป็นแบบแผน ในการเรียนการสอนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ (ทิศนา แขมมณี, 2558: 
221) วัตถุประสงค์ของ รูปแบบ มีความเหมาะ
สม ชัดเจน แสดงถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
ทั้งด้านกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ซึง่เปน็ผลทีเ่กดิ
กบัผูเ้รยีนท้ังทางตรงและ ทางออ้ม เปน็การบอกให้
ทราบวา่ในรปูแบบการเรยีนการสอนจะเกดิอะไรขึน้
บ้างกับผู้เรียนโดยเฉพาะ ผลที่เกิดขึ้นทางตรงจาก
การจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน หรือผลทาง
ออ้มมาจากสภาพแวดลอ้มที ่เกดิแฝงกบัผลการสอน 

(Joyce, Weil, and Calhoun, 2011: 206-207) 
ขั้นตอนการเรียนการสอน เป็นระบบ มีความต่อ
เนือ่ง สมัพนัธก์นัในแตล่ะขัน้ตอน มทีฤษฎกีารเรยีนรู ้
ที่นำามาใช้ในทุกขั้นตอน ระบบสังคม บทบาทของ
ครแูละผูเ้รยีนสง่เสรมิ สนบัสนนุซึง่กนัและกนั หลกั
การตอบสนอง โดยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่ง
เสรมิผูเ้รยีนให ้กลา้คดิกลา้ทำาและแสดงออกอยา่ง
อสิระและระบบสนบัสนนุ ทีท่ำาใหก้ารจัดการเรยีน
การสอนมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจรงิ โดยใชว้ธิกีารประเมินทีห่ลากหลาย  
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เผชิญปัญหา หรือ
สถานการณ์ที่เป็นจริงได้แก้ปัญหา สืบค้นข้อมูล 
และนำาความรู้ไปใช้ที่เป็นเช่นนี้ อาจเน่ืองมาจาก 
รปูแบบการเรียนการสอนมคีวามเป็นระบบจะนำาไปสู่
ผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในด้านการคดิแกป้ญัหา
อย่างสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึง 
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีม่ ี6 องคป์ระกอบ
สามารถนำามาใช้ในการส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ของผูเ้รียนทีม่คีวามรู้แตกตา่งกนัได ้
(กัญญารัตน์ โคจร, 2554: 1-20) ซึ่งรูปแบบการ
เรยีนการสอนเปน็สภาพ ลกัษณะของการเรยีนการ
สอนทีค่รอบคลมุองคป์ระกอบทีส่ำาคญัซึง่ได้รบัการ
จดัสรรไวอ้ย่างเป็นระบบ ระเบียบตามหลักปรชัญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดย
ประกอบด้วยกระบวนการ หรือขั้นตอนสำาคัญ 
ในการเรยีนการสอน รวมทัง้วธิสีอนและเทคนิคการ
สอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพ การเรียนการ
สอนเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่ยึดถือ 
รูปแบบการเรียนการสอนสามารถ น าเสนอใน 
รปูแบบโครงสรา้งหรอืแบบแผนทีแ่สดงกระบวนการ 
ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างเป็น
ระบบและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องโดยในแต่ละ
ขั้นตอนจะระบุหรือบ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้
จากการเรียนการสอนทำาให้มองเห็นกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน (วีณา ประชากูล 
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และประสาท เนืองเฉลิม, 2559: 43-44) มีการ
ประสานสมัพนัธก์นัอยา่งตอ่เนือ่งครบวงจร โดยใน
แตล่ะขัน้ตอนการเรยีนการสอนจะช้ีนำาหรอืบ่งบอก 
พฤติกรรมที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือ ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ รูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 โดยการ สังเคราะห์แนวคิดของ Treffinger 
สู่ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย  
4 ข้ันตอนดังน้ี (1) การดำาเนินการค้นหา (S: 
Search) (2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (A: Acting) (3) 
ขัน้นำาความรูสู้ก่ารประยุกตใ์ช ้(I: Implicating) และ 
(4) ขั้นสรุปความคิดรวบยอด (Concept)

2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
คณติศาสตร์ทีส่่งเสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 การท่ีผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก
รูปแบบการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียน การสอนครบถ้วน เหมาะ
สม ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การคิดแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันส่งผลต่อการนำาไปใช้ใน
สถานการณ์อื่นๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วราภรณ์ โชตริตันากลู (2554: 13-194) ทีไ่ด้พัฒนา
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาเรื่องเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ
สลาวนิ (Slavin,1990: 202) ท่ีวา่ผูเ้รียนไดเ้รยีนรู้ 
ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน สิ่งที่
คน้พบจากการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมจะชว่ยให้

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจใฝ่เรียนรู ้
ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
ผูเ้รียนไดเ้รียนแบบลองผดิลองถกู เรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามขัน้ตอนทีเ่ริม่ตัง้แตก่าร คน้หาปญัหา การศกึษา 
สำารวจ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาในสถานการณ์น้ันๆ จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการแก้ปัญหา ผู้เรียน
สามารถสร้างความคิดรวบยอดสำาหรับการนำาไป
ใชจ้ะทำาใหจ้ดจำาไดน้านมคีวามคงทน ในการเรยีนรู ้ 
มีความเข้าใจและใช้มโนทัศน์ทาง คณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา

2.2 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนรู้ด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
ทกัษะการคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนักเรยีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
79.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละข้ันตอน
โดยการสังเคราะห์แนวคิด การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคข์อง Treffinger (2005: 15-20) สูข่ัน้ตอน 
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมของการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบ
ครบถ้วนของการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
จะเหน็ไดว้า่การคดิแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคท์ำาให้
ผูเ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถในการคดิแกป้ญัหา การ
ให้เหตุผลประกอบการวางแผน การตัดสินใจ การ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ ซึ่งทักษะและกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ 
เปน็ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์(สถาบัน
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2551: 
60) ทีต้่องจัดการเรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิให้เกดิ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกระดับ
ชั้นตามหลักสูตร 

2.3 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนรู้ 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ 
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สง่เสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหาอยา่งสร้างสรรค ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก มี
กระบวนการหรือขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนที่
ได้สังเคราะหแ์นวคดิการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์
ท่ีเป็นแนวคดิการคดิแก้ปัญหาอยา่งสรา้งสรรคท์ีไ่ด้
รบัการยอมรบัสู่ขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนที่
เปน็ระบบ แตล่ะขัน้ตอนมคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงตอ่
เนื่องกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีระดมสมอง 
การอภิปราย ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ แก้
ปญัหาทัง้ขอ้มลูทีก่ำาหนดในสถานการณแ์ละข้อมูลที่
เก่ียวขอ้งท่ี ซึง่ผูเ้รยีนไดอ้าศยัความรู ้ประสบการณ์
เดิมเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของการทำางานให้สูงข้ึนถือว่า เป็น
สิ่งสำาคัญสำาหรับการเรียนรู้ (วีณา ประชากูล และ
ประสาท เนืองเฉลิม, 2559: 26) 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การนำารูปแบบการเรียนการสอนที่

สง่เสรมิทกัษะการคดิแก้ปญัหาอยา่งสรา้งสรรคไ์ป
ใช ้ควรพิจารณาระดับความรูค้วามสามารถในการ
เรียนรูข้องผู้เรียน ผูเ้รียนทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดด้จีะสง่
เสริมใหเ้กิดการคดิแก้ปญัหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด้สว่น
ผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูไ้ดช้า้ตอ้งให้เวลาและอาศยัการช้ีแนะ 

1.2 สถานการณ์ปัญหามีความสำาคัญใน
การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ควรใช้สื่อที่ทันสมัย 
นำาเสนอสถานการณ์ให้น่าสนใจเพื่อกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรนำารูปแบบการเรียนการสอน
คณติศาสตร์ทีส่่งเสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหาอยา่ง
สรา้งสรรค์ไปใชก้บัเน้ือหาอืน่ๆ และระดบัชัน้อืน่ๆ 
เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรนำารูปแบบการเรียนการสอน
คณติศาสตร์ทีส่่งเสรมิทกัษะการคิดแกป้ญัหาอยา่ง
สร้างสรรค์ไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ เพื่อจะได้ข้อสรุป
ผลการวิจัยกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
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