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ความมุง่หมายของการวจิยันี้ คอื เพื่อศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น 

เรือ่ง จ านวน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ผ่านกจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยันี้
เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีนอนุบาลเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ีภาคเรยีนที ่2         
ปีการศกึษา 2552 จ านวน 10 คน  โดยมนีกัเรยีน 3 คนเป็นนกัเรยีนเป้าหมายเพื่อศกึษาเชงิลกึ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ประกอบดว้ย (1) กจิกรรมการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวน 15 แผน แผนละ 1 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 90 นาท ี        
(2) แบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  (3) แบบสมัภาษณ์กระบวนการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ และ (4) แบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์  

ในกจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการแกป้ญัหาตามแนวคดิของโพลยาและ
กระบวนการแก้ปญัหาทีเ่ป็นพลวตัตามแนวคดิของวลิสนัและคณะ  ไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์              
ในการแก้ปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย (non-routine problem) ซึง่แต่ละปญัหามผีลเฉลยมากกว่าหน่ึงผลเฉลย  
และใชเ้นื้อหาคณติศาสตรเ์รื่อง จ านวน ทีไ่มเ่กนิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในการแก้ปญัหา  ตลอดจน
ไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์ในการตัง้ปญัหาจากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ไดม้สี่วนรว่มใน
การน าเสนอผลการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรห์น้าชัน้เรยีน  ซึง่ผลการศกึษา
พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  
ผ่านกจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์มดีงัน้ี 

1. เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้ นกัเรยีนสามารถ 
(1) คดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนด  (2) คดิหาผลเฉลยไดห้ลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั  
(3) คดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  
และ (4) คดิแลว้เลอืกเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย กล่าวคอื  เมือ่นกัเรยีนลงมอืแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรใ์นช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่องทีน่กัเรยีนตอ้งคดิหาผลเฉลยจ านวนมากภายใน
เวลาทีก่ าหนด นกัเรยีนสามารถลดขัน้ตอนบางขัน้ตอนออกไป  ท าใหม้ขี ัน้ตอนในการคดิหาผลเฉลย
ทีก่ระชบัขึน้ ส่งผลใหน้กัเรยีนคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดซึง่ผลเฉลย
เหล่านัน้เป็นผลเฉลยทีม่รีปูแบบแตกต่างกนั  ต่อมาเมือ่ลงมอืแกป้ญัหาทางคณติศาสตรใ์นช่วง
กจิกรรมพฒันาความคดิยดืหยุน่ทีน่กัเรยีนต้องคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยที่



 

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  นกัเรยีนสามารถคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของ
ผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไดถู้กตอ้ง  และมเีกณฑก์ารจดักลุ่มของ 
ผลเฉลยทีเ่ขยีนอธบิายไดช้ดัเจน ท าใหไ้ม่มผีลเฉลยใดอยูม่ากกว่าหนึ่งกลุ่ม   

2. เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้ นกัเรยีนสามารถ 
(1) ตัง้สถานการณ์ไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนด  (2) ตัง้สถานการณ์ไดห้ลายโครงสรา้งทีแ่ตกต่างกนั  
และ (3) คดิแลว้เลอืกสถานการณ์หรอืกลุ่มของสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนด กล่าวคอื  เมือ่นกัเรยีนลงมอืตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรใ์นช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่อง
ทีน่กัเรยีนตอ้งตัง้สถานการณ์จ านวนมากภายในเวลาทีก่ าหนด นกัเรยีนสามารถตัง้สถานการณ์ทีม่ ี
โครงสรา้งแตกต่างกนัได ้ และใหเ้วลากบัการเขยีนอธบิายสถานการณ์มากขึน้  ส่งผลใหส้ามารถ
เขยีนอธบิายสถานการณ์ไดช้ดัเจน ต่อมาเมือ่ลงมอืตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรใ์นช่วงกจิกรรมพฒันา
ความคดิยดืหยุน่ทีน่กัเรยีนตอ้งคดิแลว้เลอืกสถานการณ์หรอืกลุ่มของสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  นกัเรยีนสามารถคดิแลว้เลอืกสถานการณ์หรอืกลุ่มของ
สถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดได้  
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The purpose of the research was to study Prathomsuksa V students’ behaviors on 

fluency and flexibility thinking on numbers via mathematical problem solving and problem 
posing activities. Qualitative research methodology was employed in collecting and 
analyzing data. Ten Prathomsuksa V students in the second semester of 2009 academic 
year of Anuban Petchaburi school were participated in this study. Three of them were 
selected as target students for case study. The research instruments consisted of           
(1) mathematical problem solving and problem posing activities, (2) observation forms,     
(3) problem-solving interview forms, and (4) problem-posing interview forms. 

The activities provided the students to learn the process of problem solving. They 
had a lot of experience on solving non-routine problems. Each problem could be solved 
more than one solution via mathematics content in primary school level. They also had a lot 
of experience on problem posing by participating in cooperative learning, discussion, and 
presentation in the experiment class. Results of the study were indicated the following:  

1. While the mathematics instructional activities were conducted, the students 
including target students work on more problems. The students had the ability to (1) solve 
the problems more than one solution, (2) solve the problems having more than one 
category of solutions, (3) select the solution or group of solutions such that they 
corresponded to the given situations or conditions, and (4) provide the appropriate rule to 
categories the solutions. That is, in fluency activities, when the students had more 
experience on problem solving, they decreased some solution processes, so that they 
gained more solutions in the given period. The gained solutions were various. In flexibility 
activities, when the students had to select the solution or a group of solutions that 
corresponded to the given situations or conditions, they could do well, and provided the 
appropriate rule to categories the solutions. There was no solution to be more than one 
group. 

2. While the mathematics instructional activities were conducted, the students 
including target students work on more problems. The students had the ability to (1) pose 



 

the situations more than one situation, (2) pose the situations having more than one 
category of situations and (3) select the situation or a group of situations such that they 
corresponded to the given situations or conditions. That is, in fluency activities, when the 
students had more experience on problem posing, the students had the ability to pose the 
situations having more than one category. They also spent more time on trying to explain 
the situations. In flexibility activities, when the students had to select the solution or a group 
of solutions that corresponded to the given situations or conditions, they could do well. 
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บุคคลในครอบครวั และญาตมิติรทุกท่านทีไ่ดใ้หท้ัง้ก าลงัใจและก าลงัทรพัยส์นบัสนุนการศกึษาของ
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภมิูหลงั 

มนุษยม์กีารคดิคน้สิง่ประดษิฐ ์ ผลติผล  ผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยต่ีางๆ มากมาย เช่น 
เครือ่งอลัตราซาวนดส์ีม่ติทิีช่่วยใหเ้หน็ภาพของทารกในครรภข์องมารดาไดช้ดัเจน  เสือ้ผา้ทีเ่คลอืบ
ดว้ยสารเคมนีาโนทีท่ าใหผ้า้เปียกน ้ายากและลดการปนเป้ือนของสิง่สกปรก  และสารเคลอืบทีเ่รง่
ปฏกิริยิาไวแสงท าใหส้ามารถลดปรมิาณการเกาะของฝุ่นละอองและช่วยฆา่เชือ้โรคในอากาศ  หรอื
คอมพวิเตอรด์เีอน็เอ ทีม่อีตัราเรว็ถงึสบิพนัลา้นครัง้ต่อนาท ี ใชพ้ลงังานเพยีง 1 ในหมืน่ลา้นหรอื 
10-10 วตัต ์และสามารถประมวลผลได ้1 ลา้นลา้นค าสัง่พรอ้มกนั เป็นตน้ ซึง่การคดิคน้ดงักล่าวลว้น
เกดิจากความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(creative thinking หรอื creativity) ของมนุษยท์ัง้สิน้ 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะทีม่อียูใ่นตวัคนทุกคนและสามารถส่งเสรมิ
คุณลกัษณะน้ีใหพ้ฒันาสงูขึน้ไดโ้ดยการสอน การฝึกฝนและการฝึกปฏบิตัทิีถู่กวธิ ี ยิง่เดก็ไดร้บั  
การส่งเสรมิตัง้แต่เยาวว์ยัได้เรว็เท่าใดกย็ิง่จะเป็นผลดเีท่านัน้ (อาร ีพนัธม์ณี.  2547: 2; อา้งองิจาก 
Torrance.  1965)  การฝึกฝนความคดิรเิริม่สรา้งสรรคจ์ะช่วยใหน้กัเรยีนมแีนวทางการคดิที่
หลากหลาย  มกีระบวนการคดิ  มจีนิตนาการในการประยกุตท์ีจ่ะน าไปสู่การคดิคน้สิง่ประดษิฐท์ี่
แปลกใหมท่ีค่นส่วนใหญ่คาดคดิไมถ่งึหรอืมองขา้ม  ตลอดจนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมนีิสยักระตอืรอืรน้  
ไมย่อ่ทอ้  อยากรูอ้ยากเหน็  อยากคน้ควา้และทดลองสิง่ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ (สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี[สสวท].  2551: 132-133) 

กลิฟอรด์ (Guilford.  1967: 145-151) ซึง่เป็นนกัจติวทิยาชาวอเมรกินัและคณะ           
ไดท้ าการศกึษาและวจิยัการวเิคราะหต์วัประกอบ (factor analysis) ของสตปิญัญาอยา่งต่อเน่ือง   
มานานกว่า  20 ปี โดยเน้นศกึษาเรือ่งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ความมเีหตุมผีล และการแกป้ญัหา  
ในการศกึษากลิฟอรด์ไดเ้สนอแบบจ าลองโครงสรา้งของสมรรถภาพทางสมอง หรอืแบบจ าลอง
โครงสรา้งทางสตปิญัญา (the structure of intellect model) ซึง่เป็นแบบจ าลองทีค่รอบคลุม
สมรรถภาพทางสมองต่างๆ  จากแบบจ าลองโครงสรา้งทางสตปิญัญา กลิฟอรด์ไดอ้ธบิายว่า 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองทีค่ดิไดก้วา้งไกลหลายทศิทาง หรอืเรยีกว่า
ลกัษณะการคดิอเนกนยัหรอืการคดิแบบกระจาย (divergent thinking) ซึง่ประกอบดว้ย      
ความคดิคล่อง (fluency) ความคดิยดืหยุ่น (flexibility) ความคดิรเิริม่ (originality) และ       
ความคดิละเอยีดลออ (elaboration)   

 ความคดิคล่องเป็นความสามารถในการคดิเพื่อใหไ้ด้ผลเฉลย (solution) จ านวนมากที่
แตกต่างกนัหรอืหลากหลายวธิ ี การคดิใหไ้ด้ผลเฉลยจ านวนมากทีแ่ตกต่างกนัหรอืวธิทีีห่ลากหลาย
เป็นตวับ่งบอกถงึความเขา้ใจและความคล่องแคล่วของสมองของนกัเรยีนทีจ่ะกลัน่เอาผลเฉลยของ
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ปญัหาออกมา  ซึง่กลิฟอรด์เชื่อว่าผูท้ีม่คีวามคดิคล่องมากจะมโีอกาสสรา้งผลเฉลยทีแ่ปลกและ 
เฉียบคมไดม้ากกว่าผูท้ีม่คีวามคดิคล่องน้อยกว่า  ส่วนความคดิยดืหยุน่เป็นความสามารถในการคดิ
ปรบัเปลีย่นผลเฉลยตามสถานการณ์  คดิแลว้เลอืกหรอืน าไปใชใ้หต้รงกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนด ความคดิยดืหยุน่จงึเป็นตวัเสรมิใหค้วามคดิคล่องมคีวามแปลกแตกต่างกนัออกไป  จงึนบัได้
ว่าทัง้ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ต่างกเ็ป็นพืน้ฐานทีน่ าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์        
ในการคดิใหไ้ดผ้ลเฉลยจ านวนมากทีแ่ตกต่างกนัผูท้ีม่คีวามคดิยดืหยุน่ยงัตอ้งจดัหมวดหมูข่อง     
ผลเฉลยใหม้คีวามแปลกแตกต่างกนัออกไปและไม่มกีารซ ้าซอ้นกนั  จากนัน้จงึน าเอาผลเฉลยทีไ่ด้
ทัง้หมดมาพจิารณาเปรยีบเทยีบกนัว่าผลเฉลยใดจะเป็นผลเฉลยทีด่ทีีสุ่ดและใหป้ระโยชน์คุม้ค่าโดย
ค านึงถงึหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา เช่น ประโยชน์ทีไ่ด ้เวลา การลงทุน ความยากง่าย  ซึง่กลิฟอรด์
เชื่อว่าผูท้ีม่คีวามคดิยดืหยุ่นสงูจะมโีอกาสสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ไดม้ากกว่าผูท้ีค่ดิซ ้าๆ อยูใ่นแนวทางเดมิ
ตลอดเวลา  ขณะทีค่วามคดิรเิริม่เป็นความสามารถในการคดิเพื่อใหไ้ดผ้ลเฉลยทีม่ลีกัษณะแปลกใหม่
แตกต่างจากผลเฉลยทีผู่อ้ ื่นคดิได ้เป็นผลเฉลยทีเ่กดิขึน้ครัง้แรกทีแ่ตกต่างจากผลเฉลยทีม่อียูเ่ดมิ 
และอาจไมเ่คยมใีครนึกหรอืคดิมาก่อน  ผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่จะตอ้งมคีวามกลา้คดินอกกรอบ กลา้ลอง
เพื่อทดสอบความคดิของตน  และบ่อยครัง้ทีต่อ้งอาศยัความคดิจนิตนาการในการประยกุต ์ กล่าวคอื
ตอ้งคดิสรา้งและหาทางท าใหเ้กดิผลงานดว้ย  ส าหรบัความคดิละเอยีดลออเป็นความสามารถในการคดิ
เพื่อใหไ้ดผ้ลเฉลยทีม่รีายละเอยีดอยา่งลุ่มลกึหลายแง่มุมของแต่ละผลเฉลยของปญัหาจนกระทัง่
สามารถสรา้งผลงานหรอืชิน้งานขึน้มาไดส้ าเรจ็  ความคดิละเอยีดลออเป็นส่วนเสรมิใหอ้งคป์ระกอบ
ส าคญั 3 ขอ้ขา้งตน้มคีวามสมบรูณ์น าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์ีม่ปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนัน้ สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (National Council of 
Teachers of Mathematics [NCTM]) ซึง่เป็นองคก์รส าคญัทีม่บีทบาทอยา่งมากต่อการจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนในสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืประจ าปี ค.ศ.1999:   
การพฒันาการใหเ้หตุผลทางคณติศาสตรร์ะดบัอนุบาลถงึเกรด12 (Developing Mathematical 
Reasoning in Grade K-12) ว่า “การสอนใหค้ดิตอ้งเป็นจดุเน้นทีส่ าคญัของการจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน” (Krulik; & Rudnick.  1999)  ซึง่สิง่นี้ส่งผลใหน้กัการศกึษาทัว่โลกหนั
มาสนใจศกึษาการคดิทางคณติศาสตรใ์นทุกระดบัชัน้ของหลกัสตูรคณติศาสตร ์ รวมทัง้      
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรด์ว้ย 

ส าหรบัประเทศไทย เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธผิล พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พุทธศกัราช 2542  ไดใ้หค้วามส าคญักบัแนวทางในการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีนฝึก
ทกัษะ กระบวนการคดิ ประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อแกป้ญัหาและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ส าหรบั
ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตามเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดไวใ้นมาตรา 24 
หมวดที ่4 ว่าดว้ยการจดักระบวนการเรยีนรู ้ซึง่ 2 ใน 6 ขอ้ คอื  (1) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ   
การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา และ 
(2) จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน
และเกดิการใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  2542: 13) 
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หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ไดส้นบัสนุนการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ลีกัษณะดงักล่าว โดยการก าหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้
คณติศาสตรท์ีจ่ าเป็นส าหรบัผูเ้รยีนทุกคน  สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรม์ ี6 สาระ ไดแ้ก่ (1) จ านวน
และการด าเนินการ (2) การวดั (3) เรขาคณติ (4) พชีคณิต (5) การวเิคราะหข์อ้มลูและความน่าจะเป็น 
และ (6) ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ ส าหรบัสาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ทีจ่ าเป็นส าหรบัผูเ้รยีนทุกคนไวว้่า  ผูเ้รยีน
ตอ้งมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  การใหเ้หตุผล  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณติศาสตร์
และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตร ์และเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัศาสตร์
อื่นๆ  และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2551: 2-3) 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นหนึ่งในทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรท์ีน่กัเรยีนควร
เรยีนรู ้ฝึกฝนและพฒันาใหเ้กดิขึน้ในตวันกัเรยีน  แต่ในการจดักระบวนการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีผ่่านมา 
ครมูุง่เน้นทีเ่นื้อหาคณติศาสตรม์ากกว่าทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ จงึท าใหค้รไูม่
คุน้เคยกบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะ
และกระบวนการทางคณติศาสตรด์า้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิ
ภายนอกรอบแรกในช่วงปี 2544-2548 มาตรฐานที ่4 ดา้นผูเ้รยีน ของส านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ทีร่ะบุว่า  ในการจดัการเรยีนรูท้ีท่ าใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์ มวีจิารณญาณ  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ คดิไตรต่รองและมี
วสิยัทศัน์นัน้  มโีรงเรยีนเพยีงรอ้ยละ 10.4 ของโรงเรยีนทัว่ประเทศจ านวน 30,010 โรงเรยีนทีม่ ี   
ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ี(ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2550: 16-17)   

นอกจากนัน้ ผลจากการศกึษาของ ซมิป์สนั (อาร ี พนัธม์ณ.ี 2547: 58; อา้งองิจาก  
Simpson. 1922) ทีเ่กีย่วกบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคด์า้นจนิตนาการของเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  และผลการศกึษาของทอแรนซ ์ ในการศกึษาของมนินิโซตา (Minnesota 
Studies)  เกีย่วกบัการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้อนุบาลจนถงึระดบัอุดมศกึษา 
สามารถสรุปพฒันาการดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 1 ผลการศกึษาของซมิป์สนัและทอแรนซเ์กีย่วกบัพฒันาการดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์อง
นกัเรยีน 

 
ผลการศกึษา

ของ 
พฒันาการดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นแต่ละชัน้ 

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 
ซมิป์สนั เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง ลดลง 
ทอแรนซ ์ ลดลง ลดลง เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ 
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จากพฒันาการดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ดงักล่าว จงึเป็นเหตุผลส าคญัทีพ่่อแม ่ผูป้กครอง ครแูละ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเดก็ควรใหค้วามสนใจศกึษา เขา้ใจ ลกัษณะธรรมชาต ิพฤตกิรรมและ
กระบวนการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องเดก็แต่ละวยั  ทัง้นี้เพื่อจะไดเ้ขา้ใจ สามารถ         
ใหค้วามช่วยเหลอืและส่งเสรมิเดก็ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อเดก็จะไดพ้ฒันาศกัยภาพดา้น   
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคอ์ย่างเตม็ทีแ่ละต่อเนื่องอนัจะท าใหค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องเดก็พฒันา
สงูขึน้และเป็นรากฐานทีส่ าคญัในการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นวยัผูใ้หญ่ต่อไป  เพราะ “เดก็
ทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นวนัน้ี จะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคส์งูในวนัหน้า” 
(อาร ีพนัธม์ณ.ี  2547: 47-48)   

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ว่า ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการคดิทีซ่บัซอ้นและตอ้งการ
องคป์ระกอบเกือ้หนุนทีเ่หมาะสม ซึง่องคป์ระกอบส าคญัทีน่ าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ไดแ้ก่ 
ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออ ซึง่ในบรรดาองคป์ระกอบ
เหล่านัน้ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ถอืเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานทีน่ าไปสู่ความคดิรเิริม่และ
ความคดิละเอยีดลออ  และจากการศกึษาของซมิป์สนัและทอแรนซข์า้งตน้ทีก่ล่าวว่าพฒันาการดา้น
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนจะลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดัในชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 และจะเริม่
พฒันาการต่อไปในชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาว่าความคดิคล่องและ
ความคดิยดืหยุน่ หรอืพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 เป็นอยา่งไร   

ส าหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคน์ัน้ ซลิเวอร ์(Silver. 1997: Online)  
กล่าวว่า การแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็นลกัษณะหนึ่งของกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์อกีทัง้ยงัเป็นหวัใจของคณติศาสตรแ์ละการคดิเชงิคณติศาสตร์ดว้ย  ซึง่
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของแบบทดสอบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์องบาลกา 
(Balka.  1974: 634) เฮยล์อ็ค (Haylock.  1985: 547) และสุภาวด ีตัง้บุบผา (2533: 153-158) ทีใ่ช ้        
การแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็นสว่นหนึ่งของแบบทดสอบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ทางคณติศาสตร ์ และเนื่องจากเนื้อหาคณติศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษาส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัจ านวน  
ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเชงิลกึเกี่ยวกบัพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง 
จ านวน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผ่านกจิกรรมการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัครใูนการปรบัความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่  หรอื
พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนักเรยีน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสรา้ง
กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นใหก้บันกัเรยีนต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพื่อศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน  ของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5   
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ไดก้จิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น 
เรือ่ง จ านวน ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

2. เป็นแนวทางส าหรบัครใูนการปรบัพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น 
เรือ่ง จ านวน  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

3. เป็นแนวทางในการศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง 
จ านวน หรอืเนื้อหาคณติศาสตรอ์ื่นๆ  

4. เป็นแนวทางในการสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งความคดิคล่อง
และความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน  หรอืเนื้อหาคณติศาสตรอ์ื่นๆ  

ขอบเขตของการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีนอนุบาล

เพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ี ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552  จ านวน 10 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง
จากนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนคณติศาสตรใ์นภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552  ตัง้แต่ 3.0 ขึน้ไป  และ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ของ
นกัเรยีน ผูว้จิยัสมัภาษณ์ครปูระจ าชัน้ของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัความกลา้แสดงออก 
การสื่อสารและน าเสนอแนวคดิของนกัเรยีนแต่ละคน  แลว้คดัเลอืกนกัเรยีนทีก่ลา้แสดงออก สามารถ
สื่อสารและน าเสนอแนวคดิของตนเองไดด้ ีจ านวน 3 คน เพื่อเป็นนกัเรยีนเป้าหมาย (target student) 
ในการสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ขณะลงมอืแกป้ญัหา
และตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ และสมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สุดคาบเรยีนแต่ละครัง้  

ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552  จ านวน 30    

คาบเรยีน  คาบเรยีนละ 90 นาท ี โดยใชเ้วลานอกเหนือจากเวลาเรยีนปกต ิ ซึง่แบ่งเป็นระยะเวลา
ส าหรบัด าเนินกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์จ านวน 15 คาบเรยีน  และระยะเวลาส าหรบั
สมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนเป้าหมาย จ านวน 
15 คาบเรยีน 

เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษา 
เนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็น เนื้อหาคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  ซึง่ไดแ้ก่  จ านวนนบั 

เศษส่วนและทศนิยม ทีไ่มเ่กนิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
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ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอสิระ คอื  กจิกรรมการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  
ตวัแปรตาม  คอื  พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน  ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เร่ือง จ านวน  หมายถงึ  สถานการณ์ทางคณติศาสตร ์
เรือ่ง จ านวน  ซึง่นกัเรยีนเผชญิอยูแ่ละตอ้งการคน้หาค าตอบ โดยทีย่งัไม่รูว้ธิกีารหรอืขัน้ตอนทีจ่ะได้
ค าตอบของสถานการณ์นัน้ในทนัท ี 

2. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  กระบวนการในการประยกุตค์วามรูท้าง
คณติศาสตร ์ กระบวนการแกป้ญัหา  กลยทุธใ์นการแก้ปญัหาและประสบการณ์ทีม่อียู ่ เพื่อใชใ้น
การคน้หาค าตอบของปญัหาทางคณติศาสตร ์

3. กระบวนการแก้ปัญหา  หมายถงึ  ขัน้ตอน/วธิกีารแก้ปญัหาทางคณติศาสตรต์าม
แนวคดิของโพลยา และขัน้ตอน/วธิกีารแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตัตามแนวคดิของวลิสนัและคณะ           
ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจปญัหา การวางแผนแกป้ญัหา การด าเนินการ
ตามแผน และการตรวจสอบผล   

4. การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  กระบวนการในการคดิสถานการณ์หรอื
ปญัหาทางคณติศาสตร ์โดยอาศยัขอ้มลูหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดมาให ้ ซึง่สถานการณ์หรอืปญัหาทาง
คณติศาสตรท์ีไ่ดอ้าจมหีลายขัน้ตอน มคีวามซบัซอ้น หรอืใช้ความรูท้างคณติศาสตรง์า่ยยาก
แตกต่างกนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความสามารถของผูต้ ัง้ปญัหาแต่ละคน 

5. ความคิดคล่อง  หมายถงึ  ความสามารถในการคดิหาผลเฉลยไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
รวดเรว็ ไดผ้ลเฉลยในปรมิาณทีม่ากและแตกต่างกนัภายในเวลาทีจ่ ากดั  ซึง่ในทีน่ี้พจิารณา
ความสามารถของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

5.1 ดา้นการคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนด จากการแก้ปญัหาหรอื 
การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์

5.2 ดา้นการคดิหาผลเฉลยไดห้ลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั จากการแกป้ญัหาหรอื   
การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์

6. ความคิดยืดหยุ่น  หมายถงึ  ความสามารถในการคดิปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์  
คดิแลว้เลอืกหรอืน าไปใชใ้หต้รงกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  หรอืจดัหมวดหมูข่องผลเฉลย
ใหม้คีวามแปลกแตกต่างกนัออกไปและไมม่กีารซ ้าซอ้นกนั  ซึง่ในทีน่ี้พจิารณาความสามารถของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

6.1 ดา้นการคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์
หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด จากการแกป้ญัหาหรอืการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
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6.2 ดา้นการคดิแลว้เลอืกเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย จากการแก้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์

7.  พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น หมายถงึ  การแสดงออกของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ในดา้นความคดิคล่องและดา้นความคดิยดืหยุ่น  โดยพจิารณาจาก  

7.1 ผลงานเขยีนของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์

7.2 ผลการสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของผูว้จิยัและ
ผูช้่วยวจิยั จ านวน 2 คน  ขณะนกัเรยีนเป้าหมายลงมอืแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ 
โดยมแีบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ และกลอ้งวดีโิอช่วยบนัทกึ
รายละเอยีดเหล่านัน้    

7.3 ผลการสมัภาษณ์ระหว่างผูว้จิยัและนกัเรยีนเป้าหมายเกีย่วกบักระบวนการ
แกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ โดยมแีบบสมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตร ์แบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ และกลอ้งวดีโิอช่วยบนัทกึ
รายละเอยีดเหล่านัน้       

8. กิจกรรมการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เร่ือง จ านวน  หมายถงึ 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีม่จีดุมุง่หมายหลกั คอื 
เพื่อเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรยีนรู ้
จ านวน 15 แผน  แผนละ 1 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 90 นาท ี ซึง่แต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้
ประกอบดว้ย  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ สื่อการเรยีนรู ้ กจิกรรมการเรยีนรู ้ การวดั
และประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่ ามาใชใ้นการเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  
ไดแ้ก่ กจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์จ านวน 10 คาบเรยีน  และกจิกรรมการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์จ านวน 5 คาบเรยีน  ซึง่ทุกๆ กจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรส์องคาบเรยีนจะ
ตามดว้ยกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรห์นึ่งคาบเรยีน 

8.1 ในกจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ
แกป้ญัหาตามแนวคดิของโพลยาและกระบวนการแก้ปญัหาทีเ่ป็นพลวตัตามแนวคดิของวลิสนัและ
คณะ  ไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาทีไ่มคุ่น้เคย (non-routine problem) ซึง่แต่ละ
ปญัหามผีลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย โดยใชเ้น้ือหาคณติศาสตรใ์นการแกป้ญัหาเรือ่ง จ านวน  ทีไ่ม่
เกนิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  และเพื่อเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น นกัเรยีนไดฝึ้กฝน
และมปีระสบการณ์ในการคน้หาผลเฉลยของปญัหาทางคณติศาสตรม์ากกว่าหน่ึงผลเฉลยในเวลาที่
ก าหนด  และหาผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยของปญัหาทางคณติศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ภายหลงัการแกป้ญัหานกัเรยีนจะไดม้สี่วนรว่มในการน าเสนอ 
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ผลการแกป้ญัหาและการอภปิรายผลการแกป้ญัหาหน้าชัน้เรยีน  โดยมคีรเูป็นผูเ้ปิดประเดน็อภปิราย
เกีย่วกบัผลการแกป้ญัหา 

8.2 กจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ นกัเรยีนจะไดฝึ้กฝนและมี
ประสบการณ์ในการตัง้ปญัหา (posing a problem) จากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด และมี
ส่วนรว่มในการน าเสนอปญัหาทีต่ ัง้ขึน้พรอ้มแนวทางในการแกป้ญัหาหน้าชัน้เรยีน โดยมคีรเูป็นผู้
เปิดประเดน็อภปิรายเกี่ยวกบัผลการตัง้ปญัหา 

9. แบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  หมายถงึ     
แบบบนัทกึทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพื่อบนัทกึพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ขณะลงมอืแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ตามล าดบั ซึง่
ประกอบดว้ย แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบบนัทกึภาคสนาม (field note)  ในแต่ละ
คาบเรยีนผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัซึง่เป็นนิสติปรญิญาโท สาขาคณติศาสตร ์จ านวน 2 คน ท าหน้าทีเ่ป็น   
ผูส้งัเกตและผูบ้นัทกึพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนขณะลงมอื
แกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ โดยบนัทกึพฤตกิรรมเหล่านัน้ลงในแบบสงัเกตพฤตกิรรม
ดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่  นอกจากนัน้ยงัมกีลอ้งวดีโิอช่วยในการบนัทกึรายละเอยีด
บรรยากาศการจดัการเรยีนรู ้ บทสนทนาและพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของ
นกัเรยีนขณะลงมอืแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์  

10. แบบสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  แบบสมัภาษณ์ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อสอบถามเชงิลกึเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่ป็นนักเรยีนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สุดคาบเรยีนการแก้ปญัหาทาง
คณติศาสตรแ์ต่ละครัง้  โดยผูว้จิยัท าหน้าทีเ่ป็นผูส้มัภาษณ์นกัเรยีนเป้าหมาย  นอกจากนัน้ยงัมี
กลอ้งวดีโิอช่วยบนัทกึรายละเอยีดบรรยากาศการสมัภาษณ์ระหว่างผูว้จิยัและนกัเรยีนเป้าหมาย
เกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์

11. แบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  แบบสมัภาษณ์ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อสอบถามเชงิลกึเกีย่วกบักระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่ป็นนักเรยีนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สุดคาบเรยีนการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตรแ์ต่ละครัง้  โดยผูว้จิยัท าหน้าทีเ่ป็นผูส้มัภาษณ์นกัเรยีนเป้าหมาย  นอกจากนัน้ยงัมี
กลอ้งวดีโิอช่วยบนัทกึรายละเอยีดบรรยากาศการสมัภาษณ์ระหว่างผูว้จิยัและนกัเรยีนเป้าหมาย
เกีย่วกบักระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์

 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน  ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในหวัขอ้ต่างๆ 
ต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
1.1 ความหมายของความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ 
1.2 ลกัษณะของผูม้คีวามคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ 
1.3 การเสรมิสรา้งและพฒันาความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ 
1.4 การวดัและประเมนิความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น 
1.5 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น 

ตอนท่ี 2 การแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 2.1 ความหมายของปญัหาและการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
 2.2 ประเภทของปญัหาทางคณิตศาสตร ์
 2.3 กระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
 2.4 การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
 2.5 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์

ตอนท่ี 1  ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุน่ 
1.1 ความหมายของความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
กลิฟอรด์ (Guilford. 1967: 145-151) ซึง่เป็นนกัจติวทิยาชาวอเมรกินัและคณะ ได้

ท าการศกึษาและวจิยัการวเิคราะหต์วัประกอบ (Factor Analysis) ของสตปิญัญาอยา่งต่อเน่ืองมา
นานกว่า 20 ปี โดยเน้นศกึษาเรือ่งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ความมเีหตุมผีล และการแกป้ญัหา  ใน
การศกึษากลิฟอรด์ไดเ้สนอแบบจ าลองโครงสรา้งของสมรรถภาพทางสมองขึน้หรอืแบบจ าลอง
โครงสรา้งทางสตปิญัญา (The structure of intellect model ทีเ่รยีกว่า SI) ซึง่แบบจ าลองนี้ได้
ครอบคลุมสมรรถภาพทางสมองต่างๆ  

จากแบบจ าลองโครงสรา้งทางสตปิญัญา กลิฟอรด์ไดอ้ธบิายว่า ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
เป็นความสามารถทางสมองทีค่ดิไดก้วา้งไกลหลายทศิทาง หรอืเรยีกว่า ลกัษณะการคดิอเนกนยั 
หรอืการคดิแบบกระจาย (divergent thinking) ซึง่ประกอบดว้ย ความคดิคล่อง (fluency)    
ความคดิยดืหยุน่ (flexibility) ความคดิรเิริม่ (originality) และความคดิละเอยีดลออ (elaboration)   
ในการศกึษากลิฟอรด์ไดใ้หค้วามหมายของความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่  ดงันี้ 
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ความคิดคล่อง  เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิหาผลเฉลย (solution) ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว รวดเรว็ และมผีลเฉลยในปรมิาณทีม่ากในเวลาทีจ่ ากดั  ซึง่กลิฟอรด์เชื่อว่า ผูท้ีม่ ี
ความคดิคล่องมากจะมโีอกาสสรา้งผลเฉลยทีแ่ปลกและเฉียบคมไดม้ากกว่าผูท้ีม่คีวามคดิคล่องน้อย
กว่า  โดยแบ่งความคดิคล่องออกเป็น 

1) ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (word fluency) ซึง่เป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยค าอยา่งคล่องแคล่ว 

2) ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสมัพนัธ ์(associational fluency) ซึง่เป็น
ความสามารถทีจ่ะคดิหาถอ้ยค าทีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัไดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ภายในเวลาที่
ก าหนด 

3) ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (expressional fluency) ซึง่เป็น
ความสามารถในการใชว้ลหีรอืประโยค กล่าวคอื สามารถทีจ่ะน าค ามาเรยีงกนัอย่างรวดเรว็เพื่อใหไ้ด้
ประโยคทีต่อ้งการ  

4) ความคล่องแคล่วในการคดิ (ideational fluency) ซึง่เป็นความสามารถทีจ่ะคดิสิง่ที่
ตอ้งการภายในเวลาทีก่ าหนด  ความคล่องแคล่วในการคดิมคีวามส าคญัต่อการแก้ปญัหาเพราะใน
การแกป้ญัหาจะตอ้งแสวงหาผลเฉลยหรอืวธิแีกไ้ขหลายวธิแีละตอ้งน าวธิกีารเหล่านัน้มาทดลอง
จนกว่าจะพบวธิกีารทีถู่กตอ้งตามทีต่อ้งการ  ดงันัน้ความคล่องแคล่วในการคดินับว่าเป็นความสามารถ
อนัดบัแรกในการพยายามเลอืกเฟ้นใหไ้ดผ้ลเฉลยทีด่แีละเหมาะสมทีสุ่ด  ซึง่จ าเป็นตอ้งคดิออกมาให้
ไดม้ากหลายๆ อยา่งและแตกต่างกนั  แลว้จงึน าเอาผลเฉลยทีไ่ดท้ัง้หมดมาพจิารณาแต่ละอยา่ง
เปรยีบเทยีบกนัว่าผลเฉลยใดเป็นความคดิทีด่ทีีสุ่ดและใหป้ระโยชน์คุม้ค่าทีสุ่ด  โดยค านึงถงึ
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา  เช่น ประโยชน์ทีไ่ด ้ เวลา  การลงทุน  ความยากงา่ย บุคลากร เป็นตน้   

ความคิดยืดหยุ่น  เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิหาผลเฉลยไดห้ลายประเภท
และหลายทศิทาง  ซึง่กลิฟอรด์เชื่อว่า ผูท้ีม่คีวามคดิยดืหยุน่สงูจะมโีอกาสสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ได้
มากกว่าผูท้ีค่ดิซ ้าๆ อยูใ่นแนวทางเดมิตลอดเวลา  โดยแบ่งความคดิยดืหยุ่นออกเป็น 

1) ความคดิยดืหยุน่ทีเ่กดิขึน้ทนัท ี(spontaneous flexibility) เป็นความสามารถทีจ่ะ
พยายามคดิไดห้ลายอยา่ง อยา่งอสิระ  

2) ความคดิยดืหยุน่ทางดา้นการดดัแปลง (adaptive flexibility) เป็นความสามารถที่
จะคดิไดห้ลากหลายและสามารถคดิดดัแปลงจากสิง่หนึ่งไปเป็นหลายสิง่ได้ 

 

จากความหมายของความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของกลิฟอรด์ขา้งตน้  สุภาวด ี   
ตัง้บุบผา (2533: 7)  พชันี ตระกูลแกว้(2541: 5)  ทศินา แขมมณ ี(2544: 143)  ยพุนิ สนัตดิ ารงพนัธุ ์
(2549: 5)  และทชิากร พ่วงพรม (2551: 6)  ไดใ้หค้วามหมายทีส่นับสนุนแนวคดิของกลิฟอรด์ว่า  
“ความคดิคล่องเป็นความสามารถทางการคดิของนกัเรยีนในการคดิหาผลเฉลยไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
รวดเรว็และต่อเนื่อง ไดผ้ลเฉลยในปรมิาณมาก ในเวลาทีจ่ ากดั”  และ “ความคดิยดืหยุน่เป็น
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ความสามารถทางการคดิของนกัเรยีนในการคดิหาผลเฉลยหรอืแกป้ญัหาไดห้ลายทาง หลายรปูแบบ
และสามารถเปลีย่นวธิกีารแกป้ญัหาไดท้นัททีีรู่ว้่ามคีวามจ าเป็น” 

นอกจากนี้  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 136-142) ได้
กล่าวสนบัสนุนว่า “ความคดิคล่องเป็นความสามารถในการคดิเพื่อใหไ้ดค้ าตอบจ านวนมากที่
แตกต่างกนัหรอืหลากหลายวธิ ี การคดิใหไ้ดค้ าตอบจ านวนมากทีแ่ตกต่างกนัหรอืวธิทีีห่ลากหลาย
เป็นตวับ่งบอกถงึความเขา้ใจและความคล่องแคล่วของสมองของนกัเรยีนทีจ่ะกลัน่เอาค าตอบของ
ปญัหาออกมา”  ในขณะที ่“ความคดิยดืหยุน่เป็นความสามารถในการคดิปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์  
คดิแลว้เลอืก / น าไปใชใ้หต้รงกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ความคดิยดืหยุ่นจงึเป็นตวัเสรมิ
ใหค้วามคดิคล่องมคีวามแปลกแตกต่างกนัออกไป  จงึนับไดว้่าทัง้ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น
ต่างกเ็ป็นพืน้ฐานทีน่ าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  ซึง่ในความคดิคล่องทีม่กีารคดิใหไ้ดค้ าตอบ
จ านวนมากทีแ่ตกต่างกนั  ผูท้ีม่คีวามคดิยดืหยุน่ยงัตอ้งจดัหมวดหมู่ของค าตอบใหม้คีวามแปลก
แตกต่างกนัออกไปและไม่มกีารซ ้าซอ้นกนั  จากนัน้จงึน าเอาความคดิทีไ่ดท้ัง้หมดมาพจิารณา
เปรยีบเทยีบกนัว่า  ความคดิใดจะเป็นความคดิทีด่ทีีสุ่ดและใหป้ระโยชน์คุม้ค่าโดยค านึงถงึ
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา  เช่น ประโยชน์ทีไ่ด ้ เวลา  การลงทุน ความยากง่าย”   

 

ส าหรบังานวจิยันี้  ผูว้จิยัใหค้วามหมายของความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ ดงันี้  
ความคิดคล่อง  หมายถงึ ความสามารถในการคดิหาผลเฉลยไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

รวดเรว็ ไดผ้ลเฉลยในปรมิาณทีม่ากและแตกต่างกนัภายในเวลาทีจ่ ากดั  ซึง่ในทีน่ี้พจิารณา
ความสามารถของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ในการคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาที่
ก าหนด และการคดิหาผลเฉลยไดห้ลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

ความคิดยืดหยุ่น  หมายถงึ ความสามารถในการคดิปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์  คดิ
แลว้เลอืกหรอืน าไปใชใ้หต้รงกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  หรอืจดัหมวดหมูข่องผลเฉลยให้
มคีวามแปลกแตกต่างกนัออกไปและไม่มกีารซ ้าซอ้นกนั  ซึง่ในทีน่ี้พจิารณาความสามารถของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ในการคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด และการคดิแลว้เลอืกเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย 

1.2  ลกัษณะพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น   
ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความคดิรเิริม่

สรา้งสรรค ์ ดงันัน้ลกัษณะพฤตกิรรมด้านความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ยอ่มมลีกัษณะ
เช่นเดยีวกนักบัลกัษณะพฤตกิรรมดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ซึง่นกัการศกึษาส าคญัหลายคนได้
น าเสนอแงค่ดิต่างๆ เกีย่วกบัลกัษณะพฤตกิรรมดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ไวด้งันี้ 

วชิยั วงษ์ใหญ่ (2523: 9) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะส าคญัของผูม้คีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรคไ์ว ้15 ประการ ดงันี้ 

1) มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ 
2) ประหลาดใจหรอืสนใจในสิง่ทีเ่กดิขึน้ใหม่ 
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3) ชอบเสีย่ง 
4) มคีวามสามารถในการคดิอย่างกวา้ง ลกึซึง้ 
5) ไมช่อบคลอ้ยตามผูอ้ื่น 
6)  เป็นอสิระทัง้ความคดิและการกระท า 
7)  มคีวามพนิิจพเิคราะหล์ะเอยีดลออ 
8)  มคีวามยดืหยุ่น ทัง้ความคดิและการกระท าสามารถดดัแปลงแกไ้ขวธิกีาร และการ

ท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 
9)  ท างานเพื่อความสุขของตนเอง มไิดห้วงัผลหรอืการยกย่องจากผูอ้ื่น 
10) มคีวามไวต่อปญัหา 
11) มคีวามเตม็ใจทีจ่ะท าสิง่ต่างๆ เกดิขึน้ใหมอ่ยูเ่สมอ 
12) มคีวามคดิของตนเองไมซ่ ้าใคร 
13) คดิลกึซึง้แตกฉาน 
14) รูจ้กัดดัแปลงความคดิใหเ้หมาะสม 
15) มคีวามมุมานะในการท างาน 

ในขณะที ่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2545 : 28-30)  ไดเ้สนอแนวคดิ
เกีย่วกบับุคลกิลกัษณะของเดก็ทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ว ้ดงันี้ 

1) ไมย่อมใหค้วามรว่มมอื ถา้ไมเ่หน็ดว้ย 
2) ไมร่ว่มกจิกรรมทีไ่มช่อบ 
3) ชอบท างานคนเดยีวเป็นเวลานาน 
4) มคีวามสนใจอย่างกวา้งขวางในเรือ่งต่าง ๆ  
5) ชอบซกัถาม 
6) ชอบพดูเกีย่วกบัสิง่ประดษิฐห์รอืวธิกีารคดิแบบใหม่ 
7) เบื่อหน่ายความซ ้าซากจ าเจ 
8) กลา้ทดลองท าเพื่อพสิจูน์ความคดิของตนเองถงึแมจ้ะไม่แน่ใจถงึผลทีเ่กดิขึน้ 
9) มอีารมณ์ขนัอยูเ่นืองนิตย ์
10) มอีารมณ์อ่อนไหวงา่ย 
11) ซาบซึง้กบัสุนทรยีภาพ  เช่น ซาบซึง้ในดนตรแีละศลิปะต่าง ๆ เป็นตน้ 
12) ไมห่งดุหงดิกบัความไรร้ะเบยีบหรอืความยุง่เหยงิทีค่นอื่นทนไมไ่ด้ 
13) ไมส่นใจว่าตนเองจะแปลกกว่าคนอื่น 
14) มปีฏกิริยิาโตแ้ยง้ไมเ่หน็ดว้ย 
15) ช่างสงัเกต  ช่างจดช่างจ ารายละเอยีดสิง่ต่าง ๆ เป็นอย่างด ี
16) ไมช่อบการบงัคบั  ก าหนดกฎเกณฑ ์ ตกีรอบความคดิใหท้ าตามกติกา 
17) ถา้เป็นสิง่ทีต่นเองไมส่นใจหรอืไมเ่หน็ดว้ยจะหมดความสนใจง่าย ๆ 
18) ชอบเหมอ่ลอยสรา้งจนิตนาการ 
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19) ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นได ้ ถา้อธบิายเหตุผล 
20) มคีวามยดืหยุ่น  คดิไดห้ลายทศิทาง  เช่น  สามารถคดิแกป้ญัหาเดยีวกนัไดห้ลาย

วธิ ี เป็นตน้ 
21) สามารถคดิหรอืท าไดห้ลาย ๆ อยา่งในเวลาเดยีวกนั 
22) แสดงความคดิไดห้ลากหลายในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 
23) ชอบสรา้งแลว้รือ้  รือ้แลว้สรา้งใหมเ่พื่อความแปลกใหม่ 
24) ชอบมคี าถามแปลก ๆ ทา้ทายใหค้ดิ 
25) ชอบคดิหรอืรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ มากกว่าคนอื่น 
26) ชอบเป็นคนแรกทีค่ดิหรอืท าเรือ่งใหม่ 
27) มคีวามรูส้กึรุนแรงเกี่ยวกบัอสิรภาพและความเป็นอสิระทางความคดิ 
28) ชอบหมกมุน่อยูก่บัความคดิ 
29) ในสายตาของคนทัว่ไปดวู่าเป็นคน “แปลก” กว่าคนอื่น 
30) เหน็ความเชื่อมโยง เหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่าง ๆ ทีค่นทัว่ไปมองไมเ่หน็ 
31) มคีวามวจิติรพสิดารในการท าสิง่ต่าง ๆ 
32) ช่างสงัเกต  สามารถเหน็รายละเอยีดต่าง ๆ ทีค่นอื่นมองไมเ่หน็ 
33) สามารถผสมผสานความคดิหรอืสิง่ทีแ่ตกต่างเขา้ดว้ยกนั  โดยไม่มใีครคดิและท า

มาก่อน 
นอกจากนี้ ณฏัฐพงษ์  เจรญิพทิย ์ (2542: 147)  ยงัไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะ

พฤตกิรรมส าคญัของผูม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรไ์ว ้ 7 ประการ ซึง่พอจะอนุโลมให้
เป็นลกัษณะส าคญัของผูม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรไ์ดเ้ช่นกนั  มดีงันี้ 

1) มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็   
2) มคีวามไวต่อปญัหา   
3) มคีวามคดิแหวกแนว   
4) ชอบท าในสิง่ทีท่า้ทายความคดิ   
5) ชอบการเปลีย่นแปลง   
6) ท างานเพื่อความพอใจ   
7) อารมณ์ขนั   
ความอยากรู้อยากเหน็  หมายถงึ  อาการหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความตอ้งการที่

จะเรยีนรู ้ หรอืเพิม่เตมิจากสิง่ทีรู่แ้ลว้หรอืยงัไมรู่ ้ เพื่อปรบัปรงุความรูเ้ดมิหรอืเพื่อใหไ้ดค้วามรูด้้าน
ต่างๆ   

ความไวต่อปัญหา  หมายถงึ  อาการหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการเกดิความคดิอย่าง
ฉบัพลนัสบืเนื่องจากการรบัรูห้รอืการไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ในดา้นต่าง ๆ 
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ความคิดแหวกแนว  หมายถงึ  อาการหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการมแีนวคดิที่
แตกต่างไปจากบุคคลโดยทัว่ไปทีม่ต่ีอประเดน็ขบคดิอย่างเดยีวกนัในดา้นต่าง ๆ 

ชอบท าในส่ิงท่ีท้าทายความคิด  หมายถงึ  อาการหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการ
ชอบคดิหรอืท าในสิง่ทีย่ากหรอืตอ้งใชค้วามพยายามมากกว่าปกตใินดา้นต่าง ๆ 

ชอบการเปล่ียนแปลง  หมายถงึ  อาการหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการชอบคดิชอบ
ท าในสิง่แปลกใหมแ่ละหลกีเลีย่งการคดิและท าในสิง่ทีซ่ ้าซากจ าเจในดา้นต่าง ๆ 

ท างานเพ่ือความพอใจ  หมายถงึ  อาการหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการคดิหรอื
ท างาน  โดยมคีวามพอใจ (ทีจ่ะไดใ้ชค้วามรูค้วามคดิของตน) เป็นแรงจงูใจมากกว่าการไดร้บัสนิจา้ง
รางวลัหรอืค าชมเชย 

อารมณ์ขนั  หมายถงึ  อาการหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการมมีุมมองทีห่ลากหลาย
และใชมุ้มมองทีห่ลากหลายนัน้ผ่อนคลายความตงึเครยีดในลกัษณะของความสนุกสนานหรอืมี
อารมณ์ขนั 

1.3  การเสริมสร้างและพฒันาความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น  
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะทีม่อียูใ่นตวัเดก็ทุกคน  และสามารถส่งเสรมิ

คุณลกัษณะน้ีใหพ้ฒันาสงูขึน้ไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม  ในทางตรง คอื การสอน ฝึกฝน อบรม  
และในทางออ้ม คอื การสรา้งสภาพบรรยากาศและการจดัสิง่แวดลอ้ม  ส่งเสรมิความเป็นอสิระใน
การเรยีนรู ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของโรเจอรส์ (อาร ีพนัธม์ณ.ี  2547: 89;  อา้งองิจาก Rogers.  
1959) ทีว่่า “ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์มส่ามารถบงัคบัใหเ้กดิขึน้ได ้แต่สามารถส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้ได้”  
การฝึกฝนความคดิรเิริม่สรา้งสรรคจ์ะช่วยใหน้ักเรยีนมแีนวทางการคดิทีห่ลากหลาย  มกีระบวนการคดิ 
จนิตนาการในการประยกุต์ทีจ่ะน าไปสู่การคดิคน้สิง่ประดษิฐท์ีแ่ปลกใหม่ทีค่นส่วนใหญ่คาดคดิไมถ่งึ
หรอืมองขา้ม  ตลอดจนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมนีิสยักระตอืรอืรน้  ไมย่อ่ทอ้  อยากรูอ้ยากเหน็  อยาก
คน้ควา้และทดลองสิง่ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ (สสวท. 2551: 132-133)  ดงันัน้ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคจ์งึ
ควรไดร้บัการเสรมิสรา้งหรอืพฒันาใหเ้กดิขึน้ในตวันกัเรยีน  และถอืเป็นเป้าหมายหลกัทีพ่่อแม ่คร ู
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบันกัเรยีนพงึตระหนกัถงึความส าคญั ใหค้วามสนใจอยา่งจรงิจงัและ
สนบัสนุนเป็นพเิศษ เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาสพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องตนอย่างเตม็ที ่จะได้
เจรญิเตบิโตเป็นเดก็ทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์อนัเป็น
สิง่ทีป่ระเทศชาตติอ้งการยิง่ 

ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 
ดงันัน้เราสามารถใชแ้นวทางการพฒันาความคดิทีน่ าไปสู่ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น
เช่นเดยีวกบัแนวทางการพฒันาความคดิทีน่ าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ด ้ ซึง่นักการศกึษาส าคญั
หลายท่านไดน้ าเสนอแงค่ดิต่างๆ เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาความคดิทีน่ าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
ไวด้งันี้ 
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ทอรแ์รนซ ์(อาร ีพนัธม์ณ.ี  2547: 91-92; อา้งองิจาก Torrance. 1959)  ซึง่เป็น
นกัจติวทิยาและนกัการศกึษาชาวอเมรกินั ไดท้ าการศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
และการเรยีนการสอน  ในการศกึษาทอรแ์รนซไ์ดเ้สนอหลกัในการส่งเสรมิหรอืเสรมิสรา้ง    
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์ีเ่น้นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีนเป็นส าคญัไวห้ลายประการ ดงันี้ 

1) ครคูวรส่งเสรมิใหน้กัเรยีนถามและใหค้วามสนใจต่อค าถามแปลกๆ ของนกัเรยีน 
โดยไมค่วรมุง่เน้นค าตอบทีถู่กแต่เพยีงอยา่งเดยีว  ในการแกป้ญัหาแมน้กัเรยีนจะใชว้ธิเีดาและ
ตรวจสอบ ครคูวรจะยอมแลว้กระตุน้ใหน้กัเรยีนไดว้เิคราะห ์ คน้หา  ใชก้ารสงัเกตและประสบการณ์
ทีม่อียูเ่พื่อพสิจูน์การเดาของตน 

2) ครคูวรตัง้ใจฟงัและเอาใจใส่ต่อความคดิแปลกๆ ของนกัเรยีนดว้ยใจเป็นกลาง  
เมือ่นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งใด แมจ้ะเป็นความคดิทีย่งัไมเ่คยไดย้นิมาก่อน  ครกูอ็ยา่เพิง่
ตดัสนิใจและลดิรอนความคดินัน้ แต่ควรรบัฟงัไวก่้อน 

3)  ครคูวรกระตอืรอืรน้ต่อค าถามแปลกๆ ของนกัเรยีนดว้ยการตอบค าถามอย่างมี
ชวีติชวีา หรอืชีแ้นะใหน้กัเรยีนหาค าตอบจากแหล่งต่างๆ ดว้ยตนเอง 

4) ครคูวรแสดงใหน้กัเรยีนเหน็ว่าความคดิของนกัเรยีนนัน้มคีุณค่าและน าไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ได ้เช่น จากภาพทีน่กัเรยีนวาด ครอูาจน าไปเป็นลวดลายถว้ยชามหรอืภาชนะ เป็น
ปฏทินิ บตัร ส.ค.ส. เป็นตน้  ซึง่จะท าใหน้กัเรยีนเกดิความภูมใิจและมกี าลงัใจที่จะคดิสรา้งสรรค์
ต่อไป 

5) ครคูวรกระตุน้และส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ควรใหโ้อกาสและ
เตรยีมการใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และยกยอ่งนกัเรยีนทีม่กีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ครอูาจ
เปลีย่นบทบาทเป็นผูช้ีแ้นะ ลดการอธบิายและการบรรยายลงบา้ง  แต่เพิม่การใหน้กัเรยีนมสี่วนรเิริม่
กจิกรรมดว้ยตนเองมากขึน้ 

6) ครคูวรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้ คน้ควา้อย่างต่อเนื่องอยูเ่สมอ  โดยไมต่อ้งใช้
วธิขีูด่ว้ยคะแนน หรอืการสอบ การตรวจสอบ เป็นตน้ 

7)  ครคูวรพงึระลกึว่าการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นนกัเรยีนจะตอ้งใชเ้วลา
พฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

8) ครคูวรส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชจ้นิตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชย เมือ่
นกัเรยีนมจีนิตนาการทีแ่ปลกและมคีุณค่า 

ขณะที ่บลอนตแ์ละคลอสไมเออ (อาร ีพนัธม์ณ.ี  2547: 92-93; อา้งองิจาก Blaunt & 
Klausmier.  1965)  ไดเ้สนอแนะวธิกีารทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ว ้
ดงันี้ 

1)  ครคูวรสนบัสนุนและกระตุน้การแสดงความคดิหลายๆ ดา้น ตลอดจนการ
แสดงออกทางอารมณ์ 
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2) ครคูวรเน้นสถานการณ์ทีส่่งเสรมิความสามารถอนัจะน าไปสู่ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์ เช่น ความคดิรเิริม่ ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น เป็นตน้  ตลอดจนไมจ่ ากดัการ
แสดงออกของนกัเรยีนใหเ้ป็นไปในรปูแบบเดยีวกนั 

3) ครอูยา่พยายามหล่อหลอม หรอืก าหนดแบบใหน้กัเรยีนมคีวามคดิและมี
บุคคลกิภาพเหมอืนกนัไปหมดทุกคน  แต่ควรสนบัสนุนและส่งเสรมิการผลติสิง่ทีแ่ปลกๆ ใหม่ๆ  
ตลอดจนความคดิและวธิกีารทีแ่ปลกๆ ใหม่ๆ  ดว้ย 

4)  ครอูยา่เขม้งวดกวดขนัหรอืยดืมัน่อยูก่บัจารตีประเพณ ี หรอืยอมรบัการกระท า
หรอืผลงานเพยีง 2 หรอื 3 อยา่งเท่านัน้แลว้ถอืสิง่อื่นใดทีน่อกเหนือไปจากแบบแผนเป็นสิง่ผดิ 

5) ครอูยา่สนับสนุนหรอืใหร้างวลัแต่เฉพาะผลงานหรอืการกระท าซึง่มผีูท้ดลองท า
เป็นทีย่อมรบักนัแลว้  ผลงานแปลกๆ ใหม่ๆ  ควรมโีอกาสไดร้บัรางวลัหรอืค าชมเชยดว้ย 

นอกจากนี้ วอลล์าช  (Gallagher; & Gallagher. 1994: 328;  อา้งองิจาก Wallas. 1926)  
ไดน้ าเสนอกระบวนการพฒันาความคดิทีน่ าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอน
ส าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1) ขัน้เตรยีม (preparation)  เป็นขัน้เตรยีมขอ้มลูทีจ่ะน ามาใชใ้นการแก้ปญัหา 
2) ขัน้ฟกัตวั (incubation)  เป็นขัน้ตอนทีอ่ยูใ่นความสบัสนวุ่นวายทัง้ขอ้มลูเก่าและใหม ่ 

ซึง่ยงัไมไ่ดน้ ามาจดัระบบความคดิใหม ่  
3) ขัน้ความคดิกระจ่าง (illumination)  เป็นขัน้ของการจดัระบบแนวคดิหรอื

กระบวนการแก้ปญัหาไดอ้ย่างชดัเจน 
4) ขัน้ทดสอบความคดิหรอืพสิูจน์ใหเ้หน็จรงิ (verification)  เป็นขัน้ทีไ่ดร้บัความคดิ 

3  ขัน้ขา้งต้น  เพื่อพสิจูน์ว่าความคดินี้เป็นจรงิ 
ขณะที ่ทอรแ์รนซ ์และมายเยอร ์(อาร ี พนัธม์ณ.ี  2547: 6-8;  อา้งองิจาก Torrance; & 

Myers. 1972)    ไดจ้ าแนกกระบวนการเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็น 5 ขัน้ตอน  คอื 
1) การคน้หาความจรงิ (fact-finding)  เป็นการพจิารณาหาค าตอบอนัเกดิจาก

ความรูส้กึกงัวลหรอืสบัสนวุ่นวายในจติใจแต่ไมส่ามารถบอกไดว้่าเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร  จากสาเหตุ
อะไร  ตอ้งพจิารณาดวู่าสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึเหล่านัน้คอือะไร 

2) การคน้พบปญัหา (problem-finding) เป็นการเขา้ใจปญัหาทีเ่กดิขึน้หรอืมองเหน็
ปญัหาเมือ่ไดพ้จิารณาโดยรอบคอบแลว้ 

3) การตัง้สมมตฐิาน (idea-finding) เป็นการรวบรวมความคดิและตัง้สมมตฐิานแลว้
รวมรวมขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมตุฐิานนัน้ 

4) การคน้พบค าตอบ (solution-finding) เป็นการคน้พบค าตอบหลงัจากทีท่ดสอบ
แนวคดิและสมมตฐิาน 

5) การยอมรบัผลจากการคน้พบ (acceptance finding)  เป็นการยอมรบัค าตอบทีไ่ด้
จากการพสิูจน์  และพฒันาแนวคดิต่อไปว่าสิง่ทีค่น้พบจะน าไปสู่การเกดิแนวคดิและขอ้คน้พบใหม่
ต่อไปทีเ่รยีกว่า  สิง่ใหมท่ีท่า้ทาย 
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พงษ์เทพ  บุญศรโีรจน์ (2546: 13-18) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัขัน้ตอนการพฒันา
ความคดิของนกัเรยีนเพื่อน าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1) คดิก าหนดปญัหาใหช้ดัเจน  เป็นขัน้เริม่ตน้ของกระบวนการคดิเพื่อก าหนด
เป้าหมายของการคดิใหช้ดัเจน  จะช่วยใหก้ระบวนการคดิมลี าดบัขัน้และเป็นไปอย่างถูกทศิทาง 

2) คดิหาค าตอบทีห่ลากหลาย  เป็นขัน้ทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนคดิหาค าตอบทีน่่าจะ
เป็นไปไดใ้หม้ากทีสุ่ด  และหลากหลายแนวทางหลงัจากทีป่ระเดน็ปญัหามคีวามชดัเจนแลว้ 

3). คดิพจิารณาไตรต่รอง วเิคราะหอ์ย่างถีถ่ว้น รอบคอบและสมเหตุสมผล  เป็นขัน้ที่
ตอ้งการใหน้กัเรยีนน าความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์มาช่วยในการพจิารณา  แลว้วเิคราะหค์วาม
เหมาะสมและความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด้ 

4) ตดัสนิใจ  เป็นขัน้ทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนตดัสนิใจเลอืกใชค้ าตอบหรอืแนวทางใน
การแกป้ญัหา  และสามารถกลบัไปดคู าตอบแลว้ตดัสนิใจเลอืกค าตอบหรอืแนวทางในการแกป้ญัหา
ใหมไ่ด ้ ถา้ค าตอบหรอืแนวทางทีเ่ลอืกไวไ้มส่ามารถแก้ปญัหาได ้

ในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หไ้ดผ้ลจรงินัน้ นอกจาก
จากบทบาทและขัน้ตอนการพฒันาความคดิของนกัเรยีนเพื่อน าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องคร ู
โรงเรยีนจะตอ้งค านึงถงึการจดับรรยากาศในโรงเรยีนและในหอ้งเรยีน  การจดัและเลอืกใชว้สัดุ
อุปกรณ์การเรยีนการสอนหรอืสื่อการสอนประเภทต่างๆ ดว้ย  บรรยากาศทีก่่อใหเ้กดิความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ บรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ยการยอมรบัและการกระตุน้ใหแ้สดงความคดิเหน็อยา่ง
อสิระ ไมว่่าจะเป็นการอภปิราย หรอืงานวทิยาศาสตร ์นักเรยีนตอ้งมอีสิระทีจ่ะสรา้งสรรคไ์ดต้าม
ความพอใจ  ดงัที ่ซอมเมอร ์(อาร ี พนัธม์ณ.ี  2547: 109;  อา้งองิจาก Sommer. 1970) ไดก้ล่าวว่า 
หอ้งเรยีนทีม่คีุณค่าในการส่งเสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคน์ัน้ จะตอ้งจดัใหม้ชีัว่โมงว่าง และมทีีว่่าง
เพื่อใหน้กัเรยีนไดใ้ชท้ างานอยา่งอสิระในเวลาทีเ่ขาตอ้งการ และสนับสนุนการท างานเป็นกลุ่ม  แต่
ตอ้งอนุญาตใหน้กัเรยีนไดแ้ยกออกจากกลุ่มและท างานเพยีงคนเดยีวเมือ่เขาตอ้งการช่วงเวลา
เช่นนัน้ 

สมทิและฮลิเดรท (อาร ี พนัธม์ณ.ี  2547: 109;  อา้งองิจาก Smith; & Hildreth. 1971)  
ไดก้ล่าวสนบัสนุนว่า บรรยากาศในโรงเรยีนและในหอ้งเรยีนมผีลต่อการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ของนกัเรยีนมาก  หอ้งเรยีนทีม่นีกัเรยีนสามารถแสดงความคดิใหม่ๆ  แปลกๆ ของตนเองเตม็ที ่และ
นกัเรยีนมคีวามรูส้กึเป็นอสิระ  ไมถู่กควบคุมจากระเบยีบวนิยัทีเ่ครง่ครดัจนเกนิไป  รวมทัง้มกีาร
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนแต่ละคนไดรู้จ้กัแก้ปญัหา  ยอ่มเป็นหอ้งเรยีนทีส่นบัสนุนความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ของ
นกัเรยีน 

ส าหรบังานวจิยันี้  ผูว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความคดิคล่องและ
ความคดิยดืหยุน่ทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1) เน้นสถานการณ์ทีส่่งเสรมิความสามารถอนัจะน าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เช่น 
ความคดิรเิริม่ ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น เป็นต้น โดยไม่จ ากดัการแสดงออกของนกัเรยีนให้
เป็นไปในรปูแบบเดยีวกนั 
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2) ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนถามและใหค้วามสนใจต่อค าถามแปลกๆ ของนกัเรยีน โดย
ไมไ่ดมุ้ง่เน้นค าตอบทีถู่กแต่เพยีงอยา่งเดยีว   

3) ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชจ้นิตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชยเมือ่นกัเรยีนมี
จนิตนาการทีแ่ปลกและมคีุณค่า 

4)  สนบัสนุนและกระตุน้การแสดงความคดิของนกัเรยีนหลายๆ ด้าน ตลอดจนการ
แสดงออกทางอารมณ์ 

5)  กระตอืรอืรน้ต่อค าถามแปลกๆ ของนกัเรยีนดว้ยการตอบค าถามอยา่งมชีวีติชวีา 
หรอืชีแ้นะใหน้กัเรยีนหาค าตอบจากแหล่งต่างๆ ดว้ยตนเอง 

6) ตัง้ใจฟงัและเอาใจใส่ต่อความคดิแปลกๆ ของนกัเรยีนดว้ยใจเป็นกลาง  เมือ่
นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งใด แมจ้ะเป็นความคดิทีย่งัไมเ่คยไดย้นิมาก่อน  ครกูอ็ยา่เพิง่
ตดัสนิใจและลดิรอนความคดินัน้ แต่ควรรบัฟงัไวก่้อน 

7) แสดงใหน้กัเรยีนเหน็ว่าความคดิของนกัเรยีนนัน้มคีุณค่าและน าไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ได ้ 

8) กระตุน้และส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ควรใหโ้อกาสและเตรยีมการให้
นกัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และยกยอ่งนกัเรยีนทีม่กีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   

9) เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเรยีนรู ้ คน้ควา้อยา่งต่อเนื่องอยูเ่สมอ  โดยไมใ่ชว้ธิขีูด่ว้ย
คะแนน หรอืการสอบ การตรวจสอบ เป็นตน้ 

10) เปลีย่นบทบาทของครเูป็นผูช้ีแ้นะ ลดการอธบิายและการบรรยายลงบา้ง แต่เพิม่
การใหน้กัเรยีนมสี่วนรเิริม่กจิกรรมดว้ยตนเองมากขึน้ 

1.4  การวดัและประเมินความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
การวดัและประเมนิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ไมเ่พยีงแต่ท าใหท้ราบระดบัความคดิรเิริม่

สรา้งสรรค ์เป็นขอ้มลูใหส้ามารถจดัโปรแกรมการเรยีนการสอนและกจิกรรมกาเรยีนการสอนให้
สอดคลอ้งเพื่อพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนใหส้งูขึน้เท่านัน้  แต่ยงัสามารถสกดักัน้
อุปสรรคต่อการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ดด้ว้ย  นบัว่าผลการวดัและประเมนิความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคจ์ะท าใหก้ารพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ดผ้ลสมบรูณ์ขึน้  

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการคดิทีซ่บัซอ้นและตอ้งการองคป์ระกอบเกือ้หนุนที่
เหมาะสม  การวดัและประเมนิผลองคป์ระกอบหรอืตวัแปรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
จงึเป็นสิง่จ าเป็น  เนื่องจากองคป์ระกอบส าคญั 2 ใน 4 ทีจ่ะน าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ 
ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  ดงันัน้เราสามารถใชแ้นวทางการวดัและประเมนิความคดิคล่อง
และความคดิยดืหยุน่ เช่นเดยีวกบัแนวทางการวดัและประเมนิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ได ้         
นกัการศกึษาส าคญัหลายท่านไดน้ าเสนอแงค่ดิต่างๆ เกีย่วกบัแนวทางการวดัและประเมนิ    
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ว ้ซึง่ อาร ีพนัธม์ณ ี(2547: 209-212)  ไดป้ระมวลการวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ของนกัการศกึษาเหล่านัน้ สรปุไดด้งันี้ 
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1) การสงัเกต  หมายถงึ การสงัเกตพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกเชงิสรา้งสรรค ์ 
2) การวาดภาพ  หมายถงึ การใหเ้ดก็วาดภาพจากสิง่เรา้ทีก่ าหนด  ซึง่เป็นการ

ถ่ายทอดความคดิเชงิสรา้งสรรคอ์อกมาเป็นรปูธรรมและสามารถสื่อความหมายได ้ สิง่เรา้ที่
ก าหนดใหเ้ดก็อาจเป็นวงกลม  รปูสีเ่หลีย่ม  แลว้ใหเ้ดก็วาดภาพต่อเตมิใหเ้ป็นภาพ 

3) การดรูอยหยดหมึก  หมายถงึ การใหเ้ดก็ดูภาพรอยหยดหมกึแลว้คดิตอบจาก
ภาพทีเ่ดก็เหน็  ซึง่วธินีี้มกัใชก้บัเดก็วยัประถมศกึษา เพราะเดก็สามารถอธบิายไดด้ี  

4) การเขียนเรียงความและงานศิลปะ  หมายถงึ การใหเ้ดก็เขยีนเรยีงความจาก
หวัขอ้ทีก่ าหนด และการประเมนิจากงานศลิปะของนกัเรยีน  ซึง่นกัจติวทิยาส าคญัหลายคนมี
ความเหน็สอดคลอ้งกนัว่า เดก็ในวยัประถมศกึษามคีวามส าคญัยิง่หรอืเป็นจดุวกิฤตของการพฒันา
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ เดก็มคีวามสนใจในการเขยีนเชงิสรา้งสรรคแ์ละแสดงออกเชงิสรา้งสรรคใ์น
งานศลิปะ 

5) การท าแบบทดสอบ  หมายถงึ การใหเ้ดก็ท าแบบทดสอบความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคม์าตรฐาน  ซึง่แบบทดสอบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์ทีัง้ใชภ้าษาเป็นสื่อและทีใ่ชภ้าพ
เป็นสื่อเพื่อเรา้ใหเ้ดก็แสดงออกเชงิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ แบบทดสอบมกีารก าหนดเวลาดว้ย  
แบบทดสอบความคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์าตรฐานทีน่ิยมและเป็นทีย่อมรบักนัมาก ไดแ้ก่ แบบทดสอบ
การวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องกลิฟอรด์  และแบบทดสอบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์อง   
ทอรแ์รนซ ์ 

ส าหรบัการตรวจใหค้ะแนนความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์อาร ีพนัธม์ณ ี(2547: 219-220)  ได้
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ความคิดคล่องตวั (fluency)   ซึง่เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิหา
ค าตอบใหไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็ และมปีรมิาณการตอบสนองไดม้ากในเวลาจ ากดั  คะแนน
ความคดิคล่องตวัคอืคะแนนทีไ่ดจ้ากการวาดภาพทีช่ดัเจน และการสื่อความหมายไดใ้นแต่ละ
กจิกรรม  

2) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) ซึง่เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิไดห้ลาย
ทศิทาง หลายประเภท หลายชนิด หลายกลุ่ม และค าตอบไมไ่ดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มหรอืประเภทเดยีวกนั 
คะแนนความคดิยดืหยุ่นจะพจิารณาจากจ านวนประเภทหรอืกลุ่มของค าตอบ  อาจใหป้ระเภทหรอื
กลุ่มละ 1 คะแนน      

3) ความคิดริเร่ิม (originality)  ซึง่เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิสิง่แปลก
ใหมไ่ม่ซ ้ากบัผูอ้ื่น  คะแนนความคดิรเิริม่จะพจิารณาจากค าตอบทีน่กัเรยีนตอบ  ถา้มนีกัเรยีนตอบ
ตัง้แต่ 1-5 เปอรเ์ซนต ์จดัเป็นความคดิแปลกและไดค้ะแนนมากทีสุ่ด   ถา้มนีกัเรยีนตอบมากกว่า 5 
เปอรเ์ซนต ์จดัเป็นความคดิธรรมดาไดค้ะแนนต ่าตัง้แต่ 0 ขึน้ไป 
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4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration)  ซึง่เป็นความสามารถของบุคคลในการคดิ
รายละเอยีดทีน่ ามาตกแต่งความคดิครัง้แรกใหส้มบรูณ์แลว้ท าใหภ้าพชดัเจนและไดค้วามหมาย
สมบรูณ์  เช่น ในภาพทีม่รีายละเอยีด แต่ละส่วนจะใหค้ะแนนส่วนละ 1 คะแนน เป็นตน้ 

 

ส าหรบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตร ์มนีกัการศกึษาไดพ้ฒันาแบบทดสอบไว ้
ดงันี้ 

บาลกา (Balka.  1974: 634)  ไดท้ าการศกึษาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตร์
ของนกัเรยีนมธัยมศกึษา และสรา้งเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตร์
ขึน้มา 25 เกณฑ ์ แลว้น าเกณฑด์งักล่าวไปส ารวจความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่      
นกัคณติศาสตร ์ นกัคณติศาสตรศกึษาและครผููส้อนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา  ซึง่เกณฑด์งักล่าวตอ้ง
ผ่านความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้สามกลุ่มทีม่คีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัรอ้ยละ 80  ขึน้ไป  
พบว่าเกณฑท์ีใ่ชว้ดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตร ์มดีงันี้ 

1) ความสามารถในการตัง้สมมตฐิานทางคณติศาสตรใ์นลกัษณะเหตุและผลจาก
สถานการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณติศาสตร ์

2) ความสามารถในการก าหนดแบบรปูจากสถานการณ์ทางคณติศาสตร ์
3) ความสามารถในการเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิ  เพื่อแกป้ญัหาจากสถานการณ์ทาง

คณติศาสตร ์
4) ความสามารถในการประเมนิปญัหาตลอดจนคาดคะเนถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ 
5) ความสามารถในการคน้หาสิง่ทีข่าดหายไปจากสถานการณ์ทางคณติศาสตร์ 
6) ความสามารถในการแยกแยะปญัหาทางคณติศาสตรใ์หเ้ป็นปญัหายอ่ยทีเ่จาะจงได ้

เฮยล์อ็ค (Haylock.  1985: 547; 1987: 48-59) ไดส้รา้งแบบทดสอบเพื่อวดัความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคท์างคณติศาสตร ์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ความคดิอเนกนยั (divergent thinking) และ
ความสามารถในการเอาชนะความไมย่ดืหยุน่ทางการคดิ (ability to break from mental sets by 
overcoming fixations in mathematics)  ซึง่แบบทดสอบประกอบดว้ย การแก้ปญัหา การตัง้ปญัหา
และการจดักลุ่มใหม ่(redefinition) เพื่อวดัความคดิอเนกนยั  ส่วนความสามารถในการเอาชนะความ
ไมย่ดืหยุน่ทางการคดิพจิารณาจากการยดึตดิกบัขัน้ตอนวธิ ี(algorithmic fixation) และการจ ากดั
ขอบเขตของการคดิ (content universe fixation) 

ส าหรบัประเทศไทย  สุภาวด ีตัง้บุบผา (2533: 153-158)  ไดส้รา้งแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ทีพ่ฒันามา
จากกรอบแนวคดิของบาลกา  เพื่อวดัความสามารถของนกัเรยีนทีแ่สดงความคดิรเิริม่ ความคดิคล่อง 
และความคดิยดืหยุน่  จากสถานการณ์ทางคณติศาสตรซ์ึง่ประกอบดว้ย 7 ดา้น  ดงันี้ 

1) ความสามารถในการตัง้โจทยป์ญัหาทางคณติศาสตร ์ หมายถงึ  ความสามารถ
ทางสมองของบุคคลในการตัง้ค าถาม หรอืโจทยป์ญัหาทางคณติศาสตรไ์ดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน ซึง่
โจทยป์ญัหาทีส่รา้งขึน้มาเมื่อค านวณแลว้ไดผ้ลลพัธต์รงกบัค าตอบทีก่ าหนดให ้
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2) ความสามารถในการสรา้งแบบรปูทางคณติศาสตร ์ หมายถงึ  ความสามารถทาง
สมองของบุคคลในการสรา้งชุดค าตอบจากสถานการณ์ทางคณติศาสตรท์ีก่ าหนดใหโ้ดยไม่จ ากดั
จ านวน 

3) ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ หมายถงึ  ความสามารถในทาง
สมองของบุคคลในการคดิวธิกีารแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างไปจากวธิกีารเดมิจากสถานการณ์ทาง
คณติศาสตรท์ีก่ าหนดใหโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 

4) ความสามารถในการคาดคะเนถงึผลทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ทางคณติศาสตร์ 
หมายถงึ  ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคาดคะเนเรือ่งราวท านายเหตุการณ์ต่างๆจาก
ความสมัพนัธท์ีไ่ดใ้นการเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ครัง้นัน้  แลว้ขยายความไปสู่เหตุการณ์หรอืเรือ่งราว
ในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งจากสถานการณ์ทางคณติศาสตรท์ีก่ าหนดใหใ้นปรมิาณทีเ่ป็นไปตาม
เงือ่นไข 

5) ความสามารถในการตรวจสอบค าตอบและวธิกีารคดิ หมายถงึ ความสามารถทาง
สมองของบุคคลในการคดิหาค าตอบ  โดยทีส่ามารถตรวจสอบวธิกีารคดิและค าตอบทีถู่กตอ้งไดจ้าก
สถานการณ์ทางคณติศาสตรท์ีก่ าหนดใหใ้นปรมิาณทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 

6) ความสามารถในการน าหลกัการหรอืกฎเกณฑท์างคณติศาสตรไ์ปใชเ้ป็นกรณี
ทัว่ไป  หมายถงึ  ความสามารถทางสมองของบุคคลในการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นค าตอบจากการน า
หลกัการ  หรอืกฎเกณฑท์างคณติศาสตรท์ีก่ าหนดใหไ้ปใชไ้ดอ้ยา่งไม่จ ากดัจ านวน 

7) ความสามารถในการมองเหน็ความสมัพนัธข์องกลุ่มตวัเลข  หรอืเรขาคณติ  หรอื  
รปูเรขาคณติ 2 มติ ิ หรอื 3 มติ ิ หรอืการจดักระท าทางคณติศาสตร ์ หมายถงึ  ความสามารถทาง
สมองของบุคคลในการจดักลุ่มจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตรท์ีก่ าหนดใหโ้ดยใชก้ฎเกณฑ์  หรอื
สมบตั ิ หรอืลกัษณะบางอย่างทีร่ว่มกนัไดอ้ย่างไมจ่ ากดั 

กรมวชิาการ (2537: 48-50)  ไดใ้หข้อ้สรปุเกีย่วกบัการสรา้งแบบทดสอบวดัความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรว์่า  มหีลกัการเดยีวกนักบัแบบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคด์า้นภาษาหรอื
ดา้นศลิปะ  คอืใหผู้ต้อบคดิหาค าตอบไดห้ลายๆ ทาง หลายๆ แบบใหม้ากทีสุ่ด  ซึง่ประกอบดว้ย 

1) แบบใหต้ัง้ค าถาม  โดยใหน้ักเรยีนอ่านโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีก่ าหนดใหแ้ลว้
ใหส้รา้งค าถามใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  ภายในเวลาทีก่ าหนด 

2) แบบแบ่งครึง่รปู  โดยจะก าหนดรปูทรง  สามเหลีย่ม  สีเ่หลีย่ม  วงกลม  แลว้ให้
ลากเสน้แบ่งครึง่รปูในลกัษณะหลาย ๆ แบบ  แตกต่างกนัใหม้ากทีสุ่ด 

3) แบบใหเ้ตมิตวัเลข  โดยใหเ้ตมิตวัเลขลงในรปูสีเ่หลีย่มทีก่ าหนดซึง่ตวัเลขทีเ่ตมิให้
ใชไ้ดเ้ฉพาะเลข 0 ถงึเลข 10  และใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ท่ากบัทีก่ าหนดให ้ ภายในเวลาทีก่ าหนด 

4) แบบสรา้งรปูเรขาคณติ  โดยก าหนดไมข้ดีไฟจ านวนหนึ่ง  แลว้ใหใ้ชไ้มข้ดีไฟมา
สรา้งรปูเรขาคณติใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  ภายในเวลาทีก่ าหนด 



22 

5) แบบประกอบภาพเจด็มหศัจรรย ์(Tangrams)  ประกอบดว้ย 7 ชิน้ทีแ่บ่งมาจาก
รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั  โดยใหน้ าชิน้ส่วนทัง้ 7 ชิน้  มาประกอบเป็นภาพต่าง ๆ ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดภายใน
เวลาทีก่ าหนด 

1.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
เนื่องจากความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความคดิ

รเิริม่สรา้งสรรค ์ ดงันัน้ งานวจิยัจ านวนหน่ึงทีศ่กึษาความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ อาจเป็น
ส่วนหน่ึงของงานวจิยัทีศ่กึษาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิคล่อง
ความคดิยดืหยุน่ และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มดีงันี้ 

เฮยล์อ็ค (Haylock. 1987: 48-59 )  ไดศ้กึษาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนอาย ุ11-12 ปี ในประเทศองักฤษ จ านวน 280 คน  โดยมวีตัถุประสงคค์อื เพื่อท าความเขา้ใจ
และประเมนิลกัษณะความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์องนกัเรยีน  เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบดว้ย 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเอาชนะความไมย่ดืหยุน่ของการคดิ  แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคดิแบบอเนกนยั  และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์โดย
แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่มตามคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์คอื กลุ่มสูงมาก (very 
high)  กลุ่มสงู (above average)  กลุ่มปานกลาง (average) และกลุ่มต ่า (below average)  พบว่า 
นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรส์งูมคีะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการเอาชนะ
ความไม่ยดืหยุ่นของการคดิและความสามารถในการคดิแบบอเนกนัยสงูกว่า กลุ่มทีม่ผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนคณติศาสตรต์ ่า 

คมิ และล ี(Kim; & Lee.  2001: Online)  ไดศ้กึษาการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์าง
คณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาในประเทศเกาหล ี โดยมวีตัถุประสงคค์อื เพื่อศกึษาบทบาทของครทูีม่ ี
อทิธพิลต่อความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องนกัเรยีน  และเปรยีบเทยีบความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องครู
และนกัเรยีนผ่านการแกป้ญัหา โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่ม A เป็นนักเรยีนเกรด 10  
จากโรงเรยีนเทคนิคปซูาน (Pusan Electronic Technical High School) จ านวน 90 คน  ซึง่
นกัเรยีนกลุ่มน้ีไดร้บัการฝึกความคดิรเิริม่สรา้งสรรคผ์่านการแกป้ญัหาจากครคูณติศาสตรท์ีม่คีวาม
สนใจความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์  กลุ่ม B เป็นนกัเรยีนเกรด 9  จากโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอสยนู 
(Tohyun Middle School) ในปซูาน จ านวน 60 คน  ซึง่นกัเรยีนกลุ่มนี้เป็นนกัเรยีนในชัน้เรยีนปกต ิ
ไดแ้กป้ญัหาเช่นเดยีวกบันกัเรยีนในกลุ่ม A แต่ไมไ่ดร้บัการฝึกความคดิรเิริม่สรา้งสรรคจ์ากครู
คณติศาสตร ์ และกลุ่ม C เป็นครคูณติศาสตรท์ีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมา 10-25 ปี จ านวน 40 คน 
ซึง่ไดแ้กป้ญัหาเช่นเดยีวกบันกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่ม แต่เป็นการแกป้ญัหาทีไ่มอ่ยูใ่นภาวะทีก่่อใหเ้กดิ
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และไมไ่ดร้บัการฝึกความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ผลการศกึษาพบว่า  ระดบั
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนในกลุ่ม A และกลุ่ม B แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
ยนู (cf. Yoon) ทีก่ล่าวว่า ครทูีส่นใจความคดิรเิริม่สรา้งสรรคจ์ะมอีทิธพิลต่อการพฒันาความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีน  และเมือ่เปรยีบเทยีบความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนและคร ูพบว่า ครู
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ทีม่ปีระสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี ไมไ่ดมุ้ง่เน้นความยดืหยุ่นทางการคดิ แต่จะใหค้วามส าคญักบั
การอธบิายค าตอบทีถู่กตอ้งมากกว่านกัเรยีน และครทูีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยไมมุ่่งเน้นความ
ยดืหยุ่นทางการคดิซึง่เป็นการจ ากดัความคดิของนกัเรยีน ส่งผลใหน้กัเรยีนยดึตดิกบัวธิกีารเดมิๆ 
และไมม่กีารคดินอกกรอบ 

เซลเตอร ์(Selter. 2002: Online) ไดท้ าการศกึษาความคดิยดืหยุ่นทางเลขคณติของ
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาโดยวเิคราะหจ์ากปญัหา 701-698  โดยมวีตัถุประสงค ์คอื เพื่อศกึษา
ความคดิยดืหยุน่ในการหาค าตอบของนกัเรยีนเกรด 3 และเกรด 4  ซึง่อธบิายผ่านพฤตกิรรมการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรเ์รื่องการบวกและการลบจ านวนทีม่สีามหลกัของนกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 4 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถแตกต่างกนั  เวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาแบ่งเป็น 3 
ช่วง คอื ช่วงที ่1 ซึง่เป็นช่วงทีน่กัเรยีนเรยีนอยูเ่กรด 3 และยงัไมไ่ดเ้รยีนวธิกีารบวกและการลบ  
ช่วงที ่2 ซึง่เป็นช่วงทีน่กัเรยีนเริม่เรยีนวธิกีารบวกและการลบ  และช่วงที ่3 ซึง่เป็นช่วงทีน่กัเรยีน
เรยีนอยูเ่กรด 4 และเรยีนวธิกีารบวกและการลบแลว้  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบทดสอบและ
การสมัภาษณ์ พบว่า นกัเรยีนมคีวามคดิยดืหยุ่นทางเลขคณติ  นกัเรยีนส่วนใหญ่ใชว้ธิกีารเขยีน
แบบทีเ่รยีนในชัน้เรยีน  ใชว้ธิกีารเขยีนแบบไมเ่ป็นทางการ หรอืใชว้ธิกีารคดิในใจ (mental 
calculation) และจากการสมัภาษณ์นกัเรยีนทีห่าค าตอบไดถู้กตอ้งท าใหท้ราบว่านักเรยีนทีห่า
ค าตอบไดถู้กตอ้งทัง้ 3 ช่วง ใชว้ธิกีารคดิในใจ  

วารเ์นอร ์และคณะ (Warner; et al.  2003: Online)  ไดท้ าการศกึษาว่า ความคดิยดืหยุน่
ทางคณติศาสตรม์สี่วนช่วยในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจอย่างไร  โดยมวีตัถุประสงคค์อื เพื่อ
ศกึษาความคดิยดืหยุน่ทางคณติศาสตรแ์ละการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนเกรด 6 และเกรด 7  จ านวน 10 คน  ซึง่เป็นนกัเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถคละความสามารถกนั 
และเป็นอาสามคัรเขา้รว่มกจิกรรมนี้  โดยใชเ้วลานอกเวลาเรยีน จ านวน 12 สปัดาห ์ ในการด าเนิน
กจิกรรมผูว้จิยัแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่มจ านวน 3-5 คน เพื่อน าเสนอและอภปิรายผล  ผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูจาก วดีทิศัน์ ความสามารถในการแกป้ญัหา และการสมัภาษณ์ พบว่า นกัเรยีนมพีฒันาการ
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางคณติศาสตรส์งูขึน้ และความรูค้วามเขา้ใจทางคณติศาสตรม์ี
ความสมัพนัธก์บัความคดิยดืหยุน่ทางคณติศาสตร ์ 

ส าหรบัประเทศไทย สุรชัน์  อนิทสงัข ์(2547)  ไดศ้กึษาการประเมนิความสามารถทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนในการคดิแบบอเนกนัยและการเอาชนะความไม่ยดืหยุ่นของการคดิ  โดยมี
วตัถุประสงคค์อื 1) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิแบบอเนกนยัของนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิ ์
ทางคณติศาสตรต่์างกนั  2) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการเอาชนะความไม่ยดืหยุน่ของการ
คดิของนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างคณติศาสตรต่์างกนั และ 3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความสามารถในการคดิแบบอเนกนยั ความสามารถในการเอาชนะความไมย่ดืหยุน่ของการคดิ และ
ผลสมัฤทธิท์างคณติศาสตร ์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอนุบาล
เชยีงใหม ่ปีการศกึษา 2546 จ านวน 127 คน  โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัความสามารถทาง
คณติศาสตรเ์ป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มสงูมาก สงู ปานกลาง และต ่า  ผลการศกึษาพบว่า 
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1) นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างคณติศาสตรต่์างกนัมคีวามสามารถในการคดิแบบอเนกนยั
ต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัที ่0.05 ยกเวน้นกัเรยีนกลุ่มสงูมากกบันกัเรยีนกลุ่มสงูทีแ่ตกต่างกนัอยา่งไม่
มนีัยส าคญั 

2) นกัเรยีนกลุ่มสงูมากสามารถเอาชนะความไมย่ดืหยุน่ของการคดิไดด้กีว่านกัเรยีน
กลุ่มต ่าและกลุ่มปานกลางอยา่งมนีัยส าคญัที ่0.05 ส่วนความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของอกีสีคู่่ที่
เหลอืแตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัส าคญั 

3) ความสามารถในการคดิแบบอเนกนยัและความสามารถในการเอาชนะความไมย่ดืหยุน่
ของการคดิต่างกส็มัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างคณติศาสตรอ์ยา่งมนียัส าคญัที ่0.01 โดยมคี่า 
สมัประสทิธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.68 และ 0.39 ตามล าดบั 

4) ความสามารถในการคดิแบบอเนกนยัสมัพนัธก์บัความสามารถในการเอาชนะ
ความไม่ยดืหยุ่นของการคดิอยา่งมนียัส าคญัที ่0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.30 

5) ความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการคดิแบบอเนกนยักบัความสามารถใน
การเอาชนะความไมย่ดืหยุน่ของการคดิเป็นความสมัพนัธไ์มแ่ท ้โดยมผีลสมัฤทธิท์างคณติศาสตร์
เป็นสาเหตุรว่ม 

วเิรอืงรอง ขนัทะ (2547) ไดท้ าการศกึษาผลของการใชชุ้ดกจิกรรมคณติศาสตรเ์พื่อ
ส่งเสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นกจิกรรมชุมนุมคณติศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
โรงเรยีนบา้นภเูหลก็ จงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ทีเ่ป็น
สมาชกิชุมนุมคณติศาสตร ์ ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2546  โรงเรยีนบา้นภเูหลก็ จ านวน 30 คน  
ผลการศกึษาพบว่า  ค่าเฉลีย่ของคะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน
การทดลอง  และนักเรยีนมคีวามสนุกสนาน เพลดิเพลนิในกจิกรรมดา้นต่างๆ  ชุดกจิกรรมคณติศาสตร์
ทีน่กัเรยีนสนใจมากทีสุ่ด คอื ดา้นศลิปะคณติศาสตร ์ ซึง่ไดแ้ก่ การออกแบบภาพ 

กชกร รุง่หวัไผ่ (2547) ไดท้ าการศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์
ทางคณติศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ก่อน
และหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวน (Inquiry Method)  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย ผูว้จิยัด าเนินการทดลอง
สอนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวน  ผลการศกึษาพบว่า  ความสามารถในการคดิ
สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนสงูกว่าก่อน
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนสงูกว่า
ก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ขณะที ่ปานจติ  รตันพล  (2547) ไดศ้กึษาผลของการใชป้ญัหาปลายเปิดทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้     
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ปีการศกึษา 2547  โรงเรยีนศรยีาภยั  จงัหวดัชุมพร  
จ านวน 110 คน  ผลการศกึษาพบว่า 1) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
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หลงัการทดลองสงูกว่าเกณฑ ์50%  2) หลงัการทดลองนกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนสงูมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนปานกลางและต ่า  และนกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการ
เรยีนปานกลางมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนต ่า  3) นกัเรยีนทีม่ ี
ระดบัผลการเรยีนทางคณติศาสตรส์งู  ปานกลางและต ่า  หลงัการทดลองมคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้
กว่าก่อนทดลอง และ 4) หลงัการทดลอง นกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนสูงมคีวามคดิสรา้งสรรคท์าง
คณติศาสตรส์งูกว่านกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนปานกลางและต ่า  แต่นกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีน
ปานกลางมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์มส่งูกว่านกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนต ่า   

สวล ีปญัญา (2548) ไดศ้กึษาความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ที่
ผ่านการเรยีนเรือ่งทศนิยมโดยใชเ้รือ่งราวและแผนภาพ: กรณศีกึษาโรงเรยีนบา้นหนองนกเขยีน 
จงัหวดัหนองบวัล าภ ูภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2547 จ านวน 11 คน  ผลการศกึษาพบว่า 1) การ
สอนทศนิยมโดยใชเ้รือ่งราวและแผนภาพเป็นการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กกระบวนการคดิ 
นกัเรยีนไดม้โีอกาสคดิเรือ่งราวและวาดแผนภาพทีแ่ปลกใหม ่เป็นการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์อง
นกัเรยีน  2) ในการศกึษาพฒันาการทางความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนทีผ่่านการเรยีนโดยใช้
เรือ่งราวและแผนภาพ ตามลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์ านวน 14 ขอ้ พบว่า นกัเรยีน
ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมเฉลีย่คนละประมาณ 12 ขอ้ และโดยภาพรวมแลว้นกัเรยีนมพีฒันาการที่
แสดงออกว่าเป็นบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้ตามล าดบั  3) จากการสงัเกต การตรวจ
ชิน้งาน และการสมัภาษณ์ พบว่า นกัเรยีน 9 คน มพีฒันาการดา้นความคดิคล่องแคล่ว ความคดิ
ยดืหยุ่นดขีึน้ มกีารสรา้งทางเลอืกในการแกป้ญัหาและการสรา้งสรรคช์ิน้งาน มกีารสรา้งเรือ่งราวและ
วาดภาพประกอบเรือ่งราวทีแ่ปลกใหมแ่ละแตกต่างจากคนอื่น  ซึง่แสดงว่า นกัเรยีนมพีฤตกิรรมใน
การคดิรเิริม่ มกีารใหร้ายละเอยีดของชิน้งานเพิม่ขึน้ มกีารสรา้งสสีนัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยมากขึน้ ซึง่บ่งชีว้่านกัเรยีนมคีวามคดิละเอยีดลออเพิม่ขึน้  นกัเรยีนยงัใหข้อ้สงัเกต
ว่าผลงานของนกัเรยีนจะพฒันาไดเ้รือ่ยๆ เมือ่มสีื่อการเรยีนการสอนทีแ่ปลกใหมแ่ละหลากหลายมา
น าเสนอใหน้กัเรยีนไดพ้บเหน็อยา่งสม ่าเสมอ ซึง่สิง่นี้จะช่วยใหน้กัเรยีนมกีรอบการคดิทีก่วา้งขึน้ 
เป็นการส่งเสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน 

ประภาพร อุไร (2549)  ไดศ้กึษาและพฒันากจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่น้นความคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  ผลการศกึษาพบว่า  การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตรท์ีเ่น้นความคดิสรา้งสรรค ์มคี่าเฉลีย่ของคะแนนความคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตร์
เท่ากบั 26.38  และแยกเป็นรายดา้น  ความคล่องแคล่วในการคดิ  ความยดืหยุน่ในการคดิและ
ความคดิรเิริม่เท่ากบั 17.45 , 6.37  และ 2.56  ตามล าดบั  ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนมคี่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 72.97  ซึง่สงู
กว่าเกณฑร์อ้ยละ 70  ดา้นพฤตกิรรมนกัเรยีนมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและ
เป็นผูล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั  เกดิทกัษะในการ
ท างานกลุ่ม  สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ มกีารรว่มมอืและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  รูจ้กัยอมรบั
ฟงัความคดิเหน็และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  และดา้นลกัษณะทีพ่งึประสงคพ์บว่า  นกัเรยีนเกดิ
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ทกัษะการท างานกลุ่ม รูแ้นวทางในการแกไ้ขปญัหา กลา้คดิ กลา้แสดงออก และมกีารพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์

รจุอิาภา รจุยิาปนนท ์(2550) ไดพ้ฒันากจิกรรมการสอนคณติศาสตรโ์ดยใชก้ารแกป้ญัหา
ปลายเปิดเพื่อศกึษาความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6  โดยใชก้ารทดสอบดว้ยแบบวดัความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์     
การสงัเกตพฤตกิรรมความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรแ์ละการสมัภาษณ์  ผลการศกึษา
พบว่า  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีป่ฏบิตัดิว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรโ์ดยใช้
การแกป้ญัหาปลายเปิดมคีะแนนความสามารถในการคดิสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรผ์่านเกณฑ์
ตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนเตม็ เป็นจ านวนไม่มากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนนกัเรยีน
ทัง้หมดทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

ตอนท่ี 2  การแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
2.1  ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืประจ าปี ค.ศ.1980: 

การแกป้ญัหาทางคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน (Problem Solving in School Mathematics) ว่า   
“การแกป้ญัหาตอ้งเป็นจดุเน้นทีส่ าคญัของการเรยีนการสอนคณติศาสตร”์ (Krulik. 1980)  ซึง่สิง่นี้ท า
ใหน้กัการศกึษาทัว่โลกหนัมาสนใจศกึษาการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรใ์นทุกระดบัชัน้  ในบรรดา  
นกัการศกึษาเหล่านัน้ มนีกัการศกึษาส าคญัหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ “ปญัหา” และ           
“การแกป้ญัหา” ไวด้งันี้ 

เลสเตอร ์(Lester. 1978: 54) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของ “ปญัหา” (problem) ว่าเป็น 
“สถานการณ์ทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลไดก้ระท าต่องานนัน้เพื่อใหไ้ดว้ธิหีาค าตอบทีส่มบรูณ์”  ซึง่ค า
จ ากดัความดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนจาก เรย ์ซยัแดม และลนิดค์วสิท ์(Rey; Suydam & 
Lindquist.  2004: 98) ซึง่ใหค้ าจ ากดัความไวว้่า “ปญัหาเป็นสถานการณ์ทีบุ่คคลตอ้งการบางสิง่ แต่
ไมรู่ท้นัทวี่าอะไรทีต่อ้งท าเพื่อใหไ้ดส้ิง่นัน้มา”  นอกจากนัน้ โพซาเมนเทยีและครลูกิ (Posamentier; 
& Krulick. 1998: 1)  ไดใ้หค้ าจ ากดัความว่า “ปญัหาเป็นสถานการณ์ทีบุ่คคลเผชญิและตอ้งการ
คน้หาค าตอบโดยวถิทีางการหาค าตอบยงัไม่รูใ้นทนัท”ี  ขณะที ่ครลูกิและรนูดน์ิก (Krulik; & 
Rundnick. 1993: 6)  ยงัไดใ้หค้ าจ ากดัความเช่นเดยีวกนัว่า “ปญัหาเป็นสถานการณ์ทีบุ่คคลหรอื
กลุ่มบุคคลตอ้งการทีจ่ะคน้หาค าตอบ แต่ยงัไม่มวีถิทีางทีจ่ะหาค าตอบ”  

ส าหรบัประเทศไทย สมเดช บุญประจกัษ์ (2543: 2)  กล่าวว่า “ปญัหาทางคณติศาสตร ์
หมายถงึ สถานการณ์ปญัหาทีต่อ้งใชค้วามรูแ้ละวธิกีารทางคณติศาสตรใ์นการหาค าตอบ”  ส่วน 
เอนก จนัทรจรญู (2545: 6)  กล่าวว่า “ปญัหาทางคณติศาสตร ์หมายถงึ ค าถามหรอืสถานการณ์ที่
ตอ้งการค าตอบ โดยทีผู่แ้กป้ญัหาส่วนใหญ่ไม่สามารถหาค าตอบไดท้นัท ีตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะใน
การแกป้ญัหาทางคณติศาสตรช่์วยหาค าตอบของค าถามหรอืสถานการณ์นัน้ๆ”  
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นอกจากน้ี รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn.  2005: 5)  และ สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 7)  กล่าวในท านองเดยีวกนัว่า  “ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัคณติศาสตรซ์ึง่เผชญิอยูแ่ละตอ้งการคน้หาค าตอบ โดย
ทีย่งัไม่รูข้ ัน้ตอน/วธิกีารทีจ่ะไดค้ าตอบของสถานการณ์นัน้ในทนัท”ี 

นกัการศกึษาขา้งต้นต่างเหน็ว่า “ปญัหาเป็นสถานการณ์ทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลตอ้งการ
คน้หาค าตอบแต่ยงัไมรู่ท้นัทวี่าอะไรทีต่อ้งท าเพื่อใหไ้ดค้ าตอบนัน้มา”  ถา้ปญัหานัน้งา่ยเกนิไปจน
บุคคลรูว้ธิกีารหาค าตอบหรอืค าตอบทนัทแีลว้ปญัหานัน้กไ็มใ่ช่ปญัหาอกีต่อไป และปญัหาส าหรบั
ผูเ้รยีนคนหน่ึงอาจไมใ่ช่ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนอกีคนหนึ่งกไ็ด ้

นอกจากความหมายของปญัหา นกัการศกึษายงัไดใ้หค้ าจ ากดัความของ “การแก้ปญัหา” 
อกีในหลากหลายความหมาย เช่น เลสเตอร ์(Lester. 1978: 54) ไดใ้หค้ าจ ากดัความว่า           
“การแกป้ญัหา (problem solving) เป็นเซตของการกระท าทีม่ต่ีองานของการแก้ปญัหา”  ขณะที ่
โพลยา (Polya. 1981: ix)  ไดใ้หค้ าจ ากดัความว่า “การแกป้ญัหาเป็นการคน้หาแนวทางการหลบ
หลกีความยากล าบากและอุปสรรค เพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมายทีไ่มส่ามารถส าเรจ็ไดใ้นทนัที”   ส่วน  
ครลูกิและรนูดน์ิก (Krulik; & Rudnick.  1987: 4)  ไดใ้หค้ าจ ากดัความว่า “การแก้ปญัหาเป็น
กระบวนการซึง่บุคคลใชท้กัษะและความเขา้ใจทีม่อียูใ่นการแกป้ญัหาหรอืสถานการณ์ทีไ่มคุ่น้เคย”  
ขณะที ่สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (NCTM. 2000: 52)  ไดใ้หค้ าจ ากดัความว่า 
“การแกป้ญัหาเป็นการด าเนินการต่องานทีว่ธิกีารหาค าตอบยงัไมรู่ม้าก่อน”  

ส าหรบัประเทศไทย  ปรชีา เนาวเ์ยน็ผล (2537: 62) ไดใ้หค้ าจ ากดัความว่า             
“การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์หมายถงึ การหาวธิกีารเพื่อใหไ้ดค้ าตอบ ซึง่ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งใช้
ความรู ้ความคดิ และประสบการณ์เดมิประมวลเขา้กบัสถานการณ์ใหม่ทีก่ าหนดใหใ้นปญัหา”  
นอกจากน้ี รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์ (Rungfa Janjaruporn.  2005: 5)  และสถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2551: 7) กล่าวในท านองเดยีวกนัว่า  “การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
หมายถงึ กระบวนการในการประยกุตค์วามรูท้างคณติศาสตร ์ขัน้ตอน/กระบวนการแกป้ญัหา      
กลยทุธใ์นการแกป้ญัหา และประสบการณ์ทีม่อียูไ่ปใชใ้นการคน้หาค าตอบของปญัหาทาง
คณติศาสตร”์ 

 

ส าหรบังานวจิยัน้ี ผูว้จิยัใหค้วามหมายของปญัหาทางคณติศาสตร ์และการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตร ์ดงันี้  

ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  สถานการณ์ทางคณิตศาสตรซ์ึง่นกัเรยีนเผชญิอยูแ่ละ
ตอ้งการคน้หาค าตอบ โดยทีย่งัไม่รูว้ธิกีารหรอืขัน้ตอนทีจ่ะไดค้ าตอบของสถานการณ์นัน้ในทนัที  

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  กระบวนการในการประยกุตค์วามรูท้าง
คณติศาสตร ์ กระบวนการแกป้ญัหา  กลยทุธใ์นการแก้ปญัหาและประสบการณ์ทีม่อียู ่ เพื่อใชใ้น
การคน้หาค าตอบของปญัหาทางคณติศาสตร ์
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2.2  ประเภทของปัญหา 
ในการพฒันาความสามารถในการแก้ปญัหา นกัเรยีนจะตอ้งฝึกฝน และมปีระสบการณ์ใน

การแก้ปญัหาหลากหลายรปูแบบ  ซึง่นกัการศกึษาไดแ้บ่งปญัหาทางคณติศาสตรอ์อกเป็นประเภท
ต่างๆ โดยพจิารณาจากเกณฑต่์อไปนี้ 

2.2.1 พิจารณาจากจดุประสงคข์องปัญหา   

โพลยา (Polya. 1957: 154) ไดแ้บ่งปญัหาทางคณติศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) ปญัหาใหค้น้หาค าตอบ (problem to find an answer)  เป็นปญัหาทีต่อ้งการ

ใหน้กัเรยีนคน้หาค าตอบซึง่อาจอยูใ่นรปูปรมิาณหรอืจ านวน หรอืใหห้าวธิกีารและค าอธบิายเหตุผล  
2) ปญัหาใหพ้สิจูน์ (problem to prove)  เป็นปญัหาทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนแสดง

การใหเ้หตุผลว่า “ขอ้ความทีก่ าหนดใหเ้ป็นจรงิ” หรอื “ขอ้ความทีก่ าหนดใหเ้ป็นเทจ็” 

2.2.2 พิจารณาจากลกัษณะของปัญหา   

บทิเทอร ์ฮารท์ฟิลด ์และ เอดเวดิส ์(Bitter; Hartfield; & Edwards.  1989: 37) ได้
แบ่งปญัหาทางคณติศาสตรอ์อกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ปญัหาปลายเปิด (open–ended problems)  เป็นปญัหาทีม่คี าตอบไดห้ลาย
ค าตอบ ปญัหาลกัษณะน้ีจะมองว่ากระบวนการแกป้ญัหาเป็นสิง่ส าคญัมากกว่าค าตอบ 

2) ปญัหาใหค้น้พบ (discovery problems)  เป็นปญัหาทีม่คี าตอบเดยีว แต่มี
วธิกีารหาค าตอบหลายวธิ ี

3) ปญัหาแนะใหค้น้พบ (guided discovery problems)  เป็นปญัหาทีต่อ้งมกีาร
แนะแนวทางในการหาค าตอบ 

2.2.3 พิจารณาจากตวัผู้แก้ปัญหา  

เลสเตอร ์(Lester.  2001: 570)  เมเยอรแ์ละเฮการต์ ี(Mayer; & Hegarty.  1996: 32) 
ไดแ้บ่งปญัหาทางคณติศาสตรไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ปญัหาทีคุ่น้เคย และปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย  

1) ปญัหาทีคุ่น้เคย (routine problems)  เป็นปญัหาทีน่กัเรยีนมคีวามคุน้เคยกบั
โครงสรา้งและกลยทุธใ์นการแกป้ญัหาเหล่านัน้ มกัพบเหน็ในหนังสอืเรยีน ส่วนมากเป็นปญัหาทีม่ ี
โครงสรา้งไม่ซบัซอ้นมากนัก  

 2) ปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย (non-routine problems)  เป็นปญัหาทีน่กัเรยีนไมคุ่น้เคย
กบัโครงสรา้งและกลยุทธใ์นการแกป้ญัหา มกัไมค่่อยพบในหนงัสอืเรยีน เมือ่ตอ้งเผชญิกบัปญัหา
เหล่าน้ี นกัเรยีนตอ้งประมวลความรูค้วามสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัจงึจะแกป้ญัหาได ้ส่วนมาก
เป็นปญัหาทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น ซึง่ปญัหาประเภทน้ีถูกน ามาใชใ้นการประเมนิกระบวนการ
แกป้ญัหาของนกัเรยีน   
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ส าหรบังานวจิยัน้ี  ปญัหาทางคณติศาสตรท์ีใ่ชเ้ป็นปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย (non-routine 
problem) ซึง่แต่ละปญัหามคี าตอบมากกว่าหน่ึงค าตอบ และใชเ้น้ือหาคณติศาสตรเ์รือ่ง จ านวน ทีไ่ม่
เกนิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในการแกป้ญัหาเหล่านัน้ 

2.3  กระบวนการแก้ปัญหา 
เน่ืองจากการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็นทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตรอ์ย่างหนึ่ง

ทีน่กัเรยีนจะตอ้งฝึกฝนพฒันาใหเ้กดิขึน้ แต่มนีกัเรยีนจ านวนมากไมรู่ว้่าจะตอ้งด าเนินการแกป้ญัหา
นัน้อย่างไร หรอืมกีระบวนการแกป้ญัหาอย่างไร เพื่อใหน้กัเรยีนประสบผลส าเรจ็ในการแกป้ญัหา
ทางคณติศาสตร ์ครคูวรปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเขา้ใจ กระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ส าหรบั
กระบวนการแก้ปญัหาทีย่อมรบัและน ามาใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย คอื กระบวนการแกป้ญัหาตาม
แนวคดิของโพลยา (Polya.  1957: 5-19) ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา  ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้เริม่ต้นของการแกป้ญัหาทีต่อ้งการ
ใหน้กัเรยีนคดิเกีย่วกบัปญัหา และตดัสนิว่าอะไรคอืสิง่ทีต่อ้งการคน้หา นกัเรยีนตอ้งท าความเขา้ใจ
ปญัหาและระบุส่วนส าคญัของปญัหา ซึง่ไดแ้ก่ ตวัไมรู่ค้่า ขอ้มลูและเงือ่นไข ในการท าความเขา้ใจ
ปญัหานกัเรยีนตอ้งพจิารณาส่วนส าคญัของปญัหาอย่างถีถ่ว้น พจิารณาซ ้าไปซ ้ามา พจิารณา
หลากหลายมมุมอง หรอือาจใชว้ธิต่ีาง ๆ ช่วยในการท าความเขา้ใจปญัหา เช่น การเขยีนภาพ    
การเขยีนแผนภูม ิหรอืการเขยีนสาระของปญัหาดว้ยถอ้ยค าของตนเอง 

ขัน้ท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา  ขัน้ตอนน้ีตอ้งการใหน้กัเรยีนคน้หาความเชื่อมโยงหรอื
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูและตวัไมรู่ค้่า แลว้น าความสมัพนัธน์ัน้มาผสมผสานกบัประสบการณ์ใน
การแกป้ญัหา เพื่อก าหนดแนวทางหรอืแผนในการแก้ปญัหา และเลอืกกลยทุธใ์นการแกป้ญัหา 

ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการตามแผน  ขัน้ตอนน้ีตอ้งการใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตัติามแนวทาง
หรอืแผนทีว่างไว ้โดยเริม่จากการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผน เพิม่เตมิรายละเอยีดต่าง ๆ ของ
แผนใหช้ดัเจน แลว้ลงมอืปฏบิตัจินกระทัง่สามารถหาค าตอบได ้ถา้แผนหรอืกลยทุธใ์นการแก้ปญัหา
ทีเ่ลอืกไวไ้มส่ามารถแกป้ญัหาได ้นกัเรยีนตอ้งคน้หาแผนหรอืกลยทุธใ์นการแก้ปญัหาใหม่ 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบผล  ขัน้ตอนน้ีตอ้งการใหน้กัเรยีนมองยอ้นกลบัไปยงัค าตอบที่
ไดม้า โดยเริม่จากการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมเหตุสมผลและกลยทุธใ์นการแกป้ญัหาทีใ่ช ้
แลว้พจิารณาว่ามคี าตอบหรอืมกีลยทุธใ์นการแกป้ญัหาอยา่งอื่นอกีหรอืไม่ 

 เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่ากระบวนการแกป้ญัหาตามแนวคดิของโพลยาจะตอ้ง
ด าเนินการตามขัน้ตอนเป็นแนวเสน้ตรง โดยไมม่กีารกระท ายอ้นกลบั ซึง่ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์
(Rungfa Janjaruporn.  2005: 14)   ไดแ้สดงไว ้ดงัภาพประกอบ 1 
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           หรอื 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการแกป้ญัหาเป็นแนวเสน้ตรง 

 ทีม่า: Rungfa Janjaruporn.  (2005).  The Development of a Problem-Solving 
Instructional Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical 
Problems and Their Beliefs Related to Problem Solving.  p. 14. 
 

 วลิสนั เฟอรน์นัเดซ และฮาดาเวย ์(Wilson; Fernandez; & Hadaway.  1993: 60–62)   
จงึเสนอแนะกระบวนการแก้ปญัหาทีเ่ป็นพลวตั (Dynamic problem–solving process) ซึง่เป็น
กระบวนการแก้ปญัหาทีส่นับสนุนกระบวนการแกป้ญัหาของโพลยาในรปูแบบทีแ่สดงความเป็น
พลวตั มลี าดบัไมต่ายตวั สามารถวนไปเวยีนมาได้ ซึง่ รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์(Rungfa Janjaruporn.  
2005: 15)  ไดแ้สดงไวด้งัภาพประกอบ 2 
 

อ่านปญัหา 

ตดัสนิใจ 

ด าเนินการแกป้ญัหา 

ตรวจสอบผล 

อ่านปญัหา 

ท าความเขา้ใจปญัหา 

วางแผนแกป้ญัหา 

ด าเนินการแกป้ญัหา 

ตรวจสอบผล 
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ภาพประกอบ 2  กระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตั  

 ทีม่า: Rungfa Janjaruporn.  (2005).  The Development of a Problem-Solving 
Instructional Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical 
Problems and Their Beliefs Related to Problem Solving.  p. 15. 
 

 จากกระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตัในภาพประกอบ 2 อธบิายไดด้งันี้ เมือ่ตอ้งเผชญิ
กบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา นกัเรยีนจะตอ้งเริม่ท าความเขา้ใจกบัปญัหาก่อน หลงัจากนัน้วางแผน
แกป้ญัหา ด าเนินการตามแผนทีว่างไว ้จนกระทัง่หาค าตอบได ้สุดทา้ยตรวจสอบผล พจิารณาความ
ถูกตอ้ง ความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้ 

 ส าหรบัทศิทางของลกูศรนัน้ เป็นการพจิารณาหรอืตดัสนิใจทีจ่ะเคลื่อนการกระท าจาก
ขัน้ตอนหน่ึงไปสู่อกีขัน้ตอนหน่ึง หรอืพจิารณายอ้นกลบัไปขัน้ตอนก่อนหน้าเมือ่มปีญัหาหรอืขอ้สงสยั 
เช่น เมือ่นกัเรยีนท าความเขา้ใจปญัหา และคดิว่ามคีวามเขา้ใจปญัหาดแีลว้ กเ็คลื่อนการกระท าไปสู่
ข ัน้วางแผนแกป้ญัหา และด าเนินการแกป้ญัหาตามแผนทีว่างไว ้แต่ไม่สามารถหาค าตอบได ้นกัเรยีน
กอ็าจจะยอ้นกลบัไปวางแผนใหม ่หรอือาจตอ้งกลบัไปท าความเขา้ใจปญัหาใหม ่เพื่อปรบัปรงุวธิกีาร
แกป้ญัหาใหด้ยีิง่ขึน้  

 

ส าหรบังานวจิยันี้  ผูว้จิยัให้ความหมายของกระบวนการแกป้ญัหา ดงัน้ี  
 กระบวนการแก้ปัญหา  หมายถงึ  กระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรต์ามแนวคดิ

ของโพลยา และกระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตัตามแนวคดิของวลิสนัและคณะ  ซึง่ประกอบดว้ย 

สถานการณ์ปัญหา 

ท าความเขา้ใจปัญหา 

ตรวจสอบผล 

ด าเนินการตามแผน 

 

วางแผนแก้ปัญหา 
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4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจปญัหา การวางแผนแกป้ญัหา การด าเนินการตามแผน และ  
การตรวจสอบผล   

2.4  การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์นอกจากกจิกรรมการแกป้ญัหาแลว้ ครสูามารถ

จดักจิกรรมการตัง้ปญัหา (problem posing หรอื poing a problem) ไดอ้กีดว้ย  ซึง่ องิลชิ (English. 
1997A: 173)  กล่าวว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูผ้่านการตัง้ปญัหาในชัน้เรยีน จะช่วยส่งเสรมิให้
นกัเรยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็  มคีวามคดิทีห่ลากหลายและความคดิยดืหยุ่น  มคีวามรบัผดิชอบ
ในการเรยีนรู ้ มทีศันคตทิีด่ขี ึน้ต่อธรรมชาตขิองคณติศาสตร ์ ลดความกลวัและความวติกกงัวลใน
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ตลอดจนท าใหค้รแูละนกัเรยีนตระหนกัถงึการรบัรูค้วามเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน
และความคดิทีม่อียู ่ เสรมิสรา้งความสามารถในการแกป้ญัหาและพฒันาความรูพ้ืน้ฐานของนักเรยีนได ้

เอบ-ูแอลวนั (Abu-Elwan. 1999: Online)  ไดก้ล่าวเสรมิอกีว่า  กจิกรรมการแก้ปญัหาและ
การตัง้ปญัหาในชัน้เรยีน จะช่วยพฒันาการคดิเชงิคณติศาสตรข์องนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
ซึง่สอดคลอ้งกบั ซลิเวอร ์(Silver. 1997: Online)  ทีก่ล่าวว่า การแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตรเ์ป็นลกัษณะหนึ่งของกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์อกีทัง้ยงัเป็นหวัใจ
ของคณติศาสตรแ์ละการคดิเชงิคณติศาสตรด์ว้ย  ซึง่สิง่นี้ท าใหน้กัการศกึษาทัว่โลกหนัมาสนใจ
ศกึษาการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรใ์นทุกระดบัชัน้  ในบรรดานกัการศกึษาเหล่านัน้  
มนีกัการศกึษาส าคญัหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ “การตัง้ปญัหา” ไวด้งันี้ 

ดนัเกอร ์(Abu-Elwan. 1999: Online; อา้งองิจาก Dunker. 1945.) กล่าวว่า  การตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์หมายถงึ การสรา้งสถานการณ์ปญัหาใหม ่หรอืการสรา้งสถานการณ์ปญัหาจากสิง่
ทีก่ าหนดให ้ ในท านองเดยีวกนั สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (NCTM. 1991: 95) 
กล่าวว่า  การตัง้ปญัหาเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดส้รา้งปญัหาจากสถานการณ์ทีก่ าหนด และ
การสรา้งปญัหาใหมโ่ดยการปรบัเปลีย่นเงือ่นไขของปญัหาทีก่ าหนดให ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ซลิเวอร ์
(Lowrie. 2002: Online; อา้งองิจาก Silver. 1994.)  ทีก่ล่าวว่า การตัง้ปญัหาม ี2 ลกัษณะ คอื    
การสรา้งปญัหาใหม ่และการปรบัเปลีย่นปญัหาจากสถานการณ์ทีก่ าหนด 

นอกจากนี้ สโตยาโนวา (Abu-Elwan. 1999: Online; อา้งองิจาก Stoyanova. 1996) ยงั
กล่าวว่า การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์คอื กระบวนการทีใ่ชใ้นการสรา้งสถานการณ์ปญัหาทาง
คณติศาสตรอ์ยา่งมคีวามหมาย  ขณะที ่ลงั (Leung. 1997: Online)  กล่าวถงึการตัง้ปญัหาว่า เป็น
การใหผู้แ้กป้ญัหาสรา้งสรรคส์ถานการณ์ปญัหาทีย่งัไม่ทราบค าตอบ  

ส าหรบัประเทศไทย เครอืวลัย ์ไวแสง (2549: 6)  ใหค้วามหมายของการตัง้ปญัหา ว่า
หมายถงึ การยอมรบัปญัหาและการทา้ทายปญัหาทางคณติศาสตรต์ามกรอบทฤษฎขีอง Brown & 
Walter (2005) การสรา้งปญัหาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 คอืการยอมรบัปญัหา 
(accepting)  ว่าเป็นปญัหาของตนเอง เมือ่เป็นปญัหาของตนเองจงึอยากจะแกป้ญัหา พฤตกิรรมที่
แสดงออกว่ามกีารยอมรบัปญัหา คอื มกีารพดูถงึเงือ่นไขทีโ่จทยก์ าหนดให ้ตคีวามโจทยป์ญัหา มี
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ความพยายามทีจ่ะหาค าตอบ เสีย่งตัง้ค าถามโดยทีอ่าจจะไมม่วีธิกีารหาค าตอบเลย มกีาร
ตคีวามหมายของคณติศาสตร ์ระยะที ่2 คอื การทา้ทายปญัหา (challenging)  ไดแ้ก่ การ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขของปญัหา การตัง้ค าถามเชงิ “ถา้เป็นอยา่งนี้แลว้จะเป็นอย่างไร (What if…)” 
หรอื “ถา้ไมเ่ป็นอยา่งนัน้แลว้จะเป็นอยา่งไร (What if not…)”  

นอกจากนี้ ศุภวรรณ โคตรท่าน (2551: 6)  ใหค้วามหมายของการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์ว่าหมายถงึ การทีน่กัเรยีนตัง้ปญัหายอ่ยๆ จากสถานการณ์ปญัหาปลายเปิดที่
ก าหนดให ้หรอืการเหน็แงมุ่มต่างๆ ทีจ่ะน าไปใชใ้นการแกป้ญัหาต่อไป ซึง่เกดิจาก 2 แงม่มุ ไดแ้ก่ 
การยอมรบั (accepting) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนน าสิง่ทีต่นเองไดเ้รยีนรูม้าก่อน หรอืแงม่มุต่างๆ 
จากเงือ่นไขของสถานการณ์ปญัหาปลายเปิดทีก่ าหนดให ้หรอืแงม่มุจากการทีไ่ดป้ฏสิมัพนัธก์นัใน
กลุ่มยอ่ยมาใชใ้นการแกป้ญัหา และ การทา้ทาย (challenging) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขของสถานการณ์ปญัหาปลายเปิดทีก่ าหนดให ้หรอืเปลีย่นแง่มุมทีจ่ะน ามาใชใ้นการแก้ปญัหา
จากการทีไ่ดป้ฏสิมัพนัธก์นัในกลุ่มยอ่ย 

ในการประเมนิการตัง้ปญัหาของนกัเรยีน ซลิเวอร ์และไซ (Silver; & Cai. 1996: 526) ได้
สรปุวธิกีารวเิคราะหผ์ลการตัง้ปญัหาของนกัเรยีนไว ้ดงัภาพประกอบ 3 
 

 

ภาพประกอบ 3 ผลการตัง้ปญัหาของนกัเรยีน ตามแนวคดิของซลิเวอร ์และไซ 

 ทีม่า: Silver, Edward A.; & Cai Jinfa.  (1996).  An analysis of arithmetic problem 
posing by middle school student.  Journal for Research in Mathematics Education.  27(5): p. 
526.   

ผลการตัง้ปัญหา 

ไม่เป็นค าถาม
ทางคณิตศาสตร ์

เป็นค าถามทาง
คณิตศาสตร ์

ไม่เป็นค าถาม 

ปญัหาแกไ้ด ้ ปญัหาแกไ้มไ่ด ้

วเิคราะห ์ 
ความซบัซอ้น
ทางคณิตศาสตร ์

วเิคราะห ์
ความซบัซอ้น
ทางภาษา 
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ในท านองเดยีวกนั ลงั และ ซลิเวอร ์(Leung. 1997: 83; อา้งองิจาก Leung; & Silver. 
1997) ไดป้ระเมนิการตัง้ปญัหาของนกัเรยีนจาก 2 องคป์ระกอบ คอื 

1. ประเภทของปญัหา ซึง่พจิารณา 3 ดา้น ดงันี้ 
1.1 ดา้นเน้ือหา (content) ประกอบดว้ย ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์และ 

ปญัหาทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตร ์
1.2 ดา้นความเป็นไปได ้(feasibility of initial state) ประกอบดว้ย ปญัหาทีม่ ี

เหตุผล และปญัหาทีไ่ม่มเีหตุผล 
1.3 ดา้นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา (data required in solving) ประกอบดว้ย 

ปญัหาทีใ่หข้อ้มลูไมเ่พยีงพอ ปญัหาทีใ่หข้อ้มลูเพยีงพอ และปญัหาทีใ่หข้อ้มลูเกนิความตอ้งการต่อ
การแกป้ญัหา 

2. ความซบัซอ้นทางดา้นภาษาและโครงสรา้งของปญัหา  ซึง่พจิารณาจากขอ้ก าหนด 
(assignment)  ความสมัพนัธ ์และ ขอ้เทจ็จรงิหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด 

นอกจากนี้ เควก มกี ลนิ และลาย ไว ลงั (Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng. 2007: 
Online) ไดเ้สนอเกณฑก์ารประเมนิการตัง้ปญัหาของนักเรยีน โดยแบ่งระดบัความซบัซอ้นของ
ปญัหาไวเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
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ตาราง 2   การแบ่งระดบัความซบัซอ้นของปญัหา 
 

ความซบัซอ้นต ่า ความซบัซอ้นปานกลาง ความซบัซอ้นสงู 
ในระดบันี้ จะใชเ้พยีงความจ าและใช้
ความรูท้ีเ่รยีนมาแลว้ ใชว้ธิกีาร
แกป้ญัหาทีคุ่น้เคยอย่างอตัโนมตั ิ
โดยไม่ใชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์น
การแกป้ญัหา 
ลกัษณะบางประการของความ
ซบัซอ้นต ่า คอื  

ในระดบันี้ ตอ้งอาศยัความคดิ
ยดืหยุ่น และมแีนวทางที่
หลากหลายมากกว่าความซบัซอ้น
ต ่า ใชว้ธิกีารคดิหลายขัน้ตอน ผู้
แกป้ญัหาตอ้งตดัสนิใจว่าจะท าอะไร 
โดยใชว้ธิทีีไ่ม่เป็นทางการในการให้
เหตุผลและกลยุทธใ์นการแกป้ญัหา 
ลกัษณะบางประการของความ
ซบัซอ้นปานกลาง คอื 

ในระดบันี้ ตอ้งอาศยัทกัษะขัน้สงู 
คอื การใหเ้หตุผล การวางแผน การ
วเิคราะห ์การตดัสนิใจ และความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์ ค าตอบทีเ่ป็นที่
ยอมรบั จะตอ้งอาศยัการคดิอย่าง
เป็นนามธรรมและสง่างาม 
ลกัษณะบางประการของความ
ซบัซอ้นสงู คอื 

- จดจ าขอ้เทจ็จรงิหรอืสมบตัไิด ้
- ค านวณผลบวก ผลต่าง ผลคณู 
หรอืผลหารได ้
- แกป้ญัหาตามขัน้ตอนอย่าง
เฉพาะเจาะจง 
- แกป้ญัหาขัน้ตอนเดยีว 
- ใชข้อ้มลูจากกราฟ ตาราง หรอื
รปูภาพ 

- น าเสนอสถานการณ์ทาง
คณิตศาสตรม์ากกว่าหนึ่งแนวทาง 
- แสดงเหตุผลในแต่ละขัน้ตอนของ
การแกป้ญัหา 
- แปลความหมายของการน าเสนอ 
- แกป้ญัหาหลายขัน้ตอน 
- ขยายแบบรปู 
- ใชข้อ้มลูจากกราฟ ตาราง หรอื
รปูภาพในการแกป้ญัหา 
- แปลความหมายของการอภปิราย
อย่างง่ายได ้

- อธบิายการน าเสนอทีแ่ตกต่าง 
และสามารถน าไปใชแ้กป้ญัหาได ้
- ใชก้ารแกป้ญัหาหลายขัน้ตอนและ
มหีลายจุดทีต่อ้งตดัสนิใจ 
- ใชร้ปูทัว่ไปของแบบรปู 
- แกป้ญัหาไดม้ากกว่าหน่ึงวธิ ี
- อธบิายและแสดงเหตุผลในการ
แกป้ญัหา 
- อธบิาย เปรยีบเทยีบ และความ
แตกต่างของวธิกีารแกป้ญัหา 
- วเิคราะหเ์งื่อนไขจากค าตอบ 
- เกดิการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร ์

 
ทีม่า: Kwek Meek Lin; & Lye Wai Leng.  (2007).  Using problem-posing as an 

assessment tool.  (Online). 
 
ส าหรบังานวจิยันี้  ผูว้จิยัใหค้วามหมายของการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี  
การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ  กระบวนการในการคดิสถานการณ์หรอื

ปญัหาทางคณติศาสตร ์โดยอาศยัขอ้มลูหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดมาให ้ ซึง่สถานการณ์หรอืปญัหาทาง
คณติศาสตรท์ีไ่ดอ้าจมหีลายขัน้ตอน มคีวามซบัซอ้น หรอืใช้ความรูท้างคณติศาสตรง์า่ยยาก
แตกต่างกนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความสามารถของผูต้ ัง้ปญัหาแต่ละคน 

โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิการตัง้ปญัหาของนกัเรยีน ตามแนวคดิของซลิเวอร ์และไซ 
(Silver; & Cai. 1996: 526)  และเควก มกี ลนิ และลาย ไว ลงั (Kwek Meek Lin; & Lye Wai 
Leng. 2007: Online)  ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 
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2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทาง

คณติศาสตร ์ โดยเน้นทีเ่กี่ยวขอ้งกระบวนการคดิ ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุน่ และ      
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

องิลชิ (English. 1997B: Online)  ไดศ้กึษาการพฒันาความสามารถในการตัง้ปญัหาของ
นกัเรยีนเกรด 5 มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาว่าความรูส้กึเชงิจ านวนและทกัษะการแก้ปญัหาทีแ่ปลก
ใหมข่องนกัเรยีนส่งผลต่อความสามารถในการตัง้ปญัหาทัง้ปญัหาทีคุ่น้เคยและปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย 
โดยอาศยัองคป์ระกอบของกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการพฒันาการตัง้ปญัหา 3 ประการ ดงันี้ 

1. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งของปญัหา 

2. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจประเภทของปญัหา 

3. เพื่อพฒันาความคดิทีห่ลากหลายทางคณติศาสตร์ 
ก่อนนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมไดผ้่านการคดัเลอืก จ านวน 27 คน เพื่อสมัภาษณ์ก่อนและ

หลงัการพฒันาการตัง้ปญัหา โดยมนีกัเรยีนทีไ่ดร้บัการพฒันาการตัง้ปญัหาจ านวน 17 คน โดยแบ่ง
นกัเรยีนเป็น 3 กลุ่ม คอื นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นความรูส้กึเชงิจ านวนสงูแต่ดา้นการแก้ปญัหา
ต ่า นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นความรูส้กึเชงิจ านวนต ่าแต่ดา้นการแก้ปญัหาสงู และนกัเรยีนทีม่ ี
ความสามารถดา้นความรูส้กึเชงิจ านวนและดา้นการแก้ปญัหาสงู ผลจาการสมัภาษณ์ก่อนและหลงั
การพฒันาการตัง้ปญัหา และจากรอ่งรอยงานเขยีนของนกัเรยีน พบว่า นกัเรยีนกลุ่มทดลองมี
พฒันาการในการตัง้ปญัหาดกีว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการพฒันาการตัง้ปญัหา นอกจากน้ีความรูส้กึเชงิ
จ านวนและทกัษะการแก้ปญัหาทีแ่ปลกใหมข่องนกัเรยีนส่งผลต่อความสามารถในการตัง้ปญัหา โดย
นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นความรูส้กึเชงิจ านวนสงูมกัจะตัง้ปญัหาไดด้กีว่านกัเรยีนทีม่ ี
ความสามารถดา้นความรูส้กึเชงิจ านวนต ่า 

 ไช และหวงั (Cai; & Hwang. 2002: Online)  ไดท้ าการศกึษาทกัษะการแกป้ญัหาและการ
ตัง้ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบรปูของนกัเรยีนเกรด 6 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศจนี มี
จดุประสงคเ์พื่อ ศกึษาทกัษะการแก้ปญัหา ความสามารถในการตัง้ปญัหา และความสมัพนัธข์องการ
แกป้ญัหาและการตัง้ปญัหา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด 6 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาจ านวน 98 คน 
และประเทศจนีจ านวน 155 คน ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนจนีมทีกัษะการแกป้ญัหาสงูกว่า
นกัเรยีนสหรฐัอเมรกิา โดยนกัเรยีนจนีเลอืกใช้กลยทุธท์ีเ่ป็นนามธรรมและน าเสนอแนวคดิโดยใช้
สญัลกัษณ์  ในขณะทีน่กัเรยีนสหรฐัอเมรกิาใช้กลยทุธท์ีเ่ป็นรปูธรรมและน าเสนอแนวคดิโดยใชก้าร
วาดภาพ  ในดา้นการตัง้ปญัหาทัง้นกัเรยีนจนีและสหรฐัอเมรกิาสามารถตัง้ปญัหาไดห้ลากหลาย
ประเภท โดยพจิารณาจากขัน้ตอนในการแกป้ญัหา ส าหรบัดา้นความสมัพนัธข์องการแก้ปญัหาและ
การตัง้ปญัหา พบว่านกัเรยีนจนีมคีวามสมัพนัธข์องการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาดกีว่าของ
นกัเรยีนสหรฐัอเมรกิา 
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อาหมดั และ ซานซาล ิ(Ahmad; & Zanzali. 2006: Online)  ไดท้ าการศกึษาความสามารถ
ในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนมาเลเซยีระดบัประถมศกึษาปีที ่5 โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาความสามารถในการตัง้ปญัหาของนกัเรยีน  และศกึษารปูแบบในการตัง้ปญัหาของนกัเรยีน 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู จ านวน 35 คน โดย
ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบจ านวน 3 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง  ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนจ านวน 8 คน 
ไมส่ามารถตัง้ปญัหาเกี่ยวกบัการบวกทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่ าหนดลกัษณะเฉพาะของปญัหาได ้ 

ส่วนนกัเรยีนจ านวน 23 คน ไมส่ามารถตัง้ปญัหาเกีย่วกบัการคณูทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่ าหนด
ลกัษณะเฉพาะของปญัหาได ้ แต่มนีกัเรยีนจ านวน 25 คน สามารถตัง้ปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไข
ทีไ่มไ่ดก้ าหนดลกัษณะเฉพาะของปญัหา  อยา่งไรกต็ามขอ้จ ากดัของงานวจิยันี้ คอื ไมไ่ด้
ท าการศกึษาการตัง้ปญัหาทีม่กีารด าเนินการทัง้การบวกและการลบ หรอืการลบอย่างเดยีว 

เครอืวลัย ์ไวแสง (2549)  ไดศ้กึษาบทบาทของการสรา้งปญัหาทีม่ต่ีอกระบวนการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหก์ระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์และ
เพื่อวเิคราะหบ์ทบาทของการสรา้งปญัหาทีม่ต่ีอกระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรใ์นระหว่างที่
นกัเรยีนแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่เน้นการวเิคราะหโ์ปรโตคอล 
(protocol analysis) และการบรรยายเชงิวเิคราะห ์(analytic description) กลุ่มเป้าหมายเป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2548 โรงเรยีนมหาวชิานุกูล จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มแกป้ญัหาปลายเปิด จ านวน 3 ปญัหา โดย
วธิคีดิแบบออกเสยีงดงั (thinking aloud method) ในบรบิทนอกชัน้เรยีน โดยไมม่กีารแทรกแซงจาก
ผูว้จิยั เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการบนัทกึวดีทิศัน์และบนัทกึเสยีงของนกัเรยีนในระหว่างทีน่กัเรยีน
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ขอ้มลูหลกัทีน่ ามาวเิคราะห ์ไดแ้ก่ โปรโตคอลการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรจ์ านวน 9 โปรโตคอล งานเขยีนของนกัเรยีน และบนัทกึภาคสนาม วเิคราะหข์อ้มลูโดย
วเิคราะหก์ระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ตามกรอบแนวคดิของ Schoenfeld (1985) และ
บทบาทของการสรา้งปญัหาทีม่ต่ีอกระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรต์ามกรอบแนวคดิของ 
Brown & Walter (2005)  ผลการศกึษาพบว่า  

1. ลกัษณะของกระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรม์ ี5 ลกัษณะ ดงันี้ 
ลกัษณะที ่1 การอ่าน–การส ารวจ–การวเิคราะห–์การวางแผน–การน าไปใช–้การ

ตรวจสอบ  
ลกัษณะที ่2 การอ่าน–การส ารวจ–การวเิคราะห–์การวางแผน–การน าไปใช ้
ลกัษณะที ่3 การอ่าน–การวเิคราะห–์การวางแผน–การน าไปใช–้การส ารวจ–การ

ตรวจสอบ  
ลกัษณะที ่4 การอ่าน–การวเิคราะห–์การวางแผน–การน าไปใช–้การตรวจสอบ–

การส ารวจ  
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ลกัษณะที ่5 การอ่าน–การวางแผน–การน าไปใช–้การส ารวจ–การวเิคราะห–์การ
ตรวจสอบ  

2. บทบาทของการสรา้งปญัหาทัง้ “การยอมรบัปญัหา” และ “การทา้ทายปญัหา” ทีม่ ี
ต่อกระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี 

2.1 การสรา้งปญัหาแบบ “การยอมรบัปญัหา”  ปรากฏใหเ้หน็ทัง้ในระยะเริม่ตน้
ของกระบวนการแก้ปญัหาและในระหว่างกระบวนการแกป้ญัหา การยอมรบัปญัหาเกดิขึน้ทัง้ในช่วง
รอยต่อของกลุ่มพฤตกิรรมการแกป้ญัหาและภายในกลุ่มพฤตกิรรมการแก้ปญัหา 

การยอมรบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในช่วงรอยต่อของกลุ่มพฤตกิรรมการแกป้ญัหาจะ
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นกลุ่มพฤตกิรรมการแกป้ญัหา ซึง่ท าใหน้กัเรยีนมเีป้าหมายในการแกป้ญัหาที่
ชดัเจน และสามารถเลอืกใช้กลยทุธท์ีเ่คยเรยีนรูม้าเพื่อแกป้ญัหาต่อไปได ้

การยอมรบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในกลุ่มพฤตกิรรมการแกป้ญัหาจะท าให้
นกัเรยีนสามารถด าเนินการแกป้ญัหาไปไดโ้ดยใชค้วามพยายามในการหาค าตอบทีห่ลากหลาย ซึง่
อาจเลอืกใชย้ทุธวธิทีีเ่คยเรยีนรูม้าแตกต่างกนั โดยทีเ่ป้าหมายในการแกป้ญัหาไมเ่ปลีย่นแปลงไป
จากเดมิ 

2.2 การสรา้งปญัหาแบบ “การทา้ทายปญัหา” ปรากฏใหเ้หน็ในระหว่าง
กระบวนการแก้ปญัหา การทา้ทายปญัหาท าใหน้กัเรยีนเกดิปญัหาใหม ่กระบวนการแกป้ญัหาของ
นกัเรยีนจะเปลีย่นไปตามเป้าหมายของปญัหาใหม ่นอกจากน้ีการทา้ทายปญัหายงัท าใหน้กัเรยีนมี
อสิระในการก าหนดองคป์ระกอบหรอืเงือ่นไขของปญัหาใหม ่ซึง่ส่งผลใหน้กัเรยีนมกีลยทุธใ์นการ
แกป้ญัหาทีห่ลากหลาย 

ศุภวรรณ โคตรท่าน (2551) ไดศ้กึษาการสรา้งปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนใน
สถานการณ์การแกป้ญัหาปลายเปิดโดยอาศยักระบวนการกลุ่มยอ่ย มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหก์าร
สรา้งปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนในสถานการณ์การแกป้ญัหาปลายเปิด โดยอาศยั
กระบวนการกลุ่มยอ่ย ในระหว่างทีน่กัเรยีนท ากจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนชุมชนบา้นชนบท จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 3 คน ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูโดยใชบ้รบิทในชัน้เรยีนคณติศาสตร ์มคีรผููส้อนเป็นผูด้ าเนินการใน
การจดักจิกรรมการแกป้ญัหาทีใ่ชส้ถานการณ์ปญัหาปลายเปิด จ านวน 5 กจิกรรม วเิคราะหข์อ้มลู
โดยใชก้ารวเิคราะหโ์ปรโตคอล (protocol analysis) และการบรรยายเชงิวเิคราะห ์(analytic 
description) ตามกรอบการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่มย่อยตามแนวคดิของ คอบบแ์ละไวทเ์นก 
(Cobb; & Whitenack. 1996) และวเิคราะหก์ารสรา้งปญัหาทางคณติศาสตรท์ีป่รบัมาจากแนวคดิ
ของบาวน์และวอลเทอร ์(Brown; & Walter. 2005)  ผลการศกึษาพบว่า 

1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัความคาดหวงัจากสมาชกิในกลุ่มว่าเป็นคนเก่งทีสุ่ดในกลุ่ม เป็น
ผูน้ าในการท ากจิกรรม เกดิการสรา้งปญัหาทางคณติศาสตรท์ีเ่กดิจาก การยอมรบัในลกัษณะทีเ่ป็น
การน าสิง่ทีต่นเองไดเ้รยีนรูม้าก่อนและน าแงมุ่มต่างๆ จากเงือ่นไขของสถานการณ์ปญัหาปลายเปิด
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ทีก่ าหนดใหม้าใชใ้นการแก้ปญัหา โดยอาศยัองคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่มยอ่ยในดา้นโอกาสใน
การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ส าหรบันักเรยีนแต่ละคน และการสรา้งความหมายทางคณติศาสตรท์ีน่กัเรยีน
ใหก้บักจิกรรมของตนเอง ของเพื่อนในกลุ่มและงานทีท่ าอยู่ 

2.  นกัเรยีนทีม่กัจะเป็นผูต้ามในกลุ่ม เกดิการสรา้งปญัหาทางคณติศาสตรท์ีเ่กดิจาก
การยอมรบัในลกัษณะของการน าแง่มมุต่างๆ จากเงือ่นไขของสถานการณ์ปญัหาปลายเปิดที่
ก าหนดใหม้าใชใ้นการแกป้ญัหาและการทา้ทายปญัหาในลกัษณะของการทีน่กัเรยีนไดเ้ปลีย่นแง่มมุ
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการแกป้ญัหาจากการทีไ่ดป้ฏสิมัพนัธก์นัในกลุ่มยอ่ย โดยอาศยัองคป์ระกอบในดา้น
การสรา้งความหมายทางคณติศาสตรท์ีน่กัเรยีนใหก้บักจิกรรมของตนเอง ของเพื่อนในกลุ่มและงาน
ทีท่ าอยู่ และโอกาสในการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ส าหรบันกัเรยีนแต่ละคน 

3.  นกัเรยีนทีม่ลีกัษณะชอบคดิชอบคน้หา ชอบความทา้ทาย เกดิการสรา้งปญัหาทาง
คณติศาสตรท์ีเ่กดิจาก การทา้ทายทีเ่ป็นลกัษณะของการเปลีย่นแงมุ่มทีจ่ะน ามาใชใ้นการแกป้ญัหา
จากการทีไ่ดป้ฏสิมัพนัธก์นัในกลุ่มยอ่ย โดยอาศยัองคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่มยอ่ยในดา้นการ
จดัระบบความคดิรวบยอดทีน่กัเรยีนแต่ละคนสรา้งขึน้ใหม่ 

4.  นกัเรยีนทีม่ลีกัษณะเป็นผูน้ าในกลุ่มในการท ากจิกรรม มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
ท ากจิกรรม เกดิการสรา้งปญัหาทางคณติศาสตรท์ีเ่กดิจาก การยอมรบัทีเ่ป็นลกัษณะของการที่
นกัเรยีนไดน้ าแง่มมุต่างๆ จากเงือ่นไขของสถานการณ์ปญัหาปลายเปิดทีก่ าหนดใหแ้ละน าสิง่ที่
ตนเองไดเ้รยีนรูม้าก่อนมาใชใ้นการแกป้ญัหา โดยอาศยัองคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่มยอ่ยใน
ดา้นโอกาสในการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ส าหรบันกัเรยีนแต่ละคน และการสรา้งความหมายทางคณติศาสตร์
ทีน่กัเรยีนใหก้บักจิกรรมของตนเอง กจิกรรมของเพื่อนและงานทีท่ าอยู่ 

 
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ความมุง่หมายของการวจิยัครัง้นี้  คอื  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ
ความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ผ่านกจิกรรมการแกป้ญัหาและ
การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  ซึง่ในการศกึษานี้ผูว้จิยัด าเนินการตามขัน้ตอน    
การวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) ดงันี้ 

1.  การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  การก าหนดกรอบแนวคดิของกจิกรรมแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์

เรือ่ง จ านวน  
3.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีนอนุบาล
เพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ีภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2552  จ านวน 10 คน  โดยการเลอืกแบบ
เจาะจงจากนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนคณติศาสตรใ์นภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552  ตัง้แต่ 3.0    
ขึน้ไป  และเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง 
จ านวน ของนกัเรยีน ผูว้จิยัสมัภาษณ์ครปูระจ าชัน้ของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัความกลา้
แสดงออก การสื่อสารและน าเสนอแนวคดิของนกัเรยีนแต่ละคน แลว้คดัเลอืกนกัเรยีนทีก่ลา้แสดงออก 
สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวคดิของตนเองไดด้ ีจ านวน 3 คน เพื่อเป็นนกัเรยีนเป้าหมาย (target 
student) ในการสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ขณะลงมอื
แกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ และสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สุดคาบเรยีนแต่ละครัง้  

2. การก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหา          
ทางคณิตศาสตร ์เร่ือง จ านวน  

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิของกจิกรรม
การแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  
ดงันี้ 
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จดุมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  มจีดุมุง่หมายหลกั 

คอื  เพือ่เสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5   

ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  ประกอบดว้ย 

แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 15 แผน  แผนละ 1 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 90 นาท ี ซึง่แต่ละ
แผนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ สื่อการเรยีนรู ้ 
กจิกรรมการเรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้   

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่ ามาใชใ้นการเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  ไดแ้ก่ 
กจิกรรมการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์จ านวน 10 คาบเรยีน  และกจิกรรมการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์จ านวน 5 คาบเรยีน  ซึง่ทุกๆ กจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรส์องคาบเรยีน   
จะตามดว้ยกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรห์น่ึงคาบเรยีน 

ในกจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการแก้ปญัหาตาม
แนวคดิของโพลยา และกระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตัตามแนวคดิของวลิสนัและคณะ  ซึง่
กระบวนการแก้ปญัหาตามแนวคดิของโพลยาเป็นกระบวนการแก้ปญัหาทีไ่ดร้บัการยอมรบัและ
แพรห่ลายทัว่โลก ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา  ขัน้วางแผนแกป้ญัหา  
ขัน้ด าเนินการตามแผน  และขัน้ตรวจสอบผล  ส าหรบักระบวนการแก้ปญัหาทีเ่ป็นพลวตัตาม
แนวคดิของวลิสนัและคณะเป็นกระบวนการแก้ปญัหาทีส่นบัสนุนกระบวนการแก้ปญัหาตามแนวคดิ
ของโพลยาในรปูแบบทีแ่สดงความเป็นพลวตั  มลี าดบัไมต่ายตวั  สามารถวนไปเวยีนมาได ้        
ดงัภาพประกอบ 4 

 

 

ภาพประกอบ 4  กระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตั ทีใ่ชใ้นกจิกรรมการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน   

สถานการณ์ปัญหา 

ท าความเข้าใจปัญหา 

ตรวจสอบผล 

ด าเนินการตามแผน 
 

วางแผนแก้ปัญหา 
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นอกจากกระบวนการแกป้ญัหาแลว้  นกัเรยีนยงัไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์ใน         
การแกป้ญัหาทีไ่มคุ่น้เคย ซึง่แต่ละปญัหามผีลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย และใชเ้นื้อหาคณติศาสตร์
เรือ่ง จ านวน ทีไ่มเ่กนิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในการแกป้ญัหาเหล่านัน้  เพื่อเสรมิสรา้งความคดิคล่อง
และความคดิยดืหยุน่ นกัเรยีนจะไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์ในการคน้หาผลเฉลยของปญัหาทาง
คณติศาสตรม์ากกว่าหนึ่งผลเฉลยในเวลาทีก่ าหนด  และเลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยของ
ปญัหาทางคณติศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ตลอดจนก าหนดเกณฑใ์น
การจดักลุ่มของผลเฉลยทีไ่ด ้

ภายหลงัการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ นกัเรยีนจะไดม้สี่วนรว่มในการน าเสนอ            
ผลการแกป้ญัหาหน้าชัน้เรยีน  โดยมคีรเูป็นผูเ้ปิดประเดน็อภปิรายเกีย่วกบัผลการแกป้ญัหา ซึง่
ไดแ้ก่ กระบวนการแก้ปญัหา  กลยทุธใ์นการแก้ปญัหา  ลกัษณะผลเฉลยและเกณฑใ์นการจดักลุ่ม
ของผลเฉลย  แลว้ใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการอภปิรายผลการแกป้ญัหาเหล่านัน้  และเพื่อใหม้ ี     
ความเขา้ใจตรงกนัครแูละนักเรยีนจะรว่มกนัสรปุผลการแกป้ญัหาทีถู่กตอ้งอกีครัง้  

ในกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ นกัเรยีนจะไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์ใน   
การตัง้ปญัหา โดยมคีรเูป็นผูก้ าหนดสถานการณ์หรอืเงือ่นไขมาให ้ เมือ่ตัง้ปญัหาแลว้นกัเรยีนจะได้
มสี่วนรว่มในการน าเสนอปญัหาทีต่ ัง้ขึน้  พรอ้มอธบิายวธิกีารแกป้ญัหาพอสงัเขปหน้าชัน้เรยีน โดย
มคีรเูป็นผูเ้ปิดประเดน็อภปิรายเกีย่วกบัผลการตัง้ปญัหา ซึง่ไดแ้ก่  ประเภทของปญัหา  และ    
ความซบัซอ้นของปญัหา  แลว้ใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการอภปิรายผลการตัง้ปญัหาเหล่านัน้     
และเพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจตรงกนัครแูละนกัเรยีนจะรว่มกนัสรปุผลการตัง้ปญัหาเหล่านัน้   

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ว่า  กจิกรรมการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง 

จ านวน  ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 15 แผน  ซึง่แต่ละแผนใชเ้วลา 1 คาบเรยีน 
คาบเรยีนละ 90 นาท ี

เพื่อศกึษาความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5  ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  ผูว้จิยั
ไดแ้บ่งกจิกรรมการเรยีนรูอ้อกเป็น 3 ช่วง ดงันี้ 

ช่วงที ่1  คาบเรยีน  1-3  
ช่วงที ่2  คาบเรยีน  4-12    
ช่วงที ่3  คาบเรยีน  13-15  

โดยแต่ละช่วงมรีายละเอยีดของกจิกรรมการเรยีนรู ้ดงัตาราง 3  
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ตาราง 3 กจิกรรมการเรยีนรู ้ในกจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง 
จ านวน 

 
คาบเรยีน กจิกรรมการเรยีนรู ้

1 
กจิกรรม “ไขปรศินาเงนิออม”   
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการหาความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเงนิและ
จ านวนของเหรยีญชนิดต่างๆ ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนด  

2 
กจิกรรม “แสตมป์ของพียุ่ย้” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการหาวธิกีารตดิแสตมป์ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

3 

กจิกรรม “นมกล่องประลองปญัญา” 
เป็นกจิกรรมการตัง้ปญัหา โดยมสีถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื นมกล่องรส
เดยีวกนัทีม่คีวามจแุตกต่างกนั 3 ขนาด  จ านวนกล่องในการบรรจเุป็นห่อ  และ
ราคาต่อห่อแตกต่างกนัอยู ่3 แบบ 

4 
กจิกรรม “รา้นเครือ่งเขยีน” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการหาวธิกีารเลอืกซือ้เครือ่งเขยีนภายใตเ้งือ่นไขที่
ก าหนด 

5 
กจิกรรม “สีส่าวชวนคดิ” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการหาวธิกีารน าเลขโดด 1 2 3 และ 9 มาด าเนินการ
บวก ลบ คณู หรอืหาร เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ป็น 1 2  3  4  5  6  7  8  9 และ 10 

6 
กจิกรรม “ตาชัง่ตัง้ปญัหา” 
เป็นกจิกรรมการตัง้ปญัหา โดยสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื หน่วยการวดั
ของตาชัง่แบบต่างๆ  

7 
กจิกรรม “เครือ่งคดิเลขแสนกล” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการใหส้รา้งจ านวนจากตวัเลขทีก่ าหนด แลว้น ามา
ด าเนินการบวก ลบ คณู  โดยใชเ้ครือ่งคดิเลขใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามทีก่ าหนด  

8 
กจิกรรม “มาลงสกีนัเถอะ” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการใหร้ะบายสรีปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัภายใตเ้งือ่นไขที่
ก าหนด 

9 
กจิกรรม “กจิวตัรประจ าวนักบัการเผาผลาญแคลอร”ี 
เป็นกจิกรรมการตัง้ปญัหา โดยสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื เวลา        
ในการออกก าลงักายทีท่ าใหร้า่งกายมกีารเผาผลาญพลงังาน 150 แคลอรต่ีอครัง้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
คาบเรยีน กจิกรรมการเรยีนรู ้

10 
กจิกรรม “ถา้คุณแน่! อยา่แพเ้ดก็ประถม” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการหาวธิกีารเขยีนจ านวนทีม่แีต่เลขโดด 2   
อยา่งเดยีว หรอื 5 อยา่งเดยีว ใหไ้ดผ้ลบวกของจ านวนหล่านัน้เป็น 100 

11 
กจิกรรม “คุณยายเจา้ปญัหา” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการหาวธิกีารจดัขนมเคก้ถาดใหมต่ามเงือ่นไขที่
ก าหนด 

12 
กจิกรรม “กนิอยูอ่ยา่งพอเพยีง” 
เป็นกจิกรรมการตัง้ปญัหา โดยสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื รายการอาหาร
และพลงังานทีไ่ดร้บัจากอาหารแต่ละชนิด 

13 
กจิกรรม “มาท าโมบายแขวนกนัเถอะ” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการหาวธิปีระดษิฐโ์มบายแขวน โดยใชเ้ซรามคิ
แบบต่างๆ ตามทีก่ าหนด 

14 
กจิกรรม “ปฏทินิมหาสนุก” 
เป็นกจิกรรมการแกป้ญัหาทีต่อ้งการหาจ านวนของความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนที่
ก าหนดตัง้แต่ 5 จ านวนขึน้ไป 

15 
กจิกรรม “บา้นสวนคุณตากบัทฤษฎใีหม่” 
เป็นกจิกรรมการตัง้ปญัหา โดยสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื การแบ่ง
พืน้ทีต่ามแนวทฤษฎใีหมแ่ละสตัวเ์ลีย้งทีบ่า้นสวนของคุณตา 

 
ช่วงท่ี 1 (คาบเรียน 1-3)  กจิกรรมการเรยีนรูใ้นคาบเรยีน 1 เป็นการแนะน าแนวคดิ

เกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหา  และส ารวจความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนักเรยีนทีม่อียูเ่ดมิ
ผ่านการแกป้ญัหาทีไ่มคุ่น้เคยอยา่งงา่ย  ในคาบเรยีน 2 เป็นการศกึษาความคดิคลอ่งและความคดิยดืหยุน่
ของนกัเรยีนผ่านการแกป้ญัหาทีไ่มคุ่น้เคย  และในคาบเรยีน 3 เป็นการส ารวจความคดิคล่องและ
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนผ่านการตัง้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ 

ช่วงท่ี 2 (คาบเรียน 4-12)  กจิกรรมการเรยีนรูใ้นคาบเรยีน 4-5, 7-8 และ 10-11 เป็น
การเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนักเรยีนผ่านการแก้ปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย  
ส าหรบัคาบเรยีน 6, 9 และ 12 เป็นการเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนกัเรยีน
ผ่านการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ 
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ช่วงท่ี 3 (คาบเรียน 13-15)  กจิกรรมการเรยีนรูใ้นคาบเรยีน 13-14 เป็นการตรวจสอบ
ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนกัเรยีนผ่านการแกป้ญัหาทีไ่มคุ่น้เคย  และในคาบเรยีน 15 
เป็นการตรวจสอบความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนกัเรยีนผ่านการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ 

ในการด าเนินกจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ผูว้จิยัด าเนินตามขัน้ตอน           
ดงัภาพประกอบ 5 

 

ภาพประกอบ 5   ขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์    

นกัเรยีน “แก้ปัญหา” เป็นรายบคุคล  โดยเน้น 
  -  การเรยีนแบบลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
  -  กระบวนการแกป้ญัหา 
  -  การค้นหาผลเฉลยมากกว่าหน่ึงผลเฉลยในเวลา

ท่ีก าหนด 
  -  การหาผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยท่ีสอดคล้อง

กบัสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนด 
-  การก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย 

นกัเรยีนใช้
ความรู ้และ
ประสบการณ์ 

ครสูงัเกต 
พฤตกิรรมดา้น 
ความคดิคล่อง 

และ 
ความคดิยดืหยุ่น 

ครนู าเสนอ “สถานการณ์ปญัหา” 

คร ู“สรา้งแรงจงูใจ” เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนแกป้ญัหา 

เริม่ 

ครแูละนกัเรยีนร่วมกนั “สรุป” ผลการแกป้ญัหา 

นกัเรยีน “น าเสนอ” ผลการแกป้ญัหา  

ครเูปิดประเดน็ “อภปิราย” เกีย่วกบัผลการแกป้ญัหา 

นกัเรยีนร่วม “แสดงความคดิเหน็”  และถาม-ตอบ 
 

จบ 
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ในการด าเนินกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผูว้จิยัด าเนินตามขัน้ตอน           
ดงัภาพประกอบ 6 

 

 

ภาพประกอบ 6   ขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ 

นกัเรยีน “ตัง้ปัญหา” เป็นรายบุคคล  
โดยเน้น 
  -  การเรยีนแบบลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
  -  การตัง้ปัญหามากกวา่หน่ึงปัญหา  ในเวลาท่ี

ก าหนด 
  -  การเลือกปัญหาหรอืกลุม่ปัญหาท่ีสอดคล้อง

กบัสถานการณ์หรอืเงื่อนไขท่ีก าหนด 

นกัเรยีนใช้
ความรู ้และ
ประสบการณ์ 

ครสูงัเกต 
พฤตกิรรมดา้น 
ความคดิคล่อง 

และ 
ความคดิยดืหยุ่น 

ครนู าเสนอ “สถานการณ์หรอืเงื่อนไข” 

คร ู“สรา้งแรงจงูใจ” เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนตัง้ปญัหา 

เริม่ 

ครแูละนกัเรยีนร่วมกนั “สรุป” ผลการตัง้ปญัหา 

นกัเรยีน “น าเสนอ” ผลการตัง้ปญัหา  

ครเูปิดประเดน็ “อภปิราย” เกีย่วกบัผลการตัง้ปญัหา 

นกัเรยีนร่วม “แสดงความคดิเหน็”  และถาม-ตอบ 
 

จบ 
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3. การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ประกอบดว้ย  (1) กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  (2) แบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น    
(3) แบบสมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ และ (4) แบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์ ซึง่มรีายละเอยีดและขัน้ตอนการสรา้ง ดงัต่อไปนี้ 

1. ก าหนดจดุมุง่หมาย/ขอบเขตของเครือ่งมอืแต่ละชนิด 
2. ด าเนินการสรา้งเครือ่งมอืแต่ละชนิด ดงันี้ 

2.1 การสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้ ในกจิกรรมนี้ไดแ้บ่งการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เป็น  2 ส่วน คอื  กจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ และกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ 
ซึง่แต่ละส่วนมวีธิกีารสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้ 

(1) แผนการจดัการเรยีนรูส้ าหรบักจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
ผูว้จิยัไดร้วบรวมปญัหาทางคณติศาสตรท์ีน่่าสนใจ ซึง่แต่ละปญัหามผีลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย 
(มอียา่งน้อยสบิผลเฉลย)  และเป็นเนื้อหาคณติศาสตรเ์รื่อง จ านวน ที่ใชค้วามรูไ้มเ่กนิ               
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในการแกป้ญัหา  หลงัจากนัน้แสดงกระบวนการคน้หาผลเฉลยพรอ้ม
ค าอธบิายอย่างละเอยีด  แลว้จงึเริม่เขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้ ซึง่แต่ละแผนประกอบดว้ย              
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ สื่อการเรยีนรู ้ กจิกรรมการเรยีนรู ้ และการวดัผลและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้

(2) แผนการจดัการเรยีนรูส้ าหรบักจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
ผูว้จิยัไดร้วบรวมสถานการณ์ทางคณติศาสตรท์ีน่่าสนใจ  สามารถน ามาตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรไ์ด ้ 
และเป็นเนื้อหาคณติศาสตรเ์รือ่ง จ านวน ทีใ่ชค้วามรูไ้มเ่กนิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในการตัง้ปญัหา  
หลงัจากนัน้แสดงตวัอยา่งการตัง้ปญัหา  แลว้จงึเริม่เขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้ ซึง่แต่ละแผน
ประกอบดว้ย  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ สื่อการเรยีนรู ้ กจิกรรมการเรยีนรู ้ และ  
การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้

2.2 การสรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น ผูว้จิยั
รวบรวมขอ้ความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลกัษณะพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่  แลว้จงึ
สรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  ใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายและ
ขอบเขตทีก่ าหนด 

2.3 การสรา้งแบบสมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ ผูว้จิยัรวบรวม
ขอ้ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ซึง่ค าถามแต่ละขอ้สามารถยดืหยุ่นได้
ตามกระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนทีถู่กสมัภาษณ์  แลว้จงึสรา้งแบบสมัภาษณ์
กระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายและขอบเขตทีก่ าหนด 

2.4 การสรา้งแบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผูว้จิยัรวบรวม
ขอ้ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ซึง่ค าถามแต่ละขอ้สามารถยดืหยุน่ได้
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ตามกระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนทีถู่กสมัภาษณ์  แลว้จงึสรา้งแบบสมัภาษณ์
กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายและขอบเขตทีก่ าหนด 

3.  น าเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้หมดเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ และความชดัเจนของขอ้ความ  
ซึง่มกีารใหค้ะแนน ดงันี้ 

คะแนน +1 หมายถงึ ใชไ้ด ้
คะแนน   0 หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าใชไ้ดห้รอืไม่ 
คะแนน  -1 หมายถงึ ใชไ้มไ่ด ้

4.  น าเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญทัง้  
3 ท่าน พบว่า เครือ่งมอืทีต่อ้งปรบัปรงุแก้ไข ประกอบดว้ย (1) กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  (2) แบบสมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ และ   
(3) แบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์โดยมปีระเดน็ทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข ดงันี้  

กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่3 เปลีย่นค าภาษาต่างประเทศเป็นค าภาษาไทย   
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่8 ปรบัขอ้ความใหช้ดัเจนขึน้ดว้ยการยกตวัอย่างวธิกีาร

ระบายสปีระกอบขอ้ความ 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่13 เปลีย่นน ้าหนกัของเซรามคิใหใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิ  

5.  น าเครือ่งมอืไปทดลองกบันกัเรยีนกลุ่มน ารอ่งจ านวน 3 คน  ซึง่เป็นนกัเรยีน     
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนวดัท่าศาลาราม (เรอืนบุญนาคาลยั) 
จงัหวดัเพชรบุร ีทีไ่มใ่ช่นกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ามาปรบัความเหมาะสมของภาษาทีใ่ชใ้น
กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  แบบสมัภาษณ์กระบวนการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ และแบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ใหเ้ป็นภาษาที่
งา่ยขึน้ เพื่อเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
แบบแผนการวิจยั 
แบบแผนการวจิยัทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบกลุ่มเดยีว (One group design) ซึง่เป็น

แบบแผนการวจิยัทีเ่ลอืกใชก้ลุ่มตวัอยา่งเพยีงกลุ่มเดยีว โดยใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมการแก้ปญัหา
และการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์แลว้พจิารณาผลการปฏบิตักิจิกรรม  

การด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาล

เพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ีจ านวน 10 คน ในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2552  จ านวน 30 คาบเรยีน  
คาบเรยีนละ 90 นาท ี โดยใชเ้วลานอกเหนือจากเวลาเรยีนปกต ิ ซึง่แบ่งเป็นระยะเวลาส าหรบั
ด าเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้จ านวน 15 คาบเรยีน  และระยะเวลาส าหรบัสมัภาษณ์กระบวนการ
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แกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนเป้าหมาย จ านวน 15 คาบเรยีน            
ซึง่รายละเอยีดการด าเนินการ ดงันี้ 

1. ผูว้จิยัด าเนินการจดักจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง 
จ านวน ในแต่ละคาบเรยีน โดยท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อน และผูส้งัเกตการณ์  ซึง่มนีิสติปรญิญาโท สาขา
คณติศาสตร ์ท าหน้าทีเ่ป็นผูช้่วยวจิยัคอยสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ      
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนขณะลงมอืแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ โดยใชก้ลอ้งวดีโิอ  
เพื่อบนัทกึรายละเอยีดบรรยากาศการจดัการเรยีนรู ้ บทสนทนาและพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่อง
และความคดิยดืหยุ่นของนกัเรยีนขณะลงมอืแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์  

2. หลงัจากเสรจ็สิน้กจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละคาบเรยีน  ผูว้จิยัท าหน้าทีเ่ป็น           
ผูส้มัภาษณ์นกัเรยีนเป้าหมายเกี่ยวกบักระบวนการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์     
โดยใชก้ลอ้งวดีโิอเพื่อบนัทกึรายละเอยีดบรรยากาศ และบทสมัภาษณ์ระหว่างผูว้จิยัและนกัเรยีน
เป้าหมายเกี่ยวกบักระบวนการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์

5. การวิเคราะหข้์อมลู 

1. ผูว้จิยัน าผลงานเขยีนของนักเรยีนในการแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์     
มาตรวจสอบความถูกตอ้ง  พรอ้มทัง้วเิคราะหพ์ฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น
ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ผูว้จิยัน าผลการสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของผูว้จิยัและ
ผูช้่วยวจิยั จ านวน 2 คน ขณะนักเรยีนเป้าหมายลงมอืแก้ปญัหาและตัง้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์         
มาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  โดยใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ 

3. ผูว้จิยัน าผลการสมัภาษณ์นักเรยีนเป้าหมายเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาและ    
การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ มาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  โดยใช้
การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ 

ส าหรบัการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ ใชผู้ว้เิคราะห ์3 คน ก่อนท าการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยั
อธบิายและชีแ้จงใหผู้ว้เิคราะหอ์กี 2 คน เขา้ใจจดุมุง่หมายของการวเิคราะหข์อ้มลู แลว้แยกกนั
วเิคราะหอ์ย่างอสิระ หลงัจากนัน้น าผลทีไ่ดม้าหาความเชื่อมัน่ระหว่างผูว้เิคราะหแ์ต่ละคน โดยใช้
สตูรการหาค่าความเชื่อมัน่ของไมลส์และฮเูบอรแ์มน (Miles; & Huberman.  1994: 64) ดงันี้ 

ความเชือ่ม ัน่   
จ านวนครัง้ทีผู่ว้เิคราะหท์ัง้สามมคีวามเหน็เหมอืนกนั

จ านวนครัง้ทีผู่ว้เิคราะหท์ัง้สามมคีวามเหน็เหมอืนกนั จ านวนครัง้ทีผู่ว้เิคราะหท์ัง้สามมคีวามเหน็แตกต่างกนั
 

ซึง่โบยาทซสิ (Boyatzis.  1998: 156) เสนอว่าระดบัความเชื่อมัน่ทีส่ามารถยอมรบัไดต้อ้งเป็น 70% 
ขึน้ไป  ส าหรบัในกรณทีีผู่ว้เิคราะหท์ัง้สามคนมคีวามคดิเหน็ไมต่รงกนั จะใชก้ารอภปิรายแสดง
เหตุผลการวเิคราะหข์องแต่ละคน โดยพจิารณาจากวดีทิศัน์ทีบ่นัทกึเกีย่วกบัรายละเอยีดบรรยากาศ
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การจดัการเรยีนรู ้ บทสนทนาและพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนกัเรยีนขณะ
ลงมอืแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ และบทสมัภาษณ์ระหว่างผูว้จิยัและนักเรยีนเป้าหมาย
เกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์แลว้รว่มกนัหาขอ้สรปุ  นอกจากนี้
ผูว้จิยัไดบ้นัทกึผลทีเ่กดิจากการวเิคราะหร์ว่มกนั เพื่อน าไปประกอบการตดัสนิใจในขัน้ของการสรปุผล
ต่อไป  



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ความมุง่หมายของการวจิยันี้ คอื  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคลอ่งและความคดิยดืหยุน่ 
เรือ่ง จ านวน  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ผ่านกจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมผูว้จิยัน ามาวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพและ
น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ตอน  ไดแ้ก่  ตอนที ่1 พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ  
ความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน ของนกัเรยีนจากกจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ และตอนที ่
2 พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรื่อง จ านวน ของนกัเรยีนจากกจิกรรม      
การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน  ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัจ านวน 2 คน รว่มกนัวเิคราะห ์(1) ผลงานเขยีน
ของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ (2) ผลการสงัเกต
พฤตกิรรมของนกัเรยีนเป้าหมายดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น ขณะลงมอืแกป้ญัหาและ
ตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัโดยมแีบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่อง
และความคดิยดืหยุน่ และกลอ้งวดีโิอ ช่วยในการบนัทกึรายละเอยีดของพฤตกิรรมเหล่านัน้  และ   
(3) ผลการสมัภาษณ์ระหว่างผูว้จิยัและนกัเรยีนเป้าหมายเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์โดยมแีบบสมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ แบบสมัภาษณ์
กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์และกลอ้งวดีโิอ ช่วยในการบนัทกึรายละเอยีดการสมัภาษณ์
เหล่านัน้        

ส าหรบัพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5  ผูว้จิยัพจิารณาการแสดงออกของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในดา้น     
ความคดิคล่องและดา้นความคดิยดืหยุน่  ซึง่พฤตกิรรมหรอืการแสดงออกดา้นความคดิคล่อง
พจิารณาการคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนด  และการคดิหาผลเฉลยไดห้ลายรปูแบบ
ทีแ่ตกต่างกนัของนกัเรยีน  ในขณะทีพ่ฤตกิรรมหรอืการแสดงออกดา้นความคดิยดืหยุน่พจิารณา
การคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด และ
การคดิแลว้เลอืกเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย 

การน าเสนอผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง 
จ านวน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ผูว้จิยัอธบิายพฤตกิรรมขา้งต้นของนกัเรยีนทัง้ชัน้เรยีน
และนกัเรยีนเป้าหมายจ านวน 3 คน  ซึง่ไดแ้ก่ น ้าแขง็  เก่ง  และโดม (นามสมมต)ิ  โดยทีเ่ก่งเป็น
นกัเรยีนทีช่อบซกัถามและแสดงความคดิเหน็  ส่วนน ้าแขง็และโดมเป็นนกัเรยีนทีซ่กัถามและแสดง
ความคดิเหน็เป็นบางครัง้  ในการอธบิายพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง 
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จ านวน ของนกัเรยีนขณะลงมอืแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ และพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ
ความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน ของนกัเรยีนขณะลงมอืตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์

ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในบทที ่3 ผูว้จิยัแบ่งกจิกรรมการเรยีนรูอ้อกเป็น 3 ช่วง ดงันี้ 

ช่วงที ่1  คาบเรยีน 1–3   

ช่วงที ่2  คาบเรยีน 4–12   

ช่วงที ่3  คาบเรยีน 13–15   
ในแต่ละช่วงของการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีนทีน่กัเรยีนมพีฤตกิรรม

ดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ทีเ่ด่นชดัมาอธบิาย  รายละเอยีดพฤตกิรรมของนกัเรยีนมี
ดงันี้  

ตอนท่ี 1 พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เร่ือง จ านวน        
ของนักเรียนจากกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

เพื่ออธบิายพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน ของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ในกจิกรรมการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีนทีน่กัเรยีนมี
พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นทีเ่ด่นชดัมาอธบิาย  กล่าวคอื 

ช่วงที ่1  ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีน 1  มาอธบิายว่า  พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ     
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนทีม่อียู่เดมิผ่านการแก้ปญัหาทีไ่มคุ่น้เคยอย่างงา่ยเป็นอยา่งไรบา้ง   

ช่วงที ่2  ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีน 5 และ 10  มาอธบิายว่า  พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่อง
และความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนอะไรบา้งทีเ่ปลีย่นแปลงและเปลีย่นแปลงอยา่งไร  

ช่วงที ่3  ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีน 14  มาอธบิายว่า  พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ   
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนมอีะไรบา้งทีเ่ปลีย่นแปลงในช่วงที ่2 และยงัแสดงอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ
ในช่วงที ่3 

รายละเอยีดของพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในกจิกรรมการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ในดา้นต่างๆ มดีงัน้ี 

1. พฤติกรรมด้านความคิดคล่อง 
การศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่อง เรือ่ง จ านวน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  

ในกจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ผูว้จิยัพจิารณาความสามารถของนกัเรยีนในการคดิหา 
ผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนด  และการคดิหาผลเฉลยไดห้ลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั ขณะ
ลงมอืแกป้ญัหาทางคณติศาสตรใ์นช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่อง 

1.1 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด  

การศกึษาการคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนดของนกัเรยีน  ผูว้จิยั
พจิารณาจ านวนของผลเฉลยทีน่กัเรยีนหาได้ในเวลาทีก่ าหนด  และระยะเวลาทีน่กัเรยีนใชใ้น          
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การคดิหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลย  ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ในบทก่อนหน้าน้ีว่า ปญัหาทางคณติศาสตรท์ีใ่ช้
ในกจิกรรมการเรยีนรูน้ี้แต่ละปญัหามผีลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย (มอียา่งน้อยสบิผลเฉลย)  จาก
การวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีนในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและ
ผูช้่วยวจิยั และผลการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัเกีย่วกบักระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนักเรยีน 
พบว่า  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมดา้นการคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนดอยู ่2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ (1) นกัเรยีนคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ในเวลาทีก่ าหนด  และ(2) นกัเรยีนคดิหาผลเฉลย
แต่ละผลเฉลยไดเ้รว็ขึน้  มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากขึ้น ในเวลาท่ีก าหนด 
ในคาบเรยีน 1  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “ไขปรศินาเงนิออม”  นกัเรยีนตอ้ง

คดิหาผลเฉลยทีเ่ป็นไปไดข้องปญัหาทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเงนิและจ านวนของ
เหรยีญชนิดต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนด ซึง่กจิกรรมนี้มทีัง้หมด 26 ผลเฉลย (ดรูายละเอยีดใน
ภาคผนวก ข)  จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน  และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั 
พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหาผลเฉลยได ้8 ผลเฉลย (รอ้ยละ 30 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)     
มนีกัเรยีนบางคนไดผ้ลเฉลยน้อยทีสุ่ด 3 ผลเฉลย (รอ้ยละ 12 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  และมี
นกัเรยีนบางคนไดม้ากทีสุ่ด 16 ผลเฉลย (รอ้ยละ 62 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  ส าหรบันกัเรยีน
เป้าหมาย โดมคดิหาผลเฉลยได ้3 ผลเฉลย (รอ้ยละ 12 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  ในขณะทีเ่ก่ง
คดิหาผลเฉลยได ้7 ผลเฉลย (รอ้ยละ 27 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  และน ้าแขง็คดิหาผลเฉลยได ้
10 ผลเฉลย (รอ้ยละ 38 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)   

ส่วนคาบเรยีน 5  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “สีส่าวชวนคดิ”  นกัเรยีนตอ้ง    
คดิหาผลเฉลยทีเ่ป็นไปไดข้องปญัหาทีเ่กีย่วกบัวธิกีารน าเลขโดด 1 2 3 และ 9 มาด าเนินการบวก 
ลบ คณู หรอืหาร เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ป็น 1 2  3  4  5  6  7  8  9 และ 10  ซึง่กจิกรรมนี้มมีากกว่า 
41 ผลเฉลย (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก ค)  จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน และ      
ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหาผลเฉลยได ้13 ผลเฉลย  
(รอ้ยละ 32 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  มนีกัเรยีนบางคนไดผ้ลเฉลยน้อยทีสุ่ด 9 ผลเฉลย (รอ้ยละ 
22 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  และมนีกัเรยีนบางคนไดม้ากทีสุ่ด 18 ผลเฉลย (รอ้ยละ 44 ของ
จ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายโดมคดิหาผลเฉลยได ้ 9 ผลเฉลย (รอ้ยละ 22 
ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  ในขณะทีเ่ก่งคดิหาผลเฉลยได ้13 ผลเฉลย (รอ้ยละ 32 ของจ านวน  
ผลเฉลยทัง้หมด)  และน ้าแขง็คดิหาผลเฉลยได ้14 ผลเฉลย (รอ้ยละ 34 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) 

ส าหรบัคาบเรยีน 10 เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “ถา้คุณแน่! อยา่แพเ้ดก็ประถม”  
นกัเรยีนตอ้งคดิหาผลเฉลยทีเ่ป็นไปไดข้องปญัหาทีเ่กีย่วกบัวธิกีารเขยีนจ านวนทีม่แีต่เลขโดด 2 
อยา่งเดยีว หรอื 5 อยา่งเดยีว ใหไ้ดผ้ลบวกของจ านวนหล่านัน้เป็น 100  ซึง่กจิกรรมนี้มทีัง้หมด 38 
ผลเฉลย  (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก ค)  จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน  และ         
ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหาผลเฉลยได ้11 ผลเฉลย  
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(รอ้ยละ 29 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  มนีกัเรยีนบางคนไดผ้ลเฉลยน้อยทีสุ่ด 8 ผลเฉลย (รอ้ยละ 
21 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  และมนีกัเรยีนบางคนไดม้ากทีสุ่ด 17 ผลเฉลย (รอ้ยละ 45 ของ
จ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายโดมคดิหาผลเฉลยได ้9 ผลเฉลย (รอ้ยละ 24 
ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  ในขณะทีเ่ก่งคดิหาผลเฉลยได ้11 ผลเฉลย  (รอ้ยละ 29 ของจ านวน     
ผลเฉลยทัง้หมด)  และน ้าแขง็คดิหาผลเฉลยได ้15 ผลเฉลย (รอ้ยละ 40 ของจ านวนผลเฉลย
ทัง้หมด)   

และในคาบเรยีน 14 เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “ปฏทินิมหาสนุก”  นกัเรยีน
ตอ้งคดิหาผลเฉลยทีเ่ป็นไปไดข้องปญัหาเกีย่วกบัจ านวนของความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนทีก่ าหนด
ตัง้แต่ 5 จ านวนขึน้ไป  ซึง่กจิกรรมนี้มผีลเฉลยมากกว่า 30 ผลเฉลย  (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก ค)  
จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน  และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  
นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหาผลเฉลยได ้10 ผลเฉลย (รอ้ยละ 30 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  มนีกัเรยีน
บางคนไดผ้ลเฉลยน้อยทีสุ่ด 7 ผลเฉลย (รอ้ยละ 21 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด) และมนีกัเรยีนบางคน
ไดม้ากทีสุ่ด 15 ผลเฉลย (รอ้ยละ 46 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายโดม
และน ้าแขง็คดิหาผลเฉลยได ้7 ผลเฉลย (รอ้ยละ 21 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)  ในขณะทีเ่ก่งคดิหา
ผลเฉลยได ้15 ผลเฉลย (รอ้ยละ 46 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด)   

จากรายละเอยีดขา้งตน้  สรุปจ านวนของผลเฉลยทีน่กัเรยีนหาได ้ดงัตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 4  จ านวนและรอ้ยละของผลเฉลยทีน่กัเรยีนหาไดจ้ากจ านวนผลเฉลยทัง้หมด 

 

กจิกรรมการเรยีนรู ้
จ านวน 

ของผลเฉลย 
ทัง้หมด 

จ านวนของผลเฉลย 
ทีน่กัเรยีนหาได ้(รอ้ยละ) 

จ านวนของผลเฉลย 
ทีน่กัเรยีนเป้าหมายหาได ้(รอ้ยละ) 

ช่วงที ่ คาบเรยีน น้อยทีส่ดุ มากทีส่ดุ โดยเฉลีย่ โดม น ้าแขง็ เก่ง 

1 1 
26  

ผลเฉลย 
3 

(12) 
16 
(62) 

 8  
 (30)  

3 
(12) 

10  
 (38) 

7  
 (27) 

2 5 
41  

ผลเฉลย 
9 

(22) 
18 
(44) 

13  
(32) 

9 
(22) 

14  
 (34) 

13  
(32) 

2 10 
38  

ผลเฉลย 
8 

(21) 
17 
(45) 

11  
 (29) 

9 
(24) 

15  
 (40) 

11  
 (29) 

3 14 
30  

ผลเฉลย 
7 

(21) 
15 
(46) 

10  
 (30) 

7 
(21) 

7 
(21) 

15 
(46) 

 
จากตารางขา้งต้น สรปุไดว้่า ทัง้สามช่วงของกจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีนส่วนใหญ่   

คดิหาผลเฉลยไดร้อ้ยละ 30 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย  โดมในช่วงแรก
คดิหาผลเฉลยไดน้้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด  ในช่วงที ่2 และช่วงที ่3 โดมคดิหา
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ผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ซึง่ไดม้ากกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด  ในขณะทีเ่ก่งใน
ช่วงแรกคดิหาผลเฉลยไดน้้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด  ต่อมาในช่วงที ่2 และ 
ช่วงที ่3 เก่งสามารถคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ซึง่ไดม้ากกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนผลเฉลย
ทัง้หมด  ส าหรบัน ้าแขง็ในช่วงแรกและช่วงที ่2 คดิหาผลเฉลยไดม้ากกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวน  
ผลเฉลยทัง้หมด  แต่ในช่วงที ่3 น ้าแขง็คดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนน้อยลงซึง่ไดน้้อยกว่ารอ้ยละ 30 
ของจ านวนผลเฉลยทัง้หมด  ทัง้นี้จากการสมัภาษณ์น ้าแขง็ของผูว้จิยั พบว่า  สาเหตุทีน่ ้าแขง็คดิได้
จ านวนน้อยลงนัน้เนื่องมาจากลกัษณะปญัหาของกจิกรรมน้ีมคีวามซบัซอ้นมากกว่าปญัหาอื่นๆ  จงึ
ท าใหน้ ้าแขง็ตอ้งใชเ้วลาในการคดิวเิคราะหเ์พื่อหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยมากขึน้ 

(2) นักเรียนคิดหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยได้เรว็ขึ้น 
ในคาบเรยีน 1  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “ไขปรศินาเงนิออม” นกัเรยีนส่วนใหญ่

ใชเ้วลาประมาณ 2 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก  ใชเ้วลาประมาณ 50 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลย
ที ่2 และใชเ้วลาประมาณ 38 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่3  ซึง่ผลเฉลยแรกและผลเฉลยที ่2 เป็น
ผลเฉลยในกลุ่มเดยีวกนั  ส่วนผลเฉลยที ่3 เป็นผลเฉลยทีอ่ยูต่่างกลุ่มกบัผลเฉลยแรกและผลเฉลยที ่2  
ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมใชเ้วลาประมาณ 1.43 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก  หลงัจากเขยีน
ผลเฉลยเสรจ็แลว้โดมไมค่ดิหาผลเฉลยอกี  แต่เมือ่หนัไปเหน็เพื่อนนกัเรยีนคนอื่นหาผลเฉลยได้
มากกว่า 1 ผลเฉลยจงึเริม่คดิหาผลเฉลยที ่2  ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 6 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยที่ 2  
และใชเ้วลาประมาณ 1.47 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่3  ซึง่ผลเฉลยทัง้สามจดัอยูใ่นกลุ่มของ     
ผลเฉลยเดยีวกนั  ในขณะทีเ่ก่งใชเ้วลาประมาณ 1.59 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก  ใชเ้วลา
ประมาณ 8 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่2  ซึง่ผลเฉลยแรกและผลเฉลยที ่2 เป็นผลเฉลยในกลุ่ม
เดยีวกนั  ส าหรบัผลเฉลยที ่3 ซึง่เป็นผลเฉลยทีอ่ยูต่่างกลุ่มกบัผลเฉลยแรกและผลเฉลยที ่2  เก่งใช้
เวลาประมาณ 40 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่3  ส่วนน ้าแขง็ใชเ้วลาประมาณ 3.52 นาทใีนการคดิหา
ผลเฉลยแรก  และใชเ้วลาประมาณ 25 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่2  ซึง่ผลเฉลยแรกและผลเฉลย
ที ่2 อยูต่่างกลุ่มกนั  ส าหรบัผลเฉลยที ่3  น ้าแขง็ใชจ้ านวนเหรยีญไมค่รบ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดจงึตอ้งคดิใหม ่ ท าใหใ้ชเ้วลาประมาณ 1 นาทใีนการคดิหาผลเฉลย
ที ่3 

ส าหรบัคาบเรยีน 5  เมือ่นักเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “สีส่าวชวนคดิ” นกัเรยีนส่วนใหญ่
ใชเ้วลาประมาณ 1 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก  เนื่องจากนกัเรยีนส่วนใหญ่ใชก้ารวางต าแหน่ง
ของตวัเลขจากผลเฉลยแรกเป็นฐานในการคดิ แลว้ท าการเปลีย่นเครือ่งหมายบางเครือ่งหมาย ท าให้ 
ผลเฉลยทีไ่ดอ้ยูต่่างกลุ่มกบัผลเฉลยแรก  ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 30 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่2  
และใชเ้วลาประมาณ 47 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่3  ดงัภาพประกอบ 7 
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ผลเฉลยท่ี 1 

 
ผลเฉลยท่ี 2 

 
ผลเฉลยท่ี 3 

 

 

 

ภาพประกอบ 7   ผลงานเขยีนของนกัเรยีนโดยใชว้ธิกีารปรบัเปลีย่นเครือ่งหมายของผลเฉลย            
ในคาบเรยีน 5 

อยา่งไรกต็าม เมือ่นกัเรยีนท าการเปลีย่นเครือ่งหมายไประยะหนึ่งจะไดผ้ลเฉลยซ ้ากบัผลเฉลยทีไ่ดแ้ลว้  
ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมใชเ้วลาประมาณ 1 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก และใชเ้วลา 26 วนิาท ี
ในการคดิหาผลเฉลยที ่2  สว่นผลเฉลยที ่3 ใชเ้วลาในการคดิหาผลเฉลยประมาณ 1 นาท ี ในขณะที่
น ้าแขง็ใชเ้วลาประมาณ 2 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก  และใชเ้วลา 23 วนิาท ี 12 วนิาท ีในการคดิหา 
ผลเฉลยที ่2 และ 3 ตามล าดบั  ส าหรบัเก่งเมือ่อ่านปญัหาและฟงัการซกัถามของครแูลว้เก่งสามารถ
หาผลเฉลยแรกไดใ้นทนัท ี และใชเ้วลาประมาณ 43 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่2  ส่วนผลเฉลยที ่
3 ใชเ้วลาประมาณ 57 วนิาท ี ซึง่ผลเฉลยทัง้สามของ โดม น ้าแขง็และเก่ง  ต่างเป็นผลเฉลยทีอ่ยู่
ต่างกลุ่มผลเฉลยกนั 

ส่วนคาบเรยีน 10  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “ถา้คุณแน่! อยา่แพเ้ดก็ประถม”  
นกัเรยีนส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 1 นาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก  และใชเ้วลาประมาณ 12 วนิาท ี  
ในการคดิหาผลเฉลยที ่2  และใชเ้วลาประมาณ 23 วนิาท ีในการคดิหาผลเฉลยที ่3  ซึง่ผลเฉลยแรก
และผลเฉลยที ่2 เป็นผลเฉลยในกลุ่มเดยีวกนั  ส่วนผลเฉลยที ่3 เป็นผลเฉลยทีอ่ยูต่่างกลุ่มกบั     
ผลเฉลยแรกและผลเฉลยที ่2  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดม น ้าแขง็ และเก่ง ใชเ้วลาในการคดิหา   
ผลเฉลยแรกประมาณ 3.15 นาท ี1.42 นาท ีและ 1.26 นาทตีามล าดบั และใชเ้วลาส าหรบัผลเฉลยที่ 
2 ของกลุ่มเดยีวกนัประมาณ 12  10  และ 16 วนิาท ีตามล าดบั ส่วนผลเฉลยทีอ่ยูต่่างกลุ่มกบั     
ผลเฉลยแรกและผลเฉลยที ่2 โดมใชเ้วลาประมาณ 1.13 นาท ี รองลงมาคอืเก่งใชเ้วลา 21 วนิาท ี
ส่วนน ้าแขง็ใชเ้วลาเพยีง 18 วนิาท ี   

ในคาบเรยีน 14  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “ปฏทินิมหาสนุก”  นกัเรยีนส่วนใหญ่
ใชเ้วลาประมาณ 55 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก  ใชเ้วลาประมาณ 31 วนิาทใีนการคดิหา      
ผลเฉลยที ่2  และใชเ้วลาประมาณ 50 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่3  ซึง่ผลเฉลยทัง้สามผลเฉลย
ต่างเป็นผลเฉลยในกลุ่มเดยีวกนั  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมใชเ้วลาประมาณ 30 วนิาทใีนการ
คดิหาผลเฉลยแรก และใชเ้วลาประมาณ 31 วนิาทใีนการหาผลเฉลยที ่2  ส่วนผลเฉลยที ่3 ใชเ้วลา
ในการคดิหาผลเฉลยประมาณ 1.39 นาท ี ส่วนน ้าแขง็ใชเ้วลาประมาณ 55 วนิาทใีนการคดิหา     
ผลเฉลยแรก  และสามารถหาผลเฉลยที ่2 และ 3 ไดต่้อเนื่องจากผลเฉลยแรกในทนัท ี ทัง้ 3       
ผลเฉลยของโดมและน ้าแขง็ต่างเป็นผลเฉลยทีอ่ยูใ่นกลุ่มของผลเฉลยเดยีวกนั  ในขณะทีเ่ก่งใชเ้วลา
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ประมาณ 45 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยแรก และใชเ้วลาประมาณ 36 วนิาทใีนการคดิหาผลเฉลยที ่
2  ส าหรบัผลเฉลยที ่3 ใชเ้วลาประมาณ 28 วนิาท ี ซึง่ผลเฉลยแรกและผลเฉลยที ่3 เป็นผลเฉลยที่
อยูใ่นกลุ่มของผลเฉลยเดยีวกนั ส่วนผลเฉลยที ่2 เป็นผลเฉลยทีอ่ยูต่่างกลุ่มกบัผลเฉลยแรกและ ผล
เฉลยที ่3  

จากรายละเอยีดขา้งตน้ สรุปไดว้่า  ในช่วงแรกนกัเรยีนส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการ    
คดิหาผลเฉลยแรกประมาณ 2 นาท ี เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหามากขึน้  นกัเรยีน
สามารถคดิหาผลเฉลยแรกไดเ้รว็ขึน้โดยใชเ้วลาประมาณ 1 นาท ี รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายทัง้สาม 
ใชเ้วลาในการคดิหาผลเฉลยไดเ้รว็ขึน้เช่นกนั  ส าหรบัผลเฉลยที ่2 และ 3 นัน้  นกัเรยีนส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการคดิมากน้อย ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัว่าผลเฉลยที ่2 และ 3 เป็นผลเฉลยในกลุ่มเดยีวกนัหรอืต่าง
กลุ่มกบัผลเฉลยแรก  ถา้เป็นผลเฉลยในกลุ่มเดยีวกนั นักเรยีนใชเ้วลาน้อยลง  แต่ถา้เป็นผลเฉลย
ต่างกลุ่มกนั นกัเรยีนใชเ้วลามากขึน้  อยา่งไรกต็าม โดยภาพรวมแลว้นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหา      
ผลเฉลยแต่ละผลเฉลยไดเ้รว็ขึน้ 

ดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้สามารถสรปุไดว้่า เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหา
มากขึน้ นกัเรยีนสามารถคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ในเวลาทีก่ าหนด และคดิหาผลเฉลยแต่ละ
ผลเฉลยไดเ้รว็ขึน้ดว้ย 

1.2 ด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลายรปูแบบท่ีแตกต่างกนั  

ในการศกึษาการคดิหาผลเฉลยไดห้ลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัของนกัเรยีน  ผูว้จิยั
พจิารณาจ านวนรปูแบบของผลเฉลยทีน่กัเรยีนหาได ้ ลกัษณะของผลเฉลยในแต่ละรปูแบบ  และ
ขัน้ตอนในการคดิหาผลเฉลย  ซึง่ปญัหาทางคณติศาสตรท์ีใ่ชใ้นกจิกรรมการเรยีนรูน้ี้แต่ละปญัหามี
รปูแบบของผลเฉลยมากกว่าหนึ่งรปูแบบ (มอีย่างน้อยสามรปูแบบ)  จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีน
ของนกัเรยีนในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั  และ         
ผลการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัเกีย่วกบักระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน พบว่า        
(1) นกัเรยีนคดิหาผลเฉลยทีม่รีปูแบบแตกต่างกนัไดจ้ านวนมากขึน้ และ (2) นกัเรยีนมขีัน้ตอนใน
การคดิหาผลเฉลยทีก่ระชบัขึน้  มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) นักเรียนคิดหาผลเฉลยท่ีมีรปูแบบแตกต่างกนัได้จ านวนมากขึ้น 
ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรูค้าบเรยีน 1 เมือ่นกัเรยีนไดล้งมอืแกป้ญัหา

กจิกรรม “ไขปรศินาเงนิออม”  นกัเรยีนก าหนดจ านวนของเหรยีญ 50 สตางค ์และ 25 สตางค ์ก่อน 
แลว้พจิารณาจ านวนของเหรยีญชนิดอื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ซึง่
กจิกรรมนี้ ถา้พจิารณารปูแบบของผลเฉลยจากการก าหนดจ านวนของเหรยีญ 50 สตางค ์และ 25 
สตางค ์ มรีปูแบบของผลเฉลยทัง้หมด 5 รปูแบบ  ซึง่ไดแ้ก่  

รปูแบบที ่1  มเีหรยีญ 50 สตางค ์  จ านวน 1 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 2 เหรยีญ  
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รปูแบบที ่2  มเีหรยีญ 50 สตางค ์  จ านวน 1 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 6 เหรยีญ  
 รปูแบบที ่3  มเีหรยีญ 50 สตางค ์  จ านวน 2 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 4 เหรยีญ   
รปูแบบที ่4  มเีหรยีญ 50 สตางค ์  จ านวน 3 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 2 เหรยีญ   
รปูแบบที ่5  มเีหรยีญ 50 สตางค ์  จ านวน 5 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 2 เหรยีญ   

ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีนในแต่ละรปูแบบของผลเฉลย ดงัภาพประกอบ 8-9 

รปูแบบท่ี 1 

 

รปูแบบท่ี 2 

 

รปูแบบท่ี 3 

 

รปูแบบท่ี 4 

 

ภาพประกอบ 8   ผลงานเขยีนของนกัเรยีนในรปูแบบที ่1-4 ในคาบเรยีน 1  

ส่ิงท่ีนักเรียนก าหนด 
 

ส่ิงท่ีนักเรียนก าหนด 
 

ส่ิงท่ีนักเรียนก าหนด 
 

ส่ิงท่ีนักเรียนก าหนด 
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รปูแบบท่ี 5 

 

ภาพประกอบ 9   ผลงานเขยีนของนกัเรยีนในรปูแบบที ่5 ในคาบเรยีน 1  

จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนักเรยีน และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั 
พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหารปูแบบของผลเฉลยได ้3 รปูแบบ ไดแ้ก่  รปูแบบที ่1 รปูแบบที ่3 
และรปูแบบที ่5  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมมรีปูแบบของผลเฉลยรปูแบบที ่3 เพยีงรปูแบบเดยีว
เท่านัน้  ส่วนเก่งมรีปูแบบของผลเฉลย 2 รปูแบบ  ไดแ้ก่  รปูแบบที ่1  และรปูแบบที ่3  ในขณะที่
น ้าแขง็มรีปูแบบของผลเฉลย 3 รปูแบบ  ไดแ้ก่  รปูแบบที ่1  รปูแบบที ่3  และรปูแบบที ่4 

ในช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรูค้าบเรยีน 5 เมือ่นกัเรยีนไดล้งมอืแกป้ญัหา
กจิกรรม “สีส่าวชวนคดิ” และนกัเรยีนคดิหาผลเฉลยแรกก่อน  แลว้ใชก้ารวางต าแหน่งของตวัเลข
จากผลเฉลยแรกเป็นฐานในการคดิ  แลว้ท าการเปลีย่นเครือ่งหมายบางเครือ่งหมาย ท าใหไ้ด ้     
ผลเฉลยทีม่ผีลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการบวก ลบ คณู หรอืหาร แตกต่างกนั  ดงันัน้ใน
กจิกรรมนี้ถา้พจิารณารปูแบบของผลเฉลยจากผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการบวก ลบ 
คณู หรอืหาร มรีปูแบบของผลเฉลยทัง้หมด 10 รปูแบบ  ซึง่ไดแ้ก่    

รปูแบบที ่1  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 1 
รปูแบบที ่2  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 2 
รปูแบบที ่3  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 3  
รปูแบบที ่4  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 4  
รปูแบบที ่5  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 5  
รปูแบบที ่6  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 6  
รปูแบบที ่7  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 7  
รปูแบบที ่8  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 8  
รปูแบบที ่9  ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 9  
รปูแบบที ่10 ผลลพัธข์องจ านวนทีไ่ดจ้ากการด าเนินการเป็น 10  

ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีนในแต่ละรปูแบบของผลเฉลย ดงัภาพประกอบ 10 

  

ส่ิงท่ีนักเรียนก าหนด 
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รปูแบบท่ี 1 รปูแบบท่ี 2 

  
รปูแบบท่ี 3 รปูแบบท่ี 4 

  
รปูแบบท่ี 5 รปูแบบท่ี 6 

  
รปูแบบท่ี 7 รปูแบบท่ี 8 

  
รปูแบบท่ี 9 รปูแบบท่ี 10 

  

ภาพประกอบ 10   ผลงานเขยีนของนกัเรยีนในรปูแบบที ่1-10 ในคาบเรยีน 5  

จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนักเรยีน และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั 
พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหารปูแบบของผลเฉลยได ้9 รปูแบบ แต่มนีกัเรยีนเพยีง 2 คนทีส่ามารถ
คดิหาผลเฉลยไดค้รบ 10 รปูแบบ  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมมรีปูแบบของผลเฉลย 9 รปูแบบ 
รปูแบบละ 1 ผลเฉลย  ในขณะทีน่ ้าแขง็และเก่ง  มรีปูแบบของผลเฉลย 9 รปูแบบเช่นกนั  แต่ในบาง
รปูแบบของน ้าแขง็และเก่งสามารถหาผลเฉลยไดม้ากกว่า 1 ผลเฉลย 

ในช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรูค้าบเรยีน 10  เมือ่นกัเรยีนไดล้งมอืแกป้ญัหา
กจิกรรม “ถา้คุณแน่! อยา่แพเ้ดก็ประถม”  นกัเรยีนก าหนดจ านวนทีน่ ามาหาผลบวกก่อน ไดแ้ก่ 2  5  
22 และ 55 แลว้พจิารณาจ านวน (ตวั) ของจ านวนเหล่านัน้ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนด  ซึง่กจิกรรมนี้ถา้พจิารณารปูแบบของผลเฉลยจากจ านวนทีน่ ามาหาผลบวก  มรีปูแบบของ      
ผลเฉลยทัง้หมด 7 รปูแบบ  ซึง่ไดแ้ก่ 

รปูแบบที ่1  ผลบวกของจ านวน 2 อยา่งเดยีว หรอื 5 อยา่งเดยีว  
รปูแบบที ่2  ผลบวกของจ านวน 2 และ 22 
รปูแบบที ่3  ผลบวกของจ านวน 2 และ 5 
รปูแบบที ่4  ผลบวกของจ านวน 5 และ 55 
รปูแบบที ่5  ผลบวกของจ านวน 2  5 และ 22 
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รปูแบบที ่6  ผลบวกของจ านวน 2  5 และ 55  
รปูแบบที ่7  ผลบวกของจ านวน 2  5  22 และ 55  

ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีนในแต่ละรปูแบบของผลเฉลย ดงัภาพประกอบ  11-12 

รปูแบบท่ี 1 

 

รปูแบบท่ี 2 

 

รปูแบบท่ี 3 

 

รปูแบบท่ี 4 

 

รปูแบบท่ี 5 

 

รปูแบบท่ี 6 

 

ภาพประกอบ 11   ผลงานเขยีนของนกัเรยีนในรปูแบบที ่1-6 ในคาบเรยีน 10  



62 

รปูแบบท่ี 7 

 

ภาพประกอบ 12   ผลงานเขยีนของนกัเรยีนในรปูแบบที ่7 ในคาบเรยีน 10  

จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน  และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้ว่ยวจิยั 
พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหารปูแบบของผลเฉลยได ้6 รปูแบบ  ซึง่มนีกัเรยีนเพยีง 2 คน          
ทีส่ามารถคดิหาผลเฉลยไดค้รบ 7 รปูแบบ  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมและน ้าแขง็มรีปูแบบของ 
ผลเฉลย 6 รปูแบบ  ในขณะทีเ่ก่งมรีปูแบบของผลเฉลยครบ 7 รปูแบบ 

ในช่วงที ่3 ของกจิกรรมการเรยีนรูค้าบเรยีน 14  เมือ่นกัเรยีนไดล้งมอืแกป้ญัหา
กจิกรรม “ปฏทินิมหาสนุก”  นกัเรยีนพจิารณาจ านวนในปฏทินิเดอืนกุมภาพนัธต์ัง้แต่ 1-28  แลว้
เลอืกจ านวนทีม่คีวามสมัพนัธก์นัตามที่นกัเรยีนก าหนด  ซึง่กจิกรรมนี้ถา้พจิารณารปูแบบของ     
ผลเฉลยจากเนื้อหาทีใ่ชใ้นการสรา้งความสมัพนัธข์องจ านวน  จะมรีปูแบบของผลเฉลยมากกว่า 3 
รปูแบบ ไดแ้ก่ 

รปูแบบที ่1  เนื้อหาเกีย่วกบัจ านวน   
    เช่น จ านวนเฉพาะ  จ านวนคู่  จ านวนคี ่ จ านวนทีห่ารลงตวั 
รปูแบบที ่2  เนื้อหาเกีย่วกบัรปูเรขาคณติ  
    เช่น  จ านวนในแนวตัง้ฉาก  จ านวนในแนวขัน้บนัได        

จ านวนในแนวรปูหา้เหลีย่ม  
รปูแบบที ่3  เนื้อหาเกีย่วกบัสถานการณ์ชวีติจรงิ  
    เช่น  วนัขา้งขึน้  วนัขา้งแรม  วนัท างาน  วนัหยดุราชการ  

ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีนในแต่ละรปูแบบของผลเฉลย  ดงัภาพประกอบ 13-14 

รปูแบบท่ี 1 

 

ภาพประกอบ 13   ผลงานเขยีนของนกัเรยีนในรปูแบบที ่1 ในคาบเรยีน 14  
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รปูแบบท่ี 2 

 

รปูแบบท่ี 3 

 

ภาพประกอบ 14   ผลงานเขยีนของนกัเรยีนในรปูแบบที ่2-3 ในคาบเรยีน 14  

จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน  และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้ว่ยวจิยั 
พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่คดิหาผลเฉลยในรปูแบบที ่1 ไดเ้พยีงรปูแบบเดยีว  ส าหรบันักเรยีนเป้าหมาย 
โดมและน ้าแขง็มรีปูแบบของผลเฉลยในรปูแบบที ่1 เพยีงรปูแบบเดยีวเช่นกนั  ซึง่บางผลเฉลยของ
โดม เป็นผลเฉลยทีแ่ตกต่างจากนกัเรยีนคนอื่น คอื  ผลเฉลยที ่3  ผลเฉลยที ่6  และผลเฉลยที ่7  
โดยความสมัพนัธท์ีใ่ช ้คอื digital root  ซึง่เป็นค่าของเลขโดด ทีเ่กดิจากการน าเลขโดดของจ านวนที่
ก าหนดมาหาผลบวก แลว้น าเลขโดดของผลบวกมาท าซ ้า จนเหลอืเพยีงเลขโดด  จ านวนทีห่ารากที่
สองไดเ้ป็นจ านวนเตม็  และจ านวนในความสมัพนัธส์ามารถน ามาสรา้งพาลนิโดรม(palindrome) ได ้
ตามล าดบั  ดงัภาพประกอบ 15   

ผลเฉลยที ่3 ผลเฉลยที ่6 ผลเฉลยที ่7 

   

ภาพประกอบ 15  ผลงานเขยีนของโดมทีม่ผีลเฉลยแตกต่างจากนกัเรยีนคนอื่น ในคาบเรยีน 14 

ในขณะทีเ่ก่งคดิหาผลเฉลยไดท้ัง้ 3 รปูแบบ  ส าหรบัเนื้อหาเรือ่งรปูเรขาคณติ มผีลเฉลยของเก่งที่
แตกต่างจากนกัเรยีนคนอื่นดงัเช่น  ผลเฉลยที ่2 ความสมัพนัธข์องผลเฉลยน้ี คอื  จ านวนในแนว 
ตัง้ฉาก  ผลเฉลยที ่7 ความสมัพนัธท์ีใ่ช ้คอื  รปูแบบบนัได  และผลเฉลยที ่13 ความสมัพนัธท์ีใ่ช ้
คอื  รปูหา้เหลีย่ม  ดงัภาพประกอบ 16 
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ผลเฉลยท่ี 2 

จ านวนในแนวตัง้ฉาก 

 

ผลเฉลยท่ี 7 
รปูแบบบนัได 

 

ผลเฉลยท่ี 13 
รปูห้าเหล่ียม 

 

ภาพประกอบ 16   รอ่งรอยการคดิหาผลเฉลยของเก่งทีแ่ตกต่างจากนกัเรยีนคนอื่น ในคาบเรยีน 14 

จากรายละเอยีดขา้งตน้ สรุปไดว้่า  ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรู ้ นกัเรยีน   
ส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายทัง้สามคน  คดิหาผลเฉลยไดน้้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของจ านวน
รปูแบบของผลเฉลยทัง้หมดของแต่ละกจิกรรม  ส่วนในช่วงที ่2 และ 3 นกัเรยีนสามารถคดิหา     
ผลเฉลยทีม่รีปูแบบแตกต่างกนัไดจ้ านวนมากขึน้  และในบางกจิกรรมนกัเรยีนสามารถคดิหาผลเฉลย
ไดค้รบทุกรปูแบบ 

(2) นักเรียนมีขัน้ตอนในการคิดหาผลเฉลยท่ีกระชบัขึ้น 
ในคาบเรยีน 1 กจิกรรม “ไขปรศินาเงนิออม”  นกัเรยีนส่วนใหญ่ใชเ้วลามากใน

การคดิหาผลเฉลยทัง้หมดในกระดาษทด  ท าใหเ้มือ่ใกลเ้วลาทีก่ าหนดนกัเรยีนตอ้งเรง่รบีในการเขยีน
ผลเฉลยในกระดาษค าตอบ  ซึง่บางครัง้ท าใหเ้ขยีนผลเฉลยไดไ้มค่รบหรอืเขยีนผลเฉลยผดิ  ส าหรบั
นกัเรยีนเป้าหมาย  โดมคดิหาผลเฉลยทลีะผลเฉลยในกระดาษทด  แลว้จงึเขยีนผลเฉลยนัน้ใน
กระดาษค าตอบ (คดิไปเขยีนไป)  แต่เนื่องจากโดมใชเ้วลามากในการคดิหาผลเฉลยจงึท าใหไ้ด้    
ผลเฉลยไม่มากเท่าทีค่วร  ในขณะทีน่ ้าแขง็ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการคดิหาผลเฉลยทัง้หมดในกระดาษทด 
เมือ่ใกลเ้วลาทีก่ าหนดจงึตอ้งเรง่รบีในการเขยีนผลเฉลยในกระดาษค าตอบ  ท าใหเ้ขยีนผลเฉลยได้
ไมค่รบภายในเวลาทีก่ าหนด  ดงัภาพประกอบ 17 
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ภาพประกอบ 17  รอ่งรอยการคดิหาผลเฉลยในกระดาษทดของน ้าแขง็ ในคาบเรยีน 1 

ในคาบเรยีน 5  กจิกรรม “สีส่าวชวนคดิ”  ซึง่เป็นช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
นกัเรยีนส่วนใหญ่ปรบัขัน้ตอนในการคดิใหก้ระชบัขึน้  โดยคดิหาผลเฉลยทลีะผลเฉลยในกระดาษทด  
แลว้เขยีนผลเฉลยนัน้ในกระดาษค าตอบ (คดิไปเขยีนไป) ซึง่บางผลเฉลยนกัเรยีนอาศยัโครงสรา้งของ
ผลเฉลยทีม่อียู ่ แลว้ปรบัเปลีย่นการด าเนินการบางอย่างท าใหไ้ดผ้ลเฉลยเพิม่เตมิทนัทโีดยไมต่อ้งทด 
ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดม เก่ง และน ้าแขง็  ไดป้รบัขัน้ตอนในการคดิหาผลเฉลยใหก้ระชบัขึน้ 
โดยคดิหาผลเฉลยทลีะผลเฉลยในกระดาษทด แลว้เขยีนผลเฉลยเหล่านัน้ในกระดาษค าตอบ (คดิไป
เขยีนไป) เช่นกนั 

ส าหรบัช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ ในคาบเรยีน 10 กจิกรรม “ถา้คุณแน่!     
อยา่แพเ้ดก็ประถม”  นกัเรยีนส่วนใหญ่ปรบัขัน้ตอนในการคดิใหก้ระชบัขึน้  โดยคดิหาผลเฉลยในใจ       
แลว้เขยีนผลเฉลยในกระดาษค าตอบทนัท ี แต่ยงัคงมนีักเรยีนบางคนทีค่ดิไปเขยีนไป  ส าหรบั
นกัเรยีนเป้าหมาย โดม เก่ง และน ้าแขง็มขี ัน้ตอนการคดิหาผลเฉลยเช่นเดยีวกบันักเรยีนส่วนใหญ่  
และมบีางผลเฉลยทีค่ดิในกระดาษทดก่อนลงมอืเขยีนในกระดาษค าตอบ  นอกจากนี้ยงัมนีกัเรยีน
บางคนทีป่รบัเปลีย่นวธิกีารเขยีนผลเฉลย  โดยในช่วงแรกนกัเรยีนใชก้ารเขยีนแจกแจงทัง้หมด    
แต่ในช่วงหลงันกัเรยีนใชส้ญัลกัษณ์ “ … ”  ในการเขยีนผลเฉลย  ดงัภาพประกอบ 18  
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การเขียนแบบแจกแจง 

 

ใช้สญัลกัษณ์ “ … ” 

 

ภาพประกอบ 18  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนทีป่รบัเปลีย่นวธิกีารเขยีนผลเฉลย ในคาบเรยีน 10 

ในช่วงทา้ยของกจิกรรมการเรยีนรู ้ ในคาบเรยีน 14 กจิกรรม “ปฏทินิมหาสนุก”   
นกัเรยีนส่วนใหญ่ยงัคงใชก้ารคดิหาผลเฉลยในใจ  แลว้เขยีนผลเฉลยเหล่านัน้ในกระดาษค าตอบทนัท ี 
ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดม เก่ง และน ้าแขง็  มวีธิกีารคดิหาผลเฉลยเช่นเดยีวกบันกัเรยีนส่วนใหญ่  
นอกจากนี้ผลเฉลยของเก่งบางผลเฉลยมกีารขดีเขยีนในปฏทินิ ดงัภาพประกอบ 16 ทีก่ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ 

จากรายละเอยีดขา้งตน้ สรุปไดว้่า  ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรู ้ นกัเรยีน
ส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายมขีัน้ตอนในการคดิหาผลเฉลยหลายขัน้ตอน  ท าใหเ้ขยีนผลเฉลย
ไดไ้มค่รบภายในเวลาทีก่ าหนด  แต่ในช่วงหลงันกัเรยีนลดขัน้ตอนบางขัน้ตอนทีซ่ ้าซอ้นออกไป    
ท าใหม้ขี ัน้ตอนในการคดิหาผลเฉลยทีก่ระชบัขึน้  ส่งผลใหน้กัเรยีนคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

จากรายละเอยีดของการคดิหาผลเฉลยไดห้ลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัขา้งตน้   
สรปุไดว้่า  เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้  นักเรยีนสามารถ
ลดขัน้ตอนบางขัน้ตอนออกไป ท าใหม้ขี ัน้ตอนในการคดิหาผลเฉลยทีก่ระชบัขึน้  ส่งผลใหน้กัเรยีน
คดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนด  ซึง่ผลเฉลยเหล่านัน้เป็นผลเฉลยทีม่รีปูแบบ
แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น 
ในกจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ผูว้จิยัศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิยดืหยุน่

โดยพจิารณาความสามารถของนกัเรยีนในการคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยที่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  และการคดิแลว้เลอืกเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย 
ขณะลงมอืแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรใ์นช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิยดืหยุน่   

2.1 ด้านการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยท่ีสอดคล้องกบั
สถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด 

ในการศกึษาการคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดของนกัเรยีน  ผูว้จิยัพจิารณาขัน้ตอนในการคดิแลว้เลอืกผลเฉลย
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หรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดของนกัเรยีน  ดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ในบทก่อนหน้าน้ีว่า  ปญัหาทางคณติศาสตรท์ีใ่ชใ้นกจิกรรมการเรยีนรูน้ี้แต่ละปญัหาม ี     
ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย (มอียา่งน้อยสบิผลเฉลย)  ดงันัน้ในการคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอื     
กลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  นักเรยีนตอ้งมผีลเฉลยจ านวนมาก 
แลว้จงึสามารถเลอืกผลเฉลยทีต่อ้งการได ้ จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีนในการแก้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั  และผลการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัเกี่ยวกบั
กระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน พบว่า  นกัเรยีนคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอื     
กลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไดถู้กตอ้งมากขึน้ โดยคดิแลว้
เลอืกจากผลเฉลยทีน่กัเรยีนหาไดใ้นช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่อง  ถา้พบว่าไม่มผีลเฉลยที่
ตอ้งการนกัเรยีนจะคดิหาผลเฉลยอกีครัง้จนไดผ้ลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  มรีายละเอยีดดงันี้ 

ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรู ้ คาบเรยีน 1 กจิกรรม “ไขปรศินาเงนิออม”  
หลงัจากนกัเรยีนคดิหาผลเฉลยทีเ่ป็นไปไดแ้ลว้  กจิกรรมนี้ยงัตอ้งการใหน้กัเรยีนเลอืกผลเฉลยหรอื
กลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดดว้ย  สถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนดในกจิกรรมน้ี คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนเงนิและจ านวนของเหรยีญชนิดต่างๆ เมือ่
ก าหนดใหม้จี านวนของเหรยีญ 25 สตางคม์ากทีสุ่ด  ซึง่ในการเลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยที่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  นกัเรยีนส่วนใหญ่พจิารณาผลเฉลยทีต่นเองมก่ีอน  
เมือ่พบว่าไม่มผีลเฉลยทีต่อ้งการท าใหน้กัเรยีนตอ้งคดิหาผลเฉลยอกีครัง้  ในกจิกรรมนี้มนีกัเรยีน
เพยีง 2 คนเท่านัน้ ทีม่ผีลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนด  จงึท าใหท้ัง้ 2 คนสามารถคดิแลว้เลอืกผลเฉลยทีต่อ้งการหาไดท้นัท ี ส าหรบันกัเรยีนที่
เหลอื รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมาย โดม น ้าแขง็ และเก่ง ไมม่ผีลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  จงึตอ้งคดิหาผลเฉลยอกีครัง้จนไดผ้ลเฉลยหรอืกลุ่มของ    
ผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  

ส าหรบัช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ คาบเรยีน 5 กจิกรรม “สีส่าวชวนคดิ”  
หลงัจากคดิหาผลเฉลยทีเ่ป็นไปไดข้องกจิกรรมนี้แลว้  นกัเรยีนยงัตอ้งเลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของ 
ผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดดว้ย  ส าหรบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนดของกจิกรรมนี้ คอื  การใชเ้ลขโดดจากจ านวน 1932 มาด าเนินการโดยไมส่ลบัต าแหน่งของ
เลขโดด  ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ก่อนหน้านี้ว่า  ในช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ นกัเรยีนคดิหารปูแบบ
ของผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้  ส่งผลใหน้กัเรยีนทุกคนมผีลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ท าใหค้ดิเลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีต่อ้งการไดท้นัท ี  

ต่อมาใน คาบเรยีน 10  กจิกรรม “ถา้คุณแน่! อยา่แพเ้ดก็ประถม”  ซึง่มสีถานการณ์
หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื การหาวธิเีขยีนทีใ่ช ้ 2, 5, 22 และ 55 แลว้ท าใหผ้ลบวกของจ านวนเหล่านัน้
เป็น 100  ในคาบเรยีนนี้นกัเรยีนยงัคงคดิหาผลเฉลยทีม่รีปูแบบแตกต่างกนัไดจ้ านวนมากขึน้      
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จงึท าใหน้กัเรยีนทุกคนมผีลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนด  และสามารถคดิเลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีต่อ้งการหาไดท้นัท ี  

ส าหรบัช่วงสุดทา้ยของกจิกรรมการเรยีนรู ้ในคาบเรยีน 14 กจิกรรม “ปฏทินิมหาสนุก”  
ซึง่มสีถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื  ความสมัพนัธข์องจ านวนเพยีง 5 จ านวน  ในคาบเรยีนน้ี
นอกจากนกัเรยีนทุกคนมผีลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนดแลว้  นกัเรยีนบางคนยงัคดิหาผลเฉลยอื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  
ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายมเีพยีงน ้าแขง็เท่านัน้ทีค่ดิหาผลเฉลยอื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอื
เงือ่นไขทีก่ าหนดได ้

จากรายละเอยีดขา้งตน้สรุปไดว้่า  เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรม์ากขึน้  นกัเรยีนสามารถคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไดถู้กตอ้งมากขึน้  โดยคดิแลว้เลอืกจากผลเฉลยทีน่กัเรยีนหาได้
ในช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่อง  ถา้พบว่าไมม่ผีลเฉลยทีต่อ้งการนกัเรยีนจงึคดิหาผลเฉลยอกีครัง้
จนไดผ้ลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  และบางครัง้นกัเรยีนยงัสามารถหา
ผลเฉลยเพิม่เตมิทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไดเ้ช่นกนั 

2.2 ด้านการคิดแล้วเลือกเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย 

ในการศกึษาการคดิแลว้เลอืกเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยของนกัเรยีน  ผูว้จิยั
พจิารณา การก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย  พรอ้มค าอธบิายของนกัเรยีน  ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 
ในช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่องนกัเรยีนคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมาก  ดงันัน้ในช่วงกจิกรรม
พฒันาความคดิยดืหยุ่น  หลงัจากนกัเรยีนคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดแลว้ นักเรยีนยงัตอ้งน าผลเฉลยจ านวนมากทีค่ดิหาไดม้าจดัเป็นกลุ่ม 
พรอ้มทัง้ก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยเหล่านัน้อกีดว้ย  จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของ
นกัเรยีนในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั  และผลการสมัภาษณ์
ของผูว้จิยัเกี่ยวกบักระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนักเรยีน  พบว่า  (1) นกัเรยีนมเีกณฑ์
การจดักลุ่มของผลเฉลยทีช่ดัเจนขึน้ และ (2) นกัเรยีนอธบิายเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยได้
ชดัเจนขึน้  โดยมรีายละเอยีดแต่ละช่วง ดงันี้ 

(1) นักเรียนมีเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยท่ีชดัเจนขึ้น 
ในคาบเรยีน 1 กจิกรรม “ไขปรศินาเงนิออม” ช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิยดืหยุ่น

ทีน่กัเรยีนตอ้งน าผลเฉลยทีห่าไดม้าจดักลุ่ม  พรอ้มก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยเหล่านัน้       
ในกจิกรรมนี้นกัเรยีนส่วนใหญ่สามารถจดักลุ่มของผลเฉลยพรอ้มก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของ   
ผลเฉลยได ้ ซึง่เกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยม ี3 เกณฑ ์ไดแ้ก่   

เกณฑท์ี ่1  การพจิารณาผลรวมของจ านวนเงนิ   
เกณฑท์ี ่2 การพจิารณาชนิดของเหรยีญ   
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เกณฑท์ี ่3  การพจิารณาแบบรปูของจ านวนเหรยีญ   
จากเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยขา้งตน้  มนีกัเรยีน 3 คนทีใ่ชเ้กณฑท์ี ่1          

การพจิารณาผลรวมของจ านวนเงนิ ในการจดักลุ่มของผลเฉลยของตน  โดยคนทีห่นึ่งก าหนด
ผลรวมของจ านวนเงนิเป็นจ านวนเฉพาะและไมเ่ป็นจ านวนเฉพาะ  คนทีส่องก าหนดผลรวมของ
จ านวนเงนิเป็นจ านวนคู่และจ านวนคี่  และคนทีส่ามก าหนดผลรวมของจ านวนเงนิอยูใ่นช่วงที่
ก าหนด  ดงัภาพประกอบ 19 

นกัเรยีนคนที ่1 

 

นกัเรยีนคนที ่2 

 

นกัเรยีนคนที ่3 

 

ภาพประกอบ 19  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่1-3  ซึง่จดักลุ่มของผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่1       
การพจิารณาโดยใชผ้ลรวมของจ านวนเงนิ ในคาบเรยีน 1 

ในขณะทีม่นีกัเรยีน 5 คนทีใ่ชเ้กณฑท์ี ่2 การพจิารณาชนิดของเหรยีญ  ในการจดักลุ่มของผลเฉลย   
ของตน  โดยคนทีห่นึ่งสามารถก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยได ้2 เกณฑ ์คอื  ก าหนด
ผลรวมของจ านวนเหรยีญ 2 บาท  และก าหนดผลรวมของจ านวนเหรยีญ 50 สตางค ์ คนทีส่อง
ก าหนดผลรวมของจ านวนเหรยีญ 25 สตางค ์ คนทีส่ามก าหนดผลรวมของจ านวนเหรยีญ 50 
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สตางค ์และจ านวนเหรยีญ 25 สตางคเ์ท่ากนั  และคนทีส่ีก่ าหนดผลรวมของจ านวนเงนิเหรยีญ 50 
สตางค ์และ 25 สตางค ์ ดงัภาพประกอบ 20-21 

นกัเรยีนคนที ่1 
 

 

นกัเรยีนคนที ่2 

 

ภาพประกอบ 20  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่1-2  ซึง่จดักลุ่มของผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่2  
การพจิารณาชนิดของเหรยีญ ในคาบเรยีน 1 
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นกัเรยีนคนที ่3 

 

นกัเรยีนคนที ่4 

 

ภาพประกอบ 21  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่3-4  ซึง่จดักลุ่มของผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่2          
การพจิารณาชนิดของเหรยีญ ในคาบเรยีน 1 

ส่วนเกณฑท์ี ่3 การพจิารณาแบบรปูของจ านวนเหรยีญ  มนีกัเรยีนเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ทีใ่ชเ้กณฑน์ี้
ในการจดักลุ่มของผลเฉลย  โดยก าหนดใหจ้ านวนของเหรยีญเป็นตวัเลขชุดเดยีวกนั  แลว้หาจ านวน
ของเหรยีญต่างๆ ทีเ่หลอื  ดงัภาพประกอบ 22 
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ภาพประกอบ 22  ผลงานเขยีนของนกัเรยีน  ซึง่จดักลุ่มของผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่3 การพจิารณา
แบบรปูของจ านวนเหรยีญ ในคาบเรยีน 1 

 

ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย เก่งและน ้าแขง็ใชเ้กณฑท์ี ่2  การพจิารณาชนิดของเหรยีญ ในการจดักลุ่ม
ของผลเฉลยของตน  ในขณะทีโ่ดมไมไ่ดใ้ชเ้กณฑท์ัง้สามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ในการจดักลุ่มของผลเฉลย
ดงัภาพประกอบ 23 

 

ภาพประกอบ 23  ผลงานเขยีนของโดม  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชก้ารจ าแนกตามเหรยีญแต่ละชนิด   
ในคาบเรยีน 1 

 

อยา่งไรกต็ามเมือ่ผูว้จิยัสมัภาษณ์โดมเกี่ยวกบัวธิกีารจดักลุ่มของผลเฉลย สามารถสรปุค าอธบิาย
ของโดมได ้ ดงัภาพประกอบ 24  
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เหรียญ 
ผลเฉลย 

จ านวนเหรียญแต่ละชนิด (เหรียญ) 
10 บาท 5 บาท  2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 2 1 1 2 4 
2 1 2 1 2 4 
3 1 1 2 2 4 
4 1 1 1 1 6 
  

 
    

 กลุ่มที ่1 
2,1,1,1 

กลุ่มที ่2 
1,2,1,1 

กลุ่มที ่3 
1,1,2,1 

กลุ่มที ่4 
2,2,2,1 

กลุ่มที ่5 
4,4,4,6 

ภาพประกอบ 24  แสดงการอธบิายเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยของโดม ในคาบเรยีน 1 

จะเหน็ไดว้่าเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยของโดมในแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ย  จ านวนเหรยีญ  
แต่ละชนิดของทุกผลเฉลย เช่น  กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ยจ านวนของเหรยีญ 10 บาทของทุกผลเฉลย  
กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ยจ านวนของเหรยีญ 5 บาทของทุกผลเฉลย  กลุ่มที ่3 ประกอบดว้ยจ านวนของ
เหรยีญ 2 บาทของทุกผลเฉลย  กลุ่มที ่4 ประกอบดว้ยจ านวนของเหรยีญ 50 สตางคข์องทุกผลเฉลย  
และกลุ่มที ่5 ประกอบดว้ยจ านวนของเหรยีญ 25 สตางคข์องทุกผลเฉลย  ซึง่ไมส่ามารถจ าแนก   
ผลเฉลยแต่ละผลเฉลยออกจากกนัได้ 

ในคาบเรยีน 5 กจิกรรม “สีส่าวชวนคดิ”  นกัเรยีนส่วนใหญ่สามารถก าหนดเกณฑ์
ในการจดักลุ่มของผลเฉลยได ้ ซึง่เกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยม ี2 เกณฑ ์ไดแ้ก่      

เกณฑท์ี ่1  การพจิารณาการปรบัเปลีย่นวธิกีารหาผลเฉลย   
เกณฑท์ี ่2  การพจิารณาผลลพัธ ์  

จากเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยขา้งตน้  มนีกัเรยีน 4 คน ทีใ่ชเ้กณฑท์ี ่1         
การพจิารณาการปรบัเปลีย่นวธิกีารหาผลเฉลย ในการจดักลุ่มของผลเฉลยของตน  โดยคนทีห่นึ่ง
ก าหนดการจดัวางต าแหน่งของเลขโดด  คนทีส่องก าหนดเครือ่งหมายแลว้ปรบัเปลีย่นจ านวน  และ
คนทีส่ามก าหนดจ านวนในวงเลบ็หน้าและจ านวนในวงเลบ็หลงัเป็นชุดเดยีวกนั  ส าหรบัเกณฑ์   
การจดักลุ่มของผลเฉลยน้ียงัมนีกัเรยีนอกี 1 คน ทีก่ าหนดเกณฑเ์ช่นเดยีวกนั  ดงัภาพประกอบ 25-
26 
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นกัเรยีนคนที ่1 

 

นกัเรยีนคนที ่2 

 

ภาพประกอบ 25  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่1-2  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่1       
การพจิารณาการปรบัเปลีย่นวธิกีารหาผลเฉลย ในคาบเรยีน 5 
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นกัเรยีนคนที ่3 

 

ภาพประกอบ 26  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่3  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่1            
การพจิารณาการปรบัเปลีย่นวธิกีารหาผลเฉลย ในคาบเรยีน 5 

ส่วนเกณฑท์ี ่2 การพจิารณาผลลพัธ ์มนีกัเรยีน 6 คน ทีใ่ชเ้กณฑน์ี้ในการจดักลุ่มของผลเฉลยของตน  
โดยคนทีห่นึ่งก าหนดผลลพัธท์ีไ่ดอ้ยูใ่นช่วงทีก่ าหนด  ซึง่มนีกัเรยีนอกี 1 คนทีก่ าหนดเกณฑก์ารจดั
กลุ่มของผลเฉลยเดยีวกนั  คนทีส่องใชผ้ลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการด าเนินการ  มนีกัเรยีนอกี 1 คนเช่นกนั 
ทีก่ าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยนี้  คนทีส่ามใชจ้ านวนของล าดบัฟีโบนกัช ี และคนทีส่ีใ่ช้
สองเท่าของผลลพัธม์ากกว่าหรอืน้อยกว่า 10  ดงัภาพประกอบ 27 
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นกัเรยีนคนที ่1 

 

นกัเรยีนคนที ่2 

 

นกัเรยีนคนที ่3 

 

นกัเรยีนคนที ่4 

 

ภาพประกอบ 27  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่1-4  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่2            
การพจิารณาผลลพัธ ์ในคาบเรยีน 5 
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ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายทัง้ 3 คน จดักลุ่มของผลเฉลยโดยพจิารณาจากผลลพัธ ์ โดมจดักลุ่มของ     
ผลเฉลยโดยพจิารณาจากจ านวนของล าดบัฟีโบนกัช ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื  ผลเฉลยมี
ผลลพัธเ์ป็นจ านวนในล าดบัฟีโบนกัช ี และผลเฉลยมผีลลพัธไ์มเ่ป็นจ านวนในล าดบัฟีโบนกัชี  
ในขณะทีเ่ก่งจดักลุ่มของผลเฉลยโดยพจิารณาจากสองเท่าของผลลพัธ ์ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื  
สองเท่าของผลลพัธข์องแต่ละผลเฉลยมคี่ามากกว่า 10 และสองเท่าของผลลพัธข์องแต่ละผลเฉลยมี
ค่าน้อยกว่า 10  ส่วนน ้าแขง็จดักลุ่มของผลเฉลยโดยพจิารณาจากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการด าเนินการ 
ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 9 กลุ่ม คอื ผลลพัธเ์ป็น 2, 3, 4, …, 10  

ในคาบเรยีน 10 กจิกรรม “ถา้คุณแน่! อยา่แพเ้ดก็ประถม” ช่วงกจิกรรมพฒันา
ความคดิยดืหยุน่ทีน่กัเรยีนตอ้งน าผลเฉลยทีห่าไดม้าจดักลุ่ม  พรอ้มก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของ     
ผลเฉลยเหล่านัน้  กจิกรรมนี้นกัเรยีนสามารถจดักลุ่มของผลเฉลยพรอ้มก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่ม
ของผลเฉลยได ้ ซึง่เกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยม ี2 เกณฑ ์ไดแ้ก่   

เกณฑท์ี ่1  การพจิารณาจ านวนทีใ่ชใ้นการหาผลเฉลย   
เกณฑท์ี ่2 การพจิารณาลกัษณะการเขยีนผลเฉลย   

จากเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยขา้งตน้  มนีกัเรยีน 7 คนทีใ่ชเ้กณฑท์ี ่1          
การพจิารณาจ านวนทีใ่ชใ้นการหาผลเฉลย  โดยคนที่หนึ่งก าหนดจ านวนทีใ่ช ้ครบทัง้ 4 จ านวน และ
ใชเ้พยีงบางจ านวน  คนทีส่องใชจ้ านวนทีก่ าหนด 1 จ านวน 2 จ านวน 3 จ านวน  และ 4 จ านวน
ตามล าดบั  ส าหรบัเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยน้ี  ยงัมนีกัเรยีนอกี 2 คนทีก่ าหนดเกณฑก์ารจดั
กลุ่มของผลเฉลยเช่นเดยีวกนั  คนทีส่ามใชจ้ านวนของเลขโดด 2 หรอื 5 ทีใ่ชซ้ ้าตามจ านวนทีก่ าหนด  
คนทีส่ ีใ่ชก้ารเปรยีบเทยีบจ านวนของเลขโดด 2 กบั 5 ทีใ่ชใ้นผลเฉลย และคนทีห่า้ใชจ้ านวนของ 
เลขโดด 2 หรอื 5 ทีใ่ชไ้มเ่กนิจ านวนทีก่ าหนด ดงัภาพประกอบ 28-30 

นกัเรยีนคนที ่1 

 

ภาพประกอบ 28  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่1 ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่1            
การพจิารณาจ านวนทีใ่ชใ้นการหาผลเฉลย ในคาบเรยีน 10 
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นกัเรยีนคนที ่2 

 

นกัเรยีนคนที ่3 

 

นกัเรยีนคนที ่4 

 

ภาพประกอบ 29  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่2-4  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่1        
การพจิารณาจ านวนทีใ่ชใ้นการหาผลเฉลย ในคาบเรยีน 10 
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นกัเรยีนคนที ่5 

 

ภาพประกอบ 30  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่5  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี ่1          
การพจิารณาจ านวนทีใ่ชใ้นการหาผลเฉลย ในคาบเรยีน 10 

ส่วนเกณฑท์ี ่2 การพจิารณาลกัษณะการเขยีนผลเฉลย  มนีกัเรยีน 2 คน  ใชเ้กณฑน์ี้ในการจดักลุ่ม
ของผลเฉลย  คนทีห่นึ่งก าหนดการเขยีนผลเฉลยทีใ่ชส้ญัลกัษณ์ “ … ”และไมใ่ชส้ญัลกัษณ์  “ … ”  
ในขณะทีค่นทีส่องก าหนดผลรวมของจ านวนแรกและจ านวนสุดทา้ยของผลเฉลย ดงัภาพประกอบ 31 

นกัเรยีนคนที ่1 

 

นกัเรยีนคนที ่2 

 

ภาพประกอบ 31  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่1-2  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี่ 2            
การพจิารณาลกัษณะการเขยีนผลเฉลย ในคาบเรยีน 10 

 
ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายทัง้ 3 คน  จดักลุ่มของผลเฉลยโดยพจิารณาจากจ านวนทีใ่ชใ้นการคดิหา    
ผลเฉลย  น ้าแขง็สรา้งเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย โดยการใชจ้ านวนทีก่ าหนด 1 จ านวน 2 



80 

จ านวน 3 จ านวน  และ 4 จ านวนตามล าดบั  ส่วนเก่งสรา้งเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย  โดย
พจิารณาจากจ านวนของ 2 หรอื 5 ทีใ่ชซ้ ้าตามจ านวนทีก่ าหนด ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื ใชเ้ลขโดด 
2 ซ ้ากนัมากกว่า 10 จ านวน  ใชเ้ลขโดด 5 ซ ้ากนัมากกว่า 10 จ านวน  และใชเ้ลขโดด 2 หรอื 5 ซ ้า
กนัน้อยกว่า 10 จ านวน  ในขณะทีโ่ดมสรา้งเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลยโดยพจิารณาจาก
จ านวนของเลขโดดทีใ่ชไ้มเ่กนิจ านวนทีก่ าหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื ใชเ้ลขโดด 2 หรอื 5 น้อยกว่า 
25 จ านวน และใชเ้ลขโดด 2 หรอื 5 น้อยกว่า 50 จ านวน  ดงัภาพประกอบ 30 ของนกัเรยีนคนที ่5  
โดมเขยีนเฉพาะหมายเลขของผลเฉลยทีส่ามารถหาไดเ้ท่านัน้  ซึง่จะพบว่า  ผลเฉลยที ่3 โดมเขยีน
อยูท่ ัง้สองกลุ่ม  จากการสมัภาษณ์โดมอธบิายว่า ตอนแรกเขยีนอยูใ่นกลุ่มที ่2 แต่เมือ่พจิารณาใหม่
พบว่าอยูใ่นกลุ่มที ่1 แลว้ไมไ่ดท้ าแกไ้ขกลุ่มที ่2 จงึท าใหผ้ลเฉลยที ่3 มอียูท่ ัง้สองกลุ่ม นอกจากนี้ยงั
พบอกีว่า  ผลเฉลยในกลุ่มที1่ ใชเ้ลขโดด 2 หรอื 5 น้อยกว่า 25 จ านวน  ส่วนกลุ่มที ่2 ใชเ้ลขโดด 2 
หรอื 5 อยูใ่นช่วง 25–50 จ านวน 

ในคาบเรยีน 14 กจิกรรม “ปฏทินิมหาสนุก”  ช่วงหลงัของช่วงกจิกรรมพฒันา 
ความคดิยดืหยุน่  นกัเรยีนสามารถก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยได ้2 เกณฑ ์ ไดแ้ก่  

เกณฑท์ี ่1  การพจิารณาต าแหน่งของจ านวนในผลเฉลย 
เกณฑท์ี ่2 การพจิารณาความรูท้ีใ่ช ้ 

จากเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยดงักล่าว  มนีกัเรยีน 4 คนทีใ่ชเ้กณฑท์ี ่1    
การพจิารณาต าแหน่งของจ านวนในผลเฉลย  โดยคนทีห่นึ่งก าหนดจ านวนตวัแรกของความสมัพนัธ ์ 
คนทีส่องก าหนดจ านวนในต าแหน่งที ่5 ของความสมัพนัธ ์ คนทีส่ามก าหนดจ านวนในความสมัพนัธ์
นบัไดม้ากกว่า 20 และน้อยกว่า 20 จ านวน  และคนทีส่ีก่ าหนดจ านวนในความสมัพนัธม์บีางจ านวน
เป็นจ านวนทีอ่ยูต่ดิกนั  และไมม่จี านวนทีอ่ยูต่ดิกนั  ดงัภาพประกอบ 32-33 

นกัเรยีนคนที ่1 

 

ภาพประกอบ 32  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่1  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี่ 1          
การพจิารณาต าแหน่งของจ านวนในผลเฉลย ในคาบเรยีน 10 
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นกัเรยีนคนที ่2 

 

นกัเรยีนคนที ่3 

 

นกัเรยีนคนที ่4 

 

ภาพประกอบ 33  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่2-4  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี่ 1            
การพจิารณาต าแหน่งของจ านวนในผลเฉลย ในคาบเรยีน 10 

ส่วนการพจิารณาความรูท้ีใ่ช ้ ซึง่เป็นเกณฑท์ี ่2 ในการจดักลุ่มของผลเฉลยดงักล่าว  มนีกัเรยีน 4 
คนทีใ่ชเ้กณฑน์ี้  โดยคนทีห่นึ่งก าหนดความรูท้ีใ่ชส้งูกว่าหรอืต ่ากว่าชัน้ ป. 6  คนทีส่องก าหนด
ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร์  ส าหรบัเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยน้ี  
ยงัมนีกัเรยีนอกี 1 คน ทีก่ าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยเช่นเดยีวกนั  และคนทีส่ามก าหนด
โดยใชก้ารหารกบัไมใ่ชก้ารหารจ านวนในความสมัพนัธ์  ดงัภาพประกอบ 34 
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นกัเรยีนคนที ่1 

 

นกัเรยีนคนที ่2 

 

นกัเรยีนคนที ่3 

 

ภาพประกอบ 34  ผลงานเขยีนของนกัเรยีนคนที ่1-3  ซึง่จดักลุ่มผลเฉลยโดยใชเ้กณฑท์ี่ 2            
การพจิารณาความรูท้ีใ่ช ้ในคาบเรยีน 10 

 
ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมใชเ้กณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย คอื ความรูท้ีใ่ชส้งูกว่าหรอืต ่ากว่า
ชัน้ ป.6  ในขณะทีน่ ้าแขง็ใชเ้กณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย คอื จ านวนในความสมัพนัธน์ับได้
มากกว่าหรอืน้อยกว่า 20 ตวั  ส่วนเก่งใชเ้กณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย คอื ความสมัพนัธท์ี่
เกีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ 

จากรายละเอยีดขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า  ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีน   
ส่วนใหญ่รวมทัง้น ้าแขง็และเก่งซึง่เป็นนกัเรยีนเป้าหมาย  สามารถก าหนดเกณฑใ์นการจดักลุ่มของ    
ผลเฉลยได ้ และสามารถน าผลเฉลยเหล่านัน้มาจดักลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนดได ้ ในขณะทีโ่ดม
ก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยได ้ แต่ไมส่ามารถจดักลุ่มของผลเฉลยได ้ ส่วนในช่วงที ่2 
และช่วงที ่3 นกัเรยีนทุกคนสามารถก าหนดเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลยได ้ และน าผลเฉลย
เหล่านัน้มาจดักลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนดได ้  

(2) นักเรียนอธิบายเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยได้ชดัเจนขึ้น 
ในคาบเรยีน 1 กจิกรรม “ไขปรศินาเงนิออม”  นกัเรยีนส่วนใหญ่สามารถก าหนด

เกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย  และน าผลเฉลยมาจดักลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนด  ซึง่เป็นเกณฑ ์   
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การจดักลุ่มของผลเฉลยทีช่ดัเจน ท าใหไ้ม่มผีลเฉลยใดอยูม่ากกว่าหนึ่งกลุ่ม  นอกจากนี้มนีกัเรยีน    
บางคนทีเ่ขยีนเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยไมช่ดัเจนนกัเรยีนจงึใชก้ารยกตวัอยา่งประกอบ            
ดงัภาพประกอบ 21  ของนกัเรยีนคนที ่3  อยา่งไรกต็าม มนีกัเรยีนบางคนซึง่เป็นนักเรยีนเป้าหมาย
ทีส่ามารถก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยได ้ แต่ทุกผลเฉลยจะอยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม จงึไม่
สามารถน าผลเฉลยเหล่านัน้มาจดักลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนดได ้

ส าหรบัคาบเรยีน 5 กจิกรรม “สีส่าวชวนคดิ”  นกัเรยีนทุกคนสามารถก าหนด
เกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย  และน าผลเฉลยมาจดักลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนด  ซึง่เป็นเกณฑ์    
การจดักลุ่มของผลเฉลยทีช่ดัเจน ท าใหไ้ม่มผีลเฉลยใดอยูม่ากกว่าหนึ่งกลุ่ม  นอกจากนี้มนีกัเรยีน    
บางคนใชก้ารยกตวัอยา่งประกอบเพื่ออธบิายเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยใหช้ดัเจนขึน้           
ดงัภาพประกอบ 26  ของนกัเรยีนคนที ่3 

ในท านองเดยีวกนั คาบเรยีน 10 กจิกรรม “ถา้คุณแน่! อยา่แพเ้ดก็ประถม”  
นกัเรยีนทุกคนสามารถก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย  และน าผลเฉลยมาจดักลุ่มตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด  ซึง่เป็นเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยทีช่ดัเจน ท าใหไ้ม่มผีลเฉลยใดอยูม่ากกว่าหนึ่งกลุ่ม 

ส่วนในคาบเรยีน 14 กจิกรรม “ปฏทินิมหาสนุก”  นกัเรยีนส่วนใหญ่รวมทัง้
นกัเรยีนเป้าหมายทัง้สามคน  สามารถก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยไดช้ดัเจน และน า    
ผลเฉลยมาจดักลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนดได้  ในขณะเดยีวกนัยงัมบีางเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยที่
นกัเรยีนไม่ระมดัระวงัในการเขยีน  ท าใหอ่้านแลว้ไม่เขา้ใจว่านกัเรยีนจดักลุ่มของผลเฉลยอยา่งไร  
เมือ่ใหน้กัเรยีนอธบิายในช่วงของการน าเสนอและอภปิรายผลการแกป้ญัหา  นกัเรยีนสามารถ
อธบิายเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยของตนเองไดช้ดัเจนขึน้ ดงัเช่น  เกณฑท์ีก่ าหนดจ านวนใน
ความสมัพนัธม์บีางจ านวนเป็นจ านวนทีอ่ยูต่ดิกนั  ของนกัเรยีนคนที ่4 ในภาพประกอบ 33 

จากรายละเอยีดขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า  ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีน   
ส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายทัง้สามคน ก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยไดช้ดัเจน  ถา้มี
เกณฑใ์ดทีน่กัเรยีนเขยีนไม่ชดัเจนจะใชก้ารยกตวัอยา่งประกอบ  ส่วนในช่วงที ่2 และช่วงที ่3 
นกัเรยีนทุกคนสามารถก าหนดเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลยได ้ และน าผลเฉลยเหล่านัน้มาจดั
กลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนดได้  ซึง่เป็นเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยทีช่ดัเจน ท าใหไ้มม่ผีลเฉลยใดอยู่
มากกว่าหนึ่งกลุ่ม  แต่นกัเรยีนบางคนยงัขาดความระมดัระวงัในการเขยีนอธบิาย  ซึง่ถา้อ่าน    
อยา่งเดยีวโดยไมไ่ดส้มัภาษณ์หรอืสอบถามอาจไมเ่ขา้ใจสิง่ทีน่กัเรยีนตอ้งการน าเสนอ 

จากรายละเอยีดของการคดิแลว้เลอืกเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลย สรปุไดว้่า       
ทัง้สามช่วงของกจิกรรมการเรยีนรู ้ นกัเรยีนส่วนใหญ่สามารถก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของ       
ผลเฉลยได ้ แลว้น าผลเฉลยทีค่ดิหาไดม้าจดักลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนด  ท าใหไ้มม่ผีลเฉลยใดอยู่
มากกว่าหนึ่งกลุ่ม  นอกจากนี้ยงัมนีักเรยีนบางคนทีเ่ขยีนอธบิายเกณฑไ์มช่ดัเจน  นกัเรยีนใช ้   
การยกตวัอยา่งประกอบท าใหเ้กณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยมคีวามชดัเจนขึน้ 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เร่ือง จ านวน        
ของนักเรียนจากกิจกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ในกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ เพื่ออธบิายพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ
ความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีนทีน่กัเรยีนมี
พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นทีเ่ด่นชดัมาอธบิาย  กล่าวคอื 

ช่วงที ่1  ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีน 3  มาอธบิายว่า  พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ     
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนทีม่อียูเ่ดมิผ่านการตัง้ปญัหาเป็นอยา่งไรบา้ง   

ช่วงที ่2  ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีน 9  มาอธบิายว่า  พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ     
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนอะไรบา้งทีเ่ปลีย่นแปลงและเปลีย่นแปลงอยา่งไร  

ช่วงที ่3  ผูว้จิยัเลอืกคาบเรยีน 15  มาอธบิายว่า  พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ   
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนอะไรบา้งทีเ่ปลีย่นแปลงในช่วงที ่2 และยงัแสดงอยูอ่ย่างสม ่าเสมอ 

รายละเอยีดของพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ในดา้นต่างๆ มดีงัน้ี 

1.  พฤติกรรมด้านความคิดคล่อง 
ในกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผูว้จิยัศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องโดย

พจิารณาความสามารถของนกัเรยีนในการคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนด  และ    
การคดิหาผลเฉลยไดห้ลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั  ซึง่ผลเฉลยในกจิกรรมการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์คอื สถานการณ์ทีน่กัเรยีนคดิขึน้  ส่วนรปูแบบของผลเฉลย คอื โครงสรา้งของ
สถานการณ์ปญัหาทีน่กัเรยีนคดิขึน้  ดงันัน้ต่อไปขอใชค้ าว่า “การตัง้สถานการณ์”  แทนค าว่า    
“การคดิหาผลเฉลย” และใชค้ าว่า “โครงสรา้งของสถานการณ์”  แทนค าว่า “รปูแบบของผลเฉลย”  

1.1 ด้านการตัง้สถานการณ์ ได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด  

ในการศกึษาการตัง้สถานการณ์ไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนดของนกัเรยีน  ผูว้จิยั
พจิารณาจ านวนของสถานการณ์ทีน่กัเรยีนหาไดใ้นเวลาทีก่ าหนด  และระยะเวลาทีน่กัเรยีนใช้     
ในการเขยีนอธบิายสถานการณ์  จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีนในการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั  และผลการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัเกีย่วกบั
กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน พบว่า  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมดา้นการตัง้สถานการณ์
ไดจ้ านวนมากในเวลาทีก่ าหนดอยู ่2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) นกัเรยีนตัง้สถานการณ์ไดใ้นเวลาทีก่ าหนด  
และ (2) นกัเรยีนใชเ้วลามากขึน้ในการเขยีนอธบิายสถานการณ์  มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) นักเรียนตัง้สถานการณ์ได้ในเวลาท่ีก าหนด 
ในคาบเรยีน 3  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “นมกล่องประลองปญัญา”  นกัเรยีน

ตอ้งตัง้สถานการณ์ทีเ่ป็นไปไดจ้ากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด ซึง่สถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนด คอื  นมกล่องรสเดยีวกนัทีม่คีวามจแุตกต่างกนั 3 ขนาด  จ านวนกล่องในการบรรจเุป็นห่อ  
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และราคาต่อห่อแตกต่างกนัอยู ่3 แบบ  ส าหรบักจิกรรมนี้มสีถานการณ์มากกว่า 50 สถานการณ์   
(ดรูายละเอยีดในภาคผนวก ข)  จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน  และผลการสงัเกตของ
ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่ตัง้สถานการณ์ได ้7 สถานการณ์ (รอ้ยละ 14 ของ
จ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)  มนีกัเรยีนบางคนไดส้ถานการณ์น้อยทีสุ่ด 2 สถานการณ์ (รอ้ยละ 4 
ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)  และมนีกัเรยีนบางคนไดม้ากทีสุ่ด 12 สถานการณ์ (รอ้ยละ 24 
ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมตัง้สถานการณ์ได ้4 สถานการณ์ 
(รอ้ยละ 8 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)  ในขณะทีเ่ก่งและน ้าแขง็ตัง้สถานการณ์ได ้7 
สถานการณ์ (รอ้ยละ 14 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)   

ในคาบเรยีน 9  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “กจิวตัรประจ าวนักบัการเผาผลาญ
แคลอร”ี  นกัเรยีนตอ้งตัง้สถานการณ์ทีเ่ป็นไปไดจ้ากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ซึง่
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื เวลาในการออกก าลงักายทีท่ าใหร้า่งกายมกีารเผาผลาญ
พลงังาน 150 แคลอรต่ีอครัง้  ซึง่กจิกรรมนี้สามารถตัง้สถานการณ์ไดม้ากกว่า 49 สถานการณ์     
(ดรูายละเอยีดในภาคผนวก ค)  จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน  และผลการสงัเกตของ
ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่ตัง้สถานการณ์ได ้6 สถานการณ์ (รอ้ยละ 12 ของ
จ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)  มนีกัเรยีนตัง้สถานการณ์ไดน้้อยทีสุ่ดเพยีง 3 สถานการณ์เท่านัน้  
(รอ้ยละ 6 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)  และมนีกัเรยีนตัง้สถานการณ์ไดม้ากทีสุ่ด 8 สถานการณ์ 
(รอ้ยละ 16 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)  ส าหรบันักเรยีนเป้าหมาย โดมเป็นนักเรยีนที ่        
ตัง้สถานการณ์ไดน้้อยทีสุ่ด  ในขณะทีน่ ้าแขง็เป็นนกัเรยีนทีต่ ัง้สถานการณ์ไดม้ากทีสุ่ด  ส่วนเก่ง   
ตัง้สถานการณ์ไดเ้พยีง 5 สถานการณ์ (รอ้ยละ 10 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด) 

ในคาบเรยีน 15 เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “บา้นสวนคุณตากบัทฤษฎใีหม่”       
นกัเรยีนตอ้งตัง้สถานการณ์ทีเ่ป็นไปไดจ้ากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ซึง่สถานการณ์หรอื
เงือ่นไขทีก่ าหนด คอื การแบ่งพืน้ทีต่ามแนวทฤษฎใีหม่และสตัวเ์ลีย้งทีบ่า้นสวนของคุณตา  ส าหรบั
กจิกรรมนี้สามารถตัง้สถานการณ์ไดม้ากกว่า 40 สถานการณ์ (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก ค)     
จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน  และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั  พบว่า  
นกัเรยีนส่วนใหญ่ตัง้สถานการณ์ได ้5 สถานการณ์ (รอ้ยละ 13 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด)     
มนีกัเรยีนตัง้สถานการณ์ไดน้้อยทีสุ่ดเพยีง 2 สถานการณ์เท่านัน้ (รอ้ยละ 5 ของจ านวนสถานการณ์
ทัง้หมด)  และมนีกัเรยีนตัง้สถานการณ์ไดม้ากทีสุ่ด 6 สถานการณ์  (รอ้ยละ 15 ของจ านวน
สถานการณ์ทัง้หมด)  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมเป็นนกัเรยีนทีต่ ัง้สถานการณ์ไดน้้อยทีสุ่ด  
ในขณะทีเ่ก่งและน ้าแขง็เป็นนกัเรยีนทีต่ ัง้สถานการณ์ไดม้ากทีสุ่ด 

จากรายละเอยีดขา้งตน้  สรุปจ านวนของสถานการณ์ทีน่กัเรยีนสามารถตัง้ได ้        
ดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 5  จ านวนและรอ้ยละของสถานการณ์ทีน่กัเรยีนหาไดจ้ากจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด 

 

กจิกรรมการเรยีนรู ้
จ านวน

สถานการณ์ 
ทัง้หมด 

จ านวนของสถานการณ์ 
ทีน่กัเรยีนหาได ้(รอ้ยละ) 

จ านวนของสถานการณ์ที ่
นกัเรยีนเป้าหมายหาได ้(รอ้ยละ) 

ช่วงที ่ คาบเรยีน น้อยทีส่ดุ มากทีส่ดุ โดยเฉลีย่ โดม น ้าแขง็ เก่ง 

1 1 
50  

สถานการณ์ 
2 
(4) 

12 
(24) 

 7  
 (14)  

4 
(8) 

7  
 (14) 

7  
 (14) 

2 9 
49  

สถานการณ์ 
3 
(6) 

8 
(16) 

6  
(12) 

3 
(6) 

8  
 (16) 

5  
(10) 

3 15 
40  

สถานการณ์ 
2 
(5) 

6 
(15) 

5  
 (13) 

2 
(5) 

6 
(15) 

6 
(15) 

จากตารางสรปุไดว้่า  ทัง้สามช่วงของกจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีนส่วนใหญ่สามารถ
ตัง้สถานการณ์ไดร้อ้ยละ 12 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายทัง้สามช่วง
ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ โดมตัง้สถานการณ์ไดร้อ้ยละ 6 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด  ในขณะที่
เก่งตัง้สถานการณ์ไดร้อ้ยละ 13 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด  ส่วนน ้าแขง็ตัง้สถานการณ์ได ้  
รอ้ยละ 15 ของจ านวนสถานการณ์ทัง้หมด       

(2) นักเรียนให้เวลากบัการเขียนอธิบายสถานการณ์มากข้ึน 
ในคาบเรยีน 3  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “นมกล่องประลองปญัญา”  นกัเรยีน

ส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ  3.10 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  ใชเ้วลาประมาณ 2.02 นาทใีนการตัง้
สถานการณ์ที ่2 และใชเ้วลาประมาณ 2.15 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่3  ซึง่สถานการณ์แรกและ
สถานการณ์ที ่2 เป็นสถานการณ์ในโครงสรา้งเดยีวกนั  ส่วนสถานการณ์ที ่3 เป็นสถานการณ์ทีอ่ยู่
ต่างโครงสรา้งกบัสถานการณ์แรกและสถานการณ์ที ่2  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย  โดมใชเ้วลา
ประมาณ 3.37 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  ใชเ้วลาประมาณ 3.43 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที่ 2  
และใชเ้วลาประมาณ 4.58 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่3  ซึง่สถานการณ์ทัง้สามจดัอยูใ่นโครงสรา้ง
เดยีวกนั  ในขณะทีเ่ก่งใชเ้วลาประมาณ 1.12 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  ใชเ้วลาประมาณ 5.10 
นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่2  ซึง่สถานการณ์แรกและสถานการณ์ที ่2  เป็นสถานการณ์ในโครงสรา้ง
เดยีวกนั  ส าหรบัสถานการณ์ที ่3 ซึง่เป็นสถานการณ์ทีอ่ยูต่่างโครงสรา้งกบัสถานการณ์แรกและ
สถานการณ์ที ่2  เก่งใชเ้วลาประมาณ 2.15 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่3  ส่วนน ้าแขง็ใชเ้วลาประมาณ 
2.42 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  และใชเ้วลาประมาณ 2.19 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่2  ซึง่
สถานการณ์แรกและสถานการณ์ที ่2 อยูต่่างโครงสรา้งกนั  ส าหรบัสถานการณ์ที ่3  ซึง่เป็น
สถานการณ์ทีอ่ยูโ่ครงสรา้งเดยีวกบัสถานการณ์แรกใชเ้วลาประมาณ 2.50 นาทใีนการตัง้
สถานการณ์ที ่3 
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ในคาบเรยีน 9  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “กจิวตัรประจ าวนักบัการเผาผลาญ
แคลอร”ี  นกัเรยีนส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 3.10 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  ใชเ้วลาประมาณ 
3.10 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่2  ซึง่สถานการณ์ทัง้สองต่างเป็นสถานการณ์ต่างโครงสรา้งกนั  
ส่วนการตัง้สถานการณ์ที ่3  ใชเ้วลาประมาณ 4.07 นาท ี ซึง่เป็นสถานการณ์ในโครงสรา้งเดยีวกบั
สถานการณ์ที ่2  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมใชเ้วลาประมาณ 1.30 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก 
ใชเ้วลาประมาณ 13.06 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที่ 2  และใชเ้วลาประมาณ 6.12 นาทใีนการตัง้
สถานการณ์ที ่3  ซึง่ 2 สถานการณ์แรก เป็นสถานการณ์ต่างโครงสรา้งกนั  ส่วนสถานการณ์ 2 และ 
3 เป็นสถานการณ์ในโครงสรา้งเดยีวกนั  ในขณะทีเ่ก่งใชเ้วลาประมาณ 11.44 นาทใีนการตัง้
สถานการณ์แรก ใชเ้วลาประมาณ 1 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่2 และใชเ้วลาประมาณ 3.50 นาที
ในการตัง้สถานการณ์ที ่3  ซึง่สถานการณ์ทัง้สามต่างเป็นสถานการณ์ในโครงสรา้งเดยีวกนั  ส่วน
น ้าแขง็ใชเ้วลาประมาณ 2 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  และใชเ้วลาประมาณ 2.45 นาทใีนการตัง้
สถานการณ์ที ่2  และใชเ้วลาประมาณ 1.40 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่3 ซึง่สถานการณ์ทัง้สาม
ต่างเป็นสถานการณ์ในโครงสรา้งเดยีวกนั 

ในคาบเรยีน 15  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัใบกจิกรรม “บา้นสวนคุณตากบัทฤษฎใีหม”่  
นกัเรยีนส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 4 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  ส่วนสถานการณ์ที ่2 ใชเ้วลา
ประมาณ 1.50 นาทใีนการตัง้สถานการณ์  และใชเ้วลาประมาณ 1.30 นาท ีในการตัง้สถานการณ์ที ่
3  ซึง่สถานการณ์ 2 และ 3 ต่างเป็นสถานการณ์ในโครงสรา้งเดยีวกนั ส่วนสถานการณ์แรกอยูต่่าง
โครงสรา้งกบัสถานการณ์ที ่2 และ 3  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมใชเ้วลาประมาณ 4 นาท ี      
ในการตัง้สถานการณ์แรก และใชเ้วลาประมาณ 13 นาทใีนการหาสถานการณ์ที ่2  ซึง่ทัง้สอง
สถานการณ์อยูต่่างโครงสรา้งกนั  ส่วนน ้าแขง็ใชเ้วลาประมาณ 2.14 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  
สถานการณ์ที ่2 ใชเ้วลาประมาณ 32 วนิาท ี ซึง่สถานการณ์ทัง้สองเป็นสถานการณ์ในโครงสรา้ง
เดยีวกนั  แต่สถานการณ์ที ่3 อยูต่่างโครงสรา้งกบัสองสถานการณ์แรก ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 1.52 
นาทใีนการตัง้สถานการณ์ 3  ในขณะทีเ่ก่งใชเ้วลาประมาณ 4.30 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก 
และใชเ้วลาประมาณ 1.50 นาทใีนการตัง้สถานการณ์ที ่2  ส าหรบัสถานการณ์ที่ 3 ใชเ้วลาประมาณ 
1.32 นาท ี ซึง่สถานการณ์แรกและสถานการณ์ที่ 2 เป็นสถานการณ์ทีอ่ยูใ่นโครงสรา้งเดยีวกนั   
ส่วนสถานการณ์ที ่3 เป็นสถานการณ์ทีอ่ยูต่่างโครงสรา้งกบัสถานการณ์แรกและสถานการณ์ที ่3    

จากรายละเอยีดขา้งตน้ สรุปไดว้่า  ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีน     
ส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 3 นาทใีนการตัง้สถานการณ์แรก  และเมือ่มปีระสบการณ์ในการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตรม์ากขึน้  นักเรยีนจงึใหเ้วลากบัการเขยีนอธบิายสถานการณ์มากขึน้  ในท านอง
เดยีวกนั นกัเรยีนเป้าหมาย โดมและเก่งใหเ้วลากบัการเขยีนอธบิายสถานการณ์มากขึน้เช่นกนั  
ในขณะทีน่ ้าแขง็ใชร้ะยะเวลาคงทีใ่นการตัง้สถานการณ์แรก ซึง่เป็นเช่นนี้ตลอดทัง้สามช่วงของ
กจิกรรมการเรยีนรู ้ ส าหรบัสถานการณ์ที ่2 และ 3 นกัเรยีนทุกคนใชเ้วลากบัการเขยีนอธบิาย
สถานการณ์น้อยลง เมือ่สถานการณ์นัน้เป็นสถานการณ์ทีม่โีครงสรา้งเดยีวกนักบัสถานการณ์แรก  
และนกัเรยีนทุกคนใชเ้วลากบัการเขยีนอธบิายสถานการณ์มากขึน้ เมือ่สถานการณ์นัน้เป็น
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สถานการณ์ทีม่โีครงสรา้งต่างกบัสถานการณ์แรก  ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความซบัซอ้นของสถานการณ์นัน้  
อยา่งไรกต็าม ถา้สถานการณ์นัน้มโีครงสรา้งเดยีวกนักบัสถานการณ์แรกแต่มคีวามซบัซอ้นมาก 
นกัเรยีนอาจใชเ้วลากบัการเขยีนอธบิายสถานการณ์มากขึน้เช่นกนั   

จากรายละเอยีดขา้งตน้ สรปุไดว้่า  ทัง้สามช่วงของกจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีน
สามารถตัง้สถานการณ์ได ้ และใหเ้วลากบัการเขยีนอธบิายสถานการณ์มากขึน้   

1.2 ด้านการตัง้สถานการณ์ได้หลายโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั  

ในการศกึษาการตัง้สถานการณ์ไดห้ลายโครงสรา้งทีแ่ตกต่างกนัของนกัเรยีน  ผูว้จิยั
พจิารณาจ านวนโครงสรา้งของสถานการณ์ทีน่กัเรยีนตัง้ได ้ และการเขยีนอธบิายสถานการณ์เหล่านัน้  
จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีนในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตของผูว้จิยั
และผูช้่วยวจิยั  และผลการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัเกี่ยวกบักระบวนการตัง้ปญัหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีน พบว่า  นกัเรยีนมพีฤตกิรรมดา้นการตัง้สถานการณ์ไดห้ลายโครงสรา้งทีแ่ตกต่างกนัอยู ่2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) นกัเรยีนตัง้สถานการณ์ไดห้ลายโครงสรา้งทีแ่ตกต่างกนั  และ(2) นกัเรยีน
สามารถเขยีนอธบิายสถานการณ์ไดช้ดัเจนมากขึน้  มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) นักเรียนตัง้สถานการณ์ได้หลายโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั 
ในการศกึษาการตัง้สถานการณ์ไดห้ลายโครงสรา้งทีแ่ตกต่างกนัของนกัเรยีน  

ผูว้จิยัพจิารณาจ านวนโครงสรา้งของสถานการณ์ทีน่กัเรยีนตัง้ได ้ ส าหรบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนดในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรน้ี์  แต่ละกจิกรรมมโีครงสรา้งของสถานการณ์มากกว่าหนึ่ง
โครงสรา้ง (มอียา่งน้อยสามโครงสรา้ง)  ซึง่ผูว้จิยัพจิารณาโครงสรา้งของสถานการณ์ทีน่กัเรยีนตัง้ได ้ 
สามารถแบ่งโครงสรา้งของสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาทางคณติศาสตรแ์ละสามารถแก้ปญัหาไดเ้ป็น 4 
โครงสรา้ง  ดงัตาราง 6 

ตาราง 6  ลกัษณะโครงสรา้งของสถานการณ์ปญัหาทางคณติศาสตร ์4 โครงสรา้ง 

 

โครงสรา้ง 
ปญัหาคณิตศาสตร ์

จ านวนการใชเ้งื่อนไขทีก่ าหนด การด าเนินการทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา 
1 1 เงื่อนไข 1 ขัน้ตอน   
2 1 เงื่อนไข มากกว่า 1 ขัน้ตอน   
3 มากกว่า 1 เงื่อนไข   1 ขัน้ตอน   
4 มากกว่า 1 เงื่อนไข   มากกว่า 1 ขัน้ตอน   

 
จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีนในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์      

ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  นกัเรยีนสามารถตัง้สถานการณ์ไดห้ลายโครงสรา้งที่
แตกต่างกนั  โดยมรีายละเอยีดของแต่ละช่วง ดงันี้  
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ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรู ้คาบเรยีน 3  กจิกรรม “นมกล่องประลอง
ปญัญา”  นกัเรยีนสามารถตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรไ์ดส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของปญัหาทัง้ 4 
โครงสรา้งทีก่ าหนด (ดงัตาราง 6)  ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีน ดงัภาพประกอบ 35 

 

โครงสร้าง 1 

 

โครงสร้าง 2 
 

โครงสร้าง 3 

 

โครงสร้าง 4 

 

ภาพประกอบ 35   ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีนในโครงสรา้ง 1-4 ในคาบเรยีน 3 

จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  
นกัเรยีนส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายทัง้สาม ตัง้สถานการณ์ไดเ้พยีง 2 โครงสรา้งเท่านัน้   
โดยมจี านวนสถานการณ์ทีอ่ยูใ่นโครงสรา้ง 4 มากทีสุ่ด  และมจี านวนสถานการณ์ทีอ่ยูโ่ครงสรา้ง 3 
น้อยทีสุ่ด   

ในช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้คาบเรยีน 9 กจิกรรม “กจิวตัรประจ าวนักบั           
การเผาผลาญแคลอร”ี  นกัเรยีนสามารถตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรไ์ดส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ
ปญัหาทัง้ 4 โครงสรา้งทีก่ าหนด (ดงัตาราง 6)  ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีน  ดงัภาพประกอบ 36 
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โครงสรา้ง 1 

 

โครงสรา้ง 2 

 

โครงสรา้ง 3 

 

โครงสรา้ง 4 

 

ภาพประกอบ 36  ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีนในโครงสรา้ง 1-4 ในคาบเรยีน 9 

จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  
นกัเรยีนส่วนใหญ่ตัง้สถานการณ์ได ้2 โครงสรา้ง โดยมจี านวนสถานการณ์ทีอ่ยูใ่นโครงสรา้ง 4   
มากทีสุ่ด  และมจี านวนสถานการณ์ทีอ่ยูโ่ครงสรา้ง 3 น้อยทีสุ่ด  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมตัง้
สถานการณ์ได ้1 โครงสรา้ง  ส่วนน ้าแขง็ตัง้สถานการณ์ได ้2 โครงสรา้ง  ในขณะทีเ่ก่งมสีถานการณ์
อยู ่3 โครงสรา้ง 

ในช่วงที ่3 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้คาบเรยีน 15 กจิกรรม “บา้นสวนคุณตากบั   
ทฤษฎใีหม่”  นกัเรยีนสามารถตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรไ์ดส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของปญัหา 3 
โครงสรา้งทีก่ าหนด ( ดงัตาราง 6)  ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีน ดงัภาพประกอบ 37 
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โครงสร้าง 1 

 

โครงสร้าง 3 

 

โครงสร้าง 4 

 

ภาพประกอบ 37  ตวัอยา่งผลงานเขยีนของนกัเรยีนในโครงสรา้ง 1, 3-4  ในคาบเรยีน 15 

จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีน และผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั พบว่า  
นกัเรยีนส่วนใหญ่ตัง้สถานการณ์ได้ 2 โครงสรา้ง  โดยมจี านวนสถานการณ์ทีอ่ยูใ่นโครงสรา้ง 4  
มากทีสุ่ด  และมจี านวนสถานการณ์ทีอ่ยูโ่ครงสรา้ง 3 น้อยทีสุ่ด  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมและ
เก่งมสีถานการณ์อยู ่ 2 โครงสรา้ง  ในขณะทีน่ ้าแขง็มโีครงสรา้งของสถานการณ์ 3 โครงสรา้ง   

จากรายละเอยีดขา้งตน้ สรุปไดว้่า  ทัง้สามช่วงของกจิกรรมการเรยีนรู้  นกัเรยีน
สามารถตัง้สถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาทางคณติศาสตรท์ีม่โีครงสรา้งแตกต่างกนัได ้2 โครงสรา้ง      
ในท านองเดยีวกนันกัเรยีนเป้าหมายทัง้สามคนสามารถตัง้สถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาทางคณติศาสตร์
ทีม่โีครงสรา้งแตกต่างกนัได ้2 โครงสรา้งเช่นกนั 

(2)  นักเรียนสามารถเขียนอธิบายสถานการณ์ได้ชดัเจนมากข้ึน 
ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรู ้ เมือ่นกัเรยีนตัง้สถานการณ์ในกจิกรรม     

“นมกล่องประลองปญัญา”  นกัเรยีนส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายสามารถตัง้สถานการณ์ได ้ 
โดยเขยีนเฉพาะค าหรอืขอ้ความส าคญัเท่านัน้  ไมไ่ดเ้ขยีนอธบิายรายละเอยีดของสถานการณ์ให้
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ชดัเจน ท าใหบ้างสถานการณ์สามารถตคีวามไดห้ลายแบบ เช่น สถานการณ์ที ่3 ของโดมซึง่เป็น
นกัเรยีนเป้าหมาย น าความรูเ้รือ่งสถติมิาใชใ้นการตัง้สถานการณ์  อาจตคีวามไดว้่า “ตอ้งการหา
ค่าเฉลีย่ของราคานมต่อกล่องของนมแต่ละห่อ”  หรอือาจตคีวามว่า  “ใหน้ าราคานมทัง้ 3 ห่อมา
รวมกนัก่อน แลว้จงึหาค่าเฉลีย่ของราคานม” เป็นตน้  ดงัภาพประกอบ 38 

 

ภาพประกอบ 38   ผลงานเขยีนของโดม ทีเ่ขยีนอธบิายสถานการณ์ไมช่ดัเจน ในคาบเรยีน 3 

จากสถานการณ์ทีน่ักเรยีนตัง้ขึน้ มนีกัเรยีน 4 คนทีส่ามารถตัง้สถานการณ์ทีม่ผีลเฉลยมากกว่าหนึ่ง 
ผลเฉลยได ้ แต่เป็นผลมาจากการเขยีนอธบิายสถานการณ์ไมช่ดัเจน เช่น  นกัเรยีนเป้าหมายน ้าแขง็
ตัง้สถานการณ์ว่า “ถา้คุณครกูอหญา้ตอ้ง (การ) ซือ้นมทัง้สามชนิด  คุณครกูอหญา้ต้องจา่ยเงนิ 
(ทัง้หมด) เท่าไร”  ซึง่เป็นสถานการณ์ทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนหาจ านวนเงนิทีคุ่ณครกูอหญา้ตอ้งจ่าย
เพื่อซือ้นมทัง้สามชนิด โดยไมไ่ดร้ะบุว่าซือ้นมแต่ละชนิดจ านวนกีก่ล่องบา้ง ท าใหส้ถานการณ์ทีต่ ัง้
ของนกัเรยีนมมีากกว่าหนึ่งผลเฉลย  ดงัภาพประกอบ 39 

 

ภาพประกอบ 39   สถานการณ์ปญัหาทีม่มีากกว่าหน่ึงผลเฉลยของน ้าแขง็ ในคาบเรยีน 3 

อยา่งไรกต็ามจากการสมัภาษณ์น ้าแขง็ พบว่า น ้าแขง็ตอ้งการตัง้สถานการณ์ทีม่เีพยีงหน่ึงผลเฉลย
เท่านัน้  โดยคดิหาผลเฉลยจากผลบวกของราคาต่อห่อของนมแต่ละชนิดเพยีงชนิดละหนึ่งห่อเท่านัน้  
และเมือ่ผูว้จิยัซกัถามเกีย่วกบัจ านวนห่อของนมแต่ละชนิด  น ้าแขง็จงึเริม่พจิารณาปญัหาของตนเอง
อกีครัง้แลว้จงึพบว่าปญัหาของตนไมไ่ดร้ะบุจ านวนห่อของนมแต่ละชนิด  จงึท าใหส้ามารถคดิหา    
ผลเฉลยไดม้ากกว่าหนึ่งผลเฉลย ซึง่เป็นผลมาจากการเขยีนอธบิายสถานการณ์ไม่ชดัเจนนัน่เอง 
นอกจากนัน้ มนีกัเรยีนบางคนตัง้สถานการณ์ได ้แต่เงือ่นไขทีก่ าหนดใหใ้นสถานการณ์ทีต่ ัง้ขึน้นัน้ ไม่
เพยีงพอต่อการแกป้ญัหา  ดงัภาพประกอบ 40 
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ภาพประกอบ 40  ผลงานเขยีนของนกัเรยีน  ทีก่ าหนดเงือ่นไขไมเ่พยีงพอต่อการแก้ปญัหา              
ในคาบเรยีน 3 

 

และยงัมนีกัเรยีนบางคนทีต่คีวามจากเงือ่นไขทีก่ าหนดผดิพลาด  ส่งผลใหส้ถานการณ์ทีน่กัเรยีน
ตัง้ขึน้ไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ดงัภาพประกอบ 41 

 

ภาพประกอบ 41   ผลงานเขยีนของนกัเรยีน ทีต่ ัง้สถานการณ์ไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอื
เงือ่นไขทีก่ าหนด ในคาบเรยีน 3 

 
อกีทัง้ยงัมนีกัเรยีนบางคนตัง้สถานการณ์ได ้ แต่สถานการณ์นัน้ไมเ่ป็นปญัหาทางคณติศาสตร ์         
ดงัภาพประกอบ 42 

 

ภาพประกอบ 42   ผลงานเขยีนของนกัเรยีน ทีไ่มเ่ป็นปญัหาทางคณติศาสตร ์ในคาบเรยีน 3 

ในช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ กจิกรรม “กจิวตัรประจ าวนักบัการเผาผลาญ
แคลอร”ี นกัเรยีนส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายทัง้สามคน  ตัง้สถานการณ์โดยเขยีนค าส าคญัที่
น ามาใชใ้นการแกป้ญัหา  และมนีกัเรยีนบางคนเขยีนอธบิายสถานการณ์ในบางสถานการณ์ได้
ชดัเจนขึน้  นอกจากนี้นกัเรยีนยงัสามารถตัง้สถานการณ์โดยน าความรูใ้นเนื้อหาอื่นๆ มาใชไ้ด ้เช่น  
สถานการณ์ที ่5 ของเก่ง เป็นสถานการณ์ทีน่ าความรูเ้รื่องการวดัมาสรา้งแผนผงั  ดงัภาพประกอบ 43 
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ภาพประกอบ 43  ผลงานเขยีนของเก่ง ทีน่ าความรูเ้รือ่งการวดัมาตัง้สถานการณ์ ในคาบเรยีน 9 

ส่วนสถานการณ์ที ่1 ของโดม เป็นสถานการณ์ทีน่ าความรูเ้รือ่งสถติมิาตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์      
ดงัภาพประกอบ 44 

 

ภาพประกอบ 44  ผลงานเขยีนของโดม ทีน่ าความรูเ้รือ่งสถติมิาตัง้สถานการณ์ ในคาบเรยีน 9 

แต่ในสถานการณ์ที ่2 ของโดม  เป็นปญัหาทางคณติศาสตรโ์ดยไม่น าเงือ่นไขหรอืสถานการณ์ที่
ก าหนดไปใชใ้นการตัง้ปญัหา  ดงัภาพประกอบ 45 

 

ภาพประกอบ 45  ผลงานเขยีนของโดม ทีไ่มใ่ชเ้งือ่นไขหรอืสถานการณ์ทีก่ าหนด ในคาบเรยีน 9 

จากสถานการณ์ทีน่กัเรยีนตัง้ขึน้มนีกัเรยีนจ านวน 4 คน ทีส่ามารถตัง้ปญัหาทางคณิตศาสตรท์ีม่ ี 
ผลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลยได ้ และนกัเรยีนบางคนยงัสามารถวเิคราะหป์ญัหาไดว้่า  ปญัหาใด
เป็นปญัหาทีม่ผีลเฉลยมากกว่า 1 ผลเฉลย  ปญัหาใดเป็นปญัหาทีม่เีพยีง 1 ผลเฉลย  ซึง่ใน      
บางสถานการณ์นกัเรยีนยงัสามารถบอกไดว้่า  ถา้ตอ้งการปรบัสถานการณ์ใหม้ผีลเฉลยมากกว่า
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หนึ่งผลเฉลยจะตอ้งปรบัสถานการณ์อย่างไร  ดงับทสนทนาของนกัเรยีนในช่วงการน าเสนอและ
อภปิรายผลการตัง้ปญัหาของนกัเรยีน 

นกัเรยีน A   : ถา้ตอ้งการเผาผลาญพลงังาน 300 แคลอร ี โดยใชเ้วลา 
       ทีก่ าหนดใหเ้ท่านัน้ จะท าไดก้ีว่ธิ ี
นกัเรยีน B และเก่ง  : หลายค าตอบ 
ผูว้จิยั     : เรยีกปญัหาลกัษณะน้ีว่าปญัหาอะไรคะ 
เก่ง     : ปญัหาหลายค าตอบ 
นกัเรยีน C    : ปญัหาปลายเปิด 
นกัเรยีน A    : ไมใ่ช่ มคี าตอบเดยีวเอง 
ผูว้จิยั     : ตกลงเป็นปญัหาปลายเปิดไหมคะ 
นกัเรยีน A   : ถามว่ามกีีว่ธิ ี ไมไ่ดถ้ามว่ามวีธิอีะไรไดบ้า้ง 

ส่วนช่วงที ่3 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้กจิกรรม “บา้นสวนคุณตากบัทฤษฎใีหม่” 
นกัเรยีนส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายทัง้สาม ตัง้สถานการณ์โดยเขยีนค าส าคญัทีน่ ามาใชใ้น
การแกป้ญัหา  และบางสถานการณ์มกีารเขยีนอธบิายใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน ในกจิกรรมน้ีมนีกัเรยีน 1 
คน ทีต่ ัง้ปญัหาทางคณติศาสตรโ์ดยอาศยัความรูเ้รือ่งการใหเ้หตุผลมาช่วยในการแกป้ญัหา         
ดงัภาพประกอบ 46 

 

ภาพประกอบ 46  ผลงานเขยีของนกัเรยีน  ทีน่ าความรูเ้รือ่งการใหเ้หตุผลมาตัง้สถานการณ์             
ในคาบเรยีน 15 

 
จากรายละเอยีดขา้งตน้สรุปไดว้่า  ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรูส้ถานการณ์ที่

นกัเรยีนตัง้ไดน้ัน้  ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ทีเ่ขยีนเฉพาะค าส าคญัทีน่ ามาใชใ้นการแกป้ญัหา          
เมือ่พจิารณาสถานการณ์ทีน่กัเรยีนตัง้ขึน้ พบว่า บางสถานการณ์ยงัเขยีนอธบิายสถานการณ์ไม่
ชดัเจนท าใหส้ามารถตคีวามไดห้ลายแบบ เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตรม์ากขึน้  ส่งผลใหใ้นช่วงที ่2 และ3 นกัเรยีนสามารถตัง้สถานการณ์ทีเ่ขยีนอธบิาย
สถานการณ์ไดช้ดัเจนขึน้   
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จากรายละเอยีดดา้นการตัง้สถานการณ์ไดห้ลายโครงสรา้งทีแ่ตกต่างกนั สรปุไดว้่า       
ทัง้สามช่วงของกจิกรรมการเรยีนรู ้ นกัเรยีนส่วนใหญ่สามารถตัง้สถานการณ์ทีม่โีครงสรา้งแตกต่างกนั
ได ้2 โครงสรา้ง  ในสองช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรูย้งัมนีกัเรยีนบางส่วนทีต่ ัง้สถานการณ์โดยไม่
น าสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดมาใช ้ ในขณะทีช่่วงสุดทา้ยของกจิกรรมการเรยีนรู ้ นกัเรยีน
ทุกคนน าเงือ่นไขหรอืสถานการณ์ทีก่ าหนดมาใชใ้นการตัง้สถานการณ์  นอกจากนี้ในช่วงแรกของ
กจิกรรมการเรยีนรูม้นีกัเรยีนบางคนทีต่ ัง้สถานการณ์เป็นเพยีงค าถามเท่านัน้ ไมเ่ป็นปญัหาทาง
คณติศาสตร ์ ในขณะทีช่่วงที ่2 และช่วงที ่3 ของกจิกรรมการเรยีนรูน้กัเรยีนตัง้สถานการณ์ทีเ่ป็น
ปญัหาทางคณติศาสตรไ์ดทุ้กคน  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย ในสองช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรูม้ ี
เพยีงโดมทีต่ ัง้สถานการณ์โดยไมค่ านึงถงึเงือ่นไขหรอืสถานการณ์ทีก่ าหนด  ส าหรบัช่วงสุดทา้ยของ
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดม เก่ง และน ้าแขง็สามารถน าเงือ่นไขหรอืสถานการณ์ทีก่ าหนดมาตัง้
สถานการณ์ได ้ 

2. พฤติกรรมด้านความคิดยืดหยุ่น 
ในกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผูว้จิยัศกึษาพฤตกิรรมดา้นความยดืหยุ่นโดย

พจิารณาความสามารถของนกัเรยีนในการคดิแลว้เลอืกสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอื
เงือ่นไขทีก่ าหนด  ผูว้จิยัพจิารณาขัน้ตอนในการคดิดงักล่าว ซึง่แต่ละกจิกรรมนกัเรยีนสามารถตัง้
สถานการณ์จากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดได้มากกว่าหนึ่งสถานการณ์ (มอียา่งน้อยสบิ
สถานการณ์)  ดงันัน้ในการคดิแลว้เลอืกสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนด  นกัเรยีนตอ้งมสีถานการณ์จ านวนมาก จงึสามารถเลอืกทีต่อ้งการได ้ จากการวเิคราะห์
ผลงานเขยีนของนกัเรยีนในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั  
และผลการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัเกี่ยวกบักระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน พบว่า  
นกัเรยีนคดิแลว้เลอืกสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดได ้ โดยคดิแลว้
เลอืกจากสถานการณ์ทีน่กัเรยีนคดิหาไดใ้นช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่อง  ถา้พบว่าไม่มี
สถานการณ์ทีต่อ้งการนักเรยีนจะตัง้สถานการณ์อกีครัง้  จนไดส้ถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  ซึง่ในแต่ละช่วงมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ในช่วงแรกของกจิกรรมการเรยีนรู ้ คาบเรยีน 3 กจิกรรม “นมกล่องประลองปญัญา” 
หลงัจากตัง้สถานการณ์ทีเ่ป็นไปไดจ้ากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดแลว้  นกัเรยีนตอ้งเลอืก
สถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดเพิม่เตมิอกี 2 ขอ้  ส าหรบัสถานการณ์
หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดเพิม่เตมิในขอ้ที ่2 คอื ตอ้งการใหม้นีมกล่องทีม่คีวามจ ุ125 ลบ.ซม. และ 250 
ลบ.ซม.อยูใ่นสถานการณ์ทีต่ ัง้ขึน้  และอกีสถานการณ์หรอืเงือ่นไขหน่ึงในขอ้ที ่3 คอื มเีงนิอยู ่250 
บาท  นกัเรยีนส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายจะพจิารณาสถานการณ์ทีต่นเองมอียูก่่อน ถา้พบว่า
ไมม่สีถานการณ์ใดทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดจงึตัง้สถานการณ์ใหม ่         
ซึง่นกัเรยีนส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายทัง้สามไม่มสีถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์
หรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิทัง้สองขอ้  นกัเรยีนจงึตอ้งตัง้สถานการณ์อกีครัง้  เมือ่พจิารณาสถานการณ์ใหม่
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ของนกัเรยีน พบว่า  นกัเรยีนส่วนใหญ่รวมทัง้นกัเรยีนเป้าหมายใชก้ารปรบัเปลีย่นจากสถานการณ์ที่
มอียูใ่นช่วงพฒันาความคดิคล่อง ดงัภาพประกอบ 47 

สถานการณ์ที ่4 

        
             

สถานการณ์ที่
ปรบัเปลีย่นจาก
สถานการณ์ที ่4 
ในช่วงพฒันา
ความคดิคล่อง 

 

ภาพประกอบ 47   ผลงานเขยีนของนกัเรยีน ทีป่รบัเปลีย่นสถานการณ์เดมิ จนไดส้ถานการณ์ใหม่      
ในคาบเรยีน 3 

 
ส าหรบัช่วงที ่2 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ คาบเรยีน 9 กจิกรรม “กจิวตัรประจ าวนักบั         

การเผาผลาญแคลอร”ี  นกัเรยีนตอ้งเลอืกสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนดเพิม่เตมิอกี 2 ขอ้ดว้ย  ซึง่สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดในขอ้ที ่2 คอื รา่งกายเผาผลาญ
พลงังานไดม้ากกว่า 500 แคลอร ี ส่วนในขอ้ที ่3 สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด คอื ใชเ้วลา
ภายใน 2 ชัว่โมง  นกัเรยีนส่วนใหญ่จะพจิารณาสถานการณ์ทีต่นเองมอียูก่่อน ซึง่พบว่าไมม่ี
สถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิทัง้สองขอ้  นกัเรยีนจงึตอ้งตัง้สถานการณ์
อกีครัง้  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมาย โดมและน ้าแขง็ไม่มสีถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอื
เงือ่นไขทีก่ าหนดเช่นกนั จงึตอ้งตัง้สถานการณ์อกีครัง้  ในขณะทีเ่ก่งมสีถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขในขอ้ที ่2 จงึสามารถเขยีนสถานการณ์ไดท้นัท ี แต่ในขอ้ที ่3 ไมม่ี
สถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด จงึตอ้งตัง้สถานการณ์ใหมอ่กีครัง้เช่นกนั  
และเมือ่พจิารณาสถานการณ์ใหมข่องนกัเรยีน พบว่า  นกัเรยีนบางส่วนยงัคงใชก้ารปรบัเปลีย่นจาก
สถานการณ์ทีม่อียูใ่นช่วงพฒันาความคดิคล่อง จนไดส้ถานการณ์ใหมเ่ช่นเดยีวกนั  

และในช่วงที ่3 ของกจิกรรมการเรยีนรู ้คาบเรยีน 15 กจิกรรม “บา้นสวนคุณตากบัทฤษฎใีหม่” 
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดเพิม่เตมิส าหรบัขอ้ที ่2  และขอ้ที ่3 คอื น าสตัวท์ีคุ่ณตาเลีย้งมาตัง้
สถานการณ์  และค าตอบของสถานการณ์ทีต่ ัง้ขึน้อยูใ่นเงือ่นไขทีก่ าหนด ตามล าดบั  ส าหรบัขอ้ที ่2 
ของกจิกรรมนี้  นกัเรยีนส่วนใหญ่มสีถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดแลว้  
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จงึสามารถเขยีนสถานการณ์ไดท้นัท ี ส่วนขอ้ที ่3 นกัเรยีนส่วนใหญ่ไม่มสีถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด จงึตอ้งตัง้สถานการณ์อกีครัง้  ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายยงัคงมี
พฤตกิรรมการคดิแลว้เลอืกสถานการณ์เช่นเดยีวกบันกัเรยีนส่วนใหญ่  แต่น ้าแขง็ยงัสามารถตัง้
สถานการณ์เพิม่เตมิในขอ้ที ่2 ไดอ้กีดว้ย 

จากรายละเอยีดของการคดิแลว้เลอืกสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงื่อนไขที่
ก าหนด สรุปไดว้่า  นกัเรยีนสามารถคดิแลว้เลอืกสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอื
เงือ่นไขทีก่ าหนดได ้ โดยคดิแลว้เลอืกจากสถานการณ์ทีน่กัเรยีนหาไดใ้นช่วงกจิกรรมพฒันา
ความคดิคล่อง  ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ม่มสีถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  
นกัเรยีนจงึตัง้สถานการณ์อกีครัง้  และมนีกัเรยีนบางคนใชก้ารปรบัเปลีย่นจากสถานการณ์ทีม่อียู่
ในช่วงพฒันาความคดิคล่อง จนไดส้ถานการณ์ใหม ่  

 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมาย และวิธีด าเนินการวิจยัโดยสงัเขป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
เพื่อศกึษาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ เรือ่ง จ านวน  ของนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

วิธีด าเนินการวิจยั 

1. กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีน
อนุบาลเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ีภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2552  จ านวน 10 คน  โดยการเลอืก
แบบเจาะจงจากนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนคณติศาสตรใ์นภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552  ตัง้แต่ 3.0 
ขึน้ไป และเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง 
จ านวน ของนกัเรยีน  ผูว้จิยัคดัเลอืกนกัเรยีนจ านวน 3 คน เพื่อเป็นนกัเรยีนเป้าหมาย (target 
student) ในการสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน ขณะลงมอื
แกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ และสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สุดคาบเรยีนแต่ละครัง้  

2. การก าหนดกรอบแนวคิดของกิจกรรมการแก้ปัญหาและการตัง้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์เร่ือง จ านวน 

กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 15 แผน  แผนละ 1 
คาบเรยีน คาบเรยีนละ 90 นาท ี เพื่อเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  กจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีน่ ามาใช ้ไดแ้ก่ กจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์จ านวน 10 คาบเรยีน  และกจิกรรม
การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์จ านวน 5 คาบเรยีน  ซึง่ทุกสองคาบเรยีนของกจิกรรมการแกป้ญัหา
ทางคณติศาสตร ์ จะตามดว้ยหนึ่งคาบเรยีนของกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์

ส าหรบักจิกรรมการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ
แกป้ญัหาตามแนวคดิของโพลยาและกระบวนการแก้ปญัหาทีเ่ป็นพลวตัตามแนวคดิของวลิสนัและ
คณะ  ไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาทีไ่มคุ่น้เคย  ซึง่แต่ละปญัหามผีลเฉลยมากกว่า
หนึ่งผลเฉลย  โดยใชเ้น้ือหาคณติศาสตรใ์นการแก้ปญัหาเรือ่ง จ านวน ทีไ่ม่เกนิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
และเพื่อเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  นกัเรยีนจะไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์ใน
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การคน้หาผลเฉลยของปญัหาทางคณติศาสตรม์ากกว่าหน่ึงผลเฉลยในเวลาทีก่ าหนด  และเลอืก   
ผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยของปญัหาทางคณติศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขที่
ก าหนด  ตลอดจนก าหนดเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลยทีไ่ด ้ ภายหลงัการแก้ปญัหานกัเรยีนจะ
ไดม้สี่วนรว่มในการน าเสนอผลการแกป้ญัหาและการอภปิรายผลการแกป้ญัหาหน้าชัน้เรยีน  โดยมี
ครเูป็นผูเ้ปิดประเดน็อภปิรายเกีย่วกบัผลการแกป้ญัหา  

สว่นกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ นกัเรยีนจะไดฝึ้กฝนและมปีระสบการณ์
ในการตัง้ปญัหา  และมสี่วนรว่มในการน าเสนอปญัหาทีต่ ัง้ขึน้พรอ้มแนวทางในการแกป้ญัหาหน้าชัน้เรยีน  
โดยมคีรเูป็นผูเ้ปิดประเดน็อภปิรายเกี่ยวกบัผลการตัง้ปญัหา 

3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  (1) กจิกรรมการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย         
แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 15 แผน  แบ่งเป็นกจิกรรมการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรจ์ านวน 10 
คาบเรยีน และกจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรจ์ านวน 5 คาบเรยีน (2) แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ ซึง่เป็นแบบบนัทกึทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพื่อบนัทกึพฤตกิรรม
ดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ขณะลงมอืแกป้ญัหา
และตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์(3) แบบสมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ เป็น     
แบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อสอบถามเชงิลกึเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่ป็นนกัเรยีนเป้าหมายแต่ละคน  หลงัสิน้สุดคาบเรยีน        
การแกป้ญัหาทางคณติศาสตรแ์ต่ละครัง้ และ (4) แบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์ เป็นแบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อสอบถามเชงิลกึเกีย่วกบักระบวนการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่ป็นนกัเรยีนเป้าหมายแต่ละคน หลงัสิน้สุด
คาบเรยีนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรแ์ต่ละครัง้ 

หลงัจากสรา้งเครือ่งมอืเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัน าเครือ่งมอืเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา  ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ ความยาก
งา่ยของปญัหา และความชดัเจนของขอ้ค าถาม แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
จากนัน้น าเครือ่งมอืไปทดลองกบันกัเรยีนกลุ่มน ารอ่งจ านวน 3 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนวดัท่าศาลาราม (เรอืนบุญนาคาลยั) จงัหวดัเพชรบุร ี
แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งมอือกีครัง้ก่อนน าไปทดลองกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 

4.  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

แบบแผนทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบกลุ่มเดยีว (One group design) แลว้พจิารณา
ผลการทดลอง  ผูว้จิยัใชเ้วลาในการด าเนินการทดลองทัง้หมด 30 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 90 นาท ี 
ซึง่แบ่งเป็นระยะเวลาส าหรบัด าเนินกจิกรรมการเรยีนรูจ้ านวน 15 คาบเรยีน  และระยะเวลาส าหรบั
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สมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนเป้าหมายจ านวน 15 
คาบเรยีน  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2552  โดยใชเ้วลานอกเหนือจาก
เวลาเรยีนปกต ิ ในแต่ละคาบเรยีนผูว้จิยัท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อนและผูส้งัเกตการณ์  โดยมนีิสติปรญิญาโท 
สาขาคณติศาสตร ์จ านวน 2 คน ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้งัเกตและผูบ้นัทกึพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนขณะลงมอืแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ในขณะด าเนิน
กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน มกีารใชก้ลอ้งวดีโิอเพื่อ
บนัทกึรายละเอยีดบรรยากาศการจดัการเรยีนรู ้ บทสนทนาและพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและ
ความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีนขณะลงมอืแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ตลอดจน         
บทสมัภาษณ์ระหว่างผูว้จิยัและนกัเรยีนเป้าหมายเกี่ยวกบักระบวนการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์

5.  การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ  ผูว้จิยัพจิารณาจากผลงานเขยีนของนกัเรยีนใน
การแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนเป้าหมาย
ดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ขณะลงมอืแก้ปญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ โดยมี
แบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ และกลอ้งวดีโิอช่วยบนัทกึรายละเอยีด
เหล่านัน้  และผลการสมัภาษณ์นกัเรยีนเป้าหมายเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์ โดยมแีบบสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ แบบสมัภาษณ์
กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์และกลอ้งวดีโิอชว่ยบนัทกึรายละเอยีดเหล่านัน้  แลว้จงึน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหพ์ฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่ง จ านวน จากกจิกรรม
การแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนทัง้ชัน้เรยีนและนกัเรยีนเป้าหมาย 

การสรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีนในการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์ ผลการสงัเกตของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั  และผลการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัเกีย่วกบั    
กระบวนการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน พบว่า  เมือ่นกัเรยีนมี
ประสบการณ์ในการแกป้ญัหาและตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้  นกัเรยีนสามารถพฒันา
ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นได ้ ซึง่ซลิเวอร ์(Silver. 1997: Online) กล่าววา่  การแกป้ญัหา
และการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็นลกัษณะหนึ่งของกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
อกีทัง้ยงัเป็นหวัใจของคณติศาสตรแ์ละการคดิเชงิคณติศาสตร์ดว้ย  ซึง่ความคดิคล่องและ    
ความคดิยดืหยุน่นัน้เป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานทีจ่ะน าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ดงันัน้จงึม ี  
ความเป็นไปไดว้่ากจิกรรมการแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรต์ามแนวทางทีส่รา้งขึน้    
จะสามารถพฒันาพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ เรือ่งจ านวนได ้ เมือ่พจิารณา
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รายละเอยีดของพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น เรือ่งจ านวน จ าแนกตามกจิกรรม
การแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรส์ามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เร่ือง จ านวน ของนักเรียน
จากกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ผลการวเิคราะหผ์ลงานเขยีนของนกัเรยีนในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ผลการสงัเกต
ของผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั  และผลการสมัภาษณ์ของผูว้จิยัเกีย่วกบักระบวนการแก้ปญัหาทาง
คณติศาสตรข์องนักเรยีน พบว่า  เมือ่ไดร้บัใบกจิกรรมนักเรยีนจะลงมอือ่านทนัทเีพื่อท าความเขา้ใจ
ปญัหา แลว้จงึวางแผนเลอืกใชเ้น้ือหาคณติศาสตรแ์ละกลยทุธท์ีเ่หมาะสมในการแก้ปญัหา  ซึง่ในทีน้ี่
เนื้อหาทีน่กัเรยีนเลอืกใช ้ไดแ้ก่  จ านวนนบั  ทศนิยม  เศษส่วน  และการด าเนินการ  ส าหรบักลยทุธ์
ทีน่กัเรยีนเลอืกใช ้ไดแ้ก่  การคาดเดาและตรวจสอบ  การเขยีนภาพหรอืแผนภาพ  การสรา้งตาราง  
การคน้หาแบบรปู  การแจงกรณทีีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด  และการเขยีนสมการ  หลงัจากวางแผนแลว้
นกัเรยีนลงมอืแกป้ญัหาในทนัทจีนคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนหน่ึง  ส าหรบัการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของผลเฉลยกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด ถา้พบว่าผลเฉลยไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอื
เงือ่นไขทีก่ าหนด นกัเรยีนจงึยอ้นกลบัไปคดิใหมอ่กีครัง้  นอกจากนี้ยงัมนีกัเรยีนทีเ่ลอืกใชก้ลยทุธ์
แลว้ไมส่ามารถแก้ปญัหาไดจ้งึเปลีย่นกลยทุธใ์หม ่ และมนีกัเรยีนทีป่รบัเปลีย่นกลยทุธใ์นการแก้ปญัหา
เพื่อใหก้ารแกป้ญัหามปีระสทิธภิาพมากขึน้  ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าวเป็นผลมาจากการลงมอืปฏบิตัิ
ตามกระบวนการแก้ปญัหาแบบพลวตั 

1.1 ด้านความคิดคล่อง 

(1) ด้านการคิดหาผลเฉลยได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด 
เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้  นกัเรยีน

สามารถคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ในเวลาทีก่ าหนด และคดิหาผลเฉลยแต่ละผลเฉลยไดเ้รว็ขึน้  
นอกจากน้ียงัพบว่า  มนีกัเรยีนสามารถคดิหาผลเฉลยไดห้ลงัจากท าความเขา้ใจปญัหาแลว้ในทนัท ี 
ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤตกิรรมส าคญัของผูม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์าง
วทิยาศาสตร ์ของณฏัฐพงษ์  เจรญิพทิย ์ (2542: 147) ทีก่ล่าวว่า ความไวต่อปญัหา เป็นพฤตกิรรมที่
แสดงถงึการเกดิความคดิอย่างฉบัพลนัสบืเนื่องจากการรบัรูห้รอืการไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ในดา้นต่างๆ 

 (2) ด้านการคิดหาผลเฉลยได้หลายรปูแบบท่ีแตกต่างกนั 
เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้ นกัเรยีน

สามารถลดขัน้ตอนบางขัน้ตอนออกไป จงึท าใหม้ขี ัน้ตอนในการคดิหาผลเฉลยทีก่ระชบัขึน้  ส่งผลให้
นกัเรยีนสามารถคดิหาผลเฉลยไดจ้ านวนมากขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดซึง่เป็นผลเฉลยทีม่รีปูแบบ
แตกต่างกนั  ในบรรดาผลเฉลยเหล่านัน้มผีลเฉลยของนักเรยีนบางคนทีแ่ตกต่างจากนกัเรยีนคนอื่นๆ  
และเป็นผลเฉลยทีม่คีวามแปลกใหม ่ไมเ่หมอืนใคร ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าวณฏัฐพงษ์  เจรญิพทิย ์
(2542: 147) เรยีกว่า ความคดิแหวกแนว   
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1.2 ด้านความคิดยืดหยุ่น 

(1) ด้านการคิดแล้วเลือกผลเฉลยหรือกลุ่มของผลเฉลยท่ีสอดคล้องกบั
สถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด 

เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้ นกัเรยีน
สามารถคดิแลว้เลอืกผลเฉลยหรอืกลุ่มของผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด
ไดถู้กตอ้งมากขึน้ โดยคดิแลว้เลอืกจากผลเฉลยทีน่กัเรยีนหาได้ในช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่อง  
ถา้พบว่าไม่มผีลเฉลยทีต่อ้งการนกัเรยีนจงึคดิหาผลเฉลยอกีครัง้จนไดผ้ลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  นอกจากนี้นกัเรยีนยงัสามารถคดิหาผลเฉลยเพิม่เตมิทีส่อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดได้อกีเช่นกนั 

 (2) ด้านการคิดแล้วเลือกเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย 
เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้  นกัเรยีน

สามารถก าหนดเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยและเขยีนอธบิายเกณฑก์ารจดักลุ่มของผลเฉลยได้
ชดัเจนขึน้ สามารถน าผลเฉลยเหล่านัน้มาจดักลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนดได ้โดยไม่มผีลเฉลยใดอยู่
มากกว่าหนึ่งกลุ่ม   

2. พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น เร่ือง จ านวน ของนักเรียน
จากกิจกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

2.1 ด้านความคิดคล่อง 
(1) ด้านการตัง้สถานการณ์ ได้จ านวนมากในเวลาท่ีก าหนด 
เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้  นกัเรยีน

สามารถตัง้สถานการณ์ได ้ และใหเ้วลากบัการเขยีนอธบิายสถานการณ์แต่ละสถานการณ์มากขึน้ 

 (2) ด้านการตัง้สถานการณ์ได้หลายโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั 
เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้  นกัเรยีน

สามารถตัง้สถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไดห้ลายโครงสรา้งที่
แตกต่างกนั และเขยีนอธบิายสถานการณ์ไดช้ดัเจนขึน้  นอกจากนี้นกัเรยีนยงัสามารถเชื่อมโยง
ความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตรไ์ดอ้กีดว้ย  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต ิ(2545 : 28-30) ทีก่ล่าวว่า  การเหน็ความเชื่อมโยง เหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่
ต่าง ๆ ทีค่นทัว่ไปมองไมเ่หน็ เป็นบุคลกิลกัษณะของเดก็ทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
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2.2 ด้านความคิดยืดหยุ่น 

ด้านการคิดแล้วเลือกสถานการณ์หรือกลุ่มของสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกบั
สถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด 

เมือ่นกัเรยีนมปีระสบการณ์ในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรม์ากขึน้  นกัเรยีน
สามารถคดิแลว้เลอืกสถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดได ้ โดยคดิแลว้
เลอืกจากสถานการณ์ทีน่กัเรยีนตัง้ขึน้ในช่วงกจิกรรมพฒันาความคดิคล่อง  ส าหรบันกัเรยีนทีไ่มม่ี
สถานการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด  นกัเรยีนจงึตัง้สถานการณ์อกีครัง้  
บางสถานการณ์ตัง้ขึน้ใหม ่ บางสถานการณ์ใชก้ารปรบัเปลีย่นจากสถานการณ์ทีม่อียูใ่นช่วงพฒันา
ความคดิคล่องจนไดส้ถานการณ์ใหม ่ ซึง่พฤตกิรรมการตัง้สถานการณ์ของนกัเรยีนดงักล่าว
สอดคลอ้งกบั สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (NCTM. 1991: 95)  และซลิเวอร ์
(Lowrie. 2002: Online; อา้งองิจาก Silver. 1994.)  ทีก่ล่าวว่า การตัง้ปญัหาม ี2 ลกัษณะ คอื    
การสรา้งปญัหาใหมจ่ากสถานการณ์ทีก่ าหนด และการสรา้งปญัหาใหมโ่ดยการปรบัเปลีย่นเงือ่นไข
ของปญัหาทีก่ าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะส าหรบัการจดัการเรียนรู้ 
เนื่องจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ก าหนดใหท้กัษะ

และกระบวนการทางคณติศาสตร ์ เป็นสาระการเรยีนรูห้นึ่งทีน่กัเรยีนทุกคนจะตอ้งเรยีน  และ
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการเรยีนรูใ้นทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์ ดงันัน้เพื่อเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ครอูาจน ากจิกรรมการเรยีนรู้
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนระดบัประถมศกึษาทีม่คีวามสนใจในคณติศาสตร ์ 
ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอยูใ่นระดบัด ี จงึสามารถปฏบิตักิจิกรรมน้ีได ้ 
หรอืครอูาจน าไปบูรณาการกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูป้กต ิ ส าหรบัปญัหาทางคณติศาสตรท์ีใ่ชใ้น
การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้วรเป็นปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย ปญัหาปลายเปิด หรอืปญัหาสถานการณ์ใน
ชวีติจรงิ ทีม่ผีลเฉลยมากกว่าหนึ่งผลเฉลย 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  ผูว้จิยัสรา้งขึน้  

เพื่อเสรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป อาจศกึษาองคป์ระกอบ
ทีเ่หลอืของความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์นัน่คอื ความคดิรเิริม่  และความคดิละเอยีดลออ  ส าหรบัเวลาที่
ใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เนื่องจากในการวจิยันี้ผูว้จิยัจดักจิกรรมการเรยีนรูว้นัละ 2 คาบเรยีน 
และใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 8 วนัตดิต่อกนั ท าใหน้กัเรยีนเกดิความเหนื่อยลา้  ส่งต่อผล
พฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นของนักเรยีนในบางกจิกรรมการเรยีนรูไ้มช่ดัเจน
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ดงันัน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อศกึษาพฤตกิรรมดงักล่าว ควรจดัอยา่งต่อเนื่อง แต่ไมค่วรเกนิ 
2-3 คาบเรยีน/สปัดาห ์ นอกจากนี้ครคูวรมวีธิกีารกระตุ้นใหน้กัเรยีนคดิหาผลเฉลยอยา่งต่อเนื่อง   

ส าหรบัการใชก้ลอ้งวดีโิอเพื่อบนัทกึพฤตกิรรมของนกัเรยีนขณะลงมอืแกป้ญัหาและ      
ตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรน์ัน้  ในส่วนของนกัเรยีนเป้าหมายแต่ละคนควรมกีลอ้งวดีโิอเพื่อบนัทกึ
พฤตกิรรมดงักล่าวโดยเฉพาะ  เนื่องจากการใชก้ลอ้งวดีโิอเครือ่งเดยีวกบัทีใ่ชบ้นัทกึบรรยากาศ  
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เมือ่กลบัมาดวูดีทิศัน์อกีครัง้ อาจมองไมเ่หน็พฤตกิรรมบางพฤตกิรรม
ของนกัเรยีนเป้าหมาย จงึอาจไมส่ามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรมในช่วงเวลาดงักล่าวได้ 
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การหาคณุภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้

เครือ่งมอืทีใ่ชว้จิยัน้ีประกอบดว้ย กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
เรือ่ง จ านวน  แบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  แบบสมัภาษณ์
กระบวนการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ และแบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์  
โดยผูว้จิยัด าเนินการหาคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 

วเิคราะหค์วามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ และความชดัเจน
ของขอ้ความ โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ ซึง่ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 

1.  น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้ และความชดัเจนของขอ้ความ โดยใชเ้กณฑใ์น
การพจิารณาดงันี้ 

คะแนน +1 หมายถงึ ใชไ้ด ้
คะแนน   0 หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าใชไ้ดห้รอืไม่ 
คะแนน  -1 หมายถงึ ใชไ้มไ่ด ้

2.  ค านวณค่า IOC ของแต่ละกจิกรรมการเรยีนรู ้ แลว้เลอืกกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
มคี่า IOC ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป  โดยใชส้ตูรการค านวณ IOC คอื (ลว้น สายยศ และองัคนา สายยศ.  
2539: 249) 

RIOC =
N

 

เมือ่  IOC  คอื ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
     R  คอื ผลรวมของคะแนนทีไ่ดจ้ากการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 
     N   คอื จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
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ตาราง 7  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกจิกรรมการเรยีนรูก้ารแกป้ญัหาและการตัง้ปญัหา              
ทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน 

 

แผนที ่ 
ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 
กิจกรรมการเรียนรู้ : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
เร่ือง “ไขปริศนาเงินออม” เวลา 90 นาที 

 
กจิกรรมการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง “ไขปรศินาเงนิออม” เป็นกจิกรรมการเรยีนรู้

คณติศาสตรค์าบเรยีนแรกทีม่จีดุประสงคก์ารเรยีนรูห้ลกั คอื เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจและเริม่ลงมอื
แกป้ญัหาตามกระบวนการแกป้ญัหาตามแนวคดิของโพลยา (Polya’s problem–solving process)  
และกระบวนการแกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตั (dynamic problem–solving process)  ไดเ้สรมิสรา้ง
ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นผ่านการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ ตลอดจนไดม้ปีระสบการณ์
ในการแก้ปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย (non-routine problem) ซึง่เป็นปญัหาทีส่ามารถหาผลเฉลยไดม้ากกว่า
หน่ึงผลเฉลย และใชค้วามรูค้ณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวนและการด าเนินการ ในการแก้ปญัหา 

 ปญัหาทางคณติศาสตรท์ีใ่ชใ้นคาบเรยีนน้ี คอื ปญัหา “ไขปรศินาเงนิออม” ซึง่เป็นปญัหา
ทางคณติศาสตรท์ีต่อ้งการใหน้กัเรยีนหา จ านวนเงนิทัง้หมด และจ านวนของเหรยีญชนิดต่างๆ ทีพ่ี่
ไตเติล้เกบ็ออมได ้(สิง่ทีต่อ้งการหา) โดยก าหนด จ านวนของเหรยีญและเงือ่นไขของจ านวนเงนิ
ทัง้หมดทีเ่กบ็ออมได ้(สิง่ทีก่ าหนดมาให)้  ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งหาความสมัพนัธข์องค่าของเงนิเหรยีญ
แต่ละชนิด  จ านวนของเหรยีญแต่ละชนิดทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่ าหนด  

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์: เพื่อใหน้กัเรยีน 

1.1.1 หาผลบวก ผลคณู ผลหารของจ านวนนบัและทศนิยมได้ 

1.1.2 บอกความสมัพนัธข์องค่าของเงนิเหรยีญแต่ละชนิด  จ านวนของเหรยีญแต่ละ
ชนิดสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีก่ าหนดได้ 

1.2 ด้านทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์: เพื่อใหน้กัเรยีน 

1.2.1 เขา้ใจกระบวนการแกป้ญัหาตามแนวคดิของโพลยา และกระบวนการ
แกป้ญัหาทีเ่ป็นพลวตั  

1.2.2 เริม่ลงมอืและมปีระสบการณ์ในการแก้ปญัหาทีไ่มคุ่น้เคย  ซึง่เป็นปญัหาที่
สามารถหาผลเฉลยไดม้ากกว่าหนึ่งผลเฉลย และใชค้วามรูค้ณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวนและการ
ด าเนินการ ในการแกป้ญัหา 

1.2.3 มโีอกาสไดเ้สรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นผ่านการแกป้ญัหา
ทางคณติศาสตร ์

1.2.4 มโีอกาสไดน้ าเสนอกระบวนการแกป้ญัหาและผลเฉลยทีไ่ดข้องตน 

1.2.5 มโีอกาสไดอ้ธบิายเหตุผลในการจดักลุ่มของผลเฉลยทีไ่ด ้  
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1.2.6 มโีอกาสไดเ้ชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเรือ่งจ านวน  มาตราเงนิไทย  และ
สถานการณ์ในชวีติจรงิ 

1.3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์: เพื่อใหน้กัเรยีน 

1.3.1 มคีวามรบัผดิชอบในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็นรายบุคคล 

1.3.2 มสี่วนรว่มในการอภปิรายผลการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีน 

2.  สาระการเรียนรู้  

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัจ านวนและการด าเนินการ  ซึง่ไดแ้ก่  จ านวนนบั ทศนิยม การบวก 
ลบ คณู และหารจ านวนนบัหรอืทศนิยม   

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการวดั ซึง่ไดแ้ก่  ค่าของเหรยีญชนิดต่างๆ ในมาตราเงนิไทย   
2.3 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการแกป้ญัหาตามแนวคดิของโพลยา ประกอบดว้ย        

การท าความเขา้ใจปญัหา  การวางแผนแกป้ญัหา  การด าเนินการตามแผน  และการตรวจสอบผล  

3.  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

3.1 ใบกจิกรรม : ไขปรศินาเงนิออม   (ส าหรบันกัเรยีนคนละหน่ึงชุด) 
3.2 ผลเฉลย : ไขปรศินาเงนิออม   (ส าหรบัครผููส้อน) 
3.3 กล่องสื่อรปูเรขาคณติ  ซึง่ประกอบดว้ย โฟมยางรปูหกเหลีย่ม  รปูสีเ่หลีย่มคางหม ู 

รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั  รปูสีเ่หลีย่มรปูว่าว  และรปูสามเหลีย่มดา้นเท่า   ในทีน่ี้รปูเรขาคณติแต่ละชนิดจะ
ใชแ้ทนเงนิเหรยีญแต่ละชนิด    (ส าหรบันกัเรยีนคนละหนึ่งกล่อง)    

3.4 กล่องกระดาษผลเฉลย  ซึง่ประกอบดว้ย  ปากกาเคมจี านวน 1 ดา้ม  แผ่นกระดาษ
จ านวน 20 แผ่น ส าหรบัเขยีนผลเฉลย  และกระดานส าหรบัตดิผลเฉลยจ านวน 1 แผ่น  (ส าหรบั
นกัเรยีนคนละหนึ่งกล่อง) 

3.5 แบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่  ซึง่ไดแ้ก่            
แบบตรวจสอบรายการและแบบบนัทกึภาคสนาม   (ส าหรบัครผููส้อนและผูช้่วยวจิยัคนละหนึ่งชุด) 

3.6 แบบสมัภาษณ์กระบวนการแกป้ญัหาทางคณติศาตร ์ (ส าหรบัครผููส้อน) 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บ่งออกเป็น  4 ช่วง ไดแ้ก่  การชีแ้จงแนวปฏบิตัใินชัน้เรยีน          
การแกป้ญัหาทางคณติศาสตรเ์พื่อพฒันาความคดิคล่อง  การแก้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์พื่อพฒันา
ความคดิยดืหยุน่  และการน าเสนอและอภปิรายผลการแกป้ญัหาของนกัเรยีน   

4.1 การช้ีแจงแนวปฏิบติัในชัน้เรียน  ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1.1 ครชูีแ้จงแนวปฏบิตัใินชัน้เรยีนใหน้กัเรยีนทุกคน  ซึง่ไดแ้ก่  การลงมอื
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรท์ีก่ าหนดตามขัน้ตอนหรอืกระบวนการแกป้ญัหา  การคน้หาผลเฉลยของ
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ปญัหาใหไ้ดม้ากกว่าหน่ึงผลเฉลย  การน าเสนอแนวคดิและผลเฉลยของนกัเรยีนหน้าชัน้เรยีน  และ
การอภปิรายกระบวนการแกป้ญัหาและผลเฉลยของปญัหาของนกัเรยีน 

4.1.2 ครใูหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั (ถา้ม)ี 

4.2 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พ่ือพฒันาความคิดคล่อง ใชเ้วลาประมาณ  30 
นาท ี มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.2.1 ครแูจกใบกจิกรรม : ไขปรศินาเงนิออม (เฉพาะค าถามที ่1)  กล่องสือ่รปู
เรขาคณติ  และกล่องกระดาษผลเฉลย  ใหน้กัเรยีนคนละหน่ึงชุด   

4.2.2 เพื่อด าเนินการตามกระบวนการแกป้ญัหาขัน้ที ่1 คอื ขัน้ท าความเขา้ใจ
ปญัหา  ครนู าเสนอสถานการณ์ปญัหา ตลอดจนสรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนอยากแกป้ญัหา  แลว้ให้
นกัเรยีนอ่านและท าความเขา้ใจสถานการณ์ปญัหาในใบกจิกรรมดว้ยตนเองอกีครัง้   โดยเน้นย า้ว่า 
ขณะอ่านและท าความเขา้ใจปญัหานกัเรยีนสามารถขดีเขยีนในใบกจิกรรมไดต้ามความตอ้งการ 

4.2.3 เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจปญัหาของนกัเรยีน  ครตูัง้ประเดน็ค าถามให้
นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็  เช่น  

 ปญัหาน้ีเกี่ยวกบัอะไร 
 ลองเล่าใหฟ้งัซวิ่า ปญัหาน้ีมวี่าอยา่งไร 
 จากสิง่ทีก่ าหนดมาให ้ลองบอกซวิ่ามขีอ้มลูทีส่ าคญัอะไรบา้ง 
 สิง่ทีส่ถานการณ์ปญัหาตอ้งการใหห้าคอือะไร 
 มาตราเงนิไทย มอีะไรบา้ง 
 ค าว่า “มเีงนิเป็นจ านวนเตม็ ไมม่เีศษสตางค์”  หมายความว่าอย่างไร  
 หน่วยเงนิบาทและสตางค ์ มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร   
 เหรยีญ 2 บาท กบัเหรยีญ 25 สตางค ์มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
 เหรยีญ 2 บาท กบัเหรยีญ 50 สตางค ์มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
 ถา้มเีหรยีญ 25 สตางค ์10 เหรยีญ คดิเป็นเงนิเท่าไหร่ 
 ถา้มเีงนิ 5 บาท นกัเรยีนคดิว่าจะมเีหรยีญชนิดใดไดบ้า้ง 
 นกัเรยีนคดิว่าปญัหาน้ีสามารถหาผลเฉลยไดม้ากกว่า 1 ผลเฉลยหรอืไม ่

เพราะเหตุใด  
เป็นตน้ 

4.2.4 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนแต่ละคนคดิวางแผนแก้ปญัหาดว้ยตนเอง  โดยไม่
ปรกึษาคนอื่น  และใชบ้รเิวณทีว่่างในใบกจิกรรมเป็นกระดาษทดของตน   

4.2.5 ครตูัง้ประเดน็ค าถามใหน้กัเรยีนตรวจสอบการวางแผนแก้ปญัหาของตนเอง เช่น  
 ความรูค้ณติศาสตร ์ทีน่ ามาช่วยแกป้ญัหาน้ีมอีะไรบา้ง 
 นกัเรยีนมคีวามรูค้ณติศาสตร ์ทีน่ ามาช่วยแก้ปญัหาน้ีมากน้อยเพยีงใด 
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 วธิกีาร / ยทุธวธิ ีทีน่ ามาช่วยแกป้ญัหาน้ีมอีะไรบา้ง  
 วธิกีาร / ยทุธวธิ ีทีน่กัเรยีนจะเลอืกมาใชแ้กป้ญัหาน้ีคอือะไร 

เป็นตน้ 

4.2.6 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนแต่ละคนลงมอืแกป้ญัหาตามแผนทีว่างไว ้ โดยเน้นย ้าว่า  
ปญัหาน้ีสามารถหาผลเฉลยไดม้ากกว่าหนึ่งผลเฉลย  ดงันัน้ใหน้กัเรยีนแต่ละคนหาผลเฉลยทีเ่ป็นไป
ไดใ้หม้ากทีสุ่ดในเวลาทีก่ าหนด   

4.2.7 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนเขยีนผลเฉลยทีห่าไดใ้นแผ่นกระดาษทีก่ าหนด แผ่นละ
หนึ่งผลเฉลย  พรอ้มเขยีนหมายเลขก ากบัผลเฉลยเรยีงตามล าดบั  แลว้ใหน้กัเรยีนน าแผ่นกระดาษที่
เขยีนผลเฉลยตดิบนกระดานของตน    

4.2.8 ขณะทีน่กัเรยีนคดิหาผลเฉลยอยูน่ัน้  คร ู(และผูช้่วยวจิยั) จะสงัเกตพฤตกิรรม
ดา้นความคดิคล่องของนกัเรยีน (เฉพาะนกัเรยีนเป้าหมาย) แลว้บนัทกึพฤตกิรรมเหล่านัน้ใน     
แบบตรวจสอบรายการและแบบบนัทกึภาคสนาม   และเมือ่นกัเรยีนเสรจ็สิน้การแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรเ์พื่อพฒันาความคดิคล่อง  ครตูอ้งบนัทกึจ านวนผลเฉลยของนกัเรยีนแต่ละคน      
พรอ้มทัง้เกบ็แผ่นกระดาษทีย่งัไมไ่ดเ้ขยีนของนกัเรยีนแต่ละคนคนื  

4.2.9 ครตูัง้ประเดน็ค าถามใหน้กัเรยีนตรวจสอบความถูกตอ้งของผลเฉลยของตนเอง 
เช่น 

 ผลเฉลยแต่ละผลเฉลยนัน้ถูกตอ้งแลว้หรอืยงั 
 มผีลเฉลยใดบา้งทีม่คีวามซ ้าซอ้น 
 ผลเฉลยใดบา้งทีย่งัไม่ม ี 

เป็นตน้ 

4.3 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พ่ือพฒันาความคิดยืดหยุ่น   ใชเ้วลาประมาณ 30 
นาท ี ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.3.1 ครแูจกใบกจิกรรม : ไขปรศินาเงนิออม (เฉพาะค าถามที ่2)  ใหน้กัเรยีนคนละ
หนึ่งชุด  แลว้ใหน้กัเรยีนอ่านและท าความเขา้ใจค าถามที ่2 ดว้ยตนเอง   

4.3.2 เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจค าถามที ่2 ของนกัเรยีน  ครตูัง้ประเดน็ค าถามให้
นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็  เช่น  

 ค าถามที ่2  ตอ้งการหาอะไร  
 สิง่ทีต่อ้งการหา (ผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขของค าถามที ่2) นกัเรยีนมี

หรอืยงัไม่ม ี
 ถา้ไม่มผีลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขของค าถามที่ 2  นกัเรยีนสามารถหา 

ผลเฉลยนัน้ไดห้รอืไม ่ เพราะเหตุใด 
เป็นตน้ 
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4.3.3 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนพจิารณาผลเฉลยทีไ่ดจ้ากค าถามที ่1  แลว้เลอืกผลเฉลย
ทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขของค าถามที ่2  แลว้เขยีนเฉพาะหมายเลขของผลเฉลยลงในใบกจิกรรมส่วน
ทีเ่ป็นค าถามที ่2    

4.3.4 ถา้ไม่มผีลเฉลยทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนคดิหาผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไข
ของค าถามที ่2  แลว้เขยีนผลเฉลยทีไ่ดบ้นแผ่นกระดาษแผ่นใหมท่ีม่สีแีตกต่างจากสแีผ่นกระดาษ
เดมิ  หลงัจากนัน้น าแผ่นกระดาษแผ่นใหมน่ัน้ตดิบนกระดานของตนเพิม่เตมิ 

4.3.5 ขณะทีน่กัเรยีนคดิหาผลเฉลยอยูน่ัน้  คร ู(และผูช้่วยวจิยั) จะสงัเกตพฤตกิรรม
ดา้นความคดิยดืหยุน่ของนักเรยีน (เฉพาะนกัเรยีนเป้าหมาย) แลว้บนัทกึพฤตกิรรมเหล่านัน้ใน  
แบบตรวจสอบรายการและแบบบนัทกึภาคสนาม   และเมือ่นกัเรยีนเสรจ็สิน้การแกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรเ์พื่อพฒันาความคดิยดืหยุน่ ครจูะบนัทกึจ านวนผลเฉลยของนกัเรยีนแต่ละคน   

4.3.6 หลงัจากนกัเรยีนเสรจ็สิน้การแกป้ญัหาค าถามที ่2  ครแูจกใบกจิกรรม :     
ไขปรศินาเงนิออม (เฉพาะค าถามที ่3)  ใหน้กัเรยีนคนละหน่ึงชุด  แลว้ใหน้กัเรยีนอ่านและท าความ
เขา้ใจค าถามที ่3 ดว้ยตนเอง   

4.3.7 เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจค าถามที ่3 ของนกัเรยีน  ครตูัง้ประเดน็ค าถามให้
นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็  เช่น  

 ค าถามที ่3  ตอ้งการหาอะไร  
 ผลเฉลยที ่1 และ 2 ของนกัเรยีน  มลีกัษณะคลา้ยกนัหรอืไม ่และมลีกัษณะ

คลา้ยกนัอย่างไร   
 ผลเฉลยทีไ่ดใ้นค าถามที ่1 และ 2  มผีลเฉลยใดบา้งทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั  และ

มลีกัษณะคลา้ยกนัอยา่งไร  
 ถา้ตอ้งการจดักลุ่มของผลเฉลยทีไ่ด ้ จะมเีกณฑใ์นการจดักลุ่มไดอ้ยา่งไร  
 นกัเรยีนคดิว่าผลเฉลยใดบา้งทีไ่มส่ามารถจดักลุ่มได ้ เพราะเหตุใด 

เป็นตน้ 

4.3.8 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนน าผลเฉลยทีไ่ดใ้นค าถามที ่1 และ 2  มาพจิารณาว่า         
มผีลเฉลยใดบา้งทีล่กัษณะคลา้ยกนั และมลีกัษณะคลา้ยกนัอยา่งไร  เพื่อน าลกัษณะทีค่ลา้ยกนันัน้
มาเป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย 

4.3.9 หลงัจากไดเ้กณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลยแลว้  ใหน้กัเรยีนเขยีนเกณฑใ์น    
ใบกจิกรรมส่วนทีเ่ป็นค าถามที ่3  แลว้จ าแนกผลเฉลยออกเป็นกลุ่มๆ ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 

4.3.10 ขณะทีน่กัเรยีนจดักลุ่มของผลเฉลยอยูน่ัน้ ครแูละผูช้่วยวจิยัจะสงัเกต
พฤตกิรรมดา้นความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีน (เฉพาะนักเรยีนเป้าหมาย) แลว้บนัทกึพฤตกิรรม
เหล่านัน้ใน  แบบตรวจสอบรายการและแบบบนัทกึภาคสนาม และเมือ่นกัเรยีนเสรจ็สิน้การจดักลุ่ม
ของผลเฉลย  ครจูะบนัทกึเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลยของนกัเรยีนแต่ละคน   
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4.4 การน าเสนอและอภิปรายผลการแก้ปัญหาของนักเรียน  ใชเ้วลาประมาณ 25 
นาท ี ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.4.1 ครสูุ่มนกัเรยีน 1 คน เพื่อใหน้ าเสนอแนวคดิและผลเฉลยทีไ่ดใ้นค าถามที ่1    
หน้าชัน้เรยีน  แลว้ใหน้กัเรยีนคนอื่นน าเสนอผลเฉลยทีแ่ตกต่างกนั (ถา้ม)ี 

4.4.2 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุผลเฉลยทัง้หมดทีไ่ดใ้นค าถามที ่1 

4.4.3 ครสูุ่มนกัเรยีนเพื่อใหน้ าเสนอแนวคดิและผลเฉลยทีไ่ดใ้นค าถามที ่2       
หน้าชัน้เรยีน  แลว้ใหน้กัเรยีนคนอื่นน าเสนอผลเฉลยทีแ่ตกต่างกนั (ถา้ม)ี 

4.4.4 ครเูลอืกนกัเรยีน 3 คน (นกัเรยีนเป้าหมาย) เพื่อใหน้ าเสนอแนวคดิและเกณฑ์
ในการจดักลุ่มของผลเฉลยของแต่ละคนหน้าชัน้เรยีน  แลว้ใหน้กัเรยีนคนอื่นน าเสนอผลเฉลยที่
แตกต่างกนั (ถา้ม)ี 

4.4.5 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรุปเกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลยทีไ่ดใ้นค าถามที ่3  

4.4.6 ครใูหน้กัเรยีนทัง้ชัน้รว่มกนัอภปิรายผลการแกป้ญัหา ประเดน็ทีใ่ชใ้น       
การอภปิราย มดีงันี้ 

 ความรูค้ณติศาสตรท์ีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการแกป้ญัหาน้ี คอือะไร  
 นกัเรยีนมวีธิกีารทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาน้ีอยา่งไรบา้ง 
 นกัเรยีนมวีธินี าเสนอผลเฉลยในรปูแบบใดไดบ้า้ง 
 การน าเสนอผลเฉลยของนกัเรยีนคนใดทีเ่ขา้ใจง่ายทีสุ่ด  เพราะเหตุใด  
 นกัเรยีนคดิว่ามผีลเฉลยอื่นอกีหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
 เกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลย  เกณฑใ์ดทีเ่หน็ว่าดทีีสุ่ด  เพราะเหตุใด 
 นกัเรยีนคดิว่า มเีกณฑใ์นการจดักลุ่มของผลเฉลยแบบอื่นอกีหรอืไม ่ อยา่งไร 
 ถา้เปลีย่นเงือ่นไข คอื มเีหรยีญอยู ่20 เหรยีญ นกัเรยีนจะสามารถบอกได้

หรอืไมว่่า จะมเีงนิมากทีสุ่ดกีบ่าท และน้อยทีสุ่ดกีบ่าท อยา่งไร 
เป็นตน้ 

5.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นคาบเรยีนนี้ จะพจิารณาจากแหล่งขอ้มลูต่อไปนี้ 

5.1 ผลจากการท า “ใบกจิกรรม : ไขปรศินาเงนิออม” ของนกัเรยีนแต่ละคน 

5.2 ผลจากการตอบค าถามในชัน้เรยีนของนกัเรยีนของนกัเรยีนแต่ละคน 

5.3 ผลจากการสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีน  
โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น ซึง่ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบ
รายการ และแบบบนัทกึภาคสนาม และการสงัเกตจากวดีทิศัน์ 

5.4 ผลจากการสมัภาษณ์นกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย ภายหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรม 
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ชื่อ............................................................................................................................... 

ใบกิจกรรม :ไขปรศินาเงนิออม 

 ทกุวนัเสาร ์พ่ีไตเต้ิล กบั นอ้งเตเต ้จะแคะกระปกุออมสิน

ของตนเพ่ือน าไปฝากธนาคาร  พ่ีไตเต้ิลบอกนอ้งเตเตว่้า... 

พีเ่กบ็เงนิไดท้ั้งหมด 10 เหรยีญ ซึง่มทีัง้เหรยีญ สบิบาท  หา้บาท   

สองบาท  หา้สบิสตางค ์ และยีส่บิหา้สตางค ์  

  
   

10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

 

เม่ือรวมจ านวนเงนิของเหรยีญทัง้สบิเหรียญแลว้  

พีม่ีเงนิเปน็จ านวนเตม็บาท ไมเ่ปน็เศษสตางคเ์ลย 

   
 ค าถามท่ี 1:   ใหช้่วยนอ้งเตเตห้าว่า...   

พ่ีไตเต้ิลมีเงินทัง้หมดกี่บาท  และมีเหรยีญแต่ละชนิด

อยา่งละกี่เหรยีญบา้ง 
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ชื่อ............................................................................................................................... 

ใบกิจกรรม :ไขปรศินาเงนิออม 

ค าถามท่ี 2 :   
 พ่ีไตเต้ิลจะมี “เหรยีญยี่สิบหา้สตางค”์ ไดม้ากท่ีสดุกี่เหรยีญ 

 และเหรยีญแต่ละชนิดมีอยา่งละกี่เหรยีญและคิดเป็นเงินก่ีบาท 
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ชื่อ............................................................................................................................... 

ใบกิจกรรม :ไขปรศินาเงนิออม 

ค าถามท่ี 3: 
นอ้งเตเตห้าค าตอบไดห้ลายค าตอบ จึงน าค าตอบมาจดักล ุม่ 

นอ้งเตเตจ้ะจดักล ุม่ไดอ้ยา่งไรบา้ง  

และเกณฑใ์นการจดักล ุม่ควรเป็นอยา่งไร 
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เฉลยกจิกรรม : ไขปรศินาเงนิออม 

ค าถามที ่1:   ไตเติล้มเีงนิทัง้หมดกีบ่าท  และมเีหรยีญแต่ละชนิดอยา่งละกีเ่หรยีญบา้ง 

เฉลย เนื่องจากเงนิทีเ่กบ็ไดม้ ี10 เหรยีญ ประกอบดว้ย เหรยีญสบิบาท หา้บาท สองบาท หา้สบิ
สตางค ์และ ยีส่บิหา้สตางค ์ เมือ่น ามารวมกนัแลว้ ไดเ้งนิเป็นจ านวนเตม็ ไมม่เีศษสตางค์   
 ดงันัน้ จ านวนเหรยีญแต่ละชนิด และจ านวนเงนิทีเ่ป็นไปได ้คอื 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 1 6 19 

2 1 1 1 5 2 20 

3 2 1 1 2 4 29 

4 1 2 1 2 4 24 

5 1 1 2 2 4 21 

6 2 2 1 3 2 34 

7 2 1 2 3 2 31 

8 1 2 2 3 2 26 

9 3 1 1 3 2 39 

10 1 3 1 3 2 29 

11 1 1 3 3 2 23 

12 3 3 1 1 2 48 

13 3 1 3 1 2 42 

14 1 3 3 1 2 32 

15 5 1 1 1 2 58 

16 1 5 1 1 2 38 

17 1 1 5 1 2 26 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

 

วิธีท่ี 
จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 

(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

18 1 2 4 1 2 29 

19 1 4 2 1 2 35 

20 2 1 4 1 2 34 

21 2 4 1 1 2 43 

22 4 1 2 1 2 50 

23 4 2 1 1 2 53 

24 3 2 2 1 2 45 

25 2 3 2 1 2 40 

26 2 2 3 1 2 37 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

ค าถามที ่2 :  พีไ่ตเติล้จะม ี“เหรยีญยีส่บิหา้สตางค”์ ไดม้ากทีสุ่ดกีเ่หรยีญ  
 และเหรยีญแต่ละชนิดมอีย่างละกีเ่หรยีญและคดิเป็นเงนิกีบ่าท   

เฉลย พีไ่ตเติล้จะมเีหรยีญยีส่บิหา้สตางคไ์ดม้ากทีสุ่ด 6 เหรยีญและเป็นเหรยีญอื่นๆ อกี อยา่งละ 
1 เหรยีญ คดิเป็นเงนิ 19 บาท   
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

ค าถามที ่3:  น้องเตเตห้าผลเฉลยไดห้ลายผลเฉลย  จงึคดิทีจ่ดัผลเฉลยเป็นกลุ่มๆ    
น้องเตเตจ้ะจดักลุ่มไดอ้ยา่งไรบา้ง  และเกณฑใ์นการจดักลุ่มควรเป็นอย่างไร 

เฉลยแนวคิด สามารถจดัเป็นกลุ่มไดโ้ดย พจิารณาจากการก าหนดจ านวนของเหรยีญ 50 
สตางค ์และ 25 สตางค ์ ดงันี้ 

 รปูแบบท่ี 1  มเีหรยีญ 50 สตางค ์  จ านวน 1 เหรยีญ  
     และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 2 เหรยีญ   

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 3 3 1 1 2 48 

2 3 1 3 1 2 42 

3 1 3 3 1 2 32 

4 5 1 1 1 2 58 

5 1 5 1 1 2 38 

6 1 1 5 1 2 26 

7 1 2 4 1 2 29 

8 1 4 2 1 2 35 

9 2 1 4 1 2 34 

10 2 4 1 1 2 43 

11 4 1 2 1 2 50 

12 4 2 1 1 2 53 

13 3 2 2 1 2 45 

14 2 3 2 1 2 40 

15 2 2 3 1 2 37 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

รปูแบบท่ี 2  มเีหรยีญ 50 สตางค ์   จ านวน 1 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 6 เหรยีญ  

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 1 6 19 

 รปูแบบท่ี 3 มเีหรยีญ 50 สตางค ์   จ านวน 2 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 4 เหรยีญ   

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 2 1 1 2 4 29 

2 1 2 1 2 4 24 

3 1 1 2 2 4 21 

รปูแบบท่ี 4  มเีหรยีญ 50 สตางค ์   จ านวน 3 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 2 เหรยีญ 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 2 2 1 3 2 34 

2 2 1 2 3 2 31 

3 1 2 2 3 2 26 

4 3 1 1 3 2 39 

5 1 3 1 3 2 29 

6 1 1 3 3 2 23 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

รปูแบบท่ี 5  มเีหรยีญ 50 สตางค ์   จ านวน 5 เหรยีญ  
    และเหรยีญ 25 สตางค ์  จ านวน 2 เหรยีญ   

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 5 2 20 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

ตวัอย่างแนวคิดการจดักลุ่มผลเฉลยของนักเรียน 
เกณฑท์ี ่1  การพจิารณาผลรวมของจ านวนเงนิ  โดยพจิารณาจากผลรวมของจ านวนเงนิ

เป็นจ านวนเฉพาะและไมเ่ป็นจ านวนเฉพาะ  ดงันี้ 
รปูแบบท่ี 1  ผลรวมของจ านวนเงนิไมเ่ป็นจ านวนเฉพาะ 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 5 2 20 

2 1 2 1 2 4 24 

3 1 1 2 2 4 21 

4 2 2 1 3 2 34 

5 1 2 2 3 2 26 

6 3 1 1 3 2 39 

7 3 3 1 1 2 48 

8 3 1 3 1 2 42 

9 1 3 3 1 2 32 

10 5 1 1 1 2 58 

11 1 5 1 1 2 38 

12 1 1 5 1 2 26 

13 1 4 2 1 2 35 

14 2 1 4 1 2 34 

15 4 1 2 1 2 50 

16 3 2 2 1 2 45 

17 2 3 2 1 2 40 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

รปูแบบท่ี 2  ผลรวมของจ านวนเงนิเป็นจ านวนเฉพาะ 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 1 6 19 

2 1 1 3 3 2 23 

3 2 1 1 2 4 29 

4 1 2 4 1 2 29 

5 1 3 1 3 2 29 

6 2 1 2 3 2 31 

7 2 2 3 1 2 37 

8 2 4 1 1 2 43 

9 4 2 1 1 2 53 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

เกณฑท์ี ่2 การพจิารณาชนิดของเหรยีญ  โดยพจิารณาจากการก าหนดผลรวมของ
จ านวนเหรยีญ 25 สตางค ์ ดงันี้ 

รปูแบบท่ี 1  ผลรวมของจ านวนเหรยีญ 25 สตางคเ์ป็น 2 เหรยีญ 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 5 2 20 

2 2 2 1 3 2 34 

3 2 1 2 3 2 31 

4 1 2 2 3 2 26 

5 3 1 1 3 2 39 

6 1 3 1 3 2 29 

7 1 1 3 3 2 23 

8 3 3 1 1 2 48 

9 3 1 3 1 2 42 

10 1 3 3 1 2 32 

11 5 1 1 1 2 58 

12 1 5 1 1 2 38 

13 1 1 5 1 2 26 

14 1 2 4 1 2 29 

15 1 4 2 1 2 35 

16 2 1 4 1 2 34 

17 2 4 1 1 2 43 

18 4 1 2 1 2 50 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

19 4 2 1 1 2 53 

20 3 2 2 1 2 45 

21 2 3 2 1 2 40 

22 2 2 3 1 2 37 

รปูแบบท่ี 2  ผลรวมของจ านวนเหรยีญ 25 สตางคเ์ป็น 4 เหรยีญ 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 2 1 1 2 4 29 

2 1 2 1 2 4 24 

3 1 1 2 2 4 21 

รปูแบบท่ี 3  ผลรวมของจ านวนเหรยีญ 25 สตางคเ์ป็น 6 เหรยีญ 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 1 6 19 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

เกณฑท์ี ่3  การพจิารณาแบบรปูของจ านวนเหรยีญ  โดยพจิารณาจากการก าหนดให้
จ านวนของเหรยีญเป็นตวัเลขชุดเดยีวกนั  ดงันี้ 

รปูแบบท่ี 1  จ านวนของเหรยีญเป็นตวัเลข 1, 1, 1, 1, 6 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 1 6 19 

รปูแบบท่ี 2  จ านวนของเหรยีญเป็นตวัเลข 1, 1, 1, 2, 5 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 1 1 1 5 2 20 

รปูแบบท่ี 3  จ านวนของเหรยีญเป็นตวัเลข 1, 1, 2, 2, 4 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 2 1 1 2 4 29 

2 1 2 1 2 4 24 

3 1 1 2 2 4 21 

4 1 2 4 1 2 29 

5 1 4 2 1 2 35 

6 2 1 4 1 2 34 

7 2 4 1 1 2 43 

8 4 1 2 1 2 50 

9 4 2 1 1 2 53 

  



138 

เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

รปูแบบท่ี 4  จ านวนของเหรยีญเป็นตวัเลข 1, 2, 2, 2, 3 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 2 2 1 3 2 34 

2 2 1 2 3 2 31 

3 1 2 2 3 2 26 

4 3 2 2 1 2 45 

5 2 3 2 1 2 40 

6 2 2 3 1 2 37 

รปูแบบท่ี 5  จ านวนของเหรยีญเป็นตวัเลข 1, 1, 2, 3, 3 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 3 1 1 3 2 39 

2 1 3 1 3 2 29 

3 1 1 3 3 2 23 

4 3 3 1 1 2 48 

5 3 1 3 1 2 42 

6 1 3 3 1 2 32 
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เฉลยกิจกรรม : ไขปริศนาเงินออม 

รปูแบบท่ี 6  จ านวนของเหรยีญเป็นตวัเลข 1, 1, 1, 2, 5 

วิธีท่ี จ านวนเหรียญแต่ละชนิด เป็นเงิน 
(บาท) 10 บาท 5 บาท 2 บาท 50 สตางค ์ 25 สตางค ์

1 5 1 1 1 2 58 

2 1 5 1 1 2 38 

3 1 1 5 1 2 26 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 
กิจกรรมการเรียนรู้ : การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
เร่ือง “นมกล่องประลองปัญญา” เวลา 90 นาที 

กจิกรรมการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง “นมกล่องประลองปัญญา” เป็นกจิกรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีม่จีุดประสงคก์ารเรยีนรูห้ลกั คอื  เพื่อใหน้กัเรยีนเริม่ลงมอืและมี
ประสบการณ์ในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์(posing a mathematics problem) เมือ่ก าหนดขอ้มลู
หรอืเงือ่นไขให ้ อกีทัง้ไดเ้สรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ผ่านการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์  ตลอดจนมสี่วนรว่มในการอภปิรายผลการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีน   

ขอ้มลูส าหรบัการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรใ์นคาบเรยีนน้ี  เป็นขอ้มลูหรอืเงือ่นไขเกีย่วกบั
นมกล่องทีม่รีสเดยีวกนั  แต่มคีวามจขุองกล่อง  จ านวนกล่องในการบรรจเุป็นห่อ  และราคาต่อห่อ 
แตกต่างกนั (สิง่ทีก่ าหนดมาให)้  ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งน าขอ้มลูหรอืเงือ่นไขเหล่านัน้มาตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์(สิง่ทีต่อ้งการหา)  โดยค านึงถงึ ประเภทของปญัหาทางคณติศาสตรแ์ละความซบัซอ้น
ของปญัหาทางคณติศาสตร ์

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์: เพื่อใหน้กัเรยีน 

1.1.1 หาผลบวก ผลลบ ผลคณู และผลหารของจ านวนนับและทศนิยมได้ 

1.1.2 บอกความสมัพนัธข์องความจขุองกล่องสีเ่หลีย่มมมุฉาก  ราคาต่อกล่อง  
จ านวนกล่องในการบรรจเุป็นห่อและราคาต่อห่อ  

1.2 ด้านทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์: เพื่อใหน้กัเรยีน 

1.2.1 เริม่ลงมอืและมปีระสบการณ์ในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เมือ่ก าหนด
ขอ้มลูหรอืเงือ่นไขให้  

1.2.2 มโีอกาสไดเ้สรมิสรา้งความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นผ่านการตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์

1.2.3 มโีอกาสไดน้ าเสนอปญัหาทีต่ ัง้ของตนหน้าชัน้เรยีน   

1.2.4 มโีอกาสไดอ้ธบิายเหตุผลในการตัง้ปญัหาของตน และวธิกีารแกป้ญัหาพอสงัเขป 

1.2.5 มโีอกาสไดเ้ชื่อมโยงความรูร้ะหว่างเรือ่งจ านวน  ปรมิาตรของกล่องสีเ่หลีย่ม
มมุฉาก  และสถานการณ์ในชวีติจรงิ 

1.3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค:์ เพื่อใหน้กัเรยีน 

1.3.1 มคีวามรบัผดิชอบในการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์ป็นรายบุคคล 

1.3.2 มสี่วนรว่มในการอภปิรายผลการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีน 
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2.  สาระการเรียนรู้  

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัจ านวนและการด าเนินการ  ซึง่ไดแ้ก่  จ านวนนบั ทศนิยม การบวก 
ลบ คณู และหารจ านวนนบัหรอืทศนิยม   

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการวดั ซึง่ไดแ้ก่  ความจขุองกล่องสีเ่หลีย่ม  หน่วยการวดัในระบบ
เมตรกิ (ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร)  

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการตัง้ปญัหา  ซึง่ไดแ้ก่ ประเภทของปญัหาทางคณติศาสตร ์และ
ความซบัซอ้นของปญัหาทางคณติศาสตร ์

3.  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

3.3 ใบกจิกรรม : นมกล่องประลองปญัญา   (ส าหรบันกัเรยีนคนละหนึ่งชุด) 
3.4 ผลเฉลย : นมกล่องประลองปญัญา      (ส าหรบัครผููส้อน) 
3.3 กล่องกระดาษผลเฉลย  ซึง่ประกอบดว้ย  ปากกาเคมจี านวน 1 ดา้ม  แผ่นกระดาษ

จ านวน 20 แผ่น ส าหรบัเขยีนผลเฉลย  และกระดานส าหรบัตดิผลเฉลยจ านวน 1 แผ่น  (ส าหรบั
นกัเรยีนคนละหนึ่งกล่อง) 

3.4 แบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่  ซึง่ไดแ้ก่            
แบบตรวจสอบรายการและแบบบนัทกึภาคสนาม  (ส าหรบัครผููส้อนและผูช้่วยวจิยัคนละหนึ่งชุด) 

3.5 แบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ (ส าหรบัครผููส้อน) 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บ่งออกเป็น  4 ช่วง ไดแ้ก่  การชีแ้จงแนวปฏบิตัใินชัน้เรยีน         
การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์พื่อพฒันาความคดิคล่อง  การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์พื่อพฒันา
ความคดิยดืหยุน่  และการน าเสนอและอภปิรายผลการแกป้ญัหาของนกัเรยีน   

4.1 การช้ีแจงแนวปฏิบติัในชัน้เรียน  ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1.1 ครชูีแ้จงแนวปฏบิตัใินชัน้เรยีนใหน้กัเรยีนทุกคน  ซึง่ไดแ้ก่  การลงมอื       
ตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์มื่อก าหนดขอ้มลูหรอืเงือ่นไขมาให ้ การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรใ์หไ้ด้
มากกว่าหน่ึงปญัหา  การน าเสนอแนวคดิและปญัหาทีต่ ัง้ของนกัเรยีนหน้าชัน้เรยีน และการอภปิราย
ประเภทของปญัหาทางคณิตศาสตรแ์ละความซบัซอ้นของปญัหาทางคณติศาสตรท์ีต่ ัง้ขึน้ 

4.1.2 ครใูหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั (ถา้ม)ี 
4.2 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พ่ือพฒันาความคิดคล่อง ใชเ้วลาประมาณ  30 

นาท ี มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.2.1 ครแูจกใบกจิกรรม : นมกล่องประลองปญัญา (เฉพาะค าถามที ่1)  และกล่อง
กระดาษผลเฉลย  ใหน้กัเรยีนคนละหนึ่งชุด   
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4.2.2 ครนู าเสนอขอ้มลูหรอืเงือ่นไข ตลอดจนสรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนตัง้ปญัหา  
แลว้ใหน้กัเรยีนอ่านและท าความเขา้ใจขอ้มลูหรอืเงือ่นไขในใบกจิกรรมดว้ยตนเองอกีครัง้  โดยเน้น
ย า้ว่า ขณะอ่านและท าความเขา้ใจปญัหานกัเรยีนสามารถขดีเขยีนในใบกจิกรรมไดต้ามความตอ้งการ 

4.2.3 เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจขอ้มลูหรอืเงือ่นไขของนกัเรยีน  ครตูัง้ประเดน็
ค าถามใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็  เช่น  

 ขอ้มลูหรอืเงือ่นไขนี้เกีย่วกบัอะไร 
 ลองเล่าใหฟ้งัซวิ่า ขอ้มลูหรอืเงือ่นไขนี้มวี่าอยา่งไร 
 จากสิง่ทีก่ าหนดมาให ้ลองบอกซวิ่ามขีอ้มลูหรอืเงือ่นไขทีส่ าคญัอะไรบา้ง 
 สิง่ทีต่อ้งการใหห้าหรอืท าคอือะไร 
 ความจุของกล่อง  ราคาต่อกล่อง จ านวนกล่องในการบรรจเุป็นห่อ  และราคา

ต่อห่อ มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม ่ อยา่งไร 
เป็นตน้ 

4.2.4 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนแต่ละคนคดิวางแผนการตัง้ปญัหาดว้ยตนเอง  โดยไม่
ปรกึษาคนอื่น  และใชบ้รเิวณทีว่่างในใบกจิกรรมเป็นกระดาษทดของตน   

4.2.5 ครตูัง้ประเดน็ค าถามใหน้กัเรยีนตรวจสอบการวางแผนการตัง้ปญัหาของตนเอง 
เช่น  

 นกัเรยีนจะน าเงือ่นไขใดมาใชต้ัง้ปญัหาไดบ้า้ง  
 นกัเรยีนสามารถน าเงือ่นไขทีก่ าหนดทุกเงือ่นไขมาตัง้ปญัหาไดห้รอืไม่ 
 นกัเรยีนสามารถตัง้ปญัหาคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาอื่นๆ ไดห้รอืไม ่  ถา้

ไดม้วีชิาอะไรบา้ง 
 ความรูค้ณติศาสตรท์ีน่กัเรยีนจะน ามาช่วยในการตัง้ปญัหามอีะไรบา้ง 
 นกัเรยีนมคีวามรูค้ณติศาสตรท์ีจ่ะน ามาช่วยในการตัง้ปญัหาน้ีมากน้อยเพยีงใด 
 วธิกีาร / ยทุธวธิ ีทีน่ ามาช่วยในการตัง้ปญัหาน้ีมอีะไรบา้ง  

เป็นตน้ 

4.2.6 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนแต่ละคนลงมอืตัง้ปญัหาตามแผนทีว่างไว ้ โดยเน้นย ้าว่า  
ขอ้มลูหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดใหน้ัน้สามารถตัง้ปญัหาไดม้ากกว่าหน่ึงปญัหา  ดงันัน้ใหน้กัเรยีนแต่ละคน
ตัง้ปญัหาทีเ่ป็นไปไดใ้หม้ากทีสุ่ดในเวลาทีก่ าหนด   

4.2.7 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนเขยีนปญัหาทีต่ ัง้ไดใ้นแผ่นกระดาษทีก่ าหนด แผ่นละหน่ึง
ปญัหา  พรอ้มเขยีนหมายเลขก ากบัปญัหาเรยีงตามล าดบั  แลว้ใหน้ักเรยีนน าแผ่นกระดาษทีเ่ขยีน
ปญัหาตดิบนกระดานของตน    

4.2.8 ขณะทีน่กัเรยีนคดิตัง้ปญัหาอยูน่ัน้  คร ู(และผูช้่วยวจิยั) จะสงัเกตพฤตกิรรม
ดา้นความคดิคล่องของนกัเรยีน (เฉพาะนกัเรยีนเป้าหมาย) แลว้บนัทกึพฤตกิรรมเหล่านัน้ใน     
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แบบตรวจสอบรายการและแบบบนัทกึภาคสนาม และเมื่อนกัเรยีนเสรจ็สิน้การตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตรเ์พื่อพฒันาความคดิคล่อง  ครตูอ้งบนัทกึจ านวนปญัหาทีต่ ัง้ของนกัเรยีนแต่ละคน  
พรอ้มทัง้เกบ็แผ่นกระดาษทีย่งัไมไ่ดเ้ขยีนของนกัเรยีนแต่ละคนคนื  

4.2.9 ครตูัง้ประเดน็ค าถามใหน้กัเรยีนตรวจสอบความถูกตอ้งของปญัหาของตนเอง เช่น 
 ปญัหาทีต่ ัง้ แต่ละปญัหามขีอ้มลูหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดอยูห่รอืไม่ 
 มปีญัหาทีต่ ัง้ ใดบา้งทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัหรอืซ ้าซอ้นกนั 
 ปญัหาทีต่ ัง้ แต่ละปญัหาจดัอยูใ่นปญัหาประเภทใด 
 ปญัหาทีต่ ัง้ แต่ละปญัหามคีวามซบัซอ้นมากน้อยเพยีงใด  

เป็นตน้ 
4.3 การตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตรเ์พ่ือพฒันาความคิดยืดหยุ่น   ใชเ้วลาประมาณ 30 

นาท ี ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.3.1 ครแูจกใบกจิกรรม : นมกล่องประลองปญัญา (เฉพาะค าถามที ่2)  ใหน้กัเรยีน
คนละหนึ่งชุด  แลว้ใหน้กัเรยีนอ่านและท าความเขา้ใจค าถามที ่2 ดว้ยตนเอง   

4.3.2 เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจค าถามที ่2 ของนกัเรยีน  ครตูัง้ประเดน็ค าถามให้
นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็  เช่น  

 ค าถามที ่2  ตอ้งการหาอะไร  
 สิง่ทีต่อ้งการหา (ปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขของค าถามที ่2) นกัเรยีน      

มหีรอืยงัไม่ม ี
 ถา้ไม่มปีญัหาทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขของค าถามที ่2  นกัเรยีนสามารถ       

ตัง้ปญัหานัน้ไดห้รอืไม ่ เพราะเหตุใด 
เป็นตน้ 

4.3.3 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนพจิารณาปญัหาทีไ่ดจ้ากค าถามที ่1  แลว้เลอืกปญัหาที่
สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขของค าถามที ่2  แลว้เขยีนเฉพาะหมายเลขของปญัหาลงในใบกจิกรรมส่วนที่
เป็นค าถามที ่2    

4.3.4 ถา้ไม่มปีญัหาทีต่อ้งการใหน้ักเรยีนคดิตัง้ปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขของ
ค าถามที ่2  แลว้เขยีนปญัหาทีไ่ดบ้นแผ่นกระดาษแผ่นใหมท่ีม่สีแีตกต่างจากสแีผ่นกระดาษเดมิ  
หลงัจากนัน้น าแผ่นกระดาษแผ่นใหมน่ัน้ตดิบนกระดานของตนเพิม่เตมิ 

4.3.5 ขณะทีน่กัเรยีนเลอืกหรอืคดิตัง้ปญัหาใหมอ่ยู่นัน้  คร ู(และผูช้่วยวจิยั)        
จะสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีน (เฉพาะนกัเรยีนเป้าหมาย) แลว้บนัทกึ
พฤตกิรรมเหล่านัน้ในแบบตรวจสอบรายการและแบบบนัทกึภาคสนาม  และเมือ่นกัเรยีนเสรจ็สิน้
การตัง้ปญัหาทางคณติศาสตรเ์พื่อพฒันาความคดิยดืหยุน่ ครจูะบนัทกึจ านวนปญัหาทีต่ ัง้ของ
นกัเรยีนแต่ละคน   
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4.3.6 ครแูจกใบกจิกรรม : นมกล่องประลองปญัญา (เฉพาะค าถามที ่3)  ใหน้กัเรยีน
คนละหนึ่งชุด  แลว้ใหน้กัเรยีนอ่านและท าความเขา้ใจค าถามที ่3 ดว้ยตนเอง   

4.3.6 ปฎบิตัเิช่นเดยีวกนักบัขอ้ 4.3.2 - 4.3.3    
4.4 การน าเสนอและอภิปรายผลการตัง้ปัญหาของนักเรียน  ใชเ้วลาประมาณ 25 

นาท ี ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.4.1 ครสูุ่มนกัเรยีน 1 คน เพื่อใหน้ าเสนอแนวคดิและปญัหาทีต่ ัง้ไดใ้นค าถามที ่1 
หน้าชัน้เรยีน  แลว้ใหน้กัเรยีนคนอื่นๆ ผลดักนัน าเสนอปญัหาทีต่ ัง้ของตน ทลีะคน 

4.4.2 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุปญัหาทีต่ ัง้ทัง้หมดทีไ่ดใ้นค าถามที ่1 

4.4.3 ครสูุ่มนกัเรยีน 2 คน เพื่อใหน้ าเสนอแนวคดิและปญัหาทีต่ ัง้ไดใ้นค าถามที ่2 
และ 3 ตามล าดบั หน้าชัน้เรยีน  แลว้ใหน้กัเรยีนคนอื่นๆ ผลดักนัน าเสนอปญัหาทีต่ ัง้ของตนทลีะคน 

4.4.4 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุปญัหาทีต่ ัง้ทัง้หมดทีไ่ดใ้นค าถามที ่2 และ 3 

4.4.5 ครแูนะน าใหน้กัเรยีนทัง้ชัน้ร่วมกนัอภปิรายผลการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
ประเดน็ทีใ่ชใ้นการอภปิรายมดีงันี้ 

 มปีญัหาทีต่ ัง้ ปญัหาใดบา้งทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัหรอืซ ้าซอ้นกนั  
 ปญัหาทีต่ ัง้มปีญัหาใดบา้งทีไ่มเ่ป็นปญัหาทางคณติศาสตร ์
 ปญัหาทีต่ ัง้แต่ละปญัหามคีวามซบัซอ้นมากน้อยเพยีงใด  
 ปญัหาทีต่ ัง้ของใครมคีวามซบัซอ้นน้อยทีสุ่ด เพราะเหตุใด 
 ปญัหาทีต่ ัง้ของใครมคีวามซบัซอ้นมากทีสุ่ด  เพราะเหตุใด 

เป็นตน้ 

5.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นคาบเรยีนนี้ จะพจิารณาจากแหล่งขอ้มลูต่อไปนี้ 

5.1 ผลจากการท า “ใบกจิกรรม : นมกล่องประลองปญัญา” ของนกัเรยีนแต่ละคน 

5.2 ผลจากการตอบค าถามในชัน้เรยีนของนกัเรยีนของนกัเรยีนแต่ละคน 

5.3 ผลจากการสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุน่ของนกัเรยีน  
โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมดา้นความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น ซึง่ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบ
รายการ และแบบบนัทกึภาคสนาม และการสงัเกตจากวดีทิศัน์ 

5.4 ผลจากการสมัภาษณ์นกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย ภายหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรม 
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ชื่อ............................................................................................................................ 

ใบกิจกรรม : นมกลอ่งประลองปญัญา 

         คณุครกูอหญา้ไปซ้ือของในหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึง   

เม่ือเดินผา่นแผนกนมกลอ่ง  พบว่า  นมกลอ่งรสเดียวกนั  มีความจ ุ

ของกลอ่ง  จ านวนกลอ่งในการบรรจเุป็นห่อ  และราคาต่อห่อ 

แตกต่างกนัอย ู ่3 แบบ  ดงัน้ี 
 

 ความจกุลอ่งละ 250 ลบ.ซม.   
ห่อละ  6  กลอ่ง    ราคาห่อละ 52 บาท 

 ความจกุลอ่งละ 230  ลบ.ซม.   
ห่อละ  3 กลอ่ง    ราคาห่อละ 25 บาท 

 ความจกุลอ่งละ 125 ลบ.ซม.    
ห่อละ 6 กลอ่ง     ราคาห่อละ 27 บาท 

ค าถามท่ี 1 :  

        ถา้คณุครกูอหญา้ตอ้งการใหน้ าขอ้มลูเกี่ยวกบันมกลอ่งขา้งตน้ 

        มาตัง้ปัญหา    นกัเรยีนจะตัง้ปัญหาไดอ้ยา่งไรบา้ง  
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ชื่อ............................................................................................................................ 

ใบกิจกรรม : นมกลอ่งประลองปญัญา 

ค าถามท่ี 2 : ถา้ตอ้งการให ้
 มีนมกลอ่งท่ีมีความจ ุ125 ลบ.ซม. และ 250 ลบ.ซม.  
 เป็นขอ้มลูอย ูใ่นปัญหา  นกัเรยีนจะตัง้ปัญหาไดอ้ยา่งไร 
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ชื่อ............................................................................................................................ 

ใบกิจกรรม : นมกลอ่งประลองปญัญา 

ค าถามท่ี 3 : ถา้ตอ้งการใหมี้เง่ือนไขเพ่ิมอีก 1 ขอ้ คือ  
 มีเงินอย ู ่250 บาท  นกัเรยีนจะตัง้ปัญหาไดอ้ยา่งไรบา้ง 
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เฉลยกจิกรรม : นมกลอ่งประลองปญัญา 

ค าถามที ่1 : ถ้าคุณครกูอหญ้าต้องการใหน้ าขอ้มลูเกี่ยวกบันมกล่องขา้งต้นมาตัง้ปญัหา  นักเรยีน
จะตัง้ปญัหาไดอ้ยา่งไรบา้ง  

เฉลยแนวคิดการตัง้ปัญหาของนักเรียน 

 สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดให ้คอื นมกล่องชนิดเดยีวกนั 3 ขนาด ดงันี้ 
  ความจกุล่องละ 125  ลบ.ซม. ห่อละ 6 กล่อง ราคาห่อละ 27 บาท 

  ความจกุล่องละ 230  ลบ.ซม. ห่อละ 3 กล่อง ราคาห่อละ 25 บาท 

  ความจกุล่องละ 250  ลบ.ซม. ห่อละ 6 กล่อง ราคาห่อละ 52 บาท 

 สามารถตัง้ปญัหาจากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดได ้ดงัน้ี 

โครงสร้าง ตวัอย่างสถานการณ์ของนักเรียน 

1 

มานะซือ้นมห่อแรกจ านวน 20 ห่อ เพือ่ไปแจกเพื่อน มานะตอ้งจ่ายเงนิเท่าไหร่ 
ถา้ซือ้นมทีม่คีวามจกุล่องละ 250 ลบ.ซม. จ านวน 2 ห่อ คดิเป็นเงนิเท่าไร 
ถา้ซือ้นมทีม่คีวามจกุล่องละ 250 ลบ.ซม. จ านวน 10 กล่อง นมจะมปีรมิาตร
รวมกนัเท่าไร 

2 

ถา้นมชนิดที ่3 ม ี9 กล่อง จะมรีาคาเท่าไร 
ไววทิยซ์ือ้นมห่อแรกจ านวน 30 ห่อ แบ่งใหเ้พื่อน 10 คน จะไดค้นละกีก่ล่อง และ
ไววทิยต์อ้งจา่ยเงนิซือ้นมเท่าไร 
ปกูนินมห่อแรกทีซ่ือ้มาราคา 260 บาท ปกูนินมไป 500 ลบ.ซม. จะเหลอืนมอกีกี่
กล่อง 

3 
ถา้น านมทัง้ 3 ชนิด (แต่ละกล่อง) มารวมกนั แลว้แบ่งใหเ้ดก็ 10 คน จะไดค้นละกี ่
ลบ.ซม. 

4 

นมชนิดใดมรีาคาต่อกล่องสงูทีสุ่ด 
ถา้ครใูหน้กัเรยีนมาซือ้นมกล่อง 10 กล่อง อยากทราบว่านกัเรยีนจะซือ้นมชนิด
ไหนมากทีสุ่ดถงึจะถูกทีสุ่ด (ตอ้งมคีรบทุกชนิด) 
ถา้ความจกุล่องละ 250 ลบ.ซม. ห่อละ 6 กล่อง ราคาห่อละ 52 บาท ถา้ซือ้จ านวน 
1 กล่อง จะถูกกว่าหรอืแพงกว่าถา้ซือ้กล่องทีม่คีวามจ ุ125  ลบ.ซม. ห่อละ 6 
กล่อง ราคาห่อละ 27 บาท เป็นจ านวน 1 กล่องเช่นกนั 
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เฉลยกจิกรรม : นมกลอ่งประลองปญัญา 

ค าถามที ่2 : ถา้ตอ้งการให ้ มนีมกล่องทีม่คีวามจ ุ125 ลบ.ซม.  และ 250 ลบ.ซม. เป็นขอ้มลูอยู่ใน
ปญัหา  นกัเรยีนจะตัง้ปญัหาไดอ้ยา่งไรบา้ง  

เฉลยแนวคิดการตัง้ปัญหาของนักเรียน 

 สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดให ้คอื นมกล่องชนิดเดยีวกนั 3 ขนาด ดงันี้ 
  ความจกุล่องละ 125  ลบ.ซม. แพค็ละ 6 กล่อง ราคาแพค็ละ 27 บาท 

  ความจกุล่องละ 230  ลบ.ซม. แพค็ละ 3 กล่อง ราคาแพค็ละ 25 บาท 

  ความจกุล่องละ 250 ลบ.ซม. แพค็ละ 6 กล่อง ราคาแพค็ละ 52 บาท 

  ตอ้งการใหม้นีมกล่องทีม่คีวามจ ุ125 ลบ.ซม. และ 250 ลบ.ซม. 
 สามารถตัง้ปญัหาจากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดได ้ดงัน้ี 

 ตวัอย่างสถานการณ์ของนักเรียน 

1 
1.) จงหา Palindrome ของนมทีม่คีวามจ ุ250 ลบ.ซม. 
2.) จงหา Palindrome ของนมทีม่คีวามจ ุ125 ลบ.ซม. 
3.) จงหาผลรวมของขอ้ 1-2 และท าใหเ้ป็น Palindrome 

2 ถา้ตอ้งการซือ้นมทีม่คีวามจุ 125  ลบ.ซม และ 250 ลบ.ซม จะตอ้งจา่ยเงนิเท่าไร 

3 
ถา้โรงเรยีนมนีม 2 ความจ ุคอื 125 ลบ.ซม และ 250 ลบ.ซม จงหาว่าถา้จะตัง้ราคานม 2 
ความจุนี้ ความจใุดจะแพงกว่ากนั โดยทีม่นีม 6 กล่อง 250 ลบ.ซม และ 12 กล่อง 125 
ลบ.ซม 

4 นมสองชนิดน้ีราคาต่อกล่องมากกว่ากนัอยูเ่ท่าไร 
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เฉลยกจิกรรม : นมกลอ่งประลองปญัญา 

ค าถามที ่3 : ถ้าต้องการใหม้เีงื่อนไขเพิม่อกี 1 ขอ้ คอื มเีงนิอยู่ 250 บาท  นักเรยีนจะตัง้ปญัหาได้
อยา่งไรบา้ง 

เฉลยแนวคิดการตัง้ปัญหาของนักเรียน 

 สถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดให ้คอื นมกล่องชนิดเดยีวกนั 3 ขนาด ดงันี้ 
  ความจกุล่องละ 125  ลบ.ซม. แพค็ละ 6 กล่อง ราคาแพค็ละ 27 บาท 
  ความจกุล่องละ 230  ลบ.ซม. แพค็ละ 3 กล่อง ราคาแพค็ละ 25 บาท 

  ความจกุล่องละ 250 ลบ.ซม. แพค็ละ 6 กล่อง ราคาแพค็ละ 52 บาท 
  มเีงนิ 250 บาท 
 สามารถตัง้ปญัหาจากสถานการณ์หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดได ้ดงัน้ี  

 ตวัอย่างสถานการณ์ของนักเรียน 
1 ถา้ตอ้งการซือ้นมทัง้หมด แลว้จา่ยเงนิไป 250 บาท จะไดร้บัเงนิทอนทัง้หมดกีบ่าท 
2 เงนิ 250 บาท สามารถซือ้นมทัง้สามชนิดไดม้ากทีสุ่ดกี่ห่อ และจะเหลอืเงนิหรอืไม่ 

3 
คุณครกูอหญา้มเีงนิ 250 บาท มนีมกล่องทีม่คีวามจ ุ125 ลบ.ซม. เป็นเงนิ 162 บาท จะมนีม
กล่องทีม่คีวามจ ุ125 ลบ.ซม. กีก่ล่อง  

4 
ถา้หวายมเีงนิอยู ่250 บาท หวายสามารถซือ้นมทีม่คีวามจ ุ125 ลบ.ซม. และ 250 ลบ.ซม. 
ไดอ้ยา่งละกีก่ล่อง และเหลอืเงนิหรอืไม ่ถา้เหลอืๆอยูเ่ท่าไร 
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ภาคผนวก ค 
ตวัอย่างสถานการณ์ปัญหา ส าหรบักิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ตวัอย่างสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด ส าหรบักิจกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
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ตวัอย่างสถานการณ์ปัญหา ส าหรบักิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

คาบเรียน 5 
ค าถามท่ี 1 :  ถา้เราน าเลขโดดจากบตัรหมายเลข 1932 มาใส่เครือ่งหมาย             

และ ( ) เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ป็นจ านวน 1-10 จะสรา้งไดอ้ยา่งไรบา้ง โดยใชเ้ลขโดดทุกตวัเพยีง 1 ครัง้
เท่านัน้ 

ค าถามท่ี 2 :  ถา้ตอ้งการใชเ้ลขโดดจากจ านวน 1932 โดยไมส่ลบัทีเ่ลขโดด จะสามารถ
สรา้งไดอ้ย่างไรบา้ง 

ค าถามท่ี 3 : ถา้ตอ้งการจดัผลเฉลยทีไ่ดเ้ป็นกลุ่ม จะสามารถจดักลุ่มไดอ้ยา่งไรบา้ง และ
เกณฑใ์นการจดักลุ่มควรเป็นอยา่งไร 

คาบเรียน 10 
คุณกะละแมกลบัมารว่มรายการ “ถา้คุณแน่ ! อยา่แพเ้ดก็ประถม” อกีครัง้ เมือ่เปิดแผ่น

ป้ายคณติศาสตร ์ชัน้ ป.5 กพ็บกบัค าถามว่า      

 
คุณกาละแมรต์อ้งการขอความช่วยเหลอืจากเพื่อน  

ค าถามท่ี 1 :  ใหน้กัเรยีนเป็นตวัช่วยของคุณกะละแม โดยน าจ านวนทีม่เีฉพาะเลขโดด 2 
อยา่งเดยีว หรอืมเีฉพาะเลขโดด 5 อยา่งเดยีว มาเขยีนผลบวกใหม้ผีลลพัธเ์ป็น 100 

ค าถามท่ี 2 :  ถา้ตอ้งการใชจ้ านวนทีแ่ตกต่างกนัมากทีสุ่ด จะสามารถใชจ้ านวนใดไดบ้า้ง
และเขยีนไดอ้ย่างไร 

ค าถามท่ี 3 :  ถา้น าค าตอบทีห่าไดท้ัง้หมดมาจดัเป็นกลุ่มๆ จะสามารถจดัไดอ้ยา่งไร  และ
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการจดักลุ่มควรเป็นอย่างไร  

คาบเรียน14 
ค าถามท่ี 1 :  ใหน้กัเรยีน สงัเกต และ คดัเลอืก กลุ่มของจ านวนตัง้แต่  5 จ านวนขึน้ไป 

ในปฏทินิทีม่คีวามสมัพนัธก์นั พรอ้มทัง้อธบิายว่า จ านวนดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร   
ค าถามท่ี 2 :  ความสมัพนัธใ์ดบา้งทีป่ระกอบดว้ยจ านวนเพยีง 5 จ านวนเท่านัน้ 
ค าถามท่ี 3 :  ถา้น าค าตอบทีห่าไดท้ัง้หมดมาจดักลุ่มจะจดัไดอ้ยา่งไรบา้ง และเกณฑใ์น

การจดักลุ่มควรเป็นอย่างไร  

จงสรา้งจ านวนทีม่เีฉพาะเลขโดด 2 อยา่งเดยีว หรอืมเีฉพาะ  เลขโดด 5 อยา่งเดยีว แลว้
เลอืกจ านวนเหล่านัน้มาเขยีนผลบวกใหม้ผีลลพัธเ์ป็น 100  ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  
   เช่น                  
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ตวัอย่างสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด ส าหรบักิจกรรมการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

คาบเรียน 9 
ตน้ขา้วอ่านหนงัสอืจดหมายขา่วชุมชนคนรกัสุขภาพ ฉบบัเดอืนตุลาคม 2549 พบตาราง 

“แสดงกจิกรรมการเคลื่อนไหวทีท่ าใหร้่างกายมกีารเผาผลาญพลงังาน 150 แคลอรต่ีอครัง้ ตอ้งใช้
เวลาในการออกก าลงักายเท่าไหร่”  ซึง่มกีจิวตัรประจ าวนัของตน้ขา้ว ดงันี้ 

กจิกรรมการเคลื่อนไหว 
ระยะเวลาทีใ่ช ้

(นาท)ี 
กจิกรรมการเคลื่อนไหว 

ระยะเวลาทีใ่ช ้
(นาท)ี 

ลา้งและเชด็ขดัรถยนต์ 
เชด็ถูบา้น หน้าต่าง 
ท าสวน ขดุดนิ 

45–60 
45 

30–45 

โกยหญา้ กวาดหญ้า 
เดนิขึน้บนัได 
เดนิ 2.8 กโิลเมตร 

30 
15 
35 

ตน้ขา้วเกดิความคดิทีจ่ะน ากจิวตัรประจ าวนัของตนเองมาตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์ 
ค าถามท่ี 1 :  ใหเ้พื่อนๆ น าขอ้มลูขา้งตน้มาใชต้ัง้ปญัหา 
ค าถามท่ี 2 :  ถา้ตอ้งการใหป้ญัหามเีงือ่นไขว่า “ร่างกายเผาผลาญพลงังานไดม้ากกว่า 

500 แคลอร”ี  จะตัง้ปญัหาไดอ้ยา่งไรบา้ง 
ค าถามท่ี 3 :  ถา้ตอ้งการใหป้ญัหาเพิม่เงือ่นไขอกี 1 ขอ้ คอื “ภายในเวลา 2 ชัว่โมง” จะ

ตัง้ปญัหาไดอ้ยา่งไรบา้ง 

คาบเรียน15 
คุณลุงพากระต่ายกบัการต์ูนเดนิชมบา้นสวนของคุณตาทีน่ า “ทฤษฎใีหม”่   ซึง่เป็น

พระราชด ารขิองในหลวงมาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการทีด่นิและน ้า 
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การต์ูน :  คุณลุงครบั คุณตายงัเลีย้ง สุนัข 2 ตวั กระต่าย 6 ตวั นก 7 ตวั ไก่ 20 ตวั และววั 4 ตวั  
  อยูไ่หมครบั 
คุณลุง :  ยงัเลีย้งอยูค่รบั 

ค าถามท่ี 1 :  ถา้คุณลุงตอ้งการใหห้ลานๆ น าขอ้มลูจากบา้นสวนของคุณตามาตัง้ปญัหา
ทางคณติศาสตร ์จะตัง้ปญัหาไดอ้ยา่งไรบา้ง 

ค าถามท่ี 2 :  คุณลุงตอ้งการให ้“น าสตัวท์ีคุ่ณตาเลีย้งไวม้าตัง้ปญัหา” จะตัง้ปญัหาได้
อยา่งไรบา้ง 

ค าถามท่ี 3 :  ถา้ตอ้งการให ้“ค าตอบของปญัหาทีต่ ัง้ขึน้ อยูใ่นเงือ่นไขทีก่ าหนด”         
จะสามารถตัง้ปญัหาไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
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ภาคผนวก ง 
แบบสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

และแบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
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แบบสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ชื่อกจิกรรม   ไขปรศินาเงนิออม     วนัที ่   เวลา       
ชื่อนกัเรยีน                 

ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ บนัทึกค าตอบของนักเรียน 
1.  ปญัหานี้ตอ้งการใหห้าอะไรบา้ง             

            
2. ปญัหาก าหนดขอ้มลูอะไรใหบ้า้ง 
 

           
            

3. เงือ่นไขส าคญัของปญัหานี้ คอือะไร            
            

4. ความรูค้ณติศาสตรท์ีน่ ามาใชใ้นการปญัหามอีะไรบา้ง            
            

5. ตอ้งน าความรูว้ชิาอืน่มาใชใ้นการปญัหาหรอืไม ่วชิา
อะไร (ถา้ม)ี 

           
            

6. ค าว่า “มเีงนิเป็นจ านวนเตม็บาท ไมม่เีศษสตางค”์  
หมายความว่าอย่างไร 

           
            

7. หน่วยเงนิบาทและสตางค ์ มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร            
            

8. ถา้มเีหรยีญ 25 สตางค ์10 เหรยีญ คดิเป็นเงนิเท่าไร            
            

9. ถา้มเีงนิ 5 บาท นกัเรยีนคดิว่าจะมเีหรยีญชนิดใดไดบ้า้ง            
            

10. นกัเรยีนเริม่ตน้การคดิแกป้ญัหาอย่างไร            
            

11. นกัเรยีนมหีลกัการคดิหาค าตอบอืน่ๆอย่างไร            
            

12. นกัเรยีนคดิว่ามคี าตอบอื่นทีแ่ตกต่างจากของตนเองอกี
หรอืไม ่เพราะเหตุใด 

           
            

13. นักเรยีนคดิว่าเกณฑ์การจดักลุ่มของตนเองดหีรอืไม ่
เพราะเหตุใด ถา้ไมด่จีะแกไ้ขอย่างไร  

            
            

14. นกัเรยีนทราบไดอ้ย่างไรว่าค าตอบของตนเองถูกตอ้ง             
            

15. ถา้เพิม่เงือ่นไขอกี 1 ขอ้ คอื เหรยีญแต่ละชนิดจะมไีด้
ไมเ่กนิ 4 เหรยีญ  นกัเรยีนคดิว่าจะไดค้ าตอบมากขึน้ หรอื
น้อยลง เพราะเหตุใด 

           
            
            

16. ถา้นกัเรยีนตอ้งตัง้ปญัหาทีม่ลีกัษณะคลา้ยปญัหานี้ จะ
สามารถตัง้ปญัหาไดห้รอืไม ่อย่างไร 
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แบบสมัภาษณ์กระบวนการตัง้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ชื่อกจิกรรม   นมกล่องประลองปญัญา  วนัที ่    เวลา      
ชื่อนกัเรยีน                

ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์ บนัทึกค าตอบของนักเรียน 

1.  ปญัหาน้ีตอ้งการใหท้ าอะไร 
 

           
            

2. ขอ้มลูหรอืเงื่อนไขนี้เกีย่วกบัอะไร            
            

3. เงื่อนไขส าคญัของปญัหาน้ี คอือะไร            
            

4. นกัเรยีนน าความรูค้ณิตศาสตรเ์รื่องใดมาใชใ้นการ
ตัง้ปญัหาบา้ง 

           
            

5. ตอ้งน าความรูว้ชิาอื่นมาใชใ้นการตัง้ปญัหาหรอืไม่ 
วชิาใด (ถา้ม)ี 

           
            

6. ความจขุองกล่อง  ราคาต่อกล่อง จ านวนกล่องใน
การบรรจุเป็นห่อ และราคาต่อหอ่ มคีวามสมัพนัธก์นั
หรอืไม่  อย่างไร 

           
           
            

7. นกัเรยีนเริม่ตน้การคดิตัง้ปญัหาอย่างไร            
            

8. นกัเรยีนคดิว่าปญัหาทีซ่บัซอ้นควรเป็นอย่างไร            
            

9. นกัเรยีนคดิว่าปญัหาใดทีน่กัเรยีนตัง้ขึน้มคีวาม
ซบัซอ้นมากทีส่ดุ เพราะเหตุใด 

           
            

10. นกัเรยีนมปีญัหาทีต่ัง้ขึน้โดยใชเ้งื่อนไขครบทุก
เงื่อนไขไดห้รอืไม่  และนกัเรยีนคดิว่าปญัหาน้ีมคีวาม
ซบัซอ้นหรอืไม ่

           
           
            

11. นกัเรยีนคดิว่าสามารถตัง้ปญัหาทีม่มีากกว่า 1 
ค าตอบไดห้รอืไม่ อย่างไร 
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ภาคผนวก จ 
แบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

ช่ือกิจกรรม           วนัท่ี    เวลา    
ช่ือนักเรียน                

พฤติกรรม คะแนน 
ข้อสงัเกต 

เพ่ิมเติม (ถ้าม)ี 

1 ระบุสิง่ทีก่ าหนดมาใหไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง   
2 ระบุสิง่ทีต่อ้งการหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
3 ระบุเงือ่นไขของปญัหาไดถู้กตอ้ง   
4 มกีารขดีเขยีน/วาดรปูประกอบในการคน้หาผลเฉลย   
5 ตัง้ใจฟงัค าถามของครหูรอืผูอ้ื่น   
6 ชอบซกัถามครหูรอืผูอ้ื่น   
7 มคีวามกระตอืรอืรน้ในการคน้หาผลเฉลย   
8 สามารถน าความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งมาใชไ้ดท้นัที   
9 มกีารคดิอยา่งเป็นระบบ   
10 สามารถหาผลเฉลยไดจ้ านวนมาก   
11 สามารถหาผลเฉลยไดห้ลายลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั   
12 เลอืกใชเ้กณฑใ์นการจดักลุ่มผลเฉลยไดอ้ยา่งเหมาะสม   
13 เลอืกใชเ้กณฑใ์นการจดักลุ่มผลเฉลยทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น   
14 มกีารเปลีย่นวธิกีารคดิใหม ่เมือ่วธิกีารเดมิไมไ่ดผ้ล   
15 เลอืกผลเฉลยไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เงือ่นไขทีก่ าหนด   
16 อยากรูผ้ลเฉลยของผูอ้ื่น    
18 มสี่วนรว่มในการน าเสนอผลเฉลยของตนเอง   
19 มสี่วนรว่มในการอภปิรายในชัน้เรยีน   

การใหค้ะแนน  0: ไมม่ ี 1: ระบุไมไ่ด ้    2: ม ี  
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แบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น 

ช่ือกิจกรรม           วนัท่ี    เวลา    
ช่ือนักเรียน                   

พฤติกรรม 

1.  การพฒันาความคิดคล่อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  การพฒันาความคิดยืดหยุ่น 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

รายนามผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ซึง่ไดแ้ก่ 
กจิกรรมการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวน  แบบสงัเกตพฤตกิรรมดา้น
ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่น  และแบบสมัภาษณ์กระบวนการแก้ปญัหาและการตัง้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์  มดีงันี้ 

1.  รองศาสตราจารยป์ระพนธ ์ จา่ยเจรญิ 

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) 

2. อาจารย ์ดร.ทรงชยั  อกัษรคดิ 

 ภาควชิาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3. อาจารยส์ุรชัน์  อนิทสงัข์ 

 ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ชื่อ ชื่อสกุล      วรรณพร  เลศิอาวาส 
วนัเดอืนปีเกดิ      2  ธนัวาคม  2526 
สถานทีเ่กดิ      อ าเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุร ี
สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั    74 หมู ่9 ต าบลหนองกะป ุ อ าเภอบา้นลาด 
       จงัหวดัเพชรบุร ี 76150 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั ครผููช้่วย 
สถานทีท่ างานปจัจบุนั    โรงเรยีนหอวงั  กรงุเทพมหานคร 
 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2545    มธัยมศกึษาตอนปลาย 
       จาก โรงเรยีนพรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุร ี
 พ.ศ. 2549    การศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
       จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 พ.ศ. 2554    การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
       จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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